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ithalat ve ihracat arasında yalnız 
tevazünü temin etmek kafi 
değildir .. ihracat vaziyetini 

lehimize olarak halletmek lazımdır 

H·alta talili pazara 
d.. ge 
cevriliyor 

Bütçede tevazün, ithalat ve 
ihracat arasında tevazün, her 
ınemleketin ana politikası ol
ınuıtur. Hiç bir aiyasi kombi
nezon; iktıaadi tevazün politi
kası kadar bir memleketin ha
yatında birinci- derecede amil 
olamaz. Cihan buhranı; her 
ınilleti tevazün politikası cep
hesi.ode bazı tedbirlere sevke
diyor. Bu tedbirler; halin zaru
ret ve icaplarından doğduğu 
için başkalarını gücendirme
ınek icap eder. Yeter ki alman 
tedbirler; mevcut muahedeler 
ve mevzu kanunlarla bir taa
ruz teıkil etmesin! 

Son senelerde, batta buh
randan evvelki seneler de bile 
ltbalatımızı azaltmak, ihracatı 
ınızı çoğaltmak yolunda bazı 
tedbirler almıştık. Bunların te
sir; z col< p,örülmüştür. Ancak 
bugün <1aha esaslı ve hesaplı 
bir yoldan gitmek mecburiye
tile karşılaşmıt bulunuyoruz. 
Bu mecburiyeti ilham eden 
§ey: Nazari bir hak, hatta sa
dece iktıaadi istiklal endiıesi 
değil; açık manasile boğulma
ınak, yaşamak mülihazaaıdır. 

Bazı memleketler var ki; 
fürkiyeye yaptığı ithalat: O 
nemleketlere yaptığımız ihra

c.at mikdarmm bir kaç misli
dir. Meseli: Bir Japonya var 
ki, bu memlekete yapılan ihra
catımız, senede otuz, kırk bin 
lirayı bulmuyor. Halbuki Ja
ponyanm Türkiyeye ithalatı 
- yanılmıyorsak - üç dört 
ınilyon lirayı aşıyor. Bu itha
latın pamuklu mensucat ve u
ınumiyetle dahili sanayiimiz 
Üzerindeki öldürücü tesiri de 
ayrıdır. Bu vaziyete, güm
rük resmini arttırmak suretile 
karşı koymak doğru olmaz. 
f>aha ameli tedbirler bulunabi
lir: Düşünmeli ki, meseli Ja
ponya, yalnız bir ihracat mem
leketi değildir. O da hariçten 
bir çok mallar alıyor. Acaba 
Japonya; muhtaç olduğu bazı 
ınaddeleri, Türkiyeye yaptığı 
ihracat mikdarı niıbetinde, 
Türkiyeden almağa mecbur 
tutulamaz mı? Mesele; basit 
bir mübadele esasını kabul et
ınekten ibarettir. 

Yunanistanla siyasi müna
sebetlerimiz çok yolundadır •.. 
lktısadi münasebetlerimize ye
ni bir inkişaf vermek istiyo
ruz. İki tarafın da hulus ve sa
ınimiyeti vardır. Kanaatimizce 
bu inkiıafa, şu esaalar dahilin
de yeni bir vüs'at verilebilir: 
'Yunaniıtanm hariçten satın 
almağa mecbur olduğu bir çok 
teyler var ki, Türkiyede fazla-

sile mevcuttur. Kezalik. Türki
yenin hariçten getirttiği bazı 
emtia var ki, Yunanistanda iı
tihsi) edilmektedir. Her maim 
dünya piyuasında fiatleri mu
ayyen olduğuna göre acaba 
Türkiye ve Yunanistan, muh
taç oldukları ithalit eşyasın
dan bu memleketlerde yetiıti
rilen kısımlarım biribirinden 
satın almak için ahden ve mil
tekabilen bağlanamazlar mı? 

Hariçten, başka memleket
lerden de çok eıya alıyoruz. 
Bir defa hariçten aldığımız bu 
e§yanın mikdarmı asgari had
de indirmeli. lazımdır. Fazla 
olarak bir şey daha yapılabilir 
ki, o da muhtaç olduğumuz bu 
eşyayı; ihracat mallarımızdan 
aynı mikdarda satın almayı 
kabul eden memleketlerden al
maktır. Şüphe yok ki, bu esas 
dahilinde bir mübadeleyi, hiç 
bir memleket gayrı tabii gör
mez. Çünkü her memleket, ay
nı ihtiyaç ve zaruret içindedir. 

Şu noktayı da unutmamak 
lizımdır: Türkiyenin ecnebi 
sermayesi ve ikraz meselele
rindeki politikası maliimdur. 
Normal şartlara tabi istikraz
lara, memlekette normal şart
lar içinde çalı,acak ecnebi ser
mayesine karşı hiç bir husu
met beslemiyoruz. Ancak he
sabımızı, mukadderatımızı 
münhasıran bunların tahakku
ku ümidine bağlayamayız. Bu 
bir gaflet olur.Onun için batka 
imkan ve vasıtalan buluncaya 
kadar kendi yağımizla kavrul
mak yolunu aramağe. ve behe
mahal bulmağa mecburuz. 

Bu nokta~nazardan biz, hat
ta yalnız ithalat ve ihracat 
arasında müvazene yapmakla 
iktifa edemeyiz. İhracat vazi
yetinin biraz da lehimizde in
kitafını temin etmek lazımdır. 
Halk, batka türlü, çoktan beri 
beklediği ve hak ettiği nisbi 
refahı elde edemez. Bu gayeye 
varmak için, fazla büyütülecek 
bir faaliyet ve enerjiye lüzum 
yoktur. Şimdiye kadar oldu
ğundan biraz daha fazla bir 
dikkat, hesap ve hassasiyet da
iresinde çalışılırsa matlup ne
tice mutlaka elde edilebilir. 
Memnuniyetle öğrendik ki, hü
kumet, lktısat vekaleti ve bil
hassa iktısat vekili Türkiyenin 
bu bayati meselesi üzerinde 
bizzat bir tetkik yapmakta, 
ameli ve müsbet bir neticeye 
varmak için devamlı surette 
çalıımaktadır. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

(Sakarya) ya şanlı bayrağımız çekildikten sonra 

Dün tahtelbahirlerimi- Hafta 
ze bayrağımız çekildi Tatili 
Bu münasebetle Milli Müdafaa 

vekili ve Donanma 
kumandanı nutuklar söylediler 

Halk sandalJara binerek tahtelbahir/eri seyrediyorlar 

Genç CUmhuriyet donanmasına ı raşıyorlardı. Saat yarımda, lstanbul 
iltihak eden Sakarya ve Dumlupınar valisi namına vali muavini Fazlı B. 
deniz altı gemilerimizin sancak çek saat birde, turayı askeri azasından 
me merasimi, dün öğleden sonra, do- birinci Ferik Cevat Pata, Hamidiye 
nanma forsu ittihaz edilen Haınidi- ye geldi, askeri merasimle istikbal 
ye kruvazöründe çok samimi tezahü edildi, Mütealuben kolordu kuman-

ANKARA, 6. (Hususi).
H afta tatilinin pazara kal
bi hakkındaki cereyan git
tikçe kuvvetlenmektedir. 
Bu hususta yakında bir ka
rar ittihaz edilecektir. 

Eczacılar 
Birleşiyor 

Ancak isim meselesi 
etrafında ihtilaf var 
Türk Farmakologlar birliği ile 

Türkiye eczacılar cemiyetinin tevhi 
di etrafındaki cereyan kuvvetlenmit 
tir. Yalnız eczacılar cemiyetlerini 
feshederek Farmakologlar birliğine 
iltihakı garip bulmakta ve her iki te 
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şekkülün birleşmesine tarftar olmak 
tadırlar. Bunun için iki teıekkül bir 

(Devamı Sinci sahifede) 

Yeni ingiliz 
Hariciye nazırı 

LONDRA, 5 (A.A.) - M, John 
Simon Hariciye nazırlığına tayin e
dilmiştir. M. John Simon kantık ve 
çetin bir iı olan tamirat meıelesile 
buna benzer huıuıatın müzakeresi j .. 

çin lazım gelen evsafı ve fikri kabili 
yetleri haiz bir devlet adamıdır. 

•• 

============================= 1 rat arasında tes'it edilmittir. danı Şükrü Naili Paıa aynı suretle 

Sir Zohn Simon, lngilterenin ma
ruf avukatlardan idi. Liberal hrka 
sına mensuptu. Hindistanın vaziyeti 
ni tetkik eden komisyonun riyıueti· 
ne tayin edilmitti. Son intihabtta 
Liberal fırkası üç kısma ayrılmıştı. 
1 - Liberal fırkasının resmi züın
resi ki buna Sir Herbert Samouel 
riyaset etınittir. 2 - Lloyd George 
zümresi ki, milli hükômete muarız-

Jansen Demagojisi 
Buradan Stockholm'a, ora

dan da Moskova'ya gidecek o
lan acayip dedikodu/an, reji
min her hangi bir prensip me
selesi gibi tahlil etmek isteriz. 
Maksat, ]ansen'i. müdafaa et
mek deiildir. Bunu. kendi bey 
rıelmilel. şöhretine. bırakmak 
daha doğru ve ziyadesile kafi
-fir. Hatta, bir deus ex machina 
gibi ortaya çıkanlan topoğral
Ya ,,rolösörünün, eğer tahrip 
"dilmemişse, oldukça değersiı 
11e mantıksız şehadetine rağ
men .. 

Müdafaa etmek istediğimiz 
§ey, inkılap Türkiyesinin ili
me verdiği mevkidir. Bizde, ö 
tedenberi sürüklene gelen bir 
garp hayranlığı vardır. Bir şe
:Vin, bir fikrin, yahut bir şahsın 
ebat aşın bir tesir yaparak ( u
lu) ilan edilmesi için, garptan 

,
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l!:elmiş olması kfili sebeptir. Bu 
~ '1ayranlıkla eski softanın fıkıh 

lıayranlıifı arasında, zerre ka-

dar fark yoktur. Her ikisinde 
de, milli olan unsurun yabancı 
bir küllün mahUilünde erimesi 
mukadderdir. Halbuki inkılabı
mız, yabancı olan doğru gü
zel ve iyiyi tetkik ederek bu 
tetkikin neticelerini milli da
vanın mukabil meselesi namına 
istismar etmek, yani, milli un 
sura milli bir şahsiyet vererek 
milli küllü meydana getirmek 
tir. Yani, taklitçilikten sakına 
rak , yapıcı olmak yolunda iler 
/emektir. 

Bu büyük ve mühim işi ba
şarmak için, yabancı ihtisas 
tan istifade etmeye mecburuz. 
Bunun için de, yabancı ihtisa
sın, birinci derecede bir ihtisas 
olması Jii.zımdır. Burada, milli 
unsur, (Türk Şehirciliği) dir. 
Müracaat olunan ihtisas ise, 
Hermann ]ansen'inkidir. ihti
sas, demek oluyor ki, şartına 
uygundur, çünkü birinci dere-

(Devamı Sinci sahifede) 

B ·· ebet! Mili" M"d f gemi güğertesine dizilen efrat tara-u munaı e ı u a aa ve . . -•~-• 
kil• z '-•' D · .. t M h fmdan muzıka ıle seuunıanark kar-ı e.11.ill ve enız muı etan e .. · b · · 
met Ali Beylerle Birinci ordu müfet tılandı. Daha ıonr~. ş~ "'?ızde bu-
ti• • Ali s 't p d.. hah A k lunan müessesat mudurlerile Halk 

şı aı !·unsa nara- .. K · 
dan gelmitler ve Haydarpaşada ü- fırkası reıs~. Cev~et . erı~ Bey ve 
"n .. kol rdu muzikasile bir askeri matbuat mumessıllerı gcldıler, Halk 
~t'=~af~ndan resmi selam ifa olun a~ası~d~n birçuk ~imıe.lcr de refikala 
mut tur. 

Dünkü nüshamızda yazdığımız gi 
bi deniz altı gemilerimiz, evvelki ge 
ceyi çekmece açıklarında geçirmişler 
ve dün sabah hareket ederek öğle
den sonra saat bir buçukta limanı· 
mıza vasıl olmuşlardır . Hamidiye 
kruvazörü, Donanma kumanrfanı 
Şükrü Beyle Deniz müstetarı Meh
met Ali Beyi bir gün eve! lzmitten 
ıehriınize getirmiş ve kruvazör Dol 
mabahçe açıklarında demirlemiştir. 
Donanma kumandanlığı, sancak me 
raıimi için güzel bir program hazır 
lamı§ ve bu proğram mucibince sa
at yanmdan itibaren bütün davetli-
1er donanma kumandanlığı tarafın
dan tahsis edilen motör ve iıtimbot
larla Hamidiyeye nakledilmi§lerdir. 

Hamidiged11 
Hamidiye kruvazörümüzün güver 

lesinde sandalyalar hazırlanmıştı. 
Bahriye erk.8.n ve zabitanı resmi 
günlere mahsus üniformalrla davet
lileri istikbal etmekte idiler. Ve do
nanma kumandam Miralay Şükrü ve 
Hamidiye süvarisi Ertuğrul Beyler, 
davetlilerin İstirahatlerini temine uğ 

rile bırbkte gelmışlerdı. 

Gemiler gel i1,ıor 
Saat bir buçukta vardiya nöbetçi

si haber verdi: 

- Deniz altı gemileri geliyor!. 
Ahırkapı istikametinden limana 

girmekte olan gemilere gözler dikil 
di. Deniz altı gemilerini limana ge
tirmek üzere sabhleyin Peyki Şev· 
ket torpido kruvazörü Çekmece açık 
!arına gitmiş ve gemileri orada kar
şılayarak beraberce g~lmitlerdi. Ge
miler. limana girerlerken, Ankara .. 
dan gelen Müdafaai Milliye vekili 
Zekai Bey ve refikaları Hanımefen· 
di, bir motörle Hamidiyeye geldiler 
ve askeri merasimle karşılandılar. 
Zekai Bey ve kumandan Paşalar, 
Hamidiyenin güğertesinde limana 
dahil olan deniz altı gemilerini tema 
şa ediyorlardı. Gemiler Hamidiyenin 
önünden geçtikten ve Çengelköy a
çıklannda geniş bir kavis çizdikten 
sonra üçe çeyrek imla Hamidiyenin 
yanında mevki aldılar .. Sahilde biri 
ken binlerce halk, yeni gemilerimizi 
heyecan ve sevinçle temaıa ediyorlar 

(Devamı Sinci sahifede) 

Sir ]ohn Simon 

dı. 3 - Simon'un zümreıi ki bu zürn 
re bila kaydü tart milli hükUınete ta 
raf tardı 

1 Dahiliye vekili bugün 
seyahatine başlıyor 

Bu seyahatte umum jandarma 
kumandanı da 

kendisine refakat edecektir 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 

bugünkü Toros ekspresine raptedi
len hususi bir vagonla saat üç buçuk 
ta hareket edecektir. Eskitehirde ken 
disine Ankardan gelmekte olan U
mum Jandarma kumandanı Kizmı 
Paşa iltihak edecektir. Şükrü Kaya 
Beyin seyahat yolu tudur: 

ilk merhale Malatya olacaktır. 
Malatyada iki gün kaldıktan sonra 
Elllzize gidecektir. Dahiliye vekili, 
hrsattan istifade ederek tetkikatını 
Dersim ve havalisine tetmil edecek, 
Dersimin husuıi ihtiyaçlarile de ala 
kadar olacaktır. Elô.zizden Ergani 
üzerinden Diyarbekire gidecektir. 
Birmci müfettiş lbrahim Tali Bey, 
ağlebi ihtimal Eli\zizde Dahiliye ve
kiline iltihak edecek ve Şark havli
sinde yapılacak tetkikata lbrahim Ta 
li Bey de ittirak edecektir. Diyarbe 
kirden sonra Mardin ve Siirde gidile 
cektir. Bundan sonra Urfa, Marat, 
Gaziantep, Adana, Mersin, Silifkede 
tetkikat yapıldıktan sonra Vekil 8. 
lzmir ve havalisine geçecek ve orada 
da tetkikatını yaptıktan sonra Uıak, 
Afyon, Eskişehir üzerinden Ankara 
ya dönecektir. Bu seyahatin bir ay 

I kadar süreceği muhtemeldir. Dahili
! ye vekilinin bu tetkik seyahatine bat 

muharririmiz Siirt meb'uıu Mahmut 
Bey ve Hakimiyeti Milliye gazetesi 
tahrir müdürü Naşit Hakla Bey de 
iıtirak edeceklerdir. 

• • * 
Dahiliye vekiline refakat edecek 

olan batmaharririmiz Siirt meb'usu 
Mahmut Bey, yoldaki intibalarını 
gazetemize yazacaktır. 

Şükrü Kaya B . . 
ANKARA, 6 (Huıusi) - Umum 

Jandanna kumandanı Kiznn Paşa 
yarm 11 trenile buradan hareket e
decek, Dalliliye vekili Şükrü Kaya 
Beye Eskitebirde iltihak edecektir. 

F enerbahçe stadının 
resmi küşadı yapıldı •• 
Beşiktaş birinci ve ikinci takımları 
rakipleri gelmediği için galip geldi 

Dün F enerbahçe klübü kendi sta-ı başartmağa muvaffak olmuıtur. Ken 
dında reımi küıadını yaptı. Sporu· disini bu sütunlarımızda tebrik et• 
muzun beşiği olan sabık ittihat spor meyi bir vazife biliriz. Sahanın bü. 
çayın senelerden beri bir baykuı yu tün çimenleri aökülmüı, sahanın al. 
vasından başka bir ıey değildi. Mem tına yağmurdan müteessir olmama• 
]eketimizde muhtelif ıpor ıubelrinin ıı için ıskara tertibab yapılmıştır. 
iıine pek güzel yarayabilecek olan Bundan başka dört etrafı beton ar
bu saha bakımsızlık yüzünden bili me direklerle çevrilmiJ ve bu direk 
bir arsa manzarası arzediyordu. Bu- ler biribirlerine demir borularla rap 
rada bir saha yapmak ilk defa atle- tedilmittir. Bu suretle pist ve futbol 
tizm federasyonunun aklına gelmiı- sahası tribünlerin önüne gelmiştir. 
tir. Uzun uzun uğratıldıktan sonra Şimdi Fenerliler tribünleri de tamir 
bir pist yaptınldı. Fakat oraya selle edecekler ve etrafı beton dıvarlarla 
metüseli.m girenler bu piıtin muha- çevireceklerdir. Bundan ~nra ilk bü 
fazasına meydan bırakmaınkta idi. yük bir bayram ve ec;n~bı takımı ma 
Vaziyet böyle oldukça F enerbahçeli çile bu güzel eserlerının kapı~arını 
ler bu güzel spor sahsından bihak- sporcu halka aç.acaklardır.. Dun ye 
ki · tif d · d'. ·· d··ı h'·k· ni sahalarında ılk maçı ltalyanlarla n ıı a eyı uşun u er ve u u- k 

1 
• b" h .. ·ı S k yaptılar Ço emız ır spor ava11 mete muracaat ettı er. pora ço e. . • . . 

h · et b" "ki · · bu t ir•nde cereyan eden maç Fenerlilerın emıy veren uyu erımız e- r • ... 

bb .. ·· h " ·· t l"kki ttı'l çok eksık olmasına ragmen 3 - J te usu usnu e a e er vesarı 'b' ti · · ı ti' 1 d' B d 
1• · tlil b .. L 15 ··d galı ıye erı ı e ne ce en ı. un an 
acıver ere u ...,.ayı sene mu I h ' 1 · k d' 1 kal . .. . F ıonra ge en mu 1p enne en ı o 
detle ".erdıler'. Bunun ~enne ener !erinde mükellef bir çay ziyafeti vot 
bahçeliler faabyete geçtilr; t')'kı -!'". diler. 
rupda olan klüp sahalanrun hır eşıru H . ceJ•• B F hah k1·· .. · dil Yal b fi ayn aı ey ener çe u• vucude getir er. nız u ıere n b" h b' h' be . .. . ti' u namına azıruna ır ıta ırat 
en buyuk payı luyme ı sporcumuz d k kl"b" b ·· kad · di 
Gal 'be · · Ç"nk·· b b"t" e er u un u gune ar geçır 1 aıttir. u u u genç u un .. · 1 • h " '• ani .. · .. ·· ·· b k k 1 · ba gı vazıyet erı u ... saten attı ve 
ıtını gucunu ıra ara arne enın ... 
ımda durmu§ ve bu mükemmel iti (Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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( ______ H __ a_tı_ra_t_ı_m_ı_~_b_a __ t_b_a_,_a_ı_. ___ rii)~ı_.2 
(lntifar etmemit kııa sözler) 

Yanlışlığı ne suretle 
kitaba uydurmalı? 

laf eri nihai Teranelerinden sonra, 
bir de Hindistanda 

• 
ısyan çıktığı şayi oldu .• 

Kardeşim (Ali Canip) e 
lthaf 

H arbi umuminin bütün cep 
lıelerde hararet ve heyecanla 
devam ettiği tarihlerin sonla
rına doğru idi. 

Harbi umumi tarihimizde, 
durubu emsal ııraıına geçen 
meşhur (Zaferi nihai) t-erane
lerinden sonra, o günlerin kalp 
lere ümit ve intirah veren di
ğer yeni bir rivayeti de ağız
dan ağın dolaşıyordu: 

- lngilizlerin müslim Hint 
neferleri bizim lehimizde .. Hin 
dutanda İngiltere aleyhine ih
tilal ba,lamak üzere! .. 

Trenlerde, vapurlarda, ba
zı mehafilde, ahbap meclisle
rinde son günlerin bütün fis
kosları hep bu yeni rivayet üze 
rinde toplanıyor, bilen bilme
yene, ititeo iJitmiyene hep bu 
havadisleri tekrarlıyarak müj
de veriyordu •. 

Hint neferlerine gösterilen 
evvelki gayz ve bürudet yeri
ne, kalplerde yeni bqtan em
niyet ve itimat hisleri huri ol
maya baılamıı, o sim siyah 
yüzleri çizikli, kaim dudaklı, 
baıları sarıklı korkunç nefera
ta kartı, İstanbul halkında, ar 
tık eski hissi tevabhuta bedel, 
yeni bir (sempati) uyanmıttı: 

- Zavallılar! İngiliz ceberu 
tuna karp ne yapsınlar? 
Ekserisinin ceplerinde Kll!"' anı 
kerim var.. Kalpleri elbette 
bizimle beraberdir.. Fakat, 
ıimdilik köprü geçiyorlar .. On 
lar İngilizlerin sadık bir kulu 
gibi görünüyorlar amma, göz
leri kalpleri HindiıtanJD bir i
şaretine bakıyor- Bir kere it 
oradan patlak verdi mi, İngi
lizlerin hali harap .• O zaman 
Arapların hepsinin bize dön
düğü gündür •• 

Gazetelerin Hindistan veka
yiine ait üstü kapalı bazı yazı
ları da, herkesin ağzında dola. 
şan bu rivayetlere kuvvet ve
riyor, yedisinden yetmitine ka 
dar bütün İstanbul halkı, Hin
distanda bugün yarın müthif 
bir yanardağ gibi patlayarak 
harp ileminin manivelumı bir 
anda tebdil edecek olan ibti
lıile anbean intizar ediyor, da. 
ha doğrusu bu cinhantümul 
harekete adeta gün sayıyor· 
du .. 

Arbk ağızlarda onlara kar
şı kuzguni, siyah, zebani, fel
lah, davalaciro, kırmızı dudak 
lı, zebellahi gibi tabirler kulla· 
nılmıyordu. Bu tabirlerin ye
rine, sevimli, ıiptirin, kendi 
neslinin güzeli, yahut kendi 
janrında güzel, bizden, cana 
yakın sözleri ikame ediliyor· 
du .. 

Fırsat düttükçe onlara te
veccühkir sözler sarfolunu. 
yor, sigaralar ikram ediliyor 
H

. , 
ınt usulü selamlar veriliyor, 

o küçücük kuvvetli bakışların
da bizlere ait rehakar bir ca.
zibe seziliyordu .. 

Elhasıl, o günlerde, için için 

'>u güzel ite müsaade ve mii2aheret 
den büyüklerimize Fenerbahçenin 
teşekkür ve minnetlerini iblağ ettik 
ten ~onra sözlerini bitrdi. 

Biz de burada bu ırüzel stadıTiirk 
ıporcularına kazandıran hükümet er 
kanına teşekkür ederken Fenerbab
çelileri ve bilhasıa Galip Beyi tebrik 
etmekten kendimizi alamıyoruz. cfa. 
rm şehrimizin de baJma. .•. 

Süiegmanige O - Beykoz 2 
Dün stadyumda lik maçı için Sü. 

feymaniye Beykoz takımları kar§ıhlf 
tr!ar. Beykozlular baınnlarına naza. 
ran daha İyi bir oyun oynadılar ve 
maçı birinci haftaym bir ve ikinci 
haltaym bir gol a tarak 2 - O ile ka 
o.ndıla. ... 

Beşiktaş - Fener 
. Yeni lik ~çları için karfılafması 
•cap eden Beşıktaş - Fener birinci ve 
ikinci takımları Fenerlilerin gelme
meıi üzerine yapılamaınq ve Beıik
taş takımı ikisinde de hükmen galip 
ilan edilmiıtir. 

Yazan: iZZET ZIYA 

kaynayan gizli bir sevinçle on· 
lan bizden, bizim maksadımız 
la, zaferi nihaimizle alakadar 
bilmekle, kalplerde yerleşmiş 
İngiliz husumetine karşı birer 
suretle te§effai aadrediyor
duk ..• 

Hiç unutmam, bir akşam 
yemeği için, Fenerbahçe sahi
line sarı duvarlı bir bahçecik 
ile mücavir, dar bir sokak için
de oturan bir arkadaşıma söz 
vermiştim. 

O gün, itlerimin çokluğu be 
ni pek fazla geçiktirdi. Ancak 
son trene güç hal ile yetişebil
dim. Arkadaşımı daha fazla in 
tizarda bırakmamak için Kı
zıltopraktaki evime uğrama
dan, doğrudan doğruya Fener· 
bahçe istasyonunda trenden 
indim. 

Kış gecesi •• Etraf karanlık, 
yollar çamurlu idi. Hafif bir 
yağmur da ~ıeliyordu. 
Arkadaşım kim bilir beni ne 

kadar beklemit, üzühnüıtü .. 
Bunu dütünüyor, bir an evvel 
arkadaşımın sıcak odasında, 
onun şen sohbetine kavuşmak 
için adımlarımı sıklattırıyor· 
dum .. 

Fener yolunda Fuat Paşa 
köfkünün arka bahçesi yoluna 
geldim. Bu uzun, demir par· 
maklıklı duvarı boydan boya 
yürüdükten sonra köşeyi döne 
cektim. 

Fuat Paşa kötkü, bir müd· 
detten beri İngilizlerin İ§galin 
de, askeri bir mıntaka idi. 

Binadan baıkaca, bahçenin 
içinde de yer. yer çadırlar, 
kamplar vardı. Orası Hintli 
siyahi neferlerle dolu idi. Bu 
demir parmaklıklı bahçenin bü 
tün kapılarmda, süngülü Hint 
neferleri nöbet bekliyordu. 

Ben, duvarın ucundaki ilk 
demir parmaklıklı kapıya gel
diğim zaman, aönük bir fene
rin alaca aydınlığı içinde, sün
güsü parlayan bir nöbetçi 
Hint neferinin siloeti ile kartı 
lqtım. 

O uzun duvarın dış yolu 
çok çamurlu idi. Neferin hiza. 
sına gelince, evveli bana: 

- Merhaba! 
Dedi, ve sonra, türkçeai ol· 

madığı için elile işaret ederek, 
bahçe içinde yoldan kestirme 
gitmeme müsaade ettiğini an· 
latb •• 

Herkesin ağzında, ortalık· 
ta rivayetler de var ya ..• Ne
ferin bana samimi aelimile be
raber, bu hal ' atina muamele
si de h<>tuma gitti .. 

Hakikaten bahçe yolu da 
çok kestirme idi. HemeL öteki 
kapıdan doğruca caddeye, ar· 
kadaşımın oturduğu sokağm 
batma çıkacaktım. 

Ben, nefere: 
- Eyvallah! 
Dedim ve bahçeye daldım .. 
Beş altı adım yürüdüm, yü 

rümedim, arkamdan nefer yak 
!aştı, biraz evvelki hareketile 
hiç bir münasebeti olmayan 
gayet kaba, son derecede dü
rüşt bir tavırla: 

(Devamı var) 

Kula belediye reisi 
sehrimizde 

Kuba belediye re;si M. Jose 
Franco dün tehrimize gelmit
tir. M. Jose F ranco dünya 
belediyeleri hakkında tetkikat. 
ta bulunmaktadır. Kuba bele. 
diye reisi pazartesi günü An
karaya hareket edecektir. 

ltalyan ataşemiliteri 
Romaya gitti 

ltalyan alete militeri M. T o 
pizzi, hükiimeti tarafından va 
ki davet üzerine dün Viyana 
vapuru ile Romaya hareket et 
ıniştir 
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HARDCl HABERLER 
M .. Brüning'in 
Beyanatı 

Kağıt paranın arttırıl
masına aleyhtar 

BERLIN, 5 (A.A.) - Merkez 
fırkaıınm bir içtimamda M. Brünin g 
sosyalist mültecilerle siyasi mahiyet 
te bir koaliayon yapmağa aleyhtar 
olduğunu aç•ktan aç:ğa beyan ebniş 
kağıt para mikdarının arttırılmasına 
tarftar olanlara karşı şiddetli müca
.:eıeye girşeceğfoi söylemiştir. 

BERLIN, 5 (A.A.) - Gennania 
yazıyor: Ne aurctle İşe girşilirae gİ· 
riıilıin, "tamirnt mı yoksa kısa ••
deli krediler mi?., meaeleşi karşıam
da kalınmaktadır. Alman noktai na
zarını tashihe çalılan bu gazete fÖY· 
le yazıyor: " Beynelmilel tamirat ban 
kumın İ§tiıari komitesinin İçtimaa 
avdeti münasebetile Fransanın bu 
teklifinin gayri ki\fi olduğu mütalea 
ıındayn. Meğer ki kom.itenin salibi 
yeti mühim surette tevsi edilmiş ve 
yahut komitenin içtimaa daveti 
mahza şekli ihzara matuf bir hare
ket telakki edilmiş olsun. Dcubche 
Allegemeine Zeintuntaki nasyonalist 
lerin mürevvici efki.ndır- yazıyor: 

Fransızlann taksitler meselesinde 
büyük mikyaıta fedakarlıklarda bu
lunmağa amade oldukları anlaıılıyor 
Fakat yeni bir tediye usulü mey da· 
na getirmek için Almanlardan Y o
ung planının derpiı etmekte olduğu 
hicapaver yolu takip etmek talebin
de bulunuyorlar. 

Fransız radikal sosyalist 
fırkasının kongresi 
PARIS, 5 (A.A.) - Radikal sos 

yalist fırbaı kongresinin öğleden 
sonra yaptığı umumi içtimada M. 
Daladier geçenlerde İcra edilen na· 
hiye ve kaza mcclideri intihababn
da huıule gelen fırka vahdetini ıe
li\mlaınış, bütün dünyayı sanan ik. 
tısadi ve manevi buhranı karanlık 
bir surette tasvir etmif, Fransanm 
vaziyeti feci olmaktan uzak bulun
makla beraber enılil" uyandıracak 
bir halde olduğunu tasdik etmiıtir. 
M. Daladier ticaret mizanında ve de 
miryollar idaresi he1abatmda görü
len açıklar hakkında izahat verdik· 
ten sonra gelecek 'lene bütçesine da 
ir şiddetli tenkitler yürübnüıtür. 
Milli müdafa meselesine de temas 
eden M. Daladier §U sözleri söylemi, 
tir: "Fransanın tealihatıru yalnrz ha 
tına yapmamaaı fikrini müdafaa et· 
tik ve nihayete kadar müdafaa ede
ceğiz. Fırkamızın Jıu husustaki nok
tai nazarı hep bir arada karıılıklı 
tabclicli teslihattan ibarettir.,, M. Da 
ladier harbiye, bahriye ve hava it
leri nezaretlerine ait tahıiıatm art .. 
trrılmı§ olmasına teessüf ederek de· 
miıtir ki: "'Medeniyeti ve ıulhü sü
rükleyip götürmek ve mahvetmek 
tehlikesini göstem bu vahim buhra
nı kzırıdıklı samimiyet ve muhalasat 
tan mülhem beynelmilel mesai işti
raki suretile halletmek laznndrr . ., 

Lehistan parlamen
tosunda 

VARŞOVA, 5 (A.A.) - Parla· 
mento İçtimalarının inkıtaı meselesi .. 
ne ait bir konferanstan dolayı reis 
M. Pryıtor ile Dr. Switalski içtima 
etmiılerdir. Parlamentonun mesai 
inkıtaı ya bu bııfta sonunda ve ya
hut gelecek hafta bidayetinde oJa. 
caktır. içtima bir ay sonra başlaya 
caktır, 

Almanyadaki Rus 
siparişleri 

BERLIN S (A.A.) - Sovyet Rus 
J'a iktisat meclisi ikinci reisi M. Pja 
takow buraya gelmiıtir. Ruıyanm· 
Almanyadaki niıan siparişlerine ait 
müzakereleri idare eden mumaileyh 
tir. M. Pjatakow'un buraya gelmesi 
Rusyanın sipariılerini tediye kabili
yetinde olmadığını ve bu sipariılerin 
ifasına muktazi mali mali menabün 
bulunması müşklil oldujiuna dait· 
çıkanlan havadislerin te,ebbüsüne 
aebep olmuJtur. Almanyanın garan
tileri yalnız 150 milyon marka fi· 
mil bulunmakta ve fazlası için ıinı
diki halde Rus mümessili ve Alman 
firmaları konıorıiyomu arasında mü 
zakereler cereyan etmektedir. Alika 
dar mahafil müzakereler neticesine 
dair bazı mertebe nikbinlikler gös
termektedir. 

Fransada milli cihaz
lanma projesi 

PARIS, S (A.A.) - Parlamento 
mesaisine tekrar hatlar ~lamaz 
meb'uıan meclisi iısizliğe hir çare 
bulmak üzere tanzim edilen milli 
cib•2 l•nma liyihaııru ilk İ§ olarak 
ve müstaceliyet kararile müzakere 
edecektir. Bu sırada maliye encüme
ni de bütçeyi tetkik edecektir. Mec 
lis, bütçenin müzakeresine K. IBnİ 
bidayetinde baJlayaclıtır. Milli cihaz 
lanma liyihaıma bilha11a spor saha 
!arı vücude ıretirmek Üzere 30 mil· 
yon frank tahıiaat konmuftur. 

Deniz faciaları 
VARŞOVA, 5 (A.A.) - iki ha· 

lıkçı kayığı F enlandiya körfezinde 
batmııtır. Altı kiti boğulmuştur. 

Mançuride 
Müsademe 
Beş bin Çinli ile iki 

tabur 
Japon aske~i çarpıştı 

TOKYO, 6 (A.A.) - Harbiye ne 
zaretine gelen telgraflar nazran Men 
ni irmağmın ~imalindeki köprü civa 
rında Çinler ile Japonlar arasında 

vuku bulan müsademe 15 Japon as
keri ölmüıtür. Harbiye nezareti net
rettiği bir beyannamede Japonlann 
Çin jenerallerinden Machanır Sben 
tarafından bir tuzağa düıürüldüğü 
ve Monni irmağının !imal yakasında 
ki mevzilerin köprü tamirile meıgul 
Japonlara Çialilerin alet açmalnrına 
mani olmak için qgal altına alındığı 
bildirilmiştir. 

ŞANGHAY, S (A.A.) - Jeneral 
Machang Sben'in kumandasında beı 
bin Çin askeri ile iki tabur Japon as 
keri arasında Anganchı.,nin bir kaç 
mil cenubunda ehemmiyetli bir çar
pqma baılarmştır. Bu müsademenin 
saiki Monni İrm."\ğmm timalindeki 
demiryolu köprüaünü ele geçirmek 
maluadile olmuttur. 

TOKIO, S (A.A.) - Mukdendee 
bildirldiği.,e göre Moni innağmın 

ıimalinde vuku bulan müsademede 
Japonlardan 40 kad, uker ölmÜf ve 
ya yaralanmqbr. Harbinden alman 
telgraflar Çin askerlerinin T Iİtsİl<a· 
ra doğru peri..,.. bir surette kaçmak 
ta olnuklamıı bildirmektedir. 

LONDRA, 5 (A.A.) - Tok,.o
dan Reuter ajansına bildirilclijİDe 

göre, Monni nehri üzerinde Çinliler 
le Japonlar araımda addi bir müıa 
de- olmuıtur. Japonlar buradaki 
demiryolu kÖprüaünü tamir ile met 
gulbulunuyorlardı. Japonların Tao • 
Non'dan tak·•İye kıtaatı göndermit 
olduldan söyleniyor. 

TOKYO, 6 (A.A.) - Japonlann 
Y ang - Kec>u'da tuz resmi varidabna 
vaziyet ebnİt olduklanna dair Dr. 
Sze'in Cenevredeki beyanab tekzip 
edilmektedir. 

Pariste Amerikan klü
bünün bir ziyafeti 
PARlS S (A.A.) - M. Lava! A· 

merikan klübii tarafından ıerefine 
verilen ziyafette kliip reUiuin nutku 
na verdiği cl!..apta Amerikada gör· 
düğü samimi . ve hararetli kabul tar· 
zından dola~ duyduğu minnettarlı 
ğı beyan ebnif ve demittir ki: "Ame 
rikada M. Hoover ile mülalcatlaran 
da itimat duyguıunıt yeniden can
landırmak suretile mali itibari iade 
edebilecek çareleri mÜiarünileyh ile 
birli'.:te emniyet ve samimiyet dai
reşinde arattınm bulmağa çalqbm.. 
Devletlerle siyasetlerini iade mevki
İnde bulunanlarm en mübrem vazi
fesi sulbü teıkilata raptetmek, kuv
vetlendirmek ve milletleri biribirin
den ayıran yanlıt fikir ve zanlan da 
ğıtmaktan ibarettir. Bu zİmamdarla 
nn kendi memleketlerine hiç birini 
feda etmemeleri de icap eder. Ame
rika da gördüğüm vazife iki memle
ketin daha 11kı bir m"11İ İttirakinde 
devam etmeleri lüzumunu bir kat 
daha iıbat etmiştir.,. 

Pariste bir banker 
tevkif edildi 

PARIS, 5 (A.A.) - Geçen hafta 
15 milyon franklık bir açıkla bir 
pliınço vermİJ olan banker Guet tev 
kif edilmittir. 

Çinde bir papazı 
öldürdüler 

CHANGHAl, 5 (A.A.) - Ameri 
ka misyonerleri, takiler tarafından 
salı günü Ylaitch&>u' a 40 kilometre 
mesafede tevkii edilmiş olan Ameri 
ka misyoneri rahip Winson-'un kat 
ledilmi~ old•ığunu haber almışlardır. 

Sefrihsarda 
Cinayet 
Geri Tabakko şirketi ikinci 

müdürünü öldürdüler 
lZMlR, 6. - Geri Tabako 

tütün kumpanyası il.inci müdü. 
rü Hüsamettin Bey köylerden 
tütün mubayaa ederken, Sef ,. 
rihisarda Hasan namında biri
tarafından öldürülmüttür. Hü. 
samettin B. iki yara almıştır. 

Hasan üç el daha ateş ede
"rek köylü Mahmut ve toför 
Fahriyi de iki~er yerinden ya. 
ralamıştır. 

Katil Cumaovasmdaki evi
ne iltica etmiş. J andarmalar e
vi muhasara, ederek Hasam 
yakalamışlardır. 

Hadiaenin sebebi hakkında 
kat'i malumat yoktur. Bir ha
bere göre Hüsamettin B. tütün 
lerden fazla ıskarta çıkarmış
tır. Hüsamettin B. tütüncüler 
arasınrla mühim bir şahsiyetti. 

Fransız 
Meclisinde 
M. Laval'i üç yüz is
tızah takriri bekliyor 

PARIS, 5 (A.A.) - Parlamento 
nun 12 teırinisanide açılacak olan 
sondan bir evvelki içtima devresi bir 
kaç hafta devam ettikten sonra ıene 
nihayetinde kapanacktır.. 300 den 
fazla ist izah takriri tevdi edilmiştir. 

M. l..aval maliye ve hariciye encü
menlerince dinlendikten sonra harici 
siyasete müteallik istizah takrirleri 
müzakere edilecektir. M. Paul Bon
cour, meb'usluktan iıtifa ederek a
y, n azalığına namzetliğini koyacak
tır. Hükumet, miUi cihazlanma pro
jesinin encümenler tarafından tetki· 
kini müteakip hemen müzakere edil 
mesini istemektedir. Bu projenin bir 
takım muhalefetlere maruz kalcağı 
zannedilmektedir. Hükumetin rakip· 
leri tarifelerin yükseltilmeıi halk na 
zarında fena görübnekte olduğun· 

dan daha ziyade demiryolu açığına 
çaruaz olınağa matuf proje aleyhin 
ele bulunacaldardır. Hülrumet, inti
hap dairesi baıına IAakal bir azalık 
ve nüfusu iki bini geçen intihap dai 
releri için bir munzam azalık ihda11 
mevzuu babsolduğu sövlenmekte
dir. 

Fransada zirai buhran 
PARIS, 5 (A.A.) - Fransa ve 

Şimali Afrika ziraat oclaln meclisin 
de reia M. ...,_b F aure, halihazırda 
ki ziraat n bölbaaıa buğday ziraati 
ile arpa gibi ikinci derecde hububat 
ziraatinin geçirmekte olduğu bubra· 
am mahiyet n vehametinclen bahset 
mİf ve diğer tarftan fiaUerinde fn 
laılade bir tenezzül vukua gelmit o
lan hayvan piyaıaaının vaziyeti ve 
zirai mahsulat ihracatındaki betaati 
mevzuu bahae,.lemittir. 

Lübeck davası 
LOBECK. S (A.A.) - Uç gün· 

lk bir fasılayı müteakıp Lübeck da· 
vası tekrar bqlamıfbr. Profesör 
Sohurmann, Teretnİn inkitafmın ma 
hiyet ve esbabmdan bahseylemİflİr. 
Mumailyh 53 çocuk üzerinde otopsi 
yaptıktan sonra atılar baklanda ra· 
por Yer-mittir. 

Memlekette 

Ucuzluk 
Rekoru 
25 patlıcan 5 kuruş 
~danada bu sene sebzeler 

hem bol ve hemde ucuzdur. Kış 
geldiği halde hala domatesin 
okkası beş, taze bamyanın ok· 
kası yedi buçuk kuruştur. 

Bilhassa patlıcan fiatı su
dan ucuz gibidir. En taze ve 
en güzel yetiştirilmiı olan pat· 
licanın iki okkası. Bet kuruta 
sablmaktadır. Bu iki okka pat· 
lıcandan yirmi beş dolma dol
dürülüyorki sebzelerin en ucu
zu bu Mevsimde patlıcan de
mektir. Diğer sebze fiatları da 
pek ucuzdur. 

Bir seneye mahkum 
olan franaız tayyareci 

Tarsustan bildiriliyor: Bun· 
dan beş altı ay kadar evel Tar· 
sus istasyonu önündeki futbol 
mahalline inmek isterken telğ. 
raf tellerine takılarak süküt e. 
den ve bu süküt dolayisiyle 
bir çocuğun ölümüne sebep ol· 
muş bulunan ve Tarsus adliye
since bir sene hapis cezasına 
mahkum edilen tayyareci Al· 
bertin kefaletle tahliyesinden 
bilistifade firar etmiı olduğu 
yazılmıttı. 

Firari tayyarecinin henüz 
ızı bulunamamış memleket 
haricine çıktığı anlaıılmqtır. 

Firari tayyareci vak' ayı mü
teakip ölen çocuğun ailesine 
tazminat vermek teklifinde bu
lunmuştu. Şu hale nazaran ço
cuğun ailesi bu tazminattan da 
mahrum kalmış demektir. 

Albertin bir ecnebi olduğu
na nazaran firar edecek derece
de fırsat bulmuş olması çok tu. 
haf görülmektedir. 

Bir seneye mahkUm olduk
tan sonra mahkumiyetini tem. 
yiz ebniş olan Albert nakdi ke
faleti bizzat tarafından vermek 
surPtiyle tahlive edilmi••i. 

.z 

D 
Istanbulun planı 

Ankaranın da planını yapan 
Profesör Jansene tevdi edildi 

ANKARA, 6 -- ls tanbul planının daha ziyade teahhur etmemesi muva· 
fık görüldüğü İçin, bu planın profesör Jansen'e yapbnlması takarrür etmiı 
gil>idir. Profesör Jansen, Başvekil Pa§adan sonı·a Gazi Hazretleri tarafın
dan da kabul c·clilm~tir. Bu mülakatta ProfesörJansen Ankazanın imarı halı 
kında izahat vermiş ve bu mevanda lstanbulun imarı meselesi de 2örüsül· 

müıtür: 

• 
lngiliz kabinesinin son I 

ve yeni şekli 
LONDRA, 5. A.A.- lngiliz kabinesi resmen şu suretle te-

şekkiı.l etmiştir. 
Baş~·ekil ve Hazine Lordu 
Maliye Nazırı 
Ticaret Nazırı 
Hariciye Nazın 
Dominyonlar Nazın 
.Müstemlekat Nazın 
Hindistan Nazırı 
Bahriye Nazın 
H ... biye Nazırı 
Hava Nazırı 
Dahiliye Nazırı 
Kabine Lordu 
Mübrühas Lordıı 
Maarif Nazın 
Lort Şatliye 
İskoçya Nazırı 
Sıhhiye Nazırı 
Ziraat Nazırı 
Mesai Nazın, 
Mesai Birinci Komıseri 
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Alman başvekili mühim biı 
nutuk irad etti 

BERLİN, 5. A.A.- Başvekil M. Brüning merkez fırkası mil
li komitesinin içtimaında bir nutuk irat ederek demittir ki: Pa· 
ranın herhangi bir aukutuna münit tedbirleri ittihaz etmeği so
nuna kadar reddedeceğim. Alman mali ve iktisadi plinçosunu 
açıkça ve namuskarane bir surette bütün dünyaya arzettik. Bu 
it hükUmetimizin faaliyet senesinin ilk iti oldu ve neticesi fU• 
dur ki: bilaistisna bütün dünya efkirı umumiyesi tamirat mes&
lesini şimdi evvelkinden başka olarak muhakeme etmektedir. 
1932 bütçesi vaziyetinin her tarafta fevkalade müşkül olacagını 
evvelce söylemiştim. Milli bütçenin muvazenesini temin için mil 
letten yeni fedakarlıklar istemeğe mecbur olacağız. Tamirat 
meselesi hakkında yapılacak önümüzdeki müzakeratta tamiratın 
Alman milleti için kabili tahammül olacak ve dünya kredi siste
minin artık tamirat yüzünden tehlikeye dütmiyeceği hakkında 
cihana itimat verecek bir !ekilde halledilmesi için çalışmağa 
mecburuz. T amiral meselesile birlikte kredilerin idameai mesele
sini de dahilde vehariçte hususi kısa vadeli krediler elde edt:bile 
cek ve tekmil iktisadi te§ebbüsatımızın emniyetini istihsal ede
bilecek bir tarzda halletmek İcap edecektir ve dahilde ve hariçte 
mniyet havası ibdaı ettiğimiz zaman tatbik edilebilir Alman . . . 
mılletı bunu anlamalıdır ve ben bunu millete anlatabileceğimize 
kaniim. 

Harici siyasete ait müzakeratta bizim için kabili kabul bir 
netice ancak Almanyada siyasi hiçbir tecrübeye kalkı,ılmadı~ 
dan emin olunduğu zaman istihsal edilebilir. 

Maarif vekili dün bir teftiş 
seyahatına çıktı 

ANKARA, 6 (A.A.) - Maarif Vekili Esat Bey refakatinde heyeti tef 
t.İ§İye reioi Rıdvan Nafiz Bey olduğu halde bugün ıaat 11 trenile lzmirt 
hareket etmİJ ve rstaıyonda nület erkim tarafından teıyi edilmiıtir 
Vekil Bey 25 gün devam edecek olan bu ·seyahatinde lzmir, Balı.kesir, Buı 
sa, Edime ve Konya mekteplerini teftİf edecektir. 

"lzvestiya,, gazetesinde Türk-Rus 
dostluğuna dair bir makale 

MOSKOVA, 6 (Apo) -- lzvestiya ırazeteıi Türk. Ruı münaııebatı ba~ 
kında yazdığı bir ba!makalede, bu münasebabn 1920 de millet meclisi rei.ai 
olan Gazi Mustafa Kemal H.ı:. nin Moıkovaya gönderdiği bir mektupla te
essüs ettiğinden bahsederek diyor ki: "O zamandan beri Türk • Rus doıl 
luğu mütemadiyen inkitaf ediyor. Türkiye iktısadi mücadcleıinde garp 
memleketlerinden hi~ bir yardım beklemez.., lzvestiya makalenin sonunda 
Tüıkiyenin bir de iktııadi Dumlupınar zaferi kazanmasını temenni et 
mektedir. 

Kıbnsta müsademeler 
Yeni bir çarpışma oldu, 6 kişi öldü 

ve 30 kişi yaralandı 
ATlNA, 6.(Apo.)- Kıb

rıata cereyan eden hadiseler 
ve İngiliz askerlerinin tarzı 
hareketi efkarı umumiyeyi a· 
aabileştirmiı ve rencide etmiş· 
tir. 

Efkarı umumiye Yunan hü. 
kumetinin müdahalesini talep 
etmektedir. 

Muhalif partiler de bu ha· 
reketten istifade etmek niyetile 
hükumeti bu meselede kat'i bir 
tarzı hareket ittihaz ebnemek· 

le ittiham ediyor. Yunanista· 
nrn her tarafında Kıbrıslılar• 
karıı hararetli hissiyat izhar 
edilmektedir. 

Krbrıstan gelen son malu· 
mata göre, dün cereyan edeıı 
hadiseler neticesinde halktaıı 
altı kişi ölmüş ve 30 kişi yara· 
lanmıştır. Asilerden 4 kişi Mal 
taya gönderilmiştir. 

Patras ve Selanikte pazar gii 
nü (yarın) Kıbrısta öldürülen· 
!erin istirahati ruhları için ayi· 
ni ruhaniler yapılacaktır. 
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Sarraflar gene bono satın almağa başladılar 

Bir fındık ofisi tesis 
edilmek isteniyor 

1 ••••••• 

~u ofis fındık ihracatımızı tanzım 
ile meşgul olacaktır 

tktısat Vekaleti bir fındık 
•i tesisini tasavvur etmek
tir. Ankara ticaret od alan 
ngresinde böyle bir ofisin 
İsine de lüzum gösterilmit· 
Giresun, Ordu, Trabzon gi 
istihsal mıntakalan arasın
sıkı bir irtıbat tesis edilmek 

lir. 
Fındık ofiıi, dünya fındık 

tleri ve alacakları vaziyeti 
klanda alakadar ticaret evle 
.e günü gününe malUınat 
~ktir. Ofis ayni zaman
fmdık tacirleri arasında bir 
lik tetkiline çalıtacaktır. 
Şimdiki halde fındık tacirle 
ıraımda rekabet vardır. 
Bir alıcının karıısına muh

ıf fındık tacirleri çıkıyor, 
hareket fiatlerin dütmesine 
oep oluyor, 
Fındık ofisi, tacirlerimize 
ıt itlerinde rehber olacak, 
:dara karşı olan vaziyeti 
'Viye edecektir. 
İktısat vekaleti diğer taraf 
fındık ziraatinin ıslahı için 
daha ziyade ehemmiyet 

ecektir, 
Bunun için merkezi T rab
da olmak üzere, fındık zi
l işlerine bakan bir daireye 
yaç görülmektedir. Bugün 
şerait altında Trabzon, Gi 

>n, Ordu vilayetlerindeki 
at fen memurları, fındık 
atile ayn ayrı metgul olu
lar. Fındık mütehassısı 
ıız T rabzon vilayetlerinde 
ınmaktadır. 
F' ındık ziraat dairesi muh
. vilayetlerdeki mesaiyi bir 
İrecek, isi bir elden idare 
:ektir. 

Sanayi mıntakası 
ıtanbuldaki sanayi erbabı i-

mir 
tlediyesinde 
!edige reisi Sezai Beg 

ile bir llıtilllf 

.tlR, 6. (Hususi) - Şehir 
:!isi azası evvelki gün Halk 
casında bir grup İçtimai 
tılar. Öğrendiğime göre bu 
nada belediyenin İt Banka
,an İstikraz ettiği iki mil
i lira meselesi görütülmüt-

. zadan bazıları bu paranın 
iz sarfedilmİf olduğunu 
emitlerdir. 
undan sonra itimat mesele
·ye konmut ve Sezai B.(11) 
.rfı ( 12) ademi itimat reyi 
tthr. 
ezai Beyin bu vaziyet kartı 
a iıtifa ettiği fayi olmut
la bu haber doğru değildir. 

mirde tütün müba
yaahna başlandı 
~mir gazetelerinden: Tü
inhisar idaresinin mübayaa 
nurları evvelki günden iti
•n başmüdürlük mıntıkası. 
muhtelif semtlerinde tü
mübayeasına baılamıılar
E vvela piyasa açılmamıt 

• Urla ve Seferhisarda tü
mübayeasına batlanmıttır. 

rimizdeki alakadarlar tü
mübayeasmda verilen fiat 

0elesi hakkında hiçbir ıey 
lememektedirler. Müba
t hakkında her gün müdü
,ti umumiyeye telgrafla ma 
at verilecektir. Kazalara ya 
n tebligat üzerine kazalar
~& mübayeata batlanmıttır. 
bayeat; umum müdürlük
.anzim ve tesbit edilmit o
tlaimatnamede mevzu fiat
üzerinden icra olunmakta-

Rozet hasılatı 
Terem Mücadele Cemiyeti
Cümhuriyet bayramı mü

ebetile dağttığı rozet hası-
teabit edilmiştir. Bu hası. 

bin lira tutmustuı· 

çin bir sanayi mıntakası tesisı 
dütünülüyor Bu mıntakanın 
tesisi hususunda emlak banka
sının ya;·dım etmesi muhtemel
dir. 

Ambalaj kağıdı 
fabrikası 

Çekoslovakyalı bir mali 
grup memleketimizde çok 
kullanılan şeffaf ve renk
li ambalaj ki.adı yap
mak üzere bir fabrika açmıya 
teşebbüs etmiş ve alakadarlar
la temasa geçmiştir. 
ihracat eşyamız için 

yeni formül 
Romanya ve Yunanistan hü 

kUmetleri bazı ihraç mallarının 
ihracını prim vererek te,vik et
mektedir. 

iktisat Vekaletinin hariçte en 
çok rekabete maruz olan tütün, 
tiftik, üzüm ve diğer ihraç mal 
larımızın teşviki için yeni for
müller aradığı söylenmektedir. 

Alman borsaları 
hala kapalı 

BERLIN, 5. A. A . - Ber
lin borsa müdüriyeti, Alman 
borsalarının tekrar açılması hu 
susu ile iştigal etmiştir. Müdi
riyet şimdiye kadar yapılmış 
ve fakat semere vermemit o· 
lan teşebbüsleri tadat etmekte 
ve borsaların kapalı kalması u
zun müddet devam ettiği tak
dirde bundan memleket için 
hasıl olacak meş'um neticelere 
hükumetin nazarı dikkatini cel 
beylemektedir. Müdiriyet tem
muz ayına ait tasviye muame
leleri için mükaddema tespit 
edilmit olan 16 te,rinisani ta
rihini 10 kanunuevvele tehir et 
miştir. 

Hukuk Talebe 
Cemiyeti 

Dün senelik kongresini 
akdetti 

Hukuk talebe cemiyeti senelik 
kongresini dün ıabah ıaat onda eski 
Türkocağı binasında yapmııtır. Cele 
se eıki id...e heyeti reiıi Rıza Nur 
Bey tarafmdan açılmı§, bir ıene zar
fında vefat eden arkadşlann tazizj 
habrası için bir dakikalık sükuttan 
ıonra, divan riyaset intihabı yapd
mıı, riyasete Vedat ve Sahir Beyler, 
katipliklere Süleyman, Ercüment 
Beyler ıeçilmiflerdir. Kongrede bir 
senelik mesai raporları büli.aa edil
miı, bazı münakatalan mütealap bu 
faliyet takdir ve tasvip olunarak, 
yeni idare heyetinin gençlik ve ıpor 
hareketlerile daha yakından alaka
dar olması temenni olunmuı ve içti 
maa nihayet verilıniıtir. 

Ticaret odasının 
ı 

tebliğleri 
Ticaret odası Balkan mem

leketlerindeki ticari hareketler 
hakkında alakadar tacirlere teb 
!iğler göndermeğe batlamıştır. 
Evvelki gün biri tütün diğeri 
de buğday meselesine dair iki 
tebliğ gönderilmiştir. Tütün 
tebliği tudur: 

Macar tütün rejisi mümessil
leri bu ay nihayetinde Yuna
nistana gideceklerdir. Yunan
lılarla macarlar arasında yeni 
bir ticaret muahedesi yapılmış 
tır. Bu muahede mücibince 
Macarlar, Y'llnanlılardan 300 
bin kilo tütün alacaklardır. 

Buğdaya ait tebliğin hüla
sası da şudur: 

Romanaya ihracat tacirleri 
ne prim vermek suretile buğ
day ihracatını artırmıştır. Bu 
suretle Romanyada ihraç edil
miyen pek az mal kalmıştır. 

Yeni mübaşirler 
Geçenlerde Adliyede müba

şirlik imtihanı yapılmış, 40 ki
şi girmişti. Bunlardan (15) ki 
şi muvaffak olmuştur. Mün
hal yerlere tavin edilecekler
dir 

Belediyede 

Kömür ve 
Odun 
Şehrin ihbyacından çok 

fazla mikdardadır 
Belediyece yapılan tetkika

ta göre ıehrimizde ihtiyaçtan 
çok fazla miktarda odun var
dtr. Geçe:ı, hatta evvelki se
neden kalmış mal olduğu gibi 
bu senede pek çok odun gelmiş 
tir. 

Bundan başka halkın büyük 
bir kısmı maden kömürü ve 
kok kullanmaktadır. Bu yüz
den odun sarfiyatı azalmıştır. 

Belediyenin kanaatine göre 
fiatlar yükselmiyecek, düşecek 
tir. Mamafih sebebsiz yere 
zam yapanlar olursa bunlar ce 
zaya çarptırılacaktır. 

Ahşap kereste depolan 
Şehir içindeki ahşap kereste 

depoları bilhassa eski kereste
ciler yangın yerinde hala mev
cuttur. 

Belediye, şehir içinde ahşap 
kereste mağazalarını çok tehli
keli gördüğünden bunların is
timlakine karar verilmi§, bu hu 
susta şehir meclisinden müsaa
de ve tahsisat istemiştir. ŞehiT 
meclisi bu tahsisatı verirse 
mevcut mağazalar istimlak e
dilecek ve bundan sonra ahşap 
kereste mağazası açılmasına 
müsaade edilmiyecektir. 

Esnaf tarif el eri 
Belediye, esnaf tarifelerinin 

tasnifine başlamıştır. Son gün 
!erde yeniden dükkan açanlar 
da tarifelerinin tasdiki için 
belediyeye müracaat etmiye 
başlamışlardır. 

Millet mekteplerinde 
Teşrinisani iptidasından be 

ri her mahallelerde Millet mek
tepleri açılmış ve derslere baş
lanmıştır. Mektepler iki kısım
dır. (A) ve (B) kıaımları.(A) 
kısmı hiç okuyup yaıı:ma bil
miyenlere mahsustur. (B) kıs
mına girecek olanlar (A) kıs
mını bitirenlerdir. 

( B) kısmında yurt bilgisi, ta 
rih, coğrafya gibi dersler oku
tuluyor. Bu sene, (B) kısmına 
rağbet, geçen seneden çok faz
ladır. (A) kısmı daha tenhadır. 
Buda geçen sene bir çok kim
selerin bu kısmı bitirmesinden 
ileri geliyor. Bu suretle okuyup 
yazma bilmeyenler oek az kal
mış demektir. 

Hilaliahmer için bir .. 
muıamere 

Hililiabmerin Aksaray tU· 
besi tarafından bu ayın yirmi 
ikisinde Şebzadebatında Ferah 
tiyatrosunda bir milskmere ter
tip edilecektir. Müsamerenin 
hasılatile Aksaray dahilindeki 
fakirlere muavenet edilecektir. 
Müsamerenin mükemmel ol
ması için şimdiden kazırlıklara 
başlanmıştır, 

lngil.,...iz--s-efi-.n-.-dün 
Ankaradan geldi 

İngiliz sefiri Sir Corç Klark 
cenapları dün Ankaradan gel
miştir. 

Sefir cenapları Pendikte 
trenden inerek bazı lngiliz ai
lelerile birlikte avlanmak üze
re Alemdağına gitmittir, 

Sir Corç Klark yarın Anka
raya avdet edecektir. Dünkü 
trenle Danimarka sefiri M. 
Schau cenapları da gelmittir. 

Akdenizde fırtına var 
Dün gelmesi beklenen Fran 

sız bandıralı Ankora vapuru 
Akdenizdeki fırtına yüzünden 
gelememiştir. Ankoranın ancak 
bugün muvasalet edebileceği 
tahmin edilmektedir. 

Kahire polis müdürü 
Ankaradan geldi 

Geçenlerde Ankaraya giden 
Kahire polis müdürü Mr. Bo
ker dün şehrimize gelmiştir. 

Polis teşkilatımız hakkında 
tetkikatta bulunan Mr. Boker 
salı günü Mısıra hareket ede
cektir 

Vilayette 

Büyükdere 
Fidanlığı 

Vilayet fidanlığın 
tesisine başladı 

Büyükderedeki Belediyeye 
ait çayırda ltalyadan getirilen 
mütehassısın yaptığı plana gö 
re vilayet fidanlığının tesisine 
başlanmtılır. llk bahara kadar 
toprağın kazılması temizlen
mesi, tohu mtasfiyesi yapıla
cak mevsimine göre ekilecek, 
fidanlar dikilecektir . Memleke
timizin muhtelif mahallerinde 
yetişen nadir meyva ağaçla
rından nümunelikler getirile
rek fidanlığa dikileceği gibi A
vrupanın bazı yerlerinden de 
fidanlar celbedilecektir. 

Bono 
SatlşA 
Sarraflar da bono topla

mağa başladılar 
Piyasada Gayrı mübadille

re ait bonoların satışı yeniden 
hararetlenmittir. 

Evvelce bono almakla met 
gul bulunanlar, birkaç komis 
yoncudaıı ibaret iken, son gün 
!erde Galatadaki sarrafların 
mühim bir kısmı da bono alım 
ve satrmını günlük itler meya 
nına ithal etmişlerdir. 

Bolar yüz liralık bonolan 
24 liradan toplanmaktadır. 

Yalnız bir gayn mübadil ta
rafından evvelki gün 10,000 
liralık bono bu süretle yok ba
hasına elden çıkarılmıştır. 

Türk Dayinler 
Vekili 
Zekai Beg Pariıten geldi, 

Ankaraga gidecek 
Türk dayinler vekili Zekai 

B. Paristen tebrimize gelmit
tir. 

Zekai B. yakında Anbraya 
giderek hükumetle temaıta bu
lunduktan sonra Parise avdet 
edecektir. 

Zekai B. düyimu mnumiye 
meselesinde yeni bir vaziyet 
olmadığını söylemiştir. Türk 
dayinler vekili, dayinlerle yapı 
lacak müzakerat hakkında ade
mi malumat beyan etmiıtir. 

İrtihal 
Hariciye Vekileti tifre kalemi 

batkitibi Pertev Şevki Beyin bir 
müddetten beri rahatsız olan refika
" Melek Hanımın ahiren Ankarada 
yapılan mühim bir ameliyat netice
sinde ve pek genç yatında vefat ey 
!ediği tee11ürle haber alınmlftır. Ai
lesine beyanı taziyet eyleriz.. 

Cumhuriyet srençler 
mahf elininin temsilleri 

Dün saat on bette Cumhu
riyet gençler mahfili temaşa 
şubesi tarafından C. H. F. 
Beyoğlu kaza binasında vücu
de getirilen salonda bir müsa 
mere verilmiştir. Amatör genç 
!erden terekküp eden temsil 
heyeti evvela Müçteba Sala
haddin Bey tarafından telif e
dilen "Yağ kandili., pİyesını 
temsil etmişler ve çok muvaf
fak olmutlardır. 

Bundan sonra Reıit Asım 
Beyin "Seni boğarım,. kome
disi temsil edilmiş ve Çok al
kışlnamıştır. 

Matbuat sergisinde 
Galatasaray li·sesinde açı. 

lan Türk Matbuat sergisi Çok 
rağbet ve alaka celbetmektedir. 
Dün sergiyi ziyaret edenler 
1000 den fazladır. Ziyaretçi
ler arasında bir çok ecnebiler 
de vardır. 

Japon alimi Atinaya 
gitti 

Geçenlerde şehrimize gelen 
maruf Japon ilimi Tokyo Da 
rülfünunu Arkeoloji ve mine
raloji profesörü M. Takeşi 
işi Mura dün Atina'ya hareket 
etmiştir. M. Takeşi Muro , 
Darülfünunumuzun fen fakül
tesini ziyaret ederek memleke 
t imizin madenleri ve arz taba 
kalan hakkında izahat almış 
ve tetkik ettiği maden nümu
neleri arasında zımpara taşile 
bilhassa alakadar olarak nümu 
ne almıştır. Japon profesörü
ne müderris Malik Bey tarafın 
dan yapılan tabakatülarz bari 
tası hediye edilmistir. 

Çalgılı gazinoda saz faslı •. ~ 
Şişeler gidip geliyor, hafif hafif ayak temposile 

gözler süzülmeğe haşlayor ••. 

Ne içeceksin diye soran yok ! - Tanımadın mı filanca 
hafızı?-fstanbulda en çok kira getiren nedir?- Bir hazin 

maceradır seni aldılar elden... - Küfeci soruyor: 
Götürelim mi beyim? 

Locada iki arkadatız. Fa
kat oturduğumuz locadan, göz 
lerimizle bir şey seyretmiyo
ruz. Eğer istifade eden, bir 
haz duyan yerimiz varsa, o da 
kulaklarımız •• 

Çünkü, bu bir tiyatro loca
sı değil.. Bütün duvarları, ta· 
vandan yere kadar acel acayip 
resimlerle süslenmit kübik, 
hem de Ekstra - Kübik bir sa
lon.. Kartımızda, kırmızı ve-

' lur perdeli bir sahne.. Sahne
de, on kadar çalgıcı ve okuyu
cu.. Kiminin elinde ut, kimi
nin elinde keman, kiminin e
linde kanun, kiminin elinde 
tanbur, kiminin elinde cüm
büt .. 

Bir cümbüttür gidiyor ha
ıılı .. 

Beyaz örtülü masaların üı
tünde yanan abajorların orta
lığa donuk ve esrarlı bir ziya 
dağıttığı lot salonun içinde, 
yanmdakile konuıan tek kiti 
yok.. Herkes kulak kesilmit. 

Garsonların şuraya buraya 
meze dolu tepsilerle gidip gel 
dikleri ancak fark ediliyor .. 

Herifler, o kadar alıtkın 
ki, müşteriye ne içeceklerini 
ıormağa bile lüzum görmüyor 
lar. Masanın birine oturdunuz 
mu, hemen önünüze kapalı ti
şe rakı geliyor. 

Arkadatım garsona sordu: 
- Bizim rakı istediğimizi 

nereden anladın? 
Garson, pitkinlerdenmit, 

güldü: 
- Burada başkası sarmaz 

ki? B ' T b" ki . .... eyım... a ıı ra ıçe-

zeksiniz. 
Garsonun hakkı yok değil. 

Nerede hey hey varsa orada 
mey olmalı .. 

Bizim alaturka sazımız, 
kim ne derse desin, tok kamı 
na dinlenmez.. İnsanı çok geç 
meden uyku basar. Halbuki 
töyle birkaç kadeh parlatınca, 
it hemen değitir. Hele titenin 
dibi görünüp te hani ıu tai
rin: 

o,.ı. •ermeatim ki idrak etmezem dü.n .. 

1a nedir. 

Men ltimem, ai.ki olan kimdir, meyÜ; aü 

ba nedir? 

Dediği haller zuhur edince 
hafif hafif ayak temposile ka
ntık mırıltılar arasında, göz
ler ıüzülmeğe hatlar. Artık, 
bundan ıonra çalgıcı, isterse 
bir geriz havası tuttursun, is
terse çiftetelliye gİritsin, ister 
se zurııa ile Pe§rev yapım, vız. 
gelir.. Marifet, bu dereceyi 
bulmaktadır. 

Etrafımızdakiler, bizden 
çok evvel geldikleri için, belli 
ki kafalan iyice düzmütler. 

Hemen herkes çakır keyif .. 
Bereket versin, sululuk eden 
yok. Müşterilerin hepsi akıl
lı uılu adamlar .. Çalgıcıya be 
ter liralık pangonotu gönderip 
şarkı siparişine kalkan tosun
cuklar, meydanda görünmü
yorlar. 

Rivayete göre böyleleri, 
içeri almmıyormuf. Salon, 
biraz tenha ama, zarar yok. 
Müşteri az olıun, öz olıun. 
Birkaç hanım var ki hiç te fe
na okumuyorlar. Erkeklerden 
de sesi güzel olanlar var. Böy 
le umumi yerlerde şarkı oku
yan erkeklerden kimi sorsanız 
alacağınız cevap tudur: 

- Tanımadın mı, hafız fi-
lan? .. 

- Ya şu? 
- O da hafız filanca .. 
Arkadaşım, benim hayret 

eder gibi bir vaziyet aldığımı 
görünce dedi ki: 

- Azizim, sen gaflet için
desin! 

- Neden ? 
- Neden olacak.. Hafızlar 

devrinde bulunduğvmuzdan 
hah rin vok.. Bir zamanlar La 

le devri, Samur, ve anber dev 
ri, şimdi de hafızlar devri .. 

Yalan da değil hani.. Vak
tile isimleri ancak cami köşe
lerinde duyulan huffazı hot 
elhan efendiler, bugün Allah 
versin paraya para demiyor
lar. Bu akıam bir mecliste, 
yarın gece bir ahbap evinde: 

- Kuzum .. Hatır için ne o 
lur? Mukaddemesile bir iki 
gazel falan derken çabucak 
meıhur oluveriyorlar. 

Muhterem hafız efendiler, 
ıakın gücenmesinler. Meşru 
kazançlarında gözümüz yok. 
Yalnız onlar da şunu itiraf et
ainler ki lstanbulda hiç bir a
partıman, güzel bir ıes kadar 
kira getirmiyor. 

Ne ise.. Geçelim. Malum 
ya, zenginin malı züğürtün 
çenesini yorarmıf .. 

Arkadatımla, bir aralık, 
turadan buradan konuturken, 
sazda son çıkan "Mazi" adlı 
bir tangoya baıladı. 

Herkesin gönlünde bir ars
lan yatır, diye tevekkeli mi 
söylemi9ler? 

Tangonun en yanık yerine 
sıra gelmitti: 

Bir hazin maceraaadır, 
Seni aldılar el...den ! 

Başka ... sına yar oooldu 
Eller bahtiyar oooldu .. 
Hadi bir alkıt.. Hem de ne 

candan bir alkış.. Alkışlryan -
!ardan çoğunun kalbinde belli 
ki böyle hazin bir maceranın 
lıatrraıı var. Elden kaptırılan 
sevgililerin hayali, çalgıcıla
rın bir haylı alkış toplamasına 
vesile oldu. 

Dedik ya.. Rakı mecliıinde 
alaturka ıaz, sarıyor vesse-
lam .. 

insan, bir kere iradesini 
kaybetti mi, artık filanın ha
tırasına deyip botaltıyor, fa
lanca şeyin aşkına diyip bota! 
tıyor. Ve nihayet: 
Nim •un pe1ma ne:ri, •i ki t am am ettia 

beni! 

Caddeye çıktığnnız zaman, 
vakit gece yarısı idi . Sırtını 
duvara dayamış, çıplak ayak
lı bir küfeci, içerden saUana
rak çıkanlara, ellerinde tatı
nacak bir paket olmadığı hal
de göz ucile bakarak manalı 
manalı soruyor: 

- Götürelim mi Beyim? .. 
Ben, bunu derhal üzerime 

alarak cerap verdim: 
- Hacet yok. . Biz kendi 

kendimize gideriz .. 
M. S. 

Caddeortasında boylu 
boyuna yatan adam 

Ancak ismini söyleyebilen hu ada
mı kimin yaraladığı tahkik ediliyor 

Dün gece Betiktatta Ihla
mur caddesinde devriye gezen 
polis memurları caddenin orta
sında boylu boyuna yatmakta 
olan bir adam görmüşleı;, ya
nma yaklqtıkları zaman ba
tından ağır sürette yaralı oldu
ğunu anlamıtlar, derhal hasta
neye kaldırmışlardır . 

Adam ifade verememit, yal
nız isminin A'lımet Hamdi ol
duğunu söylemittir. Polis bu 
yaralinın hüviyetini ve nasıl 
yaralandığım tahkik etmekte
dir. 

Otomobil kazaları 
Be,iktatla ahçılık eden Ha

cmm 7 yaf•'ldaki kızı Medi
ha caddenin bir tarafından di
ğer tarafına geçerken 2539 nu
maralı otomobilin altında kal
mıı ve başından yaralanmıttır. 
Şoför kazayi müteakip kaçmıt
tır. 

l1Jaçkapalas önünde kestane 
satmakta olan Muhsin dün şo
för Mühittinin idaresindeki 
1440 numaralı otomobilin altın 
da kalmıı, başından ve muhte
lif yerlerinden yaralanmıttır. 
Şoför yakalanmıı, Muhsin has
taneye kaldırılmııtrr. 

Dört Mehmet beıinci 
adaşlarını yaraladılar 

Ali oğlu Mehmet, İsmail oğ
lu Mehmet, Süleyman oğlu 
Mehmet, İbrahim oğlu Meh
met isminde 4 adq bir olmut
lar Mustafa oğlu Mehmet is-
mindeki bir adaılarının 75 lira-. 
sını aşırmışlardır. Bu vaka Üa
küdarda Boyacı sokağında ol
muştur. 

Sekiz randevu evi 
kapatıldı 

Polis müdüriyeti kısmı ahla. 
kisi gizli randevuculuk yapan 
ev ve otelleı· hakkın~a şiddetle 

takibata devam ediyor. 
Beyoğlunda muhtelif semt

lerde bu tekilde 8 ev daha mey 
dana çıkarılmıştır. Buralarda 
bulunan münasebetsiz kadrolar 
muayeneye sevkedilmif, evle
rin sahipleri hakkında kanuni 
takibata başlanmııtır. 

lzmirde yeni 
hapisane 

lzmirde inşa edilecek Umu
mi hapishane için Karantina Ü· 

zerinde Arap Hasan mevkiin
de natamam Muallim mektebi 
binası muvafık görülmüştür. 
Bina hayli yükselmiştir. Bunun 
bazı tadilatla umumi hapisha
ne olarak inşası kararlastırıl
mıttır. 

Bir Bulgar opereti 
geliyor 

Bir Bulgar operet heyeti ya
kında şehrimize gelerek temsil 
ler verecektir. Şehrimize ilk 
defa olarak gelecqc olan Bul
gar operet heyetinin temsilleri 
Fransız tiyatrosunda verilecek 
tir. Heyet Bulgarların koope. 
ratif tiyatrosundadır. 

Urfa valisi ıehrimizde 
Urfa valisi Kadri Paıa dün 

T oros ekspresile mezunen şeb 
rimize gelmittir. -Luft Hanza mümessille 
ri Ankaradan geldiler 

HükUmetimizle temasta bu 
lunan Luft H anza Alman tay 
yare şirketi mümessilleri dün 
Ankara'dan şehrimize gelmiş
lerdir . 

Şirket Kayseri' deki tayya
re fabrikasını, tayyare imaline 
müsait bir hale ifrağ etmek ü 
zere hükumete teklifatta bu
lunmuştur. 
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si No: 100 Telgraf adreoi: Milliyet, 
lıtanbuL 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 
• • G Türkiye için Hariç için 

3 "Ylıiı 4-00 kuruı 800 kurut 
6 ,, 750 ,, 1400 .. 

12 ,, 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için mücliriyete müracaat edilir• 

Gazetemiz ilanlann m o'uliyetini 
lıabul etme:ı. 

Bugünkü hava 
Dün azami hararet 14, 

lsgaıl 3 derece idi. Bugün 
rüzgar poyrazdan esecek. 
'/ava açıktır. 

Haftanın Yazısı 

Yeni ça.re! 
Dünya, etrafını sarmıt o

lan kara buhran bulutundan 
kurtulmak için çareler araya 
dursunlar. Amerika Reisicum 
buru (Hoover) ile Fransız 
Baıvekili (Laval} (Vating
toın) da görüıe dursun. lngil
tere'de amele partisi intihabat 
ta ekseriyeti kaybetmesi üze
rine İngiltere' de timdi ye ka
dar mevcut olmıyan ıümrük 
usulü vaı' edile dursun. Al
manya' da (Hitler) ismindeki 
aslı meçhul milliyetperver hl\ 
cum taburu adındaki milis ta 
burlan adedini 200 bine iblağ 
ededursun. lspanya'da c:ümhu 
riyet perverlerle komünistler 
arasında mücadeleler ola dur
sun. 

Bizde de iki kafadar kendi
lerini rahatsız edenı buhrana 
çare bulmak için düıünmüş, 
taımmıılar ve bir neticeye var 
mıtlardı. Ben size bu çareyi 
Ye onun tatbikatının yazaca
iım. 

Bu iki kafadara kimse üs
tüne almmasın diye Ali ve Ve 
li Bey ismini verelim. Bu iki 
adam otuzla, otuz beş arasın
dadır. ltgüzar girgin adamlar 
dır. Lakin aydaki kazançları 
elli altmıı liradan fazla değil.. 
Üstelik aileleri de kalabalık.. 
Ne yapacaklar? 

Ali ve Veli Beyler bir kon· 
ferans yapıyorlar. Ali Bey 
Veliye nazaran daha zeki v~ 
beceriklidir. Şöyle bir plan ter 
tip ediyor: 

- Sen yann benim arkam
dan tıpkı bir uşak gibi gele
ceksin .. Yarın kravat takma! 
Ve töyle kabaca bir adam tav 
n al .• 

Ve ertesi günü bu iki ah
bap sabahleyin saat dokuz bu
çukta Balık pazanna giriyor
lar.. Ali Bey önde Veli Bey 
a~kada.. Oç dört dükkana gi
np çıkıyor ve sağyağ soruyor
lar.. Dükkancılar böyle arka
sınd~ ağasile gelen müıterile
re dıkkat ederler. Ekserisi Ka 
ramanlı olan bakkallar bu iki 

yağlı müfteriyi kaçırmak is 
temiyorlar .• 

- Buyurun beyim!.. Ala 
yağlarımız var.. Halis Balkan 
peyniri var .. 

Bu dükkanlardan bir dör
düncüsüne giriyorlar .. 

Ali Bey soruyor: 
- İyi Halep yağı var mı?. 

Ama hilesiz olıun rica ede
rim. Geçende bir yttden iki le 
neke aldım.. Bozuk çıktı. Uta 
ğa verdik .. 

MalUın muhaverelerden son 
ra, bir teneke yağ almıyor .. 

- Veli oğlum! Şuradan 
bir hamal çağır! .• 

İri kuvvetli bir hamal geli· 
yor. Tenekeyi yükletiyorlar. 
Yanın kelle katar, bet okka 
sabun, yirmi bet yumurta, üç 
okka zeytin, iki okka beyaz 
peynir, iki okka da nümunelik 
zeytin yağı!.. Bir kutu bal. 

Ali Bey bal kutusunu eline 
alıyor.. Veliye hitaben: 

- Sen hamalla şu köşedeki 
kasaba git ben geliyorum .. 

Veli çıkıp gidiyor.. Tabii 
kasaba değil, eve.. Ali Bey 
dükkancıya soruyor: 

- Borcumuz kaç kurut? .. 
- Eferdim 3420 kuruş! 
- Pek ali! Benim yazıha-

nem, Sirkecide lktısat hanın
da 4, 5, 6, 7, numaralardadır. 
İstersen çırak beraber gelsin.!. 

Dükkancı biraz şüpheleni
yor .. 

- Nasıl isterseniz beyim!. 
Koço bak Beyefendile beraber 
git! .. 

Çocuk ve Ali Bey Balık paza 
rma tekrar dalıyorlar. 

Ali Bey kasap dilkkanma 
giriyor .. 

- Kıvırcık kaça • 
- Seksen kuruşa!. 

-Amma yaptın ha! Altmış 
bete veriyorlar. 

- O başka ettir beyim! • 
- Haydi ver bakalım fU· 

radan iki okkalık bir dıt ka· 
pak.. Yok onu istemem .. O 
pek zayif.. Berikinden ver .• 

- Eti alır. Çıktıklan sıra 
da Koçoya sorar: 

- Hani bal kutusu. 
- .. 
- Dükkanda kalmış, hadi 

kot getir!.. 
Koço dükkana koşar Ali 

Bey eti alır parasmı verir ve 
eve döner.. Akşam Veli Beyle 
birlikte o günün hasılatını tak 
sim ederler. Lakin herkesin 
haklanı yemeye mahal yok de 
ğil mi ya! 

iki gün sonra bakkal töyle 
bir mektup alır .. 

Geçen gün aldığım 3420 ku 
ruıluk erzakm parasını inkar 
etmiyorum. Tamamen borcum 
dur. Adr~im de ıudur: 

" •.. Memurlanndan Ali B., 
Bugünlerde param yok! Oldu. 
ğu zaman veririm .. ,, 

Veli Bey ve Ali Bey evle
rini de birbirlerine kefil olarak 
tutmuşlardır. 

Kira borçlan vardır. İnkar 
etmiyorlar .• 

Her ikisi de ayrı ayn terzi 
lere birbirlerine kefil olarak el 
bise yaptırmışlardır. Borçları 
nu inkar etmezler .. 

Ve nihayet bütün bu alacak 
War toplanırlar.. Dava açar
lar. Tabii bu adamlar borçla
nnı tanırlar ve maatlarmm üç 
te biri icra marifetile kesilir. 
Şimdi rahattırlar.. Hep bu u
sulle ve İstanbulun muhtelif 
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BAŞI DÖNÜKLER' 
lbralıi .. NECMi 

- Evde yoksa ben de tele· 
fonu k.parını. 

- Kcıcası olmakla ne olur? 
- Bilmiyorsa bilmem der. 
- Kimbilir, belki de haber 

almıştır. 
- Nc!den şüphelenecek? 
Nihayet karar verdi: 
- Ne olursa olsun, bir ke

re sorarım. 

Telefonda Süheylanın nu
marasını arar en, Ahmet Ne
bilin gözü önüne Gardenbar dö 
nüşü geliyordu: Süheyla ak
şamdanberi yorulan gencin bi
taplığile nasıl kızara kızara an 
latmı!tr. 

- O! Sen sahiden pek toy. 
muşsun, Nebil. Bu hayata hiç 
mi hiç alışmamışsın? 

Diye gülmüt, 
- Seni pamuklar içine ko

yuı:ı •nklamalL 

Diye ıılay etmişti. 
ZaYallı Ahmet Nebil, bin 

dereden. su getirerek Süheyla 
Hanımı kandırmış, onu evine 
bırakarak kendi ayni otomobi 
ile dönmüştü. E"9ine geldiği za 
man bekaretini haydut elinden 
kurtarmıt bir genç kız gibi se 
viniyordu. 

Telefonun içinden Süheyla 
nm sesi yükaeldi: 

- Allo!.. 
- Alo! Süheyla Hanıme-

fendi .. 
- Evet. Kimsiniz ? 
- Bendeniz, Ahmet Ne-

bil • 
- O! Siz misiniz? Sen mi· 

sin? 
- Evet, ben. 
- Mersi, §ekerim. Beni a-

radığına bilsen ne sevindim. 
- Sizden bir şey rica ede-
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Treni eri yollarından 
çıkaran adaDı !-

kastını nasıl tertip ettiğini ka
m donduran bir sühuleti lisan
la teferrüatrna kadar anlattı. 
Hatta daha suikastı tertip 
ederken bile, nasıl derin bir 
gaş ve heyecan duyduğunu ve 
suikast tahakkuk edince bu he 1• 
yecanın nasıl tasavvur derece

• 
INEMALA 

Macaristan da Bia - T orba2v köp
rüsündeki suikast nasıl olmuştu? 

-3-

sine vardığını söyledi. 
Sonra Antabah'ta, Jutter

bog'ta ve diğer yerlerde tren
lere yaptığı suikastlarla atiyen 
yapmağa karar verdiği diğer 
suikastlann tafsilatmı verdi. 1 

MUŞKUL İTİRAF 
[Evvelki yazıların hülasası: ı sinden sonradır ki, Viyana za-

11-12 eyl(JI gecesi Macaristan· bıtası Matuschka'yı tevkif et Matuschka bunlan anlatu
ken bile, derin bir zevk ile mü-

Yarınki Pazar günü saat 15,30 matine olarak 
da Bia-Torbagy köprüsünde ti. 
bir trene. suikast. yapıldı. 25 
kişi öldü. 80 kişi yaralandı. De 
mir yolunda bulunan bir kağıt 

Evinde yapılan taharriyat 
neticesinde Bia - T orbagy' deki 
suikast gecesi üzerinde taşıdı
ğı elbise meydana çıkarıldı. 
Aynı elbisenin ceplerinde, Bu· 
dape~te garında bulunan ba
vuldaki çama ırlarda olduğu 
gibi, san lekeler vardı. Bu le
kelerin de tahlil edildiği za
man, ekrazit lekeleri olduğu 
anlaşıldı • 

teheyyiç oluyordu. 1 

Bununla beraber kendisini 
mazur göstermek için, ismini 
söylemek istemediği bir ada
mın ipnotizması tesirinde bu- , 

FRANSIZ TiY A TROSUNDA 
meşhur piyanist 

ROBERT CASADESUS ta bu suikastın komünistler ta 
rafından tertip edildiği yazılı
yordu. Polis tahkikatına de
vam ederken, kaza mahallinde 
tren yolcularından. olduğunu 
söyleyen bir adam da vardı. 
Bu adam Viyanada oturan a 
partıman, fabrika ve aile sahi
bi Matuschka isminde bir tüc
cardır. Tahkikatı yapan Macar 
polislerinden Schweinitger bu 
adamdan şüphe etti. Şüphesini 
tahakkuk ettirmek için Viya· 
na'da ve Peşte'de gizlice tah
kikata ba§ladı. Gerek . bu sui
kastta, gerek. Avusturya. ve 
Almanyada trenlere vukua ge
len diğer suikastlarda ekrazit 
denilen müthiş bir maddei in
filakiye istimal edildiği anla
şılmış-tı.) 

Komiser Schweinitzer tah
kikatına devam ederken, Bu· 
dapeşte garlarından birinin ba 
gaj dairesinde, tesadüfen l\ze
rinde Matuschka ismini taşı
yan bir bavul gördü ve bilite
reddüt bir kaç aydan beri ba
gaj dairesinde bulunan bu ba
vulu açtı. İçinden bir palto, 
foter bir şapka, iskarpin, çama 
şır ve saire çıktı. Bu çamaşır· 
ların bir çok yerlerine sarı le
keler vardı. Tahlil neticesin
de san lekelerin ekrazit leke
leri olduğu anlaşıldı. 

Bu bavula tesadüf daha he
yecanlı başka bir netice verdi: 

Bulunan palto ve foter şap
ka, evveli Ansbah'ta ve bir 
müddet sonra Juterbog' da vu
kua gelen tren suikasları.ndan 

bir iki gün evvel tesadüf edi
len esrarengiz bir adamın ta
şıdığı palto ve şapkaya benzi
yordu. O zaman Budape§teli 
polis komiseri artık tahmin vi 
disinden çıkmış tam ve isabet
li bir kanaate varmış bulunu· 
yordu. Bunun üzerine tekrar 
Viyanaya gitti ve Berlin zabı
tasına da haber verilerek, daha 
geniş mikyasta müşterek bir 
tahkikata başlandı. 

Ancak bu tahkikatın netice __ ...................... - .. ··-··-·--
semtlerinden alış verit ediyor
lar.. Maatlarının üçte biri da
ima bunun karıılığıdır. Diğer 
üçte ikisini de sinemalarına, 
tütünlerine, çocuklanna, 
mektebine sarfediyorlar. Ben 
bu usulü onlardan öğrenip ga
zeteye yazacağımı söylesey
diın, bana anlatmazlardı. Çün 
kü içinde bulunduğumuz buh
randan en zararsız kurtulan 
onlardır. 

Y ahın bir rahatsızlıklan 
var.. Balık pazanndan ve di
ğer bazı çartılardan ferah fe
hur g~emiyorlar ... O kadarına 
da tahammül edilebilir. 

FELEK 

ceğim. 

- Ama, o "Su,, de ne olu 
yor? Yalnız değil misin yok
sa? 

-Yanlızun. 
- O halde bana "S-,, de-

len e, camm. 
- Peki. Senden bir teY ri· 

ca edeceğim. 
- Söyle, azizim. 
- Bu akşam Muhtetem Ni 

bat Hanımın suvareıi var. 
- Ha! Sahi! İyi aklıma ııe 

tirdin. Az daha unutuyordum. 
- Bu suvarede kimler bulu 

nacak ? 
- Ne bileyim? Her zaman

ki arkadaılar galiba .•• 
- Batka? 
- Başka? Bilmiyorum. Ne-

den sordun? 
- Şimdi, biru evvel Mubte 

tem Hanıma telefon ettim. 
- Ne diye? Gelmiyecek mi 

ıin yoksa? 
- Hayır. Birlikte bir arka

daş getirmek için izin istedim. 
- Bir arkadaş? Sen? 

- Evet. Gazeteden biri. Çok 
istivor da .. 

lunduğunu aöyledi. Suallerle ' ----~t-nrafmdan yeğane bir konser verilccel?tir. 
tazyik edilince bu adamın A- -••••••••••••••-•••ıii 

Ju,.af 
Matuschka Viyana zabıta

sınca sıkı bir isticvaba tabi tu
tulunca, evveli şiddetle inkar 
etti ve masumiyetini isbat ı :le 
cek bir çok deliller gösterdi. 
Öyle deliller ki, eğer hakkın
da başkaca daha kuvvetli ede 
le olmasa, mukanni görülebi
lirlerdi. 

leksaııdre Bergmann İsminde 
birisi olduğunu saklamadı. 

Einstein'ın muavini 
Tamamen asılsız olduğu an 

!atılan bu son ifade, Matuıeh
ka'nın marazi haleti ruhiyesi
ne yeni bir delil idi. Çünkü po
lis bu cepheden de derhal tah
kikata başladı ve Matuschka'
nın çok eskiden, evde gayet u
zak fasılalarla Bergman'la gö
rütmüş olduğu neticesine var
dı. Bergman diye kastettiği 
adam da profesör Einstein'in 
muavinidir . 

Maruf Alman aliminin bu 
cinayetlerde hiç bir dahli olma 
dığı bittabi anlaşıldı. 

Peştede beraber düşüp kalk 
tığı fahİ§elerle müvacehe edi
lince, vaziyeti inkar etmedi. 
Bu suretle de Peştede oturdu

Matuschka'nın mücrimiye
ğu bütün otellerin polis tahki-
katile sabit olduğunu da öğren ti bu suretle tahakkuk edince, 

polisler yeniden ve iki cephe-
di. den tahkikata giriştiler. 

Tam bu isticvaplar esnasın-
da komiser Schweinitzer bir- Matuschka'nın acaba bu ci 
d b. M hk • ı nayetlerinde bir şeriki cürmü en ıre atusc anın göz e-

7 
• • 

rinin önüne Bia-T rb y suİ· var mıydı. Yahut bu müthıt 0 ag • i · · ·· 1 d kastını müteakip çekilmiş bir l ı~ g nştı.~ı. zam~~ ar a anar: 
resim attı. Matuschka bu res- şıst, komunıst gıbı her hangı 
me ve resimde sıra sıra dizilçn bir tetekkül hesabına mı çalıtı 
ölülere bakınca birden bire de- yordu? Bu iki cepheden tahki· 
ğişti. Yl\zünün hatları gerildi kat ta menfi netice verdi. 
ve bütün vücudü tiddetli bir Artık Matuschka'nın bu cİ· 
telakkus içinde sarsıldı. Yüzü nayetleri "tek baıma,, yaptığı, 
böyle müthit bir manzara icar- hi çblr yerden ilham ve itaret 
şısmda korku ve ürperme ha- almadığı tahakkuk etmif bu
sıl ed~ yerde, bilakis derin lunmaktadır . 
bir zevk,alimetleri izhar etti O zaman da yeni bir mesele 
ve bogazmdan kesik cümleler hisd oldu: Bu müthit ve em
ve kısa hırıltılar çıktı ve Ma- salsiz cani tabii bir adam te
tuschka '""o zaman eğilerek fo- liklô edilebilir mi? Ne polisin 
toğran qptü, öptü, öptü.. Son- ne de dünyada hiç bir mahke
ra da sar'aya tutulmut gibi, 111enin mahkUm edemiyeceği 
bütün vücudü sarsılarak, yere bir muvazenesiz, bir deli mu. 
yıkıldı. vacehesinde miyiz? Matusch-

Bir doktorun deliletile keıı ka'yı mahkemeye mi, yoksa 
disini ayılttılar, fakat Matusch timarhaneye mi eevketmeli? 
ka ayıldıktan sonra uzun müd- Şayanı dikkattir ki Viyana 
det bitap ve bimecil kaldı. Bir zabrtuı Matuachka'yı timar
az canlanınca kımıldanan du- haneye sevketmek fikrinde idi. 
daklarmın düa ettiği ititildi ve Tam bu 11rada yeni bir hi
Matuschka cebinden Saint • dise tahaddüs etti. 
Antoine'ın bir heykelciğini ÇJ· (Arkası yann) 
kararak ok§adr. Ondan sonra 
da bol göz yatlarile ağladı. 

Artık bayılacak dereceye 
gelince, poliılttden kendisini 
höcresine götürmelerini, ak
t•m ıaat altıya kadar rahat bı 
rakırlarsa, o vakitten sonra 
her feyİ itiraf edeceğini söyle
di. 

Ve polisler Matuschka'nın 
istediğini yaptılar. Akıam sa
at altıya ıelince, kendisini A
vusturya . Macar polis komis
yonunun huzunma getirdiler. 

Matuachka tekrar derin bir 
diıadan sonra, her ıeyi tamami 
le itirafa baıladı. Müthit, kor
kunç itiraf! Bia-T orbagy sui-

Nişan merasimi 
Sahtk valilerimizden Celil Bey. 

fendinin ikinci kerimai Sabahat Ha· 
nımla Trabluııam meb'uıu ve bank 
Mwr, Suriye, Lübnan meclioi idare
ıinin azalarından R"f&t Edip Beyin 
nitan meraııiıni Celil Beyin Bqik
bıttaki hanelerinde cuma ıünü icra 
lnhnmııbr. Tarafeyne saadetler te
menni ederiz. 

irtihal 
Ka.ala eırahndan, eski tütün tüc 

ıcıwlanadan Kavacıkb Mehmet Rızıı 
Efendi dün saat 7 ele Kaclıköyünde 
Bahariye caddesinde Soknllu aoka
fmda 1 numarab haneainde yefat et• 
mittir. Cenazesi bugÜn kaldırılacak
tıP. 

3 üncü o~ordu 
ilinlars 
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UQl!treM'.l!tj ıı:ıı.ıı.ıı puµın 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihaneilİ. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

AS i Sinemada 
Bugün ve yann saat 16,30 

matinesinde programa ila
veten ZENGİN V ARYE
TE NUMEROLARI PA 
QU!TA PAGAN ve gita
ristleri ile halk Çingeneleri 

ASSO veJANA 
İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün ~am saat 21,30 da 

KALBİN SESİ 

Piyes 3 perde 1 
tablo Yazan: A. · 
Bi.sson Tercüme E.: 

Mükerrem Alaettin 

Tenzilatlı halk gecesi. 
Yakında: Doktor lhsan. 
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1
= Milliyet Matbaası 

NEFiS VE SERİ SORETTE 
= ==s Her nevi evrakı matbua tab'ım deruhte eder. Notere 
~ ait bilcümle C'Vrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, = 

muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar = 
ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. -

E:=ı ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa -
es Telefon: 24310 - 24318 - 24319 __ 

ı~ı1111111m~ooıııııııııııııııııııı11111111ıııııııımıııııııııııııımııııııııımııııııııııııııııımıınııııııımııııııı: 

C • c · ı Faruki İtriyat fabrikasının ilk defa üçiincü 

1 1 yerli mallar &ergi-sinde teşhir ettiği 

• C 1 C 1 ! isimli yeni esans. pudra, du
dak boyası, yağsız krem ve losyonlar Avru 

padan gelenlerden daha Ali olduğu için ıpek ziyade rağbet kazanmıştır. 

Faruki'nin meşhur ve emsalsiz limon çiçeği kolonyasmr 
§İmdiye kadar hiç kullanmamış iseniz bir tecrübe ediniz, 

Deposu: Sultanhamam No, 11 

Nafia Fen Mektebi Mubayaa Ko-
misyonundan: 

Talebe ve müstahdimine 
elbise münakasası ilanı 

Talebe için 73 takım Harici ELbise ve Palto ve 148 
taknn Dahili ve Müstahdimin için de 12 takım Elbisenin Ka
palı zarf usulil.e 19-11-931 pazar günü saat 14 te ihaleleri icra 
kılınmak üzere münakasaları icr.a kılınacağından şartname 

ve nümunelerine tevfikat yapmak üzre yapılacak taleplerin te
minatı muvak.katlerini liseler muhasipliği veznesine verip ala
cakları makıbuz ve ticaret vesikalarile beraber yevmi mezk&da 
ve şaraiti anlamak içiooe cumadan mada her gün Gümüş Su
ymıda metkep ı:nübayaa komisyonuna müracaat eylemeleri. 

(3712). 

- Genç mi? ye edermiş te... dun mu? - Daha iyi olur. 
- Ben yafta - Ya!... - Hayır. Daha göremedim 
- Güzel mi? ...... Ne ise, bunun ehemm'- ki kend11' • · ·ı- mı ••• 
- Fena değil. ti yok, canım. Fakat, ne iyi ol - Ya! 
- Ali ..• Onu Muhteıeme du da telefon ettin, ben de ae- - Kocama sordum. "Adam, 

--.k-. çekeriz.. Sen de bana ni anyordum. pek aAla" ı"tl"y d dec:I" r-,. -. ı or ora a .. ,, ı . 
kalırsın. • - Ne diye? - Siz gene Reşit Beye ao-

- İyi amma.. - Şu_. Para meselesi için.. run. 
- Ne var? ...... Ha! Evet! Ne emredı"•or Peki Sö" 1 , - amma.. y ~ene 
- Muhteşem Hanım bana sunuz? bana: Ne var? 

bir şey söyledi. - Gene resmiletme, kuzum. - Bir §ey yok. Ben para it· 
_ Ne söyledi? Hani bana paranı tirketten çek )erinden, falan çok anlamam. 
- "Pek ili. Getirin. Bu ak demiıtin ya! Yalnız .... 

ıam suvaremizde bir çok yeni - Evet· - Ey, yalnız?.·· 
simalar bulunsun,, dedi . - Ben Nihat İlbamıve soy - Yalnız ,öyle kulağıına 

- Ey?. ledim. 1 , ça ınan .... 
- Acaba benim getirece- - Pek ili. ' - Hah! Kulağma ne çalm-

ğimden başka yeni simalar - Fena halde kızdı. Bunu eh? 
kim olabilir diye düşündün. Bunu emniyetlizlik manasına ...................... 

- Siıvareden sonra ne yapa 
caksm? 

- Süvaredeo sonra? •.. 
- Evet. Bize gelir misin? 
- Canım, nasıl olur? 
- Basbayağı olur. 
- Siıvarelerde eec kabvo· 

ruz. Hem de .•• 
- Hem de?. 
- Kocan? ..• 
- Onu sen dütünme. 

- Hem Reşit Bey de oı ıo· 
da. 

-Ha! O var. O halde ya 
rın aktam .... 

- Bu gece görüşürüz. 
- Olur. Oruvar azizim. 
- Oruvar efendim. 

- Kim bilir? Belki bir iki aldı. 
yeni adam daha vardır. - Ya! 

- Canım, söylesen., ben Ahmet Nebil, telefonu ka. 
senin yabancm mıyım? padı. Yeni bir haber alamamış 

- Muhteşem Hanun "ben - Ben de t•tırdım 
de size bir sürpriz yapacağım,, - Demek parayı çekeme-
dediydi. din 7 

- Belki tana bir kol saati - Hayır. İşte onun için ıa-
hediye edecek . na sormak istiyorum ya! 

- Bunu da nereden cıkar- - Ne soracak11n? 
dm 7 i - Yani ... Neden öyle. de-

- Randevusunde durma- ı din? .. Bir tehlike mi var? •. 
yan aşıkların• kol Sl'ati hedi- - Reşit Beyin fikrini sor-

- Süheyla Hanım, benim tı. Zihni büsbiitün karıtmI§lı: 
benim fazla bir şey söylemem Nemika Sırn, Neriman Cem-
doğru değil. şit, Semiha Nazmi, hep ayrı 

- Neden, kuzum? ayn kendisini bu süvareye ça-
- Reşit Beye sorarunız... ğ.rrıyorlardı. Muhtetem Nihat 
- Peki. Bu ak,am gelecek Hanım bir sürprizden, yeni si-

mi o da? 1 malarda.n bahsediyordu. Sühey 
- Evet. Gelecek. la bh· şey bilmiyordu. 
Öyle ise orada sorarım. (Devamı var 
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Muhabir mektubu 

Sinopta mektepler 
Birinci sahifeden geçen yazı 

Dün tahtelbahirlerimi- lansen 

1 

ar' 
[ 

Vilayet dahilinde bir orta mektep 
ve 7 6 ilk mektep var 

k d Demagojisi 
ze bayrağımız çe il İ .. cedI~:ş' J~~;:~.s~~~:~~~yin 

(Başı birinci sahifede) ru tes'it etmiştôk Bu münasebetle bir şehirci değil, ls.veç ve Rus 
1 h do'1anma h•ın nd~nını tebrik ede-dı. Ahaliden bir çok kimse er. ;,su- . .k. 1 k' millet erinin, keniJi şehirlerini 

si motörler ve sandallar kira1ayrak rim Diı-incı ve ı ınci nönünü ta ıp 
k eden Sakarya ve Dumlupınar c!eniz süslemer: için degil, kendi şe-deniz al tı gemilerimU.i görme .c oş 

muşlardı. Beş on dak:ka zarfında de altı gemilerimizden son·n o umüzde hireilik ilimlerini tesis etmek 
nizin ü••ü, yüzlerce .anda!la dolmu§ ll:i k'\nunuev_cl ayxnd." da Zafer ve' için, onu çağırmış olmalarıdır. 
tu. Bu C •.nada bı'r deniz zabiti do;1an Tınaztepe dı trucrlcrı donanmamıza B. d k' d d A r 'n 

lt.h k d kt" B t 8 - ··k R · ız e ı ava a, nı~ara ın k d k' _._ ı ı :ı e rcc tr. aş a uyu eı- f • 
ma uman anına ya aşar.m: si.niz Ga7i Hazretleri oldug-u halde ve .stanbıılun planlarını yap-

- Efendim, dedi, deniz altı gemi • 
leri demirlediler! Büyük Môllet Meclisi ve I.met Paşa tırmak değil, bu planların ya-

KumanJan emir verdi. Hazretlerinin donanıntmrıın yeni- pılmasından İstifade ederek. 
- Hazır İf'U"eti ç&kiniz, ve prog· den teıis ve •on renni terakkiyata ( 1jehircilik) denilen ilmin biz-

"b' · b la nız uygun bi,. tekilde ikmali için masruf d d .. h l ' . . 
ram mucı mce merasıme a1 yı · olan büyük himmet ve himRyelerini e e_ mute a~sı~ anr:ı ı;etıştır 

Bngrak çekiliyor burada lisam ~ükranla yadebnek bor mektır. Yem bır Turkıye ya-
Hamidiyenin güvertesinde ve kap cumdur. Fi hakika donanmanın inki pıyoruz. Yeni bir iki 1jehir de -

tan mevkiinde toplanan davetlilerin şaf ve tt:alisi için sarfoluna" bu gay ğil. 
gözleri, yeni gemileirmize çevrilm.i~ retler, hakilraten memleketin izami 
ti. Herke• merasimi bekliyordu. fedakarlığını İ<tinıel ouretile yapıl-

Tam saat üçte uzun bir b-..ru ça· maktadr~. Bütün IY1iidafaai Milliyeve 
lmdı ve a?<abinde Dumlupınar, miite dooaruna mensuplarının, donanma· 
akıben Sakarya gemilerimizde evvel nın inkişaf ve t<:ali•i için gösterilen 
ce gönderilen muzikaların çaldığı İs bu itinaya li!yık olmak icin son gay 
tiklil marşr ile şanlı bayrağonız çe- retlerini sarfedeceklerine. emin ol
kildi. Bu !Irada Hıunidiyenin topla- mak İllerim. Bu gayret ve faali. 
rı, latanb.ıl ufuklannda tarrakalıakis yeti« bu yeni, h"rp illetlerini iatima 
ler bırakarak gümbürdemeğe başla- le, azami muvaffakıyetle istimale do 
ıruştL Toplar abldıktan soor8. diğer nanma erki\nını ve efradını yetiştira 
bir zabit, kumandana: mekledir ki biz bu büyük himayeye 

- Yirmi bir pare topla sancak ıe 
llim)anmııtır efendim... dedi. 

Davanın siklet merekzi bu 
iken Profesör Hermann Jan
.<en hakkında bir takım lafları 
gazete satırları halinde sıra
lamakta salahiyet görmek, iki 
bakımdan adidir. Bir kere, da
vanın tamammı kavrıyamıya

rak (ber mutat) detayları üze
ıfrıde hadım ve zürriyetsiz fi
kirler yumurtlamak itibarı ile, 
ikincisi de, dünyanın otorite o
larak tanıdığı bir adamın kıy
metinden şüphe etmek gibi, 
ya yerden yapma bir garazkar
lık, yahut, insanı merhamete 
sevkedecek kadar bir cehil nü-

Lağvedilen Gemlik yatı mektebi talebesi 

Gemlik yatı mektebi lağvedildi 
Gemlik yab mektebi liğvedilmit· 

tir. Bu mektebin betinci ıınıf tale
besi bu sene derslerine devam ede. 
cekler, gelecek aen tahadetnameleri
ni alıp çıkacaklardır .. Dördüncü ıı
nıf ta!ebesiEdime yatunektebine gön 
derilmek üzere l•tanbula getirilmit· 
!erdir. Talebe mualimleri Naşit Rıf. 
kı Bey refakat etmektedir. Talebele 
re şehrin şayanı tema,a yerleri, abi
deleri, müzeleri gezdirilmit ve dün 
akşamki trenle Edirneye hareket e
dilıniıtir. 

f .l! 

Gemlikte muallimler birliği 
Gemlik mualimlcri aralarında bir 

birlik teıkil etmitlerdir. Birlik hal
kın ilmi ihtiyaçlarını tatmin makıa· 
dile bir okuma oda5ı teais etmİft ay~ 
nca da haftalık konferanslar tertibi 
ne kan- vermi~tiı. Okuma odası iç.in 
bir de radyo alınmıştır. Gemlik mu· 
allimleri halkın irfan ıeviyeıinin yük 
selmesi için fevkalade çalıımaktadrr 
!ar. 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ = 
'() stte: Sinopta Cümhuriyet bayramı merasiminden bir intiba. 

Kumandan Şükrü Bey, Müdafaai 
Milliye vekili Zekii Beye aynen bu· 
nu tekrarladı. Vekil Beyle lıtanbul 
vali muavini Fazlı Bey ve kuman· 
elan Cevat, Ali Sait, Şükrü Naili Pa 
ıaJ.arı ve matbuat erk.ann, şehir na· 
mına gelen davetlileri sureti mahıu 
sacla hazırlanan büfeye davet etti. 
Sofra, gayet zarif çiçeklerle ıüalen
ınitti. Davetlilere burada paıta, limo 
nata, çay ve saire ikram edildi. 

Donanma kumandanının 

layık olduğumuzu isbat edeceğiz. 
Yeni filomuz, rnem1eketin menahii· 
nin müsait olduğu nisbette müteva .. 
zi bir program takip etmektedir. Biz 
bu mütevazi proğramla, kemiyette 
değil, keyfiyette muvaffakıyet teıni 
ni çarelerini arayacağız. Türk ıanca 
ğrru asırlarca Akdenizde şerefle gez 
diren ecdadnn • .zrn kanı damarlenmız 
da, meMkibi hatıralaronızdadır. Biz 
de onlann öz çocuklarıyız. Sözümü 
bitirmeden evvel hütün donanmayı 
tebrik eder ve bu mes'ut vesile ile 
ulu Gazimizin •ıhhat ve ıaadetleri 
temennilerini tekrar etmek iıterim.,, 

munesi göstermek itibarı İle. 
Her iki bakımdan da, gerek sa 
tırları yazanlar, gerekse bu ba 
yağı demagoiiyi tertip ve tah 
rik eden insanlar, küçük ve çir 
kindirler. 

BULMAK SAN' ATİ 
Altta: Orta mektep muallimleri meb'us lbrahim Alaettin .• Vekil Beyin bu nutkuna donanma Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

. . . Beyle birlikte •• • • • • • . . . . teşekkürü 
Donanma kumandanı 

söz alarak dedi ki: 

kumandanı Şükrü Bey kısaca tefek· 
Şükrü Bey kür etti ve davetliler, birer ikiıer Ha Eğer bazı lstanbul gazete

leri, Profesör Hermann Jansen 
in ihtisasına müracaat edilmiş 
olması etrafında, mutlaka bir 
takım sözler sarfetmek ihtiya
cını hissediyorlarsa, bunu, öy
le bir şekilde tatmin etsinler ki, 
ayni zamanda, boyunlarının 
borcu olan müspet tenkit vazi
fesini de eda etmiş olsunlar. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

SİNOP Sinop vilayeti 
176,000 nüfuslu bir memleket· 
tir. Merkezi vilayette muha
tebe ve hicret dolayısile ancak 
beş altı bin nüfus kalmıştır. 
Üç kaza&ı, 6 nahiyesi ve 463 
köyü vardır. Kaza ve köyler 
:Zengin ise de merkezde şayanı 
dikat bir durgunluk müşahe
de olunmaktadır. Mahallelerde 
Karı kadim büyük evler var
ta da hepsi ahşap ve cepheleri 

Padavra tahtalarile tuhaf bir 
'ekilde kaplı olduklarından hiç 
birisi bir kıymeti mimariyeyi 
haiz değildirler ve maazallah 
Yangın tehlikesine maruzdur
lar. Nitekim Sinop iki defa yan 
lnış ve kül olmu,tur!. 

Maarif 
Dahili vilayette bir orta mek 

tep ve 76 ilk mektep vardır. 
Bunlarda 4221 kadar talebe o
kumakta ve (111) muktedir 
llıuallim tarafından idare olun 
tnaktadır. 

Orta mektep - Bugün or
ta mektebi de ziyaret eyledim. 
1-falk fırkası meclis riyasetini 
Ve muallimler birliğini de ifa 
~!emekte bulunan müdür Ni
:ıamettin Bey şuurlu ve tecrü
beli idareııile vilayette büyük 
bir varbk göstermektedir. Mek 
tep muhtelit olup 220 talebesi 
Vardır. Bina güzel ve etrafı da 
açık ise de maalesef cephe
si güneşe müteveccih değildir 
Ve henüz bahçesi de duvarla 
Çevrilmiştir. Her sene mekte
be müracaat edenlerin mikda

tı gittikçe çoğalmakta oldu
iundan bu gidişle bimlnm ki
fayet etmiyeceği anlaşılmak -
tadır. Mektebe vali Süleyman 
Necmi Bey zamanında başlan
Dıış ve ikmali Diyanbekir va
lisi Nizamettin Beye müyesser 
olmuttur. Muallimler birliği 
tarafından verilen müsamere
lerle fakir çocuklara yardım o
lunmaktadır. Geçen sene çıkan 
36 talebeden 8 tanesi kızdır. 
'fürkçe musiki ve riyaziye mu
allimlikleri münhaldir. Cevdet 
Kerim Beyin biradeı·i olan mu
aiki muallimi Cemil Beyin bir 
Dıide ameliyatını müteakip ve
fat eylediğini kemali teessürle 
haber aldım. 

Ada mektebi - Bu mektep 
başmuallim Mithat Beyin ida
resindedir. Bolu kız muallim 
ınektebinden mezun hanımlar
la yerli muallimler tarafından 
tedris olunan talebenin mikda
rı 190 dır. Mektep emvali met 
lııkeden alınmış muntazam bir 
binadır. Ve bahçesi de çok va
ıi ve denize nezareti mükem
llleldir. Mektebin su tesisatı 
lnaalesef bozulmuştur. Geçen 
•ene 25 talebe mezun olmuş
tur. Talebenin kitapları veril
lnit faaliyet batlamJştır, devam 

ve intizam yolundadll'. 
Merkez mektebi - Orta 

mektep müdürü Nizamettin 
Beyin refikaları başmuallim 
Natide Hanımın ciddi idaresile 
sinesine (203) talebe toplamış 
olan bu mektep gerek bina ve 
gerek mevki itibarile pek güzel 
olduğu gibi bahçesi de vasidir. 
Geçen sene 27 talebe çıkarmış 
ve fakir talebelere iskonto pa· 
rasından kitaplar tevzi eylemiş 
tir • 

Cümhuriyet mektebi -
Mektepler içinde bina itibarile 
en fena mektep bmasıdır. Bu 
mektep Alilettin camisinin av
lusunda ahşaptan tavanları ba 
sık biçimsiz bir yerdir ve buna 
binaen ( 3) sınıflıdır. Bu mek
tep hem muallimlerin ce hem 
de çocukların neş'esini kaçır-
makta olduğundan yakında 
münasip ve güzel bir binaya 
nakledeceğini vali Bey bana 
söylemiştir. Mektep başmual
limi Necip Beyle arkadatları 

- Vekil Beyfendi.. Kumandan 
Paıa)ar Hazeratı, muhterem Hanı
mefendiler ve Beyfendiler .. 

Geçenlerde gene bu salonda Koca· 
tepe ve Adatepe gemilerimizin aan· 
cak cekıne ıneraıirninde yalanda ye 
ni d~niz altı gemilerim.izin gelecek· 
!erini söylemiıtim. Bugün, bu yeni 
gem.İlerimlz, Cumhuriyet donanma .. 
sına iltihak etmiş bulunuyor. Bugün 
bu yeni gemilerle Cumhuriyet do
nanmasının kuvvetli bit' temeli vaze 
dilmiıtir. Tabiidir ki bu yeni ve mo 
dern gemilerle temeli atılan donan· 
ınamızın daha mükemmel bir suret
te binası yapılıyor demektir. Şanlı 
sancağımrzın ıerefini kuv\o·t"tli bir su 
rette mufaz.a eden ulu Gazimize ta .. 
zimatJanmızı arz ve diğer zevab ki .. 
ram hazeratma hilhaısa donanma 
namına teıekkür ederiz,, 

Zekai Beyin c~vabı 

Bu nutka Müdalaai Miliye vekili 
Zekai Bey atideki nutukla mukabe
lede bulunmuıtur: 

- Dumlupınar ve Sakarya deniz 
altı gemilerimizin sancak keıide me 
rasiminde hazır bulunuyoruz On beı 
gün evvel Kocatepe ve Adatepe dis
truerlerimizin donanmamıza iltihakı ' -- ···--·-···--·-· ......... _ 

Remziye Vasfiye ve Muazzez monulu Cemal Beylerle Hacı 
Hanımlar kıymetli muallimleri Ömer Zade İzzet Bey ve müf
mizdendir • 

tü İbrahim ve acente Hüseyin 
Gümrük daire:1i Efendilerin ve otelci Mehmet 

Kale içindeki bu daireyi zi- ağa ile mahdumları Ahmet 
yaret eyledim. Çok kibar tabi- ve Mehmet Efendilerin ve şim 
atli bir zat olan merkez memu- di Sinop ağır ceza reisi bulu
ru Ahmet Cemil Bey kaçakçılı nan ve Adapazarı cihetlerin
ğa kat'iyyen meydan verme- den beri fedakarlıkları söyle
mekte ve (6) muhafızla koca ııen Hasan Fikri Beyin ibraz 
bir mmtakayı idare eylemekte- eylemiş oldukları yüksek ve 
dir. Muhafaza memurlarından unutulmaz hizmetleri herkes 
Oflu Hüseyin Efendi beni ha- tarafından liaam tükranla tiz. 
nesine davet ve İ$tirahatimi te- kar ve tekl'ar edilmektedir. 
min eylemek suretile büyük bir Bu fedakar vatandaşlardan 
misafirperverlik göstermiştir. polislerin istiklal madalyalari
Bu vatandaş ne kadar iyi kalp- le taltif olunmadıklarını \"e 
li bir insanmış! Gümrük idare- her halde unutulmuş olmaları 
sinin buradaki deniz teşkilatı nın muhtemel bulunduğunu 
namına yalnız bir takası vardır teessüfle haber aldım. 
ki o da muhafızlardan birisine Sinobun imar ve hüsnü ida 
aittir ve bir kişi tarafından resinde hizmetleri sepkat eden 
sevk ve idare olunur! 

zevat arasında da şimdiki Di-
Gümrükten ihracat namına yarıbekir valisi Nizamettin 

ecnebiye mal sevkolunduğu Beyle Rize meb'usu Akif ve 
yoktur. Buradan yalnız bir tü- sabık polis komiseri Remzi 
tün geçmektedir ki o da lstan· Beylerin isimleri hürmetle ya
bula kadar gitmektedir. Daha dohmmakta.ıır. 
doğrusu buranın ithalat ve ih- Cumhuriyet bagramı 
racatından bir faide olmamak- h 

Cuın miyet bayramının yıl 
tadır • dönümü burada pek şaşaalı 
Sinopta hizmet eden simalar bir surette tes'it olunmuştur. 

Memleketimizin İstila de- Vali Azmi Beyin ve erkanı ,.j 
'\'irlerinde olduğu gibi Sinopta !ayetle umum memurların bu 
da hizmet fedakarlıkları sep- merasime verdikleri ehemmi
kat eden simalar vardır. Bun- yet şayanı takdirdir. Mütead. 
lar meyanında o zaman polis dit mahallerde merasim yapıl. 
komiseri ve şimdi meclisi umu mış ve halk coşkun tezahürat 
mi azasıiıdan bulunan Remzi la iştirak eylemiştir. İrat olu 
Beyin maiyetinde polis efradın nan hitabeler ve okunan nu
dan hüsnü, Yusuf, Avni, İbra- tuklarla manzumeler halkı cuş 
him ve Murat Efendilerle bir ve buruşa getirmiş ve çok al
likte büyük fedakarlıklarda bu kışlanmıştır. Gece sabahlaıa 
lundukları ve sabık mutasarrıf kadar danslı balolar verilmiş 
ve Bitlis valü esbakı Zihni Bey ve fener alayları yapılarak müs 
le baytar müdürü Şükrü Figa- ı tesna ve mesut bir gece haya
ni ve şube reisi olup kayma- tı geçirilmiştir, 
kamlıkla tekaüt olan Kaeta- Ragıp KEMAL 

midiyeyi terkederek ayrıldılar. Bun
dan ıonra, Zekai Bey, refekatlerinde 
Ali Sait, Cavat, Şükrü Naili Pafalar 
olduğu halde hususi bir motöre bi
nerek deniz altı gemilerimizi ziyaret 
ettiler. Kendilerine gemilerde ikram 
larda bulunuldu. Denizalb gemileri
nin ziyaretinden ıonra Vekil Bey 
tekrar Hamidiyeye dönmüt ve bir 
müddet kalarak saat dörtte merasi
me nihayet verilmesi üzerine avdet 
ebniştir. 

Yeni deniz altı gemilerimizden Sa 
karyaya Binbaşı O•m'ln Zeki, Dum
lupınara Binbaşı Ziya Beyler süvari 
tayin edilmişler ve he.- iki süvari, 
gemileri İtalyadan limanımıza getir 
mişlerdir. Gemil~r, ı..racla bir iki 
ı:ün kaldıktan sonra lzmite gidecek
lerdir. Müdafaai Millive v~kili Zekai 
Bey. dün akşam şehrimizde kalmıt· 
tır. Bu..ünkü trenle Ankaraya avdet 
edecektir. 

Eczacılar 
Birleşiyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
leştiği takdirde vüc_ut bulacak yeni 
cemiyetin ıimdilik hem Türk Farına 
kclogları, hem Türkiy~ eczacıları ce 
miyetinin isimlerini bırden almaaıru 
teklif etmektedirler. Fannakologlar 
birliği ile eczacılar cemiyetinin tev· 
hidi .. as itibarile takarür etmiıtir. 
Fakat henüz isim meselesi etrafında 
bir karar verilmemiştir. iki tarafın 
bugün de içtimn ederek bu mesele 
etrafında son kararlarını venneleri 
muhtemeldir. isim meselesi halledil
diği takdirde gerek eczacılar, gerek 
Farmakologlar bir arada bir heyeti 
umumiye içtimaı yapacklar ve yeni 
vücut bulacak birlik encümenler ha 
!inde her zümreyi temsil eden heye 
ti merkeziye idaresini İntihap ede
ceklrdir. iki cemiyetin birlqmesile 
vücude gelecek yen' t,irlik 1 - Ecza 
hane sahipleri, 2 - . 'epo ıahiplerini 
3 - memur ve zabit eczacdan, 4 -
Serbest eczacıları ve müdürü mes .. 
ulleri, 5 - Liburatuvar sahiplerini 
temsil edecek bir federasyon mahi
yetinde olacak, ayrıca bir neıriyat 
bürosunu ve akademik bir ilim encü 
menini ihtiva edecektir. Birlik bun
lardan başka vefat eden azasının ge
ride kalan ~ile ve çocuklarına bir yar 
dnn olmak üzere etibba muhadenot 
cemiyetinin tatbik ettiği usuldeki 
muavenet tarzını tatbika baılayacak 
tır. Bugünkü vaziyetinde iki ayrı te 
,ekkül halinde bulunan cemiyetler 
gayelerinde muvaffak olmak ve bu 
esaslar dahilinde çalışabilmek icin 
tevhidi lüzumlu görmektedirler. Bir 
leıme, aynı zamanda eczahane sahip 
)erile, müstahdemleri olan eczacılar 
arasmda zuhur edecek ihtilafları da 
da gene her iki tarafı~ hükümleri 
bulunacağı divanı haysıyctte halledi 
leceği icin fikir pek mülayim görül
müş ve bil~ itiraz kabul edilmiştir. .............................. ·················-···· 

Yeni neşriyat: 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

ll HIUlllll I 
1ST ANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 

EVKA T TARİFESİ 
19Jl senesi Teşrinisaninin 22 inci gününden itibaren 

i14nı ahire kadar miıteberdir. 
HUDUT Birinci Soa "lo 

Desinler ki: (Profesör Her-
mann /ansen gibi bir otorite 

HAREKET Faırla Harek. Harek. 

nin bilgisinden, yalnız Ankara 
ve lstanbul 1jehirleri planları
nın yapılması için değil ,asıl bir 
şehircilik ilminin ve bir şehirci 

10 Şişli • TUncl 1 
lik terbiye ve ananesinin birde 
de teessüsü için, mümkün olan 
istifadelerin temini lazımdır. 
Bundan sonraki şehirlerimiz i
çin de, muttasıl haricin ihtisa
sına mı müracaat edeceğiz? An 
kara ve lstanbul planlarının 
kuvveden fiile geçmeleri ijinde 
eğer Trabzon, Konya ve zmir 
gibi büyük ;ıehirlerimizin bele
diyeleri, her biri muktedir birer 
mühendis veya mimarı, kendi 
nam ve hesaplarına Ankara ve 
lstanbul imar Komisyonların-

:f: 12 Harbiye - Fatih ' 
t" 
-· 1 qı 14 Maçka - Tünel 
!'1 g; 15 Taksim • Sirkeci 1 
~ 
~ 16 Maçka-Beyazıt -

18 Tamm-Fatih 

1 
1 

19 Ku.-tulıuş- Beyazıt 1 
da çalıştıracak olurlarsa, bir tıı:I 
taşla iki kuş vurmak kaidesin- • 
den, (Türk Şehirciliği) bahsin ;! 22 Bebek-Eminönü 
de de, elden geldiği kadar isti- qı 
iade edilmiş olur. Aiakadarla~. qı 
harekete euçsinler. gı 

$işlideıı · Tünele 3, 6, 9ı 

Tünelden • $işliye 
Kartul111tan - Tünele 30 
Tünelden · Kurtul~ 
Harbiyeden • Fatihe S, 11 
Fatihten - Harbiye 

Maelcadan - Tünele 30 
Tünelden - Maçkaya 

Taksimden - Sirkeciye 4, 5 
Sirkeciden - Taksime 7 

Maçkadan - Beyazıta 6, 8 
Beyazrttan - Maçkaya 14 

Taksimden - Fatihe ıs. :ıc 

Fatihten - Takıimc 

Kurtuluştan - Bcyazıta 6, 11 

Beyazıttan • Kurtula~ ıs 

1 ••••••• 

Betiktaştan- Bebeğe 

Beş.iktqtan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 8, 16 
Eminönünden - Bebeğe 45 
Bebekten - Kara.köye 
Karaköyden - Bebeğe 

Bebekten · Beşiktaııa 

Orta.köyden - Aksaraya 10, 16 
Akaaraydan · Ortaköye 20 Fakat bunu yapmıyarak, ~ 23 Ortaköy- A~ray 1 

yapılan şekilde bir takım şey-
1'1 1 Beşiktaıtan · F.otihe 7 11 /er yapmak, bir şeyler yapmak ~ 34 Beşilı:tat· Fatih Fatihten. Beşiktaııa 0

15 
tan başka i!ji giicü olmıyanla- ----<ı>-<e ... oHı•ıo....,•>+-• ---
rın bir şeyler yapmalarından 
ibarettir. Üste de, ayıbın cüp-
pesine bürünerek, kelli feIIi 
suçlular gibi, boş kalan mey -
dam, doldu,ramazlarsa, süsleme 

> 32 Topk.ııt>ı • Sirkeci 

c 
feri icap ediyor. 

Burhan Asaf ~ 
-< 33 Yed.ikule-Slrkeci 

inhisar nizamnamelerin qı 
de tadilat yapıldı Gl 

~ 
!'1 
~ 37 F.dimck.apı -Sirk. 

Aklara)'dan • Topkapıya 
Topbpıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topk:apıya 

Topbpıdaa - Bcyazrta 
Bcyuıttan - Topkapıya 

Topkapıdan - Abaraya 

Aksaraydan - Y edikulcye 

6,1( 
20 

60 

Y edikuleden • Sirkeciye 6, 11 
Sirkeciden · Y edikuleye 20 
Yedikııleden • Beyuıta tiO 
Beyazıttan - Yedikulcye 
Y edikulcden - Aksaraya 

Aksaraydan - Edirnckapıya 
Edimekapıdan . Sirkeciye 7-14 
Sirkeciden - Edinıelı:apıya 24-60 
Ediraekapıdan . Beyazıta 
Bcyazıttan - Edimckapıya 
Edimekapıdan - Aksaraya 

Saat 

6.30 
6.SS 

21.00 
21.30 

6.09 
6.21 

20.30 
21.00 

7.10 
7.3S 

6.40 
6.33 

7.30 
8.16 

6.40 
7.30 

6.01 
6.26 
6.30 
6.4S 

22.2S 
23.10 

-.-
6.06 
6.4S 

7.00 
7.46 

6.12 
6.33 
7.09 

!4.00 
!4.30 
-.-
6.08 
6.33 
7.13 

24.00 
24.30 

-.-
6.04 
6.30 
2.03 

24.00 
24.30 

Ankaradan verilen maliima 
ta göre, Tütün ve müskirat 
inhisar idareleri nizamnamele
rinde Heyeti Vekilece tadilat 
yapılmıştır. Her iki idare de, 
umum müdürlerince intihap e 
dilecek bir reis ve bir i.za ile 
levazım müdüründen, makine 
mühendisinden ve muhasebe 
müdüründen mürekkep birer 

It:t:ih.a.clı 1Vi.llI1 
komisyon teşekkül edecektir. Harik ve hayat üzerine sigorta muameles 
Bu komisyonlar bu idarelerin icra eyleriz. 
tedavül sermayeleri haricinde 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir kalan bütçeye müteallik mü-

TÜRK S1GORT A ŞİRKETİ 

Saat 

24.10 
24.3S 

23.30 
24.00 

t.02 
1.00 

23.30 
24.00 

20.03 
20.30 

22.20 
21.30 

18.30 
19.16 

21.10 
22.00 

21.S? 
22.42 
24.40 
t.2j 
2.0S 

20.44 
21.30 

20.30 
21.16 

22.10 
22.46 

1.00 
l,4S 
2,0S 

22.14 
22.S4 
ı.oo 

ı.4S 

2.05 

22.20 
22.SS 

1.00 
1.45 
20;, 

bayaat, imalat ve inşaatın mü Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanınd2 
Türksporun üçüncü yılının albn· zayede ve münakasalarını ya- Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. \ 

cı sayısı dün çok güzel bir tabı ile pacaklard~;r ·~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~!!!!!!!!!:.~T;:e~l~:,!B~e~y~o:ğ~l~u~ -;~2~0~0:3==!!~~~-!--!!!!!! 

Türkspor 

intişar etmiıtir. Diir.kü faaliyetten, 

=~e~v~::i~:~::do:::'
1

~~~~=i~- iSTANBUL 373 B E R L 
1
. T 2 A N K A R A 

de:ı, İzci sahifelerinden, mektep maç .1.stikl:ll. cadJesi. ilacı Bayram cadde>i 
larından maada Yunanlılan münaka 
şa ve ihtilaf yüzünden nasıl yeneme Muptedı ve mü- Hususi ve umumi 

dik isimli yazı, Federasyon reisi terakki talebe l••••••••••••ıııiıımııııiı~·········· dersler hanenizde 
Bürbaneddin ve Orhan Beylerin ya- m için veya mektepte, 

zı -:e ~Y.~natlar~, Muvafak lhıanm LYENİ KURSLAR HER LiSANI o·· GRETIR Tecrübe dersi 
karikaturu ve ııaıre.. AÇILIYOR fR 

Türk~p~r ciden cazip bir numara j ·•ıiılıiil&iiiiiii!i&iiiiiiii•E!!!!ie!!E&;;o;;;;a•iiiiiiliö;;;;;;;;&;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;SM;i;iEEi;C;!!3C!!AıBN!iEİİİNİıİİİDİİİı .. 
neıretmı,tır. -
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MOBiL Y Ave KARYOLA almak 
bulunanlar, 
Riza pqa 

arzusunda Asri mobilya mağazaaınm 
lstanbulda aalonlannı gezmeden mu· 
yokuşunda bayaatta bulunmayımz. 

S ı lonlarımız fa her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolalar.n envaı salon 
salamanje ve kübik yatak odafannın müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş ist 
file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.2 

umumi7e, ifteha11%lık ve kuvvetsizlik 
bllJtlk faide •• teııiri prillen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

H A B 1 P E D İ P Beyin yeni çıkan eaerleri: 

1 - Almanya'da Sivasi Fırkaların 
Programları 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

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

Apartımanınızı 
Asrileştiriniz 

Apartımanmızı asrileştirmek ve yenileştinnek fırsatı zuh 
etti. Bunun için Beyoğlu, İstiklal caddesi, Tokatliyan ka 
sın da 

LUVR Mağazaların 
ziyaret ediniz. En güzel ve en iyi cinsten tefrişat Ievaz 
tını m!itedil fiatla bulacaksınız. En müşkilpesentler b 
memnun kalacaklardır. 

2 - Avrupada Tütün.inhisar~an ve 
Türkiyede Tütün inhisar idaresi 

•-----.. Doktor ALİ VAHlT -----.. -='--5•E•Y•R1--SEF-·A·I•N--..: 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Alpuliu Şeker Fabrikası 
BU SENE 

Tevzi merkezi: İkbal kütiiphanesiclir. 

.-------------------~:·------· iki Adet Boş Kutu için Çok beskr. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur.Meme-

Mer:lı:ez acenta: Galata Köprii lıa· 

11 B. 2362. Şube A. Sirlıeci MübUr. 

dar ude ban 2. 2740. 

3 0 Kuruş •. d.ek.i111ç·o-cu·k·~~~:8:e=ğ:~:::;E·d~:~u::::f.ey·i-d.ik·k-at·k·' 
20 Teşrinsaniye kadar bakkalınıza bir adet boş LÜKSI 

kutusu ve bir adet boş VİM kutusu veriııseniz mukabilinde 
30 kuruş kıymetinde bir LÜKS tuvalet sabunu alırsınız . 

PİRE-İSKENDERİYE 
(/ZMJR) fo TC§rinsani 

.Salı 10 da Galata Rıhtı
mından kalkar. 

TRABZON POSTASI 

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

kek mualim ve Ankara İsmet Paşa kız enstitüsünde aynı ders
ler için bir hanım muallime ihtiyaç vardnr. Galatasaray Lise

İzmit Belediye Da
iresinden: 

(ANTALYA) vapuru 10 
Teşrinsani Salı 17 de Sir
keci Rıhtımından hare
lketle ZonguJda!k, 1nelbo
lu, Ayancık, Samsun, Ü
nye, Fatsa, Ordu, Gire. 

jesine nazaran hattı haricisi on üç kilometro olan İzmite cari nüşte Zonguldak yoktur. 
Paşa suyunu Font boru esası üzerinden şehir ' tesisatı ile bir Of, Sürmene, Gör.eleye 

son, Trab~, Rize, Ma
Bedeli keşfi (250800) lira (15) kuru• olup musaadak pro- ı pavriye gidecetkir. Dö-

clıe uğTayacaıktır. 

:-..-iiııııııııiıııı----~ si veya lise derecesinde bir Fxansı:a mektebinden veya bu liktc ve kapalı zarf usulile 30 Teşrinievvel 931 tarihinden iti
mo1.'1:epleri bitirdikten sonra Fransızça tahsilli bir Darülfünun haren bir ay müddetle münakasaya vazolunmuştur. 
veya yüksek mektepten şehadetnameli olmak şarttır. Taliple- ' 1 - Münakasa Belediyelerce yapılacak müzayede ve mü- SADIK ZADE 

Biraderler vapurlan 
Karadeniz postası 

rin şehadetname ve şimdiye kadar bir vazifede ıbulunmuşlarfa nakasa nizamnamesi ahkamına tabidir. 

ellerindeki vesikalar suretlerile Maarif Vekaleti Yüksek ted- 2 - İhale, 30 Teşrinisani 931 tarihine müsadif Pazartesi gü 
ı lrisat· Umum Müdürlüğüne tahriren müracaatları lazımdır. 

Dunılu Pınar (3557) nü saat 15 te İzmit Belediye dairesinde icra edilecektir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

Verilecek nümunelerine tevfikan kağıt ve teferrüatı amba
nmızdan verilmek üzere 77 kalem evrakı matbua aleni müna
kasa suretile tab'ettirilecektir. Talipler Galatada İstanbul Li
manı Sahil sıhhiye Merkezi başkatipliğine müracaat ederek 
nümune ve şartnamelerini görebilirler. 23 teşrinisani 931 pazar 
tesi günü saat 14 te Galata sahil sıhhiye merkezinde müteşek

kil mübayaa komisyonunda ihalesi icra edileceği ilan olunur. 
(3600) 

3 - Talipler muhammen keşif bedeli üzerinden yüzde yedi 

buçuk nisbetinde teminatı muvakkate akçelerini nakden ve ya

hut Devletçe muteber tanınmış bir bankanın teminat mektubu- 1 

nu ve ehliyeti fenniyelerini münakasa şartnamesinde gösterilen-, 

esaslar dai.resinde tevdi edeceklerdir. 

8 v;ı::i P l Z l 8 
günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 

4 - Arzu edenlere proje ve teferruatı ile münakasa şartna· (Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi-

mesi ve mukavele suretleri yirmi beş lira bedel mukabilinde resun, Trabzon, ve Ri-
İzmit belediyesinde verilecektir. ze) ye azimet ve ayni 

5 - Mütemmım maliimat almak istiyenler İzmit, İst;;nbul iskelelerle Görele ve Ü-
ve Ankara Belediyelerinde mevcut proje ve teferruatını tetıkik nye ' ye uğrayarak av-

det edecektir. Fazla tafedebileceklerdir. 
si' "t için Sirkeci Meyme-

6 - Talipler muvazzah adreslerini ihtiva edecek ve pullu net hanı altında acenteli-

lstanbul Sıhhi müesseseler 
misyonu Riyasetinden: 

olarak imza edecekleri teklifnamelerini (İzmit belediyesi tara- ğine müracaat. Tel. 22134. 

Mübayaa ko• fından tanzim ve ilan edilen Paşa suyunun Font boru ile şehre I •-----------• 

Tıp talebe yurdu için lüzumu olan «185» adet 

veçhile ma müflon gamsele 10 Teşrinisani 931 salı 

isale ve tevziatı halclı;ındaki tesisata ait mevcut ve musaddak ı 

.. . bilumum plan, resim, keşifname, şartname, mukavelename ve 
numunesı . 

.. .. ı hesabat ve teferruatı münderecatına tamamen ıttıla hasıl ey-
gunu saat 1 d .•. d kA . k · 

16 da pazarlık suretile satın alınacağından taliplerin nıezkfır 

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

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
müdürlüğünden: 

e ıgım en mez ur tesısatı mevcut ve musadda pro1e ve te-

ferruatındaki şerait dairesinde ve bu hususta tanzim ve teati 

olunacak mukavelename tarihinden itibaren on sekiz ay zarfın 1 

da •........ Tünlı: Lirası bedeli maktu mukabilinde vücude geti- 1 

rip belediyeye ahkamı mahsusası mucibince teslim eylemeği 1 

kabui ve teahhüt eylerim) şeklinde tanzim edeceklerdir. 

7 - Talipler, deruhte edecekleri işbu su tesisatını başara-

Şehrimizin büyük bir 

TİCARETHANESİ 
Yazıhane işleri için Türkçe 

ve Fransızçayi veya İngilizçe 

bilir zeki, faal, çalışkan Türk 
tabiiyetinde 16/17 yaşların.da 

bir genç arayor. Muktedir o~n 
!ar için iyi bir fmıattır. Ta
liplerin "ZEKİ" rümlızile İs

tanbul 176 numerolu posta ku · 
tusu adresine tahriren müracaat 
]arı. 

Müstahdemler için 155 takını dbise (maa kasket) 149 çift 
Fotin ve 149 kaput aleni münakasa ile yaptmlacaktır. Talipler 
Ankacada Umum Müdürlük Ayniyat şubesine, İstanbulda Ga
latada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıh
hiye merkezi Baştabipliğine müracaat ederek şartnameleri ala
bilirler. 19 T.Sani 31 perşembe günü saat 14te İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil mübayaa komisyonunda 
ihalesi icra edileceği ıilan olunur. (3494). 

bilecek fenni ve mali iktidarı haiz bulunduklarına dair maruf Parla Tıp FakUltesl mezunu 

fstanbul Deniz Levazımı Satınalma 
komisyonundan: 

Kilo 
6000 Sade yağı: Kapalı zarf usulile miınakasası 8/2. Teş/ 

931 pazar giinü saat 10,30 da. 
6150 Zeytin: Açık münakasası 8/2. Teş/931 pazar günü sa

at 14 te. 
Yukarıda mikdan yazılı iki.kalem erzakın hizalarındaki gün 

e saatte münakasaları icra edilecektir. Şartnamesini görmek 
ıçin her gün ve vennek istiyenlerin münakasa gün ve saatlerin 
de muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Leva
zımı Satınalma komisyonuna miiracaatlan. (3260) 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetinden: 

Serpuş ve tozluğu ile beraber (4600) takım kışlık elbise 

imaliyesi kapalı zarfla münakasası 11/11/931 tarihinde çar
şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek için, 

her gün, münakasaya iştirak için de (O) gün taliplerin temi

natlarile birlikte Gedikpaşada Jandarma satın alma komisyo
nuna müracaatları. (3342) 

ve muteber müessesatı maliyeden verilmiş mali vesikalarla 

muteber fenni vesaik ile beraber münderecatlarına ittıla ve ta
mamen kabul edildiğine dair altları inıza edilmiş şartııame, mu 

kavelename, keşifname, plan, resim, proje ve şeraiti fenniye . 

'i lt vo zührevi hastalıklar mütehassı> 

I>r. Bahattin Şevk 
Balııalı caddes~ Meserret oteli 
ı .,rı.;ısında Avni lkv apart1m!1"' 

ı 25 sabahtan akşama kada ı 

layihası ve hesabatı fenniye cetvelini teklifnamelerine Ieffen ------------
ita edecekleri ilan olunur. (3492). 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramive 000,000 
1 .. 400,000 
1 .. 200,000 
1 .. 150,000 
1 

" 100,000 
1 

" 40,000 
1 

" 30,000 
1 

" 20,000 
1 .. 15,000 

100 ıı:tükiifaı (1,000) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 

s ••-ramive :ıo,ooo) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 .. (5,000) 30,000 
ıs •• (3,000) 45,000 
60 .. (2,000) 120,000 

200 .. (1,000) 200,000 
5,000 'Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

Basur memelerine 
RASURAL 

Basur memelerinin kat'i 
ilacıdır 

lstanbul Asliye mahkemesi Birin
ci ticaret dairesinden: W. Stroink 
ve şürekası ticarethanesi vekili İs
tanbulda Sadıkıye hanında avukat 
İsmail Agah beyin mahkemeye va
ki müracaatında müvekkilinin M
m.ili bulunduğu fstanbulda tüccar
dan İsak Var on mahrumları taraflft 
dan kabul ve imza edilmiş ve 10/1, 
15/ 2, 5/3, 15/3, 25/3 ve 31/3/1932 
tarihlerinde tediyesi muktezi beş 

kıt'ası elli ve birisi 65//16/2 ingiliz 
lirası ki cem'an 315/16/2 İngiliz li
rasını muhtevi altı kıt'a poliçe zayi 
edildiğinden iptaline karar itası ta 
lep ve dava edilmesi üzerine mezk!lr 
poliçeler kimin yedinde ise kırk 

beş gün zarfında mahkemeye ibraz 
etmesi lüzumunun ve ibraz edilme
diği takdirde iptaline karar verile
ceğinin gazetelerle illinına ve tedi
ye edilmemesi lüzumunun da muha
tabına tebliğine mahkemece karar 
verilmiş olduğundan keyfiyet Türk 
Ticaret kanwıunun 638 inci madd<o!
sine tevfiken ilan olunur. 

Kesme Sekeri .. 
imaline muvaffak olmuştur. 

Bu şeker Avnıpanın piyasamızdaki kesme şekerlerine t 
mamen muadil olduğu halde fiatı Avrupanınkinden okk 
sında yüz para ehvendir. Muhterem hal'kımız Alpullu kes 

şekerlerini her yerde arayabilirler. 

Yeni nesil 
r TÜRK KADINLARI MUSiKİ HEYET 

namil.e teşekkül eden heyetimiz Türk musikisinde büyük bir inkil 
vilcuda getirmiştir. Çünkü Türk ulısı ve musiki mektebin.denmez 
yirmi kişiden mürekkep olan bu san'atkar Hanımlar heyeti musikiy 
si İstanbulda ve AnadoJuda söylenen milli şarkıların kaff<>Sini ve m• 
li marşları taganni ve milli kıyafetlerle raks etmekle beraber bil.ha<i 
Zeybek, Kürt ve Kalkan oyunlarında şayanı hayret bir muvaffakiy 
göstermektedirler. Heyetimiz bu kış mevsiminde Taksimde 
Köşkün gazinosunu icar ederek mükemmel ve çok mütenevvi bir pr 
gramla faaliyete geçeceğini muhterem halkımıza rebşir ederiz. 

Yeni Nesil Türk Kadınları Musiki Heyeti 

Tekirdağ Vilayeti D 
mi Encümeninden: 

j Çorlu kazası merkezinde inşasına maşlanup natamam K 

mış olan mektep binasının (8886) lira 54 kuruştan ibaret inş 
/ tı 21 gün müddetle ve kapalı zari usulile münakasaya kon 
1 muştur. 

1 

1 - Keşifname, Şartname ve sair evrakı müteferriasını g' 
mek isteyenler Vilayet Daimi Encümen kalemine müracaa 

1 edeceklerdir. 
2 - İhalei katiye 17-11-931 Salı günü saat on beşte Da· 

Encümence icra kılınacaktır. 
3 - Talipler (661) numaralı müzayede, münakasa ve ih 

Kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesin-de tanz" 
edecekleri teklif mektuplarına bedeli keşfin yüzde yedi buçu 
nisbetinde teminatı muvakkate akçesine ait vesaikle inşaatta 
tihdam olunacak Fen memurunun ıbir dairei Fenniyeden 
saddak vesika ve muvafakatnamesini lef etmeleri ve ihale sa 
tinden evvel Makamı Vilayete tevdi veya göndermeleri laz 
dır. 

Istanbul Gümrükleri Mu 
haf aza mü dirliğin den: 

Asgari 350 azami 500 ton benzin mübayaasına ait) tir. 
1 - Müdürlüğümüze ait merakip için asgari 350 aza 

500 ton benzinin mübayaası kapalı zarfla kırdmnağa kon 
muştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri İstan 
Gümrükleri Muhafaza müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul GümrUkleri Muhafaza Müdür! 
ğünde. kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapıl 

caktır. 

4 - Kırdırma 18/11/931 tarihine raslıyan çarşamba gü 
saat 14 (on dört) tür. 

S - Teklif mektupları kanunda.ki hükümlere gi:ıre gün ve s 
tinden evvel İstanbul Gümrükleri M. M. müteşekkil kıomisv 
na verilecektir. 

6 - Kı:I'dıımaya girecekler benzinle resen iştirakleri ıh 

linde ticaret odasından vesaikini ve bir müesseseyi temsili 
halinde vekaletname ve ticarethane vesikası hakkında vesr 
göstereceklerdir . 

7 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 9375 liral 
muvakkat güvenmelerile teminat belli saatten evvel komisy 
na gelmeleri. 

8 - Örneği şartnameler.e bağlı evsafı kimyeviye ve fe 
ye hususu şartnamede yazılıdır. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kaö-ıdı do 
"' durulduktan sonra hiç bir teklif kaıbul edilmiyecektir.(3471) 

Devlet Demiryolları idaresi i lanlar 
................................................................... __.... 

Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapa 
zarfa münakasası 23 ikinci Teşrin 931 Pazil'l'tesi günü saat J( 
da İdare meı:ıkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Ha)' 
darpaşa veznelerile Eskişehir istasyonunda birer liraya satıl· 
makt;ı olan şartnamelerde yazıltdır. (3521) 

MiLLiYET MA TBAASl 


