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Dahiliye· vekili ı 1 
Franaız Batvekili M. Laval 

Amerikadan Parise avdet etti. 
Avdeti gününden beri Laval'in 
Amerika seyahati hakkında tel 
graf ajansları tarafından veri
len malumat, Amerika Reisi
cümhuru ile Fransız Batvekili 
arasındaki mülakatı müteakıp 
Vaşington'da netredilen müp· 
hem teblii!;i ta ... zih etmemekle 
beraber, bu ziyarette elde edi
len bazı neticeler hakkında bize 
bir fikir vermektedir. Gerek 
neşredilen tebliğin ıatırları ara 
ımda ve getek bili.hara gelen 
ınalumat kartısında ıunu anla
)'oruz ki Hoover - Lava! müla
katında şu meselelere temaı e
dilmiştir: 

1 - Frankın ve doların kıy 
ıneti, 

2 - Beynelmilel borçlar ve 
tamirat meselesi. 

3 - Tahdidi teslihat mesele 
•i. 

Birinci noktada iki devlet a
damı anlaşmışlardır. Amerika 
ve Fransa altın esasından ay
rılmayacaklardır. Ve altın mik 
)'aaını muhafaza etmek için bi
ribirine yardım edeceklerdir. 
İngiliz lirasının akıbetinden 
•onra dolarla frankın yekdiğeri 
ne istinat etHği ve biriniıı in
hidamı diğerinin de tezelzüle 
ağraması demek olacağı aşikar 
dı . Binaenaleyh Amerika ve 
Fransa, dünyada mevtut altın 
stokunun kısmı küllisini topla 
ınış iki memleket sıfatile, bu 
noktada biribirine müzahir ol
ınağı kendi hayati menfaatleri 
iktizası addetmişlerdir. 

Borçlar ve tamirat meselesi 
ne gelince; Amerika, maruf Ho 
over projesi teklifini ileri sür
düğü zamanda yaptığı gibi, 
F r nsaya sormaksızın mevcut 
vaziyeti değiıtirmeğe teşebbüs 
etmeyecektir. 

Maliimdur ki Amerika, ge
çen yaz Almanyayı mali ve ik
bsadi müşkülattan kurtarmak 
gayesini istihdaf eden projeyi 
ileri sürdüğü zaman Fransa ile 
İstişare etmemişti. Anıızın or
taya atılan bu teklif karşısında 
gafil avlanan Fransızlar, Ame
rikaya bu yüzden muğberdiler. 
Amerikalıların uzun bir müd
det liikayt kaldıktan ıonra, za
lnan zaman nümayişki.r bir 
tarzda Avrupa işlerine müdaha 
leleri, Fransızların hesaplarını 
altüst etmektedir. Bu itibarla 
Amerikalıları inzıbat altına al
ınak Fransız siyasetinin hedef
lerinden birini teşkil etmişti. 

Öyle anlaşılıyor ki, M. La
va! bu noktada muvaffak ol
lrluştut. Hoover Fransa ile iıti
fare etmeksizin, beynelmilel 
borçlar ve tamirat işlerinde bir 
adnn atmayacağı gibi, bu me
seleler mevcut mukavelelerin 
çerçevesi dahilinde halledilecek 
tir. Bunun için de Almanyarun 
evveli. alacaklı olan devletlere 
Yani Fransaya, müracaat etme 
ıi lazımdır. Bu devletler Alman 
Yanın vaziyetini tetkik ettikten 
•onra Amerika ile temas ede
cekler ve mevcut mukavelele
rin çerçevesi dahilinde bir çarei 
hal arayacaklardır. 

Tahdidi teslihat ıneseleıin
de elde edilen yegane netice, 
tubatta Cenevrede toplanacak 
olan beynelmilel konferans hak 
kında bir takım temennilere 
llıünhasır kalmakta-lır. Fransa
nın bu mesele hakkındaki nok
tainazarı malumdur: Fransaya 
göre tahdidi teslihat meselesi 
emniyet meselesine bağlıdır. 
Fransaya İngiltere ve Amerika 
larafmdan kati teminat verilme 
lidir ki Fransa da silahlarını 
tahdit etsin. 1919 senesinde 
Fransa, İngiltere ve Amerika
dan istediği teminatı almıftı. 
Ancak Amerika ayanı, Vilson 
tarafından verilen bu teminatı 
kabul etmedi. İmzalanan itilaf 
llaıne ayan meclisi tarafından 
reddedildi. İngiliz itilafı da A
lrıerika itilafının tasdikına bağ 
lı bulunduğundan bu mukavele 
de hükümden sakit oldu. 12 se-

Sakarya ve 
Dumlupınar 

Dahi iye vekili 
Seyahate çıkıyor 

Yeni tahtelbahirlerimiz Şükrü Kaya Bey bugün 
yarın geliyor şehrimize geliyor 

İtalya'nm Monfalkeme tez. ANKARA, 4 (Telelonla)-
giblarında inşa edilen iki yeni Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
tahtelbahirimiz: Dumlupınar başmuharririmiz Mahmut Bey 
ve Sakarya yarın limanımıza le birlikte ve bu akşam lstanbu 
geleceklerdir. la hareket etti. Şükrü Kaya 

İtalyan tezgahlarında yapı- Bey v~ ~~hmut. Bey Clu-
1 ·ı · · ı be be · martesı gunu tetkık seyahat e-an gemı enmız e ra r ınta . . 

1 
ed·ı b iki' · it · 1 rıne çıkacaklardır. Umum ıan-, ı en u yenı su a ı gemı- • P 
si fennin son tekemmüli.tını darma kumandanı Kazım aşa 
h · bulunmakt d cuma günü buradan hareket e-

lçtimaın sonlarına doğru umumi meclis salonuna bir nazar 

Stadyomun bir an ev
vel yapılması lazımdır 
Şehir meclisi dün bu karara vardı 

ve epeyce münakaşalar oldu 
htanbul umumi meclisi dün 

saat 14 de içtima etti. İçtimaa 
vali muavini Fazlı B. riyaset 
etti. Meclisin çektiği arzı tazi
mat telgraflarına Reisicumhur 
Hz. den v~ Dahiliye vekilinden 
gelen cevaplar okundu. Zaptı 
sabık da okunduktan sonra ruz 
name mucibince müzakerata ge 
çildi. Karaağaç müessesatmın 
929 senesi kat'i hesabına dair 
tetkik hesap encümeni mazba- ~ 
tası okundu ve tetkiki gelecek 
İçtimaa bırakıldı. İstanbul er
kek muallim mektebinden iki 
talebenin konservatuvara mec
canen girmesi hakkındaki dai
mi encümen mazbatası kabul e
diidi. 

Vefat eden müfettİ§ Vefik 
B. ailesine yapılacak 3000 lira 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Vali muavini Faz/j Bey içtimaı 

idare ediyor ... 

Memleket ticaretinde 
beş mühim nokta 

Bu seneki Ticaret odaları kongresi 
ayrı bir hususiyet göstermiştir 

Nizamettin Aıt Bey 

Bu seneki Ticar~t odaları 
kongresi büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır. Kongre
nin bu sene müzakere ettiği 
mevaddı memleketimiz vecihan 
iktısadiyetile yakından alaka
dardır. Kongreden avdet eden 
Ticaret borsası Katibi umumi
si, Nizameddin Ali Bey bir mu 
harririmize kongre hakkında 
fU malumatı vermiştir: 

- Bu seneki Ticaret kongre 
sine ayrı bir ehemmiyet atfedil 
ıniştir. Buna da sebep dünya ik 
tısadi buhranı ve azalan ihraca 
tımızdır. 

Bu kongre Türkiye ticareti
ni ehemmiyetle alakadar eclen 
beş büyük meseleyi tetkik et
miştir. Hububat, bu meselelerin 

(i>~vamı 6 ıncı sahifede) 

neden beri Cemiyeti Akvam teş 1 merika ananevi siyasetinden ay 
kilatı, Lokarno itilafı, Kellogg rılmak İstememi§, Fransa da 
misakı gibi teminatı Fransa em J tahdidi teslihat hakkında kat'i 
niyeti için ki.fi addetmemekte- bir vaitte bulunmamış, beynel
dir. Amerika da Avrupa işleri- milel borçlar ve tamirat işleri 
ne karışmamak hususundaki si- hakkında bir netice elde edilme 
yasetinden ayrılmak istemedi- mişse, o da tamamile Fransa
ğinden, Fransa tarafından ta- nın lehin~dir. Çün~ü bu işleri 
lep edilen teminatı verememek Almanya ıle müzakere hususun 
tedir. Binaenaleyh bu defa da da Fransanın birinci derecede 
Lava) - Hoover müzakeresinin ali.kadar olduğu tanınmıştır. 
bu tahdidi teslihat ve teminata Yani dolayısile Almanya Fran
ait safhası, 1919 da teminat me saya teslim ediliyor demektir. 
selesi ntı' noktada bırakılmış ise, Laval'in Amerika seyahatinden 
o noktadan başlamış ve tabii sonra Fransa, seyahatten evvel 
tahdidi teslihat hakkında kuru ki zamandan ziyade Avrupanın 
bir temenniden başka bir neti- diktatörü vaziyetine geçmiştir. 
ce elde edilememiştir. Avrupanın mukadderatı, Fran-

Bu izahat karşısında Lava!- sanın bu müthiş nüfuzunu neşe 
Hoovermülikatında mühim bir kilde istimal edeceğine bağ lı. 
siyasi netice elde edilmediği sa dır. 
rih surette anlaşılmaktadır. A- Ahmet ŞÜKRÜ 

aız a ır. k E k' h' d h ·ı dece ve s ışe ır e eyete ı -
Y ann bu iki tahtelbahir do

nanmamız tarafmdan karşılana 
cak ve talıtelbahirler Dolmabah 
çe önünde demirleyecektir. 

Burada davetlilerin huzurun 
da tahtelbabirlere bayrak keşi
de edilecektir. Bayrak çekme 
merasimi davetliler Hami
diye kruvazöründen takip ede
ceklerdir. 

Donanma kumRndanlığından teb
liğ edilmiştir: 

Dumlupınar ve Sakarya denizaltı 
gemilerimiz 6-11-931 Cuma günü Is 
tanbul l imanına geleceklerinden yev 
mi mezki.irda yapılacak sancak çek
me meraıiıni için med'u bulunan ze
vatı kiramın saat 13 te Dolmabahçe 
önünde demirli bulunan Hamidiye 
Kruvazörüne tetrifleri rica olunur. 

Gazi Hz. ve 
Mısırlılar 

tihak edecektir. Dahiliye Veki 
linin, cenup vilayetlerimizde 
yapacağı tetkik seyahatinden 
sonra lzmir tarikile Ankaraya 
dönmesi muhtemeldir. 

M. Laval'in Alman 
sefiri ile mülakatı 
PARIS, 3 (A.A.) - M. Lava! 

ile M. Briand Almanyanın Paris sefi 
ri M. Fon Hoesch ile iki saat görüt· 
müşlerdir. Maliye nazın M. Flandin 
de bu mülakatta hazır bulunmuttur. 
M. Laval Hoover moratoryomunun 
yerine Y oung pli.nının ikameti meıe 
lesi hakkında Washingtonda M. Ho
over ile yaptı,iı mülakatlara dair M. 
Fon Hoeshc'e izahat 'Vermittir. Al
man sefiri M. Laval ve M. Briand 
ile yaptığı bu mülakat hakkında hü
kiimetine malUmat vereceğini &Öy)e
miıtir. --------
Teftiş 
Meselesi 

Büyük Reisimizin El
Ehram 

muharr\rine beyanah 

Defterdarlık sinema
ların son teftiş 

tarzını muvafık bulmadı 

Gazi H z, Kahlre.de çıkan El -
Ehram gazetesinin geçenlerde 
Ankaraya giden muhabiri Mah 
mut Ebu! Fethi kabul ederek 
beyanatta bulunmuştur. 

Gazi Hazretleri, bu beyanat 
lannda Kral Fuat Hazretlerini 
ve yüksek sıfatlarını takdir bu
yurduklarını da beyandan son
ra Türk ve Mısır milletini bağ
lıyan eski rabıtalardan bahisle 
bu rabıtaların seneler geçtikçe 
daha kuvvetleneceğini, Mısır 
ile Türkiyenin bütün İnsanlığın 
ve bilhassa şarkın iyiliği namı
na teşriki mesai etmeleri icap 
ettiğini k&ydetmişlerdir. 

Gazi Hazretleri bunu müte
akıp Türkiyenin takip ettiği vi
fak ve anlaşma siyasetinden 
bahsederek: 

"-Türk siyasetinin en esas 
lı prensipleri müsalemet ve in
saniyetperverliktir • Biz bunlar 
İçin çalışıyoruz ve çalışmakta 
devam edeceğiz,, buyurmuşlar
dır. 

Londra belediye 
intihabı 

Beyoğlunda ıinemalamı teftişini 
ve yapılan tikiyetleri yazmıttık. 

Bu teftiı işi 
hakkında bir mu 
harririmiz dün 
mütemmim olaral 
şu mali.imalı al· 
mıştır. 

Teftiş içir 
Defterdarlık emi 
vermiş değildiı 

Defterdarlık bun 
dan bilahare ba 
berdar olmuı ve 
meseleyi Beyoğlu 
mal müdürlüğün
den aonnuıtur. 

l.Jefterdar 
ŞEFİK BEY 

Çünkü yeni mülki teıkilat muci
bince tanzim edilen mali teşkilata 
nazaran mal müdürü müstakillen ha 
rekete oalalıiyettar bulunmaktadır. 

Defterdarlık mürakabe vazifesi
ni gördüğünden teftitin sebebini sor 
muıtur. 

Bu gibi teltiılerden bir istifade 
temin edilmiyeceği kanaab beslen
diğinden ve bu gibi teftitlerin balkı 
izaç edeceği hiısedildiğinden muva
fık görülmemektedir. 

Japonyada zelzele 
TOKIO, 4 (A.A.) - Japonya 

run §İmali ıarkisinde bu ıabah tid
detli bir zelzel • olnıut. pek çok zarar 
Ye hasar yapmıflır. Nüfusça zayiat 

LONDRA, 3 (A.A.) - Londra- yoktur. Tokyo gaze~elerinden biri
da yapılan belediye intihabatının nin verdiği bir habere göre küçük 
ıon neticeleri tunlardır: Muhafaza- bir Adanın bir kısmı denize batnut
kirlardan 1055, amele fırkasından tır. 
257, liberallerden 58 ve müstakiller- ı TOKIO, 3 (A.A.) - Bugijn sa
den 15 namzet intihap edilmişlerdir. hah banyosu zamanında vuku bulan 
Muhafazakarlar 187, liberaller 12, zelzele dolayısile yüzlerce çıplak ka
ve müstakiller 11 azalık kazanmışlar dın, çocuk ve erkeklerin Kumanotu 
dır. Amele fırkası 210 azalık kaybet sokaklarında bacaklarının var kuvve 
miı ve hiç bir azalık kazanmamııtır. tile koımalan fevkalade bir manzara 

Bir Fransız askeri tay
yaresi Almanyada indi 

LONDRA, 3 (A.A.) - Bugijn 
bir Fransız askeri tayyaresi Landa.u 
kurbünde Alman toprağına inmiştir. 
Tayyareyi idare eden müli.zım pilot, 
mahalli jandarmaları tarafından tev
kif edilmiştir. Tayyareci Wiosewk- 1 

bourg'a gitmek üzere Stasbourg'a 
çıkmıt olduğunu ve yolunu ıatınnıı 
olduğundan yere İnmek mecburiye
tinde kaldığını oöylemiıtir. 

teşkil ebnİ§tir. Bu zelzelenin bin ka 
dar kimsenin ölümüne ıebep olduğu 
na dair çıkan şayia hilafına olarak 
ölenlerin 12 kişiyi geçmediği :zanno 
lunmaktadır. Bununla beraber çok 
büyük bir saba dahilinde ehemmiyet 
li maddi hasarat olmut, münakaliıt 
sekteye uğramıştır. 

Teleton 
NumaralarJmız 

-----
Wilno meselesi 

VARŞOVA, 3 (A.A.) - Kovno 

Otomatik telefon müna
sebetile gazetemizin numa

ı raları da değişmiştir. Yeni 
dan bildirildiğine göre sosyalist fır- numaralarımız şunlardır: 
ka11 kongresi azalan, Wilno mesele 24310 
ıini beynelmilel sahaya nakletmeğe 24318 
ve bu husus için bir referandüm ic- 24319 
rasını talep eylemeğe karar vermig- l '------------
lerdir. 

Sahip ve öatmuharrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 
• 

Umumi Nefl'iyat ve Yazı Müdüri) 

ETEM iZZET 

• 
ıne 

En kügük fırsatta liatları yükseltmesini bilen kömürcülerden 
biri galiba kar duasına çıkmış olacak 

Mahrukat fiatleri 
sebepsiz arttırılıyor 

Belediye tetkikat neticesinde lüzum 
görürse mahrukata narh koyacak 

Dünkü nüıhamızda bahrukat me 
selesinden bahsederken, havaların 
birdenbire ıoğumaıı üzerine, mah .. 
rukat tacirlerinin ihtikara ha.ıkla 
rmı yazmıştık. 

Mesele belediyenin de nazarı dik 
katini celbelmiş ve keyfiyetin tetlı:i
ki için Belediye iktısat müdürlüğü 
icap edenlere emir vermiıir. 

Odun fiatlerinin fira meselesi na· 
zarı dikkate almarak kuru odunlar • 
da 3--4 ay evevlki fiatlara nazaran 
yüzde 20 tereffü göstermesi tabii 
görülmekte ve bundan fazla teref
füün fahit olacağı söylenmektedir. 
Maamafih bu yükseklik yalnız odun 
fiatlerinde değildir. Yedikule Gazba 
nesi de kok kömürü fiatlerini yük
ıeltınittir. Bir hafta evvel kömürün 
tonunu 20 liraya verirlerken 1 teıri
nievvelde 24 lira 75 kuruta çıkanl-
mı§tır. Ali.kadrlar bu tereffü için 'h Ü 1 
makul hi b. be .. ektedi Fatı te develerle satı/sn köm r er ç ırse pgormem r 1 I . 
ler Her nekadar navlun fiatlerinde stanbula barıçten pek çok odun 
to~ batına bir buçuk lirahk bir fark g~lmek üzeredir ve ~unlar bir kaç 
varsa da, bu fark gazhanenin ton gune kadar gelecektir. 
başına 4,75 lira zam yapmaıı için Mahrukatçılar üç dört güne k ... 
bir sebep teşkil etmemektedir. Çün- dar mahrukat fiatlerini indirmezler
kü garlıane sattığı kok kömürünü se o zaman lktısat müdürlüğü lı· 
çok evvel istihsal etınit bulunmakta- tanb.ıl mahrukat stokunu tesbit ede 
dır. Maamafih Belediye iktısat mü- rek mahrukat fiatlerine narh koya
dürlüğü meseleyi ehemmiyetle tel- cak, bu narhtan yüksek fiatle satıı 
kik ettirmektedir. yapanlan tecziye edecektir. 

Hep insanlar düşüp 
ölmezler ya ?! 

Köprü üstünde bir manda düştü 
ve "fücceten,, öldü! 

flesmimiz köprü üzerine düşen ve birden bire ölen mandanın 
kaldırıldığını gösteriyor. 

Dün bir arabaya koşulu ol- ı leden ao?~a .sa~ibi cesedi .k~ldır 
duğu halde köprü üzerinden mış, derısını yuzerek, leşını şe. 
geçmekte olan bir manda yo- hi~ h~ricinde bir çukura göm -
!un üzerine düşmüş ve düşer muştur. 

düşmez ölmüştür. Mandanın -----------
bu ölümü sahibi üzerinde pek Hindistanda İngiliz 
feci bir tesir yapmış, zavallı a- askerlerine tecavüz 

1 dam koca vücudı ile bir anda 
ı yere yıkılıp "füc'eten ölen,, YENl DELHI, 3 (A.A.) - Bir 

takım meçhul tahıılar, Tan Wasirin 
mandasının cesedi karşısında cenubunda kain Khaiwala yolunda 
göz yaşlannı zabtedememiştir. bir lngiliz mülazımı ile bir nefere a

teş BÇlDl§lardır. Her ikiıi de yaralan 
Mandanın cesedi öğleye ka- mıştır, :zabit, acilen nakledilıniı oldu 

dar köprü üzerinde kalmış, öğ- ğu haıtahanede ölmüıtür. 
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( 1 ntitar etmemiş kısa sözler) 

Enver Pş. ve macerası 
Ziyafet sofrasında Enver Beye sa

;ay adap ve erkanını öğrettim 

Enver Bey Berlin ateşemili
teri idi. latanbulda mezunen 
bulunduğu günlerin bir gece· 
sinde, sarayda resmi bir ziya
fette tesadüfen yanyana bulu
nuyor, onunla ilk defa olarak 
yüz yüze konuşuyorduk. 

Afif, çok mahcup, az lakır
dı söyler, sessiz bir tahsiyetti. 

Sofrada aol tarafında otu· 
ran Bulgar sefareti erkanından 
bir zatın refikaaile biç meşgul 
olınuyor, hep benimle samimi- J 

yetle konutuyordu. 
(Hürriyet kahramanı) En

ver Beyin bu gösterişsiz mah· 
viyetle, büyük bir tevazula ha
fif hafif konuşma11, o zamanki I 
şöhretine bir de hüsnü ahlak 
noktai nazarından başka bir 
kıymet vermesi itibarile rnüsa
habesinden kalben derin bir 
biz duyuyordum. 

Saray adabına, saray usul
lerine yabancı olduğu için .f. 
rada benden izahat alıyor, me
rasime ait bir kusurda bulun,. 
mamak için arasıra kulağıma 
eğilerek tereddüt ettiği şeyleri 
benden sorup öğreniyor, izharı 
memnun~yet ediyordu. 

Yanma tesadüf eden mada
mı yalnız bırakmamasını, sofra 
icabı araaıra bir kaç lakırdı ile 
komtusunu da meşgul ebnesi
ni söyledim. 

Enver Bey gülerek yavatça: 
- Ben her yerde böyleyim. 

Bir kadmı eğlendirmek için ne 
bulup ta konuşayım. işte afi. 
yetle, pek güzel yemeğini yi
yor. Bir çok yerlerde süküt et 
m.ek, bence zoraki yapılan kom 
plemanlardan daha iyidir! 

Dedi .. Gülüttük •. 
Bir aralık su içmek istedi. 

sordu: 
- Bu ziyafetlerde ıu bulun

maz mı? Bakıyorum, servitör· 
ler önümüzdeki, irili ufaklı, çe
tit çeşit bardaklara hep likör, 
f&mpanya, ,arap ve saire koyu
yorlar .. 

- Resmi ziyafetlerde su İç· 
mek mutat olmadığı için ser
viste su bulundurmazlar. Onun 
yerine bu.zlu maden suyu var. 
Niçin maden suyundan içmi
yorsunuz.? 

- Maden suyu bence, icabın 
da 'man bir nevi iliç demek
tir. Aul suyun yerini tutmaz. 
Müskirat ta hiç istimal etme
dim ve etmem. Mayiat namına 
sudan başka bir §ey İçemiyo
rum. 

- Müskirat i&timal etmedi
ğinize iyi ediyorsunuz amma, 
hazan böyle aofralarda mecbu
riyet hasıl olursa, hiç olmazsa 
birazcık maden suyu içilebilir. 

- Ben onu da sevmiyorum. 
ŞU ortada, sofranın boyunca sı 
ralanmıt çiçeklerin aralarında 
surahiler var, her halde içinde
ki temiz, iyi sudur. Ondan is
tifade edemez miyim? 

- Onlar, eski ve kıymetli 
elmastraş surabilerdir. Sofra 
zineti olarak konulur. Oradaki 
surahiden su almak, etrafa kar 
,ı garip bir usulııüzlük olmakla 
beraber, madem ki bir bardak 
suya ihtiyacınız fazladır, usul
cacık bir çaresini buluruz. 

Y akımmızda oturanlara fÖY 
le bir göz gezdirdim. Herkesin 
yanındakilerle meşgul olduğu. 
bir sırayı bekledim. Bir aralık, 
nazarı dikkati celbetmeden En 
ver Beyin bardağıru doldur
dum. 

Bu hareketi kendisi yapmıt 
kadar sıkıldı, iki tarafına bel
li belirsiz bakarak hafifçe kızar 
dı. Suyu yan yarıya kadar içtik 
ten sonra: 

- Çok teşekkür ederim. 
Böyle nefis su dururken, alev 
gibi İspirtolu meşrubatı nasıl 
içerler, bilmem .. Mayiatm her 
nev'i, böyle İstanbul suları gi
bi nefis membalan olmayan 
Avrupa şehirlerinde, çaresiz içi 
lir, alışılır amma, memlekette 
bu saf, temiz sular varken, mi
deye zehir gibi müskirat dol
durmağa aklım ermez .. 

- Fakat. siz Berlin gibi bir 

Yazan: iZZET ZIYA 

Enuer Beg - r n ·er Paşa 
Avrupa şehrinde bulunuyorsu
nuz. Vaziyetiniz, resmi mevkii 
niz size bir çok içkili, şaraplı 
sofralarda buludurmuyor mu? 
O vakit ne yapıyorsunuz? 

- işte şimdi ben ıle, onu 
söyliyecektim. Ben Berlin' de 
de hep su içerim! Davetli ol
duğum bütün resmi ziyafetler
de müskirat nevine dahil ola
bilecek hiç bir katrecik ağzıma 
girmemiştir. Beni orada da bi
lirler, daha doğrusu öğrendi
ler. Hiç unutmam, bir gece zi
yafetinde idim, beni hep su 
içerken gören ecnebi ricalinden 
biri, bana şu sözü söylemişti: 

- Enver Bey, sizin an asıl, 
hakiki bir Türk olduğunuza 
biç şüphe etmiyorum. Çünkü, 
sudan başka hiç bir şey içmi
yorsunuz! 

Bu söz.ile kastettiği nükte, 
ecnebilerin biz Türkler hakkın 
da müradif olarak olarak du
rubu emsal gibi sarfedegeldik
leri (su içenrer = Büvör do) 
tabiri idi. 

Enver Paşa, Harbiye nazırı 
idi. Bir gün mabeynde, öğle 
sofra61 kalabalık idi. Taamın or 
tasında, kapıdan görünen neza 
ret yaverlerinden bir zat, ken
disine sofrada yer olmadığını 
görerek garip bir zihniyet ve 
münfeil bir vaziyetle geri dö
nünce, sofrade.n derhal kıyam 
eden mabeyn müdürü, Yaver 
Beyin de sofraya buyurması i
çin bir çok ricalarla ısrar ettiği 
halde gene gelmemiş, ayrıca 
bir tepsi ile oturduğu odaya ka 
dar götürülen yemeği de red
debniş, ve bundan sonra da Pa
şanın refakatile mabeyine her 
gelişinde ne sofraya, ne de ay
nca ayrılan taama rağbet etme 
mek tarikini iltizam eylemi,ti. 
Bir gün, gene mabeyinde bulun 
duğu halde davet edilen taama 
gelmemesi, sofrada bulunanlar 
arasında mevzuu bahsedildiği 
sırada ben de: 

- Hiç birimiz burada ev sa
hibi mevkiinde değil, misafir 
vaziyetim:leyiz. Çünkü, bu sof· 
ra Paditahm sofrasıdır. Sofra· 
ya darılmak, taam davetine ica 
bet etmemek, bu itibarla hilafı 
edep ve mugayiri usul bir hare 
ket addolunur •. 

Demiştim. 
Bu muhik mütalea, Enver 

Paşanın kulağına aksedince, 
müthiş bir kin ve gazapla ateş 
pükürerek, bir gün sonra ma
beyin başkitabetine resmen ve 
resen ( ! ) YBzdığı tezkerei busu 
siyede, (hilafı edep) tabiri (e
depsizlik) müradifi gibi sui te
lakkiye uğrayarak: 

( .•... Mabeyin kitabeti gibi 
nazik bir mevkide terbiyei siya 
siye ve içtimaiyeden mahrum 
bir kimsenin dı>vamı rn"mnrivP. 

M1LLJYET PE~ŞEftt§! . ' TEŞRllllSA.Nf . 1931 

Ruslar 
Karışacak mı? 

1 Kıbrısta 
V_aziyet 

1 lngiliz· 
Kabinesinde ---Mançurinin ayın 16 sına Yunan amelesi reyiama Kabinenin teşekkül 

kadar tahliyesi isteniyor müracaat tarzı henüz malum değil 
RIGA 3 (A..A.) - Moskova ta- edilmesini istiyor . U?NDRA, 3 (A.A.) -::- Yeni~· 

rikile Harbinden alman haberlere na bınenın ne tarzda t"fekkül edeceği 
zaran Mançurideki Japon erkim har ATINA, 3 (A.A.) - Yunaniotan henüz .?':.'1ôm. ~ğil.dir. ~bi'.'enin 
biyesi, Çin orduları kumandanları ;. umumi amele federasyonu, Kıbrıs a· t<;~kulune. ait ıfleı:ın h~'!z bıtme
Je temaş etmek üzere Tıitıikara ilci daat ahalisinin kendi mukadderatını dıgı Zllllnedilmektedir. Mubim meoe
zabit göndermiştir. Japon kuman• tayin ve arzusunu reyi 8m ile ser• leler hakkın~ t~ikatta bul~mnalı: 
danhk heyeti bu ııehri işgal etmek beıtçe ızhar edebilmesi için beytıel· ve gerek kabine ıle, gerek alBkııclar 
tasavvunındaclır Zira mahalli memu milel sendikalar fedraayonu ile lngi- nezaretlerle teması muhafaza etmek 
rin Japonların ,.;etalibini tamin etme liz amele federasyonlarına müracaat üzere ~ükômetin b~ kaç ~lamen-
mekte ve kaıten yılulmıt bir su yolu ebniştir. to k~mısyonu t"fkil etmeaı mnhte-
il b. d · 1 · ı -· meldir . e ır emıryo_unu tamır ey e!"eg~ Atina gazeteleri muharrir· LONDRA, 3 (A.A.) _ Hüku~ 
ihmal etmektedırlcr. Japon zabıtlerı l • • b • h "t b -.ı..ı:ı: 1 li · · ·h·'--' 
nin Çin kumandanına askerlerile be erının ır 1 a 1 ··--..., nazır.ar •tet1ının 1 ~ 

1 raber harpıiz teslim olınasmı teklif ATINA, 3 (A.A.) - Atina ga- bu akşam malum olacağ11J1, .hıç ~1-
etmiş oldukları söyleniyor. Japonla- zeteleri muharrirler birliği haklı da-· mazsa J;ıa~hca nezaretlere kimlenn 
nn T sitsikara girmiş ol duldan habe valan ekseriya müdafaa etmiş olan gelec~nın anlaplacağmı beyan et• 
rinin Sovyet mahafilinde büyük bir lngiliz gazetecilerine hararetli bir meldedir. 
heyecan uyandmruı olduğu o·ivayet hitapta bulunarak İnsanların en mu· M. Chanıber/ain geni /uz-
olunmaktadrr. kadaes hakkı olan hürriyet hakkını 

b hl l'b" h klan binege girmigecek /ngiliz matbuatının istey~n Kı rıs . ~ın "!eta ı ı a. • 
• • da Lıberal lngıhz efkarı umumıyeoı LONDRA, 3 A.A. _ M. Bald-

endışelerı ni tenvir etmelerini rica etmİ§tİr. win ile M. Austen Camberlain ara-
LONDRA, 3 A.A. - Bazı gaze- sında yapılan bir mektup teatiıi ne-

teler, Japonya'mn Mançuri ihtila· ticesinde M. Camberlain'in yeni ka-

l fmda müstakilli.ne hareketi ve Ruı Almanyah ve Avustur- binede bir nazırlık almamak busu
kıtaatının tahaşşüt etmekte olduğu f H • f f l sundaki karan ı·esmiyet kespetmiş
na dair olan bazı haberler dolaytsile ya 1 ıt er tara tar an tir. 
endiıe izhar etmektedir. VIY ANA, 3 A.A. _ Bir ılarbei 

Daily Expre11 gazetesi, Tokyo'· hiikılınetin lüzumuna ait olarak, 
dan alınq olduğu bir haberi neıret- Avusturyalı Hitlercilerin noktai na
mektedir. Buna nazaran aralarından zarları bugün fırkamn resmi natiri 
bazıları Rus üniformasını taıımakta efkan tarafından ilan edilmittir. Ta· 
olan 1000 Mongol askeri, Rus hudu gaszeitung gazetesi: 
dunun cenubunda kain Hailar'm 16 Hitle•· taraftarları için bir darbei 
mil cenubu garbisine muvasalat et• hükilmet ancak Almanya ve Avuı-
mittir. turya'da ayni zama'1da tadbik edil-

)
' A11ın -6 sına kadar diği takdirde bir mana ifade edebi-

CENEVRE, 3 (A.A.) _ Cemi- lir. Böyle bir teşebbüs, Avusturya'
. yeti Akvam katibi umumisi, Çin mu ya münhasır kalacak olursa muvaffa 

1
. rahbau tarafından Japonyanın 26 kiyetsizliğe uğrayacak ve bize bede
l Teşrinievvel ıerihli notasına ceva- fimizi kaybettirecektir. Kuvvetleri· 

ben verilmiı olan 31 teırinievvel ta- mizi Almanya' da kat'i saatin çalaca 
rilhli notayı Cemiyeti Akvam mecli- ğı zaman i~in muhafaza edelim, de
sine tevdi eylemiştir. Çin hükilmeti, mektedir. 
Mançurideki kargaşalıkların Japon- Hitlerin naşiri efkarı olan bu ga
yanın aıkeri işgalinin neticesi oldu- zeıe, memleketin herhangi bir nok· 
ğunu beyan etmekte, ve Çin bükii- tasında böyle mevzii bir teşebbüs 
metinin mezkür arazideki ec:nebile- hi&J • edecek olursa Lagitimisime 
rin mal ve canlarının mıthafazasına noktai nazarı için değil, fakat büyük 
mütealliL: -olarak Cemiyeti• Akvam bir Almanya•nın vücude gelmesi i .. 
meclisinin 22 Teşdnievelde ittihaz çin çahşmağı İsteyen bazı hiri•tiyan 
etmiş oldvğu karra tevfiki hareket sosyalist anasırın himaye,sine maz
eylemiş olduğuna nazarı dikkati cel- har olacaktır. Son günlerde Styve 
beylemektedir. Notanın nihayetinde Carinthie, Salzbourg ve Krems'ide 
Çin hükü.meti, şimdiki gerginliğe Nazislerle Heimwehren'lerin müıte
kat'i surette nihayet vermek için Ja. rek içtimaları neticesinde açıkça 
ponlann izhar etmiş oldukları arzu· Almanya ile Avusturya'nm yekdiğe
yu Çinin ele beslemekte olduğunu ve rine bağlanması noktai nazarı ilti-
aralarmdaki münasebetleri sulbü ve zam edilmiştir. r 
devamlı mulıadeneti temin edecek "Viener Neueste Nacbrichtenu ga 
daha memnuniyet bahş yeni esasla- zetesi, geçenlerde Grııtz'de tahtim e 
o·a istinat ettirmek buıu&unda Japon dilmiş olan ittifak tıı.isakınm mevzii 
!arla hemfikir olduğunu beyan et- bir lıiidise ehemmiyetinden ziyade 
m<ktedir. ç ;n hül<ameti, atılacak kıymeti haiz bulunacağından ve A· 
ilk adımm Cemiyeti Akva.'11 meclisi- vusturya'nın bütün Heimwehren'le
nin kararını takip etmek olduğu ak rinin Almanya Nazis'lerile ittifakla 
sayı şarkta sulbü te!ıdit eden cidal- rırun mukaddemesi olmak kuvvetine 
lerin teceddüdüne mani olmanın mu malik olacağmdan şüphe etmekte
vafık bulunduğu ve bunun en iyi ça· dir 
resi. Çin tarafmc!an evvelce de tek.. Her ne olura:a olsun ıurasını not 
lif olunduğu veçhile, hu işi daimi etmek iyi olacakbr. Heimwehren'le
telifibeyn ve hakem komitesine ter- rin Hitler taraftarlarile irtibatlarnun 
ketmekten ibaret bulunduğu mütale bu &0nuncuların zihninde Avuıtur
asıru serdeylemektedir. Cin, halledi- ya'nın Almanya ile siyasi mukarene- . 
lecek meselenin Japon kl'taatının gı>' tinin iptidasına doğru bir merhale 
ri ç<kilmesi olduğunu ve bu çekilme gibi telakki edilecek ve &On bir tah
ame~iyesinin hemen başlamau ve 16 lil ile bütün bu tezahürlerin arkasına 
teşrinisaniden evvel hitama emıeoi ·daima gümrük ittihadı meselesinin 
lazım geldiğini yeni baştan beyan e- görünmekte olduğu müşahede oluna 
der. caktır. 

ti gayri caiz olduğundan •. ) 
Bahis ile hizmetimden afı

rnı, yerime diğer bir münasip 
zatın tayinini arzetmiş, ve ma· 
beyinden çıkarıldığım ande de, 
beni Çanakkale muharebesinin 
ilk ateş hattına sevkettireceği
lliİ, ve bu kararının kat'i oldu
ğunu yakınlarından birisine 
söylemek suretile son derecede 
gayz ve şiddetine mağlup ol
mak küçüklüğünde bulunınut· 
hı. 

Mabeyin başkatibi bu tezke
reyi alınca, canı sdularak tela
şa düşmüştü. Çünkü, bu te,,.ke
re mutlaka arzolunacak, ve ce
vabı da yazılacaktı. 

Tezkereyi mütalea eden Hün 
kar, bir az sonra beni çağırt
mış, ve me5eleyi ber tafsil an
layınca: 

- Bunda kine, gayze doku
nacak bir mesele yok.. Sen bu 
sözüule benim haysiyetimi mü 
dafaa etmiş oluyorsun .. Haydi 
sen itine bak, ben meseleyi hal 
!ederim •. 

Demişti •• 

Filhakika, o hafta, cuma se 
lambğı münasebetile camiin 
mahfelinde Enver Paşayı yanı· 
na çağırmış ve Paşaya şu ihtar 
da bulunmuştu: 

- Tezkereyi okudum. Ben
ce, yaveriniz ile katibim iki mes 
lek arkadaşı, iki kapıyoldaşı ad 
dolunur. Aralarında hasıl olan 
herhangi bir sui tefebhümü, ge 
ne kendileri daha münasip bir 
şekilde hal ve faslederlcr. Bu 
işin Harbiye nezaretini, başku 
ma,,,danlık makamını isg·al ede 

cek bir mahiyeti yoktuı·. Onun 
için tezkereyiı ·ben alıkoydum, 
Ortada bir mesele ızörmüvo-
rum .. 

Enver Paşa bu kşt'i söz kar
şumda bir kelime bile sarfet
menıişti. Fakat, maksadını mev 
kii fiile koyamadıgından dolcı
yı .dalı.ı i 11.zla kızını~tı ... 

O sebepsiz kin, o lüzumsuz 
gayz ve şiddet, ta (İttihat ve 
Terakki) cemiyetinin mevkii 
iktidardan sukutuna kadar (bi
la selam ve sabah!) devam et
miş, anca.k firarından bir hafta . 
kadar evvel, sarayda bir mera
sim vesilesile elimi mütebessi
mane ve son derece cali bir &a· 
mimiyetle sıkmak suretile, ken 
eli zu'munca, gider ayak (saray 
da kendi aleyhinde bir adam bı 
rakmamak) siyaseti garibesini 
gözetmişti! 

Biribirine uymayan bu iki 
küçük hadiseyi, o zaman mev
kii ikbalde bulunan bir rücli si
yasinin karakterin~ göstermesi 
itibarile şayanı kayıt gördüm. 

Vaktile, Süleyman Nazif B. 
merhumun bir münasebetle söv 
lediği: 

- Harbiye nazm Enver Pa
§BYI tanımıyorum, benim tanı. 
dığım şahıs: Enver Beyi katle
den Enver Paşadır! 

Sözü, Paşanın az vakit için
de feyzü ikbal ile tebeddül eden 
mizaç ve meşvarına karşı zera
fetle irat edilmiş, kısa, fakat 
çok beliğ bir telmihi tazam
mun eder .• 

Nisan -338 

(Devamı var) 

Avam ue Lortlar 
kamaralarında 

LONDRA, 3 A.A. - Lortlar ka 
marası bugün toplanarak iz.asının 
tahlifi ·ile meşgul olmuıtur. Avam 
kamaraaı da içtima ederek yeni rei
sini seçmiştir. 

Hükumet taraftarı meb'uılar o 
kadar kalabalık bir halde idi ki mev 
cutları itibarile pek az bir yer işgal 
eden amele fırkası muhalif azasına 
mahsus sıralara kadar yayılıp ye,.. 
leşmişlerdi. 

M. Mac Donald ile M. Baldwin 
içtima salonuna girdikleri vakit pek 
çok alla§lanmıılardır. 

Avam Kamarası reisliğine M. 
Fitz Roy intihap edilmiştir. 

M. Mac Donald'ın 
istiıareleri 

LONDRA, 3 A.A. -M. Mac Do· 
nald siyasi mahiyeteki iıtitarelerine 
faal bir surette devam etmektedir. 
Bundan dolayı yeni kabinenin tetek 
kül tarzının bu akf"ID bildirilmesine 
imkan bulunmıyacağı kat'i surette 
iddia edilebilir. 

Prusyada nümayişler 
menedildi 

BERLIN, 3 A.A. - Prusya Da· 
hiliye nazın, hilafına emir verilinci
ye kadar açık havada nümaıdtler ic 
raoını ve alaylar tertibini menetmit
tir. 

Yung p1anına avdet 
mese1esi 

PARIS, 4 A.A. - Young planı. 
na avdet meselesi hakkında cereyan 
eden Fransız • Almıın müzakereleri 
gazetelerde büyijk bir alaka uyandır 
maktadır. Echo De Paris gazetesi 
Almanya'nın evvela kısa vadeli kre
diler meselesinin tetkikını teklif et
tiğini, F ranaızların ise ilk önce ta .. 
tnirat pli.nınm müzakeresini iate
diklerİni yazmaktadır. 

lngiliz Bahriye neza
ratinin bir tebliği 
LONDRA, 3 A.A. - Bahriye 

nezareti tarahndan netredilen bir 
tebliğte Bahriye birinci lordunun 17 
eyli\!' de Avam kamara01nda vaki 
beyanatmda Y nvergordon hadiıeleri 
dolayısile hiç bir kimseye ceza veril
miyeceğini beyan ettiği batırlatddık 
tan sonra bu beyanata tevfikan hiç 
bir inzibati tedbir alınmamıt olduğu 
kaydedilmiJtir. 

Ancak Atlantik filoıunun geçen 
Eylul'de mensup bulunduğu limana 
a\•detinden sonra bu filoyu teşkil e
den gemilerde çalışan bazı kimsele
rin fesat çıkarmağa matuf hareketle 
rinde devam ettikleri Bahriye neza. 
retine bildirilmiştir. Bahriye nezare
ti itinalı bir alH'ette tahkikat yaı>tık 
tan sonra bu adamlardan 24 nün ar• 
bk hizmetlerine lüzum görülmediği 
için donanmadan çıkarılmaları hak
kında emir vermiştir, 

Bir balonda 207 yolcu 
LAKE. HURIT (Yeni Jeney) 

3 (A.A.) - Amerikamn yeni inp. 
edilen Akron ismindeki gayet büyijk 
kabili sevk balonu bugün 207 yolcu 
alarak havalanmıştır. Bu mikdar yol 
cu bir rekor tqkil etmektedir. 

Lehistan da tevkif at 
VARŞOVA, 3 (A.A.) - Lvov

da Ukranya milli askeri t"tkilib az• 
smdan yedi kitinin tevkif edilmit ol 
duğu baber verilmektedir. Bunlar
dan üçü gazeteci olup vatani hiya
netle itham edilmektedir. Çünkü Le 
hiıtan aleyhinde propaganda yapmrf 
!ardır. 

Gönderilen alhnıar 
ROMA, 3 (A.A.) - Napoliden 

bildirildiğine göre Nevırorktan ge
len yüz milyon liret kıymetinde al
tın buraya çıkarılmıştır. Bu altın kıs 
men Romadaki Arnavutluk banka11-
na kısmen de diğer ltalyan bankala 
rına aitti,. 

~·~·~' ·-~ - ~~ -

Yeni sigorta tarif el eri 
tatbik ediliyor 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Sigorta tarifelerini tetkik eden 
komisyon mesaisine İştirak eden M. Piyos bu aktam htanbula ha 
reket etmiştir. Yeni tarifeye göre evvelce Ankara - İstanbul ve 
memleketin diğer aksamı üç mmtakaya aynlinışken bu menatık 
tevhit edilmiı ve aynı ahkama tabi tutulmuştur. Evvelki tarifede 
şehir harici yüzde yirmi zamma tabi tutulmuıtu. Yeni tarifede 
bu zam kaldırılmıştrr. Kerpiç ve tuğla binalar abfap addedilirken 
yeni tarifede bunlar umumiyetle kirgir addolunmuş ve daha U• 

cuz bir tarif~ye tabi tutulmuştur. Devlet Ye belediyenin 11ermaye. 
lerine iştirak ettıği müesseseler 11igortalan için de yüzde on beı 
tenzilat tesbit olunmuştur.Tarife komiıyonu nakliyat tarifelerini 
tesbite başlayacaktır. 

M. Jansen Gazi Hz. tarafından kabul edildi 
ANKARA, 4 (Telefonla) - M. Jansen bugün Gazi Hazret

leri ta'rafından Çankayada kabul edilmiştir. 

Hususi idareler ve Polis kanun layihaları 
ANKARA, 4 {Telefonla) - Heyeti Vekile bugün toplandL 

İçtimada muhtelif işler müzakere edildi. Hususi idareler ve polis 
kanun layihaları pek yakında icra vekilleri heyetinde görüşüle
cektir. 

Yunan sefiri şehrimize geliyor 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Yunan sefiri ve refikası bu ak· 

şam lstanbula hareket etmişlerdir. 

Yunan nıatbuatının bir tekzibi 
ATINA, 3 (A.A.) -Yunan matbuatı, İtalyanın himayesi al

tında bir Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ittifakının yapılacağı 
hakkınd.a neşredilen havadislerin asılsız ve hakikatten uzak oldu 
ğunu yazmaktadırlar. 

Sovyet ziraatı ve fenni işleri 
MOSKOVA, 4 {A.A.) - M. Katinin. ziraat ilim ve fencileri

nin kuraklığa kartı mücadelt' konferansında bir nutuk irat ederek 
Sovyet Ruayanın bu 5ege gayri müsait hava ıeraitine rağmen 
mucibi memnuniyet hasat elde ettiğini, biç bir kapitalist memle
ketin Sovyet Rusyanm malik olduğu ilıni tatbikat ve netayiç im
kanını elde edemediğini ve Sovyet Rusyanın muazzam muvaffa
kıyetlere eriştiğini söyleyerek demiştir ki: "Hergün 2000 trak
tör çıkarıyoruz. Bu muvaffıı.layet kollektifleştinnenio inkişafı sa. 
yesinde mümkün olmuştur • ., M. Kalinin, bugünkü Sovyet şeraiti 
dahilinde önümüzdeki onbeş sene zarfında büyük çöllerin müzeb 
her tarlalara döneceğini söyleyerek konferans azasını Sovyet ve
sait ve şeraitinin tabiah inaan menafiine uygun ıurette nasıl ta 
dile kabiliyetli olduğunu bütün dünyaya isbata davet eylemiştir 

İspanyol cumhurizeti 
reisliği 

ADRIT, 4 A.A. - Hükumet h
panyol Reiııcumlıurliğine M. Zamo
ra'nın namzetliğini iltizaın ve müda .. 
faaya karar vermiştir. M. Zamora 
artık meb'uaan meclisi müzakerele
rine kanflilamağa ve kanunu eaa•İ· 
nin yeniden tetkiki hakkında bir 
mücadele açmamağa muvafakat et
miıtir. 

Şiddetli bir fırhna 
LONDRA, 4 (A.A.) - lngilte· 

ren.İn büyük bir kısmında dünden be 
ri şiddetli bir fırtına hüküm sürmek
tedir. 

Müstemlekat sergisi 
PARlS, 3 (A.A.) - Paris müa

temlekat sergisini, açıldığı günden 
beri otuz bir milyon yÜz yetmit bin 
kiti gezip görmüıtür. 

100 üncü yılı tes'it 
ViYANA, 3 (A.A.) - Mqhur 

musiki müellifi Joseph Hayden'in 
yÜZÜncii yıldönümü 31mart1932'de 
tes'it edilec:ekt.ir. 

Kamçı mı, hapis mi? 
BOMBAY, 3 (A.A.) - Hükumet 

hapis cezalan ,.erine kamçı cezaları
nın ikameıi zanıri olduğu mütalea-
11nda bulunmaktadır. Zira Gandlıi 
taraftarlanmn yeniden harekete ııeç 
mel...-i takdirinde hapishaneler bütçe 
sinde yapılnuı olan tenkihat tenkif 
ve bapİs edı'lmeleri muhtemel hirçok 
kimselerin muhafaz ve İaşeıi zaruri 
olan memurlann ve yiyecek içecek
lerinin teminine müsaade bahşolun
mayacakbr. Maamafih, valü umumi 
nin bu tedbire kartı veto hakkını ia
timal etıneoi muhtemel ırörülmekte
dir. 

Arşidük evleniyor 
PARIS, 3 (A.A.) - Parla Midi 

gazetesi, iae'deıı İstihbar ediyorı ita! 
ya hariciye nezaretinin tekzibine 
rağmen, ltalyan Pren-1erinden Ma 
rİa j)e Artidük Otta de Hababourg. 
un yakında nitanlanacaldarı p.yiıuı 
iırarla devam ebnektedir. 

Cacbmire'de arbedeler 
CACHMIRE, 3 (A.A.) - Müa

lümanlarla mecusiler anımda çıkan 
arbedeler esnaamda iki bin kadar kır 
mızı gömleklinin tevkifi neticesi ola· 
rak Cachmire mihracesi sarayını ha
pishane haline koymu9tur. Bu arbe
de esnasında mecusiler mü11liimanlar 
dan İki§er kişi ölmüştür. 

İtalyan V eliahb 
NAPOLl, 3 (A.A.) - Uhdesinde 

bulunan kumandanlık vazifesini bun 
dan sonra Napoli'de yapacak olan 
ltalya veliahdini11 yarın oaat 12 de 
Napoliye gelmesi beklenmektedir. 

Gandhi Başvekalet 
dairesinde 

LONDRA 3 (A.A.) - M. Mae 
Donalı!, Sir Herbert Samouel'i ka· 
bul etmeden evvel Gandhi, ile lıikim 
Malviyayı kabul ebniı ve kendilerile 
Yu va.rlak masa konferanaının mesai
si ve bilhaua Hint kanunu esasw 
kadrosu dahilinde nevahi meselesine 
ait bil ıuretinin tesadüf etmekte ol· 
duğu müıküHt hakkında görüşmüş· 
tür. Gandhinin Başvekilet dairesine 
girmesine ve o radan çıkmaı[ru biı 
çok kimseler merak ile ıeyretmişler· 
dir. Beyaz bir keten elbise giymiş <>
lan Matmaha otomobile binmeden 
e""el fotograf muhabirlerinin kartı
smdıı gülümseyerek poze elmİftir. 

Zeytin ağacı yetiştirme 
cemiyeti 

ROMA, 3 (A.A.) - Beynelmilel 
ziraat enıtitüıü reis muavini Havu 
Ajanıma vaki beyanatında beynelml 
lel zeytincih"k kongreainin A vİgnon 
da vuku bulacak gelecek içtimaına 
zeytin ağacı yetiıtirme cemiyetleri 
arasmda beynelmilel bir federaıyoa 
vücııde setirilmesi hakkında bir pro 
je verceğini ııöylemİ}tir. 

Gandhi'nin M. Patel'e 
göndermiş 

olduğu bir telğraf 
BOMBA Y, 3 A. A. - Gandhi, 

kongre reisine telgrafla yeni bir ta· 
kQD talimat göndermiıtir. Mumai. 
leyh, bu telgrafında kendisinin ya• 
kında Hindistan'a dönmeainin mu
vafık olacağına telmih etmektedir. 

Kongre reisi M. Patel, kongrey: 
önümüzdeki cumartesi eünü fevk&· 
iade bir içtima aktine davet etmit
tir. 

Livernodaki büyük 
hastahane 

ROMA, 3 A.A. - Kral Te 
kraliçe, Livernodaki büyük haı 
tahanenin küıat resmini icra 
etmiştir. Bu meraıim, balkın 
büyük bir nümayiıicra etmesi
ne vesile veTmİştİr. Kral ve kn 
liçenin maiyetinde birçok ze
vat ve bilha11a münakalat na
zın M. Seiano bulunmakta idi. 

Yeni hastahane, ltalya'nın 
en büyük hastahanelerinden bi. 
ri addedilmektedir. Haetahane, 
14 binadan mürekkep olup 
1200 odası vardır. Ve 27 mil
yon lirete mal olmuştur. Hae
tanenin intaasma 1929 teşrini· 
sanide başlanılmıştır. 
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ngiliz lirası rar yükseliyor 
Ekonomi 

• 
lngiliz lirası tekrar 
yükselmeğe başladı 

Dün 796 kuruşa kadar yüksele
rek, 791 kuruşta kapandı 

Bir kaç gündür borsada aukut e-1 
den İngiliz lirası dün tekrar tereffüe 
baılamıfbr. 

taraftan iktrsadi ft:r.i,etteki setalıı, 
diğer taraftan lngiltere intihabının 
neticeoini ııöstennektedir. 

lnııiliz lirası evvelki gün borsa
da 778 kuruşa kadar düşmü§tü. Bu 
•ukuta ıebebi Avrupa'nın muhtelif 
borsalarından gelen telgraflann ln
giliz'in sukutunu bildirmeai netico
•i idi. Gelen kurlar bunu teyit etti
ği için borıada lngiliz liraaı aukuta 
başlamıştı. 

E vvelki günkü aukuttan sonra 
ı!iın borsada 1 ngiliz lirası 79ı ku
ruş ta açılmıştn-. lngiliz bir aralık 
'i96 kuruta yükseldikten sonra, ayni 
fiatte kapanmııtır. 

Dün borsada ancak 9300 lngiliz 
ı iı-ası muamele görmüştür. Frank ü
<eri .. den de 3,070,000 muamele ol· 
rnu~tur. 

Gelen malumata göre Paris borsa· 
•ında da İngiliz tekrar yükselmeğe 
başlamış ve dün 12 de 95,40 frank· 
lan muamele g&nnüttür. 

BERLIN, 3 A.A. - Bugün 93,50 
franga kadar düşen İngiliz lirasırun 
Yeniden tenezzülü Alman iktısaıli 
ıe mali mahafilinde çok heyecan 
llyanmaıma sebep olmuıtur. Berlin
de; lngiliz lirasuım sukutunua, ya• 
kında tatbiki melhuz bulunan güm
liik tarifesi dolayaaile timdiden faz
la e§ya ithaline çalı1&n lngiliz itha
lat tacirlerinin hariçteki siparişlerini 
tezyit için döviz aatınalmakta oh '.l· 

la.-ından ileri geldiği tahmin edil. 
!beldedir. 

M. Mac Donald'ın 
beganatı 

LONDRA, 3 A.A. - M. Mac 
l>onıtld Losaiemouth'a gideceği sıra 
da gazeteciler tarafından sorulan 
'bir suale verdiği cevapta İngiliz lira 
•ınrn son günlerdeki sukutunun pek 
lll'bii olduğunu ve evvelden tahmin 
edihni, bulunduğunu söylemiıtir. 

M. Mac Donald 1 ngiliz parasının 
bu tenezzülüne Dumping'in sebep 
olup olmadığı hakkındaki suale de: 
"hayır, huna ihtimal vermiyorum" 
Cevabında bulunmuştur. 

Hariçteki başlıca 
müşterilerimiz 

Ofisin hazırlad ığı bir istatiatiğe 
llazaran, memleketimizin mütareke
den beri hariçteki baılıca müıterile
l'İle ithalatta bulunduğu memleket. 
ler değitmemittir. Ancak ithalat ve 
İhracatın ehemmiyeti itibarile yer
ler değitmiıtir. 

Bu tahavvülatı göıtennek için 
1926 eylıilü ile 1930 arasmclaki dev• 
teyi ele almak laznndır. Türkiyeye hu 
devre zarfında ithalatta bulunan 
'başlıca memleketler ehemmiyet iti
ı...;:ile Almanya, lıalya, lngiltere, 
transa ve Çekoılovakya'drr. 

Bu devrenin bidayetinde, yani 
1926 da ltalya 37,ı milyon Türk li
rası ithalitı ile birinci mevkii alı· 
l'ordu. ltalya'dan sonra srrasile İn· 
tiltere 33. Almanya 32,3 ve Fransa 
32, 1 milyonla gelmekte idi. Halbuki 
'bu devrenin sonunda yani 1930 da 
l\lmanya birinci, 1 tal ya ikinci, ln
l!iltere üçüncü ve F ranaa dördüncü 
telmiştir. 

Türkiye'nin müıterileri araımda 
1926 senesinde İtalya birincı, Ame 
lika ikinci; Almanya üçüncü Fransa 
dördüncü ve lngiltere betineı mn· 
lıii İfgal etmektedir. 

Yunan milli bankası
nın ıskonto fiab 

Yunan milli bankaar meclisi 30 
tetrinievvel'de aktedilen bir içtima
da iskonto fiatını yüzde 12 elen 11 e 
tenzil etrniıtir. 

Banka bu hususta bir beyanna
ltıe neşretmittir. Yunan lktııat na
:tırı bu tenezzüle sebep olarak bir 

Kambiyo Borsası 
lsterlfn 790,00 Kuron 1~35 

Viyana ser~sine 
iştirak edeceğiz 

Haber aldığımıza göre memleke
timiz Nisan 1932 tarihinde Viyana. 
da açılacak ve beynelmilel sergiler 
meyanında üçüncü derecede ehem· 
miyeti haiz bulunan beynelmilel nÜ· 
muneler sergiıine İ9tirak edecektir. 
Ofis iştirak hazırlıklanna ba§lamış· 
tır. 

Bir haftalık üzüm ve 
incir ihracatımız 

Son hafta zarfında lzmir mmta
kasından üzüm ihracatmu:r. 1166605 
kilodur. Mevsim bidayetinden tqri
nievvel sonuna kadar ihracatımız 13 
lıin 546 tondur. Geçen ıene aym 
müddet zarfında üzüm ihracatı ı9 
tondu. Son haftanın incir ihracatı 

1,212,242 kilodur. Mevsim bidaye
yetindeoberi ihracatımız 16,222 ton· 
dur. Geçen sene 14,809 tondu. Bu 
sene incir ihracatımız ııeçe11 seneye 
niabetle fazladır. 

Buğday vaziyeti 
Roma beynelmilel ziraat enıtitü-

sünün nqrettiği en son rapora na
zaran umumi buğday vaziyeti tudur 
Anupa istibaalatı 375 milyon ken
tal, timali Amerika iatihaalatı 310 
milyon kental, Aıoya ı09 milyon, 
Şimali Afrika ı9 milyon kentaldir. 
Rusya'ya gelince: Bu memleket buğ 
day zeredilen sahayı 37 milyon hek
tara çıkanmıttr. 

Üzüm, İncir 
IZMIR, 4 (A.A.) - Bugün 34 

kuruıtan 48 buçuk kuruta kadar 322 
çuval üzüm ve 9 kuruıtan 20 kuruta 
kadar 519 çuval incir ve 730 kurut
tan 800 kurup kadar 8ı9 okka af. 
yon satılmqbr. 

Atina borsası 
ATINA 3 (A.A.) - ihtimal ve

rildiğine aöre Atina borsası 15 teş· 
rinisaniye kadar kapalı kalacaktır. 

Hükumet, parlamentonun kü§Bdrru 
mütealop, muamelelerini tabiileştir

mek makoadile borsa itlerinin tadili 
ne matuf bir teklifte bulunacaktır. 

İngilterede yakında tat-
bik edilecek 

gümrük tarif el eri 
VARŞOVA, 3 (A.A.) - lngi)jz 

muhafa:r.akarlarmm ka:r.anmıt olduk 
lan muzafferiyet üzerine Lehistan 
ııa:r.eteleri, Büyiik Britanyarun ya
kmda tathikına hazırlandığı gümrük 
tarifelerinden memleket için husulü 
melhuz tehlikeler dolayısile enditde 
rini izhar ediyorlar. Bu gazeteler, 
yeni hükıimetin lngiliz k<'mürlerile 
madeni mamulat Ye dokumacılığı 

için yeni ihracat menbalan arayaca
iıru ve dorninyonlara uzun zaman
dan beri arzu ettiği 9eyleri, yani ha· 
riçten idha] edilen zahire ve et için. 
gümriik reımi alınmaaı hakkını vere 
ceğini yazmakta ve hu suretle Le? 
hiıtan mahıulatr Avustnralye, Ye
ni Zelande, Kanada ve Cenubi Afri. 
ka gibi memleketlerle gayri müsavi 
ıerait dairesinde vukua gelen bir 
mücadeleye girmiş bulunacğını ilave 
eylemektedir. 

Rusya buğday ihracına 
devam ediyor 

Maarifte 

Yanan 
Mektep 

Açıktaki talebe 
yerleştiriliyor 

Süleymaniyede yanan 8 in
ci ilk mektepten açıkta kalan 
450 talebeyi yerleştirmek için 
o civarda yeni bir bina aran
makta idi. Fakat o civarda mü
nasip bir bina bulunamadığın
dan yeni mektep açılmasından 
sarfı nazar edilmiştir. 
• Açıkta kalan talebenin lstan 

bul 7, 6, 5 inci ilk mekteplerde ı 
tahsillerine devam etmeleri t~ 
karrür etmiıtir. Bu talebe cu
m11rtesinden itibaren derslere 
başlayacalclardır. 

Postane karşısındaki 
perakende satıcılar 

Darülfünun divanı 
toplandı 

Darülfünun divanı dün saat 
15 de İçtima etti. Talebe müra 
caatlan ve sair idare mesaili 
görüşüldü. Divan geç vakit da· 
ğıldı. Pazar günü tekrar topla 
nılacak ve gazetecilik mektebi 
tetkikabna devam edilecektir. 

Spor 

Lik maçlan 
lstanbul Futbol Heyetinclenı 

8/11/931 Cuma günü Taksim 
Stadyomunda icra edilecek lik ID'"9" 
lan. 

llrinc:i Taknnlar: 

Süleymaniye • Beykoz saat 10,30 
hakem Emin Bey. 

Fenerbahçe • Betikta9 Jl,45 ha
kem Arif Bey. 

Birinci Takımlar: 

Bu satıcıları barakaların niçin 
ve neden yıktırıldı? 

Dün matbaamıza Nazmi, Abdüs- j mit ve eğer 10 dakika zarfında ser-
sam~t, Hüseyin, İsmail, Ertuğrul, gilerini kaldırmazlarsa yıktıracağım 
Bekir, Mustafa. Avram, Simanto, söylemit ve hakikaten 10 dakika 
Ziya, Hasan, Arşl\k, Marko, Nafiz, sonra da yıktınnrıtır. 
Şükrü, Hasanbaba, Zekeriya, Ah· Keyfiyeti kaymakam beyden hiz
met, ~evket, Mehmet isminde 20 zat tahkik ettik. Kaymakam Beyin 
kiti geldi. verdiği izahata nazaran, bu esnaf 

kar ve kisiplerinden menedilmiş de
ğillerdir. Yalnız sergilerini Evkaf
tan kiraladıkları yere değil, belediye 

lstanbul postanesi kar111ınclaki 
Meydancık sergisini tuttuklarım 
söyliyen bu efendiler sergi kurduk. 

ye ait olan trotuvar üzerine kurduk lan mahalli Evkaftan kiralamış ol -
malarma, 700 küsur lira da dipozito !arından Belediye halkın gelip geç-

mesine mahsus olan trotuvarm bo-venniı bulunmalanna raimea, kay· . . . 
--•·--ı k ta af d elki ak taltılmasım, sergilerın ı metre gen-IIHULillwr r ın an evv tam k • . ... 

·ı · · •~.ı 1 ye urulrnuıru kendilenne teblıg et 
sergı erımn yta.ur mıt o duğunu, • bu •. · • 
k nd·ı · • '-•. ki . 1 . den mıı, fakat tehlige na yet edilme • e ı ennın a.ar ve flP enn . . _

1
__ • 

ld ki nl tbla mııtır. Bumar tı·otuvardan hır met-
• re aerıde olan ve tahtı iıticarlarmda 

Anlattıklarına göre kaymakam bulunan mahalde ser~ilerini açabile. 
Bey keudilerine ıo dakika izin ver. celderdir. 

Süleymaniye • Beykoz ı3 hakem!==========,,,,;;;=======~=====--=== 
Cemal Bey. 

o u annı a ar 

1 

. 

Fenerhahçe • Bqiktat ı4,45 ha
kem Niyazi Bey, 

Adnan Begin istifası 

Senelerden beri Vefa idman 
Yurdu'nun idare heyetinde bu
lunmuş olan ve mıezkiir klübe 
çok kıymettar hizmette bulun. 
mu§ olan Adnan Bey Vefa klü 
bünden istifa etmi§tİr. 

Yarıf atlan 
PARIS, 3 (A.A.) - Madam Pau 

la Machado, dün Saint ·Cloucl'ta bir 
Yanş kazanan Eclipce ismindeki bay 
vanı 30,100 franga satın alıruıtır. Bu 
dişi tay derhal Brezilyaya gönderile 
cek ve orada daima yarıtlarda çalıı 
mağa devam edecektir. M. Paula 
Machado, Rio tebri için yarış atlan 
mübayaaoına devam etmek niyetinde 
dir. 

Boks müsabakaları 
KANSAS • CITY, 3 (A.A.) -

Orta ağır cihan bokı §ampiyonu 
Maxie Rasenhloom Amerikalı Batt
ling Bozo'yu on iki ravuntluk bir 
maçta sayı hesabile mağlup etmittir. 

SPERING • FIELD (Misıouri) 
4 (A.A.) - Young Stribling, Woca 
(T exu) lı Fred Fit:r.aimmons'u yedi 
defa yere düıürdükten sonra nakavt 
la mağlup etmiıtir. 

Kadınlar arasında 
eskrim 

LONDRA, 4 (A.A.) - Hutton
Cup mükafatı için kadınlar arasında 
yapılan eskrim müsabakalarının ne
ticeleri tonlardır: ikinci parti: Hiç 
bir mağlubiyete uğramakHzın birin
ci, Arbuthnott (lngiltere), Mile 
Turgis (Fransız şampiyonu), bir 

Bartın~a Cünıhuriyet bayramı 
BARTIN, (Milüfet) - Cumhu· 

riyet Bayramı Bar!!ııda büyük mera 
simle tea'it edileli; Bütün mektep ta

lebelerinin, Bartındaki bütün içti

mai, 1 ktıaadi teşeklı:iillerin velbaaıl 

bütün kadın, erkek; çocuk binlerce 

balkın ittirak ettiği muazzam bir 

kütle, Hükıimet konağı önünde yap

tığı içtimada müteaddit zevatm nu

tuklarile Cümhuriyete merbutiyet 

ve ebedi ıadakatlerini te'yit ve onun 

banişine minnet ve 9ükran hialerini 
alenen izhar etmiılerdir. 

Bu büyük, Bayramı kutlulamak 
için sabahleyin sokaklara döküle11 
Halk, gece yanlarına kadar r:r.ban 

1&donanı etmiştir. Gece mektep lale 
besinin ittirakile tertip edilen büyiik 
feneralayı kasabayı lıir mq'aleye çe
vimıİ!tİr. Yer yer tertip olunan eğ. 

leneceler, ziyafetlerin ba§mda C. H. 
F ırkasınin tertip ettiği toplantı zik. 
re §Byandır. 

Sovyet ve Bulgar münasebah· 
SOFY A, 2 (Milliyet) - Bir 

kaç günden beri Sofyada Moskuva

da ikamet eden Mingizof i•mindc 
bir Bulgar alimi bulunmaktadır. Bu 
zat Sovyetlerle Bulaaristan arasında 

ticari münasebatın iadesi hususunda 

gayri reomi bir vazife ııhmt bulun• 
maktadır. Rusya bir Bulgar limanın 

da, tercihan V amada kesif bir tica

ri mübadeleye 11111ada bulunmakta
drr. Sovyetler bilhassa mensucat, 

gülyağı, sebze tohumu ve Balııar 

tütünü alacak ve bunu mukabil Bul
garistana her türlü rekabet fiatın

clan daha ucuz olarak petrol İn§88t 
kerestesi ve ıaire verecektir. Ticari 
münaaebatrn iadesi için Rusyaya bir 
Bulgar ticaret heyeti gönderilecek
tir. M. Mingirof'un ayni zamanda 

iki memleket arasında tabii dip)o. 
maıi münaıebabmn iadesi hususun -
da ela bir sondaj yapmağa memur 
edildiği anlaıılrnaktadr. 

Bulgaristanda yüzlerce tevki/at 
SOFY A, 2 (Milliyet) - 30 - 3ı ı Nicolas Kofardjieff intihar etmittir. 

tetrinievvel gecesi Sofyada iki ko- ·zabıta Sofyada ve tB§rada yüzlerce 
münisl tevkif edilmiştir. Bu komü- tevkifat yapmı§tır. Poli• vasi mi.k
nistlerden bir taneai Rusyadan gel - yasta bir komünist teşkiliıtıru mey. 
miş bulunmnktadrr. Her iki komÜ· ·dana çrkarmış olduğu kanaatinde
nist le teslim olmamak için müda- dir. Zabıta uzun zamandan beri bu 
faada bulurunuşlar ve ancak yaralan teıkilatın faaliyetini yakından talcip 
dıktan sonra teslim olmuılardır. Son etmekteydi. Rusyadan memuren iki 
dakikada bunlardan polise nazaran komünistin geldiğini de bu suı·et!e 
merkezi komite azasından bulunan haber almıştır, 

mağlubiyetle ikinci; Miss Godden !'-============================ 
ve Pollock Smitb (lngiltere), müsa-
vi olarak her biri ikiıer mağlubiyet
le üçüncü. Bütün bu ıampiyonlaı· dö 
mifinale dahildirler. Danimarkalı 
Mile Barding, dört mağlubiyetle be
ıinci olmuı ve dömifinale aynlm:ı-
rnıştır. 

oDolar 0,47,50,00 şııınc 8,66,62 
PARIS, 3 (A.A.) - Sovyet Rus 

ya sefareti matbuat kalemi, Canada I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

dan gelen ve Rusyanın hu sene ve 
gelecek sene buğday ihraç etmekten 
İstinkaf edeceğine dair olan haberin 
asıl ve esası olmadı:if•m beyan et· 

frank 12,06 Pezeto 5,3M7 

Liret 9, 16,Sft R•)fmarkl .99,75 

Zloti 

Pencll a ,63,00 

Frank B. 3,40,00 

Drahmi 38,56 

frank---ı.-i.42, 73 
---

Ley 78,38 

Dinar 26.66 ---
Fıorla l,17,S7 Çervoneç 

Borsa 
harici 

f Altın 
l 

Mecidiye 
Banknot 

920 
51 

271 

Esham ve Tahvilatm nevi 
l.tlkrazı dahlll 95,00 
Düyana muvabhide 47,25 
klrımlyell Demlryollan 2.96 

mektedir. 

Reichsbankın bi!ancosu 
BERLIN 3 (A.A.) - Reichs

bank'ın 31 Tqrinievvel tarihindeki 
bilançosu bu sabah neşredilmiıtir. 
Bu bilanço tediyat karşılığına ait o
larak geçen bilançodaki yüzde 26,9a 
mukabil yü:r.de 29,4 olnı ık suretile 
bir tenezzül göstermektedir. Altın 
ve döviz karşılığı tenezzülü yalnız 
12,200,000 mark olmuştur. Bunun 
mecmuu, 1,144,500,000 mark a1t?n 
ve 130,700,000 mark dövize mulrabil 

1,275,300,000 marktıı. E vra.kı nakdi 
ye redavülü 383,800,000 mark ziya
de ile 5, 167,200,000 marka yükıel
mittir. Çek ve senet cüzdaru hesabı 
da 448, 700,000 mark fazlalıkla 
4,35ı,900,000 marklık bir tereffü kay 
detmiıtir. Bu cüzdanın titkinliği, 
evrakı nakdiye tedavülünün tezayü
dü ve bunlardan mütevellit bilanço
nun gerginUği kısmen ay sonu vade 
!erinden ileri gelmektedir. Mahafili 
maliye, cüzdan ve evrakı nakdiye te 
davülünün tişkinliğini eylul vadele
ri"in teşrinievvel ayı zarfında tama 
nıen massedilmemiı olmasına atfet
mektedir. 

Jfimayei Et/al cemiyeti heyeti merkeziyesi dün bir içtima 

akdetmiştir. Bu içtimada Himayei Et/alin faaliyeti hakkında 

ve \'erilecek senelik balo etraimde ba:u kararlar verilmiştir. 

Mahkemelerde 

Müddeiumumi 
Mahkum oldu 

Belediyede 

Gazi 
Köprüsü 

Çatalca müddeiumu- inşaata ancak sonba-
misi dört harda başlanacak 

aya mahkum oldu Gazi köprüsünün ihalesine u. 

Muhtelif kimselere hakarette bu· mumi mecli& bu ay içinde ka
lumnak, dayak atmak, . kanunsuz rar verdiği takdirde merasimi 
hapse tıkmak maddelerinden kanuniye müddeti ancak mayıs 
maznun aabık Çatalca Mücldeiumu- ta hitam bulacakhr. Diğer bazı 
misi Ferit Demir Bey hakkında muamelitm ela ikmali için bir· 
Ağır ceza mahkemesi dün karanru kaç ay daha geçmesi icap ede
vermiıtir. Ferit Demir Bey, tıkan cektir. Bu vaziyette köprünün 
memuru Zihni Ef. hakkmda kanun İn§asma ancak sonbahara doğ· 
hilafına hareket etme•inden 2 aya, ru başlanabilecektir. 
M .. hıar Kadri El. yi tahkirden bir Bandırmadaki parke 
aya, Şerefeddin El. ye hakaretten 
bir aya, ve cürümlerin içtimaı dola- taşı ocaklan 
yıaile bu ce:r.aiar birleştirilerek dört Belediye Bandırmadaki pat 
ay müddetle hapis cezasına mah· ke taşı ocaklarmı • kiralayarak 
kıim olmuı ve cezası mahkemece le- işletmek tasavvunmdadır. Bu 
cil edilmiştir. hususta tetkikat yapılmal-ta-
fstidaslnı yazdıracak dır. lstanbulda belediye parke 

Al 1 A H bir 
ta§lannr oldukça pahalıya al· 

tmış ık Y§e anımı, oto- k d B d k 
bil . • . Kadın • L- ma ta ır . aıı ırma ta~ oca -

mo çıgnemıf. c&glZJ .... y. ) · 1 "ld. • • k.ı · d A d 
b. hald H ki h . arı •t etı ıgı ta cır e n a o-

gın ır e ase astanesıne 1 I beled" 1 · d 1 
kald 1 A H h de bi u ıye enne e taş satı a-

ırmıı ar. ne . aıtane r b•J k • p rk 1 
.. 1 .. "f d . ı ece tır. a e ta§ı o mıyan 

tür u ı a e verememıt: b d • 
. azı Balkan evletlenne d e taı 

_ Kafam yerinde değil •. bir ıey ih ed"l • k b•I ·· ·· ı k raç ı meaı a ı ııoru me -
çarptı, yere düttüm, ondan sonruı • tedir. 
nı bilmiyorum! demi,, durmuş. 

Kafan yen- geldiği zaman ken 
disini otomobiline çiğneten toförü 
tqbis etmiı: 

- Hah bu idi... ta."1>1Utl tamam, 
saçlan tıpkı böyle san idi... demif. 
Ayte H. diL" ikinci ceza mahkeme
sinde, maznun mevkiinde bulunan 
toförle bir ağız kavgaarna başlamak 
üzre jeli: 

- Hadi, hadi ... pek illa sendin. 
Gözüme mi inanayım, sana mı? Ta
bii susturdular. Evrak arasında Ay
fe H. m iıtidaoı yoktu. 

Reis sordu: 
- Sen iıtida vermedin mi? 
Ayıe H. inliyerek ayağa kalktı: 

- lıte söylüyorum ya ... Y llZl!ı 
kağıt olup ta ne olacak? 

- Olmaz, istida li:r.nn_ 
Ayte H. yerden temenna etti: 

- ADaha 11marlacldr Beyefendi. .• 
istidayı yazdırır öyle gelirim 1 

Bir utun macerası 
Davut Ef. ye komşusu Müzeyyen 

H. emanet bir ut bırakımı. Ut etra
fında rivayetler" muhtelif: Davut Ef. 
ye ııöre ut, bir buçuk liradan fazla 
etmez. Müzeyyen Hannna göre 20 
liralık maldrr. Davut Ef. dün ..aı,. 
kemede anlatıyordu: 

- Efendim Müzeyyen H. bu utu 
Bedeıtene götürmüı. Bir buçuk li
radan fazla vermemişler. Alıp bize 
getirdi. Bir buçuk lirayı sen ver, ha· 
ri yabancıya gitmesin, dedi. Ben ele 
peki dedim. O günler elim biraz dar 
dı, utan parawu veremedim. Mü
zeyyen H. da gelip almadı. Bir gün 
dört yqmdaki oğlum, utun üstüne 
basıp param parça etmiı. 1 ot ediği 
lıir buçuk lirayı param olsun verece 
ğim. inkar etmiyorum ki. •. 

Müzeyyen H. istidasında böyle 
demiyor, emanet bıraktıiı otunun 
beş lira mukabilinde bir ba§kaoına 
terhin edildiğini iddia ediyordu. 

Vilayette 

Çiçek 
Sergisj 

celbi için 

Bu seneki sergi çok 
büyük olacaktır 

Geçen sene açıla:ı meyvacılık ve 
çiçekçilik sel"gisi çok rağbet gÖr· 
mii ş tü. Bu sebeple Vilayet Ziraat 
Oda11 bu seneki serginin daha bü
yük olmaaı için ıimdiden iotib:r.arata 
haf lam ıştır. 

Sergi için daimi bir mahal aran • 
maktadır. 

•••••••• 
Verem mücadelesi 
Verem mücadeles.i tarafından drt 

Erenköyünde Muhiddin P8§& köı- ı 
künde tesisi tekerrür edeo •e otuz 
hin lira bedeli büyük Hililialımeri- ı 
miz tandmdan verilen Verem ...... 

1 toryomunun müteyenımin ferağ mu
amelesi dünkü gün tapu claireoinde 
cemiyet reisi Dr. Ali ııata namma ı 
ifa ve hazır bulunan gureba hasta- ı 
hanesi ser tabibi Ömer Lutfi ve 
Heybeli aanatoryomu ser tabibi T ev 1 

fik lsmail Beyler şahit kaydedilmiı-1 
lerdir. 

Poliste 

Tevbih ettiği için 
Kasımpaşada oturan Seyrisefain 

memurlanndan Selim efendi Seyri· 
ıefaiıı fabrikasmcla müıtahdem Sü
leyman tarafından sokak ortaoınd, 

cerhedilmiıtir. 

Hadisenin sebebi Siileymarun 
kendisine tevbihkirane sözler söyli· 
yen Selim efendiye lm:nut obnası
dır. Zabıta Süleyman baklanda tak; 
bat yapnuıktadrr. 

Denizde çarpışma 
Sarıyerde oturan Mustafa kapta· 

nın motörü dün aabab lstanbU:dan 
Sanyere aiderken Sait Halim PB§a 
yalısı önünde demirli bulunan Balık 
çı Koıtinin sanclahna çarpmııtrr. 

Müsademe neticesinde sandal 
parçalanmış, Kosti denize düşmüıse 
de kurtanbnqtır. 

Yangınlar 
Evvelki gece ıaat 2,30 da Sirıfe

cide tavukçu Yordıuun clükkaılıİL:lan 
yangın çıkmıt, söndürülmii§tür."" 

Balıkpa:r.arında latimatın me}ba
nesinden de yangm çılmut, itfaiye 
kapıyı kırrp içeri cirerek yuauv 
söndünnüıtür. 1 

Hamamcılar cemiye
tinde intihap 

Hamamcılar cemiyeti idare 

heyeti intihabı dün cemiyetin 
Sahnnçh handaki ıaıerkezmde 
yapılm.lttır. 

Moskova sefirimiz 
sergide 

Sovyet Hariciye komi.eri M. Lit
vinof'la birlikte tel:ı•m·ze gelmı o
lan Mo•kova büyülı elçimb Hiioeyin 
Raırı;> Bey dii ı y .. ziinc j y Jdö.,ümü 
nü teo'it eden Türk matlıuatmın Ga
lata.saraydaki sergisini ziyaret etınİf 
tir. Raıııp Bey bir bç &'Üne kadar 
Ankaraya aidecelı ve lriilıfunetle te
masta bulunduktan aonra Moakova
ya avdet edecektir. 

Mevlit 
Geçenlerde mühlilı bir hastalık

tan kurtulamayarak uful eden poliı 
birinci ıube müdürü Nuri Beyin re
fika., avukat Burdurlu Şükrü Seyir 
kerimesi Makbule Hannnın ruhu i· 
çin önümüzdeki Cuma günü öyle 
namazuu müteakip Beyoğlu Ağaca
milnde mevliditerif kiraat e.!ileceğin 
den arzu eden zevatın teırifleri ri
ca ~lunur. 

Galatasaray Liaesinde 

Matbuat Sergi
sini ziyaret 

ediniz. 

Bugtln 14-19 arasında 
açıktır. Duhuliye 

yoktur. 

Türk gazeteci! ği kitabın
dan bir tane edininiz. 
Sayısı mahduttur. 

Fiab 1 Liradu-. 
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Asrm umdesi «Milliyet» tir. 

MiLLiYET PERŞEMBE 5 TEŞRlNISANI 

riya iş maksadile seyahati ve
sile ittihaz ederek, aile evinden 
çıkar, gider ve seyahatinin se
bep ve neticeleri hakkında ka
nsına malumat vermezdi. 

1931 

Hikaye 

Çıngıraklı saat 
- Fransızcadan -

• 
INEMALA 

5 TEŞRiNİSANi 1931 I 
iDAREHANE - Ankara cadd<>

Iİ No: 100 Teleraf adresi: Milliyet, 
lttanbul. 

Trenleri yollarından 
çıkaran adam ! 

Esrarengiz segahatlar Edgar ıslıkla fe11 bir hava 
çalarak evine dönllü. Bu akşam AS R i Sinemada ..._ 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 lwnıı 800 lwnıı 
6 .. 750 " 1400 " 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait i~ler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hav;ı 
Yeşilköy hava rasat mer

kezinden aldığımız malii
mata nazaran bugün hava 
açıktır. Kıs.men sislidir .. 
Rüzgar şimal istikametle
rinden mütedif sürette ese
cektir. 4-9-931 tazyıkı nesi
mi 776 milimetredir. Aza
mi suhiınet 11 asgari 1 dir. 

[j~LE~ 
Halkı iz' aç etmek 
Ve etmemek 

Vergi tahsilatını kontrol 
için bir takını Maliye memurla 
rı geçen gece sinemalara gir
mişler ve karanlıkta halktan bi 
Jet sormuşlar. Tabii gazeteler, 
o meyanda ben de bu itten şi
kayet ettim. Çünkü yolunda bir 
şey değildi. 

Dünkü gazetelerde bu işin a
kisleri var: Defterdarlık ademi 
malumat beyan ediyor. Bu ge
ne ümit verici bir teydir. Lakin 
Vali muavini Bey diyor ki: 

- Halkı iz' aç etmemek tar
tile vergi tahsilatı kontrol edi
lebilir. 

İyi amma a devletlim! Bu iz. 
aç etmek ve etmemek kimin öl 
çüsü ile ölçülecek.. Bakın! Ben 
size misaller göstereyim: 

Tramvayda gidiyoruz .. Çak
mağımı çıkardım yaktım. Sön
dürdüm. Cebime koydum .. Bu
nu bir memur görmüt·· Tram
vaydan inip tam vapura biner
ken beni çevirdi .. 

- Çakmağı göreyim! .. Gös
terirken de vapur kaçtı .• 

Ben iz'aç edildim mi, edilme 
dim mi? .. 
- Gece eve bir polis, ma~ıalle 

muhtarı, bekçi geldiler .. Hane 
halkının adedini öğrenmek ve 
millet mektebi şahadetnamele
rini görmek istiyorlar .. T edir
gin olduk.. Sinirlendik.. Acaba 
iz'aç edildik mi, edilmedik mi? 

- Akşam yemeğini yerken 
kapıda birisi peyda oldu. Beni 
aşağı çağırdı .. Tarik bedeli ver 
memitsem sevketmeğe gelmi,. 
Makbuzu aramak için yemek 
yiyemedim .. iz'aç edildim mi, 
edilmedim mi?. 

Bütün bunları ölçecek bir öl 
çü vardır. O da şudur: Aklı se
lim. Eğer bu ölçü bizde varsa 
bir daha gece yarısı kontrol yap 
mayız .• Çünkü gece hiç !imse 
hiç bir resmi vazife ifasına da-

Macaristanda Bia- Torbaay köp .. 
rüsündeki suikast nasıl yapılmıştı? 

-1-

O kadar mütecessis olma
yan Matuschka'nm karısı, ko
casına körü körüne itimat ve 
eminet hasıl etmit olduğu için, 
yerinde duramıyacak kadar a
sabi olduğu zamanlarda vaki 

(Hatırlardadır ki, geçen 12 1 kardığı tahakkuk etmiştir. olan hu seyahatler hakkında 
11 eulfi.l gecesi, Budapeşte - Vi Matuschka her yerde, gece hiç bir malumat istemezdi. Ko 
yana ekispiresi, Peşteden yir- leyin çalrşmış ve cehennem cası seyahatten avdetinde ta
mikilometre mesafede, tam makin!ılarr kullanarak trenleri mam:n değişmiş görünürdü. 
Bia-Torbagy köprüsünü geçti- yoldan çıkarmıştır. Bu esnada . A~abiyet ve heyecanı kamilen 
ği sıralarda müthiş bir sui kas- kendiside civarda bir çalrlık ar 1 zaıl olmuş bu'unurdu. Yalnız 
ta maruz kalmıştı. Anadolu a- kasından, bir hendekten veya 

1 
bir şey ~-r da~ ~atuschka'.nı? 

jansı da bu suikast haberini kı- orman içinden suikastınm müt nazarı cıkkatını celbetmıştı. 
.saca bildirdi. Demiryoluna ko- hiş neticesini derin bir zevkle K~ası h~.r ~eya~ate çıkışınc. a, 
nan bir cehennem makinası ili- seyretmiştir. Umumiharpte is- cebıne muhı~ mıkdarda pa~a 
lak etmiş ve lokomotif, arka- tihkam zabitliği etmiş olan bu a~ır ve avdetın~e parasız relır; 
srndaki ilk vagonlarr sürükliye adam, gecenin içinde infilakı d~. ~atuschka nı~ seyE hatlerı 
rek 30 metre irtifadan boşluğa rakip eden gürültüyü, feryadı gıttıkçe sıkla~m~ga .~ aşladı. 
yuvarlanmıştı. 25 kişi öldü. 80 fığanr ve ölüm harharelerini do Almanyaya gıt~ı, Ho ~n~a, İ
kişi yaralandı. El ile yazılmış yulmaz bir zevk içinde kılr oy- tnlya ve Maca ıshn~ gıttı. Bu 
ve ray kenarına konmuş bir ka namadan dinlemiş, akan kam suretle de geçeı ey~ulde Buda
ğıt parçasmda, suikastm komü zevkle seyretmiştir. peşteye. hareket ettı. İşt; bu 
nistler tarafmdan tertip edil- Polis noktai nazarından Bia seyahatınde de 11-12 eylw ge
diği bildiriliyordu. O zaman- Torbagy suikastınm artık es- cesi .m.ü~hiş Bi_a- Torbagy suı
danberi devam eden uzun ve rarrengiz bir ciheti kalmamış- kastını ıka ettı. 
ince tetkikat ve tahkikattan tır. Bu suikast etrafında Macar 
sonra, Budapeşte zabıtası niha gazetelerinin heyeti umumiye 
yet bu müthiş suiastın failini sinden aldığımız müthiş tafsi

Suikast gecesi 
Cehennem makinesi, tren 

tam köprü başına geldiği sıra
da, gece yarısı müthiş bir tara
ka ile infilak etti. Felaketten 
on dakika sonra polis ve aske
ri müfrezelerle hastane otomo 
billeri Bia-T orbagy'ye gönde
rildiler. Bütün bunlar facia ye
rine geldiği zaman, vagonları 
tarif edilmez bir yığın halin
de, param parça buldular ve 
bu ankazm altından yürekler 
parçalayan sesler, feryat ve fi
gan yükseliyordu. 

meydana çıkarmış bulunuyor. !at meşrediyoruz. 
Bu adam Viyana'da tüccar-fab Diğer taraftan Matusch'ka 
rikatör Constantin Matusckha da her şeyi tamamen itiraf et-
isminde birisidir. miş bulunmaktadır.) 

Viyana polisi, Budapeşte 
Emniyetiumumiye memurları 
nrn şüphe ve kanaatlerini kabul 
etmediği için, tahkikatın sevk 
ve idareside hayli müşkül ol
muştur. Çünkü Viyana polisi 
Matusckha'nu her türlü şüphe 
nin fevkinde bir adam olduğu 
kanaatinde bulunuyordu. Viya 
na'da üç apartmanr, birkaç lab 
rika, bir taşacağı ve saire sahi
bi olan, son derece· mütedeyyin 
ayrıca iyi bir aile babası ve mo 
dern bir koca tanrnmış bir ada
mın mücrimiyetine inanmak 
mümkün müdür? 

Maamafih Peşte zabıtası 
Matusckha aeyhine yeni yeni 
ve biribirinden daha itteham
kar deliller yığdıkça, bu adam
mm sadece Bia-Torbagy'de de 
ğil, Austurya'da ve Almanya. 
da da birçok trenlefi yoldan çı 
-·-•••••••M••••••••••••••••••••ıs.•••••••••••••••• 

vet edilmez. İcra gece yapıl· 
maz. Adam bile gece asılmaz ..• 

lngiliz lirası düşerken 
"Düşenin dostu olmaz,. sö

zünün İngiliz lirasında olduğu 
kadar kuvvetli bir hakikat oldu 
ğu pek enderdir. Şu hale bakın 
Vaktile kapışılan bu para timdi 
turfa oldu .. İşin garibi şu ki; 
İngilizin düşmesine rağmen İn 
giliz emteasının fiatlerini kim
se indirmiyor.. Ve bu yüzden 
halk ziyan ediyor. 

Bu düşme hevesi devam eder 
se galiba yakında bir Türk li
rasına bir İngiliz lirası almak 
kabil olacak. 

Osman imzasile mek-. 
tup gönderen karie: 

Teker teker değil, toptan 
insan öldüren bu adam, aynı 
zamanda son derece mütedey
yin, çalışkan, ailesine fevkala
de düşkündü. Akıl ne kadar er
mezse ermesin, bu adam, bir 
vücut kalıbının içinde iki insan 
yatayan bir adamdı ve bu iki 
İnsan, aynı kalıbın içinde biri
birlerine tamamen bigane idi
ler. 

Bu işte polisin tahkikatına 
nazaran, bir defa Matuschk'nın 
mazisine bakalım: 

Meş'alelerle az çok aydmla
tınlan bu yerlerde askerler tah 
lis ameliyesine başladılar. Ci
vardan koşup gelen köylüler 
de kendilerine yardım ettiler. 
Polis te aynı zamanda tahkika 
tına başladı. O zaman ray bo
yunc..l her şeyi tetkik ederek 
yürüyen polis komisyonu ucun 
ca boylu, çamw ve ter içinde, 
burnundan hafif~ yaralı çok 
müteheyyiç bir adama tesadüf 
etti. Bu adamdia biribirini tut
maz hareketler ve endişe aver 
bir hal vardı. Bir çok şeyler 
söylüyor, bağınyor, düa edi
yor, hazan çılgınca bir sevinç 
izhar ediyordu. Bu adam yol
cular arasında bulunduğunu ve 
nasılsa mucize kabilinden kur
tulduğunu da söylüyordu. 

Şimdi 39 yatındadır. Maca
ristanda Caantaver isminde kü 
çük bir kasabada doğmuttur. 
Ailenin yegane oğludur. Baba 
sı bu kasabada bakkallık eder
di. Matuschka muallim oldu, 
fakat harbin ba,langıcında as
kere çağırıldığı için çok mual
limlik edemedi. Alelade bir ne 
fer olarak kıt' aya girdikten 
sonra, müteaddit defalar kendi 
sini gö.terdi. Bir kaç defa ya
ralandı, nişan aldı ve müla
zım oldu. Terhisinden sonra 
babasının evine döndü ve aynı 
kasabadan bir genç kızla evlen 
di. Bu izdivaçtan bir kız çocu- (Arkası yarın) 

ğu doğdu ki, şimdi on bir ya- \ ~ı•-•••••-••111 
şındadır. Matuschka karısına iT 
ve kızına karşı daima derin bir İ R T İ H A L 
muhabbet göstermiştir. İzdi- Tüccardan ve milli müdafaa 
vaçtan sonra da hayatını tama- müteahhitlerinden Harun Saf-
men değiştirdi. Muallimliği bı 

1 
fet Beyin hemşirezadesi kıy

rakarak, ticarete süluk etti. O 
1 

metli gençleriırrizden ve Galata 
vakitki para meddü cezrinden 1 Saray kulübünden Muharrem 
de epice istifade etti. 1927 de Tevfik Bey henüz yirmi dokuz 
oldukça mühim bir servet sahi yaşmda iken v~fat etmiştir. 
bi bulunuyordu. O tarihte Ma- 1 Naşı 6 teşrinisani 1931 cuma 
caristanı terketmeğe karar ver 

1 
günü saat ıı de Şişli Etfal has

di. Ailesile Viyanaya gitti. Bir j tanesinden kaldırılarak namazı 
kaç apartıman, bir fabrika ve Teşvikiyc camii şerifinde ba-
hir taş ocağı satın aldı. O za- del eda sevgili arkadaşlarının 
man daha mütedeyyin kesildi. eyadii hürmet ve tekrimin.de 
Sık sık kiliseye gitmeğe başla- Maçka kabristanındaki makbe-
dı ve üzerinde daima Saint-An rei mahsusuna vediai rahmeti 
toine'ın resmi bulunuyordu. rahman edilecektir. 

Neş'esi apartımanını sakin 
ve karısının daima oturduğu 
koltuğun bom boş olmasından 
değil, bir hafta evvel hizmetçi
lerle Nis' e gidip te şimdi ken• 
disini orada bekleyen Madam 
Edgar'a mülaki olmak üzere 
ertesi sabah trene bineceğini 

düşünmesinden ileri geliyordu. ı 
Islık çala çala, diş suyunu, 

yakalıklarına, biryantini çorap 
lanna devirmiş olmasına ehem 
miyet vermeden valizini hazır
ladı ve sonra soyundu: 

- Sabahleyin saat yedide 
istasyonda bulunmak için, her 
halde altıda uyanmak lazım.: 
Saati kurulalım .• Çünkü kendi 
mi bilirim. Kurşun gibi uykum 
vardır. Saatin zili sabah altı
da ölmezse, kim bilir kaça ka
dar horuldarım. İyisi mi, saati 
kurup başımızın yanına koyma 
lı .. Şimdi yanımda karım da 
yok .. Saat altıya kadar istedi
ğin kadar horla! 

Edgar bu düşüncelerle mü
hmilane saati kurarken, na
sıl olduysa oldu, saat elinden 
kaydı: Küt! haydi yere! 

Edgar yerdeki saate düşün
celi bir eda ile baka kaldı: 

- Eyvah kırıldı, dedi, ya- [ 
rm saat altıda beni kim uyan• 
dınr? Evde hizmetçi yok. Hiz 
metçiler karımın yanında.. Ka 
pıcılara emniyet caiz değil! Ar 
tık onlar da kapıcı mı ya? Ko
cası mal sahibinin damadı karı 
sı mal sahibinin kızı! Apartı
man bulamamışlar, kapıcıların 
odasında yatıp kalkıyorlar. 
Hizmetçileri kahvaltılarını sa- / 
at onda getiriyor. Ne yapsam 
yarabbi? Yatsam, treni kaçırı
rım. Bu muhakkak! Şu koltu
ğa otursam da, sabaha kadar 
kitap okusam mr? 

- Bu koltukta yatarsam, 
Allah bilir yarın öğleye kadar 
uyurum. Allahım ne yapayım? 
Sen bana bir akıl öğret! 

Birden gözüne telefon iliş
ti: 

- İşte şimdi kurtulduk! de
di. 

Hmen ahizeyi aldı ve bir 
numara istedi: 

-Allo, Hanri sen misin? 
- Benim! Ne var Edgar? 
- Azizim, evvelemirde ni-

şanlanmışsın. Tebrik ederim. 
- Yarın evleniyoruz be! 
- Bravo! Fakat müstakbel 

kayınpederin ne iş yapıyor, ha 
ı na hiç bahsetmedin • 

- Çiftçi! 
- Yaşa yahu! Demek ki öm 

rünü kırlarda geçireceksin? 
- Çiftçi amma, çiftliğin 

mahsulü şehirde satılıyor. Bu
rada bir de yazrhanemiz var. 
Ben de yazıhanede! 

- Bana bak, bu zat Vidal ol 
masın? 

- Ta kendisi? 
- Peki amma, işittiğime gö 

re onun vaziyeti maliyesi pek 
, kötü imiş! 
j - Deme yahu! Yarı~ nikah 
olacağız be! 

-Ayın 22 sine kadar kim
seye bir şey söylememeğe ye-

Mektubunuzu aldım. Beledi
yenin kendi kırtasiyesile meş
gul olmaktan kasap dükkanla
rındaki kaba kağıtlara bakma
ya vakti var mı? Onun içinken
disini mazur görmenizi rica :;. 
deceğim. 

FELEK 
Mütedeyyin olduğu kadar da 
asabi, düşünceli kesildi. Ekse· 

-----------.: J min ettirdiler. -Yarın sabah gelip seni 

İlle defa olarak gösterilecek 1 
KANLI PUSU 

Mevsimin en gilzel, en miltebed<lil ve en alaka.bahş filmidir. 
MUVV AKİYETİ TEMİN EDİLMİŞTİR!!! 

BUNU GÖRENLER İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DEFA GÖRMEK 
İSTEYECEKLERDİR, 

Mümessilleri: ALİCE DA Y - MİTCHELL LEVİWİS. Bu filmde 
İHTİRAS - SERGÜZEŞT - İŞİ NUŞ - SEFAHAT ve fevkala
de müessir sahneler görülmektedir. Musikisi Maestro Poliansky 
tarafından hususi surette tatbik edilmi<;tir. VARYETELER: Dan
söz PAQUİTA PAGAN ile gitaristlerinin 5on suvareleri - Yeniden 
şehrimize gelen halle Çingeneleri OSSO ve JANNA'nın numaraları. 

.Bulgar KOOPERA TIF operet heyeti 
Sofya Tiyatrolarının en meşhur artistlerinden mürek

<kep bir ·~ooperatif operet heyeti Fransız Tiyatrosunda bir 
kaç temsil vermek üzre pek ya!landa şehrimize muvaselet 
edecektir. 

Önümüzdeki 8 Teşrinisani Pazar günü .saat 15,30 te matine olarak 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Pa.ris Konservatuarının fahri piyanist muallimi 

ROBERT CASADESUS 
tarafından bir konser veri~cektir. 

..-- Halkın sevdiği --.. !illi-•... DÜN AKŞAM ••il!!! 
O Çingenei.ar ı~eQek ve Elhamrl 

ASSO ve JANNA 
Tekrar şehrimize geliyorlar. 

Ş 1 K Sinema 
ÇILGIN MACERA 

İstanbul halkının en çok 
sevdiği dilber artist 

MARİE BELL 
JEAN MURAT 

ve DAKTİLO mümessilesi 
MARY GLORY tarafından 

temsil edilen tekmil Fransızça 

sözlü bir şaheser. 

sinemalarında gösterilen ve 
şimdiye kadar emsali görülme
miş en büyük neşe ve KAH
KAHA muvaffakiyetini teşkil 

eden 
R E N E C L A İR 'in 

Muazzam filmi: 

Milyon Peşinde 
fevkalade muvaffakiyet ka
zanmıştır. Heyeti tcmsiliyesi 
başında: ANNABELLA - RE
NE LEFEBVRE ve LOU1S 
ALLİBERT. 
ilaveten: MİCKEY MOUSE 
GÖKLERE TEMAS EDE-
CEK DERECEDE YÜKSEK 

Dr A KUTiEL 1 BİR BİNA İNŞA EDİYOR-
• a LAR. PARAMOUNT haliha-

Cilt ve zührevi haHtahklar teda- ı 
zır sesti ve 6Özlü dünya hava· 

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebi disleri. 

ci yanında 34. :..------------=· ••••••-••~•ın•••••••••••-•••••••••-•••••--•••••• •-••••-•-·----·---··----
götüreyim mi? 

- Y ram ben saat yedi treni 
ile karımın yanına gidiyorum, 
Advette sana yazarım. 

- Amma, o zamana kadar 
it işten geçer. Yarın saat yedi
de istasyona geleyim mi? 

- O kadar zahmete lüzum 
yok. İstersen sabahleyin bana 
telefon et .. 

- Peki altı veya altıya çey 
rek telefon ederim. 

- Peki amma, bu kadar er
ken kalkabilir misin 1 

- Nasıl l:alkmam be bira
der? Bu anlattığın mesele ga
yet mühim.. Bilirsin ki serde 
sinir var. Bu gece uyuyacağım 
şüpheli! Yarın mutlaka tele
fon ederim. 

Edgar ahizeyi yerine koydu 
ve derin bir uykuya daldı. 

Sabah saat altı! Edgar'ın 
uyuduğu yataktan horultular 
çıkıyor. Birden: 

- Dırrrrrr ! Dırrrrrr ! 
rr.zesk yeuade 
Telefon sesi! Edgar gözlerı

ni açtı ve geçi gibi sıçradı. 
- Dırrrrr:d Dırrrrrr ! 
- Sabah sabah bu vakitte 

telefon eden kimdir be? 
Ahizeyi aldı ve sert sert sor 

du: 
- Kim o? Ne istiyorsun? 
- Ben Hanri ! Yahu, bütün 

gece uyuyamadım. 
- Uyumadığını söylemek i. 

çin mi beni uyandırdın? 
- Yok be canım! Kaympe

der için hani bana bir feyler 
söyliyecektin? 

O zaman Edgar hatırladı ve 
bir kahkaha bastı: 

- Yahu, ben kayın pederi
ni tanımam ki, onun ıçm ne 
söyliyeyim? İşittiğime göre 
çok namuslu bir adammıı. İş
leri mükemmel gidiyormuş. 

Yalnız ben bu sabah saat yedi 
trenine bineceğim. Aksi gibi 
dün gece kurarken saati de kır 
dık. Sana böyle bir masal uy
durdum. Amma gece de uyku
mu uyudum. Teşekkür ederim 
sana dostum, tetekkür ederim. 

Edgar hemen telefonu kapı 
dı ve giyinmeğe başladı. 

Telefonun öbür tarafındaki 
çıngıraklı saat te boyuna küfüı 
savuruyordu. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 69 - Alo! Neresi efendim? nız biraz korkuyorum da .. - Refik Cemal Bey .. ne telefona döndü: 
- Bendenizim, 

di. 

. 1 di. 
hanımefen-- ·········ı····-······· 

BAŞI DÖNÜKLER' 
lbrahim NECMi 

- Kiminle müşerref oluyo 
rum, efendim? 

- A! siz misiniz, Semiha 
Hanımefendi, telefonda sizi 
bulduğuma bilseniz ne sevin-

- Ne bileyim? Şayet gü-
cenmişlerdir diye ... 

................... 
- Teşekkür ederim, hanıme 

fendi, fakat .... 

- Evet, efendim, sordum. 
Hanımefendiye telefonla söy
le, müsaade ederlerse götür de 
diler. 

..................... 
- Affınızı rica ederim, efen 

dim, Kusurumu biliyorum, fa
kat .... 

- Evet, efendim, Refik Ce
mal Bey ..• 

- Müsaadenizin minnettarı 
yım, hanımefendi. -14-

fLK ACI 
~efik Cemal durmayıp Ah

met Nebile yalvarıyordu: 
- Kuzum, ne olursun? 

Muhteşem Nihat Hanımefendi 
ye telefon ediver. Sizin yük
sek salonunuza müştak olan 
bir genç muharriri getirmeme 
müsaade eder misiniz, diye 
sor! Bak, nasıl müsaade ede
cek. 

Genç muharririn ısran o 
kadar arttı ki, nihayet Ahmet 
Nebil mukavemet edemedi. 
Gardenbar gecesi Muhteşem 
Nihat Hanımın kendisine gös
terdiği soğuk tavırdan cesa
reti kırılmıştı. Bu aktamki 
süvareye gitmeğe bile heves 
kalmamıştı. 

T"" 1 • 1 • 1 ._T •t 

- Bu akşam geleceksiniz, 
değil mi? 

Diye sormuıtu. 
d. 1 
ım. 

. . . . . . • ............... . 
- Vallahi bilmem. Pek te - Hanımefendinin bendeni-

keyfim yok. ze biraz gücendiklerini zanne-
Cevabınr verince: diyorum da, efendim .. 

...................... 
- Hayır, maksadım şu ki .... 
- ......... . ........... , 

- Değil, hanımefendiciğim, 
bakınız, arzedeyim. 

- Lutfedersiniz, hanımefen 
di, 

- Teşekkür ederim, efen
dim. 

- Yok, olmaz. Bu akşam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Gazetede çalışan genç - Peki, efendim. 
mutlaka gelmelisiniz. Hem - Evet, vekıa biraz da hak- muharrirlerden biı· zat var: Refik Cemal sabırsızlıktan 

-· .................. . 

Retit Bey de sizi orada gör- ları var, amma... Muhtetem Hanımefendinin ku ölüyordu: 
mek İatiyor. Kaç gündür mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . laktan meftunları. - Ne haber, yahu? 
baada görütememişıiniz. - Yani bendenizin de maze Refik Cemal fısıldadı: - Dur, canım, Muhteşem 

Yolunda umulmaz bir ısrar retlerim... - Canım, yalnız kulaktan Hanımefendiye soracak, cevap 
da bulunmuştu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mı ya? Gözden de, kulaktan verecek. 

Nemika Sırrı Hanımın ge- - Evet, evet, şifahen arze- da, istersei burundan da.. - Kim bu telefondaki? 

...................... 
- Arzedersem mazur göre

ceğinizi ümit ediyorum, efen
dim. 

...................... 
- Elbette var, müsaade e

derseniz şifahen arzederim. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Evet, efendim, eminim. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Süvare müsaade olmazsa, 
başka bir günde rahatsız ede
rim, efendim. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-Akşama görüşürüz, efen· 
dim . 

...................... 
- Ne gibi efendim? 

- Anlıyamadım, hanıme
fendi • 

...................... 
- Kimden bahsediyorsu . 

nuz, efendim? 
..... ·- ............... . 

- Peki, o halde, hanımefer 
di . 

çirdiği buhranlı günden sonra derim, efendim. Ahmet Nebil kulak asmıya - Semiha Nazmi Hanım- - Şey .. Evet, efendim .. Fa-
ilk defa olarak böyle telefon- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rak söze devam etti: efendi. kat yavaş yavaş işlere alıştım - Teşekkür ederim, efen· 
la ettiği ısrarı Ahmet Nebil - Evet, efendim, zaten te- - Teşerrüf etmek istiyor - Ha! Yazıcı zadenin karı- da..... dim. Güle güle .. 
reddetmek istememit lefon edişim de.... kendilerile ... Eğer müsaade e- sı, öyle mi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahmet Nebil telefonu kapa· 

- Peki, gelirim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . derlerse... - Evet. - Şimdi eskisi kadar değil, dı. Alnının çizgileri gerilmiş• 
Vadini vermişti. - Hayır, efendim, itizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elile telefonun ağzını kapa efendim, bir parçacık vakit bu- ti. Zihni meşguldü. Refik Ce· 
!lefik <;:~ma!in ı&r~rları Ü• j _i ... çi_n_d_e;ğ_il_. _________ ..__-:_E_ v_e_,t,'-e_f_e_r._d_im .... , __ b_e_r_a_b_e_r ._ı...;y'-a_r_a_k_res_e.:.p_t_ö_ru_·· _k_u_l_a...;:ğ:...ı_n_d_a_t_u_-_.__la_b~i-li-yo_ru_m_. ________ ..._.r .. n.,.a..,l ..,s.,.e..,vı.,· n,.,c..,i.,n"'d.,e._n _,k:~a,,.b.,,uı...,,,a._.a...,ı,..ii~"'a,_-__ 
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Sinemadaki Roultabille 
Roland T outain hayatını, sinemaya nasıl girdiğini 

"Sarı odanın esrarı ,, 
filminde niçin I< e_ndisine rol verildiğini anlatıyor 

Sinema aktörleri içinde 
Roland T outain isminde birisi 
\rardır ki, şaklabanlıklarile ta
nınmıştır. Bu adam boş zaman 
larında tayyarenin kanatlarına 
başaşağı takılan, vagonun kapı 
~ından değil de penceresinden 
ınen , elleri üstünde yürüyen, 
köprünün altından geçen bir 
trene, köprünün tepesinden at 
layan bir adamdır. Marifet mi 
iatersiniz? Tümen, tümen! 

Meseli. tabakaımdan siga
rasını çıkarır, havaya fırlatır, 
sigara düşerken ayağı ile bir 
darbede sigarayı tekrar havaya 

1 Fırlatır ve sıgera düşeceği sıra 
da ağzı ile yakalar. Sonra si- 1 
!la.rayı yakar ve tekrar havaya 
Fırlatır ve yanmamış tarafından 
i'ene ağzı ile yakalar. . 

Bu Roland Toutain acayip 
adamdır. Sigarayı bu ağzından 

1 Çıkarır, burnunun sağ deliğine 
~okar ve sigarayı burnundan 
•çer. 

Odası ... Duvarda banco, kö
Şede açık bir gramofon var. 
1' outain bir plak alıyor, en zor 
bir caz havası! 
I Ve bu caz havası içinde an
atıyor: 

- Ben biraz deliyim. Babam 
Çok zengindi. Doğduğum gün
den beri çılgınlık ve akrobatlık 
Yaparım. Diyebilirim ki, maf
&a!larım mafsal olmaktan çık
llııştır. Eğer isteraeniz bacakla 
tırnı boynumun arkasına taka-
rım. Yedi yaşında attan düşe
rek, bir kaç yerimi kırdım ve i
lci •ene alçı içinde yattım. Bu 
tneclıuri hareketsizlik beni deli 
Ye çevirdi. Nihayet alçılardan 
rurtulunca, artık yeni akrobat-
ıklara amade bulunuyordum. 
O tarihten itibaren ölüme dai
llıa "göz işareti,, ederim. Neler 
ııı1 i bilirim? Hep tehlikeli ıey
er! 

ı • 

Rolan Toutain 

• 

l 
l 
j 

olduğunu mu öğrenmek istiyor 
sunuz? Ben söyliyeyim. Katil 
F rederic Lorsan' dır. 

Sıra bana gelince, ben de şöy 
le söyledim: 

- Reis Efendi, katilin kim 
olduğunu mu öğrenmek istiyor 
sunu;ı? Ben söyliyeyim. Katil 
Marcel L'Herbier'dir,. 

Herkes gülüştü ve beş daki
ka sonra ben angaje edilmiş
tim. 

Ondan sonra Marcele L'Her 
bier benden aynı romanın deva 
mından ibaret olan "Siyahlı ka 
dmın kokusu,, filmi için de ro
lüme devam edip etmeyece~i
mi sordu. Bu ikinci kısımda 
Paul Tabille'in rolü daha mü
himdi. Tabii kabul ettim. Bu i
ki filmden sonra Jean Tarride-

1 

ki idaresinde Marie Glory ile 
beraber "Klabimin esiri" filmi
ni çevirdim. işte bu! Bakalım 

ı yenisine! 

· Kadın ve ev 
"Zengin bir kadın mali ci· 

hetten parasının istiklaline sa
hip olmakla beraber gurur du
yabilir. Fakat evli bir kadın 
böyle bir istiklal ararsa, saade
te kastetmiş olur . ., 

Bunu söyleyen Metro Gol
dvin artistlerinden maruf ko
mediyen Marie Dressler'dir. 
Miaa Dressler on üç yaşından 
beri hayatını kazanıyor. Her 
zaman ailesine yardım etmiş
tir. Binaenaleyh iyi bır hakem 
olabilir. 

"Hayatlarını kazanan bir 
çok evli kadınlar tanırım. Fa
kat bir çokları istiklallerini 
muhafaza etmek için, kocaları
nı ve evlerini terketmişlerdir. 
Bence izdivaç ve ev bütün ka
dınların ilk düşüncesi olmalı
dır. Bir kız evleneceği zaman, 
deruhte ettiği mes'uliyeti dü-

Saatte yüz seks'ln kilomet- şünmek mecburiyetindedir. 0-
re sür'atle giden bir tayyarede nun için de uhdesine düşen 
'Yaklarımı bağlayarak kendimi vazifeleri yapmalıdır. Eğer ha 
lıaşaşağı bırakabilirim. Taklak riçte işi var da, evi ile ki.fi de-
jlarım, dansederim, şarkı söy- recede uğraşamıyorsa, işini bı-
erinı. Sonra ben "vanterlok,, rakmağı tercih etmesi lazım 

lltn. Karnımdan konuşurum. Ba gelir. Zaten bir çok kocalar da 
bamdan bana mühim bir servet kadının mevkiini hariçteki iş-
llıiras kaldı. Birkaç ay içinde te değil, evde bulurlar . 
~u parayı yiyip bitirdim. Fakat Diğer taraftan düşünüyo-
ıı.yatı,heyecanı,neşesi ve mace rum ki, eğer bir kadının çocu-

tası için sevmekle beraber, bu ğu yok ta senelerce her hangi 
"aziyette o hayatı kazanmak Roland Toutai11 tayyarenin bir san'atı tahsil etmiş ve bu 
llıecburiyetinde kaldım. Gaze- altında! san'atta ihtisas sahibi olmuşsa, 
te sattım, vagonların zincirleri I san'atmı bırakması da doğru 
ili taktım. Gündüz Pariste sey- gün tayyare karargahında tay- olamaz. Zira böyle bir kadın 
hr satıcılık, akşam barlarda yarelerin nümayişlerini seyre- için, günün boş zamanlarını 
dansörlük ettim. Biraz tasarruf derken, tayyarede .akroba~h~ beyhude yere geçirmektense, 
ettim mi, son santime kadar yap~ak aklıma geldı. Kendımı faydalı ve sevdiği bir itle uğ-
'arfetmekten haz duyardım. ayagımdan tayyareye asıp bu 

O tarihte Paris civarında o- suretle uçarken Eyfel kulesinin 
tııruyordum. Fakat Pariste çalı tepesindeki bayrağı almağı dü
!ıyordum. Kazandığımı da son şündüm. Bu fikrimden kime 
llıeteliğine kadar sarfediyor, e- babsettimse hepsi omuz silkti
Ve dönmek için cebimde tren pa !er, kimi de hayret ve endişe i
tıı.sını bırakmasını bile düşün- le bana baktı. 
llıiyordum. Çünkü trende para Bir gün hakikaten tayyareye 
Q~rmeden gitmesini biliyordum bindim ve kafama koyduğum şe 1 
ır gün hilemi keşfettiler ve is yi yaptım. Tayyare iki yüz met 

ta.syonda beni yakalamak İste- re yükselince, ayaklarıma ipi 
~enleri arkamdan haylı koştur- bağladım ve kendimi aşağıya 
b~ı:n. Yarım. düzüne polis ve sarkıttım. 1925 ten beri bu işi 
hır o kadar ıstasyon memuru yaparım ve hali. seve seve ya-
akkımdan gelemediler. İstas- ı parım. 

ı l'on köprülerinden birine vardı . . . 

1 
ğırn zaman, altından bir mar- h1930 a~~sjtosunCdha ıdı. 'IBenı 
ltı.ndı'z tren'n' t' -· · .. sa ne vazu ean oux ı e ta-

ı ın geç ıgını gor- d l J Ch D 
diinı Pati k"' "d t ti mştır ı ar. ean oux ra-. . opru en rene a a '! be b " l E 
~- öt k'I k" ·· .. ·· t"' nen e ra er Hanım ar, · "'lll. e ı er oprunun us un- f d' 
de apışıp kaldılar en ıler, akşamlarınız bayır ol 

· sun,, filminde bana bir rol ver-
Bundan az zaman sonra d' 

~ ı. 

~ tı.rcel L'Herbier ile tanıştım. S 
t . onra bana "Viyana sevdala ~ e aınemaya İntisabım bura- f 

qtı.n ba,lar. rı,, ilminde rol verdiler. Bu 
İl filmde geÇen lerde ölen zavallı 

le k ~~robatik. rolüm "Dev- Janie Marse'le oynadık. 
r dehlızı., ndedır. Bu rolüm 

111.hne vaziinin hoşuna gitti ve 
f~ni bir filmde benim hoşuma 
~den bir rol verdi. Fakat işe ba 
d n ki bunda muvaffak olama
b ıın ve .L'.Herbier b~na gidip 
aşka bır ış bulmaklıgımı tavsi 

l'e etti. 
. O sırada ben bir klüp tesis 

'!dıvordum: Deliler klübii t 8ir 

Ondan sonra Marcel L'Her
bier beni çağırdı ve diğer on ka 
dar namzetle birlikte "Sarı oda 
nın esrarı,. filmi i;in imtihan e
dildim. 

Son faslında bir pasaj var
dır. Diğer namzetler hep şöyle 
söylediler: 

- Reis Efendi. katilin kim 

Velma Valentine 

raşması elbette şayanı tercih
•• .ır. 

Lakin eğer kadının çocuk
ları varsa, bu çocc!darı terket-

Haftanın filmteri 

"Aşk Hazretleri,, filminden bir sahne 

Glorya 'da Elhamra ve Melekte 

Aşk Hazretleri Milyon Peşinde 
Bu film, bilhaua barlarda müı

tahd"": v~ . debdebe, ihtişam, zevk 
ve nes e ıçınde yaıadıklan halde 
kendi nefisleri için bütün bunlardan 
hiç birini tahayyül bile edemeyen 
&'enç kızlara hitap eder. 

Elhamra ve Melek bu hafta Rene 
Lefebure ve Annabella'nın "Milyon 
peıinde,, isminde bir film göıteriyor 
lar . Bu filmin hulasası tudur: 

Genç ressam Miıel, Mon-
Bir harda çalıırnakta olan Lia, martr' da kendisi gibi genç 

genç ve zarif Fred 4ö Vellingen'e 
aıık olmuıtur. Genc1n her karıısına Prosper ismindeki bir heykel
çıkııta heyecanını a\zlemeğe mu- traşla beraber oturmaktadır. 
vaffak olmamaktachrı · , Bunlardan Mişel ayni katta o 

Daha dün Fred on"' aralarındaki turmakta olan Opera Lirik 
farkı içtimai dolayı "1e izdivaçlan- dansözlerinden dilber Beatris 
nın kabil olmadığmr anlatnuıtır. Li- le nişanlı gibi bir vaziyettedir. 
a' bir bar müstahdemesi, F ered de 
zengin ve asil bir aileye mensup bir Fakat, Mite!, kanaatkar olma 
gençtir. dığmdan güzel kadınlarla da 

Fakat bir gün gene adam kara- ali.kadar olmaktadır. Bu me
rına avdet ediyor ve Lia'ya, kendi- yanda bilhassa cazibedar Van 
sile evleneceğini söyliyor. da ile.. Alelumum san'atki.r

~e~ç kı:ı;_ .m.eı'~t ve saad~tini na lar ibi bu iki genç te parasız 
sıl gızlıyecegını bılmemektedır. g f 

Fakat Fred'in maksadı, kendm- olduklarından eetra mı alacak 
ni zengin, fakat yaılı bir kadınla ev ı lılar almıştır. Bu esnalarda po 
lendirip onun milyonlarını teıebbü- lis tarafından takip edilmek
sü olan Vellİngton - Motör iılerinde 1 te olan bir hırsız pek eğlen
kullanmak isteyen kard~ı~ o~r'.in i celi bazı hadisata' meydan ve-
tasavvuruna mukabele ıçm Lıa ıle ı • • •. d · ....... 
niıanlarunak suretile ailesi arasında ! rıyor. Aynı gun e ıse zugurt 
bir rezalet çıkal'l11aktır. 1 iki delikanlıdan Mite!, vaktile 

Fared'in müracaat etm.iı olduğu 1 satın almıt olduğu bir piyan
bu bile tesirini yapıyor. Vellington i ko biletine 1000000 d. isabet et 
tarahndan tertip edilen bir eğlence 1 tiğini haber alıyor. Fakat ne 
esnasıı~da rezalet kopuyor. Bu ~- kadar yazık ki, itbu bilet dil
lete, zıyafette bulunan ve eskiden . ,. d d • 
hokkabaz olup 0 aktllm haddi tabi- ~r Beatrıs ın o as~n a t~mır 
iden fazla içtiğinden dolayı sofra ıçın bulunan ceketın cebınde 
üzerinde bulunan eıya ile hokkabaz- dir. Beatris'e haber yollanıyor 
lık elmeğe baılayan Lia'nın babası- ve geldiği zaman ceketin takip 
nın bu hareketile tezauf ediyor. edilmekte ve fukara zannetti-

Bütün bunlardan çok müteeuir ği bir hırsız olan baba T ulip 
olan ve ailesinin namusunu kurtar- . · d b' • d'•' · ··ğ 

ak · t' F d" bı' d · ısının e ırıne ver ıgını o re m ıa ıyen re ın ra en, ona , • 
Vellington - Motör itini istediği nıyorlar. Mışelle Prosper ara
aylıkla müdiriyetini kendisine hava 1 larmda verdikleri bir söz mu
le etmesini, fakat bunun için niıanı- cibince şayet Prosper ceketi 
nı bozmaoı şart olduğunu aöyliyor. bulup bileti getirebilecek olur-

Fred kabul ediyor, fakat genç kı- ·ı k 
aktad O a'kı il sa, mı yonun yarısına orta o 

za acun ır. nun e oyna. • k · ·ı 
dığmı anlamakta ve münaıebetini lacaktır. Mışel, ce etın ven -
kesmek ceoaretin.i kendinde bulama- diği adamın adresini ele geçir 
maktadır. meğe muvaffak oluyor, ve he 

Fakat Lia hakikat• ketfediyor ve men baba Tulipin eskici dük-
genç adamla ailesine kartı hissettiği • k d d 
nefreti ·· li kanına Ofuyorsa a ora an ce 

soy yor. ' O L' 'k S tik atkından temamen inkisarı ketın pera ırı tenoru bp-
hayale uğrayarak her ıeye lakayit, ranelli'ye satıldığını haber alı 
altı defa boıamıı ihtiyar bir baronla 
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yor. Bu sefer Mite! soluğu 0-
!z~iva~ vadediy~.r, ~~ düıünmek pera Lirikte alıyor. Ve bir 
ıçın bır hafta muhlet ıstiyor. .. . .. 

Belki Fred'ini tekrar elde etmeyi ~ud~etı muvak~ata ıçın ceke-
ümit etmektedir. j tı elınde tutmaga muvaffak 

Diğer taraftan genç adam da Li- oluyorsa da ceketin böyle pek 
a'ya atık olduğunu anlayarak ken· j sıkı bir surette takibinden şüp 
disile kon"tmak üzere onu aramak h 1 b b T ı· •· t • 
t d F k t L. unla g·· ·· . e enen a a u ıp ın çe esıne a ır. a a ıa, on orufmeyı .•• 
reddediyor. mensup bırısıne kaptırıyor. 

Fred meyüs olarak gidiyor, lıte A k b b T ı· 
kd. • · · h k'k le seve 'k' kal nca a a u ıp tam ya-ye ıgerını a ı a n n ı ı p I ~· d 

ayrılmağa mecbur olmu,lardır.... kayı e e verecegı esna a Beat 
Fakat Aşk Hazretleri mucize ya ris'in kendisine gösterdiği mu 

ratarak onları tekrar birleıtirmeğe avenete minnettar olduğundan 
muvaffak olmuıtur. be k b 1 B t · •· 

rayı mu a e e ea na ın ta-

k h k 'k h 'z deg"'ld' B lehini is'af, cebinde saklı bu-me a ını at ı ır. u 1 

1 

çocuklara lazım gelen bütün lunan biletin kıymetinden ha 
dikkatler başkaları tarafından berdar olmadığından adamları 
gösterilebiliyorsa, o zaman bat na çaldırdığı bu ceketi içinde 
ka.. bulduğu biletle beraber iade 

Bir kadın için istiklal belki edince artık iki sevgili servete 
iyi bir şeydir, fakat mes'ut ol- kavu§muş olduklarından o za
mak daha iyi şeydir ve kadının mana kadar tahayyül ettikleri 
hayatında yapacağı en iyi şey saadet te belirmekte gecikmi-
de, ailesini mes'ut etır.ektir.,, yor. 

İktibaslar 

M. Adolf Hitler' den M. 
Brüning' e açık mektup 

(Alman Başvekili M. Brünin,g ikinci kabinesini teşkil ettği 
zaman milli sosyalistlerin muhalefetine karşı şunları söyle
mişti.: 

« lsterlerse her gün bana haini vatandır desinler, isterlerse 
her çeşit hakarette bulunsunlar .. Ben -bildiğimden şaşmıyac~ 
ğım ve bir saniye kendime çizdiğim yoldan ayrılmıyacağım». 

Alman milliyetperver/erinin reisi M. Adoll Hitler bu 
nutka cevap olerak Başvekile hitaben uzun bir açık mektup 
neşretmiştir.Alman milli sosyalistlerinin programlarının şayani 
dikkat maddelerini de göstermesi itibarile bu mektubu hfıliisa 
ediyoruz: 

- Münihte çıkan VOELKICHER BEOBACHTER'den-

"Ben, milli sosyalist olmak im ki, bu neviden fikirler hükii 
sıfatile bundan evvel de Dawes metlerin ve hükumetlere müsa 
pli.nınm Y oung planı haline maha gösteren milletlerin en 
getirilmesine şiddetle itiraz et- nihayet harabisini intaç eder
miştim. Daha o tarihte bütün ler. Çünkü milli fikirle kabili 
bu planların, bütün bu misak- telif değildirler. Çünkü göğüs
ların gayri kabili tatbik esasta te aynı heyecanı canlandırmaz 
ki bir muahedeyi tamamladığı lar. Eğer Almanyanın 12 sene 
nı iddia eylemiştim. ı evvel açtığı siyasi yol takip e-

Versailles muahedesi, bir dilir durursa, bizzarure bolşe
sulh muahedesi değildir. Bir vizme varılır. Milli sosyalist ha 
milleti ceziyeye bağlayıp, o reketi, böyle bir tahavvüle bü
millet arasına müstakbel har- tün kuvvetile karşı gelecektir. 
bin tohumlarını atan muahede Bolşeviklerden herhangi bir ga 
!er sınıfına dahildir. lehe ihtimalini nez'etmelidir. 
Bütün muahedeler gibi Ver- Kral birinci Frederic W ilhelm 
sailles muahedesi de, derunen ve Bismarck bize misalini gös
istemediğimiz, fakat tarihi bir terdiler: Milletimizle diğer mil 
şe'niyet kesbetmiş ve muayyen Jetler arasında müsavatı tesis 
bir mi.na almış şerait ihdas edi etmekliğimiz lazımdır. Bunu 
yor, Tasdik edilsin veya edilme da ancak bir şartla yapabiliriz: 
ıin hükfunet ve milletlerin ye Evveli. memleketimizi mi.nevi 
ni hudutlarının hiç bir ehemmi ve fikri bir teceddüde sevketme 
yeti yoktur. Bu meselede şahsi li.. Milletimizin zihniyeti değit 
fikir ne olursa olsun, nazarı iti- medikçe, Almanya faideli bir 
bara alınmalıdır. Zira Versail- şeye teşebbüs edemez. Rayhiş
les muahedesinin icap ettirdiği tağ huzurunda parlak nutuklar 
hudut teşekkülleri bir hakikat irat etmekten ziyade, dahili ve 
olmuştur. harici siyasetle, iktısadi hayat 

Ne olursa olsun bu yeni coğ 
rafi ve siyasi teşekküller yeni 
harplere sebebiyet veremez. Ta 
rihte birçok misalleri vardır ki, 
hükUmetlerde ve hudutlardaki 
tebeddülleri uzun bir sükiinet 
ve saadet devresi takip etmiı
tir. Fakat Versailles muahede
sine bilhassa seınntk bir mahi
yet veren ıey, insanların batma 
ebediyen aaılmıt bir tehlike tet 
kil etmesidir. Zira bu muahede 
milletleri tamamen ayn iki sı
nıfa taksim etmittİT. 

Miisaoat iıtttriz 

Mağlubu manen mücrim ad 
dederek, bu noktaya istinaden 
hudutsuz bir iktısadi inkıta sis
temi takip edilmesi, Venailles 
muahedesinden çok eskidir. 
Hatta kaybedilmiı bir harp pa
hasına dahi, onu kimse şerefin 
den mahrum edemez. Alman 
milletinin müstakil bir mevcudi 
yete hakkı var ve bu hak, mua
hededen istihraç edildi. Alman 
yayı tahrip için istical edilen 
her türlü vasıtalardan üstün
dür. 

Yeni Alman nesli Almanya
nın diğer medeni milletler tara 
fından müsavat esasına göre 
muamele görmesini ister. 

Versailles muahedesinin, ma 
li taahhüdatı ifaya mecbur et
mesi kadar, milletimizi manen 
mahkiim etmit olmasını düıün 
mek te bizim için ırayri kabili 
muhtemeldir. 

Mekanizması ve usulleri ne 
olursa olsun, Y oung planını ye 
ni bir pli.ola değiıtirmek teşeb 
büsünü en son kuvvetimizle pro 
testo ediyoruz. 

Almanya 12 senedir zincir
lerini taııyor. Müthiş mukad
deratımızdan ancak mes'ul ol
ması li.zımgelen harpten evvel 
ki nesil, harp meydanlarında 
can verdi. Bu badireden canla
rını kurtaranlar da artık ihtiyar 
!adılar ve bunadılar. Bugünkü 
Alman milleti -biz hepimiz- hiç 
bir cinayet itlediğimizi bilmiyo 
ruz. Bu milletin gözünde Ver
sailles muahedesini haklı gös
terecek bir şey yoktur. Hepimi
zi hukuki olduğu kadar iktısa
di sahada da ikinci sınıfta tu
tan bir muahedenin tadilini ta
lep etmeği, bizi yalnız manevi 
azmimiz değil, vazife his ve şu 
urumuz da sevkediyor. 

Demokr11si 11e Marksi:r.m 

.... Bir sual varit oluyor, bat 
•ekil Efendi! sulhperver, de
mokrat, marksist ideolojileri 
kabul etmiş milletlerin muvaffa 
kıyet eddia edebileceklerini zan 
nediyor musunuz? Bunun aksi 

. . ? 

arasındaki bağı anlamak daha 
mühimdir. 

Baıvekil Efendi, devrimizin 
ya§ayıt ve dü§ünüt tarzlarını 
perişan eden derin buhran ' kar 
tısında bize ne vadediyorsu
nuz? Kurulan nizamı ve sükii
nu muhafaza etmek mi? 

Bolşeviklere karşı Çarlığın 
kullandığı aynı usullere, sos
yal demokrasiye kartı eski Al
manyanın istical ettiği aynı re
jime müracaat etmekle komü
nizmin hakkından gelebileceği
nizi zannediyorsunuz. Bu me
yanda milli sosyalistleri her 
türlü takibata maruz bırakıyor 
sunuz. Fakat bu nevi usuller 
fikrin kuvveti kartısında peri
tan olurlar. 

Ordu 
Bu dahili mücadele ıçın 

Reichswehr'i kullanmanıza da 
müteessifiz. Ordu bizim için, 
harici menafiin müdafaasında 
bir milletin kuvvetinin hakiki 
ifadesi demektir. Milli sosyalist 
fikrinin galebesi milleti yekpa
re bir hale getirdiği zaman, or
du bu vahdetin içinde kendisi
ni yabancı bir madde gibi his
sedecektir. Orduyu, polis teşki 
!atı haline getirmek, harici va
ziyetimizi ıslaha da yaramaz. 

Hedefimi% 
Başvekil Efendi, biz tarihin 

bir dönüm noktasında olduğu
muzu kabul ediyoruz. Geçirdiği 
miz buhran sadece maddi ve ik 
tısadi değildir. Aynı umanda 
mevcudiyetimiz hakkındaki dü 
tüncelerimizdeki yeniliği de hıı. 
zırlamaktadır. 

Alman milleti, bir Asya is
tilasını birinci defa tevkif et
miş değildir. Bugün de mütkül 
fakat kat'i bir mücadele içinde
yiz. Komünizm ancak Almanya 
da ya galip gelmeğe, veya mağ 
lup olmağa mahkfundur. 

Milli sosyalist hareketi va
zifesini müdriktir ve biliyor ki 
bu müşkülatı halletmek mesele 
si ancak ona düşüyor. Hayatı
mızı ve milletimizi müdafaa i
çin bütün kuvvetimizi tartaca-
ğız. 

Başvekil Efendi, birkaç defa 
da söylediğim gibi tahsmıza 
karşı yüksek bir hürmetim var
dır. Fakat bu hürmetim, politi
ka sisteminizin değişmesi ve hü 
kfunetinizin devrilmesi lazım 
geldiğini söylememe mani de. 
ğildir. Tarih, bili.hara ikimiz. 
den hangisinin milletimizin ha 
yati menafiini daha iyi anlamıı 
olduğuna hüküm veuin. Bu 
gün kartınızda duran şu esaslı 
suale de gene en İyi cevabı o 
verecektir: Ya siz, ya ben?., 
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1 @ 1 Dünyada Neler Oluyor? 1 @ 1 

İngiltere' de gazeteler 1 Y orktovvn harbinin 

Birince sahifeden geçen yazılar 
l ·• - - ..... , ~ . . 

Kaç grup ve kaç mühim gazete 
var? En çok hangisi satıyor? 

Londranın göbeğinde fleet ı lik için reisleri Harrison'un le 
Strect isminde bir cadde var- tebbüsü ile bir çok gazeteler sa 
dır. Bizim Ankara caddesi na· tın aldılar ve gene kendileri el : 
sıl latanbul gazeteciliğinin ıner )erindeki kağıt stoklarına müş 
kezi ise Fleet Strect te lngi· teri oldular. 
)iz gaz:teciliğinin bir mer~ı;zi itte bug~ Fleet Strect'in 
sayılır. Hemen bütün lng~lız krallan bu uç gru!'~ur. . 
gazetelerinin idarehanelerı ve Bunların hanemde bır de 
hatta matbaaları buradadır. liberaller grupu vardır ki, Ti-

Fleet Strect'in tarihinde, mea gazetesi de bu grupa da
şaşaası diğer bi~ çok isimleri ~ildir. Çünkü Lord No~hc~iffe 
gecen bir tek iıım vardır. Bu m vefatından aonra varıılen bu 
ad~m bilahare Lord North- gazeteyi satmışlardı. "North
cliffe ünvanmı alan M. Alfred cliffe matbuatı,, grupunda bu
Harmsvorth' dur. Bu sokakta gün intitar eden gazeteler tun· 
bu zatın iamini teyit için bir de !ardır: 
heykel dikilmittir. D~ily Mail, Daily Mir.or, 

Lord Northcliffe hayatta Ewenıng News, Sunday Dıs· 
iken - 1922 de öldü - kendi patch, Sunday Pictorial ve vi
sine Fleet Street'in Napoleonu !ayetlerde de yirmiden fazla ga 
derlerdi Gazetecilik hayatında zete .. 
ki namÜtenahi galebelerine na Beaverbrook grupu ise Ro
zaran bu iımi almak kendisine thermere grupu ile mali cihet
müna~ipti. İngilterede yeni ga ten münasebattar olmakla be
zetelerin ihdasmda bu isim bir raber, muhtariyetini muhafaza 
sembol haline gelmittir. En etmektedir. Bu grupun da şu 
kuvvetli gazete tröst'lerini ku- gazeteleri vardır: 
ran odur. Fikri ve siyasi he- Daily Express, Sunday Ex· 
deflerden ziyade ticari ve sınai presa, Evening Standard. 
gayelerle meıbu olduğu için, Berry grupu ise (Lo~d ~am 
bu adam gazetelerinin ııatıtmı rose) şu gazetelere sahıptır: 
daima arttırmıttır. Daily Telegrapf, Sunday Ti 

llk çıkardığı gazete hafta· mes, Daily Stetch, Sunday 
lık bir mecmuadır. En bayağı Grapbic, Financial Times. Vi
kağıt üzerine en bayide klite- !ayetlerde de yirmi kadar ga
ler ve batta bir kaç defa nqre- zete .• 
dilmiıt makaleler ve yazılar der 1nveresh grupunun gazete-
cederek çıkardığı bu mecmua- !eri de tunlardır: 
ya ucuz olduğu için Londra- New Gronicle, Sunday 
n~ atağı tabakası arasında ol Newa vilayetlerde de on iki ka 
dukça mühim bir revaç temin dar büyük gazete •• 
etmişti. 

Bu ilk mecmuadan sonra 
Alfred Harmavorth kendisi ka· 
dar fakir, fakat kendisi kadar 
zeki karde!İ Harold Harms
vorth ile teşriki mesai etti. Es
ki Harold bugün Lord Rother 
mere'dir. 

iki kardet, derin bir hırsla 
harekete geçerek mecmuaları
nı mütemadiyen ıslah ettiler ve 
mütemadiyen tirajını arttırdı
lar. Gayet iyi idare edilmiş bir 
kaç hücum ve tenkitten sonra 
isimleri yayılmağa ve duyulma 
ğa, mecmuanın nüfuzu artma· 
ğa başladı. Bu suretle tali e
hemmiyette bir kaç gazeteyi e 
le geçirdiler ve bu gazetelere 
de can verdiler. Bir kaç sene 
içinde İf büyüdü. Bir çok mec 
mualardan batka Daily Mail 
ve Daily Miror gibi bir kaç 
yevmi gazetenin kontrolünü de 
ellerine aldılar. Nihayet Eve
ning News de ellerine seçti. 

Bir kaç sene daha aonra 
Alfred Hanmworth Lord 
Northcliffe oldu. Bu zat Lord 
olduğu zaman meşhur Times
in de sahibi idi. Northcliffe gru 
pu sadece Londranın büyük ga 
zetelerini değil, ayni zamanda 
taıradaki bir çok gazeteleri de 
idare ediyordu. 

Harmsworth'un gazetecilik 
hayatında kendisine atağı yu· 
karı müvazi giden bir adam da 
ha vardır: Arthur Peanon. Ge 
çenlerde vefat eden bu büyi.ik 
sanayi adamı da İngil~ matbu 
atınm inkitafmda büyük bir 
rol oynamıştır. Bq zat ve bila
hare Lord Camrose ünvanını 
alan Berry Northcliffe grupu • 
na ciddi bir rekabet arzetmİt· 
!erdi. 

Times gazetesi İngilterenin 
mühim sekiz ıahsiyetinden mü 
rekkep sekiz kişilik bir komi· 
te tarafından idare edilmekte
dir. Bu komite gazetenin eski 
an'anesinin ve mutlak istiklali 
nin muhafazasma da nezaret 
eder. Filvaki Times modern ga 
zetecilikte şu farkla tebarüz et 
mektedir: Tamamile muıtakil 
ve hiç bir fırkaya mensup olma 
msaı. 

Bittabi son otuz sene içinde 
İngiliz gazeteciliği son derece 
değitmittir. Amerikada olduğu 
gibi, İngilterede de gazetecilik 
bir istidat olmaktan ziyade, sa 
nayi haline getirilmittir. Tabii 
bu inkişaf gazetelerin fikri se
viye ve kıymeti aleyhine olmuş 
tur. Bununla beraber, bu gaze
telerde yüksek kıymette yazı 
yazan muharrirler ve münekkit 
ler vardır. 

Fleet Stect'in bir de Daily 
Herald isminde yeni yetitıniş 
bir çocuğu vardır. Amele fır. 
kaamm resmi naşiri efkin olan 
bu gezete, İngiliz gazetelerinin 
hiç birine naaip olmayan seri 
bir inkitaf göstenniştir. Bir 
kaç sene evvel 40,000 nüsha 
basarken, bugün tirajı bir mi}. 
yonu geçmİ§lİr. Hiç bir İngiliz 
gazetesi henüz bu mazhariyete 
nail değildir. ----
İki kilise mensubuna 

taarruz 
DlBAO, 3 A.A. - Arbo-

leda kaaabasmda iki papaza 
kartı bir suikast yapılmıştır. 

Saint Marie • Madeleine ruha-
Hatta Berry grupu Gal eya 

Jetinde ve garbi İngilterede ni dairesi rahibi, yanında diğer 
Northcliffe grupunu geçti. yal bir papaz olduğu halde gezin. 
ruz Londrada nüfuzu o kadar mekte iken kartrlanna iki kişi 
fazla değildi, hatta Daily T e- çıkarak kendilerini hürmetle 
legraph ve Sunday Times el- selamlamıştır. Papazlar, sela· 
!erinde olduğu halde.. ma mukabele etmitler ve yürü 

Bu iki grup hali hazırda mü müşlerdir. 
cadele etmektedirler. Her iki Bu esnada bu iki şahıs geri 
grup ta bütün İngiltere dahilin 
de hakimiyeti ele geçirmek dönerek bet el revolverle ateı 
makaadile amansız bir mücade etmiıtlerdir. Saint • Marie Ma
le içindedirler. Son zamanlarda deleine rahibi hemen ölmüıt, ar 
Northcliffe - daha doğr\lsu kadaşı da ağır surette yaralan. 
bu zat öldüğü için Rotherme. mııtlır. 
re grupu - Evening World is 
minde yeni bir gazete çıkara
rak hakimiyeti ele aldılar. 

Bir de lnveresh grupu var. 
Bu grup daha ziyade kağıt fab 
rikatörleri cemiyetitir. Bu 
grup fabrikalarıı: da bulunan a-

-~_!~ ~~~~!l.!d~~~~~ı~!':~ı istih-

Arboleda ehalisi valiye bu 
husa dair bir protestoname ver 
mişlerdir. Bu taarruzun, son 
günlerde aol cenah fırkaları a
lehinde vaız etmi9 olan rahibe 
ka111 bir mukabelei bilmisil ol
_duitu zannolunmaktadrr. 

ur. ' ııt ............... . 

Stadyumun bir an ev- ııvıemıeketticare· 
tinde beş 

100 Üncü yıldö~ümü vel yapılması lazımdır 
, 'üz sene evvelki muharebe bütün 

azametile tanzir edildi 

(Başı 1 İnci sahifede) l verilsin, demek istemiyorum. 
muavenet hakkındaki hesap .iş- Meclisin vereceği saliihiyeti İş-
leri müdürlüğü müzekkeresi timal ederiz, diyorum. 
bütçe encümenine havale edil- Mehmet Ali B. - Bu mese
di. Meb'usluğa intihap edilen lenin vazife noktasından mec· 
azadan Sadettin Rıza Bey yeri- lise gelmesinde icap vardır. 
ne azalığa intihap olunan Esat Sadettin Ferit B. - Stad
B. Fazlı B. tarafından Meclise yom meselesi mahal tayini nok 
takdim edildi. tasından olgun bir hale gelme

Yortown muharebesinin tanzirinden bir sahne: 
Wa§ington ask~Jerine hitap ediyor. 

Amuikada Yorktown §l!hrfofo 
yü,üncü kurtuluş seı. ·'JSi münasebe
tUe geçenlerde, mezkflr §l!hirde 
muazzam merasim yapılmı§tı. 

Amerikan istikl§Jinjn son devresi
ni teşkil eden bu muharebeye Fran
sızlar da iştirak etmiş oldukları ci
hetle, Fransa namına mareşal Pe
tain Amerikaya gitmişti. 

Yapılan merasimde Amerikalı ma 
şal Per§ing söylediği bir nutukta 
dedi ki: 

- Biz Yorktown'u istikl§J tarihi-

mizin en kati bir muharebesi adde
deriz. Fransız • Al11'!rikan kuvveti
nin kazandığı bu muharebedir ki, 
büyük bir millete istikl§lini ver
miştir. 

Bu yrldönümü münasebetile York 
town muharebesi de tanzir edilmiş
tir. O tarihin kostümlerini giyen 
aktörler, bu muharebede Va§ington' 
u, R~ambo'yu, temsil etmi§lerdir. 

Bu merasime otuz bin ki§i işti· 
rak etmiştir. 

Her din için bir tek Kömür madeninde 
kilise bir infilak 

Amerikada dünyanın en yük LONDRA, 3 A.A. - Wal· 
sek bir klisesi inşa edilmiştir. ise (Northumberland) kömür 
Bu klisenin hususiyeti tek bir madeninde meçhul bir sebepten 
dine değil, bütün dinlere şamil dolayı bir infilttk' olmuş ve yedi 
olmandır. Kapısından girilin· madenci yaralanmııtır. 
ce, Hazreti Muhammedin, Con ı H' . • ı l' . h 
fucius'un, Bouddba'nın heykel ındıstan va ısı ep 
!erine tesadüf edilir. tayyare ile- gezecek 

Bunlardı:.n başka klisede, yer . 

Suallere c vap 
Müteakıben geçen celsede 

Mehmet Ali Beyin verdiği on 
sual takririnin cevapları kıs
men Fazlı B. ve kısmen fen iş
leri müdürü Ziya B. tarafından 
verildi. Fazlı B. dedi ki: 

- Stadyom meselesi hakkın 
da vali beyle görüttüm. Müsta 
ce)iyeti dolayısile bendeniz ce
vap vereceğim." 

Fazlı B. stadyom işi hakkın 
da §İmdiye kadar yapılan te
tebbüsleri hulasa etti. Ve dedi 
ki 

- Bu hususta henüz veril
miş kat'i bir karar yoktur. 

Tabii meclisi alinizin bu hu
sustaki reyi alınacaktır.'' 

Acele etmek ltfzım 
Cevdet Kerim B. mütealuben 

dedi ki: 
- Makamın yapbğr teıeb

büsler ıayanı tükrandır. Fakat 
samimi olarak tunu da söyliye 
yiın ki gösterilen bu alikayı 
bendeniz kanaatbaht buluyo
rum. Stadyomun bir an evvel 
yapılmaıı lizımdır. Mahal me
selesi üzerinde fazla durmrya
lım. Mevkii coğrafi itibarile 
lstanbulun her hangi bir nokta 
aı diğer bütün noktalara uzak
tır. Makama bu hususta salahi
yet verelim, bir gün evvel bu 
işi bitirsin. 

Stadyom meselesi epeyce 
münakafayı mucip oldu. 

Sadettin Ferit, Mehmet Ali 
Beyler söz aldılar. Sadettin Fe
rit B. sür'atle halledilmekle be
raber meclisin de reyi alınmur 
İcap ettiğini söyledi. 

F azh B. dedi ki: 
Diktatörlük inenmlgor 
- Bize bir nevi diktatörlük 

yüzünde dini ıslah etmek ister . BOM~~ Y, 3 ~·~· - Hın
ken dinin hıtmına uğrayan bü dıstan valıı umumısı, seyahatle 
tün' filosoflann da heykelleri rinde tayyare kullanmağa ve 
vardır. Darwin'in heykeli en kendi emrine tahsis edilmit o- Ç k 1 
gı.utena yerde durmaktadır. Ber lan lüks treni bundan s~n~a kul apras elim eler 
hayat olan alimlerin arasında lanmamağa karar vermıştir. 
Yalnız Einstein'in heykeli bu Bu kararın, aiyasi tahrikitın ı ı ı 4 ı e 7 t • t• H 

layemutlar•n içine kanştmlmış hüküm sünnekte olduğ~ bugün 
1 M O l.. A K /\ T ri S / E M 

tır. Geçmi~ filoıofların hepsi- lerde treni.er~ kar.şıd suıkas~~er 1 A M f N • T A B A 1 K 7\. 
nin kabartma heykelleri bulun- yapılması .htımalın en ~n- 1 L 1 M A N • S E F 1 1 L 
maktadır. bais olduğu sc;;ylı;n~ektedır:. ' 1 T A • A M AJN iiİN'E 

ı , .. Eyalet valılerının de valıı u- 1 y il N A M E • A S,. K 
kı otobus arasında muminin bu hareketini taklit et 

b. 1 h Jd. ' E L !I H A M • T 1 Mm ır çarpışma me eri mu teme ır. '• A M A·Z ON• M'A R 
CEZA YlR, 3 A. A. - lki İngilterede İşsizlik ,__ - =i"=t---01-=-~·=+--'-l--+-1 

rakip tirkete ait iki otobüs biri LONDRA, 3 A. A. - 26 1 A N U T •• A R A M • 
birini geçmek için yarışa tutuş· Te§rinievvel'de mukayyet itsiz 

1 p E S • S • S 1 L A H 
tukları sırada çarpışmışlardır. !erin yekUııu g~en haftakine 1~ .A • A S A. • • C ~ • ~ 
Bu müsademe esnasında on beş nazaran 11, 786 kişi noksan o- il S U A U L E M A • l • I • 
kiti yaralanmıt ve hastahane- !arak 2,726,092 kimaeden iba. 
ye kaldırılmıtbr. Yaralılardan ret bulunmuştur. 
ikisi ölmüştür. Bu miktarda geçen senekine 

Diinkll ı•lclln lıalli 

121411e1aa1q11 

• Bir müslüman Hanı nazaran 488,591 kişilik bir to. 1 
öldü zayüt vardır. ,.1--t--ı--ı--t-=.=-f--+--+--+--t::.::1---t ı 

QUETT A, 3 A. A. - Blu- Barselonda emniyet- ,ı--t--1f-f'--ı--+=•::1-+-t--1,...-+~ı 
cistan'in ufak bir müstakil is- sizlik var ' •• 
lam devleti olan Kelan hanı BARCELONE, 3 A.A. - ı • • • 
S,ir ~ir Mahm~t ~?~ vefat Bir taksi şoförüne karşı yapı- ı Jiı-.-;-.-+-+--+->-ı-ıı-11-ı-•-ı~:::ot 
c.mış olduğu bıldınlıyor. lan hücum ve gece taarruzlan • ,__ -•-:---ı--ı-....+-+->-•+·-t--+--1 

M. Henri Pate nın mütemadiyen ziyadeleşme- 1 1 .. • 

dikçe makama salahiyet vere
miyorum. 

Müzakere kfıfi 
Cevdet Kerim B. - Seneler 

ce bu İşin sözü ile vakit geçti. 
Esasen makama bu hususta sa
lahiyet verilmişti. Yerini bul
sun bize arzetain. Burada görü 
şelim. 

Fazlı B. - Bu hususta yeni 
teşebbüsler de vardır. Meclise 
geldiği vakit müzakere olunur. 
Bu husustaki müzakerat kifi 
zannediyorum." 

Kömür depoları 
Müteakıben diğer sual tak

rirlerine cev-aplar verildi. Bun
lardan bilhaasa kömür depolan 
meselesi münakatayı mucip ol
du. 

Heyeti fenniye müdürü Ziya 
B. hükumetin bu hususta kara 
n bulunduğunu, mevcut 27 ma 
halden başka yerde yeniden de
po tesisine müsaade edilmedi
ğini, timdiki yerleri tehrin u
mumi sıhhatr için en ehveni 
şer olduğunu, esaaen bu itin 
müstakbel liman ile alakadar ol 
duğunu söyledi. 

Şehir plam hakkında da ve
rilen takrire evaben henüz bu 
hususta bu aene bütçeye tahsi
sat konmadığını, mevcut ve 
mahdut olan birkaç tehir mute 
hassısı için tetkikat yapıldığı
m, planın M. Y ansene yaptırı· 
lacağı hakkında verilmit bir ka 
rar da bulunmadığını söyledi. 
Diğer takrirlere de cevap veril
dikten sonra celse saat 3,30 da 
tatil edildi ve gelecek celsenin 
pazar günü içtimaına karar ve
rildi. 

Doktor 

Hahz Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıklan mua
yene ve tedavi eder, Telefon: 
İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 
isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al· 
mahdrrlar. 

6 - KUilun atn (6) 
7 - Yonsa (5) Ruh (3) 
8 - Zalınıet ( 4) Ealcileria pa

bucu (6) 
9- Renk (4) Arlıasma bir A 

ilive ecleneniz bir lramn olur ( 4) 
10 - Ale (3) Tarak (4) 
11 - Sahip (5) Açılınuıa dİ)oe 

lizun (5) 
PARIS, 3 A.A. - M. Henri &İni protesto maksadile takai 1 -,iilı--ı.=·t--..,B-1--ı--ı---ı--1 

Pate'nin Madam Dupont ile iz- toförleri terki eşgal eylemişler .--.-ır=ıl".'."":11--i •'- Yukardan aıalı 
1 k ır •ı• divacı merasimi bugün aaat 13 ve binlerce kişi o arda ve sivil 11ı---ı---ı--·:,--j-'ji - 1- Alçak (5) iltifat (3) 

te icra edilecektir. Medeni me- valinin sarayı önün e ~ezahu- ._...._ ___ ............ _. ....... _.._.._. 2 - Çok lezzetli (4) Nota (2) 
1 d B. bey t' 3 - Keder (3 Ee ... (5) 

rasinı, 16 ıncı arondisman dai- rıı.t yapmış ar ır. ır e ı mu Yeni ı•lcil 4 _ ı, (4) Su tqıyan (4) 
resinde yıı.pılacaktır. M. Laval ıahhasa valini~ nezdine çıka- 6 _Kefalet eden (5) 
ile M. Boui&son'nun M. Heı1ri rak gece servisi yapan şoförle- Soldan saja 6 - Renk (2) Göateri, (6) 
Pate'nin şahitleri olacakları te- rin tabanca taşımaları müsaade 1 - Semalar (7) ince aandal(3) 7 - Takat (3) Ceset (4) Beyaz 
yit edilmektedir. Madam Du- sini talep eylemiştir. Vali, bu 2- Keder (4) Bir nevi palto(4) (2) 
pont'un şahitleri de Arjantin taleple alakadar olmağı vadey- ba ~4) Bir mizah muharriri (S) Ba- ! = ~:~:.ı. "fs)" 0<:J ?;)''" (4) 
büyük elçisi M. Lebreton ile !emiştir. Şoförler bugün demir 4 - Ortadan lralclırmak (5) A· 10 _ Göz rengi (3) Bizi doiu· 
M. Maurice Donnar olacaktır. yolu mevkiine gelen bazı yo}. fet (4) ran (3) 
Dini nikah da Kardinal Verdi- cuları almaktan imtina etmiş- 5 - Eski mekteplerde ceza (6) 11 - icar (4) Bir nevi likör (6) 

:::::ı:~:~:ı:ı~::c:ı;;;:.si kili- -~:~_:r~h-~ .. i;eiEZ't7h_ÖJ;:_::~_:n:_~~7-~~. ,-:ı~lllllllllllinıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllifüOOfüfülllllllllllll!llıı.. 
Fransa işsizlığe karşı - M }} M b '"11 
3 milyar sarfedecek Teşekkür = i iyet at aası B 

P ARİS, 3 A.A. - M. Flan Pek genç yaşında ant i:ifulile biz- = = 
din, İ§sizliğe karşı vafi bir ted- !eri matemlere gark eden kıymetli NEFİS VE SERİ SÜRETTE ~ 
b. J k 1 k · Mustafa Naşit'imizin, gerek dünkü ===< 
ır 0 ma ve mem e ·etı umu- cenaze merasimine iştirak ve gerek- Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere 

mi menfaata hadim birçok sa- se tahriren ve şifahen taziyet beyan ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, = 
halarda tecbiz etmek üzere 3 eden kadirşinas hocaları, meslektaş muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar §§i 
milyar sarfını natık projeyi na- lan ve arkadaşları ile çok sevdiği - = 

1 1. · · k b 1 · 1 talebe•ı'ı1e ayrı ayrı edayı· te.,.kkür" ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 
zır ar mec ısının a u etmış o 0 

"" - ~ -

d ~ be b mümkün olmadığından bu alicenap ADı,ES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
ugunu mü yyin İr nota neş· zevata ailemizin sükran ve minnet •· . Telefon: 24310 - 24318 • 24319 ·-

~i~~~~=~f il;::~~~~={~~~:!; ~;~;~1n~~v:~~~~~u~;:;~e"~iz~ze- "'.ll!lllll!llllllll!llil!lllmllllllmllll!llllllillmllllllllllllllll!l!l!llllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllll', 

mühim nokta 
(Başı birinci sahifede) 

batındadır. 
Kongrede verilen kararlara 

göre, hububatımızın temiz, tat 
nifli ve yüksek kıymetli olaral 
alınıp satılması için tetbirler 
ittihaz edilmittr. 

Keza kongrede en mühim 
hububat meselesi olan silolaı 
mevzuu bahıolrnuş ve bu hu. 
susta timencliferJer, limaıılar, 
tehir belediyeleri ve tüccarlan 
düşen vazifeler tayin edilmit· 
tir, 

Kongrenin iştigal ettiği i
kinci meaele tiftik meselesidir. 
Cenubi Afrika'da Avusturalya' 
da tiftiklerimize karşı bir rekı 
bet mücadelesi açılmış oldu· 
ğundan, tiftiklerimiz gerek bu 
sebepten ve gerek dünya istib 
lal-~ tının azalmasından fiatleri 
düşmüştür. 

İtte kongre bu vaziyet kar
tıamda alınabilecek tedbirleri 
mütalea ve bilhassa Türk tifti
ğinin cinai itibarile yükseltil
mesi tedbirlerini tesbit etıniş

tir. Bundan başka bir taraftan 
azalan dünya İstihlikatının se
beplerini arattırmak, diğer ta
raftan rakip memleketlerde tif 
tik sahasında yapılan tekamü -
!atı adım adım takip için tetki 
lat vücude getirmeğe karar ver 
miştir. 

Üçüncü mesele umumi ma
ğazalar meselesi idi. Memleke· 
timizde yapılacak ticari ıslaha· 
tın en batında gelmesi iktiza 
eden umumi mağazalar inşası 
meselesi kongrece ehemmiyetli 
surette tetkik edilmiştir. 

Dördüncü mesele olarak, 
beynelmilel Ticaret odalarına 
iltihak meselesi müzakere idil
di. i1alumdur ki, hemen her 
memleket müesseseleri bu bey
nelmilel merkeze mukayyet bu 
lunıyorlar. Fakat biz şimdiye 
kadar böyle bir faideli merhu. 
tiyetten mahrum bulunıyor

duk. O mit edilebilir ki, bu se
nenin nihayetinden evvel Tür· 
kiyedeki ticaret müesseseleri 
bu irtibatı temin etsinler. 

Kongre nihayet harici tica • 
ret krediaile metgül olmuştur. 
Şimdiye kadar üzerinde hayli 
işlenilmit olan bu saha kongre 
nin kat'i müdahalesile bir şekli 
nihiye vasıl olacaktır. 

Huliaa olarak diyebilirim ki 
Türkiye' de bugüne kadat akte 
dilen ticaret kongreleri için de 
aonuncu kongre ayn bir ehem. 
miyet ve husuaaiyeti haiz bu
hınmaktadır .,, 

Dotdor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartnnan No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

. 

K. O. ve ı. F. ıkıtaatı ihti
yacı için zeytin yağı pazarlıkla 

alınacaktır. İhalesi 5-11-931 

perşembe günü saat 15,5 da 

KOM. da icra kılınacaktır. Ta 

!iplerin şartnameyi almak ve 

pazarlığa iştirak etmek üzere 

yevmi mczkurda KO-M. a mü 

raaatları. (512) (3654). ...... 
Birinci Fı:ı1kanm ihtiyacı 

olan un pazadıkla satın alma• 
caktır. İhalesi 5-11-931 perşem 
be günü saat 16,30 da koınisyo 
nurnuroa yapılacaktır. Talip
lerin şartnameyi almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak e· 
deceklerin vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatlan • 
(516) 3658) 
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Muhabir mektubu 

Sinopta neler gördüm? 
Bu kasaba için behemehal bir has
tane binası inşasına ihtiyaç var .. 

Sinop limanından li.tif bir manzara 

SİNOP: Sinop diyarı, bu 1 fesi ameliyatlı olup cümlesı 
sabah sonbaharın müstesna le- de şifayap olmak üzeredirler. 
tafetleri içinde uykudan kalk· Bunların içinde ·memleketin 
ınıı ve alqamdan harelenmit çok 9-diği mütekait yüzbqı
ınat bir hava tabakası içinde !ardan Şakir Bey namında kah 
çok latif bir manzara almıştı. raman bir harp malUlüne yapı 
Dün köpükler içinde suratım lan apandisit ameliyatının tı
elqitmiı olan liman, bugün man yapılırken gördüm. Mu
hırçmlığmı brrakarak çok sa- maileyh o gün hastahaneden 
kin ve çok cazip olmı•1tu. He evine çıkmıttır. Bu iki güzide 
•üz sabah ohn.uı, ve ortalık doktorun baş bata vererek has 
fecrin mırlarile bir parça ağar- tahaneyi halka nafi bir şekle 
ınış idi ki ben fıtratın bu aza koymağa muvaffak olmuşlar
ınetini aeyriçin parktaki Gazi dır. Bu kıymettar doktorlar
heykelinio kenarma yaslanmıt dan birisi teşhisi, diğeri de bı , 
trm. çağını kullanarak nice kimae-

Asırlarm destanr cengive- lerin hayatlannı kurtarmıtlar
tanesini terennüm eden siyah dır. Yalnız üç ay zarfında 35 

hastaya muvaffakryetle apan
hedenli kalelerin, limanın li- disit ameliyatı yapılmış ve bir 
civerdi sahillerine saldıktan çok vatandatların sıhhatleri i
esmer gölgeleri, ufuktan batı ade olunmuttur. San'atindeki 
nı yükselten altınlr aaçh gü- maharetile tanınmış olan ecza 
net silmeğe uğratıyordu. En cı Seyfettin Beyin idare eyledi 
kudretli fırçaların bile tersi- ği eczane pek muntazam ve 
rninden aciz olduklan bu lihu mualece hususunda da pek zen
tj' tabloyu temqa ederken, gindir. Bilhassa doktor As mı 
hilkat ve fıtratın fU güzel nü- Beyin delaletile Avrupadan 
vazitlerine mazhar olan bu te mühim miktarda kıymetli müs 
birde oturanlann neden dola- tahzerat celbolunmuştur. Baş 
Yı daha mes'ut ve daha mü- hemıire Fatma Kasım Hanım
reffeh geçillftDediklerini ve bu la Hayrünniaa ve Leman Ha
ıneşhur limanı neden dolayı mm hemıireler hastaların ve 
vapurların aık aık ziyaret ey· hastahanenin hizmetlerile mü 
lemediklerini dütündüm?! temadiyen meıgul olmaktadır-

MILLIYE1· PERŞEMME 5 TEŞRiNiSANi 

Y angm Ha!fal Nakliye Kazu Otomobil 

.A:N .AI:>C>L ~ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Türkiye İş Bankasr tarafından teşkil edilmiştir. 

Telgıraf : ADRES: 1 Telefon : 1 
4 üncü Vakıf Han İst. 531 İmtiyaz 

1 9 3 2 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 fkram 000,000 
1 .. 400,000 
1 .. 200,000 
l .. 150,000 
l " 100,000 
1 .. 40,000 
J .. 30,000 
1 " 20,000 
1 .. 15,000 

100 MükBf (1.000) 100,000 
100 .. ( " 

) 100,000 
100 .. ( .. } 100,000 
100 

" 
( .. ) 100,000 

5 lkramıy• (10,000) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 • (5,000) 30,000 

15 ., (3,000) 45,000 
60 .. (2,000) 120.000 

200 .. (1,000) 200,000 
5,000 11morti ( 100) 500,000 

Adet 

ROSELAND 

1931 1 

. ' Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden biitüP 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 uncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

Alemdar Sıhhat Yurdu dahili ve 
narkoz hekimi 

Dr. Süleyman Sırrı 
Her türlü dahili hastalıkları her 

zaman yurtta muayene ve tedavi 

eder 

iki Adet Boş Kutu için 

30 Kuruş 
20 Teşr!nsaniye kadar ıba~almrza bir adet boş LÜKS 

kutusu ve hır adet boş VİM kutusu verit"Seniz mukabilinde 
30 kuruş kıymetinde bir LÜKS tuvalet sabunu ahrsımı 

Mukaddema Osmanbeyde (198) I 
No. lu Faikpaşa apartırnanmda 8 

No. Ju dairede müsteciren mü kim i
ken halen ikametgihı meçhul bulu
nan Rifat Vi.dol efendiye: 

lstanbul ikinci icra Memurluğun 
dan: 931-2870 No. lu dosya ile A
ğop Kesikbaşyan efendiye borcu
nuz olan (645) liranın temini tahsi
li zımnında 22-10-931 tarihinde İs

tanbul Belediyesinin 8/ 81 o;eyrüse
fer ve 2006 motor lu - lu otomobi
liniz alacaklının garajında tahtı 

hacze alınmıştır. Tarihi ilandan iti-

Tiyatro, Sjnema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün akşam saat 21.30 da 
KALBİN SESİ 1 , 

Piyes 3 perde r ! r; ~ m~ 'I 
tablo Yazan: A. 1 j 
Bisson Tercüme E.: Iİ ili 

Mükerrem Alilettin ij . /1/1111 

ANKARA ~n üç gün zarfında borcunuzun 

Halk, Talebe ve Zabitan gece
si. Yakında: Doktor 1 hsan. 

· OZAN PALA"' maa masarif baliğ olacağı miktarı L .._ 
1 

defaten veya kanunen mlisldesi dai 
(PARK OTELİ) Ayaspaşa - Taksim OTELİ resinde sureti tesviye göstermediği-

Her gün saat beıten itibaren 16 Şubat 932 tarihinden iti niz taktirde otomobilin açık arttır-

Altı yaşından aşağı olan ço 
cuklar tiyatroya kabul edile
mezler. 

T E D A N S A N 
baren kiraya verilecektir. ma ile satılacağı malumunuz olmak 
Taliplerin Ankarada İstan- ve hacız zabıt varaka11ınm ve üç 

- JİMMY FYKES AND HİS BAND Habeş cazı bul Pasta salonuna müra- · günlük ihbar varakaıının tebliği ma 
--------------------- ----- Ilı-•~ caatlan. .,. ... ' karnına kaim bulunmak üzere ilinen 

tebliği keyfiyet olu.nur. 

Oevıet Oemıryo•ıar• ıaares~ uanıarı 

Haydarpaşa vapur iskelesi kurl:ıindeki dükkan ile gar da· 
hilindeki lokanta ve müştemilatı ayn ayrı birer sene müddetle 
ve açrk arttmna suretile kiraya verilecektir. 

Müzayede 9 Teşrinisani 931 pazartesi güniı saat 14,30 da 
Haydarpaşa İşletme Müfettişliğinde icra edilecektir. Taliple
rin Haydarpaşa İstasyon Müdiriyetinden tedarik edecekleri 
şartnamelere 15 şer kuruşluk pul yapıştırarak imza ettikten 
sonra her iki mahal için ayrı ayrı dörder yüz lira muvakkat te
minat akçelerile bildirilen gün ve saatte İşletme Müfettişliği 
kalemine müracaatları il.an olunur. (3522). 

Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı 
zarfa münakasası 23 ikinci Teşrin 931 Pazartesi günü saat 16 
da İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerile Eskişehir istasyonunda birer liraya satıl
makta olan şartnaaıelerde yazılıdır. (3521) 

lstanbul Asliye mahkemesi Birin- DEVREDİLECEK İHTİRA 
ci ticaret dairesinden: W. Stroink BERATI 
ve şürelwu tic.aııcthanesi vekili İa- " Hidrokarbonların tahvil harc-
tanbulda Sadıkıye hanında avukat ! keti" hakkında Sin.ai müdiriycti u
İsmail Agah beyin mahkemeye va- mumiyesiı>dcın i.stihaal edilmlş olan 
ki müracaatında müvekkilinin ha- 18 KAnun""11i 1920 tarih ve 2965 nu 
mili bulunduğu İstanbulda tüccar· mcrolu ihtira beratı hu kere ferağ 
dan İsak Varon mabtumları tarafm veyahut icara verileuğinden mez
dan kabul ve imza edilmit ~ 10/1, k<lr ihtirayi satm almak veyahut iı 
15/2, 5/3, 15/3, 25/3 ve 31/3/1932 ticar etmek arzusunda bulunan ze
tarihlcrinde tediye1!i muktezi be§ vatın İstanbul Bahçekapı Taı Han 
krt'ası elli ve birisi 65//16/2 ingiliz 43-48 de mukim vekili H. W. ts. 
lirası ki cem'an 315/16/2 İngiliz ll- TOK Efccıdiye müracaatları. 
rasını muhtevi altı kıt'a poliçe zayi 
edildiğinden iptaline karar hası ta 
lep ve dava edilmcai üzerine mezkQr 
poliçeler kimin yedinde iac kırk 

bet gün zarfında mablwneye ibraz 
etmesi lüzumunun ve ibraz edilme
diği takdirde iptaline karar verile
ceğinin gazetelerle ilanına ve tedi-

Üsküdar Hale Sinemasında 
Ş A F A K , Mümessilleri J a
net Ganyor George O'Brien. 
İlavesi: Yılduım Ekispres. 

lstanbul asliye mahkemesi birincı 
hukuk dairesinden: Müddei Hanri 
Rozantal efondi tarafından Müdaa
leyh mefsuh Duhani zade Hüsnü 
"" mahdumları şirketi mesut Kollek 
tif azasından İstanbul uzun Çarşı 
başında İsmetiye sokağında 28-34 
No lu madeni eşya Fabrikasında 

mükim Duhani zade Hüsnü efendi 
aleyhine ikame olunan alacak dava
sından naşi ilanen vaki tebliğata 

r.ağmcn tayin kıJınan 27-10-931 ta
<l'ilıine müsadif Salı günü saat 14 te 
hazır bulunmadığından H. U. M .K. 
nun 401 inci maddesine tevfikan 
gıyap kararı tebliğine karar verile 
rek yevmü tahkik 26-11-931 pecşem 
be günü saat 14 te talik kılınmış ol 
duğu tebliğ makamına kaim olmak 
Üzere keyfiyet ililn olunur. 

Sinop denilen vatanın bu lar. Diğer hademe ve memur
Parçasıuda faslı harif o kadar lar da tamamen mevcutturlar. 
latiftir ki tuluu ne kadar ih- Malzemesi - Hastahane
titamh ise surubu da o kadar nin çok kıymetli ve raylar üze 
azametli ve hazindir. Bir ta- rinde müteharrik bir etov ma
l'afındaki sakit olduğu zaman, kineai vardır ki hiç biı· hasta. 
diğer tarafındaki kuduran ve hanede emsali olmadığını söy 
Yekdiğerile azim bir tezat tef lediler. Liburatuvarın int;zam 
kil eyliyen iki denizin çerçeve ve mükemmeliyeti hakikaten 
lediği bu güzel yanm adanın sezavan ıükrandır. Burada 
kinunusaniye kadar devamlı o mevcut 3 mikroskoptan birisi 
lan bahar eyammı burada ge- aon sistemdir. Laburatuvarda 
çirenlere ne mutlu! Geçen se- kan ve idrar tahlilleri Asrm 
ne sevgili Gazimizin burayı Bey tarafından yapılmaktadır. 

1 ••••••••••••llll•••••••••••••- ye edilmemesi lüzumunun da muhal' 1 tabına tebliği.ne mahkemoee karar 

Eyüp Sulh Mahkemesinden: Medi
ha Hanım tarafın.dan <ikame olunan 
boşanma davasından dolayi bulun.a
mamış olan Müddeaaleyh Eylipte 
Topçularda Şeyh Raşit Efendinin 
hanesirule mükim Birinci Mülazim 
Akif Şükrü Beyin mahkemesinin 
muallak bulunduğu 12-12-931 tari
hinde sa.at 14 te mahkemede bulun
ması i9in illlncn tebligat icrasına 
lı:arar verilmiş olmakla tarihi mez
kQrda mahkemeye gelmediği halde 
davasının giyaben rüyet olunacağı 

Beyoğlunda Ta/csimde Sıra Ser. 

vilerde dairei mahsusasmda ifayı va 

zile eden lstanbul ikinci icra Me-

teşriflerinde parktaki bir ağa
cın altmda oturarak Sinobun 
§U bedii manazırını saatlarca 
temaşa buyurduklarını bana an 
lattılar. 

Noksanları - Hastahane
nin henüz bir rontkeni yoksa 
da Sıhhıye vekaletile muhaae 
bei hususiyenin müşterek mu
avenetlerile yakında bu da te
min olunacaktır. Harap olan 
ameliyat aalonile diğer aksa
mın tamirine de bugünden 
bqlaıımııtır. Hastahanenin 
her tarafı çiçekler gibi ter te
miz. tutulmaktadır. Bu inti
zam ve güzellik vali Beyefen
di batla olmak üzere Sıhhıye 
müdürile doktor Beylerin him 
metlerine medyundur. 

Maarif Vekaletinden: 
Ankara Gazi terbiye enstitüsü Fransızca dersi için bir er

kek mualim ve Ankara İsmet Paşa daz enstitüsünde ıaynı ders
ler için bir hanını muallime ihtiyaç vanbr. Galatasaray Lise
si veya lise derecesinde bir F.ransrz mektet~ıden veya bu 
mektepleri bitirdikten sonra Fransızça tahsilli lbir Darülfünun 
veya yüksek mektepten şehadetnameli olmak şarttır. Taliple
rin şehadetname ve şimdiye kadar biT vazifede bulunnıuşlar!'a 
ellerindeki vesikalar suretlerile Maarif Vekfileti Yükseık ted· 
ı \risat Umum Müdürlüğüne tahriren müracaattan lazımdır. 

(3557) 

verilmiş olduğundan keyfiyet Türk 
Ticaret kanununun 638 inei -.ddc-
sine tevfiken <ilan olunur. 

marluğundan : Bir alacaktan c!o-

ilan olunur. 
lstarıbul 3 ürıcü icra Memıırlu-

layi mahcuz olup paraya çevrilmesi 
tckarrür eden ve tamamına beş bin 
yedi yüz (5700) lira kıymet taktir 

Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Hi- olunan Beyoğlunda Feriköyündc 
kimliğinden: Temamına (110.000) 

Kı&ım iki mahallesinin atik çift..e ce 
yüz on bi.ıı lira krymct taktir edi-
len Galatada Sult.an Bayazit mahal vizler cedit çifte cevizler sokağın-
Ie.ıinde ve Mumhane ve Rıhtırn ve da kiin atik 88 cedit 52, 54 nu-lu 
Kara Mustafapaşa sokaklarında a- maa ahır bir bap hane ile keza ayni 
tik 16, 16, 16, 16. 99, 99, 16, 99 ve mahalde cıski 9 ; 90 numara ile mu
eedit 20, 22, 24. 26, 28, 132 No. lu rakkam ve tamamına (üç bin yüz 
Arapyan hanı izalei neticesinde •· 

yirmi üç) lira lı:ıyınet taktir edilen 
çık artırmaya konulmllf olup 5-11· 
931 tarihinde şartnamesi satış me- ve ilci ahırı muhtevi arsanın 7-12-931 

muru odasına talik edilerek 6 Ka-

ğundan: Tamamına (3200) lira kıy· 
met talodir edilen Yedikulede Mira. 
hor İlyaııbey mahalleeinde atik Nar 
hkapu cedit 10, 126 No. lu maa bah
çe hanenin nısıf hisseal açık artır
mıya vazedilmiş olup 30-11-931 ta• 

rihinde şartnamesi divanhaneye ti 
Jik edilerek 14-12-931 tarihine mü
sadif pazarteai günü saat 14 ten lG 
ya kadar İstanbul 3 ilDcü icra daire 
sinden açık artırma ile satılacaktır. 
Artırmaya iştirak için yüzde yedi 

rilmektedir. Mektep müdüri- bilinde fena bir tesir yapmıf, teminat akçesi alınır Müterakim ver nunuevvel 931 tarihine müsadif pa-
tarihine mlisadif Pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar birinci açık 

Memlelcet lıastanesi 

Ben bu suretle iatiğraka 
dalmıt iken kendisine rande
vu vennit olduğum Vilayet 
Sıbhıye müdürü Mesut Bey be 
ni almağa gelmitti. Mesut 
Bey herkes tarafından çok se
'Vilmit, mukadder ve halUk bir 
:ı:attır. Evveli beni resmi dai
l'esine ve sonra da hastaneye 
1;ötürmek lutiunda bulundu. Bir temenni yetine getirilen Abdürrahman ve failleri bulunamamııtı. Son ğiler ile belediye resimlen ve vakıf zar günü saat ıs ten 16 ya kadar aa arttırması ıdairede icra kılınacaktır. 

Şe "f Bey pek çok kıymetl'ı günlerde tarafı vilayetten ica-i müşteriye aittir. Hakları Ta tış memurlug"unca a•ık artırma ile A Şehrin timal kısmında ve 
tatlı meyilli sırtların hakim bir 
noktasında bu hastane kırk se 
ne evvel f~i mücadelesi içm 
Yapılmııtı. Ahşap olmasına 
rağmen pek az yerleri muhta
cı tamir olan bu hastane mem
leket için mühim bir varlık
tır. 

Kadrosu - Bu müessese 
elli yataklı olup elyevm kırk 
hasta tahtı tedavidedir. Çok 
muktedir doktorlarımızdan 
Bathekim ve oprator Semih 
Beyle on iki sene Almanyada 
tahsil görmüt kıymetli dahili 
Ye mütehassısı Asım Bey mem 
lekete hayat ve tifa dağıtan 
iki gençtirler. Sıhhıye müdü
rü Beyin hastane hakkındaki 
ihtimamı ne kadar ziyade ise 
Yali Azmi Beyefendinin de o 
nispette muaveneti mebzul
dür. Muhterem doktorların re 
fakatinde hastahaneyi baştan 
hata dolaşt.m ve gördüğüm in 
lizama ve nezafete hayran ol
dum. Hastaların hemen kif· 

176,000 nüfuslu bir vilayet rı ·~· • rttırmaya iştir1k için mezkQr gay 
1 50 b• t" B t t gösterilen lüzum Üzerine Adli l ,pu mcillerile sabit olmıyanlar lpo- satdacaktrr. Artırmaya i•tirak idn hak 1 için yataklı bir hasta ır genç ır. u za m zap ı- ·ı • • ri mcınkGlatın muhammin kıymetle-

h 
. 'h. '-•f b h d . d'"" Y.ı:,.Vek_iletin_ce vı ~yet müst.an tekli alacaklılar ile diğer alakadarın yüzde 7 1/2 teminat akçesi alınır. 

anenın ı tıyaca Ki i gelemi- ra t ususun a göater ıgı mu - Al Ul B edil rinin yUzde onu nisbetinde teminat 
d dad 

tıgı ı Vt ey ızam e- ve irtifak hakkı sahip~rini.n bu hak Hakları ta,pu ııicillerinde mülrayyet 
yeceği mey an ır · Binaen- vaffakıyetleri herkes lisanı tak k k' faı'lle · bul '-- ak•-1 v••ilmek l•zımdır. Hakları 

fu 
re va anın rı un- !arını ve hususile faiz ve masarife ve gayri mükayyet ali .... darlar ve ..--· - 4 

aleyh vilayetin nü sile müte- dir ile yadeylemektedir. Büt· t nasip asri bir hutahanenin ye mut ur. dair olan iddialarının illin tarihin- irtifak hakla sahiplerinin haklarını tapu sicilliğile sabit olmayan ipo-
niden inıa ettirilmelidir ki va çe mülahazasile mektebin liğ Cinayetin sebebine gelince: den itibaren 20 gün içinde ew<kı ve iddialarını ilandan itibattn 20 tekli alacaklılarla diğer atakadarla-

li Beyle Sıhhıye Vekili muh- ": _ iç~Beya~nlan .. tetı;1>bü~.d vhali Zengin bir mutallikaile teehhül müsbitelerile bildirmeleri lazımdır. !:.,~~:~ ı:.,~~r~!'ı::~.tl~~~ nn irtifalı: hakkı sahiplerinin bu 
tereminin bu baptaki atfiyet ~mı yın muessır mu a a- etmi& olan Zu"htü Bey Mehmet haklarını ve hususile faiz ve ma.sra-

lebe 1
. l ·ı ki k 1 t M" "T Aksi takdirde haklan tapu sicille- tarı upu sicilleriyle sabit olmayan· 

ve insaniyetleri ile t ısanı eaı e a m a mıt ır. uıa- lı" karı'y-ın· den Tatar og"lu . . . fa dair olan iddialarını ilin tarihin 
d 

. il h ~· rile sabıt olmıyanlar 11atış bodelinın !ar .satış bedelinin paylaşmaaııı.dan 
minnet ve tükranla ya a vesı- rün ey in mektepler ve hasta Hüsnüye ikraz eylediği 1200 '(>'lylaşmaeından hariç kalırlar. Ala- hariç kalırlar. Daha fazla ma!Qmat den itibaren yirmi gün içinde evra
le olsun. haneler hakkındaki himayekar 1 · k .._ m"-'"ı't-•-m'Je dairemize bildirmeliraya mukabi arazısini vefa· kadarların yeni icra ve İflis kanu- alma isteyenlerin 931/180 No. su ,.. """ ~ 

Kög gatı mektebi alakasını herkes takdir eyle- en ferağ ettirmiştir. Tatar oğ nunun 119 uncu maddesi hükmüne ile satış memuruna müracaatları lerl Jbımdır. Aksi halde siciUikle 

Hastahaneden avdetle sıh- mektedir. lu Hüsnü bu borçtan kurtul- göre tevfiki hareket etmeleri ve da- itan olunur. sabit olmiyanlar satış bedelinin pay 
hıye müdürü Mesut Beyin lu- Menfur bir cinayet mak için oğlu Mehmetle kayin ha fazla malumat almak istiyenlerin !.aşmasından hariç kalırlar. Mütera-
tüfkir deliletlerile köy yatı Vilayet dahilinde timdiye biraderi Cemili alarak pence- 93111479 Dosya Numarasile memu Zayi Çanta irim vergi ile belediye nısumları ve 
mektebini de ziyaret eyledim. reden eve girmi§ler. Ve zaval Dün saat on bir raddeleri.n.dc vakıf icaresi müşteriye aittir. Daha 
Hususi muhasebe tarafından kadar kaydedilmemiş çok men lı Zühtü Beyin hanemanmı riyetimize müracaatları ilan olunur. Eminönünden Türbeye giden tram- fazla malilmat ahnak istiyenler ıs. 
idare olunan bu irfan müesse- fur bir cinayet vukua gelmiş- söndürmütlerdir. vay arabalarının birinde tüccar! def· 11-931 tarihinden itibaren her kesin 
sesi 27 sene evvel yapıhnıt ve tir. Bundan bir buçuk ay ev· Canilerin şu suretle derdest ZAYİ - 324 muameleli askeri ve- ter terimle bir mılııdar nikel parayi görebilmesi için dairede açık ve e· 
6 sene evvel de köy çocuklan vel Boyabat kazasında icra leri buralarda hüsnü tesir ha- sikam ile nüfuz tezkccemi kazaen ve evrakı ticariyeyi havi el çanta- saslı bulundurulacak olan arttırma 
na tahsis oluıımuıtur. Şimdiye memuru Zühtü Beyin haııesi- sıl eylemiş ve müstantik Bey zayi ettim. Yeniden alınacağından mı unuttum. Para bulana ait olmak şartnamesile 931-2450 nu-lu dosyaya 
kadar 180 talebe yetiştirmiş o ne merdiven dayıyarak leylen le jandarma mülazımı Şükrü hükmü kalmamıştır. Kumkapıda, üzre ticari defter ve evrakımı Un- müracaatla derununda mevcut ve 
lan bu mekteep senevi 12,000 pencereden giren meçhul şa- Beyin tarafı vilayetten taltif- Tavaşe Süleyman Ağa mahallesinde kapanında Üsküplü caddesinde 34 meskGr mahallerin evsaf ve mcsah-
lira ile idare olunmaktadır. hıslar tarafından mumaileyh fe leri mukarrer bulunmuştur. Su terazisi sokağında 146 mükerrer nuınerolu Sabun fabrikasına gönder hasını havi vaziyet vr taktiri krv-
Bugünkü mevcudu 100 talebe ci bir surette yatağında katle 1' numeroda. Vagarşak Oğlu Jirayr meleri rica olunur. met raporuna müracaatları illin o-
olup günde üç defa yemek ve.~.-d..,il.-m•i~ti,.r ... .. B..,.u._v .. a .. k,.' .. a .... v .. i..,la...,y::.;e""t_d-.a-.. _____ _...R..,a.,..ı"'p""K=E•M=A=L .......... _A_r_e...;vy'-a-n ____________________ N_iz_.a_m_~_ıı_i_n __ ıu_n_u_r _____________ .,. 



1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Bedeli keşfi 42017 lira 4 kuruş olan Galatasaray ile Top

hane caddesini rapteden Buğa~kcsen yolunun parke kaldırunı 
ile piyade yolunun tamiratı kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evra:kmı g~~ek 
üzere her gün Levaznn Müdürlüğüne müracaat etmelidırlec. 
Münakasaya girmek için 3151 lira 50 kµnı!f teminat akçesi la
zımdır. Teminat nakden kıtbfil edilmez. Ya Belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatmlıp alınacak makıbuz ve yahut ~ü
kfunetçe müteber tarunmış bankalardan birinin mektubu ıle 

1 
olur. Şartname, telklif metkubu ve Ticaret Odasıruia kayıtlı 
olduğuna dair vesikayi mühürlü bir zada koyarak ihale günü 
olan 16 Teşrinisani 931 Pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. (3424). \ 

Bedeli keşfi 48805 lira 93 kuruş olup Taksim meydanını I 
Galatasaraya rapteden tarla başı caddesi parke kaldırnnı ile 
piyade yollan tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur.Ta 
lipler şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün 

1 
Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münakasaya gir 
mek için 3660 lira 50 kuruş teminat lazımdır. Teminat nakden 
kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak banıkaya yatı
rılıp alınacak makbuz ve yahut hükUınetçe mütebec tanınmış 1 

bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu şekilde teminat m&G<- 1 

buz veya mektubu ile şartname, telklif mektubu ve Ticaret oda 
smda kayıtlı olduğuna dair vesikayi mühürlü bir zarfa koyarak 1 

ihale günü olan 16 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat on be
şe kadar Daimi Encümene verilmelidir. (3422). 

lledeli keşfi 6582 lira 9 kuruş olan Kadrköyünde Kurbağalı 

dC'l'e köprüsü başındaki 92,80 metro tulündeki kısım ile Kadı- . 

·köy halinin İtfaiyeye taıhsis olunan ·kısmın önündeki toprak / 

yolun parkeye tahvili kapalı zarfla mün.aıkasaya konmuştur. 

Taliplerin şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her j 
gün Levaznn Müdürlüğüne müracaatları münakasaya gimıek 

için de 494 lira teminat lazımdır. Teminat nakden kabul edil

mek. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatınlı:p allh.ı

cak makbuz ve yahut hükfunetçe müte'ber tanınmış bankalar

dan birinin mektubu ile olur Bu şekilde teminat maıkbuz veya 

mektubu ile şartname, teklif mektubu ve Ticacet odasında ka

yıtlı olduğuna dair vesiakayı mühürlü bir zarfa ıkoyarak ihale 

günü olan .16 Teşrinisani 931 Pazartesi günü saat on beşe ka- , 
dar Daimi Encümene vermelidirler. (3423). 

Tente, siper, lavha ve ilan resimlerinin 931 senesi taksit 1 

zamanının sonu kanunuevvelin birinci günü olarak tayin ve 

tesbit edilmiştir. Bu tarihten sonra talik ve teşhir edilen tente 

siper, lavha ve ilaruara ait resimler peşin olarak tediye edi
lecektir. 

Takı;it miiddetinin son günü olan 1 Kanunuevvel tari

hinden itibaren on gün zarfında tediye edilmiyen mezkilr re 

simlerin Belediye kanununun 112 nı ~i maddesi mücibince yüz

de on zammile tahsili emval kanun.ana tevfikan tahsili mü
karrer bulunduğundan mükelleflerin bu müddet zarfında men
sup oldukları Belediye tahsil şubelerine müracaatla borçlarmı 
tediye etmeleri lüzumu ilan olunur. (3681). 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

Büyükdeı-ede sahil sıhhiye idaresi binasının sellerden mu

hafazası için yapılacak beton duvar ile binanın bahçesinde . 
yapılacak yolun ve dalgalardan muhafaza için rıhtım üzerine 
yapılacak duvarın inşası aleni münakasa usulile 26 Teşrinisani 
931 tarihinde perşembe günü saat on dörtte Galatada İstan
bul Sahil :ııhhiye merkezinde müteşekkil komisyon taırafmdan 
ihale edilecektir. 

Şartnamesini ve keşifnamesini görmek istiyenler mezkfir 
merkez levazım memurluğuna müıracaat edeıbilirler. (3680} 

Edirne Erkek Muallim 
mektebinden: 

1 - Erkek Lisesile, Erkek. Muallim Mektebi arasında ya
pılacak «19785» liralık bedeli keşifli laboratuvar binası inşaatı 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Proje ve şartnamesi mektepte mevcuttur. 

2 - ihale 19-11-931 perşembe günü saat 14 te hükfunette 
dairei mahsusunda icra edilecektir. 

3 - Talipler, diplomalı mimar veya mühendis, yahut diplo
malı mimar veya mühendis işe memur edecek müteahhitler 
olabilir. Bu takdirde müteahhit istihdam edeceği mimar veya 
mühendis için metkep idaıresin.e Noterlikten müsaddak bir 
teahhütname verecektir. 

4 - Talipler müzayede ve münakasa kanunundaki ahkamı
na tevfikan kapalı zarflarını ihale günü içine ehliyeti fenniye 
ve yaptıkları bu nevi işlere ait vesikalarını ve teminat mektup 
ve; a makbuzlarını koyarak imza mukabilinde komisyona tev
di edeceklerdir, (3677). 

Nafıa Vekaletinden; 
Münakasaya vazedilmiş .olan elli silindire ait fenni şartna

menin son sahifesini teşkil eden 19 uncu madde tadil edilmiş 
olduğund:m bu evraktan şimdiye kadaır almış olanların Anka
rada Yollar Umum müdürlük kalemine, İstanbulda Nafıa Baş
mühendisliğine müracaatla mezkilr şartnamenin 19 uncu mad
desinin muaddel şeklini almaları lüzumu ilan olunur. (3671 ). 

PERŞEMBE !> Tt;~KINl:SANl 1931 

--Toptan-Fiatına Perakende Satış ... , 
• 

Galata 1 Kara köy 

Erkekler için 

lngiliz 
Muşambaları 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

81/ Liradaı • 
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12
1 /2 " 

\ılüflon ile gabar-221; 
din Pardesüler 2 " 
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tngiliz biçimi 
Kostümler 1s1 /2 ,, 

Cihanşümul marka 
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Hanımlar için 
Deri taklidi, mlltenevvi 

renklerde 

Çevrilebilir 121 / Lirada' 
Muşambalar 2itibareı 

\iüflon ile gabar 211 / 
din par.desüler 2 " ipekli 

21
1
/2 Muşambalar " 

Çocuklar için 
lngiliz 

Muşambalan 41
/2 " 

Trençkotlar 81
/2 ,, 

Ynnln 81
/2 Paltolar ,, 

Erkeklere mahsus 
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lar, kostümler 

muşambalarla Ha-

nımefcndilere mah-
sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Dunılu Pınar 
8 viı::i P l Z 18 

günü akşamı 17 de Sirkecı 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A_· 
yancık, Samsun, Ordu, G;· 
resun, Trabzon, ve Rı 
ze) ye azimet ve aynı 
iskelelerle • Görele ve Ü· 
nye ' ye uğrayarak av· 
det edecektir. Fa7la taf. 
silat için Sirkeci Meyın~· 
net hanı altında acentelı· 
ğine müracaat. Tel. 22134. 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü bJ 

11 B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühiıt 

dar zade han 2. 2740. 

1ZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 8 Teşriıı· 
sani Pazaır 14,30 da Ga· 
lata Rıhtımından. -MERSiN POSTASI 

(ANAFARTA) 6 Teşrinsa 
ni Cuma 10 da Galata 

Rıhtımından kalkarlar. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURlYET) 5 Teş

rinsani Perşembe 17 de. 

İdarece aşağıda ismi ya· 
zılı malzeme pazarlık ile sa 
tm alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 5-11-931 saat 17. 
65 tahta No. 12 Çinko. 

(3651). 

Tüccar gemileri raspa ve 
boyama işçiliği muhtelif 
fiatlarla tali,bi uhdesinde· 
dir. 

İhale 7-11-931 saat 17. 
Teminat maktuan 300 1İ' 

lstanouı ~ıhhi muesseseıer 

misyonu Riyasetinden: lstaııbul Gümrükleri mu- '4i 
hafaza müdürlüğünden: ·vALET 

radır. (3649) 

Tıp taleöe yurdu için lüzumu olan ıc185» adet nümunesi 

veçhile ma müflon gamsele 10 Teşrinisani 931 salı günü saat 

16 da pazarlık suretile satın alınacağından taliplerin mezkilr 

gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (3628). 

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden; 

Lüleburgazda kain Mimarsinan asarından So'kullu Meh
metpaşa camii şerifi minaresinin müceddeden inşası kapalı 
zarf usulile (3 T, sani 931) tarihinden (28 T.sani 9Sl) tarihine 
kadar mevkii münakasaya vazedi'lmiştir. Taliplerin şartname 
ve resimleri almak üzere her gün öğleden sonra İstanbul Ev
kaf müdiriyetinde heyeti fenniye Müdür muavinliğine ve yev
mi ihale olan 28 T .sani 931 cumartesi günü kapalı zanlarını 
usul dairesinde saat on dörtte İstanbul Evıkaf Müdiriyeti İda
re Encümenine tevdi etmeleri. (3669). 

-- ------· .. 
LI __:•::s:.:ta::.:.:n.::b.=u::..1-=D;,.:e;:.:ft.:.e::..;r:....:d::..;a::..;r...:..h~ğ!.-ı-=i l_i-:-n_l_a_rı~j 

Satılık kağir •bina No. eski 258, yeni 384, Topkapı caddesi, 
Ereyli mahallesi, Şehremini, (tramvay istasyonu ~zergahm
da) tahminen 533 metre murabba arsalı 3 odalı eskı karakol 
binası bedeli 8 sene 8 taksitte verilınek şartile tahmin edilen 

' . 
kıymeti 2893 lira, satış açık arttmna 16 T.sanı 931 
giınü saat 15 te Defterdarlıkta. (M-170) 

Pazartesi 
(3409) 

Deniz Levazımı Satın Alnıa 
~ komisyonundan 

11 kalem boya malzemesi: Açık münakasası 7/2. Teş. 931 
Cumartesi günü saat 11 de, 

12 kalem muhtelif tel ve kendir halat: Açık münakasası 7 / 2. 
T~. 931 Cumartesi günü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve miktarı yazdı malzemenin hizasında gös
terilen gün ve saatte açık münakasaları icra olunacağından 
sartnamesini görmek için ehr gün ve vermeğe talip olanlaırm 
hizalarındaki münaıkasa gün ve saatinde muvakkat teminatla
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyo
nuna müracaatları.(3219) 

Yeni Türkçe Gramer 
M. BAHA 

Sabık Dil encümeni azasından M.Baha Bey tarafından Dil encümeninin 
kabul ettiği ıstılahlarla yep yeni bir tarzda yazılan ve orta mekteplere ka 
bul edilen ibu kitap ciltli Eiatı yüz kuruştur. 

k •• ""k Yukardaki büyük gramerin küçüğüdür, İlk 
uçu gramer mekteplerin dördüncü ve beşin.ti sınıflarına ka-

bul edilmiştir. Ciltli fiatr 25 kuruştur. İkbal kütüphaneai. 

1 - İstanbul Gümrükleri Muhafaza Müdürlüğünün buhar

la müteharrik gemileri için ihtiyacı olan 1200 ton lavamarin 

maden kömürü kapalı zarfla kırdırmağa konulmtıştur. 

2 - Kırdırma şartlaırı kağıdının tastikli suretleri Ankarada 

Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğü kalemin
den, İstanbulda Gümrükler Muhafaza Müdürlüğünden alına
caktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrükleri Muhafaza Müdürlüğün

de kurulacak alnn satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 8-11-931 tarihine raslıyan pazar günü saat 
on dörttedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve 
saatinden evvel İstanbul Muhafaza Müdürlüğü komisyona ve
rilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler münakasa kanunwıda zikredi
len ıbilcümle hakıkmda vesika göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmiş, bedelin %7,5 ğu olan 1530 lira mu
vakkat güvenmelerile, «teminat» belli saatten evvel komisyo
na gelmeleri. 

8 - Örneği şartnamesindedir. İstekliler orada görebilirler. 
9 - Belli elan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol

durulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (3231). 

Tahlisiye Umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

30 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi ilan edilmiş olan Kız
kulesi. Fenerbahçe, Ahırkapıdaki sis düdükleri münakasasına 
ait fenni sartnamenin umumi esaslara müteallik 4 üncü mad
desi (Elektrik şirketinin Anadolu cihetinde yeni yaptığı tesi
sat dolayısi ile) berveçhizir tashih edilmiştir. Mevzuu bahis 
dördüncü maddede yazılı olan saniyede 50 priyot ve 190 voltun 
yalnız Ahırkapıya raci olduğu ve Kızkulesi ile Fenerıbahçenin 
saniyede 50 priyot ve 380 volt olarak tashih edildiği bu bap
taki fenni şartnameyi alan taliplere ve alelumum alakadarlara 
malum olmak üzere ilan olunur. (3549). 

Il HORHORUNİ TaksimZAm 1 C~: ve emrazı zühreviye tedavihanesl. Her gün sabahtan akş:::~:::: 1 
100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
fstanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Kilştüyü fabrikası yüzi.k şilte 

12,yüzile yorgan 15, y~ğlıboya yastık 5 liraya, küştüyüniin kilosu 100 ku- ı 

ruştan başlar.Kuştüvü kumasların her rengi vardır.Ucuz aatılır.Tel.2.30~7. 

Safety Razor 
Sizi mükemmelen tr~ 

edecektir. Zira bıçağıil1 

kendi bileyen ve uzun müd· 
det keskinliğini muhafaza 
.,ttiren veı!ane makinedir. 

SANDAL YA uJ 
TAHT ALA". 

Dejö Giyarmati (Destl 
Gyarmathy) İstanbul Kil' 
ru kahveci Han No. 21· 

Tıp Fakültesi 
cerrahi bevli seririyatı 

muallimi 
Uroloğ - Operatör 

Dr. Behçet Sabit 
muayenehanesini Beyoğl~ 
Taksim bahçesi karşısında 
İnkilap aparttmanma nalı· 
!etmiştir. 

Muayene Cumadan maa· 
de her gün 15 den 18 e k&· 
dar. Telefon. B.O. 3874. 

DlS TABiBi 

PERTEV ATA 
Badema hastalarını öğlede~ 
evvel de kabul eder. Tepeb:>l 

73. Telefon: B. O. 86Z. 

MiLLiYET MATBMS 


