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Şelıir meclilİ açdır açı!mu> ıtad· 
1\ırn meaeleaile metcııl olmuttur· 
Azaclan bir çokları tehir ıtaclmm 
İn"'9mcla daha ziyade teahhara mey 
dan nrilmemelİni 11rarla talep ettİ· 
ı.,,.. Vali ve belediye reiıi Muhiddin 
lley rahataız olduğu cihetle içtima· 
da bulunamadığından stadyum mese 
lesinin ne merkezde olduğu sarih 
•ıırette anlatılamamıtbr• Binaena· 
leyh mediıteki münaka!a, ıtadyu· 
llıun bir an evvel İtı§ası için yapdan 
temenni mahiyetini geçmemittir. 

Diğer taraftan vali ve belediye 
""isi Bey, ıimdiye kadar müteaddit 
defalar stadyumun yapdmasına esas 
İtibarile karar verildiğini söylernitti. 
lfatti bir aralık şehrin hangi semti· 
ııe yapdması düşünüldüğünü de bil
dirmişti. Gerçi zaman zaman bu müs 
takbel stadyum yer değiıtiriyor. Bir 
gün Beyoğlunda, bir gün Şiılide, bir 
gün de lstanbulda yapdıyor. Fakat 
biıe öyle geliyordu ki, artık esas iti· 
lıarile stadyumun inıası lüzumu le
binde söylenecek sözler söylenmiş, 
ıtadyumun, yalrNz sporun inkitafı 
noktasından değil, halkın spor ter· 
biyesi noktaımdan da lazım geldiği 
takdir edilmiıtir. Atina seyahati, bi
<e atadın spor noktasından baıka 
bir cihetten de rolü olduğunu anlat· 
llııttır. Atina stadına girdiğimiz za· 
illan seksen bin kiılik bir halk küt· 
leıile kartdaım•ıtık. Seksen bin insa 
nın ayağa kalkarak, lımet Pata hak 
londa yaptıkları tezahürün heyeca· 
JUnı hiç: bir zaman unutamayacağız. 

Stadyumun esas itibarile in1asına 
karar verilince, bunun semtini tayin 
•tnıek meselesi varit oluyor. Yakın 
taınanlara kadar stadyumun Beyoğ. 
lunda Taksim ile Harbiye araıma 
Yapılması mevzuu bahisti. Şimdi ı.. 
lalbulda Y enibahçe denilen mahal· 
den bahsediliyor. Bize öyle geliyor 
lıi, bu hususta tereddüde mahal yok 
lıır. Stadyum her şeyden •vvel bir 
•por itidir. Binaenaleyh evvela spor· 
CUyu tatmin etm<k lazımdır. Sonra 
tii2ergah üzerinde bulunmaıı, yani 
seyirciye yakın olması lizımdır. Çün 
lcü bu suretle sporun mühtaç olduğu 
Para temin edilebileceği gibi, memJe-
kette sporcu kütlesi çoğalır ve m•m· 
leketin spor kudreti de tezayüt e<l .r. 

Bu noktalar nazan itibara alına· 
<ak olursa, stadyumun, en merkezi 
bir noktada in§a t!dilmesi lizım gel· 
diği anlatılır. Filhakika lstımbul gi· 
lıi dağınık bir tehrin merkezini ta
Yin etmek mütküldür. Maamafih gÜ· 
•ergah olarak, en elveritli yerin Har 
biye ile Taksim arası olduğu fÜphe· 
ıi:zdir. 

Burada belediyenin eline geçmek 
Ü:z:ere bulunan viıi bir arsa vardır. 
Bu arsa stadyum intasına en elveriş· 
li bir mahaldir. Gerçi burasının pek 
kıymetli olduğu ve ifraz edilip satı· 
lack olursa, belediyeye mühim para 
lemin edeceği söyleniyor. Fakat biz 
bu mantıkı anlayamadığuruzı söyle
ınek mecburiyetindeyiz. Arsa kıy. 
illetli ise, tehrin en merkezi bir nok· 
tasında bulunduğu için kıymetlidir. 
Yani tam aradığımız yerdedir. Eğer 
belediyenin elinde böyle bir arsa bu
htnmasa ve para11 da olaaydı, stad· 
Yum için böyle bir arsayı tedarik et· 
ınesi lilzım gelirdi. Halbuki timdi e· 
!inde olan bir arsayı srrf kıymeti 
fazladır diye, stadyum gibi halk n 
lerbiyeıi ve şehrin şerefi noktasm· 
dan en ehemmiyetli bir ite tahsis e• 
dilmek iıtenmemesi, yeni tehircil:k 
ınefhumu ile telif kabul eder bir zih· 
niyet değildir. Binaenaleyh herhal
de stadyumu ba arsa üzerine bina 
etmek lazımdır.. Eğer buraya inşa 
edilmesi için bizce malUm olmayan 
başka ve makul sebepler varsa, her 
halde bu mıntakaya yakın baıka bir 
yer tedarik etmek lazımdır. Çünkü 
tehrin bugijnkü veçhesine ve vesaiti 
nakliyesinin vaziyetine göre stad
Yum intası için Taksim ile Harbiye 
araıından daha müsait bir saha bul· 
ınak mümkün değildir. 

Stadyumun lstanbul tarafında inta 
•mı iltizam edenler, ıehrin bu tara
fının da şerflenmesi noktasından 
hunu müdafaa ediyorlar. Ve eğer bu
nun temin edilebileceğine kani ol· 
aaydık, biz de taraftar olmakta te
reddüt etmiyecektik. Ancak böyle 
ıun'i vasıtalarla ıehrin veçhesini de
iittirmek mümkün değildir. Şehrin 
'1eçhesini tayin eden arniUer çok ka· 
rışıktır. lktrsadidir, içtimaidir, hatta 
tarihidir. Ona uymak liiznndır. Yok· 
aa stadyumu uyarına değil de dikine 
giderek inta ettirecek olursak, yap· 
lıracağnnız yeni stadyum ekıer za. 
ınanlar boş kalacak ve halk gene Tak 
ıim etrafındaki uydurma meydanla· 
ra dolacak. 

Ahmet ŞOKRO 

Hitlerin " Hücum 
taburları ,. 

BERLIN, 4 A.A. - Sturmtrup· 
l>en'ler, bugün ihdas1arının 10 un
cu yddönümü münasebetile, bu teş
lıilatın yüksek reisi olan Hitler bir 
:Yevmi emir neırederek hücum tabur 
la.., efradmın hali hazırda 2C\),000 
i ıeçmekte olduğunu bildirrnİ§tir. 

' 
Şiikrü Kaya Bey Haydarpaşada motöre geliyor [ 

Şükrü Kaya Bey dün 
sabah geldi .. 

Vekil Bey şark ve cenup vi1ayet
lerimizi tetkik ve teftiş edecek .. 

DahiHye vekili Şükrü Kaya 
Bey dün sabah Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. Vekil Bey 
bilhassa Şark ve Cenup vilayet 
)erimizi tetkik ve teftiş etmek 
üzere seyahata çikmaktadır. 
Şükrü Kaya Beye Siirt meb'u· 
su ve başmuharririmiz Mah· 
mut Bey ile umum jandarma 
kumandanı Kazım Pf· ve Dahi
liye hususi kalem müdürü Ek· 
rem Bey refakat etmektedir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey Haydarpaşa'da vali muavi 
ni Fazlı, Polis müdürü Ali Rı· 
za Beyler ve zevatı saire tara· 
fından karşılanmıştır. 

Şükrü Kaya Bey ve başmu· Vekil Bey Başmuharririmizle 
harririmiz yannki Toros eks· -goruşuyor ... 

presi ile şehrimizden hareket ı müteakiben Elaziz, Diyarbe
edeceklerdir. kir, Siirt, Mardin, ve diğer şark 

Umum jandarma Kumanda ve cenup vilayetlerinde tefti
nı Kazım Paşa, Dahiliye vekili şatta bulunduktan s011ra ağlebi 
ne Eskişehir'den iltihak ede- ihtimal İzmir tariki ile Ankara 
cektir. ya dönecektir. Seyahatın üç 

Dahiliye Vekili Malatya, hafta sürmesi mühtemeldir. 

Bugün bayrak çekme merasimi yapılacak olan iki yeni tabtelbahirimiz, 
Sakarya V<! Dumlupınar ..• 

Yeni tahtelbahirler 
Bugün saat 13 te bayrak çekme 

yapılacak .. • • 
merasımı 

Yeni iki tahtelbahrimiz da· j marada bir harp gemisi tarafın 
ha bugün Türk donanmasına dan karşılanacaktır. Bundan 
iltihak ediyor. İtalyanın Man· sonra tahtelbahirler Boğazda 
falda tezgahlarında inşa edil· bir geçit resmi yapacak ve Dol 
miş olan Dumlupınar ve Sakar mabhçe önünde demirliyecek
ya su altı gemilerimiz bugün )erdir. 
saat 13 ten evvel limanımıza Yeni tahtelbahirlerimize sa

at 13 te merasimle bayrak çeki 
lecektir. Bu merasimi donanma 
kumandanlığı tarafından da
vetli bulunan zevat Hamidiye 
kruvazöründen takip edecekler 
dir. 

gelmiş bulunacaktır. 

Başta Hamidiye kruvazörü 
bulunan bir hafif filomuz bu 
münasebetle Dolmabahçe önün 
de demirlemişlerdir. 

Yeni tahlelbahirlerimiz Mar 

. -

Ankara 
Hukukunda 

İsmet Pş. nın mü
him bir nutukları 

Ankara hukukunda 
diplomalar 

merasimle tevzi edildi 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Bugün Ankara hukukunda dör
düı:cü sene mezunlarına diplo
ma/arı tevzi edildi. Mezunlar 
diplomalarını ismet Paşanın 
muhterem eJJ<!rinden almak şere 
fini ihraz ettiler. Merasimde He 
yeti vekile erkB.nı, meb'uslar, 
devair rüesası v" profesörler 
hazrr bulunmuştur. Merasim re
is vekili Profesör Cemil Beyin 
bir nutkıı ile açıldı. Cemil Bey 
1 smet Paşa ile merasi1111> iştirak 
edenlere teşekkür etmiş ve Baş
vekil Paşaya hitap ederek dip· 
/omaları her .!lene kendi eNle 
vermesi mektep, memleket ve 
gençlik namrna ne kadar manalı 

(Devamı fi rncı sahifede) 

Teftiş 
Meselesi 
Beyoğlu malmüdürü 

sinemalan kendisinin 
teftiş ettirdiğini söyledi 

Bir kaç gün evvel Beyoğlu 
malmüdürlüğü sinemaları tef· 
tiş ettirmiş ve seyircilerin elle
rindeki biletleri kontrol ettir
mişti. Sinemaların bai şekilde 
kontrolu halkı rahatsız ettiği 
için, bu tarzda teftişin muvafık 
olamayacağı yazılmıştı. Dün 
Beyoğlu malmüdürü beyle ıö
rüştük. Bize dedi ki: 

- Sinemaları teftiş etmek 
öteden beri bizim vazifemizdir. 
Talimatnamemiz bunu amir· 
dir. Biz de talimatnamenin bi
ze verdiği salahiyete istinaden 
sinemaları teftiş ettirdik. Bilet 
kontrolu meselesine gelince bu 
huıusta §UDU söyleyebilirim. 
Seyirciler oyunun hitamına ka 
dar ellerindeki biletleri muhafa 
za etmeğe mecburdurlar. Onun 
için de sinema sahipleri biletler 
de bu noktayı seyircilere ihtar 
etmek mecburiyetindedirler. 
Halbuki bunu yapmamıtlardır. 

Kıbrısta 
Sükiingok! 
T ethiş hareketleri ve 
galeyan devam ediyor 

ATlNA, 4 A.A. - Gazete
ler Kıbrıs' dan gelip bugün ka
raya çıkan yolcuların verdikle
ri acıklı tafsilatı uzun uzadıya 
anlatmaktadır. 

Bu yolcular ~imdiye kadar 
Kıbrıslılardan 15 kişinin öldü· 
ğüne dair olan haberlerin doğ
ruluğunu tasdik etmemekte, şe 

Kıbrrsta tevkif edilen papaslardan 
biri ... 

birlerde tethiş hareketleri ve 
köylerde galeyan mevcut oldu-

lzıtıir 
Mektepleri 
Maarif vekili teftiş için 

bu~ün Ankara
dan hareket ediyor .• 

Şark d.emiryollarının 
vaziyeti ne olacak? 

Sabık iktisat vekili Şakir B. gelen 
murahhaslar la 

görüştü ve dün Ankaraya gitti .. 
Şark demiryolları kumpan-

yası murahhaslarile evvelki 

l gün hattın mübayaası etrafın
da ihzari bir müzakerede bulu
nan sabık İktısat vekili Şakir 

Esat Bey 
Maarif vekili Esat B. bu 

akşam Ankaradan lzmire hare 
ket edecektir. Vekil B. İzmir 
ve bütün garp vilayetlerimizde 
bir teftiş seyahatı yapacaktır. 
Seyahatta vekil Beye heyeti 
teftişiye reisi Rıdvan Nafiz ve 
kalemi mahsus müdürü Necati 
Beyler refakat edeceklerdir. 
Teftiş yirmi gün kadar devam 
edecektir. 

Esat B. evvela İzmir mek
teplerini teftiş edecek, mütea
kıben diğer vilayetlere geçecek 
tir. İzmir ve havalisindeki bil. 
hassa muallim mektepleri tef. 
tiş edilerek vaziyetleri ve tedri 
sat sistemleri tetkik edilecek· 
tir. Teftiş sah asma lzmirdeki 
ecnebi mektepleri de dahildir. 
Vekil B. İzmir seyahatını mü· 
teakip Ankaraya avdet edecek· 
tir. 

Esat Beyin bu seneyi deraİ· 
ye içinde diğer vilayetlere de 
teftişe çıkması muhtemeldir. 

Maarif vekili lzmire 
Hidiyor 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Ma· 
arif vekili teftiş maksadile ağlebi İh· 
timal yann aktam lzmire gidecek
tir. 

1 •••••• 

lngiliz 
Buhranı 

Maliye nazırının intihabı 
nazik bir 

mesele addediliyor .. 
LONDRA, 4 (A.A.) - ID1Jiliz 1i 

rası bugün açdııta biraz yükselmiş
tir. Paris üzerine kambiyo 95,3-8 
frank ve Nevyork Üzerine kampiyo 
3,74875 dolardır. Maamafih milli pa 
ranın inhitatı siyasi ve mali mahfe) 
!eri pek fozla metgul etmektedir. 
Himaye usulü etrafından muhafaza 
karlarla serbestii mübadele taraftan 
liberaller bu mesele hakkında uzun 
uzadıya münakata yapmaktadırlar. 
Muhafazakarlar, yakında gümrük rü 
sumu vazedileceğinden korkarak bü
tün memleketlerden gelen ve dokla· 
.., doldurmakta olan mühim müvare 
dalı ileri sürmektedirler. lmperator· 
luk sanayi cemiyeti parlamento ko· 
rnitesi acilen bir tarife ihdasını talep 
etmek üzere dün toplanmıştır. Lon
dra ticaret komitesi de Baıvekile bir 
mektup göndererek vaziyete kartı 
koymak için istical edilmesinin zaru. 
ri olduğunu iblağ etmİJtir. Umumi· 
yetle, sağ cenah, kralın parlamento
da kıraat edilecek olan nutkunun 
bu mahiyette bir tavsiyeyi ihtiva et 
mesi lüzumunda ısrar eylemektedir. 

ğundan bahsetmektedirler. 
Katolik Yunanlılar birliği i

le Katolik Gençler teşkilatı bü 
tün katoliklere ve bilhassa ln
gilizlere hitaben bir beyanname 
neşrederek Kıbrıslıların giriş· 
tikleri mücadelenin katolik ve 
bütün dünya efkarı umumiyesi 
tarafından teveccühle karşılan· 
mağa layik olduğunu temin ey 
)emişlerdir. 

Bey dün Ankara'ya hareket et· 
:cı:ştir. 

Şark demiryollannın imtiya 
zı 1953 senesinde bitmektedir. 
Yalnız hükUmeti milliyenin te
essüsünden sonra kararname i
le tesbit edildiği veçhile, kumr 
panya 1931 senesinde yeni bir 
şirket tesis etmeğe mecbur bu
hmmaktadır. Yeni şirketin ser 
mayesinin ne olacağı malum 
değildir. Eski şirketin sermaye 
si 100,000 aksiyondan mürek· 
kep 50 milyon altın franktır. 

Şark demiryollannm timdi 
milli hudutlarımız dahilinde ka 
lan kısım 352 kilometrodur. 

Şirket merkezi umumisine 
mensup murahhaslar bu yeni 
şirket meselesile me§gul olmak 
üzere, şehrimizde bulunmakta· 
dırlar. Bu münasebetle Şakir 
Beyle şirket murahhasları ara· 
smda bir mülakat vuku bulmuş 
tur. Dün bu hususta Şakir Bey 
kendisile görü§en bir muharri-

Sabık IJrtısat Vekili Şakir B. 

rimize §U beyanatta bulunmuş· 
tur: 

- Henüz böyle bir mesele 
yoktur. Şark demiryollan i§leti 
ci şirketi namma gelen zevatı 
§ahsen tanımaktayım. Kendi
lerile bu vesile ile görüşmüş ol· 
dum. 

Sıra buna geldi! 
Esperanto Pariste resmen 

kabul edildi .. 

Fransa ticaret odalan kongresinde esperanto 
muavin lisan olarak kabul edildi 

Paris Ticaret odası İstanbul 
Ticaret odasına bir tezkere gön 
dererek, Esperanto lisanının 
Fransız Ticaret odalarınca bey 
nelmilel ticari muamelatta mu· 
avin lisan olarak kabul edildiği 
ni bildirmekte ve bu hususta 
Odanın fikrini sormaktadır. 

Dün bu hususta Esperantist 
lerimizden müderris ve Oda Ti 
caret raportörü Hakkı Nezihi 
Bey kendisile görüşen bir mu· 
harririmize demiş tir ki: 

- Bundan birkaç ay evvel 
yaptığımı bir seyahatte Pariı'e 
de uğramış ve Paris Ticaret o
dası katibi umumisile görüş· 
müştüm. Katibi mnumi bana 
Esperanto lisanile muhaberat· 
te bulunmak kararını verdikle
rini ve hatta Oda erkinınm bu 
lisanı öğrenmekte olduğunu 
söylemi§tİ. Ben bu kararı alaka 
darlara ve lazım gelen maka. 
mata bildirmiştim. 

O sıralarda 115 Fransız Ti. 
caret odasıreisinin iştirakile ya 
pılan içtimada Esperantonun 
beynelmilel ticari muamelatta 
muavin lisan olarak kullanılma 
sma karar verilmişti. Paris Ti· 
caret odası odamıza bu kararı 
bildirmiştir. 

Şimdiye kadar iki beynelmi
lel lisan çıkmıttır. Bunlardan 
birincisi Volapuk'd.,. ki, rağbet 
görmemiştir. 

Esperanto lisanı Dr. Zaman 
huf namında bir Lehli tarafın. 
dan icat edilmittir. 

Lisan gramer itibarile çok 
basittir. Gayri hıya•i vasıflar, 
istisnai haller yoktur. Kaide o
larak mastarlar (i) isimler (o) 
ve sıfatlar (a) ile nihayetlenir. 
T asrifler fevkalade kolaydır. 
Bir çeyrek saatte grameri öğ
renilebilir. Kelimeler lngilizce, 
İspanyolca, Almanca, ltalyan· 
ca ve Fransızcadan alınmıştır. 

Memleketimizde 1909 ve 

Ticaret odamıza yapılan tebligat 
üzerine izahatta bulunan 

"HAKKI NEZiHi BEY 

1910 senelerinde Esperanto li 
sanına kartı büyük bir meralı 
başlamış ve Aydında Esperan· 
to sarf ve nahvi ve lı'.igati ola· 
rak iki kitap basılmıştı. Birkaç 
sene evvel toplanan beynelmi· 
lel Esperanto kongresine de ge 
ne Aydından bir muallim isti· 
raketmişti. 

Paris Ticaret odası katibi 
umumisine de söylediğim veç· 
hile Esperanto lisanı bir konuş 
ma lisan olamaz ve bir yazı Ji. 
aanı olmaktan ileri geçemez. 
Çünkü şive ve telaffuz farkları 
bu lisanı az zamanda tahrif 
eder. Esasen umumi lisan me
selesini tetkik etmiş bulunan 
lisaniyat alimleri de bu fikirde 
bulunmuşlardır • 

Hindenburg Filistine 
gidecek 

KAHiRE, 4 A. A. - Almanya 
Reisicümburu Mareşal Hindenbur• 
gun Noel yortularında Filistine gi• 
deceğine dair Kudüste bir şayia de 
veran etmektedir. 



MiLLiYET CUMA b TEŞRlNISANl 193i _ 

( H~tıratımla batbaf& 1 
(lntitar etmemiş kısa sözler) 

HARiCô H~B~Rlb.~R -~- •!fi&:J 
lngilterede Mançurı de Lloyd George ~ D ~_!!!!!la.-=nua 

Yanlışlığı ne suretle 
'kitaba uydurmalı? Liberal fırkası Şehirlerde camlar par

çalandı, yara-

Fırtına Vaziyet Çekildi lstanbulun imar planı 
reisli-

• • !ananlar ve ölenler var 
Enderun Efendısı ag" layıp sızlayor. LONDRA, 4 A.A_. - Fı~ ~ir 

takım telefata sebebıyet vernuttir. 
" iZZET ZIYA Londrada bir parmaklığın yıkılması 
L azan: ti. · d b' kad ··1m·· t·· St 

Ayandan Vak'a Nüvis Ab
dürrahman Şeref Bey merhum 
vekayii tarihiyede hafızası çok 
kuvvetli, okuduğunu veya işit 
tiğini kolay kolay unutmaz, 
nükteşinas, ve mahfuzatım za 
rafetle tam yerinde istimal e
den güzide bir şahsiyet idi. 

Sultan Reşat merhumla haf 
tanın birçok günlerini, saatleri 
ni beraber geçirir; günün de
dikodularile, eski selatinin 
menkıbelerile uzun, uzun mü
ba~.ıısatı tarihiyede bulunurlar 
dı. 

Bir gün Sultan Reşattan; 
ker:disine akraba derecesinde 
münasebetleri olan enderrunda 
maaşla mukayyet iki efendi
den birinin, mabeyinde husu
si hizmetlerden bir münuibi
ne naklini, diğerinin de hu
kul: mektcobine girerek tahsile 
serbes lc;e devamı için hizme
tinden afvını huzurda şifahen 
İstirham etmiş, ve Sultan Re
şat da vak'a Nüvisin bu ar
Zl 4tınu hirkaç gün sonra is' af 
ey!~mişti. 

Halb ıki, Sultan Reşat bu 
anuyu dalgınlıkla büsbütün 
aletine anlamı~, hazinei hassa 
ile Ha2inci Hümayuna tebliğ 
ettirdiği (İradei teniye) de, 
m(;ktebi hukuka girmek üze
re hizmetinden afvı arzusun
da bulunan efendiyi maaşile 
naklen mabeyine, ve mabeyin 
hizmetlerinden birine girmesi 
için istirham olunan efendiyi 
de (hizmetinden afvı) ibaresi
le bü bütün endrundan çıkarı
larak (maaşının da hazine 
manda edilmesini) yazdırmıı 
c lduğu için, taltif ve terfi su
retile mabeyine gireceğini se
, ·inçle bekliyen efendi, böyle 
l•irden bire büsbütün hizme
tinden ve maaşından mahru
miyetinin acısile ağlıya sızlı
:ra evvela mabeyine, sonra da 
V'ak'a Nüvisin evine koşmuş
:u .. 

Asıl işin, usul ve an' aneye 
tabi olan diğer bir fecaati de, 
tebliğ Qlunan (İı-adei seniye) 
lerin yanlışlık vukuu, sehiv is
nadı suretile geri alınması, iba 
re tashihatı, ve hele (lmzayi 
hümeyun) un - velevki Hün
karın kendi kalemile olsun -
silinmeııi veya hakki gibi o ta
rihlere gelinciye kadar hiç em 
saii geçmemiş mütkül bir tek 
le maruz kalması idi.. 

Zavallı Endrıin Efendisi ağ 
layıp sıkılıyor, Hünkara söy
leyip söyliyeceğine pifman o-

lan Vak'a Nüvis de bu yanlış
lığın saray usulünce ne şekilde 
kitaba uydurma, tashihi mu
amele etmekle içinden çıkıl
mak lazım geleceğini düşünüp 
duruyor, bu hatayı da kimse 
üzerine almak istemiyordu! 

Nihayet, iradeli kağıdın ge 
riye alınması muvafıkı usul ol
madığı için, aradan zaruri bir 
müddetin geçmesine, sonra ye 
niden bir (İradei &eniye) teb
liği suretile işin ta&hihi şekli
ne karar verilmişti. 

Günlerce Vak'a Nüvİ•İ epey 
ce sıkıntıda bırakan bu yanlış 
lığın tashih edildiği günü, Ab 
dürrahman Şeref Beyin neş'esi 
yerine gelmiş ve tebrik ( ! ) 
için gülerek yanına sokuldu
ğum zaman, büsbütün (tersi
ne is'af edilmiş istirham) i ve
silesile hatırladığı bir fıkrayı, 
bana orada usulcacık şöyle an
latmıştı: 

- Eskiden avcıların (Şa
hin) kuşu besledikleri malum. 
Hatta saraylarda eskiden ( Şa 
hinci bölüğü) namile kuşçuba
şının maiyetinde Hünkara av 
kuşları tedarik eden bir takım 
teşkilat ta vardı .. 

Bu Şahinlere (avcı kuş) 
derlerdi, ve bunlar talim ve 
terbiye edilerek kuş tutarlar
dı. O tarihlerde avcının birisi, 
kendi şahininin son derece ma 
hirane kuş tutmasına rağmen, 
onun bir tek, fena bir huyun
dan hoşnut değilmit·· Tuttu
ğu kuşların havada başlarını 
kopartıp attıktan sonra kutla
n aahibine getirir imif 1. 

Bu mahir kuşu, bu usulsüz 
fena huyundan bir türlü vaz 
geçirtememiş.. Nevmit olmuş. 

Bir gün, tanıdıklarından bi
ri, civarda yatan bir (Veli) 
yi tavsiye ederek: 

- Bu zat, çok büyiik vd 
adakları çok mücerrep bir (Ev 
liya) dır.. Ona git, sanduka
sının bat tarafına diz çök, va
ziyeti anlat, niyazda bulun, 
her halde bu kutun fena hu
yu, onun manevi himmet ve 
tesirile derhal zail olur .• de
miı .. 

Avcı da maneviyata mute
kit bir zat imit. Bu tavsiyede 
bulunan zata teşekkür ettik
ten sonra, bir aralık evliyanın 
türbesini arayıp bulmuı. 

Sandukanın baş tarafına 
diz çökerek ellerini açmıt, ağ
zını sandukaya yaklll§tırarak, 
kuşunu bu kötü huyundan vaz 
geçirtmesi için uzun, uzun ni-

11" ....... .,.. ... IM .................................. - .... -..ıı .... .._.1 

Haftalık Siyasi İcmal 
- -

Bu dağ da fare doğurdu: 1 dir. Amerikanın Avrupa itleri-
ransız Batvekili M. Lava! ne ne zaman ve ne tekilde mü-

bütün cihanın neticesi hakkın- 1 dahale edeceği ve bu müdaha
a bu kadar ümit beslediği A- lesinin ne gibi bir istikamet ta
erika seyahatinden avdet et- kip edeceği meçhul olduğun-

i. Dünyanın bugün karşılat- dan, Fransızlar ne yapacakla
akta olduğu büyük meselele- rını taşırmıılardı. Filhakika bu 

i halletmek noktasından La-
1 

müdahalelerde bir insicam 
al - Hoover mülakatında hiç yoktu. Öyle anlaşılıyor ki La
ir netice elde edilemediği an- val'in seyahati, Fransa namına 
aşılmaktadır. Mülakat, bdki bu meseleyi halletmeğe yara-
ra11sanın Avrupadaki heke- 1 mıştır. Laval'in bu mesele hak
onye.sını takviyeye yardım et kında Hoover' e ne söylediği 
iştir. Eğer bu, mevcut dert- pek il.la tahmin edilebilir. F ran 

lere bir çare teşkil etseydi, 1 sız Başvekili demiş olabilir ki: 
ransa'nın Avrupadaki vaziye- 1 - Eğer Avrupa umurile ala

i esasen kafi derecede kuvvet- 1 kadarsanız ve Wilaon'un siya
i idi. 1 setine avdet etmek isteyorsa-

İngiltere'nin inhidamından ruz, bunu hep beraber el birli-

A d F . ğiyle yapalım. Yoksa Versay'-
onra vrupa a ransanm ıs- d b · k' · - · · · 
_ _.. - · 'b' b t h k t an erı ta ıp ettıgınız sıyase-
t:<.1ıgı gı ı ser es are e et- .. d . k · · 
es. e • 1 A ik tı ı ame ettırme ıstersenız, 

ıne y gane enge mer a b . d b' · 
alm •t Filhakik Am ik arı her adım atışınız a ızı de 1

• ı. a er a 1 h be d d' · d b · d esmen Avrupanın umuruna .a r ar e ınız e ız e ga-
u .. dah le t . d w·ı 1 fıl avlanmayalım. a e mıyor u. ı -

on'un Versay'daki siyasetini 1 Amerikalılar fi'len Avrupa
eddettikten sonra Amerika, nın umuruna kanşmakla bera
endi kıt'asına çekilmiştir. Bu- ber, bunu itiraf etmek, Ameri
unla beraber, Amerikanın za- kanın banisi olan Waşing
an zaman ve biraz da dam- ton'un siyasetini terketmek de-

an düşer gibi Avrupa itlerine mek olacağından korktukları 
arıştığı in~ar. edilemez •. Son I için k~rışmadıklarıru söylüyor
oover proıesı de bu nevıden- lar. Bınaenalevh Laval'in tek-

.... 1 ... _, ... ·---~ 

ne cesın e ır ın, o Uf ur. .. 
radford'ta kırılan camlar dört mek
teplinin ağır surette yaralanmasını 
İntaç eylemittir. Whitlesey'de yıkı
lan bir kapı bir ihtiyarı öldürmüt
tür. 

LONDRA, 5 (A.A.) - lngiltere 
nin büyük bir kısmında 24 saatten 
beri hüküm sürmekte olan tiddetli 
fırt ırıa 4 kİ§İnin ölümüne sebep ol
muf, ehemmiyetli mikdarda maddi 
zarr ve hasar yapmıf, Gaile memleke 
tinde, Yorkshire'da ve göller mınta
kasında feyczanlar vukuuna sebebi
yet vermi,tir. 

Bu havalide bir.;ok yollar ıu altın 
da kalmıı veya toprak çök~ntüleri 
yüzünden tıkanıp kapanmıştır. 

Norveçte feyezan/ar 
BERGEN, 5 (A.A.) - Müt<ma 

diyen yağmakta olan yağmurlar, 
Ylordaland, ve Songo fojordano kont 
lukları dahilinde feyezanlara sebebi
yet vermiıtir. Hasara! mühimdir. 
Dört kitinin bogulmuı olduğu haber 
veriliyor. 

japonyaılaki zelzele 
TOKIO, 4 (A.A.) - Şiddetli bir 

zelzele, bu sabh Japonyanın ıimali 
tarkisinde mühim haaarata sebebi
yet vermiştir. Şimdiye kadr telefat 
vukuuna dair hiç bir haber yoktur. 
Nichinichi - Shinbun gazetesine na
zaran Kamai~hj limanı açıklarındaki 
ufak bir ada kısmen deniz altında 
kalmıştır. Bu zelzele, son üç gün zar 
fında Japonyada vukua gelen ikincı 
zelzeledir. 

yu.larda, saatlerce istirhamat
ta bulunmuf, vaziyeti iyice an 
latmıf. Sonra, sahih bir iman, 
tam bir itikatla türbeden çık
mış .• 

Ertesi günü, memnun mem 
DllD ava gitmif. Bir aralık, şa 
hini havada bir avla uğratır
ken, bir kartal peyda olmuş. 
Havada kuşlar birbirine gir
mişler, bir azıcık sonra, hava 
dan yani başına bir kopmu~ 
kut kafası düşmü~. 

Avcı bir de bakmıt ki, bu 
sefer düşen kafa, kendi tahini 
nin kafası! 

Bu feci vaziyetin karıısın
da, avcının imanı, itikadı birbi 
rine girere.lı:, bu kafayı aldığı 
gibi, o hiddetle evliyanın tür
besini boylamıı, kopmuş başı 
sandukanın üstüne bıraktıktan 
ıonra ağzını sandukaya yak
laıtırarak evliyaya şu sözü söy 
lemit: 

- Ey Veli! Senin büyüklü 
ğüne sl>z yok.. Yelisin, çok 
büyüksün.. Fakat, senin de 
kötü bir kusurun var, lakırdı 
yı tersine alıyorsun! 
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lifine Hoover ancak bir suretle 
cevap verebilirdi: Amerika an' 
anevi siyasetten ayrılmak eme
linde değildir. Avrupayı alaka 
dar eden meseleler de hali ha
zın tebdil manasını tazammun 
eden bir harekette bulunacağı
mız zaman sizi de evvelce 
haberdar edeceğiz. Fransız 
Başvekilinin de istediği esasen 
bu idi, Ve bunun neticesi tU 
olmuıtur ki, Almanya bugün 
tamirat meselesini evvela F ran 
sa ile halletmeğe çalışmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Al
manya, evvelce müşkilat kar
şısında kaldığı zaman İngilte
reye ve Amerikaya müracaat 
etmekte idi. İngiltere iktısa
den ve mali noktai nazardan za 
yıfladığı gibi, siyaseten de va
ziyeti haylı sarsılmıştır. Ame
rika da Avrupa işlerine re' sen 
karııamıyacağını bahane ede
rek, Almanya'yı dinlemek iste
miyeceğine nazaran, Almanya 
evvelce Fransa ile göriitmek 
zaruretindedir. Nasıl ki Lava! 
Paris' e avdet edeli bir kaç gün 
olduğu halde, şimdiden bir ta
raftan Berlin' deki Alman sefi
ri ile Alman Başvekili, diğer 
taraftan da Lava! ile Almanya
nın Paris serifi arasında doğ
rudan doğruya müzakerat baı
lamıştır. 

• • • 
Amerika harici siyasetinin 

Çinliler yaktıkları 
köprüyü 

tamir ettirmeyorlar 
LONDRA, 4. A.A.-Daily Teleg

rapb gazetesinin muhabiri Japonla .. 
rın Taonan-Anganchi demiryolunu 
işgal ettiklerini haber vermiıtir. 

Yıkılan köprü 
TOKIO, 4. A.A~ Nonni ırmağı 

ü.tndeki köprüyü >amir için 500 I 
kadar Japon askeri Taonandan ha
reket etmittir. iki Çin ceneralinin 
a•kerleı-ini bu köprünün 10 kilome
tre gerisine, çekmeleri için Japon 
kumandanlığı tarfından vaki olan 
talebi kabul ettikleri resmi surette 
heyan edilmekle beraber Çin asker
lerinin Japon devriyelerine dü~ Ek
ıam ate• açtıkları Harbindeki Japon 
mahafilinden bildirilmiştir. 

Japonların takviye ~~ıtaatı gönde
recekleri söylenmektedir. 

Yeni ihtilatlar 
TOKYO, 4. A.A.- Son haberler, 

ğine Sir 
Herbert Samuel geçti 

Mançuride yeniden yeniye ibtilitlar lngiliz lıbcral partisinin yeni reisi 
vuku bulmuş olduğunu göstermekte Sir Herbert Samuel 
dir. Her nekadar ceneral Oa-Tchan-
Tchan ile ceneral Tchang Hai- LONDRA, 4 (A.A.) - 30 kadar 
Peng'un kuvvetlerini Ncnni r:eh: i liberal azanın haz1r bulunduk .. 
üzerinde hasara uğramış olan .k?· 1 !arı bir içtimada M. Herbert Samou 
prünün Japonlar tarafından teırun el parlamentodaki liberal fırkasının 
esnasında .9kilo:netr~ uz ğ l çe~eği bu içtim..'\ drvı-esi için reisliğe inti
kabo.ıl etmış oldukları resmen ıdare- hap edilmiıtir. 
sindeki kuvvetlerin tarni.rat itinin ---•••--
yapılmasına mani olduklarını ve 
dün aktam Japon karakolları üzeri
ne ateı ettiklerini göstermektedir. 

Macaristanda demir 
yo:una suikast 

Hakimivetimilliye acı ve tenkitkar 
oır fıkra neşretti .. 

ANKARA 5 (Tdefonla) -· Hakimiyeti Milliye "Ayıı>tırl, serlavhasile 
ıu fıkrayı neırediyor: lstanbulda bir iki mühendis lıtanbul f~hrinin p~
nıru yaptınnaya çalıfıyor. Profesör Jansen her Ankaraya geldikçe bu bır 
iki mühendisin yüreği oynuyor. Ve alttan alta propaganda başlıyor. Yok 
Profewr Jansen'e çok para veriliyormuf, Profesör Jansen'e bütün Ankara 
şehrinin plin masra~ı ve nezaret ücreti olarak verilen para bu bir iki m~~ 
hendisin lstanbulda her sene ıehir ilmi bilmemek yüzünden israf eb:ru§ 
olduklan paranm küçük bir kısmı bile değildır. Yok bir Alman Profesörü 
Profesör Janten'in aleyhinde bulunmuş, yok Profesör Jamen'in Ankara
daki muavinine senede 40 bin lir11 veriliyormuı. Hepsi baştan baıa yalau. 

Bir doiru varsa o da bir iki mühendisin latanbul şehrini keyiflerine gö
re karma karııık ve altüst etmek istemelerinden kontrolün ve planm bv 
keyfi hareketleri nez' etmesine razı olmamalarından ibarettir. 

Biz Profesör Jansen'e Ankara planını yaptırdık. Tatbik ediyoruz. Is· 
tanbulun plinsız kalıp kalmaması ıu veya bu profesörü çağırıp çağırma· 
ması Takıinı meydanr gibi çirkin esere tahammül edip etmemesi latan· 
buldaki vatanclatlarımın aittir. Fakat, bu vatandaşların serbest muhkeme
lerini çelmek için Türkiyenin hükiimet merkezinde fenni salaruyeti111 
kullanan ve bu gün Berlinde meıhur Fen mektebi alisinde şehircilik pro
fesörü olan bir alime karşı iftira ve hücumlardan çekinmek liznndır. 

Unutmamalıdır ki, Ankaramn planını bir meıhur Fransız ıehircisi, biı 
Alman şehircisi, bir de Profesör Jansen yapmıştı. Bu planlann hepai, bat· 
ta Reisicümhunm>uz olduğu halde tekmil devlet adamlarımız tarfından 
görülup mukayese edilmiş ve bir hakem heyeti tarafından oeı;ilmiıtir. 

Bu defa A.nkarcla Profesör Jansenden bir yarıı yeri planı istendiği za. 
man, ihtisa11m değildir ... Diye kabul etmedi. Şehir, yol, bina, ıtadyom ne 
var., ne yoksa hepsini yapmak kudretinde olduğunu zanneden mühendis· 
ler balciki bir ilim ve mütehassısın bu tevazuundan ve menfaat dü,ünm"" 
yitinden ibret alsalr yeridir. 

Profesör Jansen ve İstanbul p:anı 
ANKA.RA. 5 (Telefonla) - Hükumet pı-ofesör Jansenden lstanbul pla• 

ırıını yapmak için !artlarını istemİf olduğunu haber aldım. 

IHif a siyaseti Diğer taraftan, Tchang-Tchun da 
ki Japon meruohiindcn gelen haber
ler, bir J~pon &uvati müfrezesinin 
bu tabah Tao·Nan'a müteveccihen 
hareket etmiş olduğunu bildirmek
tedir. Bu haber, köprüyü tamir ile 
meşgul olan !Akıının takviye edil
mek istenildiğine delalet etmekte-

BUDAPEŞTE, 4 A.A. - Bckcs 
foeldvar hattı üzerinde 400 metre 
rayın çivil~rini sökmüş o1maların- ı 
dan fÜphe edilen yirmi yirmi beş 
kişi tevk;f olunmuştur. Yunan hariciye nazırının Türk -

Yunan ve Bulgar 
müzakeratına dair beyanatı 

dir. Nişanla taltif 
TOKIO, 5.A.A.- Japonların bir 

demiryolu köprüsünü tamir etmek- Mr. Musolininin vuku bulan 
te oldukları Nonni irmağı civarında teklifi üzerine İtalya il.yan aza
Çinlilerle Japonlar arasında ehem- sından ve Banka Komerçiale l-
miyetli bir çarpışma olmuıtur. Ja- taliana reiıi Mösyö Ettore 
ponların Taonandan takviye kıtaatı K • • İ l k il 
göndermekte oldukları rivayet edi- onti nın ta ya ra ığınm en 
liyor. büyük rütbesi olan "Croce dei 

. , . Cavalieri al Merito del Lavo-
Tsıtsıka ışgal olunmadı " · ·ı t ltif ed'l · t' 
TOKIO, 4. A.A.- Tsitsika run 

1 

ro nışam e a ı mı§ ır. 

Japon askerleri tarfından iıgali res- ~ . k . . ç· .. . 
mi ıurette tekzip edilmiştir. hpo- ~ ~va:n !'mumı ,,ti.J11 ın mumesıı
nya Nonni irmağının §İmal kısmına l~!lden a m1.t ol.dugu muhtırayı Mec
aaker göndermA niyetinde değildir. lı.s!' ve <e~ ıl'."etı akvam aul~ına .. te~, 

lıg eylenuştir. Bu notada Çın huku-
/zvestir 1lltı bir tekzibi meti; Meclisin tatilinden '>eri vazi-

MOSKOVA 4. A.A..- lzveıti" yetin Mançuryada almakta oldağu 
gazetesi, b:tırakal:sinde Mcnçuri inkişaftan cidd~n endite edildiğini 

ATINA, 5 (A.A.) - Hariciye vekili M. Mihalakopulos Bulgar Batve
kili M. Mutanoff'un Ankaraya vuku bulacak ziyareti dolayıaile Türk - Yu 
nan - Bulgar müzakeratma dair deveran etınekte olan ittifak rivayetler~ 
hakkında gazetecilere demi~tir ki. ''Bu haberler tamamen yanlııtır. Çünl..i.ı 
ittifak siya•eti bugünkü beynelmilelcilik fikrine tamamen muarrzdır. Bey
nelmilelcilik bilhassa küçük devletler için fevkaliide müsaittir. ittifaklara 
girişmek kötü bir siyaoettir. Daha bidayette iki milleti alakadar eden bü
tün meselelerin hallinde Türklerle mutabık kaldık. Fakat her türlü ittifak 
!ardan ve siyasetimizi diğer büyük bir devlet siyasetine tibi kılmaktan 
içtinaba karar verdik. Bu siyaset ismet Pll§a ve Tevfik Rüştü Beyin son 
Atina seyahatlerinde de teyit olunmuıtur . ., Yunan Bulgar müzakeratı hak 
kında M. Mihalakopulos demittir ki: uBulgar Başvekili M. Muıanoff'un 
son nikbinane beyanatına ben de iştira.k ediyorum. Müzakeratın cereyanı 
ve nikbinliği haklı göstermektedir. Yunanistan ve Bulgaristan Kafandaris
Molof itilafnamesi hakkında kendi noktai nazarlannı muhafaza etmekte
dirler. hududunda Sovyet kıtatının taha1-I beya'! etn,'.~tedı~. • . . . 

ıüdün• dair olan haberi tekzip et- Çın hukumetıı asken bır ııgalin Heyetı· vekı"le 
mektedir. nüfuz ve tehdidi altında hiçbir za-

Bu gazete, Karahanın dediği gibi, m'!" ve h'.çbir ıe"!l v.ı; surette mü- ANKARA, 5 (Telefonla) - Heyeti vekile bu alqam toplandı. içtima 
dün de toplandı 

Japonlar bu haberlerin saçma oldu- za;<ereıc~ ı.cbar edilmegı ~abul ede- geç vakte kadar devam etti. 
ğuna kani olabilmelerini temin ede- mıyecegıru tel_<rar. etmege mecb~r 
cek derecede istihbar menba ve va- ve gerek Cemıyeti Akvam aza~ı hu- Tasarruf ve yerıı· mallar haftası 
aıtalarına m•lik bulunmaktadırlar. kumetlerin ve gerek Vaşington mua 

• l b • hedeaini imza eylemiş olan doku:ı: ANKARA, 5 (Telefonla) - 12 kanunuevvelde ismet Pata tasarnsf ve Ja11onların bır ta e ı hükumetin Paris misakının ayaklar Halk il cak yerli malı hafta .. nı evinde bir nutku e aça tır, TOKIO, 5. A.A.- Mançuridc alı na alınıraoına müsaade etmiyecek · 
yorgun dü,en Japon askerlerinin ıerine emin bulunmaktadır. ,, Treve de chargemene,, hakkındaki cevabımız 
dinlenmesini temin için askeri ma- Çin muhtıraıı, bu üç gün zarfında 
kamlar bunların yerine Japonyadan Nankinden kablo ile gelmit bulunan ANKARA, 5 A.A.- İıtihbaratımıza göre treve de charge-
4000 asker gönderilm!Iİnİ hükume- baz haberleri de telhiesne ihtiva ey- ment hakkındaki Cemiyeti Akvam katibi umumisinin mektubu
te teklif etmeğe karar vermi;I rdir. lemd<te ve a•keri kuvvetlerinin mel- na Türkiye Hariciye Vekaleti cevabını bugün vermittir. Bu ce-
Bu mak.,,,Jar KB.nunueveBe ask r- huz tahliy le i fekli hu :usunda b· zı l ·ı· • ·1 d ·ı • · 
Jik müddetleri b!tecek olan kura ef-1, tedbirleri mevzuu b hı t •ektedir. vap postaya tevdian Bern e çı ığı vasıtası e gön en mıştır. 
radının Man·urid> k be kl·rı müd. Bu tahliye ameliyesi Çin hükUmeti- M L"t • fu R "t • ht } 
detin temtlidin de istem•ktedirler. nin kontrolu altında ve sabık harici- • 1 vıno n omaya gı mesı mu eme 
C • t' k m meclisine ye na:ı:ırı M. Vellington Koonun r:- VENEDlK, 5 A.A. - M. Litvinof'u getiren Ege isminde-emıge 1 a va ya.etinde bir komisyon tarafından 

b . t daha ki Türk gemisi Venedik'e gelmittir, M. Litvinof'un Romaya git ı r no a tahliye olunan arazinin tesellüm ,.. 
CENEVRE, 5.A.A. - Cemiyeti dilmesile icra olunacalct.... mesi muhtemeldir . 

zayıf tarafı, Avrupa i§lerine 
karışmak istememesidir. Ve bu 
sebepledir ki, tahdidi teslihat 
meselesinde de bir netice elde 
edilememittir. Çünkü Hoover 
tahdidi teslihat meselesini ile
ri sürünce, Lava!, pek tabii ola
rak Amerikanın da mukabilin
de Fransaya karşı bazı taahhü
data girmesini talep etmiştir. 
Bu taahhüdatın mahiyeti ma
lumdur: Franaa, Amerika ve 
İngiltereden teminat istiyor. 
Bir tecavüze uğradığı takdirde 
bu devletlerin kendisine yar
dım etmelerini bekliyor. F ran
sarun bugünkü şerait altında 
tecavüze uğraması ihtimali 
yoktur. Fakat Fransızlar iddia 
ediyorlar ki, bu Fransanın as
keri noktadan kuvvetli olma
sından ileri geliyor. Yoksa bey 
nelmilel sulh ve müsalemet 
teşkilatı hiç bir devlete teca
vüzden masuniyet temin etmiş 
değildir. Fransa, bu emniyet 
il.milini terkedecek olursa, yeri 
ne hiç olmazsa siyasi bir emni
yet kombinezonu ikame etmek 
istiyor. Filhakika bu, mantık
sız bir talep te değildir. Bir 
insana "elindeki silahı terket., 
denirse, "terkederim amma, te 
cavilze maruz kalırsam, beni 
müdafaa eder misin?,. diye bir 
sual sormak tabii hakkıdır. 

Amerika Fransaya bu vaadi 
veremiyor. Sebehini de anla-

mak için Amerikadaki efkarı 
iyice bilmek lazımdır. Ameri
kalılar harbi umumiye iştirak 
ettikleri zaman, bunun sonun
cu harp olduğuna, dünyanın 
demokrasi için emin bir yer o
lacağına ve Wilson'un tabirile 
"Dünyanın içinde yaşamak için 
daha iyi bir yer olacağına,. ka
ni olarak girmişlerdi. Binaen
aleyh harbin neticesi Amerika
lılar için elim bir sukutu ha
yal olmuştur. Bu şerait altın
da Amerikanın tekrar bir Av
rupa harbine girmesi Ameri:ta
lıların havsalasına girer bir 
mesele bile değildir. Fransaya 
yardım va'detmek dolayısile 
Amerikayı bir harbe angaje 
etmek demektir. Bunu da şim
dilik hiç bir Amerika devlet 
adamı yapamaz. Bunun içindir 
ki, Amerika Fransaya istediği 
teminatı veremiyor. Ve bunun 
içindir ki, Fransa da Amerika 
ve İngilterenin tahdidi tesli
hat hakkındaki noktai nazar
larını kabul edemiyor. Tahdidi 
teslihat meseleıi hakkında A
merika seyahati esnasında bir 
takım tahminlerden başka bir 
netice elde edilememiştir. Bu
nun akıbeti şubattaki konfe
ransta belli olacak. 

* * "' İngiliz intihabatı, lngil-
tereye siyasi tarihinde emsali
ne nadir tesadüf edilen bir par-

lamento vermiştir: Hemen he- seledir. Binaenaleyh muhafaza
men muhalefetsiz... kar fırka 615 azalık bir mec-

Mesai fırkası esasen mağ- liıin 470 azalığını temin etmit 
lup olacaktı. 1929 da iktidara bulunuyor ki bu bile İngiliz 
geçtiği zaman vaadettiği şeyle siyasi tarihinde nadir görülen 
rin hiç birini yapama•.nıştı: lı- bir vaziyettir. Harbi umumi i
sizlerin mıkdarı gittikçe artı- çindeki Lloyd George koalis
yor, vergiler tezayüt ediyor. yonu bile bu kadar büyük bir 
İhracat azalıyordu. Nihayet ekseriyet temin edememi§ti. 
İngilterenin iki istinatgahı da- Mac Doland'a sorarsanız, 
hi sarsıldı: lngiliz lirası ve in- bu zafer milli hükumetin zafe
giliz donanması. Donanmada 1 ridir. Muhafazakarlar da inti
bir isyan çıktı ve İngiliz lirası habat devam ederken, milli 
da kıymetten dü§tÜ. Böyle fev- hükıimetten çok bahsetmifler
kalıide şerait altında yapılan di. Fakat bir defa zaferi temin 
bir intihabatta bir hükiimetin, ettikten sonra milli hükfunet
kendi taksiratı olsun olmasın, ten gittikçe daha az, ve muha
kazann:asına ihtimal yoktu. fazakil.r fırkadan da gittikçe 
Ancak fırka liderleri arasında- daha çok bahsetmeğe batladı
ki tefrika da bu mağlubiyeti lar. Ancak şimdilik milli bloku 
kahkari bir hezimete çevirdi.. dağıtmak mevzuu bahis değil
Üç yüze yakın azası olan ve dir. Muhafazakarlar buna lü
iktidarı ele geçirmiş bulunan zum da görmüyorlar. Ancak 
koca bir fırka int\habat netice- kahir ekseriyet kendilerinde 
si eridi gitti. Sabık nazırlardan olduğuna göre, ya diğer fırka
ancak biri meb'us olabilmiş- !arın kendi proğramlarınıa alet 
tir. Liderleri Hender .. nn bile olmalarını, yahut ta ayrılmala
intihap edilememiştir. rını istiyecekleri şüphesizdir. 

Bu şerait altında akla gelen 
sual şudur: Acaba intihabatı 
milli hükumet mi kazandı, yok 
sa muhafazakar fırka mı? Milli 
hükıimet 615 il.zalığm 550 ka
darını temin etmiştir. Ancak 
bu 550 il.zalığın 470 kadarı mu 
hafazakil.r fırkasına aittir. Mii
tebakisinin hangi fırkaya ait 
olduğu ehemmivetsiz h;r ıne-

Koalisyon ya müsavi kuvvet
ler arasında olabilir. Yahut ta 
gayrı müsavi ~vvetlerin, mu
arız kuvvetlere karşı müvaze· 
nesini temin etmek için teşkil 
edilebilir. Şimdi lngiliz vaziye. 
tinde ne biri, ne de diğeri var
dır. O halde muhafazakarlar, 
yapmak istedikleri şeyleri ha· 
rice karşı yalnız yapar gibi gö-
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uret1 e ves .. iti nakliye tarif -

l i ıin kontro Ü de kolaylaşacakhr 
D d n bır muddet evvel j .nanist n başlıca buğday ihraç 

Tic t l o sa ınca y ı;ılan bir 1 mahreçlerimiz arasında bulun
let1 te mud n köm· unun bor maktadır. 

-aya kabul"ir kara verilrıiş 1 Trabzon ihracab 
ve u l • .ırar > r c!~fa o ha t • · 
kik c. ime ı.ızere Tıcaret oda- ı TRABZ?N,_Jı <"'.flliy<t) - Bu 
t ·· d ·ım· f sene evrnn bıda)•etmde Avrupaya 
ın:ı ~on_ crı .'! ı. .. fazla nlivre salıflar olmadığın an 

Şımdı vesaılı naklıye ucret- ihr:ıcat tacirlerimiz lnJili;: limsının 
le•inin daha kat'i bir şekilde sukutundan fazla mutezarrır olma
tesbiti için köP-ıürün borsaya mıılardır. Bun" .mul:'°'bil ıu~att~n 
dahil olması tehir.ele bir cere- evvel. A:vrupa)·a _ .. parı! veren ıthalat 
y t b 1 kt d E cılar ıstifade ettıler. Pıyasamız umu-
an mevcu u unma 8 ır: .. - mi buhrandnn müteeısirclir. Geçen 

ıasen bu mesele evvelce duşu- •~nelere nisbeten alı§ veriş durgun 
nülmüş ve üzerinde müsbet ka- dur. Fındık fiatlcri son günlerde iki 
tar verilmiş vl<luğundan, bu üç kuruı sukut etmiştir. 42 kuruı 
ıneselenin venidcn tetkikine katlar çıkan kabuklu fındık bugün 
lü ·· .:1 k d' 38-39 kuruı araaındadır. Alakadar-

zum goru r.:ıeıne te ır · lar fiatleri yükseleceğini ümit etıni 
Ticaret odası da bu hususta yorlM. n 

ki kararını en kısa bir müddet- Yumurta ihracı faaliyetle devam 
te verecektir. ediyor. Fiatler iyi gidiyor. Bu sene

İngi!iz: 793,5 
Dün borsada İngiliz lirası 

789 kuruş on parada açılmıı ve 
793,5 kuruşta kapanmıştır. 

Oda mecmuası 
Ticaret odası sene başında 

kendi mecmuasının fevkalade 
bir nüshasını neıredecektir. Bu 
11.üshada memleketimizin ve Is 
tllnbul limanının ıon senelerde
ki iktuadi fa.,.liyeti ile Odanın 
rolü hakkında mühim bir kıı
ını bulunacaktır. 

Yunanistana buğday 
ihracatımız arhyor 
Son günlerde Yunanistan'a 

linıanımızdan fazla miktarda 
buğday ihraç edilmektedir. Yu 

ambiyo Borsası 
lsıerlln 793,50 j Kuron 15,90 

Dolar 0,47,46,60 Şlllng a,54,75 
-

frank 12,06 Pezeta 5,41,65 

Liret 9,16, 18 Raytmarll: 2.00,1 

Frank 8.. S,39,68 Zlotl 

Drahmi 38,64 ~ Penril 3,04,~ 
frank ı. 2,42,35 r ley 78,87 

Leva til,35,00 Dinar 27,25 

florlıı 1,17,58 Çervoneç 

Borsa 
harici { 

Altın 921 
Mecidiye 51 
Banknot 271 

Esham ve Tahvılatın nevi 
lallkraıı dahili 95,00 
DOyanu muvahhlde 47,25 
klramlyell Demlryolları 2,96 

rünmemek için ve yalnız bu 
lııakaatla liberal ve Mac Do
llald' ÇI mesai azalarik teşriki 
lııeaai edeceklerdir. Bu yolun 
da pek uzun olmadığı tahmin 
edilebilir. 

Fırka programı yerine mil
li programı ikame etmek için 
koalisyonun devamı lazım 
ıreldiği akla gelebilirse de ıu
ııu hatırda tutmak lazımdır ki, 
ekseriya fırka proğramı ile mil
li proğram arasındaki fark ba
riz değildir. Her fırka proğra
llu, o fırkanın mensuplanna 
Cöre millet için en nafi bir 
Proğramdır. Binaenaleyh milli 
l>roğram demektir. Aksine ka
ili olan fırka lideri ve mensubu 
Va Fırkasını o fikri kabul etme
te imale eder, yahut ta fırkayı 
lerkeder. Muhafazakar fırka
tıın. İngilterenin dertlerine ça
re olmak üzere bir proğramı 
tar. Bu hem fırl<a proğramı 
hem de milli proğram olmak 
lazımdır. 

Eğer bunu tatbik edebilecek 
bir kuvvette iseler, tatbik et
llıelidirler. Ve öyle tahmin edi
lir ki tatbik etmeğe tetebbüs 
edeceklerdir. Burıu; Mac Do
tıa)d yaparsa ne ala. yapmadı
tı takdirde kendilerinin yapa
takları şühesizdir. 

ki yumurta ihracatının geçen sene. 
lere niebeten bir iki misli tezayüt e
deceği tahmin edilmektedir. 

Yumurta ihracab en fazla Bar
lona olmaktadır. Tütün üzerine he
nüz faaliyet baılamamışbr. Bu sene
nin mahsulü çok nefis ve berekteli
dir. Fiatlerin de iyi olacaiı zannedili 
yor .. 

Amerika albn ihracına 
nihayet verdi 

NEVYORK, 4 A.A. - Amerika 
hükumeti altın ihracatına nihayet 
vermiştir. 

Amerikada buğday 
fiah yükseldi. 

VAŞiNGTON, 4 A.A. - Tica
ret mahafili Şikago ve Winnipeg 
piyasalarında buğday fiabnın yük
selmesini Ruaya? Fransa ve Alman 
yada buğday mahsulünün fena ol
mauna ve Amerika ile Kanada 't'e 
Arjantinde de fena olacağına ihti
mal verilmesine atfetmektedir. Bu 
fiatın yükıelmeai diğer zirai mahsul
ler Ü2erinde de tesir yaptrufbr. 

V AŞINCTON, 4 A.A. - Ame
rikanın ticari mahafilinde Şikago ve 
Winnipeg piyaıalannda buğday fia. 
tının yükıek olmaaı atideki sebeple. 
re atfedilmektedir: 

1 - Her ne kadar Volga havaliıi 
mahsulü biraz iyice iıe de Ruıyanın 
sair akaamında ve bilhassa Siberya 
ve Ukranyadalô mahıul fenadır. Bu 
ralarda, ilkbahar buğdayları kemale 
ennemiıtir. M. Campbell'in tqebbü 
ıü üzerine yapılan tecrübelerin ne
ticesi beılenilmekte olan ümitleri 
tatmin etmemittir. Buna binaen Rus 
ya, timdi dünya piyasasından ilkba
harda vade ile ıatmıt olduğu malla
n tekrar satın almak ve hem de faz 
la para vermek mecburiyetinde bu. 
luıunuttur. 

2 - F•anaa ve Almanya'da mah
sul çok fenadır, batta cinsleri bile 
bozuktur, 

3 - Amerika ile Kanada kıt huğ 

Cenevre muhitinde asabiyet 
artmaktadır. Çünkü Japonya
ya Mançurya'yı tahliye etmek 
için verilen mühlet o gün hi
tam buluyor. Eğer laponya 16 
tetriniaaniye kadar tahliyeyi 
ikmal etmezse, Cemiyeti ak
vam meclisi, ağlebi ihtimal, 
misakın kuvvei teyidiyesi hak
kındaki ahkamını tatbik ede
cektir. Meclisin geçen iki ayın 
sonlarırıa doğru Cenevre' deki 
fevkalade, içtimaında verdiği 
kararın mahiyeti bu idi. 

16 tetrinisani iki nokt11.dan 
merakla beklenen bir gün olu
yor: Evvela Japonya'nın tahli
ye edip etmemesi noktasından. 
Saniyen de etmediği takdirde 
filhakika Cemiyeti akvamın 
kuvvei teyidiyeleri istimal et
meğe teıebbüs edip etmiyece
ği ve ettiği takdirde bunların 

ne derece müessir olacağı nok
tasından. Ve ikinci noktadan
dır ki, 16 te§rinisani Cemiyeti 
akvam için büyük bir imtihan 
günü ola~tır. 

Mançurya meselesini §Üp
hesiz en vazıh bir şekilde Ce
nevrede M. Briand izah etti: 
Dedi ki, kendi anlayışına göre 
iki mesele vardır: Biri, Japon
yanın Mançurya'yı son askeri 

* * * İşgali üzerine hasıl olan vazi-
16 tesrinisani yakla§lıl(ça, 1 yet. Diğeri de Çin ile Japonya 

' 
Vilayette Belediyede Rüsumatta Mahkemelerde -

idari Fi at Karnesiz Karar ne 

Bir eser L "steleri Komisyoncular Olacak? 
••••• - tc •• ı 

Vali ve k yma amla-
,, 

ymakamlar bugun Dün gümrüklerde Müddeiumumi dün 'lıo. 

rın udem'eri teftiş edec k .. tetkikat yapıldı iddiasını s rdetti 

Dahiliy Vekiilt ti vali V< Dün g m ··kterde gümrük Bakırköy haric nde kilin An-
kaymaka lann kıd m ve d re ır ı:ı.ütetti leri iş yapan komisyon gurya çiflıgind Me met Kah-
cek ;ni mt ht vi b r es ;r v:ia.· 

1 

k_a,'"! cuları sıkı bir teftışe tabi tut- ya ısm'nd biri, lı ndan epeyce 
de tirmektedi;. u t r vı.. • • rnuş'ardır. :ı:aman evvel Rıza ve Şcnf is-
yet a afırd n ba tırıl caktır. t; hen - l"&tesini tu.~·m e Biıtiın giımrü..ldeıde, ambar minde · ·i §ahıs tarafından pu-

Mugu .a valisi. dir c J ye t e<ık ett ı- 1 ve antrepolarda bütiın gün de- suya düşiırulerek öldürülmüş-
" -•~ c; ~ esile e rtİl Dii,!~r ı v~m eden bu tetkike gümri.ık : tü. Meh~~t 'fıhya ile Rıza a-

Mu.,la v isi S lih C :n.ıl 
Bey rr ezu ş 1ırıını:z s 1 ış 
tir, Bir hafta kadar kalac ' tır. 

clı. ' "nl • f . 'nde S1" ı rnemt rl.-n v~ bilhassa lstanbul razındakı husumet, Rı ·anın 
bır rette tc t, r'ceel•tİr. i~h•l"t mü ; "i Nimet ve Gala- l:cmşiresi Emin n'n 1\-'ehmet 

Esnafın t nıizliği 
ta ithala; müdür muavini Bey- ~a~ya tarafından igfal ilme-
' d . . k t . 1 d. sıdır. ıı:'r e ıştıra · e mış er ır. R h · · b • 

K ·ı . . ' o·· .. -kl d . a ıza, em§ıreaı u tenı §e-esı mı• t .. vuK cı~er ısı>em j un gumı-u er e ış yap n k·td t - dk. t 
ı.: h - ' · - b · ·· k · l ·· ı e aarruza ugra ı arı son 

Layipsigten bir talebe 
geliyor 

be ~""' .ay,-;: ıa.a aı yıyc.cek utu'1 onıısyoncu ar ve tuccar b .. k d d ...... 
şeyler satan k .. çü! esnafı. te- komisyoncu sıfatile iş yapan- ra on et ~hn a Şar 'fi uı~\'t 
miz iğe ve fenni ca.rtlara. ·ayet ia dan l•ame~ri sorulmuş ve taşbıı;mış_ ml\-;yht erıK~h ır 1 

• 

elı:r. ·dikleıi nazarı uikkatı c 1- karrıesiz olanlarm sarih adres- te 
1 

ır gubenkı· e mket.. ~ yanın 
Layipsig Darülfünunu ile ta. 

lebe mübadelesine başlanmış 
ve bir Türk talebe Layipsiğe 
gitmişti. Layipsig Darülfünun 
talebesinden bir genç de bugün 
lstanbula gelecektir. Talebe 
yüksek muallim mektebinde 
misafir edilecektir. T alelıe bu
rada coğrafya tahsil edecek ve 
Türk aile hayatı hakkında tet
kikatta bulunacaktır. 

b · · B d. el • • ·· ı · 1 t B d ba k yo unu ıyere uzenne ta-etınıştır. e e ıye aımı encu en a ınmış ır. un an ş a ba .
1 

. . R 
meni bu hususla biı- talim tı:a· ı usulsüz iş y nan bazı komis- ncası e ateş etmış_t~~·. .'.z~
me hazırlam~ğa baslamı,tır. ycnculann da karneleri müsa- nnt~~tanc~sın\~:ld:fnı gorun 

Talimalnam:;d{' bu es.nafın der., edilmiştir. ce a. y~ a sı a a avranmış, 

kı f tle ·n· t · l" - · h kk Gu··mru··k ı'daresi komisyoncu fakat ıstunale vakıt bulamıya-ya e rı .ın eınız ıgı a ın ak ş ·f· · d' d' -· b' 
d el -dd l d lar meselcsile bu defa ciddi su- r erı ın ın ır ıgı ır sopa a a m.. e er var ır. d b ·ı ·ı·b d.. ·· 

Fen bilgisi dersleri 
Orta mekteplerde bu sene 

tatbikına başlanan mütahede 
ve tecrübi esaslara müstenit 
fen bilgisi derslerine ait kitap
lann tab'ı bitmi§ ve mekteple
re tevzi edilmi§tir. 

Reşat Şemsettin B. 
Maarif vekaleti müfettişi 

umumilerinden Reşat Şemset
tin B. dün Ankaradan tehrimi
ze gelmiştir. 

Yunan sefiri 

Maili inhidam yalılar 
Boğaziçinde ve Haliçte nai

li inhidam bazı ev ve yalılar gö 
rülmüştür. Belediye heyeti fen 
niyesi bu yalıları teftişe başla
mıştır. Tehlikeli olanlar hedme 
dilecektir . 

Kasımpaşadan Taksime 
otobüs 

Bir otobiis grupu belediyeye 
müracaat ederek Kasımpafa va 
pur iskelesinden Taksime ka
dar otobüs işletmek imtiyazını 
iıtemittir. 

Belediye bu hususu tetkik 
etmektedir. • 

Pansiyonlar için 
talimatname 

Birden fazla müıteriyi evin 
Yunan sefiri dün Ankara'· de yatıran pansiyonlar umumi 

dan §ehrimize gelmiştir. pansiyon addedilerek bunlar 
·-· = -·-···-····---·-· hakkında bir talimatname ya
day zeriyabnı mühim surette tenim pılması tekarrür etmiştir. Tali
etmiılerdir. Bu tenzil teşebbüsü A- matname pansiyonlarda temiz
merikada yüzde 15 tir. Onümüzdeki 
Amerikan mahsulü 475 milyonu geç liğe, yangın tehlikesine kartı te 
miyecektir. Halbuki bu seneki mah· dabiri, halalardaki temizliği ve 
oul 775 milyon buşele baliğ olmuı- sai re kayıt altına alacaktır. 
tu. Mevsim ıimdiye kadar yeni zeri- . S b • 
yata müsait 01mamı,1rr. 1 aray urnu gazınosu 

_4 - Arj~tinde de_ ı_ııahsulü~ mü- Saraybumu park gazinosu 
aıut olmadıgı z!""e~iliyor. Bırçok. , nun simdiki müstecirle olan 
sebepler umumı vazıyet hakkındaki • . · 
tahminlerde fevkalade mübalağa e- mukave!esı daha bır sene tem-
dilmjş olduğunu ve cihanın istihlak dit edilmiştir. 
ihtiyacahnın düşünüldüğünden da- -·-• ... , ••-----
ba mühim bulunduğu fikrini ver
mektedir. Bütün bu mülabazalar A
merikanın garp mıntakıııında ol
dukça kuvvetli bir ıürur ve heye
can uyandmnııtır. Çünkü buğday 
fiatının yükselmesi diğer zirai mah
ıullerin fiatleri üzerinde tesir icra 
etıniı Ye yeni bir itimat ve nikbinlik 
hiui tevlit eylemiıtir. 

Adalar ihtilafı 
ANKARA, S - ltıJya ile bazı 

küçük adalar hakkında araımzda 
mevcut ihtilafın Llıhaye divanı ada 
Jetine tevdiine karar verilmişti. Di
vandıı davamızın müdafaasına sabık 
Adliye vekili Mahmut Eaat Beyin 
memur edildiği aöylenmektedir. 

arasında Mançurya'ya ait eski ı mülkiyesi ve Japon!a'ya mu
ihtilaflar. ahedelerle temin edılen huku-

Cemiyeti akvam mecliıi he- kun devamı. Esas itibarile Ja
nüz ikincisile alakadar değil- ponyanın metalibatını kabul 
dir. Bu müzmin mesele, Çin etmiyen bir devlet yoktur. 
ile Japon.ya arasında bilahare Fakat en mühim nokta, Japon 
yapılacak temaslar ve müzake yanın, bunlar temin edilmedik
reler ile hal ve intaç edilebilir. çe Mançurya'yı tahliye etmek 
Ancak Cemiyeti akvam, askeri istememesi ve tahliyeye ima
İfgalden sonra hasıl olan vazi- le etmek için de Japon tebaası 
yet ile alakadardır. Çünkü ae- nın selameti temin edildiğine 
hepleri her ne olursa olsun, kendilerini ikna etmenin müm
cemiyet azasından, ve hatta kün olmaması, Yani Japonla-
0 cemiyetin icra hey'eti olan rm bu tebaalannın selametini 

1. • d 'k· d 1 t' lemin meselesini vesile ittihaz mec ıs azasın an ı ı ev e m 'd 
b. . . . y • ederek, Mançurya an çıkmak 
ın_bırıle bogazlaşmuı, Cemı- istemedikleri anlaşılıyor • 

yetı akvam misakile telif ka- J ka C · • 
bul eder bir vaziyet değildir. Akvapondyayh~I 1 rnşıve elmmıyetı 

. . . . ama a ı o a o ayan 
Bun~ ıçın Cemıyetı akvam devletlerin hepsi de müttehit 
meclısı yalnız Japonya müstes bir cephe almııtır. Evvela Ce
na olmak üzere, Mançurya'nın miyeti Akvam meclisi ittifak
tahliyesine karar vermittir. la karannı venniştir. Amerika 

Japonya, Mançurya'yı ilhak da Japonlann itirazlarına rağ. 
etmek niyetinde olmadığım men, meclis müzake•·elerine iş
söylemektedir. Ve Cemiyeti ak tirak için bir murahhas göoder 
vama verdiği cevapta bazı ~aa mit ve o da karara iltihak et
lınoktalar halledilir halledilmez miştir. Türkiye cümhuriyeti, 
derhal tahliye edeceğini de bil Kellogg misakına, gerek Çinin, 
dirmiıtir. "Esaılı noktalar,, m gerek Japonyanın nazarı dik
mahiyeti hakkında sorulan bir katlerini celbetmiştir. Bu, daha 
suale, Japon hükumeti şu ce- ziyade Japonyaya karşı bir ih
vabı vermittir: Mançurya'daki tar mahiyetinde idi. 
Japon tebaasının selilmeti, Ja- Rusya da Aksayi Şarkın mu 
ponlara karşı ilan edilen boy- kadderatile birinci derecede ala 
kotun refi, Çinin tamamiveti lcadav bir devlet sıfatile, Japon 

rette meşgul olacaktır. -~r esı e sı a ı yere uşmuş-

Gümrüklerde yeni tur.Şerif, derhal silahı yerden 
tebeddül alarak Kahyanın üzerine ate§ 

Son günlerde gümrüklerde 
bazı değişildilder ohcağından 
bahsolunmaktadır. 

Bu değişikliğin ıu suretle 
olacağı söylenmektedir. 

Gümrükler Memurin müdü
rü Emin B. İstanbul Gümrük
ler başmüdürlüğüne getirilecek 
tir. Şimdiki İ>a§müdür Seyfi B. 
İstanbul baımüfettişi olacak
tır. Şimdiki batmüfetti§ Raif 
B. de istatistik müdüriyetine 
getirilecek, istatistik müdürü 
Mustafa Nuri B. ise Cemil E
tem Beyden inhilal edecek olan 
muamelat müdürlüğüne nakle
dilecektir. Cemil Etem Beyin 
Şurayi devlet azalığına intiha
bı muhtemeldir. 

Leydi Klark'ın bir 
teberrüü 

lngiliz sefiresi Leydi Klark 
cenapları bizzat yaptıkları iki 
kıymetli tabloyu müzemize he
diye etmitlerdir. Bu tablolar 
Top kapı sarayına aittir. Bi~isi 
dördüncü Muradın yatak oda
sına giren musanna kapıyı, di
ğeri de bir hünkar •ofrasını tas 
vir etmektedir 

Türk - Yunan mah
kemesinde 

Muhtelit Türk· Yunan mah 
kemesi dün bazı davaları gör
müt ve karar için pazara talik 
edilmiştir. Vefat eden Türk a
janı Naşit B. İçin mahkeme 
dün 5 dakika tatil edilmittir. 

yaya kartı vaziyet almıştır. De 
nilebilir ki, tarihte bütün dev
letlerin, bir devlete kartı bu ka 
dar ittifakla birleıtikleri bi7 me 
ıele yoktur. Japonya, bütün ci
han devletleri tarafından tealı:il 
edilen bu cepheye karşı muka
vemet ediyor. Geçen her gün, 
16 teşrinisani ile arasındaki za
man mesafesini o nisbette azalt 
tığı halde henüz tahliyeye ba§
lamamıştır. Bakalım bu on gün 
içinde başla)'acak mı ve başla
mazsa Cemiyeti Akvam iktısa
di kuvvei teyidiyeleri tatbik et
meğe cesaret edecek mi? Eder
ıe, bunlar ne dereceye kadar 
müessir olacak? Garip tecelli
dir: Sanki bu Mançurya mese
lesi, Cemiyeti Akvamın kuvve
tini veya zaafını ölçmek için 
tertip edilmiş bir hadisedir. 

* * * 
Geçen hafta Kıbrıs adasında 

bir kıyam çıktı. Elli seneden be 
ri Kıbrıs adasının Yunanistana 
ilhakı için çalışan Rumlar, Lef 
koşada toplanarak valinin evi. 
ne gittiler. Ve evi ateıe verdi
ler. İngiliz hükiimeti, adaya 
asker sevketmiştir. Fakat hala 
ihtilal devam ediyor. ihtilal ha 
reketinin, kan dökülmesi, ev or 
man yanması ve dört yüz insa
nm nefyedilmesi gibi acıklı ta
rafı çoktur. Fakat gülünç tara
fı da yok değildir. En gülünç 

etmiş ve kendisini öldürmüş
tür. 

Müddei umumi Ağırceza 
mahkemesinin dünkü celsesin
de Rıza ile Şerifin 450 inci mad 
deye tevfikan idamlarını ancak 
hadisede tahrik olduğundan ce 
zayı azaltıcı sebeplerinde naza
rı dikkate alınmasını istemiş
tir. 

Muhakeme, müdafaa için Ö· 
nümüzdeki salı gününe kalmış 
tır. 

Çocugunu arayan anne 
Tabip kaymakamlarından 

Mehmet Ali Beyin kerimesi ve 
Sahra topçu binbaşilarmdan te 
bit Tahir Beyin refikası oldu
ğunu söyleyen MeşkUre H. is
minde bir !:adın dört aydanberi 
kaybolan 9 yaılarındaki oğlu
nun kendisine teslimi için Müd 
deiumumiliğe müracaatta bu
lunmuştur. Meşkure H. hıçkıra 
hıçkıra ağlıyarak çocuğunu ara 
madık yer bırakmadığını küçük 
T ahirin bundan dört ay evvel 
kendisinin hastanede tedavi al
tırıda bulunduğu sırada Hayri
ye ve Seher iıminde iki kadın 
tarafından alınıp götürüldüğü
nü, o günden beri kendisini a
ro:.madık yer bırakmadığını, bir 
kolunu Çatalca muharebesinde 
kaybetmiş, Milli mücadelede 
hizmeti dokunmuş bir kadın ol 
duğunu söylemektedir. Küçük 
T ahirin teksir edilmiş fotograf 
lan her tarafa gönderilmif, fa
kat yapılan bütün taharriyat ne 
tİce9iz kalarak, şimdiye kadar 

tarafı da İngiliz kralının Kıbrıa 
valisine, müstemlekat nezareh 
vasrtasile çektiği telgraftır. 
Kral, bu telgrafında valiye kar 
tı yapılan hakaretin kendi nef
sine müteveccih olduğunu,, aöy 
lüyor ve teessür beyan ediyor. 
Kendisine kartı sadakat yemi
ni etmit olanlar tarafından re
va görülen bu muameleye ta
hammül edemiyeceğini bildiri
yor. 

İrlandada ihtilal çıkbğı za
man da Kral "teb;.ı.amın teba
am tarafından kırılmauna mü
saade etmiyeceğim,, diyerek, 
koca bir ihtilali komediye çevir 
mişti. İngiliz kralımn bu mese 
leler ile yakından, uzaktan ali 
kadar olduğu ancak bu sözler 
söylendiği zaman anlaşılıyor. 
F alr.at hakikaten alakadar ·ise, 
ve bu hadiselere mani olmak iı 
tiyorsa, müstemlekelerinin ida 
resini, hatlarındaki dam yanın
caya kadar memleketin vaziye 
tini anlamamakta taannüt g&. 
teren memurlara terketmemeli. 
Kıbnsta elli seneden beri Yu
nanistana ilhak için hareket 
vardır. Şimdiye kadar bir defa 
ihtilal çıkmıf değildir. Binaena 
leyh ihtilalin imilini, bu hissf 
sebeplerden ziyade iktısadi sa
halarda aramak lazımdır. Ada 
nın siyasi vaziyetinde bir tebed 
dül mevzuu bahiı bile değildir. 
Bunu Yunanistan da istemiyor. 

a 
Mahrukaf 
Fiatları ---Karaden·z en 

yüklü 
gemiler ge i• 

Mahrukat fiatlerı 
ikı günden b i y ,ıt 

J 

•• 

o un 

.. .. 

riyat alakaeıarl r ·-
katıni celbetmi tir. 

Dıin havao • gu 1-
dı:.' ça sıcak clrınsı a 
ıı:ahrukat fiııtleri yiı nı 
muhafaza etmiş, :ı; im.. b- "'I 

d lar a çeki b şı a 10 - 5 
kuruş bır tenezzül görül. Üf· 
tür. 

Maamafih bugün odun fiat· 
!erinde 60 - 70 kurus bir tenez
züle intizar etmek · 1:.znndı:r. 
Çünkü dün bilhassa Karadeniz 
de; limı:nrmıza odu~ ha ulcli 
gemiler gelmi§tir. Bugün de bir 
çok gemilere intizar edilmekte 
dir. 

Ahvali havaiye ile uğraşan
lar, ıu bir kaç günlük soğukla
ra seyİnerek henıeu ihtikara 
kalkııanlann sevincinin bu ka
darla kalacağını, çü.nkii bu sene 
geçen senelere nisbetle daha 
az kış olacağım, mahrukat fiat 
)erinin ister istemez indirilece
ğini , hatta zarardan kurtulmak 
için sermayesine satıt yapılaca 
ğını söylemektedirler. 

Diğer taraftan mahrukatçı
lar bu iddiaları tebessümle kar 
şılamakta, odW> fiatlerinin ta
bii olduğunu söylemektedirler. 
Bunlar odun fiatlerinin düşme
sine imkan olmadığını, bilakiı 
yükselmesinin muhakkak adde 
dilmesi icap ettiği fikrindedir
ler. 

Belediyenin icabında narh 
koyacağı meselesi etrafında da 
mahrukat tacirleri bilhassa de
mektedirler ki: 

- Bu cihet bizim lehimize
dir, Belediyenin narhı hesapla, 
kitapla ve azami fiat üzerine
dir. 

Ekmek narhını görüyoruz, 
Ekmek daima narhtan birkaç 
kuruş aşağı aatılmaktadır.Mah 
rukat narhı da böyle olacak ol. 
duktan sonra, hundan korka
cak hiç bir §ey yoktur. Bilhe-

• sap odunun bu sene eve teslim 
fiati 400 den, iskelede testim 
350 kuruttan 8§8ğı olamıyacak 
tır. Yat ve diğer nevi odunlarm 
fiatleri deği§ebilir, fakat bir se
nelik kuru mqe odunun fiatı 
bundan atağı dütemez." 

hiç bir yerde izine tesadüf edi
lememittir. 

Müddeiumumilikçe tahkika 
tın tamik ettirileceği kadınca
ğıza vadedilmittir. 

İdari vaziyette bir tebeddül i
çin icil bir lüzum yoktur. Şim. 
diki idare makinesinin çerçeve
si içinde bir çok feyler yapmak 
mümkündür. Yetitir ki idare 
edenler, arkalannı lngilterenin 
kuvvet ve azametine dayayarak 
bu iktıaadi buhran içinde adayı 
keyfi bir idareye tabi tutmasın 
lar. Adadaki Rumların vaziye
ti feci ise, Türklerin vaziyeti 
de fecidir. Türkler, cemaat iş
lerini idare huınıunda Rumla
rın mazhar oldukları müıaade 
yi dahi haiz değillerdir. Evka
fın idaresi İngilizlerin elinde
dir. Mektepler lngilizler tara
fından idare ediliyor. Lisenin 
idaresi de İngilizlerin eline geç 
ti. Son intihabatta hükUmet ta 
rafından ileri sürülen namzetle 
rin, bütün resmi müzaherete 
rağmen, mağlup olmalan, ada
yı idare edenler için bir ibret 
dersi olmalı idi. Haydi diyelim 
ki Rumlar Kıbrııı Yunanistana 
ilhak ettirmek istiyorlar; Türk 
!erin de herhangi siyasi bir mak 
aatla hareket ettikleri iddia edi 
lemez a. Kıbrıs meselesini, ada 
nın siyasi vaziyetini değiştirme 
den ve idari kadrosunıı. hiç do
kunmadan halletmek mümkiin
dür. Bir az bilgi ve bir az da 
hüsnü niyet lazım. O kadar. 

Ahmet ŞOKRO 
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6 TEŞRİNİSANi 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

•i No: 100 Telııraf adreai: Milliyet, 
ıtanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 2431& 

Macaristanda Bia - T orbagy köp
rüsündeki suikast nasıl olmuştu? 

-2-

Kutu 
ağırlığı ile sırtına çölrnıüt, pos 
bıyıklarını tel tel ağartmış ve 

Bugiliı 

Melek ve Elhamra 
itin eo fecii dördüncü lastik ya- sinemalarında 
kasını da hırpalamıştı. Zavallı M • ı p • d 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruş 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

(Dünkü yazının hülaaası: ı har etti. Ve hakikaten köyün 
11-12 Eylul gecesi, Macaris- kilisesine gidip, derin bir hu
tanda Bia - Torbagy köprüsün zu ve huşu içinde dua etti. 
de bir trene suikast kapıldı. 25 Ayni günün sabahı saat 
kişi öldü. 80 kişi yaralandı. beşte Bia - Tôrbagy' de lokan
Demiryolunda bulunan bir ki.- tamsı biryere girdi. Az!m bir 
ğıtta bu suikastın komünistler işteha ile yemek yedi. Uç lit
tarafından tertip edildiği 'fa- re şarap içti ve tekrar enkaz al 
zılıyordu. Polis tahkikatına de tından çıkarılan ilk ölülerin sı 
vam ederken ka:ı:a mahallinde ralandığı kaza mahalline git-

Aksarayda küçük ve basık 
bir dükanda senelerden beri ak
tarlık yapıyordu. Senelerden be 
ri bu camekanlardaki macunla
rı dökülmüş, kutulanndaki eti
ketleri sararmış, ücra bir köşe
de hayatını geçiriyordu. O
nun için bütün ömür, bütün ge· 
celer ve gündüzler, baharlar ve 
kışlar zencefil, karabiber, kına 
kavanozlarının içinden her gün 
yüzer paralık birer külah çıka
rabilmekte idi. Her gün sabah
leyin erkenden dükkanına ge
lir ve asma kilidi açarak bu en
vai bahar kokan havaya kavu
şurdu. Ciğerleri hep bu hava ile 
meşbu idi. 

aktar şimdi yüzer paralık nafta 1 yon e et 1 n e 
lin ve saire satarak yeni bir ya- 'ıfii' 
kalık aramak mecburiyetinde En büyük kahkaha muvaffakiyeti 
idi. Annabella ve Rene Lefebvre tarafından 

Daha bu yaşta elleri titrEme İlaveten: MİCKEY MOUSE ve PARAMOUNT halihazir dünya 
12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müdcleti geçen nushalar 10 kuru• 

tur. Gazele ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz il3.n1arın meı'uliyetini 
kal>ul etmez. 11-----1

-11111 Bugünkü hava 

, 
tren yolcularından olduğunu ti. 
söyleyen bir adam da vardı. 

Dün azami hararet 14, 
asgari 3 derece idi. Bugün 
rüzgar poyrazdan esecek. 
Hava açıktır. 

Bu adam Viyana' da oturan 
1 emlak, fabrika ve aile sahibi 

Matuschka isminde bir tüccar· 
dır.) 

Çok İyi konuşan bu adam, 
kaza mahallinde herkese yak
laştı, herkesle görüştü. Yani 
bu müthiş ıstırap sahnesinden 
bir türlü ayrılamadı. 

Mahallinde polis tahkikatı
na memur komiserlerden M. 
Joosph Sohweinitger o dakika 
dan itibaren, mucize kabilin
den kurtulduğunu söyliyen bu 
esrarengiz yolcudan şüphe et· 
ti. Maamafih öyle bir yolcu 
ki, metin ve ifadelerini her su
retle ispat etmit bir adam. 

lfm:LE~ 
Bazı laf parçaları 

Gazete okuyan iki hammal 
çocuk arasında: . 

- Sigorta tarifeleri ucuzla· 
mış, bak gazete yazıyor .. 

- Yenir mi, yenmez mi?. 

Lüks bir otomobilde giden 
zengin iki iratçı arasında: 

- Ekmek te amma düşüyor 
ha!. 

- Gerçek ekmek kaça alla
hasen?. 

Altmış beş, yetmişlik iki zat 
arasında: 

- Stadyom Y enibahçeye ya 
pılacakmış ! .. 

Bu adam, polis komiseri 
tarafından isticvap edilince, 
ilk defa en ön vagonda oturdu 
ğunu söyledi. Fakat kendisi
ne ön vagonun param parça ol 
duğu ve yolcularından hiç bi
rinin sağ kalmadığı söylendi
ği zaman, ilk ifadesini tadil 
etti ve infilak vukua geldiği za 
man, bir kibrit aramak için va 
gonların koridor! armda dolat· 
makta olduğunu, geceleyin 
böyle vagondan vagona dola
şırken, sağlam kalan son va
gonlara geçmiş olması muhte 
mel bulunduğunu, infilak esna 
smda kapmm şiddetle açılarak 
sademenin kendisini dışanya 
fırlattığını söyledi. 

Yine mucize kabilinden kur 
tulmuş olan yolculardan kont 
Palffy - Daun isminde bir genç 
te, felaketi müteakip bu ada
ma tesadüf etmiştir. Kont 

- Beyhude masraf, 
yazık! .. 

İki Hanım arasında: 

paraya vagondan yuvarlanıp da tek
rar demiryoluna tırmanırken, 
gecenin içinde bir hayaletle kar 

- Aman kardeş! Kürkler de 
ne kadar ucuzlamış .. Koca koca 
tilkiler sekiz, on liraya .. 

- Artık kürk le müptezel
leşti. Başka şeye bakmalı!. 

İki sergi meraklısı arasında: 
- Matbuat sergisini gördün 

mü?. Nasıl şey? 
- Gördüm. Basbayağı sergi 

Hani karpuz sergisi gibi.. 

Bol su 
Hani çocuk yaramazlık eder, 

azarlarsınız .. Aldırmaz, sıkıca 
bir çıkışırsınız .. gene aldırmaz, 
bir az kulağını çekerseniz.. E
hemmiyet vermez, döversiniz .. 
daha fazla arttırır .. Pastırması 
nı çıkarırsınız, büsbütün azar .. 
Artık ondan sonra: 

- Allah cezanı versin! diyip 
bırakırsınız .. 

Terkos şirketi bugün işte bu 
vaziyette •. Geçen gün bir tah
sildar kapıma gelmiş, para iıti 
yor. 

- Verelim amma, su yok! 
ayol! .. dedim. 

- E artık bitti! kurtulacak-
sınız.. cevabını verdi .. 

- Ne bitti!. İşte para isti
yorsunuz ... dedim 

- Su vermiyoruz, para da 
mı almıyalım? dedi .•. 

şılaşmış ve çakmağını çakara
rak yüzüne bakmış. Bu çehre
yi pek iyi hatırladığını söylü
yor. Zaten her ikisi de bir 
müddet konuşmuşlar ve Ma
tuschka karşısındaki adamın 
Kont olduğunu anlayınca, ken 
di payesini de yükseltmek için 
umumi harpte mülazım bulun
duğunu ve bu timendifer kaza 
smdan daha çok feci sahnelere 
ıabit olduğunu söylemit. 

Ve sonra birden bire muha 
tabını terkederek, metin adım 
!arla inilti ve feryatların geldi
ği dereye doğru uzaklatınıf. 

Kazadan mucize kabilinden 
kurtulduğunu söyliyen bu mü
teheyyiç adam, bira:ı: sonra 
tekrar polis komiserine tesa
düf ettiği zaman, tren yolcu
larından olduğunu ispat etmek 
maksadile, cebinden 11 eyli'il 
ekspresi için muteber bir bilet 
de çıkarıp gösterdi. Sonra ken 
disini ölümden kurtardığı için 
Saint Antonie'a dua etmek ü
zere derhal Bia - T orbagy kili 
sesine de gitmek arzusunu iz---·-----·-----·· iti cıvıttı .. Ne koparırsam kar
dır diyor ve müşterilere yapışı 
yor .. Borularda su, şirkette in
saf, müşterilerde takat kalma
dı .. Lakin Terkos şirketi hala 
var .. 

Viyana zabıtası bilabara 
Matuschka hakkında çok iyi 
malumat verdiği ve zaten sui
kast ta komünistlere atfedildi
ği için tahkikat başka bir mec 
ra takip etti. Fakat hiç bir ne 
ticeye varamıyan mecra .. 

Yalnız komiser Schweinit
jer ilk şüphesinde ısrar ediyor
du. Bu mucize kabilinden kur 
tulduğunu söyliyen esrarengiz 
adamın suikastla bir ali.kası
nı sezdiğini ve bu şüpheyi iza 
le etmek lazım geldiğini söy
leyordu. Bu adamın kaza ma
halline tekrar gelişi, cinayet 
işliyenlerin gayrı kabili muka
vemet bir kuvvet altında tek
rar cina~ etini işlediği yere gel 
mesine benzemiyor miydi? 

Şarlok Holmes'ten kuovetli 
Viyana zabıtasının bu adam 

hakkında verdiği kat'i ve ~a
rih iyi malumata rağmen, Sch 
weinitzer ilk faraziyesinden şa§ 
madı. Viyana'ya giderek Ma
tuschka'nın mazisi, işleri, ha
yatı ve teşebbüsleri etrafında 
sıkı bir tahkikata giritti. Y o
rulmadı, bıkmadı. Bu suretle 
Matuschka'nın aşağı Avustur
ya' da da bir tat ocağı sahibi 
bulunduğunu öğrendi. Bu o
cak, yeni izlere yol açtı. 

Matuscbka taş ocağı sahibi 
sıfatile, kolayca mevaddı müş 
taale satın alınıyor mıydı? Son 
ra bu taş ocağını ne zamandan 
beri işletiyordu? 

Tahkikat, tahkikat! Anla
fıldı ki Matuıchka bu tat oca
ğını, ilkbahardan beri merkezi 
Avrupada birbirini takip eden 
tren suikastlanndan birincisi
nin vukuundan ancak birkaç 
hafla evvel satın almış. 

ğe başlamıştı. Şimdiye kadar \ havadisleri. 
biç evlenmemiş, hiç bir kadın MELEK'te saat ıı de ELHAMRA da saat 10.45 te te nziliitlı ma-
eli eline temas ,.tmemişti. ti'1eler 

Eğer bu dükkandan bir gün 
çıksa, sudan alınmış balık gibi, 
yaşayamayacağını zannediyor
du. Akşamları eve döndüğü za. 
man, duyduğu bütün betbinliği 
ölmek üzere olan bir hastaya 
yapılan "üvil konfre" şırıngası 
gibi, ertesi gün dükkanının küf 
lü kokusu giderir, taze anber 
ve öd ağacı kokuları ona yeni 
bir bayat bahşederdi. 

Uzayan sakalları , artık çeh- • fı:::aım::::mır::;ı::a=======:=sıı:.::ıı•••-••-•---ill 
resine bir kadın cildinir- temasi 
ihtimalini de bertaraf etmişti. 
Hayatının ne baharı, ne kışı 
vardı Ne bir genç kızın sevgisi 
ile kalbi heyecandan çarpmış, 
ne de bir ihanetle ıztırabın gay 
yasma yuvarlanmıştı. Gülmek 
nedir bilmiyordu. Yüzünün şa
kuli hatlan ufki çizgilerle çap· 
rastlaşmıştı. Fakat ömründe 
ağladığını da hatırlamıyordu. I 
Gözleri sanki suyu çekilmiş bi- I 
rer pınardı. 

il AŞKA TÖVBE 
HaYvey - Andre Roanne-Armand Bernard 

..--ALEMDAR Sinemasında--... 
İki muazzam Fransızça sesli ve sözlü film birden 

AŞK ve 
PARA 

YERLE GÖK 
ARASINDA 

Henüz kırk yaşında vardı. 
Hayatının bu kırk senesi bütün 

···-···-········-·-······························ 
ki "ckrazit,. son derece kuv
vetli bir maddei müştaale oldu 
ğu için taş ocaklarına yara
maz. Diğer taraftan Bia - Tor 
bagy' de bulunan cehennem ma 
kinesinin de "ckrazit., denilen 
madde ile doldurulmuş oldu
ğu anlaşılmıştı. 

Avusturya'da Ansbach'de, 
Almanya' da Jutterborg'da tren 
lere vukua gelen suikastlar
da da hep bu maddei müşt.ıı.ale 
ile doldurulmuş cehennem ma 
kineleri İstimal edilmişti. 

Ckra:zit satın alan adam 
O zaman Budapeşteli polis 

Viyana'dan ayrılarak Peşte'ye 
geldi. Ve Matuscbka'nın 4 ey 
lulden 11 eyli'ile kadar Macaı· 
payıtahtında ne yaptığını tes
bite başladıi Be tahkikattan 
Matuschka'nm bir iki defa 
Bia - TorbaJY civarında Nagy 
• Teteny körüne gittiği ve ora 
da da kendi.tini domuz taciri 
olarak gösterdiği ve köylüler
le o sıfatla konuştuğu da anla
şıldı. Bu suretle Matuschka 
hem suikastı tertip etmeğe ka 
rar verdiği köprüyü görüp do
laşmak, hem de bu hareketini 
setretmek maksadile gi'iya 
domuz ticaretine karar vermiş 
bir adam gibi köylülerle pazar 
lık dahi etmiş ti. 

Diğer taraftan Matuschka' -
nın Budapeşte'de ikameti müd 
detince, hemen her gün otel 
değiştirdiği ve her gün de yat 
tığı otele aşağı takımdan baş
ka başka birer alifte getirdiği 
sabit olmuştur. Matsuchka 
Budapeşte'de oturduğu yedi 
gün zarfında otellere tam on 
üç kadın getirmiştir. Polis bu 
kadınların hepsini isticvap et
miş, hepsi de Matuschka'nın 
fotoğrafını tanımışlardır. Ayrı 
ayrı ifadeleri de bu geçici müş 
terinin asabi, hasta, kana su
samış bir adam olduğunda İtti 
fak ebnittir. 

:ı. :ı. :ı. 

MARCELLE CHANTAL MARGUERITE MORENO 
tarafından tarafından 

Bir gün şiddetli bir yağmur 
yağıyordu. Birden bire basık 
dükkanın kapısı açıldı ve içeri- ' 
ye genç bir kadın girdi. Bu sene Beyoğlunun iki biiyük si!U'masmın ayrı ayrı ıprogramlarını 

Kadın haylı ıslanmıştı. Sal'I te~kil eden bu iki büyük film birden ve bir programda gösterilecektir. 
saçları, pembe yüzünün üstüne ı Ayrıca: PARAMOUNT halihazır sözlil dünya havadisleri. 
halka halka :rapışmıştı. •-•••••• Gündüz: 1 - 3-5-7. Gece 9,30 da 41-----1111 

O anch küçük dükkanın içi ı 

kanştı. Zencefil, anber, kim- Mevsimin en cazip ve en mühim filmi 41---ı 
ycm kokuları bir tarafa sindi ve i...--K A N L 1 p u s u 
etrafı taze bir lavanta kokur.u, \ 
bir kadın rayihası sardı. 

Aktar gözlüğiiııün üstünden 
hiç ses çıkarmaksızın bu man
zarayı seyrediyordu. Neden ı 

dün akşamdanberi büyük bir muvaffakıyetle 

ASRi SiNEMADA 
~ra~~: 1 1 

_ Hanımefendi bir şey mi iraesine başlanmıştır. Heyeti temsiliyesi başında AL CE DA Y ve 
MİTCHELL LEWİS bütün şehir balkının tekrar tekrar görmek istiyorsunuz? • 

_ Evet, tarçın istiyorum. , isteyeceği bir filmdir. • 
İlaveten: ZENGİN VARYETELER: PAQUİTA PAGAN ve giSizde dövülmüş tarçın var mı? 

_ Var. Ne kadar istiyorsu- taristlerinin son temsilleri. Halk Çingeneleri ASSO ve JANNA. 

nuz. ı 
:.. ...... _ ... ______ ..... , .. ---

- On kuruşluk verin. ır.;;;&;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;EE;;;;;;ii;~;;;; ı 

\ 

WİLHELM THİELE 'nin son 
Aktar tarçın kutusunu çekip 

d 1 ibdaı 
çıkardı. Hiç düşünme en Kutu-
nun bütün muhteviyatını bir ki. 1 B A L o 
ğıda döktü ve kadına uzattı. j 
Kadın hayret etti: 

- Bu ne kadar çok böyle? 1 
- Çok mu? Nesi çok? On 

kuruşluk işte bu kadar eder. 
Hem ba1ka şeye ihtiyacınız o· ' 
!ursa gene bana gelin emi? 

Kadın evvela hiç sesini çıkar 
madı. Yalnız güldü ve gülerken · 
İnci gibi beyaz dişleri göründü: 

- Olur, olur, dedi ve sür'at
le kapıdan dışarıya çıktı. 

Fakat basık dükkanda levan. 
ta kokusu, baygınlık veren ka
dın kokusu hala devam ediyor- 1 

du. Aktar bu kokuyu derin de· 
rin çekti, burnunun büt•:n kuv· 
vetile ciğerlerini doldurdu. Fa
kat ne zamana kadar? .. 

En sonunda gene zencefil ve 
baharat kokuları ortalığı istila
ya başladı. 

Aktar buradan kaçmak, bu 
baharat kokularından uzaklaş
mak istiyordu, düşündü: 

- Belki tekrar gelir, dedi. 
Şimdi zavallı adam euarlı 

bir intizar içinde tekrar bu ka· 
drnın kokusunu bekliyor. 

Kimbilir daha ne kadar bek

Fransm;a şarkılı ve sözlü 
muhteşem ve zengin film. 

Dün akşam 

ARTİSTİK 
sinemasında pek ıparlak bir mu
vaffakıyetle gösterilmekteıiir. 

İliiveten : "Alla en el Bajo" 
İspanyol skeçi ve MlCKEY 
MOUSE, bugün 11 matinesinin 
umumi dühuliyesi 25 kuruştur. 

Hayatını Kazan 
DOLLY DAVİS ve VİC

TOR BOUCHER tarafın.dan 

hoş, eğlenceli bir çok tuhaf ve 
neşeli sahneleri muhtevi olan 

~bu filmin ruhu serlevhasın

dan pekala anlaşılıyor. 

P 
15 liradan fazla vari-

Büyük bir komediyen olan 

ViCTOR 
BOUCHER 

Hayatını Kazan 
Fransızca sözlü "" şarkılı fil
minde parlak bir meslek daha 
edinmiş oluyor. 

Bugün hepiniz 

ETUAL 
Sinemasında 
JANIE MARESE'İ 

VİYANA 
AŞIKLARI 

tamamen Fransızça sözlü ve 
şarkılı filmini görünüz. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Bey-0ğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- T~l: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

Görüyorum ki; şirket artık FELEK 

Schweinitzer Viyana polisi 
ne de haber verkemsizin sırf 
kendi kendine ve herkesten giz 
li olarak tahkikatına devam 
etti ve tat ocağı sahibi olan 
Matuschka'nın ark sık "ckra
zit., denilen maddei müıtaale 
satın aldığını öğrendi. Halbu (Arkası yarın) liyecek? 

ara datı olan emlake mu 
kabil PARA VERİ

LİR senelik faiz ve komisyon yüz
de 12 dir. Tapu senedinizi alıp İs
tanbul Babçekapı Dördüncü Vakıf 
han" Asmakat 29 numaraya saat 9-12 

arasında müracaat ediniz. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 70 

BAŞI DÖNÜ~.~~EC~/ 
-Gördün mü? Müsaade çık 

tı, değil mi 1 
- Evet, evet. 
- O halde beraber gideriz, 

ba? 
- Olur. 
- Peki amma sana ne oldu? 
- Hiç, hiç .. 
- Skılmış gibi bir halin var. 
- Hayır, canım. 
- Evet. Besbelli. Ne oldun 

kuzum? 
- Bir şeyim yok. 
- Yoksa benim gideceğime 

mi sıkıldın? 

- Y oo, ne münasebet! 
- Yani, baııa bak, Nebil, 

sen beni ı kaı·deşimsin, eğer 
hir parça s ıkılıyorsan, vallahi 
vaz geçerim bt:n bu ziyarettee .. 

- Neye "ıkılayrm, canım? 
- Ne bileyim, belki Muh-

tesem Nihal Hanımı kıskanır-

sın ... 
- Hadi canım! Nesini kıs

kanayım? 

- Uzatma şimdi, seni sev
diğini sağır sultan bile duydu. 

- Beni sevmesi bahsi baş
ka, benim sevmem, kıskanmam 
bahsi başka ... 

- Amma insanlar tuhaftır. 
Kendileri sevmezler, sevmez
ler de sevilmekten hoşlanırlar. 
Sonra bir gün artık sevilme
diklerini görürler, yahut ba,ka 
sının •evildiğini sezerlerse kıs
kanırlar. 

- Bende öyle bir şey yok. 
- E, nedir öyleyse düşün-

cen? 
- Bununla münasebeti yok 

canım. 

- Peki. Madem ki saklamak 
istiyorsun, ben de ısı·ar etmem. 

- s~ır~ı~n!llır!llık hir c:~v ,l,:ııı 

yok. \ Refik Cemal, bu defa geri- Hanım mı kastedilmişti? Ya- - Neden, Hanımefendi? 
- Peki, canım. Yalnız ku- ye dönmeden çıktı. Ahmet Ne hut başka bir şey mi vardı? Telefonun içinde tuhaf bir 

!ağında küpe olsun: Bir derdin bil kapının kapandığını görün Siiheylanın ifşaatı arasında kahkaha sesi çınladı: 
olursa her zaman hizmetinde ce kalktı, gayet düşünceli bir "Fatihli sevgili,. den.ilen Neba - A! Neden olacak?' Bu ve 
bulunmağa hazırım. tavırla oda içinde dolaşmağa hata ait olan sözler delikanlı- sile ile yüzünüzü göreceğiz de 

- Teşekkür ederim. başladı. İkinci defa telefona nın zihnini sarsıyordu. Yoksa ondan .. 
Refik Cemal kapıya kadar bizzat gelen Muhteşem Nihat Muhteşem Nihat Hanım da - Teşekkür ederim, efen-

gittikten sonra döndü: Hanımın müphem bir sözü ka bu meseleyi mi ima ediyordu? dim. 
- Ha! Bana bak: Akşam fasının içine .,İr endişe mikro- Ahmet Nebil, kafası bir sü- - Annem gözlerinizden ö-

kaçta gideriz? bu sokmuıtu. rü ihtimaller içinde yorulmuş püyor. 
- Sekiz buçukta, dokuz- Reşit Bey kaç gündür mat- bir halde sandalyesine çöker- - Bendeniz de ellerinden 

da. baaya uğramamış, yahut Ah- ken telefonun zili tekrar öt- öperim. 
- Olur. Ne giyineceğiz? met Nebilin bµlunmadığı sıra- tü: - Mersi. Bu gece o da ge-
- Süvare demişler, tabii da şöyle bir uğrayıp çıkmıştı. - Alo! Bendeniz, Ahmet lecek · 

sımokin • Y azıla,rını, talimatını gönderi Nebil. - Beyefendi de teşrif ede-
- Bereket ki bir takım sı- yordu. Ahmet Nebii onun Ne- - Bonjur, Ahmet Nebil cekler mi? 

mokinim var. Nerede buluşu- riman Cemşit Hanımın müli.- Bey. Burada Neriman Cemşit - Bilmem. O ekseriya çok 
ruz? katından, ne netice hasıl oldu- konuşuyor. meşguldür. Gelemezse doktor 

- Nerede istersen. ğunu öğrenememişti. Acaba - Buyurun, Hanımefendi. Li'itfi Bey bizi götürür. 
- Sen giyinmeğe eve gide Muhteşem Nihat Hanımın ima - Bu akşam Muhteşem Ni - Vah vah. 

ceksin, değil mi? sı bu meseleye mi aitti? Yok- hat Hanımın süvaresine gele- - Ne o? Kocamı görmek 
- Evet. Tabii . sa.. ceksiniz, değil mi? mi istiyorsunuz. 
- O halde ala. Ben de gi. Delikanlının kafası içinde - İnşallah, geleceğim, E- - Hayır, onun için değil, 

yinir, seni Beyazıt meydanın- dolaşan tahayyüller, içini oya fendim. efendim . 
,da beklerim . oya yiyor, sanki keskin bir 

1 
- Ya! Vakit bulacaksınız, - Ya ne için? 

- Peki. burgu beyninin elyafı içinde · demek ? - Hiç .. Vallahi, Hanıme-
- Sekiz buçukta Beyazıt zerreleri cıkıştırarak derinleşi- - Ne yapayım, Hanımefen fendi, öyle dilimin ucuna ge-

meydanında havuzun başında yordu Muhteşe.m Nihat Ha- di? Çok ısrar ettiler de.. !iverdi de .. 
değil mi ? nımın sözün-de Neriman Cem- - Ali., ala, geleceğinizden Telefonun içinde yine o . 

- ()1,,". 

- Ya .. Öyle, demek? Ne 
ise, akıama görüşürüz, Beye
fendi. 

- lnıallah Hanımefendi. 
Ahmet Nebil telefonu iste

miye istemiye kapattı: 
- Afedersiniz, bu akşam 

orada ne sürpriz var 1 Siz bili
yor musunuz? 

Diye sormak için yanıyor
du. Fakat bir türlü cesaret ede 
mi yordu. 

Birden bire aklına geldi: 
Süheyla ona yardım vadetmit 
ti. Telefonla on'l sorsa .. 

Bir kere kafasının içine bu 
fikir girince, artık onu icra et 
meden zihninden çıkarmağa 
imkan yoktu. 

- Belki Süheyla evde yok-
tur. 

- Ya kocası da orada ise? 
- Ya bilmiyorsa? 
Hem nereden bilecek? 
- Ya kendisi de başka şiip 

belere düşerse? 
Yolunda bin türlü mahzıJ• 

düşündü. Yine de her mabzu· 
ra kendiru:.e cevaplar buldu: 



~SA/\1'A 
aleminde 
-~ 
Tenkitler 
Karşısında 

Etrafta bir tenkit aalgmı var. 
Son zamanlarda dairei ıirayetini 
(İttikçe arttıran bu hastalı~ 
tenkit hastalığı matbuat havasını if. 
&a t etmekte ve en anlamadıkları ba· 
bislcrde çü'retkar kalemlerin pala 
çaldıkları ı;örülmektedir. Son sergi
ler münascbetile yazılan yazılar da 
hu zümredendir. Bu, hususi bir sesi 
olmadığı için her telden çalmağa 
nıecbur ve mahküm olanların resiu:ı 
den de anlıyormuş gibi görünmek 
ihtiyacile karilerinde hayranlık U· 

Yandırmak gayretinden gelen bir 
hevestir. 

Şimdiye kadar umumiyetle beğe· 
ııilen eıerlerle beğenilmeyen eser· 
ler hakkında söylenmiı olan sözler 
•ukufsuzluğun iftBsmda o kadar ile 
ri gitmişlerdir ki bu İşten anlayan· 
lar için bu yazıları okumak ade~ 
eğlenceli olmağa başlamıştır. Haki· 
ki bir tenkidin dile geleceği güne 
kadar mizah muharrirlerinin latife. 
lerine zaruri tebeaıüm etmeğe çalı .. 
tacağız. 

Resimlerde §İmal havasının es
mekte olduğunu söyleyenler, yağ
murlu karlı ve donuk bir manzara 
boyarken hatb üıtüva sıcaklığında 
tıınmak isteyen ve iklimin renkler 
\izerindeki tesirlerini İ§İtmiı olduğu 
~ .. anlatmak bevesile dilinin altında 
bir şeyler geveleyenler, her san'at 
lıann fBhsi bir görüşü ve husuıiye
ti haiz renkleri olduğundan bihaber, 
bir eseri mütalea ederken hangi za. 
~iyei rüvyetten tetkik etmek icap et 
tiğinden gafil resim tenkidi yapmak 
tadırlar. Bunlar arasında eıerin u
tnum.i ahengini temin edebilmek İçin 
iltizamen ihmali zanıri olan bazı te
ferrüatın ademi mevcudiyetini ku
•ur şeklinde gösterenlere bile teaa· 
düf edilmektedir. 

MiLLİYET CUMA 6 TEŞRINISANl 5 

Bir ölüm iftirası 
Uzaktan uzağa kulağıma öyle 1 rani ıtıklarla yarı aydınlanan "Ma· 

çalındı ki reıim, heykeltraıi can çe- donna,, lara Meryem ve me•:' ' 
kişiyor, ölüyormuı. Sebebi de ne kalma bir bergüzardır diye bakılı· 
olsa beğenirsiniz!. Şiir ve muıiki yordu. Şimdi insaf edelim öyle mi 
gibi riMlle, mecmua, pli.k, radyo, dir Sante Conversazioni mevzulu 
konıerler vasıtaıile nefre, yayılma· tablolar kutsi makamlarından kal· 
ğa pek elveritli olmamaları imiı. karak müzelerin layik kötelerini 
Alabildiğine demokrasiye giden iıgal ediyor ve oradan eski dindar· 
asnmızda iıe Ariıtokrat kalmanın ların mürayi sevgilerine değil, yeni 
ıeyyieıini cemiyete canlarını ver - insanın vücut istiğrakına ıahit ol
mekle çekiyorlarmış ve ilh. Yinninci maktadırlar. San'atin san'atkarı a· 
asır cemiyetinin hiç zannetmem ki çmdan öldürdüğü nankör zamanlar 
resim, heykeltraşi gibi asil iki nefis dan ne kadar uzaklardayız. San'at 
san'atin ruhunu kabzeden badi san'atkarı artık zayif bir güzideler 
bir Azrail olmak aklından geçmiş akalliyeti tutmuyor. O güçlü, kuv· 
bulunsun. Avrupa'dan gelen bu ye vetli b ir cemiyette i~tiuadını bulu
vmsüz haberi yazık ki bize Avru- yor. Geniş kenarları tarazlanmış 
palı büyük bir kalem üstadı ( *) itaa eski ıa:okaaı altında gözlerinin elra 
ediyor. San'at Blemini her halde fı şi irl i bir sefalet halesile muhat 
dilgir eden makaleyi veya mersi· yağlı saçlı romantik Rapin tipi ha 
yeyi okuyamadık. Yal ruz havadisin yalimizde bir müstehase yabancılık 
meı'um mevceleri genç ve ihtiyar la ıeısiz., sadasız ~o~aşmaktadır. 
dağları a,a, aşa buralara kadar ye- Mon Marter'de ellerııu yH"tık ~ep-. 
tişerek havayi neaimimizi ,zehirledi !erinde ısıtmağa savaıanlar şımdı 
ve birden bire, beteriyetin hamul Villilar'da oturuyor. Mon Parnas' ta 
omuzları üzerinde tabutları taıın· ki lüks at31yelerde çalışıyorlar. işte, 
makta olan bu lô.yemutlannl cena- Pika110, Derain Vlamink, Utrillo, 
ze merasimine bizden de tehalükle Fujita ve daha bir çoklan hep bu 
ittirak eden ıakatçdar ve nebbaşlar bahtiyarlardandır. Paris'te çıkan 
görüldü.. bir san' at mecmuasını at.-

Ortaya hiç yoktan ıun'i bir ma· yorum L' art vivant! bakıyorum 
tem havası yayıldı. Acaba dünya içi o kadar bayatla, kudretle dolu ki 
müzeleri sayıaız galeriler, mutat sahifeler parmaklarımın altında a· 
sergilerden tutunuz da caddelere deta bir kalp sıcaklığile çarpıyor. 
kadar taşan dökülen Plener meş· Kanıtırıyorum. Galeri ili.nları mü· 
herler san'~t mecmuaları Ropro- zayede satıtları göz kama~tırıyor. 
düksi;onlar, kartlar neıriyat değil Oradan birkaç rakam kaydediyo
midir ki? Şimdiki cemiyetin bu iki rum. ve daha yüzl.erce satıı var. 
aan'ati tutup tutmadığını anlamak Matı11ea 27,000 - hır Degaı 106,000 
için hafızamızın mazide küçük bir ve 75,000 • bir F orain 9000 franga 
gezintisi k.ô.fidir. lıte Kurunu vus· satılmıı ! 
ta! Takdirsizlik yüzünden büyük 
san'atkarlarını adsız bırakarak onla 
rı bir Artisan gibi çalııtırmanın 
hicabmı duymaktadır. lıkoliıtik 
devrin zifiri karanlıkları üzerine 
bir nur gibi inen Rönesanı da bile 
bu iki san'ati ammenin anlayıf ve 
sezişile değil, kilise ve aaraylarm 
himaye ve sehabetlerine aığınıyor· 
du. Bu kurulutta bedii endiıeler· 
den çok baıka bir mana mündemiç· 
ti. Vitrail'lerden loı kiliselerin gÜn 
tük kokulu dehlizlerine ıüzülen naı· 

ı ı SANAYİ 
ı Yanan petrol 

kuyuları 
Ajans haberleri, Romanyada Mo

renide iki buçuk seneden beri yan· 
makta olan bir petı-ol kuyusunun 
söndüğünü haber verdiler. Bu kuyu· 
ları iıleten Romano - Americana şir 
keti ateşi söndürecek olanlara altı 
milyon frank mükafat vadetmiş ti. 
Budapeıte itfaiyesine mensup üç za 
bit yangn mahalline gele-
rek tetkikat yaptıktan son· j 
ra tedbirler ini alddar ve ate
şi 'söndürdüler. Binaenaleyh altı mil 
yon frank mükafatı da alacaklard ır. 
Fakat böyle müthiş bir yangıru sön• 
dürmek acaba nasıl mümku!l oldu? 
Romanya gazetelerinden naklediyo- / 
r uz : 

P etrol mıntakalarında kuycların 
adedi coktur ve bunlar bir~ irlcrine 
yak1n~:fn~. Her kuyunun ba1unduğu 
yere ehrnm şeklinde yüksel;. bir iske 
le kuru:ur. Bu iskelelerin h~yeti u 

Aşkı nasıl anlayorlar? .. 
Maruf sarışın yıldız Dorothy Mackaili' e sorun. Size 
Hollyvood' dakilerin sevdalarını bir bir anlatsın! .. 

Dorothy Mackaill' e soruyorlar : 1 
- Doğrusu biz anlamıyoruz. Bu 

gün biri~ini seviyorsunuz .. Yarın ı i- 1 
ze sevgilinizin İ.:;minden bahsedilir
se omuıt silkip geçiy orsunuz. iki 

gün sonra, daha ilk defa tcsaJüf et· 
tiğiniz bir ada1r.ı11 sizi kaçırmasına 
muvafakat ediyorsunuz. Evlendiç:İ· 
niz işidiliyor. Fakat balayı seyaha
tinden avdet eder etmez ayrılıyorsu 

nuz. 1 tiraf ediniz ki, şaşmağa haklu-
mumiyesi i.deta bir orınan manura- m1z var. 
sı irae eder. h kelelerin her biri bh· 
motörle mütehar rik t eskip makinele Dorothy cevap verıyor : 

rini tutmak için yapılmııtır. _ Hiç te hakkınız yok. Bilirsiniz 
Bir kuyuda yangın çıktı mı, ateş ki aıksız yaşamk güçtür. Bir Fran· 

diğer kuyulara siraye~ etmekte ge· 
cikınez. Petrol hazan o kadar kuvvet sız şairi mi aöylemiı? "Aşksız hayat 
le fışkırır ki, 60 ila 90 metre irtifaa güneşsiz bahara benzer . ., demiş. Ben 
kadar çıkar. Ve saatte de bir kaç yüz ' bu Fransız §&İrine hak veriyorum. 
ton petrol bu suretle harice dökü- / Asıl fenalık bizim kendi kendimizi 
lür. Ate~in tevlit ettiği hararet 0 ka ı aldatışımızdadır 1 u.an kalbi mü tema 
dar azimdir ki, uamyant., tan yan- • 

diyen değişip dururken, hiılerimizin maz clbi•clerle bile yaWaşmak müm 

1 

kün olmaz. ebedi olacağını zannediyoruz. Onun 
Yangın vukuunda ilk iı diğer ku- için de hakiki a~k ile bazı defalar 

yuları muhafaza etmektir. Onan için / kapıldığımız maddi cazibeleri 1 

yanan kuyuların etrafına "amyant,, biribirne karıştırıyoruz. Halbuki bu 
tan yüksek p~r~e~_er gerilir. Aynca il cazibede umduğumuz esası bulama·! 
bir dıvar da orulur. Ancak ondan 
sonra ateşin itfasına bakrlır. Amerİ· yınca ayrılıyoruz. Ben de bu cazibe
kada Kaliforniyadaki Sanla. Fe ku- !erden birine kapıldığım zaman: "Ar 1 
yulan 1929 da ateş almış ve tam 59 tık bu sefer ıondur, onu bütün ha
gün yanmııtı. Ateşi evevla çamur ve yatımca ıevebileceğim,, diyorum. Fa 

~~:m~d~ta~~'ie:n~s:e:!;i·n!'1:ı:~~ kat aradan bir iki hafta veya bir kaç 
kuvvetli vantilatörlerle "üfleyerek,, ay geçti mi, ilk hiaaime mağlup olu. 
söndürmek istediler. Fakat yanarak ıuma utanıyorum. Lakin yeni bir 
fışkıran petrol buna mani oldu. Bu· maceraya da hazır bulunuyorum. 
nun üzerine ateşi yukarıdan değil, Çünkü kadınlar aşktan değil, fakat 
alttan söndürmeği düşündüler ve on aşıktan bıkarlar. 

Bir resme baktığımız zaman res- --------

V akılı bedbin ve bedhahlar bü
tün bu hayatiyet hamlelerini, teza· 
hürlerini yakın bir ölümün muvak· 
kat iyiliğine hamlediyorlar ama, bu 
fazla bir vesvesenin yerinde olmı
yan bir vaveylô.aıdır. Bunlar hep 
gök yüzüne yükıelemiyen i.ciz ve ı 
naıut desiseler halinde boılukta 
beyhude erimekte, dağılıp gitmek· 
tedir. Hadekalanmızı büyülterek 
gözlerimizi dört açalım aan'at feza
sının ili.hi ıehap yağmurlarını sey
redelim. 

altı metre derinliğe kadar inen bir 
tünel kazdılar. Bu derinlikte petrol 
ateş almış olmadığı için, amele hara 
rete mukavemet edebiliyordu. On .. 
dan sonra kuyuya açılan bir delikle 
petrolün kısmı izamı başka bir mec 
raya akıtıldı. O vakit kuyunun sat· I 
hındaki alet, yanmak için kuyunun 
dibinden unsur bulamayınca dörtte 

- Dorothy, ben sizin herhangi 
bir erkeği hakiki bir aşk ile sevebi
leceğinize kani değilim. lamın eserinde ne yapmak, neyi ifa Erzurum: EŞREF 

de etmek istediğini anlamağa hele 1 ~================================= 
bir gayret edelim. 

Şimal havası, cenup havaıı ao
ğukluğundan vaz geçerek evveli 
resme bakmasmı öğrenelim. Bir re.s 
tcıc bakmak, resimden anlamak mü
him ıeydir. Bir terbiye meseleıidir. 
Biı· resim, ne tabiatle, ne de müze
dekilerle mukayese ederek mütalea 
olunmaz. Mesela ressam yalnız hat· 
ların ve şekillerin ihengini arayarak 
bir eser vücude ıretiriyor. Bu san'at 
eserindeki sırra ne tabiatin yollannı, 
ne Louvre'ın koridorlarını geçerek 
··'ısıl olamayız. Başka bir yol lô.zım
dır. Bu yol , ifade etmek istediği 
kutuptan san'atki.rın viedanma gi
den yoldur. Bu alaca karanlıkta bir 
fener ve bir ı·ebber olmadıkça yürü· 
mek her halde kabil olmayacak zan· 
nederim. 

Derler ki: "San' at ile tenkit geçim 
•İz iki üvey kardeş gibidir." Fakat 
bizdeki tenkit eli baltalı bir şaki 
den farkİızdır. 

Elif Naci ................................. ·-·-···-·-···-· 
Turner 
Ve Pissaro .• 

Rembrandt'ın 
fortlan 

eau-

"E/Jı~rini bağlayıp dua eden ada.m 
Rembrandt 

- Olabilir. Fakat bu vadide ben 
bir İstisna mı teıkil ediyorum? Size 
bir hikaye anlatayım: John Considi. 
ne ile §U güzel Car.nen Pantage'ı 
bilmem tanır mısmız? Her ikisini de 

herkes biribirlerini candan seven iki 

üç kuvvetini kaybetti ve bu ıuretle ' 
de ateşi söndürmek kabil oldu. Fa
kat nasıl, ateıin üzerine çelikten ça
nak şeklinde muazam bir' kapak ka- nişanlı biliyor du. Derken Joann Be· 
patblar ve bu kapağın altıt>dan gaz· 
lerin çıkmasına müsait delikler vücu 
de getirdiler. Gaz çıktı, {akat ateş 
havasızlıktan söndü. t 

Romanyada ise Macar zabitleri 
yüksek kudrette tazyik edilmiş hava 
istimal ettiler. Ancak bu kadar yük
sek kudrette bir hava tazyikı elde 
etmek için kullandıkları hususi mah· 
liılü bittabi kimseye söylemediler. 
Zira ileride bir petrol kuyusu daha 
yanarsa, kazanılacak altı milyonlRr 
daha var. 

Yeni zeppelinler 

--~ :. ~ 

c ::::> 
.... 

> • 1 

netı sahneye girdi. Carmen esn:ıeı· 

bir kadındı. Joann ise sarııındır. Eı· 
merden sonra, sarııın! Artık bu st.- 1 

fer Jo.ınn ile Considine ayrılmaz ol
dular, Hatta bütün Hollyvood ne 
zaman düğünleri olacak diye bekli
yordu. Çünkü Joann bir kaç defa 
dostlanna demiı ki: ' 'Davet ediyor

sunuz amma gelemem. Çünkü Con
sidine razı olmuyor." Bu ne demek? 
Sonra iıidiyoruz ki Considine günün 
birinde Carmen'le barıımış. Lew 
Ayrea te ıarııın Joann'ı koluna tak· 
mış. Ne derıiniz bu hikayeye? Biliyo 
rum ki Lew Ayres daha düne kadar 
Conıtance Senette' e daha sonra da 
Lola Lame'e korte ediyordu. Margi 
de F alaiıe evvelce kansı olan Gloria 
Swansnn'u bıraktı. Şimdi Conıtance 
Benett ile evlenecek. Gloria Swan
IOn bundan müteeıir mi? Ne gezer? 
Gloria şimdi meşhur müelliflerden 
Gene Markey ile dü~üp kalkıyor. Bu 
adam Gloria'dan evvel lna Claire'in 
doıtu idi. Fakat lna Claire maruf 
jon prömiye John Gilbert ile evlenin 
ce, açıkta mı kalsın? GloriJıya yapıı 
b. Bunlar zahiren pek karııık görü
nüyor amma, hakikatte pek baıit ve 
tabiidir. Şu var ki Hollyvood' da ka· 
dın olsun, erkek olıun. kimse aıık
ıız kalmıyor. Betty Compıon'a ba
kın! Daha kocasından ayrılır ayrıl
maz, Hugh Trevor'un kapmru çal. 
dL Betty'yi kaçırdı, Mekıikaya gö
türdü ve orada evlendiler. Dönüıte 
aynldılar. Neden? mizaçları biribir
lerine uymayormuıl Bunun gibi da
ha misaller isterseniz, §Öyle etrafını 
za bakıverin, kiifidr. Loretta Y oung 
çok sevdiği Arthur Lake'den hiç ay• 
rılmıyocdu, bir de baktık, Grant 
Withers ile evlenmiş. Ondan da da
ha geçnlerde boşandı. Loretta aile 
yuvasını bu kısa izdivaç için mi ter
ketınitti. Şimdi de Mary Brian'ı bı
rakan Philipe Holmea ile düıüp kal· 
kıyor. Bu çetin muammayı Joan 
Crawford §Öyle İzah ediyor: 

Hollyvood kraliçalarmdan hem de uzun zamandan beri 
evli olanlarından bir tanesi: /oan Crawford 

"Sarı odanın esrarl°' filminde 

Huguette Duflos 

Bulutlarda 
Sinema 

Dr. Mannheimer İsminde Fran· 
kfortlu bir Alman mühendisi, 2000 
metre irtifaa kadar bulutlann üze
rine sinema filmini aksettirebilece
ğini iddia etmektedir. Bulutlardaki 
sinema 20 kilometre vüı'atindeki 
bir arazi dahilinden görülebilecelı
tir. Gayet buit olan elektrik ma
kinesi 11 O volt ve 70 amperlik ve 
2 milyar mum kuvvetindedir. Fa
kat bulutlara aksettirilen bu film 
ıe11izdir, ıeıli değil! 

Benzerle 
Her inMDID bir benzeri nnnıı. 

Geçenlerde Macariıtan' da tıpkı Gr• 
ta Garbo'ya benziyen bir kız bulur 
muıtur. Bir gün ıinemada Greta 
Garbo'nun bir filmi göıterilirken, 
seyirciler araımdan bir kadın, lo
cada oturan diğer bir kızı Greta 
Garbo zannederek alkıılamağa baı· 
lamqtır. Bunun üzerine bütün 18· 

londakiler locaya bakıruılar ve on· 
!ar da mÜ§Bbehete aldanarak alkıt 
salonu doldunnuştur. Bu lı:1Z1n İs· 
mi Eliaabetha Siro'dır. 

Diğer taraftan Rudolpb Valen
tino'nun da bir benzeri bulunmuı· 
tur. Bu genç Teodor Tuga iımind< 
bir Finlandiyalıdır. T eodor angai• 
edilmek üzere ıimdi tecrübe filmle 
ri çeviriyor. 

Sinema Haberleri 

* Şarlo'nun yeni filminde eıi 
söylendiği gibi ıu Romanyalı muh
teşem dilber değildir. Matmazel 
Rita Foulton iıminde bir lngiliz kı· 
zıdır. Bu kız bir 1 nıri!iz birahanesin 
de keman çalıyordu. 

T eşrinisanide 
Doğanlar 



Fener bahçe yeni açılan kendi 
stadında maç yapıyor .. 

MiLLiYET CUMA 6 TEŞRiNiSANİ 1931 

!Dünyada neler oluyor 1 ! Hindistanda 
. Karışıkhklar 

Macar meclisinde Başv< ı ilin Türk -

Macar münasebatı hakkında beyanatı 
Ankara 
Hukukunda 

(Başı 1 inci sahifede) 
olduğunu izah etmiş ve bu münase-

YENİ DELH1, 4 A.A. -
Cachemire mihracesi Harry PEŞTE, 4 A.A. - Meb'usan meclisi bugün ilk içtimamı alı 
Singl'in talebi üzerine Cachmi- letmiştir. Başvekil Kont Knolyi M. Bethlen kabinesinin hcrici 
re'e bir İngiliz taburu daha gön siyasetini tC<Svip ettiğini, çünkü bu siyasetin foyciıı.sını ve deva· 

betle Paşanm hayatındaki ismete ve derilmiştir. Bu havaliden gelen mmın büyük Macaristana milletler arasında arazisinin vusati 
muvaffakıyete temas ederek: Büyük haberlere göre Jammu'da vuku nüfusu ve çoğrafi mevkii itibarile kendisine layik olan mevk'i i. 
Gazinin hıo~ü raferi üzerine garp bulan arbeclede müslümanlar i- d":m~ye _imim verdiğini isbat etmiş olduğunu beyan eylt.mi , de-
cephesi kı.m.;•ıd.<mna ''Siz orada le ı. ecusilerden 8 kişi yaralan- mış~:r kı: . . . . . 
yalnu düşmanı değil mmetin ma- mış b;rçok da ev yanmı~tır. llalya ılk olarak Macarıstana dost elmı uzatmış ve b 
kOs taJiini de yendiniz .. dediğını an HUkümet ~eşrettiği bir teb- ce M acar milletiniu tam minnettarlığına layik olmuı,. • T 
mış ve Balkın siyaset"ndeki nıuvaf liGde Punçap' dan gel .n mjsJü 1 büy' k de .. lctlerle mün:ıscbatın zamanla daha dostane b: 
faJayni tebarüz et•ircr k, I' 1 'Si' fJ, pe ,c • ,.e~e ı de J'JC man kafild rinin Cachir.!'e giı· k_onul'."ası'la ~uvaffakıyet hii.s~I olmu_ştu~. unu en s v 
yah •iıul•k · tezah uatw m. 1 ,, i- ı;amn i . le brr vıyoıonse kon· 1 m 1 r' i mt.n' e kendisini mec- lam~tı. şudur kı; Fransa beş mılyon lıralı.ı: &•> ı kraz 
şa1-et eylemi tir ı sc rıi tır. Bu melıab tlı k >n- 1 b d !:. 1 • l t t etmıştır. 

ntj, 
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. ' b r ç k viyo/o li bir ur e n • p.erı aJ" a mış ır. T'" k' B k'l' 1 P 'l H · · l ·ı· T f' R · 
h . tt•w• 1 Bundan sn r f ılt• 1 ocıbı seı -· 11 

• • 1 c:p İl GAR 4 AA -Bı ur ıye a ve it smet ş.ıe arıcıy veuı e ı· 
a ı• OCa~nın tertıp e Igl ya iŞ arın ar u ' 1P •r "' ,z ra .... ' • • B · P t . · 1 · h lkn h .. ·· fi ı 0 & Tti.rk h~- uk ı"b:m . ~- '· ~ ı te 1 • 

1 
ret' müslumanlnla Hind· laı· eyın ~ş E}I zı; aret ~rı ~. ı ut . s~ı ~!ı • r 

nev'i ve programı.. s , m ı ı" cıdıgı ı • hu j ~ır . k t ara&1n.da ı rgaşalıklar çıkmış- rrt.mnunı!€'t tevl.t etmış,_Turk . ~a~: ,,mıll n, rası 
kuk ınkı' b ın ll'C ı, in' t a ~ ar • : lı>". 4 kişi ölmüştür. b.ta!arı bır icat daha takvıye eyJ~rntŞLlr. 

Ea~ . 1931 senesi lik maçlarm"I 6- YüTü ken bir eri dön} (ge- tır. Cemil Ey, nih y•t d•v 1••i 1; .. :- liç • t' ~ag.ıl! ,u dııkı- iki bin kışi tevkif edilmiştir. Riiçlıan ı tarifeler l·on1isyonunda 
,! e iyor. Fikst rıaci- ri çark) tarmı!; ve devi ti l·urmw; olan Bu- .< A • ı , bır !:ananın 8 ın - -....- - muıa -

b" bu ü .ku mac'arın en müh'm- SüT'atli ı.e: yük Ga,-"rin mek•c~i a ·~en uuv- ı ci ka ndil 'aktllolar calış.y r- l\1anş'ta fır 111alar has1m1 z1n teklifi kabul edildi .. 
mi F - Tbabçe ile Bcşi4t.ş arasında 1 - Adet.~dan süratliye kalkm."lk, dutu .aadeti rıç bir t c~bJ..,e t,•,r l~r LONDRA, 4 A.A. - Manş cleniz CENEVRE, 5 A.A. -Anadolu A1'ansının h usı' m"~ . 
yapala !c maçla ~üleymaruye ile 2 - Sür'aıı;y; azaltmak ve kısalt G N 1 L' ı ~ 
8 Y , zara 1 el ki m.•çtır. ma. mcdigini Svl!l<rr ··• tile :ntı•sse <'.Çen. Y. evıor >t ~uş .• ı zin"e ve İngatere'de zu ur eden ve bil<lıriyor: Hububattan baş'ta mahsulatın dıı rüch n 1 ta f ye 

Arcak haber aldığnnıza nazran, 3 - Sıir'ath ile çark ve çarkın hi scye vn' ' >,ü ·ük reli tc'ı'1rl1z et :Y~ l~ ı Err. P r: . .:ıt t ?mldıng l: 1 n. <lev::ın etm~ktco olan frrhna- t abi tutulması meselesini tetkike men:: ur husu i komi ~ içt' n 
Fener • Beşiktaş maçı oynannuya- tamında durmak. tirmiş ve aziz rrhbere şükr nlaunı diir nı~ n yu1u k bınasıdır. n.n ı•ddetı aece 8 ' tınıştır. f d k k k • ! ı J • d ·• ·· • 'h ı· ·· .. • · h Rüzgarın sür'&ti bc:zı ycılerde ve e ere şar ı arıp mem .tet erın e tutun ıstı sa atı ve tut un 
c:ıktır. Çünld Fenerbahçe kulübü· 4 - Kısa ıüratli ile sağn içeri, arzctmi§tır. ~~.kınd::ı _bıbn.dan. altı kdat

1 
~at,~ bilhaua C~Tdington. ve C~oy_don'da maruz kaldığı buhranı ticariyi tetkike ba~la:nıştır. Mıı a ı "Si 

d~nb~;,;1;,";ı:;;:!~~Bu~~~:= ~~ oır;;uz iç;~atli giderkrn durmak ve Cemıl Bey nutku.nu . b~t~rdikt~~ yu.«sck b.r ına ın§a e ı c-e - saalie 10 kılometr.ey ı geçmı§ti~. 1 mız Bern Elçisi Cenıal Hüsnü Bey tütünden başka kunı ü:ı:Cım 
nan oyununda sakatlanrnıtlarclır. tekrar süratliye kalkmak. sonra mezun F,iendılerın ısımlerım ti r. H~vanm ahvalı bu sa~ ~ıT neb İncir ve portakal gibi mahsulatın da bu komite de tetkiki t klmı 
Fenerliler bu vazıyet Üzerine mınta- ' - Sür'atliden geri dönmek (gc ı okumuş ve ismet Paşa da diploma- Empire State Building'in 85 ze ııalah bulmuşsa da PaTıs ın ılk ha- ' d k" t k!T k . t f d k b 1 ed"l . t' K • 1 . 

. '-) 1 k d"l . l k .. • tı vardır. Tepesın' de 200 met va servislerini yapan tayyaTeler, • a va t e. ~ ı. ~mıte ara ın an a. u .•• t mı~ ır. omıte tet ''· 
ka futbol heyetine müracaat yap- n çar• • arını en 1 erme vererek mezuna- Croydon'dan mühim teehhürlerle ha kntı netayıcını bır raporla Avrupa bırlıgı komısyonuna bil.lire• 
mışla" ve bu maçın tehirini rica et- Dört nal ile: rı iltifat ve tebrik etmi!ı.tir. Bundan relik murabba şekilde bir kule nkct etmişlerdir. cektir. 
mi:;lerdi.-. d 1 .. - S":ğ :'_~~bla ve sürd'atli ile gi• sonra mezunlar namına sınıfın bi- vücude getirilmişti r. Bu kule Bır Amen"kan kabı"lı"· 

Bu ricalarına da kendi sahalarının erKe;ı mıit.,..... On i i ela c!ört na h 
resmi küşadı olduğunu ilave etmiş. la k>l kmak ve sür'atliye irun ,k. rincisi Nevzat Beyle Neriman Ha- kabili sevk balonlara hini acet k b l h Jd Komünist 
!erdir. Ancak mıntaka futbol heyeti 2 - Sağ yanla manej yollan bo- mm birer nıı tıı lc söylemişlerdir. te istasyon vazifesini görecek- sev a onu arap 0 U 
fik•türün sıkı,ık olduğunu ve saha yunca bir devir dört nal. tir. CAPE MAY "Yeni Jersey'' 4 Darülfünunlular 
küi.ıdının da bir mazeret olmayaca- 3 - Dört naldan sür'atliye geç- ismet Pş. nın nutku Bu bina hali hazırda yer yü A.A. - Amerikan donanmaaına ait /ngilterede 715 talebe 
ğını bildiımiştir. Bunun üzerine Fe- mek ve geriye dönüı (geri çark) Müteakıben Başvekil ismet Paşa zündeki binalar içinde irtifa re- bulunan ve dünyanın en büyük ka· 
nerliler Beşiktatla oynamamağa ka- 4 - Sol yani" ıür'atli giderken . korunu tutmaktadır. Sathı arz biliıevk balonu olan K. 1. dün ak- tevkif edildi 
rar vermişlrrdir. manej yollan boyunca bir c! >vir dört şıddctli ve devamlı alkışlarla niha ıam hangara konacağı sırada birden LONDRA 5 (A.A.) - Muhtelit 
Aynı gün Fenerlileı- halyan takı· nal, bundan sonra iki defa sür'atliye yet bulan bir nutuk irat etmiştir. dan yüksekliği 375 metredir, bire çıkan bir boranın teairile kıa- darülfünunlara mensup 115 talebe 

mı ile bir maç ve kendi sahasının re• ve dört nala geçmek; i smet Paşa Ankara hukuk fakülte- Malumdur ki, uzun seneler men harap bir hale gelmittir. komünistlik lehinde entrikalar çevir 
mi küıadını yapacaktır. Diğer maç- IS - Dört nru ile iki defa sola dö- Fransızların gururunu okşayan Boranan ıiddeti balonu tel örgü- mek töhmetile tevkif edilmiılerc'ir: 
1 d da cak ·· sinin ehemmiyetinden, mezunların ) t Bal d taraf B nJ rt · ·· ·· b l ar ıta yum oynana tar. nuş. Eyfel kulesi 300 metreden faz- ere çarpmış ır. onun ı~ ı 1 u ann cuma esı gunu o şe-

8 - Sür'atliye inmek, orta yola bayatta karşıla~acakları müşküJleri W 1 parça parça olmuttur. Balonun 5 ki vik ihtilallerinin y.ldönümü mü.ıase 
Güre Ş müsabakaları girmek ve hitam. la değildir. 18 sene evvel 00 tiden ibaret olan miirettebata o sıra betile merasim yapmak tasavvurun-

nasıl iktiham edeceklerinden, inlu· h B 'ld' b k t tu 
BugÜn Beyoğlu Halk fırka11nda 

mmtakanın tecrübesizler gÜref mü· 
sabaka11 yapılacaktır. Bu bir teşvik 
mahiyetindedir ve kazananlar taltif 
edilecektir. 

Atlı müsabakalar 

Sipahi ocağı 13-11-1931 cuma gü 
nünden itibaren altı müsabakalara 
batlayacaktır. Bu müsabakalar için 
şu program tanzim edilmittir : 

1 - Müsabakalr, 13, 20, 27 ·ll· 
931 cuma günleri yapılmak üzere üç 
hafta devam edecektir. 

2 - Her haftanm müsabakaları, 
sivil erkekler, Hanımlar ve zahitler 
için ayrı ayrı tertip edilmiıtir. 

3 - Sivil erkekler ve Hanımlar 
için müsabakalaT, basit manej, hare
ketleri, basit bir konkur hipikten, 
zabitan müoabakaları için yalnaz kon 
kur hipikten ibarettir. 

4 - Bü müsabaklara iştirak ede
cek er, her mü ... baka gününe tekad
dünı eden çarşamba günü akşamına 
ka<lar i•i•tılerini Sipahi Ocağı kitabe 
tin" yazdı:rmıt olacaklardır. Kayıt i
çin hiç bir ücret aı~nm:ız. 

5 - Sivil müsabak~cıların kas
ketli, Cakctli, Kilotlu, Çizmeli, veya 
getiTli olmalTı IJ\z1mclır. Hanımlar i
çin serpuı ttkli ihtiyaridir. Zabita
nın malı'.im askeri kıyafettir. 

6 - Mücabakalar, münferiden ya 
pılacktır. Sivil erkeklerin ve hanım
ların d"1'eceleri, Manej, ve Konkur 
Hipik numaralannm meçm.uuna na
zaran yapılacaklar. 

7 - Müsabakalarda derece alan
lara kendilerine birer hatıra olacak 
hediyeler verilecektir. 

8 - Sivil erkeklerin ve hannnJa. 
nn manej harekatı, memuru tarafın
dan her hareket için verilecek ih
barlarla yapılacaktır. 

9 - Müsabakalann icra yeri Si
pahi Ocağı önündeki ıneyclanlılrtır. 

10 - Hakem heyeti: Sabık Bini
cilik mektebi mualimlerinclen Ah
met Nuri, Bimektebi muallimlerin
den yiizbatı Avni beyler ve MiUyü 
Tatondan ibarettir. 

2.- Manej bareketlerinclen adeta 
ile yapılacak hareketler için 40, sü
ratli ile yapılacak hareketler için 50 
dört nal ile yapılacak ahreketler i
çin 60, ki ceman 150 No. tahsisecliJ. 
miştir. 

12 - Konkur Hipik notları bey· 
nelmileJ olimpiyat müsabakalara not 
farına tevfikan verilecektir. 

Sivil Erkekler, Hanımlar wort uı ıng u re oru u ela içinde bulunmayordu. da bulunduklan iddi edilmektedir. 
lapta hukuka milli mücadelenin ba yordu. 60 katlı ve 237 metre ir f J d f b 

ve Zabitler için şından ne büyük ehemmiyet verildi tifamda idi. ta ya a za er ayramı İki buçuk liraya koyun 
Konkur Hipik porgramı ğinden, hukuk mezunlarını böyle Nevyorkta en yüksek binalar ROMA, 4 A.A. - Zaferin yıldö bl 
Sl.vil -'-ekler :,.;"'· . • d h l I 1 nümü münasebetile Dük de Pi•toia, 5a ıyor ....,. ·T-· yeti•mi• gör ekten -·zunlar ıçın e me• ur o an arı tun ar· 

Mini adedi 12. • • m ve - dır•. ~ kral .namma, meçhul aakerin me~· Son günlerde tehrin mubte-
Mhilerin azami irtifu 0,90 azuni tarafından vazifelerini nasıl ledalı:S na bir çelenk koymuıtur. Duçe ıle lif ) • d b k l 

arzı, 1,50 etred" rane ifa edecekleri ve cümhuriyete kat irtifa büyük memurlar, sabık muharipler yer erın. e . azı oyun_ ar~ 
Manileri: cimi ır. nasıl hizmetti! bulunacakları bak- Empire State 85 375 tetkilab ile faıi•t tC§kilatları mü- çok ucuz bır fıatle satı1dıgı gö-
Bir çit, bir tahta dıvar, bı'r -- Charysler Buı'ldın' g 77 314 meuilleri de meçhul askerin mezarı- rülmektedir. ..-- kında verilen teminattan Büyük • · ı d" y· bu k la 

maldık, bir okııer, bir hendek, bir Bank of Manhattan 71 277 n~ ~-·tını~ er ar. ıne . "':' ';"t. Bu hayvanlar Anadolu'dan 
tek sınk, bir opendiç, bir •ırıklı çit. Gazinin ne derecede in§irah duyaca Woolworth 

660 227 . buyük bır alay _ te~p e~ıl"".ııt~. gelen zaif hayvanlardır ki mez 
bir la§ dıvar bir dublu aınk, bir kır ğından bahis ile, bilhassa ilı'm, tec- Fransız harp malullcn cemıyeti ret• b h • . .. d 
parmaklağı, bir kademeli üçlü •ınk, rübe ve karater üzerinde durmuştur. 500 üncü avenü 58 209 si, bu merasime İftirak eylemiıtir. eda .

1
ada keaktıld~elerme musaa e 

Hanmılar için: Ba•vekil Türk inkılabının en bil Chamin Towor 56 204 Bı·r vapur batb ı meme e ır. 
Mani adedi: 8. • Bunlardan L-tka 40 ve 55 Bu koyunlar 2,5 • 3 liraya yük farikası hakikatleri olduğu gi- .,,. HELSINGFORS 4 A.A F 
Manilerin azami irtifai 0,80 azami k 1 11" 20 ka ' · - •r· kadar satılmaktadır. bi çıplak görmek ve buna göre 11- katlı yirmi, 30 at ı e ı, t hnaya tutulan bir ıemi batmııtır. 

·~!,~:;-;1J~sleri: zım olan tedbirleri vaktinde cesaret lı namütenahi bina vardır. Dokuz kişiden ibaret olan mürette- Peru'da ihtilal? 
Bir çit, bir tahta dıvar, bir par- le alarak tereddütsüzce tatbik et- yer yüzündeki körler batından altısı boğulmuıtur. NEVYORK, 5 A.A. - Peru hü 

maklık, bir dublu smk, bir tek s-L mek oldug-unu, inkılaba bu farika- I Vı'yanalı kaıpazanlar kümeti memleketin şimal kısmında 
b .. ..., statistiklere nazaran, yer • ir opendiç, bir sınklı çit, bir kade- nın aziz Gazinin karakterinden gel 1 uyasi mahıyette olduğu oöylenen 
meli üçlü •mk, yüzünde 2,390,000 ama vardır. V YANA, 4 A.A. - Zabıta, ko- grevi bastırmak için hu havaliye aa-

Birinci Kate Gori Zabitler iç.in: diğini söylemiştir. Yer yüzünün nüfusuna göre müni~tleı: tarafından kiralanmıı o- ker göndermiıtir. 
Mani d eli 12 Bundan sonra dahili ve haric1 si- .. • .. A 1 ' lan hır bınaya baslan yaparak sahte LIMA, 5 A.A. _ ~en pn 
Manil:ri: ~ irtifai ı,tO azami yasete de temas ederek harici siya yuzbın nufust.a 163 ama. Bu a· pasaportlar, vesikalar ve bilhassa reisicümhurluğa intihap edilmit o-

ar- l,50 metredır' • malar muhtelıf memleketlerde birsok memleketlerin resmi evrakını lan M. Sanghez Gerro T-rini··-: •• sette sulh ve hakka riayet esasları d d' 1 S al '-- -, ~ 
Manilerin cinsi: Sivil erkekleriıı az veya daha zaiya e ır er. ı· ı damg arnağa yarayan bir ta...,,, a- nihayetinde vazifeoine baılayacak-

üzerinde Türkiye cümhurlyetinin a d d 1 · d J"t al d karmı manilerinin ayni. cak memleketler e a et en a- a ve m zeme mey ana çı §• tır. 
ikinci Kategori Zabitler için: yandırdığı mütekabil itimadın. eh.em ha fazladır. Mesela Mısll'da yüz . tırah. t1;~1ikat devki8!"I, etmek:e~ir.1dBu f b 
Mani adedi: 12. mlyetinden ve son seyahatındekl b' ··ru .. d 1325 A • e ...... ann teı atanın vası o u- ngilterede elediye 
Manilerin azami irtifai 1,20, aza. intiba/arından bahsederek "Cemil . 10 n

1
u . s ıçın e a~a vb~r ğu zannolunuyor. 

mi arzı 2,S metredir. . . .. • · dır. ngılterede ıene yuz ın B I 'l l k t I intihabah 
Beyfendı Yunamstanda gordügil- .. fu •• d 73 F d 71 eyne mı e U up yı 1 

Manilerin cinsleri: Birinci Kate- nu s ıçın e , ranaa a , LONDRA, 4 A.A. - lskoçya be-
g.,..; Zabitlerin manilerinin ayni. mü~ tezahüratın bir manası olduğu Amerikada 62, Almanyada 61, BERLIN, 4 A.A. - ~en eylı'.il 1 lediye intihabata, amele namzetleıj-
H na ışaret buyurdular. Bu tezahiJra- F elemenkte 4G, Kanadada 4S, ayında l~nsbruck'da to!'lannuı ol~ nin bir miktar kıuarurut olduklamu 

aliç idman yurdunda tın m•nası şudur: Açık dostluk ve Bel 'k d 
44 

beynelmılel kutup komısyonunun ıt ı göstermektedir Bu namzetler 13 a-
samimf emniyet hisleri g6t0rdüm. Ççı. ad a. • .. b' n'"fu • • tihaz etmiı olduğu karara tevfikan ı zalık kazanmışİar, alta azalılı: kay. 

çay ın e ııe yuz ın u s ıçın. 313 a_ğustos 1932 .de batlayacak ve betmi•lerdir. 162 amele namzeclin-
H 1• ld Bilmukabele her tarafta dostluk ve d .._ .. H' d" t d 142 A 1 )-" 1933 d b k ı b ı • a ıç man yurdu kendi a- e UC!yuz, ın ıa an a a- ~Y w e . ~tece o an eyne den 56 m intihap olunmuıtur. Ma-

zasına dün aktam klüp binaam itimat hisleri samimiyetle J:r.bar o- ma vardır. Avrupa Rusyasmda mdel kutup l:' . .ı~ ıçın ~ırlıklara bat amafih hemen hemen bütün intihap 

d b• , af . • Junmuştar.,, demiştir. 
11
• e 200, Lebı'standa lOO, !anacaklar .. Butun bu mudd~t zarfın- dairelerinde vaziyet muhafazakirlar 

a ır çay zıy ett vermıttir. Bundan sonra adaletin dahill si- da muhtelıf memleketler ıstasyon- la liberaller lehindedir Komüni.tler 
Çay çok samimi olmuttur. yasette büyük mevkiini tebarüz et- Atlas Okyan osunda la~, yeknesak bir. plan dahilinde ancak ikj azalrk ~ılarclır. 

muıtereken taharriyatta bulunacak;. f Al k • 
,miş ve mezunlara vazifelerinin sahih adalar br. Şimdiye kadar 40 memleket, bu ransız - man omı-Poliste 

Bir kamyonla araba 

çarpışh 
Dün saat ikide Çarııkapıda bir 

otomobil kazası olmuı, lstanbulla 
Silivri arasında İfliyen kamyonlar
dan biriıi Çarşıkapıda bir yük ara
bası ile çarpışnuıtır. 

ehemmiyeti üzerinde kıymetli sıs~ n_ıesaiye iıti~ak ed~ğini bilclirmiı: tesi İ•e ba•ladı 
/er söylemiştir. Atlaı Okyanuıunda tayya. tir. Kutba aıt taharnyatta beynelmı- Y Y 

Bu sene Ankara hukukundan iki reler için sekiz sahih iıtasyon lel ilmi te§riki mesai fikrinin tarihi BERLİN, 4 A. A. - Fran-
si Hanım olmak üzere 74 genç nıe- intasma karar verilmittir. İD§a 1879 a kadar çıkmakta olup ilk ku- sız. Alman komitesi Alman ıu 
zun olmu•tur. Ankara hukukunun edilecek olan bu adalar için mu tup yılı 1882 • 1883 de yapıhnatbr. besi, tetkili mutasavver dört en 

' . ed'l • 50 senelik bir fauliıclan sonra Ham- .. • .. d . • • 
fakülte • ismini alması için hükll- kavele Nevyorkta ıcra ı mı§· bur deniz rasat merkezi ikinci bir cumenı vucu e getırmıftir. 
met bir layiha haz1rlamı~1r. tir. kut!p yılı yapılmasını teklif etmif· Sabık müsteıarlardan Von 

Bu sekiz sahih ada timdi- tir. 1929 da Kopenhagta Leningrat- Simaon'un riyaseti altında bu· 
karılmııtır. Şoför kazayı müteakıp den siparit edilınit bulunmakta ta ve 1931 Eylwürule lnnsbruek'cla lunan birinci encümen alel6-
firar etmiştir. dır. 18 aya kadar Atlas Okya. ~tedilmiş olan beynelmile~ ı;nütead- mum iktıaadi münasebetlerle it 

Sahipsiz dükkanda 

lursızlar 

k dar konferanslar bu huıus ıçın hazır . ed bu ·· 
nusundaki yerlerine onacak- lddar yapmıtlardır. tıgal ecek, encumene mer 
!ardır. Her biri 350 metre tulün T J'h .. k • but iki tali komisyon da Fran-
de ve 120 arzında olacak1ardır. es ı at mutare esı 11%. Alman ticaret muahedena. 
Bu adalar, yerlerine denizin di LONDRA, 5 A. A. - İngiltere meaine ve hususi iktıaadi itilaf 

hükıimeti teslihat mütarekeıini ka-
bine batırılmıt çimento kayala bul ettiğini Cemiyeti Akvam katibi lara ait mea'uliyetleri tetkik ey 

Avustvrya Heimweh
') . •en erı 

kraliyeti istemiyorlar 

VIY ANA, 4 A.A. - Prens 
Stohremberg, sıhhi sebepler ha 
sebile yakında ittirak edeceği 
bütün umumi içtimaların vuku 
bulacağı günleri tehir ettirmi§ 
tir. P rensin brontitten musta
rip olduğu söyleniyor • 

Tag gazeteai, prensin faali
yetinin inkıtaının bütün siyasi 
mahafilde; Hitlercilerin Avus
turya toprağına inhisar edecek 
fesatçuyane tetebbüsleri hot 
görmemelerile alakadar telak
ki edildiğini yazmaktadır. Di
ğer taraftan Prens Strohrem
berg'in yavat yavaı Heimweh
ren'ler arasındaki taraftarları
nı kaybetmekte olduğu ve bil
hassa Karintiya ve Stirya'da 
kendiaine ianat olunan kraliyet 
lehindeki temayülitı haaebile 
mevkiinin tezelzüle uğradığı 
bildirilmektedir. 

Amerikada dua günü 

WASHiNGTON, 4 A.A. -
M. Hoover, nqrettiği bir be
yannamede 26 tepiniıani günü 
nün Amerikan milletinin maz
har olduğu nimetlere tükran 
makamında bir dua ıünü olaca 
ğmı bildirmittir. 

Yunan gazetecilerinin 

tebrikleri 

ATtNA, 5 - Atina ıazete
leri muharrirler birliği, yıldönii 
münü tes'it eden Türk matbua• 
tını tebrik ile bu parlak meslek 
te asırlarca devammı temenni 
eyler, 

:Atina sazetec:ileri namına 
Kranidakiı 

Yeni nefriyat: 

Artist 
Artiıt mi! ıno••rnm 8 inci aayıu 

nefis bir kapak içinde ve cazip mün
derecata intipr etmiftir. Tavuye 
ederiz. 

ZA Yt - Beyoğlu ne İstanbul ara
sın.da Türk ""zakı nalodlyeei, fotoğ· 
raflar, tarilı: bedeli malr.puzu ile sair 
evrakı: muhtevi bir ldlçük cüzdan 
zayi oJmuıtur. Bulan zat lstanbuLda 
Taı Hanında 31-36 numeroya geti· 
rene iyi bir ikramiye ı.oe:rilecektir. 

13 - Manej hareki.tında araştı
nlacak hnsuslar, mülayİm, sakin, 
İyi oturuı, )'llrclımlann saki" ye doğ 
ru tatbiki, yürüyüılerin intizamı 
ve sihhatı, harekibn doğru icrasadır. 

Müsademe neticesinde araba bey 
girlerinden birisi otomobil ile tram 
vay direği arasmda kalmıı, ağır su
rette yaralamıttır. Arabaa Ali de 
muhtelif yerlerinden yaralanmı, ve 
tedavi altına almmııtar. Otomobilin 
radyatörü parçalanmış, ıoför kaç
mıştır. Sanki civarda hayvan hasta 
ne•i yokmut gibi biçare beygir de 
ıakır f&lor kanlan akarak ahıra çe
kilmit, sıhhi ve baytari hiç bir ted
bir 7apılmamqtır. 

Huluıi İsminde bir serseri ile ar
kacfaıı Mehmet bundan birkaç gÜn 
evvel bir cinayet me•eleoinden der
dest edilmiş olan Tütüncü HasalUD 
Koskaclaki dükkiuımm kilidini kırıp 
içeri girmiıler, rakı, tütün, ıeker, 
ç.ikulata ne buldular .. yüklenmiıler 
sırtlayıp götürürken polisler tarafın 
elan görülmüılerdir. Bunlardan Hu
liisi yalmlarunq, Melunet kaçmııtır. 

rile tesbit edileceklerdir. umumiliğine bilclirmiı, ancak deniz liyecektir. 

Tecrübe için bu aabih ada- aım topraklarında bazı mes'uliyet- ... ••••••••••••••••••••••••• 
!ardan evvelce yapılan bir tane ler allana girmesini icap ettirecek 

14 - Hakem heyetinin kararhn 
itiraz kabul etmez. 

15 - SeyircilCT içi., birinci m.vld 
100 ikinci mevki 2S, üçüncü mevki 
10 kuru•br. Biletin alanla~ 9Erbeot• 
çe mevki'eıino geçerler, 

16 - Ocak büfesi işley- ktir. Yi 
yecek ve irf.'cek fiatJeri ucu .i- ur. 

17 - Birinci ve ikinci Kat gori 
Zabitler arsında berabere kalanlar, 
bir No. piliındaki manilerden yalnız 
8. 9 ve 12 numarlar üstünde yapa
caklan yeni bir atlaYI§la dereceleri 
tayin edilir. 

Sivil Erkekler fle kadınlar 
için Manej lıarelcdtı programı 

Adeta ile: 
1 - Manejin orta hattına girmek 

ve durmak. 
2 - Sağ yanla manej hattuıa gir 

mek ve i.cletaya devam. 
3 - Çark ve çarkın hitamında 

durmak, tekrar Yİİrümek. 
4 - Savı içeri, omuz içeri. 
5 - ön kı•ım üstünde sağa seri 

ye ve sola geriye birer geri dönüt-

Dördüncü kattan .. 
aşagı 

Beyoflunda Su TerazUi sokafm
cla bir apartnnan inıaatmcla çalıfaD 
amele Mehmet inf&llt iskeleoinin 
dördüncü katından yere dütmüı, a
ğır surette yaralanarak hastaneye 
kalclınlmııtır. 

Otomobil bir kadının 
ayağını_, 

Taluimde Fmclık ookağmcla otu· 
ran Nuvart Hanını 1455 numaralı 
otomobilin .. demeoine manız bl
IDlf, oai ayafı lanlmııtır. 

Bir erkeğinde kolunu 

kırdı 
Gene Beyoilunda oturan Melkon 

Mıuaol elendi de Aiacamii önünden 
geçerken 1301 numaralı otomobilin 
.. c1emeune maruz kahnq, ool kolu 

Tepeden İnme kaza 
Galatada Şeftali ookağında otu

ran Yada Galatamn aralık ookalda
rmdan biriunden geçerken bir evin 
pençeresinden batına çiçek sabıu 
dütmÜ§, aiır •urette yaralaımıqtır. 

Bir fabrikada yangın 
Dün saat 13,30 da Fenerde Ab

dı Suhaıı mahalleoinde Miirael P8IB 
caddeoinde A vram Arditi efendiniıı 
sandalya fabrikasından yangm çık
IDlf ve ateş fabrikanın deposuna da 
sirayet etmiıse de, itfaiye tarafın
dan yetiıilerek kı•men yandığı ha). 
de söndürülmüıtür. 

Yapılan tahkikatta yangının 
fabrika ocağının bacası tutuıııuık au 
retile sıktağı anlaıılmııtır. Fabrika 
ljJlOt'taJıdır. • 

si elyevm Nevyorkla Bermut a mahiyette gayri melhuz vak'alar 
rasmda bulunmak tadil'• Bu ada hakkında bazı ihtirazi kayitler ileri 

sürmüıtür. 
da aynı zamanda diğer aabih a- Leh hükı'.imeti de diğer komıu 
dalarda çalııacak müstahdemin devletlerin mümasil taahhütlere giri 
staj gönnketedirler. ıeceği hakkında teminat almak kay

F ena )1avalarda tayyareler dı ihtirazisile teolibat mütarekesini 

b uadalara kolaylıkla inebilecek 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

!erdir. Herbirinde muavenet, 
iate tertibatı bulunacaktır. Ay. 
nca her türlü konfuru hai:ı: bir r 
otel ve lokantası da bulunacak 

Galatasaray Lisesinde 

Matbuat Sergi

sini ziyaret 

ediniz. 
tır. 

Bir Japon vapuru 

karaya oturdu 
CHANGHAf, 4 A.A. - Bir Ja

pon vapuru Foochow açıklarmda 
bir kayalığa oturmuıtur. lııgiliz tay 
yare gemilerinden Hermes bu vapu
run yanında durmaktadır. lngiliz 
bahriyelileri denizin çok dalgalı ol
maımR rağmen ıimdiye kadar Japon 
tayfa11ndan sekizini kurtarmaga mu 
vaffak olmuşlardır. 

Bugün 14-19 arasııııda 
açıkbr. Duhuliye 

yoktur. 

T6rk gazeteci) ği kitabın
dan bir tane edininiz. 

Sayısı mahduttur. 

----Fiatı 1 Liradır. 

• 
Sromunıl •Kh°!'• tablet~ dOnyada en ziyade mOtamm~ 
lsap mOSdckını n milnevvımdir. Bu milsWıut mllyoll4' 
farca vakada lttrObe edilmi$1ir ve lıeqiln bınlerce doktoıl1 
lu tarafından lavsiye olunmal<tadır. Alındıktan 20 daldlal 
eeçer i~C2. $ayanıhayret olan mOıekldn tesirfnı gOsterir. 
Uzun zaman alınaada hıç bır zararı yoktur. - Eczanelerde. 
10 veya 20 1abletlik cam tüplerde sahlır. - fabnl<ası Almanö 
t1da Rbdn üzeıjncle Ludwi&shalm, de KNOLL A.-0. dıll 

t 

y 
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Muhabir mektubu Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM il ., Önümüzdeki 8 Teşrinisani Pazn m 
günü saat 15.30 te ma"tin! olarak 

Çok muvaffak iyi çalışan 
olan bir 

ve 
kaza .. • 

Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 
Gerze; karadenizin çok şirin ve çok 

inkişafa mazhar bir kazasıdır .. 
eden bütün 

daireler 
Türkiyede her lisanda intişar 

gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul eder 

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

KREDi L YONE BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 408 ve ihtiyat akçesi: 800 Milyon 
31 Ağustos 1931 tarlhindeki bilinçodur 

Mevcudat 
Veznede ve Bankalarda mevcut nukut 
Cüzdan ve müdafaai milliye senedatı 
Teminatlı avanslar 

Fr. 4.192.987.611,61 
.. 7.717.648.605,49 
.. 333.164.584,93 

Hesabatı cariye .. 4.029.756.052,35 

Gerzede Oümhuriyet Bayramı intıbalarmdan 

GERZE: 29-10-31 Bugün Cüm-ı 
huriyet bayramnun yddönümü ol
duğundan ıebrin her tarafında bir 
kaynaşma var. Sokaklar, dükkanlar; 
evler ve müeııeaatı resmiye ve hu· 
ıusiye battan bata donanmıf ve halk 
ve mektep talebeleri hükWııet kona· 
iına ve sahile dolmuıtur. Şimdiye 
kadar böyle merasim İcrası vaki ol
ınadığından bu fevkalade ıenliği te
ınaşa için kasaba halkı kamilen ev· 
!erinden çıkımılardı. Evvelen hü
kümet dairesi önünde ve ıonra da 
Halk fırkau binaamda yapılmış o· 
lan merasimde Jandarma kumanda
nı yüzbaıı Hamdi Bey müesıir bir 
nutuk aöylemiı ve anı müteakip ma 
arif memunı Avni ve mektep mual
limlerinden Sami Beylerle talebeden 
birkaç çocuk ve ahaliden bir kişi nu 
tuklar irat eylemiılerdir. Denizde 
kayık yanıları yapılmq ve kazanan 
lara mükafatlar tevzi olunmuıtur. 
Bu merasimin bu derecelerde par
lak olmasının yekine ilmilleri Jan· 
darma kumandanı Hamdi Beyle 
ınektep mualimleri beyler ve hanım
lardır. 

dır. Şu halde ekmek hususunda lı
tanbul her yerden ucuz ve et huıu· 
ıunda da her yerden pahalıdır. 

Esham ve tahvilatı mevcude (esham, bonolar, 
tahvilatlar ve rantlar .. 4.759.985,44 

433.294.483,37 
35.000.000,- • 

Testtür ve taassup 
Taassup yaksa da tesettür var· 

vardır diyeceğim. Çünkü yerli ha
nımların kôffe•i bala çarıaflıdırlar. 
içlerinden bazı yerli memur aileleri 
manto giyerlerken bu kadarcık ol· 
sun asri olabilmitlerdirl BugÜnkü 
merasimde siyah bir §erit gibi dizil. 
miş olan bu çarşaflı hanımların man 
zarası eski de\'ri tanzir ediyordu. 

Jandarma kumandanlığı 

Muhtelif hesabat 

Düyunat 
Vadesiz mevduat ve senedat 
Hesabatı cariye 
Badettahsil vııdbüttediye hesaba 
Poliçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif hesabat 
Senei sabıkanın "kar ve zaııır'I 
hesabı bakiyesi 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 
Tamamen tediye edilmiş sermayt 

.. 
.. 

Fr. 16.746.611.323,19 

Fr. 6.301.658.584,01 

.. 7 .645.94 7 .642,82 .. 
.. .. 
.. 
.. .. 

' 1 .. .. 

242.721.628,58 
309.033.013,59 
494.256.445, 73 
490.456.606,-

44.293.280,-
• 10.244.122,46 

800.000.000,-
408.000.000,-

Fr. 16.746.611.323,19 

Geçen senelerdeki Zonı;uldak ıe· 
yahatimde tanıdığun yüzbatı Ham
di Beyi burada jandarma kumandan 
lığında buldum. lzmire ilk giren 
kahraman bir bölüğünün mülazımı 
Hamdi Bey bir çok kurşun yarası al 
nu, oeğerli bir zahittir. Hükfunet 
konağının pek eski olan odalarında 
muntazam bir efrat koğuşu, bir ka
lem odası, bir karakol kumandanlık 
odası bir de kendine mahsus bir oda 
ihzar ederek bunlan telvin ve tef. 
rit eylemi§ ve kazada (11) telefon 
merkezi teıis etmiştir. Mumaileyhin 
kendi eseri mahareti olan efrat kün
ye defterini gördüm ki bunun zan
nedersem hiç bir kıt'ada misline te
sadüf edilemez. Burada jandarma
nın oturacak yerleri yok iken Ham· 
di Bey bir buçuk ay zarfında bun
ları da vücude getirmit ve kazanın 
aıayİ§İ için en ufak tertibab gözden 
kaçırmarnııtır. 

Meclisi idare reisi Mü.dürü umumiler 
Baron Brenkaı R. Mason E.Eskara 

Kazanın viiıı' ati 
Merkezi, Galata Karaköy, Telefon: B. O. 3297 - Şubesi Sultan Ha· 

mam, Telefon: la. 1127 - Şubesi: İstikl.:.J caddesi, No. 333. Telefon: 

Kazanın umum uüfusu 34,352 ki· 
şiden ibare tir. Merkezde 4,000 ahali 
•a!tlndir. Yeni cuma namında bir na 
hiyeıi ve 80 köyü vardır. Kazanın 
•aridat seneviıi yüz küıur bin lira 
iken tadilat üzerine 80,000 liraya 
inmiıtir. Tahıilclarlardan birisi ih
tilastan dolayı 3 senedenberi mev
kuf olduğu gibi diğer birisi de tev
kif olunmuıtur. 

Belediyesi 
Belediye reiıi binba§dıktan mü

tekait Faik Beyin gayyur bir zat ol
duğunu iıittim. Belediyenin varida· 
tı 11,000 lira olduğundan henüz bir 
ki kasaba kamilen ahıap olduğun
dan adi tulumbalardan bir faide O· 

larnıyacağı bilinmelidir. Ve evvel be 
evvel bir motör pomp alınmalıdır. 
Belediyenin en büyük geliri iskele 
t-üıumudur. Kasabanın suyu havaıı 
ç.,k iyidir. Bundan batka burada acı 
•u namile uzaktan fıçdarla getirilen 
ınadeni bir ıu vardırki ahali tarafın 
dan çok sevilmektedir. Belediye ok
turuva romi almamaktadır. 

Dispanser 

İhracat 
Gerze kazasından senevi 400 bin 

kilo tütün, S milyon yumurta, 300 
bin kilo mısır ve çok mikdarda ke
ten tohumu ve av derisi ihraç olun
maktadır. Evvelce 600 bin kilo buğ 
day ve bir milyon kilo arpa ihraç 
olunurken şimdi hariçten un ithal 
edilmektedir! Bunun sebebi tütün 
zcriyatırun çoğalınaıından imit! 

Gerzede hayat 

B. O. 1353. 

lstsnbul Dördüncü icra Memur
luğundan: Don Niko Ko~pi veledi 
Civani Efendinin Usulcuoğlu Evdo
kimiyos Efendideki alacağından do 
layi birinci derecede teminat irae 
ey.lediği Feriköyünde atik Barutha· 
ne ve Tatavla cedid Baruthane cad 
de.sinde 15-55-15-53 elyevm 67 Nu
maralı kadimen tevsii intikalli bir 
bab hane bir bab arabalık elyevm i· 
pek fabrikası 30 gün müddetle iha· 
1-ei evveliyesinin icrası için müzaye
deye vazolunmuştur. 67 numaralı ka 
vehane zemini renkli çini döşeli O· 

lup derununda bir ocak mahalli ile 
bir musluğu havi olup Terkos ve 
elektrik tertibatını muhtevi olup 
derununda mahiye 15 lira kira ile 
931 Ağüstosundan itibaren bir sene 
müddetle lspiro Efendi sakindir. 
H~nin baruthane cihetindeki çift 
kanatlı demir kapısından girildik

ile Şişliyan ve Simonyan Efendile
rin tahtı isticarındadrr. Hudııdu 

bir tarafı Saf eti Paşa ~partmıanı di 
ğe.r tarafı Rus sokağı up ahara ait 
54 nıumerolu apartunan cephesi Ta
tavla Baruthane caddesi ile mahdud 
dur. MezkQr mahaller kargir olup 
çümlcsinin derununda Terkoe ve 
elektrik tertibatı mevcuttur. Umu
munun mesaha.sı 524 metre mürab
bai olup bundan 32 metro murabbai 
bahç.e mütebakisi ebniye mahalli
dir. Kıymeti muhamminesinin tema 
mı on üç bin üç }\ÜZ altı 13306 lira 
olup talip olanların kıymeti mu
hamminesinin yüzde on nispetinde 
'pey akçelerini alarak 929/5535 do
sye numarasile saat on dörtten on 
altıya kadar 7-12-931 tarihinde İs

tanbul dördüncü İcra Memurluğu
na müracaat eylemeleri iian olu
nur. 

Umumi mÜVaI.\ 1eden idare olu
nan bet yataklı bot bir dispanser 
vardır. Hükfunet tabibi Cemal Bey 
ta .. afından çok güzel bakılmaktadır. 
aeınzi Efendi namında bir sıhhat 
ıncmurile bir de seyyar sıhhat me
ınuru kazanın yekane umuru ııhhi
Yeıini tedvir eylemelrtedirler. Kasa
banın ıu ve lafım mecraları tahtel
arz denize kadar temdit olunmuı
lur ki bu muvaffakiyet her memle
kete DMıp olamaz. 

Burada herkes haftada bir kere 
cuma gÜnleri kurulmakta olan pa· 
zardan haftalık ihtiyaçlannı tedarik 
ederler. Fakat bu pazara kadınlar

dan batkası gitmemektedir. Kelli 
felli hanımefendiler bu pazara biz
zat gelerek ıepze çuvallarının kena 
rnıdan yapışırlar ve ellerindeki se· 
petleri yağma tarzında doldururlar. 
Çünkü geç kalıın ve yahut kendisi
ne sıra gelsin diye bekliyenlerin el
leri bot dönmek ihtimalleri vardır. 
itte böylece fasulye ve biber çuval
larının kenarlarmdan yakalıyarak 

çekittiren hanımların halleri çok tu 
haf olmaktadır .1 

te zemini renkli çini döşeli bir avlı ! -------------

Umran 
H ükiınıet konağı ah§Bp ve harap 

olduğundan f8DI bükWııete layık 
Yeni bir dairenin İn1311 elzemdir. 
Belediye tarafından sokaklar tanzim 
<>lunmuı, kasabaya ıu getirilmiı, 
çe~meler ve iki adet de küçük park 
1 ı· yaptırdmıı ve taı iskele tevsi ve 
•emdit olunmuı ve üzerine jandar
ma kumandanı Hamdi Bey tarafın· 
dan telefon da konılacak olan ıık bir 
kulübecik inıa olunmuıtur: Adliye 
daja·esinin önü serapa bataL:lık iken 
kurutulmuı ve orası ıirin bir hale 
konmuştur. 

Narh 
Has ekmeğin kilosuna 8 ve ikin

cisine 5 kuruı narh konmuıtur. Ko
l'un eti (32) ye, geçi (22) ye sığır 
(25) ıe manda eti 5 ıe satılmakta. 

üzerinde bir yemek odası buradan 
bir ka,pı ile keza zemini renkli çi· 
ni döşeli mutbaha giriliyor. ~urada 
bir alafranga ocak mermer tekneli 
bir musluk ile tahtın da bir sahrınç 
mahalli vardır. Mutbahtan bir tah
tan merdıvenle zemini çimento dü· 
şcli bodrum mahalline inilir. Ahşap 
merdivenle üst kata çıkıldıkta bir 
sofa üzerinde iki oda ve yük ve bir 

Ragıp KEMAL hali odanın caddeye nazır kısmında 

--------------ı blr kapı ile zemini saç döşeli etra· 

İRTİHAL 
Şehrimizin maruf tüccarlarından, 

ve Girit eşrafından Ali Vafi Beye· 
fendi Şişli Sıhhat Yurdunda ken
disine yapılan müdavattan sonra 
rehayap olamıyarak dün öğleden 

sonra irtihal etmiştir. 
Bugünkü Cuma günü saat 1 de 

Kuru Çeşme camiinde cenaze nama 
zı badeleda Kuru Çeşme kabrista
nında ınedfeni mahsusunda vediayi 

haki gufran edilecektir. kal dükkanının zemini tahta olup 
Cenabı hak ailei kederdidesine ·derununda ufak ve maltız ocaklı 

fı demir parmaklıklı balkona çıkı
lır. Mezkur hane iki kısma tefrik 
edilmiş olup bu kısımda Kazanç me 
murlarırıdan Necatı bey 931 Hazi
ranından itibarern bir sene müddet
le ve mahiye peşinen yirmi yedi li
ra kira ile müstecirdir. Hanenin 
tahtında caddeye nazır bakkal dük
kanından bir medhal ile mezkur 
han.enin diğer kısmına ahşap mer
divenle çıkılır ufak bir gezinti ma
halli üzerinde iki oda bir hala bak-

Sabrı Cemil İhsan buyursun. bir mutbah mevcuttur. Hanenin bir 

ı rı ırı mı ı ı ı r mım ı ı ~ 1111 ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ım rı 1111111111 ıı ımı ıuı ı ı ıııı ııııuı 11 ım ın 111 !: s:~ ~::~~:.~~~~ :~~.~:~e~ü k~~i 
M 11• M b h B f --j ocn.e müddetle ve mahiye yirmi beş Ua im U a at ey tara Indan .._ lira ile bakkal Zaharya Efendi sa-

Tercüme edilen Ameli Hay.at Alimi ~ kindir. Rus sokağı dahilinde 53 Nu 
!::::..".:! maralı dükkandan içui girildikte 

~HERBERT N. GASSON) 'un S zemini çimento döşeli boyahane me 

t A BÜ O y İ Ü § halline girilir ve oradan bir medhal .ı.DE L R ve EN M STER! t:::::! 
SA • A İ ~ ile ipek fabrikasına girilir. Zemini 

BULMAK N T - çimento düşeli üstü potrel ve blük-

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. Jusaç ile meştur olup pencereleri 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. ı=:::ı demir ıparmaklıklı bir ka,pı mev-

. cuttur. Dükkan ve fabrika mahalli 
Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. S 930 Kanunusanisinden itibaren üç 

u m llifil ıı ıınrııııırıımımıııııııımnıırıırııııııııııııımıııııııı• ::::~~~~:i ma:~y~ç k::~"ı:~tt~:~ 
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lstanbul birinci Hlfıs memurlu
ğundan: Müflis Çuha tüccarı Ta
yihman biraderlere ait Karaköy<le 
Abdullah Efendi lokantası ittisa
linde 53 N. lı mağaza derununda bu 
lunan Raf, Vitrin Ba>1ko, yazı ma· 

·sası, candalyc ve buna müma-sil ma
ğaza eşyasile yirmi kusur çuval 
<lüğmelikkapsol 8-11-931 pazar gü
nü saat 14 te açık arttırma ile satı· 
lacağından talip olanların yevmi 
mezkurde müracaatları ilan olunur. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün matine saat 15.30 da ve 
suvare saat 21,30 da 

KALBİN SESİ 

Piyes 3 perde 1 
tablo Yazan: A. 
Bisson Tercüme E.: 

Mükerrem Aliiettin 

Yakında: Doktor 1 hsan 

Altı yaşından aşağı olan ço
cuklar tiyatroya kabul edile
mezler. , 

Üsküdar Hale Sinemasında 
ŞAFAK, Mümessilleri Ja
net Ganyor George O'Brien. 
İllivesi: Yıldırım Ekispres. 

K • I k Ni~ontaşmda İngi
lfB 1 liz mektebine var· 

madan çesme kar~ı$ında köşe apar
tımanında sıhhi ve asri 6 odalı dai
reler vardır. Ap3rtrmana müracaat 

SEYRtSEF AIN ·Merke.r acenta: Galata Köprü ba-

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühti!· 

dar Zilde han 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 8 Teşrin- 1 

sani Pazarr- 14,30 da Ga
lata Rıhtmundan . 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Duoılu Pınar 
vapuru 

8 T. sani rlZlR 
günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından h<M"eketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 2!134. 

SOÇETA 1TAL YANA 
Dl SERVlTSl MARlTlMl 

FEDE vapuru 8 Teşrinisani 
Pazar (Burgaz, V arna, Kös
tence, N-0vorosisk, Batum, 
Trabzon, ve Samsun) a gide 
cetkir. 

KONSTANT1NOPOL1 va
puru 9 Teşrinisani Pazartesi 
Napoli, Maırsilya ve Ceno
va)ya gidece'ktir. 

İTALYA vapuru 10 Teşrini
sani Salı (Sitmar Levant 
Ekspres) olarak (Pire, Na
poli, Marsilya '·;) Cenova) 
ya gidecektir. 

MİLANO vapuru 12 Teşrini
sani Perşembe (Sitmar So
ria Ekspres) olarak (Rodos, 
Mersin, İskenderon, Trab
lus, Beyrut, Hayfa, Yafa, İs
kenderiye, Mesina, Napoli 
ve Cenova) ya gidecektir. 
Tafsilat için Giilatada Mer-

kez Rıhtım hanma umınni 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771/722 veya Beyo
ğhında Pera Palas altında Nat 
ta Nasyonal Türkiş Türist a
centaiye Telef.on Beyoğlu 
3599 yahut İstanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

Sultanahmet Beşinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Boğaziçinde Bcy-
lerbeyinde Çamlıca caddesinde 60 
nwnaralı hanede mukim iken 1929 
tarihinde müsafireten sakin olduğu 
Ankarada, Cebecide direkli minare 
yanında Baro KatLbi Cevat Beyin 
hanesinde vefat eden Nağmesaz Ha
nımın terekesine Mıisaleh Cevat 
Beyin talebi1e mahkememizçe vazı· 
yet olunmuştur. Müınaileyhaııın 

mirascısı bulunup bulunmadığı ta
hokkuk edemediğinden alikadar·· 
!arın tarihi iiandan, itibaren üç ay 
içinde sıfatlarını beyan ve isbat et
mek üzere mahkememize müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

lstanbul lkinci icra Memurlu
ğundan: Bir alacaktan dolayi mah· 
çuz olup paraya ç.evrilmesi mükar
rer olan yedi res manda ineği ile 
iki res koşum öküzü 12-11-931 tari· 
hine müsadif perşembe gilnll saat 
dokuz ila onda Sütlüce Karaağaç 

mezbahasında açık arttırma ile sa
tılacagından talip olanların mezkur 
gün ve '1atla mahallinde bulunacak 

FRANSIZ 
Tiyatrosunda 

Meşhur piyanist ve Paris Konser 
va.tuarının fahri muallimi 

ROBERT 
CASADESUS 

tarafından yegane bir konser veri
lecektir. Koltuklar 200 ve 300 kuru~ 
Localar 8 ve 10 lira, Balkon 150 kı. 

ruştur. _, 
ti A b • P E D İ P Beyin yeni çıkan eserleri: 

1- Almanya'da Siyasi Fırkaların 
Programları 

2 - Avrupa da Tütün .in hisarları ve 
Türkiyede Tütün inhisar idaresi 

Tevzi merkezi: ikbal kütüphanesidir. 

1 Dstanbu1 i:ielediyesi ıla i11arı 1 
Beyoğlunda Tarlabaşmda 49-45 numaralı ıhane kiraya veril

mek üzere açrk müzayedeye konmuştur. Taliplerin şa~tnameyi 

görmek için hergiin Levazun müdürlüğüne müracaat etmeli· 

dir. müzayedeye girmek için 31,5 lira teminat liizundır. Temi

nat nakden ,kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak 

bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükumetçe müte

ber tanınmış bankalardan birinin metkubu ile bu şekilde temi

nat makbtız ve mektubu ile ihale günü olan 30 teşrinisani 931 

pazartesi günü saat on beşe 'kadar daimi encümene müracaat 

edilmelidir. ( 3 703) 

İstanbul Belediyesinden: İcra edilmetke olan kanalizasyon 

ameliyatı dolayisile 7-11-931 tarihinden itibaren Alemdarda 

Üskübi yokuşunun bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı buluna· 

cağı ilan olunur. (3707). 

Sultan Ahmette tramvay tevak!kuf mahallinde metruk 

çeşme kiraya verilmek üzre açık müzayedeye ıkonmuştur. Ta

lipler şartnameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne 

müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 7 ,5 lira teminat 

laz1mdır. Temin'it nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden ir

saliye alınarak bankaya yatırılıp alına<:ak makbuz ve yahut 

Hükumetçe müteber tanınmış bankalarm birinin teminat me :

tubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber ihale giinü olan 

26-11-931 Perşembe günü saat on ıbeşe ·kadar Daimi Encümene 

müracaat etmelidir. (3704). 

Tophanede Kara'baş mahallesinde Çubukçular caddesinde 

kain bila nwnaralı metrilk mezarlı'k arsasına 12460 lira kıymet 

takdir olunarak satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye kon

muııtur. Talipler şartname almak için her gün Levazrm müdür

lüg ıine müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 945.5 lira 

teminat lazmıdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediye 

den irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve !ra

hut hükumetçe müteber tanınmış •bankalardan birinin mektubu 

ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile, ıjartna

me, teklif mektubu bir zarfa koyarak ihale günü olan 30 Teşri

nfrani 931 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi encümene 

verilmelidir. ( 3711). 

Sebze hali içinde 1 hususi numaralı dükkan bir seneden üç 

seneye kadar a..iraya verilmek üzel'C açık müzayedeye konmuş 

t•lr. Talipler şartnameyi görmek için her gün Levaznn müdür

lüğime müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 18 lira te

minat liizımdır. T'eminat nakden 'kabul edilmez. Ya Belediye

den irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veya 

hükumetçe müteber tanınmış bankaların ·birinin mektubu ile 

olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile ihale gunu 

olan 26-11-931 perşembe günü saat on beşe kadar daimi encü

mene mıiracaat edilmelidir. (3710). 

Koca Mustafa Paşa medresesi 10 numaralı odası kiraya 

verilınek üzere açık müzayedeye ~onmuştUır. Talipler şart

nameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat 

etmelidir. Müzayedeye girmek için (2) lira teminat laznndır. 

Teminat nakden kablll edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alma

rak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veya hükfunetçe müte

ber tanınmış bankaların birinin teminat mektubu ile olur. Bu 

şekilde teminat ile berabet" ihale günü olan 26-11-931 Perşem
be gür:ü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edil
melidir. (3709). 

Beher metro murabbaına 16 liıra kıymet takdir olunan Ka

diköy Kumluğun.da 66:2 nwnaralı 212,21 metro murabbaı arsa 

satılmak üzere •kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Talipler 

şartname almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Müzayedeye girmek için 254,5 lira teminat lazımdır. 

Teminat nakden kabUI edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alma· 

rak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükılmetçc 

müteber tanınmış bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu şe
kilde teminat makbuz veya mektubu, şartname, teklif mektu

bunu mühürlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 30 Teş.ı>inisani 
931 Pazartesi saat on beşe kadar Daimi Encümene v<'rilmeli· 
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~SAL Tİ ve FRANK O 
BOY OK MEFRUSAT MACAZASI 
Fincancılar yokuşu ı Ankara şubesi 

No. 70 Balıkpazarı No. l.73 
Telefon: 22732 Telefon: 1855 
Mağazamızda vukubulan harik dolayıaıle . 

Yen>den celbettiğimlz mefnıpta clak her nevi modem perdelilı 
bdlfeler, ipelıli lrumaflar, till mlater perdeler, mantarh mutambııJar. 
Awııturya hezaraıı talınn Ye eanda.lyalu, bronz lraryolalar ""' air ~ 
ne..t mefrupta dair qyalnmız ...Urut etmittir. 

Muhterem müşterilerimizi yeniden mağazamıza celbetmek 
üzere liatlsrımız da rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Maiazamızı bir defa le$rifiniz menlaatınız icabıdır. 

•• Istanbul Evkaf 
dürlüğünden: 

mu-

Bir sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

1 - Anadoluhisaırmda Çavuşbaşı çiftliği otlakiyesi 
2 - Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliği arazisinden 

dönüm tarla. 

270 

3 - Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliği arazisinden 195 

dönüm tarla 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

4 - Sayımocaii:ı müştemilatından mandıra ve otlalı:iyesl 

5 _ , ,, keçi mandıra ve otlakiyesi 

6-
7-
8-
ll -

10 -

,, 
,, 
., 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

Mazisinden 245 dönüm tarla 

arazisinden 105 dönüm tarla 

arazisinden 100 dönüm tarla 

arazisinden 100 dönüm tarla 

arazisinden 95 dönüm tarla 

11 _ ,, ,, arazisinden 84 dönüm tarla 
12 _ ,, ., arazisinden 20 dönüm tarla 
13 - ,, ,, arazisinden 15 dönüm tarla 
14 - ,, ,, arazisinden 14,5 dönüm tarla 
15 - Vidös kariyesinde 80 dönüm tarla. 
16 - Üsıküdarda Seyit Ahmet deresinde 20 dönüm tarla 
17 - Üsküdarda dağ hamamında 3 dönüm taa-Ia 
18 - Paşabahçesinde Sultaniye çayırında 30 dönüm tarla 
19 - Hasköyde Piripaşa mahallesinde dere sokağında 43 

N o. nısıf bostan 
20 - İçerenökyünde hamam sokağında ıbostan 
21 - Beykozda Hünkar iskelesin.de tabaokane ittisalinde 

çayır ve kır kahveciliği 
Müddeti müzayede: 6 T.Sani 931 den 28 T.Sani 931 cumartesi 

günü, Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzaye 
deye vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün 
saat on beşine kadar şartnameyi dkwnak ve teminatı muvak 
kate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre İstanbul Ev
kaf Müdürlüğünde varidat müdürlüğü akarlar kalemine müra
caatları iliin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler, 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 
misil raporlarını görebilirler. (3691). 

mumDuk 
• 

RADIUM 
FENERi 

RADİUM FENERLEKUVılZIN 
Perakende fiab: 

MU H iT 
Tilrkiyenin en büyük, en nefis, en milkemmel 

AiLE ve MEKTEP mecmuası 

Yüzde 50 tenzilatlı, 
3Taksitli 

Tarifesinden istifade ediniz. ~ 

50 Kuruş Yerine 25 Kuruş 
6 Lira Yerine 

3 Liraya 

Abone olabilirsiniz. 

Bu Tenzilat Yalnız 
Bir Aya Mahsustur 

Telefon: 24118 

Müracaat yeri: Dilsizzade han 
1-2 lstanbul 

i • /• -

EYl BiR VAIJDE 
Evladının sihhatini dılşfinen. her 

·hangi bir ı·ahatsız.Jık sebebile zail 
dilşdüğunü gören, bu münasebet·~ 
le kansız kalan, İltihasız bulunan 
çocuklanna latif lezzetli ve mil· 
keınnıel bir kuvvet ilAcı olan 

enoferrar os 
vermelidir . Her ec&a••d• btıl11Dur. 

-• Dr.İHSAN SAMİ 
GONOKOK ASiSi 
Belsoğuktuğu ve ihtiUitlarma 

k:ar§r pek te11irli ve taze aş>dır . 
Divanyolu Sultan Mahmut tür

L-.. besi, No. 189 

BONO 
Gayri mübadil bonolarJ 

üzerine muamele yapılır. 
Balrkpazan Maksudiye haıı 

N-0. 35. 

·-- Mf!bmet Dervi~ ••11' I 
3 üncii Kolordu 

ilinları 

III. K.O. İhtiyacı için 567000 
kilo saman kapalı zarfla nıii· • 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
15-11-931 tarih Pazar güııii 
saat 14 de 3. K. O. Satın Alı:ııa 
Komisyonunda yapılacaktır · 
Taliplerin şartnameyi alma~ 

I üzre her gün ve ihaleye iştiral< 
etmek üzere de va'kti muayyen 
de teminat ve teklifnamelerill 
Komisyonumuza 
n. (475) 

*** 

müracaatla· 
(3366) 

Çatalca Müt. Mv. kii içi~ 
benzin mtinakasai aleniye usıı· 
lile mübayaa edilecektir. 1ha· 
lesi 8-11-931 pazar günü saa1 

15 te KOM. icra kılınacaktı!· 

Taliplerin şartnamesini alma~ 
ve münakasaya iştirak etme~ 
üzere KOM. a müracaatları. 
(459) (3247 

t..cnebi memıeketıere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

lanka koınıner~iJale 
balyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers \Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya dolan frank olaırak 
satılan bu çekler sayesin· 
de neceye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dii 
nyanın her tarafında, ~
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri eıı 

küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti· 
mal edebilirsiniz. Travel· 
lers çekleri hakiki sahibin· 
den başka kimsenin kulla· 
namayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas edilmiştir. 

Jandarma Sahnalma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için 164 kalem eczayı tıbbiye kapalı 
zad usulile müna'kasaya konulmuştur. Münakasa 26-11-931 
perşembe günü saat 14 te Jandarma umum kumandanlığı le
vazım müdiriyetinde yapılacaktır. Taliplerin şartname için 
Ankarada Jandarma umum Jrumandanlığı başheıkimliğine ve 
İstanbulda Jandarma satınalma kcmisyonuna müracaatları. 

15 LİRA 15 ? 
1 ı SATILIK 

(3690) • 

Devairi resmiye ile toptancıların 
Fiah ayrıdır. 

Radium Lambası Ticarethanesi 
Galata po•tanesinden ş~thane karakol•1na 

giderken ikinci ekmekçi fırını yanında 
Posta kutusu: Galata 313 - Telefon: B. O. 2878 

PHOSPHITllE FAllERES 
(FOSFATIN. FALIER ! 

ÇOCUKLARIN EN aOKEalllEL GIDASIDlll. 
7 tnc•, 8 •ncl aydan 'libaren; meme<len keeme zem. 
anlarında ve neşvU nUma esnasında kullanılır. Dl• 
aUrme&lnl ve kemiklerin te,ekkülönO t..ahll ı9def'. 

El~ise ve Ayakkab.~ imali Ayvalık Belediyesinden: · ___ .. :::_:-", .............. · , .... ., .... .. 
Yuksek Mektepler Mubayaat Bedeli münasafaten 1931 ve 1932 seneleri bütçelerinden te- AlcuHu Şeker Fabrikası ~ 

)ı- Telgraf: Radium • İstanbul -< 1 Sıhhat ve kuvvet b•ht eyler 
Jter COCUj'Un ho9una &ld8f' biF aıdadır• 

Komisyonundan. diye edilmek üzere 30,118 lira bedeli k~ifli Ayvalrk't.a .Bele-
• diyece inşa edilecek nhtrm iskelesi 19 T. evvel 931 tarıhınden 

17 Adet palto ı 45 Çift iskarpin 19 T. sani 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 e kadar 
45 Takı:ın harici elbise 45 Çift Fotin bir ay müddetle müzayede münakasa ve ihalat kanununa tev-

Orman Ameliyat mektebi talebesi için imal edileceık olan fikan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 

IMJada cinsleri muharrer 4 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba Münakasaya iştirak edecekler ya bizzat ~ühendis olac~ I 
günü saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konul- veya bir mühendisle iştirakini resmi vesaikle ıspat ve bu gıbı 
muştur. Şartnamesini görmek üzere ıher gün ve münaıkasaya iş işleri muvaffakiyetle yaptığına dair resmi vesaiki ibraz ede- 1 

ti.rak için de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Metıkepler Mu- cektir. 

haselıeciliği binasında mübayaat komisyonuna müracaatları. Talipler: İnşa edilecek rıhtrm iskelesinin Vekaletçe mü-

(3701) saddak proje ve k~ifnameleri ve şartnamelerini yirmi beş lira 
------------------------ bedel mükabilinde Belediyeden tedarik ederek tekliflerini işbu 

Elbise ve Ayakkabı imali 
Yüksek Mektepler Mübayaat 

Komisyonunda_n: 
31 Adet palto 
n Harici elbise · 
31 Dahili elbısc 

',·ı ·...._,_ 49 TsK'arpin 
49 Fotin 

, üksek Orman Mekt~bi talebesi için imal edilecek olan ba
lada cinsleri muharrer 5 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba gü
nü saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. Şartnamesini görmek üzece her gün münakasaya iştirak 
için de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhase
beciliği binasında mübavaat komisyonuna müracaatları. (3702) 

şartname altına vaz ve yevmi me:ı:kUrda sa.at 15 e kadar mak
buz mukabilinde zarflarını Belediyeye tevdi etmeleri ilan olu
nur. (3463). 

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden: 

Odacılar ile muhafaza memurlarına yaptırılacak kırk takım 
elbise ile kırk dokuz çift fotin ayn ayrı aleni münakasaya 
konulmuştur.Talip olanların şeraıtı anlamak ve nümuneleri 
görmek iizere her gün Levazrm İdaresine ve ihale günü olan 
Kanunuevvelin ıbirinci salı günü saat on dörtte İdare Encüme
nine müracaatları. (3694). 

BU SENE 

Kesme Sekeri .. 
İmaline muvaffak olmuştur. 

Bu şeker Avruparun piyasamızdaki kesme ş~erlerine ta
mamen muadil olduğu halde fiatı Avrupanınkınden okka
smda yüz para ehvendir. Muhterem halkımız ALpullu kesme 

şekerlerini her yerde arayabilirler. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınaıca:k olan 64 kelem ıhamal 

arkalığı, hırdavat, kurşun boru ve ıJnrşun levha, balya çenıberi 

alçı, karfiçe çivisi, mutfak levazımı, !rendir ip, demir ve saire 

gibi muhtelifülcins malzemenin pazaa-lığı 9/11/ 931 tarihine mü 

sadif pazartesi günü mağazada icra kılınacağından taliplerin 

yevmi mezkftr&a saat d~kwıdan 11 - 30 kadıar mağazada isbati 

vücut ederek tahriren fiat veımıeleri ve bu baptaki malzemenin 

müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup numune getiril 

mesi icap eden malzeme için pazarlılk günü numunelerinin be

raber getirilmesi ve numun..,si? valki olacak telWifatm kabul e

<lilmiyeceii:i ilan olunur 

1 - Bebektıe Tramvay ist' 
sy<>nunda 236 numerokı oobC' 
odalı bahçeli ah'""' hane. 

2 - Bebekte karakol yanın& 
41 ve 43/2 numerolu bir kayı~· 
hane iki dükkan ve üzerind· 
bir kat hane. 

3 - Rumelihisarrnda isk<:I 
civarında 75, 26, 28 nwnerol 
arsalar satılıktır. 
Bebek muhtarlığına müracasl 

Şehrimizin büyük bir 

-•TİCARETHANESİ 
Yazıhane işleri için Türl<I 

ve Fransrzçayi veya İngilizl 
bilir zeki, faal, çalı§kan Tüt 
tabiiyetinde 16/ 17 yaşlan 

bir genç arayor. Muktedir ola 
!ar için iyi bir fm;attır. 1'1 
Hplerin "ZEKİ" rUmlızile f! 
tanbul ı. ~ nıımerolu posta 1<~ 

tusu adresin. •tahrfren mürac.a 
larr. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün 

leden sonra saat (2,30 dan 
kadar 1stanbulda Divanyol 
da 118 numaralı hususi dai 
sinde dahili hastalıkları ırı 

yene ve tedavi eder. Telef 
İstanbul 22398 e 
Sıra nmnarasını beklemetı1 1 

isteyenler, kabineye mürac 
la veya telefonla randevll 
malıdırlar. 

MlLLlYET MATB 


