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ETEM İZZET 

İstanbul' un 
Pil anı 

ı ismet P~sa persembe gUnU nutkunu öyl y 
Şehremini ve belediye reisi 

Muhittin Bey, geçen gün ıe· 
bir itleri hakkında gazetelere 
beyanatta bulundu. Muhittin 
Bey, beyanatı arasında lstan
bulun planını yaptırmak mese 
lesine de temas ederek, bu
nun lüzumunu takdir ettiğini, 
ancak böyle bir plan yaptır
ınak için para olmadığını söy
ledi. 

Plan meselesi, Şehir mecli
•i geçen ilkbaharda açıldığı za 
ınan meclise verilen beş se
nelik faaliyet programında da 
ınevzuu bahıedilmiıti. Alel
acele yazılıp ta verilen bu pro 
gramın satırları araıında te
hir için bir plan yaptırr.ıak da 
bi belediyenin müstakbel faa
liyeti cümlesinden olduğu söy 
leniyordu. Biz o zaman bu söz 
lerden planın ne demek oldu
ğunun layıkile anlatılamadığı 
nı söylemittik. Muhittin Be
yin son beyanatı da bu kana
atMııizi \eyit etmektedir. Çi.ın 
kü plandan evvel bir mesai 
Programı tanzim etmek, ara
banın önüne atı koşacak yerde 
atın onune arabayı koy
ınaktır. Yani icraat ve faaliye
tin mantıki silsilesini takdim 
tehir etmek demektir. Bizce 
plan demek, belediyenin §U 

veya bu iti yapması demek de 
iiildir. Faaliyetini tanzim et
trıesi demektir. Şehrin hudut· 
lan, vüs'ati, yolları, parkları, 
trıeydanlan, çarıı ve pazarla-
11, hülasa tehrin bütün hüvi
Yeti ancak bu plan yapıldık· 
lan sonra meydana çıkacak
tır. Ve ihtiyaçlar ancak bu 
plandan doğacaktır. Binaen
aleyh planın yapılması her ıe· 
ye takdim edilmek lazımdır. 

Plan yanlız belediyenin ya· 
pacağı işlerin tanzimi ve sıra· 
Ya konması demek değildir. 
Şehirdeki bütün inşaatı tan
zim eden amil de plan olacak
br. itiraf edelim ki bugün bu 
İnşaat faaliyeti, plansızlık yü 
zünden anarşist bir halde
dir. Altıncı dairei belediyenin 
karşısındaki arsaya bir takım 
apartımanlar yapılmıştır ki bir 
birinin havasını, günetini ve 
ziyasını kesiyor. Boğaz içine 
gözleri tahrit eden bir takım 
binc.ılar inşa edilmittir. Bu 
vaziyet şehircilik mefhumile 
telif kabul eder bir hal değil
dir. Dünyanın en güzel ıehri, 
Plansızlık yüzünden çirkin bir 
trıanzara arzetmeğe batladı. 
Ve gerek belediyenin gerek et· 
hasın imar ve inşaat faaliye
ti bir inzıbat altına alınmazsa 

Çin sokaklarında ölüler ve mevzi alan Japon askerleri 

Çinde ''ilanı harp,, siz 
muharebeler oluyor 

Japonların Rus mıntakai nüfuzuna 
yaklaşmaları da 

vaziyetin vehametini artırmaktadır 
LONDRA, 7 A.A. - Tokyo'dan 

Reuter ajanaına bildirildiğine göre 
dün Tahsiam mmtakasmda ve Non
ni nehrinin §İmalinde mubasemat 
tekrar baılamıı ve alqama kadar 
devam etmiştir. 

Tokyo matbuatı tarafından alınan 
haberlere nazaran Çin kıtaatı An
ganchi'den çekilmiştir. Bundan baş
ka Japon kıtaatının ikinci fırkaaına 

kumanda etmekte olan jeneral Ta-
mon Tchana. Tchum'den Nonni • • • kz 
nehri üzerine zevkedilen takvıye .. 
taatına refakat etmektedir. 

Üç japon bölüğü 
muhasarada 

LONDRA, 7 A.A. - Mukden' • 
den News Chronicle gazetesine bil· 

(Devamı 6 mcı sahiiede) 

Sovyet ihtilalinin 
14 üncü yıldönümü 

Dün Rus konsoloshanesinde par ... 
lak bir çay ziyaf~ti verilmiştir. 

1 Meclis 
Toplandı 
İsmet Pş. perşembe 

günü beya 
natta bulunacak .. --Dün encümenler 
intihap edilmiştir 

ANKARA, 7 (Telefon) -
Meclis encümenleri riyaset ve 
mazbata muharrirleri intihap
larmda ehemmiyetli bir deği
şiklik yoktur. Recep Beyin 
meşguliyetinin çokluğuna bina 
en milli müdafaa encümenin
den istifa etmesi üzerine reisli 
ğe İhsan Paşa, mazbata mu
harrirliğine Muhittin Nami 
Bey, katipliğe de Diyarıbekir 
meb'usu Kazım Paşa seçilıniş 
tir. 

Başvekil İsmet Paşa per
şenbe günü Millet Meclisinde 
nutkunu İrat edecektir. Baş
'ekilin bu beyanatına hususi 
bir ehemmiyet atfedilmekte· 
dir. Mali ve iktısadi vaziyet 
hükUmetin tasavvurları, son 
Avrupa seyahati beyanatının 
baılıca esaslarını t«l!kil edecek 
tir. 

Teşkilatı esasiye encümeni 

ANKARA, 7 (A.A.) - 8. 
M. Meclisi bugün reis vekili 
Refet Beyin riyasetinde içti
ma ederek Meclis encümenleri 
intihabatı yapılmış, teşkilatı 
esasiye encümenine Mehmet 
Asım, (Aıtvin) Dr. Mazhar 
(Aydın) Tahsin (Aydın) Ali 
Sururi (Balıkesir) Asaf (Bur
sa) Memduh Şevket (Elaziz) 
Hakkı Tarık (Gmon) Mah
mut Esat (İzmir) Halil (İz
mir) Ahmet Rasim ( İstan
bul) Muhiddin Paşa (Kara) 
Dr. Fuat (Kırklareli) Yunus 
Nadi (Muğla) Celal Nuri (Te 

(G.;)vamr 6 zncı sahifede) 

Balkan gülle 
Rekoru kırıldı 

bir zaman gelecektir ki, latan Bundan tam üç hafta evvel 
bul, tabii mevkiinin güzelliğiı- Veysi 14 metre 19 santimetre 

Fakat alakadar hey' et 
bunu haber vermekte 

niçin geç kaldı 

De rağmen, dünyanın çirkin 

1 

atlamakla, bu sene ikinci Ati-
tehirleri arasında sayılacak- Rus Koasolosluluııda verilen çaya davetlilerden bir gurup.. na oyunlarında 14 metre 12 

lır. 1 • 1 Dün •ehrimiz Rus konso- Hüsey·ın Ragıp Bey, vali mua santimetre atara~ Balkan gül P anı yaptırmak içın azım x 1 k t d 1 
loshanesinde Sovyet ihtilafı· vini Fazlı, poli5 müdürü Ali e. re orunu t.esptı e en .ate-gelen para en yerinde aarfe- B 

d 1 l k V nın 14 üncü yıldönümü müna- Rıza Beylerle bütu··n ecneb~ tı. t_am. 7. santıme_ rde geç. tı. . u i mit para o aca tır. e se- b f k ı- b 
1-' b f 1 b. h · sebetile mükellef bir çay ziya kon•olo• lar •efaretler erkanı ızım ıçın ev a a e ır netıce '<lZ yüz in nü us u ır te nn, 0 0 • 0 • d. 
~er sene bu plansızlık yüzün- feti verilmittir. Ziyafet sami- matbuat erkanı ıehrimiz mute ır. h 
den gördüğü zararla mukaye- mi ve parlak olmuş, davetltler ber ailelerine mensup birçok Ancak orada azır bulunan 

d'l k 1 ı~ · · zenmn bir büfeden izaz edil- zevat hazır bulunmu•lardır. ve derhal bu çok büyük mu-ıe e ı ece o ursa, p an ıçın o· ~ 

9erilecek para hiç demektir. mitlerdir. Başvekilin beyanatı 
Biz planın kaça yapılabileceği Ziyefette Moskova sefiri MOSKOVA, 7 (A.A.) -
llİ bilmiyoruz. Yalnız bildiği- ----·-----.. -· Tetrinievvel ihtilalinin 14 ÜD· 
Dıiz bir §ey varsa, plan öyle cü senesi vesilesile büyük ti-
lıir ayda iki ayda hatta bir iki yatroda aktolunan içtimada 
•enede yepılacak bir ter olma söz alan Başvekil M. Molo-•a gerektir. Binaenaleyh para tof Sovyet Rusya'nın dahili 

n da def'aten verilmesi icap ve harici vaziyeti hakkında 
tmez. Bir defa planı yaptır· izahat vermiıtir. M. Molotof 
ağa karar verince, derhal bütün cihan devletlerinin İs· 

tı:ıaruf bir şehir mimarı ile te- tihsal seviyesinin harpten ev 
as etmeli. Meseli hükUnıet velki seviyeye dütmek üzere 
erkezimizin planını yapmak- olduğu §U sırada Sovyet Rus 

ta bu kadar büyük muvaffakı- ya istihsalatının harpten evvel 
Yet gösteren Ganaen ile gö- kine nispetle üç misli fazla 
liişmel~ ve şeraitini sormalı. olduğunu, diğer devletlerde 
hize öyle geliyor ki, bu mima 10 milyonlarca itsiz bulundu. 
tın istiyeceği paranın yekU- ğu, ücretler indirildiği ve zira 
llu ve tediye şeraiti, tehir büt at berbat bir halde bulundu-
Çesinin tahammülü fevkinde o ğu halde Sovyet Rusya'da bil 
llllnaz. Planın ikmali senelere akis amele noksanı bissedil-
ütevakkıf olduğuna göre tedi diğini, ücretlerin artırıldığını 

~e ıeraiti de kısa veya uzun · ve ziraatın de büyük bir inkişaf 
adeli taksitlere bağlanabilir. Başvekil ismet Pa!jB Ankara Hu gösterdiğini ehemmiyetle kay· 

Her halde gerek belediye kuk mektebinde diploma tevzii me- delmiş ve beş senelik planın 
Ve gerek alelumum eşhas rasiminde genç hukukçulaTimızın behemehal dört senede tahak
arafından serfedilen faaliye- diplomalarını bizzat tevzi buyur- kuk ettirileceğini ilave eyle. 
in selameti namına bu plan- dular ve mühim bir nutuk söyledi- miştir. 
ızlığa bir gün evvel nihayet /er. Resmimiz Başveki/imizi münev Tü, k • Ras dost/ağa 
ermek lazımdır. ver Türk gençliğine hitap ettikleri M. Molotof, M. Litvinof'un 

vaffakıyeti federasyona bildir
mek mecburiyetinde bulunan 
Mmtaka Atletizm heyeti 23 
gün geçtiği halde vazifesini 
yapmamış ve federasyona ha
la bildirmemiştir. 

Bizim gibi bütün Balkan
milletlerini çok, ama pek çok 
alakadar eden bu haberi ala
kadar makama bildirmekte aca 
ba Atletizm heyeti neden bu 
kadar gecikmiştir?. Ve bunun 
sebebi nedir? Diye sormak 
hakkımızdtr zannediyoruz. 

Yoksa bu o kadar mühim 
ve şayanı zikir bif' ıey değil 

1 M. Mouchanof un 11 

Ziyareti 1 

Bulgar 
tahmin 

gazetelerinde 
ve mütalaalar 

SOFY A, 6 A.A. - (Muhabiri 
mahsusumuzdan) Başvekil M. Mou
chanauff, dün gazetecilere, Bulgaris 
tanın Ankaradaki sefiri M. Pavloff' 
dan almzş olduğu mektuplar, ismet 
Paşanın Bulgar başvekilinin Anka
rayi ziyaretine ait davetini tekrar 
eylemi, bulunduğunun bildirildiğini 
ıöylemikştir. 

Kendisine vaki olan davetin, M. 
Litvinofrun Ankarayı ziyareti, M. 
Musaolininin ismet Pa,ayi davet ey 
lemeai sırasına tesadüf etmesinin ce .. 
vaben, Başvekil, bu hususta yapılan 
bütün mütalea ve tahminlerin ta
mamen asılsız ve bu davetin diğer
lerile ayni zamanda yapılmış olması· 
nın tamam tesadüfi olduğunu beyan 
etmiıtir. 

1 Teşrinisani tarihli Vreme gaze
tesi, M. Litvinoffun Ankarayı ziya· 
reti, ismet Patanın Moıkovayı ziya
rete daveti, M. Mussolininin ismet 
Pa,ayi Romaya davet eylemeıi gbi 
biribirine benzeyen ayni vak'aları 
karşılaştırarak şöyle yazmaktadır: 

"Siyasi bir membadan öğrendiği 
mize göre, bu davetler, Sofya, An
kara ve Roma mahafili siyasiyesindc 
bir hareket vücude gelmesine sebep 
olmuştur. 

Siyaıi mahafil, bu davetlerle ya
kın şarkta Moskovadan geçmek üze 
re Ankara • Sofya - Roma'yı ihtiva 
eden bir blok teşkilinin istihdaf e
dilmiş olup olmadığını bilmek İste
mektedir." 

2 Teşrinisani tarihli haftalık Pra· 

Ay scnunda Aızkaraya geleciği 
bildirilen Bulgar BaJVekili 

M. Moucban§uff 

vada mecmuası bu ziyaret ve da•et· 
lere dair olarak şunlan yBZ1yor: 

Başvekil M. Mouchanauff'un ya
kında Ankaraya yapacağı ziyaret 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Cuma yerine 
Pazar! 
Ba tasavvurun talıaTcTcaTca 

için pek az 

zaman kaldıfjı söglenigor 

Hafta tatilinin pazara tah
vili etrafındaki cereyanın git
tikçe kuvvetlenmekte olduğu 
görülınektedir. Bu hususta ya 
kında bir karar ittihaz edilece 
ğini de dün telgraf haberi o
larak bildirmiştik. 

927 senesi ortalarında Tica 
ret odası reisi Hüseyin Bey 
odaya takrir vererek hafta 
tatilinin bizde cuma ve garp
ta pazar günü olmaıınm mah 
zurlu olduğunu ve cumartesi
nin de ortada sakat bir gün 
olarak lcalmasından dolayı haf 
tada üç gün ziyan edildiğini 
bildirmi~ ve hafta tatilinin pa 
zara tahviliı için letebbüsatta 
bulunulmasını temenni etmit 
ti. 

O vakit Oda meclisi bu tak 
riri ittifakla kabul etmiş, ve 
iktısadi hayatımız için bu te
beddülü lüzumlu görmüştü. 
Oda bu karan o zaman mev
cut bulunan Ticaret vekaleti
ne bildirmişti. 

Kavalalı Hüseyin Bey meb 
usluğu esnasında da bu fikrini 
muhtelif münasebetlerle ileri 
sürmü,tü. 

Deği,ikliğin artık tahak
kuk edeceğiı ümit edilmekte

Şükrü Kaya Bey lstasyonda teşyi ediliyor. 

Dahiliye vekili seya
hatına başladı .. 

Şükrü Kaya Bey dün şehrimiz
den Ma1atyay~ 

müteveccihen hareket etti 

Garp vilayetleri de teftit edilecek. 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

Bey dün T oroa ekapreeile ya· 
pacakları büyük ıark seyahat
lerinin ilk merhale.i olan Ma 
latya'ya müteveccihen hareket 
etti. 

T oros ekspresine hususi bir 
vagon raptedilmişti. 

Vali muavini Fazlı, Polis 
müdürü Ali Rıza Beyle vila
yet ve belediye erkanı, matbu
at mümessilleri ve sair zevat 
vekil beyi te§yİ için Haydarpa 
ta garında hazır bulunuyorlar 
dı. 

Vekil Bey trenin hareket 
saatinden evvel istasyona ge
lerek le§yİe gelen zevatla bu
bihalde bulundular. 

T oroa ekspresi tam saat 

üç buçukta iy:iı sebayat temen
nileri arasında hareket etti. 
Şükrü Kaya Beye bu seyaha 

tinde Başmuharririmiz Siirt 
meb'usu Mahmut Bey de, re
fakat etmektedir. 

Dahiliye vekili Beye Eski
şehir' de Ankara' dan gelen 
Jandarma umum kumandanı 
Kizım Pata iltihak edecektir. 

Şükrü Kaya Beyin bu §ark 
seyahati bir aydan fazla de
vam edecektir. ilk merhale 
olan Malatya'dan sonra El
aziz'e gidecektir. Bu meyanda 
DeTtim ve havaliai de gezile
cektir. Elizizden sonra Er
gani ve Diyarıbekir'e gidilecek 
tir. Seyahatin buradan itiba-

(LUtfen sahifeyi çeviriniz) 
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Ahmet ŞÜKRÜ bir sırada alınmıştır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
midir acaba? dir. 



( Hatıratımla bafb&f8 I 
, (inli..,. eememiı kıaa aöder) 

Yanlışlığı ne suretle 
kitaba uydurmalı? 

Yağmurlu karanlık gecede kar
şımda süngüsü parlayan 

Hintli neferden başka kimse yok! 

-Dur! 
Dedi. Hemen durdum. Hint 

. 1eferinin gözleri, timdi ocak 
mazgalları arasında parlayan 
birer alev gibi idi .• O iki nazar, 
çehresinin sim siyah ç~rçevı;si 
içinde bana korkunç bır tekil
de çevrilmit bakıyordu •• 

Yarı kıt türkçesile, yarı 
kendi lisanile karıtık garip bir 
tarzı ifade ile: 

- Sen caausl Ne İf var, sen 
burada?! 

Dedi Ye cebinden çıkardığı ' . 
parlak Ye madeni bir nöbetçı 
düdüğünü de ağmıa yaklattır
dı •. 

Vaziyetim çok vahimdi. 

O noktada yakaladığı bir 
adamı casus diye içerideki İn
giliz zabitine teslim etmesin
den sarfı nazar, hemen bir sün 
gü darbeaile beni o noktada 
- yani mıntakai memnua da
hilinde - hayabma bitime 
çekse, imiri tarafından bu hiz
metine mukabil bir madalya 
ile taltif ııörmeai de yüzde yüz 
muhakkaktı •• 

Ben, onun kendi müsaadesi 
le bu noktayı ııeçtiğimi anlat
mak istedim; Hintli arap, ku
ru parmağım sağa sola iki de
fa salladı: 

- La! 

Dedi, tiddetle sözümü red
detti .• 

Etrafıma bakındım, o yağ
murlu siyah gecenin 11lak top
rakları üstünde, kartımda sün 
güsü parlayan neferden baıka 
derdimi anlatacak bir kimse 
yoktu .• 

Korkudan çenelerim takır 
takır biribirine çarpıoyrdu. 

Yazan: iZZET ZIYA 
ce çoluk çocuk evde nafaka pa 
rası yapacağımı da elimle ye
mek işareti ayaparak anlattım • 

Nefer bet lirayı aldı, biraz: 
düşündü, bir tanesini daha is
tedi, ben guya istemiye iste
miye uzattım, onu da verdim .• 

Ondan sonra duvarın 
maklığını gösterdi: 

- Yallah •• Seli.met! .• 
Dedi. 

oar-

Ben hemen koıtum, duva
rın üstüne sıçradım. Fakat o 
uzun parmaklıklardan öteye at 
lamak haylı miifküldü. Nefer, 
evvelce girdiğim kapıdan tek
rar beni niçin çıkarmadı, ora
sını dütünmeie vakit yoktu. 
Zira, Hintli, duvarın dibinde 
duruyor, elindeki süngünün 
parlak ucu, hemen hemen iki 
bacağımın arasına diyecek, 
saplanıp girecek kadar yaklaş
mıı, benim öteye atlamamı sa
bırsızlıkla bekliyordu: 

- Haydi ıabuk.. Şabuk •• 
Bana yaklaıan o korkunç sün
günün ucu hemen vücudüme 
saplanıverecekmit gibi gelen 
o müthit, o helecanlı, o korku· 
lu saniyeleri içinde, demir par
maklığı nasıl aııp ta öteye at
ladığımı bilmiyorum! 

Yola çıkınca, sür'atle koş
mağa başladım. Ben bu müt
hit badireyi atlatmak, daha 
doğru bir tabirle (canımı kur· 
tarmak) tan mütevellit bir se
vinçle arkada~ımın evine koı
tuğum zaman, onu merakla 
kapının önünde, beni bekler 
bir vaziyette buldum: 

- Müjde! Dedim.. Hintli 
neferler bugünden itibaren bi
zim lehimize döndü .• Bugün ge 
len bir telgraf haberi var: Hin 
distanda beklenen ihtilal ateşi 
infilak etti ı 

Nefer bir dakika sonra, ba
r.a fazlaca sokularak parmak
larile bir ıey sayar gibi bir ha 
rekette bulundu, ve daha sonra 
da demir parmaklığı göstere- Arkadaşım zeki idi, yüzü
rek oradan sokağa atlayabile- me dikkatli dikkatli baktıktan 
ceğimi ima etti. 

İti anladım: Nöbetçi nefer, 
benden para istiyordu! Bütün 
bu dessas tedbirler bu maksat 
içindi .• 

Biraz nefes alır gibi oldum. 
Fakat, ifin bu noktada diğer 

bir felaketli cephesi vardı: O· 
zerimde o gün aldığım maaıla 
beraber, diğer bir ahbabıma 
ait külliyetli mikdarda emanet 
bir para da mevcuttu! 

Bu paranın ödenmesi de 
güçtü. Fakat, aklıma o sırada, 
neferi bana emniyetle taıırtıp 
aldatacak bir tedbir geldi. 

Maaıla bu emanet parayı, 
o gün geç vakit aldığım için, 
toptan bir zarfa koyarak ceke
timin sol cebine yerlettirmit
tim. Asıl yevmi harçlık port
föyüm de sağ cebimde idi. T ah 
minime göre de, içinde ancak 
ıekiz, dokuz kağıt kadar bir 
şey vardı. Neferin bu talebine 
ben hemen razı olmuı gibi gö 
ründüm. 

Derhal portföyü çıkartıp ' 
açtım. Birer liralık sekiz kağıt 
va:dı. Ben onları sayarken, ne 
fer de keseye eğilmiı dikkatle 
bakıyordu .• 

Mevcut naktimin bundan 
ibaret olduğuna emniyet hiaıl 
ettirmek için, sekiz kağıttan 
beşini uzattım, yalnız üçünü 
hafifçe göğsüme vurarak ken
dime ayırdığrmı, onlarla bu ge 

ren olan kımıında Birinci mü
fettiş İbrahim Tali Bey de bu 
lunacaktır. Mardin'den sonra 
Siirt, Urfa, Meraş, Gazian
te;>, Adana, Mersin ve Silifke 
ye gidilecektir. 

Vekil Bey bundan sonra 
Garp vilayetlerinde İzmir' den 
başlamak üzere bir tetkik seya 
hati yapacak U,ak, Afyon ve 
Eskiıehir tarikile Ankara'ya 
dönecektir 

sonra: 

- Şimdi bu sözleri bırak, 
yüzün sapsarı olmuş •. Sen onu 
söyle •• Ya çok hastasın, yahut 
ehemmiyetli bir tehlike geçir· 
mişsin.. dedi. 

Derin bir nefesle, kendimi 
kanapenin üstüne bıraktım, bir 
sigara yaktım, geçirdiğim 
vak'ayı arkadatıma anlattım •• 

Zavallı arkadatımın hayret 
ten ağzı açık kalmııtı. Daha 
sonra, ben de §U cümlelerle 
sözlerime nihayet verdim: 

- Azizim.. Hint neferleri
nin bize rehakir gelen cazibe
li bakıtlan, züğürt tesellisi ka. 
bilinden olan kendi kuruntu
muz, kendi galatı rüyetimiz •. 
Bizim mukadderatımızı bir an
da salah ve itilaya tahvil ede
cek yakın bir Hindistan ihti
lali ise, gülünç bir ümit, tul 
emel kadar bait bir ihtimal!! 

Şubat 338 

(Devamı var) 

Almanyada tasarruf 
BERLIN, 7 A.A. - Hükumet 

tarafından ittihaz edilmit olan tasar
ruf tetbirleri nazırlara da şamil bu
lumnaktadır. Senevi 40 bin mark o
larak teıbit edilmit olan fevkalade 
tahsiııallar yanya indirilmiıtir. Kahi 
ne, yalnız batvekil ile hariciye nazı. 
r11ıın teırifat, meraıim ~e z..iyafetler 
için verileeelmekte olan bu tahsisa
ta ihtiyacı olduğu ve M. Brüning bu 
iki vazifeyi birden ifa eylemekte ol. 
duğu için bu tahıisatlan tasarruf 
yapmanın kolay olduğu mütaleasın
da bulunmaktadır. 

Bundan sonra salonlu vag ona 
y.Jnız baıvekilin binmesi takan·u' 
etmİ§tir. Diğer nazırlara gelince, on
lara yalnız fevkalade ahvalde yatak
lı vaeonlarcla birer yalak ve.ilecek • 
tir. Meb'uılar, yalaklı vagonlardan 
meccani surette ancak ayda bir de
fa 4tifade edeceklerdir. Bunun için 
de gidecekleri yolun 300 kilometreyi 
teca,-üz etmemesi lizımdrr. 

M LL tal 
----·. 

HARüCl .HABERLER 
Havada 
Bir müsademe ---Roma Üzerine beyan

name atan tayyare 
düştü mü, düşürüldü mü 

BERLIN. 7 A.A. - Roma üze. 
rinde Faşist aleyhtarı beyannameler 
atan meçhul bir tayyarenin uçmuf 
olduğunu ilk defa olarak Avrupa'da 
İnti'f&r eden Sosyaliıt Vorwaerts ga 
zeteıi, Lauro de Boıiı'in bugün yere 
dütmÜ§ olduğu hakkında ltalyan 
menabiinden çıkarılan bavadiıten 
şüphe etmektedir. 

Bu gazete, mezkUr tayyarenin 
yere düşmekten ziyade ltalyan tay· 
yarelerinin mitralyözlerile düıüriil
müş olduğunu zanneylemektedir.Bu 
vak'adan ikinci bir Mateotti mesele;.. 
ıi gibi bahseden mezkUr gazete şöy
le yazıyor: 

De Boıiı'in tayyaresi 3 tetriniev· 
ve! saat 21 den beri kaybolmu~lur. 
Bazı haberler mumaileyhin Corsika 
veyahut Yugoslavya erazisi civarın 
da yere inmiı olduğuna inandırmağa 
çalıştılar. Fakat bunun yalnız haki· 
kab gizlemek irin yapıldığı bugÜn 
temin edilmektedir. 

Eğer de Bosis !U ve:ıoa bu suretle 
hakikaten kaçabilmit olsaydı lt.Jya' 
da baricte bulunan doıtları ı.e.,disi· 
nen bahıedildiğini eıidehilecelderdi, 
fakat ölümünden o mertebe emin i
diler ki kendilerine tevdi edilmit ol· 
doğu vaıiyetna-yi açırnkta tered· 
düt etmediler. Akdenizde de de Bo
siı'in tayYareıine ait hiç bir iz bulun 
maması ela hayret ve i•tiğraba ~yan 
dır. Eğer mumaileyh Corsika ..eya 
Afrika sahillerinde düımüt olsayde, 
hiç olmazııa tayyaresinin parçaları
mn bulunması lazımdır. 

Bu hususta berbangi bir haber 
ve ma!Uınatm tam fikdaaı ve ltalyau 
hükumet makamatmın sükutu fu 
ıuretle izah edilebilir: 

De Bosis kendi tayyaresini takip 
eden bir veya iki halynn askeri tay
yaresi tarafında" öldürülmüıtür. 
Tayyarecilere bu bapta sükut etme
leri hakkında emirler v•rihniıtir. Ü• 
zerinde mitralyöz darbelerinin çok 
ayan olarak göcüldüğü bir tayyare 
aklBIDI 1 talyan sahilleri üzerinde bu 
lunmuı ve yukardan gelen bir emir
le Roma'ya eizlice nakledilmittir. 

Norwaertı gazcteıi, bu mütaleat .. 
tan aonl'a de Bosis'in tayyaresinin 
ltalyan tayyareleri tarahndan Fran· 
sız karaıulan dahilinde düıürülmüı 
olmaımın da pek mümkün bulundu
ğunu y11Zinaktadır. 

M. Lavalin Vaşington
dan istediğ teminat 

LONDRA, 7 A.A. - Times ga· 
zetesinin Washington' daki muhabi
ri; M. Laval'in Washington miili
katlan esna11nda, Almanya'dan Ver 
sailles muahede•İnin yeniden tetki
kine ait faaliyetini tevkif edeccı,'i ve 
Lehistan koridor..a mete~~~ine temas 
elmiyeceği hnkkın<la teminat iıle
mek hususundaki kat'i niyet ve ka
rarmı bildirmİ! olduğuı.u zar.net
mektedir. 

Balboo filosunun Ame
rika seferi 

ROMA, 7 A.A. - Giornal d'lta
lia, bir tebliğ neşretmektedir. Bu teb 
liğde bütün dünya tayyarecmk ma
hafilinde ltalya'nın jeneral Ba!bo 
kumandasında 24 deniz tayyaresi 
ile halya ile Amerika arasında iki 
merhaleyi bir sefer icra etmek üzere 
bulunduğuna dair bir if8yİa deveran 
etmekte olduğu beyan olunuyor. 

Bu bnadiıin ban!l'İ membadan 
terenüh etıniı olduğu malılm değil
dir. Bu muhayyel sefer hakkındaki 
neşriyata itimat edilmesini beyana 
mezunuz. 

Allain Gerbaut'un 
seyahati 

PARIS, 7 A.A. - Hatırlarda ol
duğu veçbile Allain Gerbaut yeni 
kotrasile ahiren Sartruville'e gilınİt· 
ti. Fire - Crest il nun İn'fB eclilmiı 
olduğu mezkur mahalde kendisini 
cer ettirerek nehir ve kanallardan 
geçmek ıuretile Fransa'yı katletmiş 
tir. Daha büyiik ve tehlikeli ıeferle
re alıtmıt olan cür'etkar ıeyyah için 
pek o kadar namemul tesadüfleri İh· 
tiva elınİyen bu seyahat devam ey
mekte olup küçük romürkör tarafın
dan çekilmekte olan kotra, bu gece 
Lyon'a varacakb. 

Lubeck'teki büyük dava 
BERLIN, 7 A.A. - Lubeck da

vasının bu ııabahki celsesinde mah
keme, Etfal hastanesinin eıki asis
tanlarından birisini dinlemiıtir. Mu
maileyh, Calmette uıulünden bahse
dilmiı fakat bu usule dair hiçbir İ· 
zahname •lmamış bulunduğunu söy
lemiştir. Ancak 1930 niııanı ortala
rına doğru CaJmette usulünün tat
bik edilmekte olduğunu ebe kadın
lardan öğreruniı fakat bu usulün 
tadbikatına ait netayiçten o zaman. 
larda da kendisine malıimat verilme 
miı olduğunu ifade etmiştir. Bu be
yanat samiin arasında büyük bir he
ye<"an doğurınuıtu~. 

1 Şimdi sıra 
Grandi'ye geldi 
ltalyan hariciye nazırı 
da W aşingtona gidiyor 

ROMA, 7 A.A. - M. Muısolini 
ile M. Grandi. hariciye nazırının 
Washington seyahati baklanda gö
rütmüılerdir. 

M. Grandi, bugün Napoli'de 
Conte Grandi vapuruna binecektir. 

ROMA, 7 A.A. - Gazeteler, Na
poli'den Amerika'ya eitmek üzere 
vapura binen M. Grandi'yi ıelimla· 
makta ve Amerika hakkındaki ltal
yan dostluğunu izbar eylemektedir. 
Bu gazeteler, M. Grandi'nin Ameri .. 
ka'ya azimetinden makııaılmın her· 
hangi husuıi bir meselenin baUine 
niyeti olmadığını. çünkü filvaki iki 
memleket ara11nda hali hazırda hal
li muktc:.ti hiçbir mesP!e mev<-ut ol .. 
madığıru söylemektedirler. 

M. Crandi'nin vazıftosinin büyük 
Avrupa ve cihan nıe6elelerinc ve 
beynclınilel teşr<ki mesaiyi tak•,jy.,.. 
ye mal'1r bulunduğ" rivayet edilmek 
tedir. 

Aınerikan ve ltal,!'C.1' noktai na
zarları yekdiğrriııe tamamil~ uymak 
tadır. Binaenaleyn iki memleket ele
le verip yürüyebil · r~er. 

lngiliz 
Kabinesinde 

Kral yeni nazırları 

kabul etti 
LONDRA, 6 A.A. - Yeni katıı. 

neye clabil nazırlardan on biri mu
hafazakar, beti Liberaller ve ıekizl 
Amele fırkasına menıup bulunmalı. 
tadır. 

ı Hegcanla 
Beklegorla 
Peştede hakikaten bir 

darbei 
hükumet olacak mı? 

BELGRAD, 7 A.A. - Macariı· 
tan ve Avuıturyada bir darabei hü
kilmet ihzar edilmekte olduğuna da· 
İr olan haberleri matbuat büyük bir 
alaka ile takip etmektedir 

Siyasi mahafil, huduttaki hadise
leri ehemmiyetle takip ebnekte ise 
de hali hazırda metelenin husuıi 
emniyet tedbirleri alınmaıına lüzum 
gösterecek mahiyette olmadığı fik. 
rinde bulunmaktadır. 

M. Litvinoff'un Cenev· 
reye gönderdiği telgraf 

CENEVRE, 7 A.A. - Sir Eric 
Drumond'un 17 şubat tarihli tami
mi ve Cemiyeti Akvamın muhtelif 
devletlerin teslihatlarının vaziyeti 
hakkındaki malumata dair olan ka
rannı hatırlatan 7 tesrinievvel tarih 
ti mektubuna cevabe,; M. Litvinoff 
Moıkova'dan a'f&ğıdaki telerafı ırön· 
dermiştir: 

"Sovyet hükUmeti, elinden geldi .. 
ği kadar tahdidi teslihat konferanaı· 

-·----·-· 
• 
inhisar idareleri 
birleştirilecek mi? 

ANKARA, 7 {Telefonla) -Tütün, müskirat, tuz inhiı&et 
idarelerile ruıumat muhafaza teıkilitmm birleıtirilmeıi içiıı 
Ankara' da bir komisyon tl!!kil edildiği hakkındaki neşriyat üze
rine salibiyatta~ bir zat diyor ki: 

- Günün en mühim meselt'si olan devlet makanizmasmııı 
her fuİ>e$inde tatbik edilmek için tedbirleri alınan tasarruf esas· 
tarının mevzuu bah~olduğu ıu sırada böyle bir tevhidin de ma· 
kul bir netic'! olacağı belki dütünülebilir. Ancak şimdiye kadar 
bu yolda tetkik edilmiş bir vaziyet olmamakla beraber böyle bir 
komisyon da ihdas edilmiş değildir. 

Kazanç vergisi miktarı 
tezyit edilmiyecek 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Memur maaşlarından kesil· • 
mekte olan kazanç vergısi miktarının tezyit edileceği hakkındaw 
rivayetler doğru değildir. 

Sigorta tarifelerinde yeni ahkam 
mn muvaffakiyetini temin için hw ANKARA, 7 (Telefonla) - Sigorta muamelatında faydalı 
tiırlü çareye baş vurmağa amadedir. bir istikrarı temin için üç sene müddetle tatbik edilmiş olan ye
Maamafih Sovyet hükUıncti bu mu- ni sigorta tarifesi 15 letrinisanide mer'iyete girecektir. 
vaffakiyetin, bu konferanaa İflirak 
eden bütün devletlerin bukukaıı mü Eıki tarifede ısaız tabir olunan ve bu sebepten yüzde yir
savabmn prensip itibarile kabul ve mi zama tabi tutulan binalar yeni tarifede umumi ahkama gir· 
teslimine vaıi mikyasta bağlı oldu· mit ve zam kaldrrılmııtır. Fabrika sigortalarında Şanimaj yani 
ğu mütaleaımdadır. Bu prensiple İf bırakma halleri nazarı dikkate almmıt ve böyle bir vaziyet do· 
hareket eden hükumetim konferans 1 ·ı edd" • ed ·· f rkl ·· h" ı · 
için aiasi iıtihzaratta bulunabilmek lebay!ıı e r ı ı<;-Pd ~d ucedre"tlma • arının mu

1 
esıese sa ıp erı 

hakkını ancalı: konferans tarafmclaıa ıne gün üzenn en ıa e ı esı eaaıı vazo unmuıtur. 

ihdas veya tayin olonsn "!üesse':"1e- iki ay sonra müddeti hitam bulacak nakliye tarifeleri gerek 
re veya 'fBhıslara tanıyabılecektir. İ b l'd b" k • d k fk y k"I • d • d"d "h • d ·u'ğ atan u a ır omıayon a gere tısat e a etin e ıım ı eu 

Bundan batka ıu cı eti e 1""' tetkik ed"I kted• 
ederim ki, bükıimetim, ltalya, Lo- 1 me ır. 

=.: ,:1~:~~i !:.U7!:ı1:': ~~ Ankara avcılar klübü şampiyonluk müsabakası 
le bir arzu izhar eden herhanııi bir 
devletle de bu suretle m.'\liiınat mil• 
badelesinde bulunmağa amadedir. 

LONDRA. 6 A.A. - Eski kabi
ne tarafından mühürlerin yeni kabi
neye tevdii ve ıreni kabine azaları ta 
rafından hükiundarın elinin öpülme
ai merasimi P117.arleü aabahı Buc
kingham sarayında icra olunacaktır. 
Bu m~raıimdcn sonra kabine mecli
ai hususi bir içtİr:>a aktedecelrtir. 

ANKARA, 7 A. A. - Avcılar kulübü 931 tampiyonluk mu· 
aabakuı, dün yapıldı. Hakimiyeti Milliye kupasını ıampiyonlu· 
ğunu alan Kütükçü zade Kazım bey kazandı. Tüccardan Hik· 
met bey ikinci, Kütükçü zadt' Mehmet bey üçüncü oldular. An· 
karada avcılık, Binicilik ve niıançılık sporları hakkında ciddi bir 
alaka uyanmıthr. 

t 

J.ONDRA, 6 />.A. - Yeni kabi
nenin teıekkülü hnsebile yapılacak 
olan lıükumet tayinleri hali hazırda 
batvckilin tetkikatı,..ın mevzuunu 
teıkıl etmektedir. Mumaileyh, Pa
zartesi akşamı L">ndra tehremininin 
vereceği ziyafette hükWııetin siyase
ti hakkında mühim birnutuk İrat e
decektir. A:yni mahiyette bir nutkun 
ela Salı günü Avnm kamarasında İ· 
rat edilmesi muhtemeldir. 

Kıbrısta sükun 
Avdet etti 

MALTA, 7 A.A. - Amiral ilen· 
ley' in lngilteı enin Akdeniz filosuna 
menıup gemilerle birlikte Malta'ya 
dönmek üzere Y.ıhnı'tan haı<?keti 
bu adada vaziyetin memnuniyeti mu 
cip bir halde olduğunu göıtermek
tedir. 

ATINA, 6 (A.A.) - Kıbrıs eha
liıi hakkında muhabbet ve muhale
fet izharı makııadile neşredilecek !>e
yannaıne için imza toplanacağı gün 
Atins' daki mağaza ve dükkanlarla 
ticaret evleri kapanacak ve münaka
le vaııtalannın hepıi tatil yapac~k
tır. 

ltalyan bahriyesi 
ROMA 6 A.A. - Son günlerde 

neıredilen 'beynelmilel İıtatistiklue 
göre ltalyan bahriye~i 1~ milden 
fazla ıürati olan gemilerın adedi Ye 
tonilatosu itibarile lııgillere ve Ame 
rikadan sonra dünyanın üçüncü dev
leti bulunmaktadır. ltalyan deniz Iİ· 
careti filosu, yeni ıiıtem gemiler 
nolrtai nazarından tonilato nİ•bcti ;. 
tibarile diğer devletlerin ticaret fi. 
!olarına faik bir mevkidedir. Bu nis· 
bet fazlalığı yeni yapılan Contre di 
Savoia ve Rex b-ansanllantikleri se
fere baıladığı zaman daha ziyade 
artmıı olacaktır. ----
Bulııaristanda yeni 

bir fırka 
SOFY A, 6 A. A. - "Muhabiri 

mahıuıumuzdan" Doktor Kostoff 
ile St. Zlateffin'in riyasetinde bulu 
nan muanz grup, Solya bidayet 
mahkemesine kendisini her zaman. 
ki çiftçi ittihadı namını muhafaza 
etmek üzere tamccmen ayn ve müs
takil bir teıekkül olarak kaydettir
mi4tir. Bu grup, resmi grupla ayni 
tarihte olarak bir kongreyi içtimaa 
davet edecek ve kendiıine taraftar 
olmak üzere mümkün olduğu kadar 
mahalli çiftçiler şubelerini celbetme
ğe çalışacaktır. 

Hindistanda tevkifat 
YENi DELHI, A.A. - Kitmir

de sükıin avdet etmiştir. Son İ syan
lar esnasında maktul düşenlerin ce
naze meraıimi h.!\disesizce icra edil
mİ§tİr. 

KIŞMIR, 7 A.A. - Japu'da bir 
lngiliz karakolu bir cami önünde 
nümayiı yapmakta olan 2S müslü
manı tevkif elmittir. Bunlardan 13ü 1 
bilahare ıerheıt bn·akılmııtır. 

Amiral Burzagli 
Malta' da 

MALTA, 6 A.A. - ltalyan ami
rallerinden Burzagli 1 ngilterenin 
Akdeniz filosu kumandanının geçen· 

!erde lta!yar." vaki ~lan ziy~ V ARŞOV A, 6. A.A.- Darülfünunda yahudi aleyhtarlığı 
ıade etmek uzere Trıeıte knıvazorı- • ke . .. • ı· 5() ·ıı· lehe k.f l · · 

Lehistan da Yahudi aleyhtarlığı 

ı Malbı'ya gelmi,tir. are tı uzenne po ıs, mı ıyetperver ta tev ı ey emıştıı 
e 1 ili" amiral' • afi ltaJ-n a Tevkif edilenler ceza mahkemıine verilmiıtir. Bundan mada ba· ng z ı mıı r ı-· .. , . 
ıniralinin terefine büyük bir ziyafet zı talebeler hakkında da Darülfünun dıvıınınca tard ce,asına ka· 
nmıiıtir. dar giden cezalar tertip edilmiştir. Dersler gayri muayyen biı 

Kendi kendine patlıyan 
obüsler 

ROVERETE, 7 (A.A.) 
iki amele harp malezmesi kal
dırıllarken bir bomba infilik 
ederek birisinin ölümüne diğer 
!erinin de ağır surette yaralan
ına11na sebebiyet vermiştir. 

Bir delilik faciası 
NANTES, (A.A.) - Nan 

tea civarındaki tarlalardan bi
rinde dün genç bir çocuk cese
di bulunmuıtur. Zabıta bu ço
cuğun hüviyetini ,amcasının 
delaletile teşhise muvaffak ol
muıtur. 

Cavi ismini taşıyan bu genç 
çocuğun ana ve babasının Pa
ris'teki evleri de bulunmuştur. 
Zabıta bu evde yaptığı tahar

müddet için tatil ve hadiselerin tekerrürünü men için ıiddf'+I; 
tedbirler itlihaz edilmiştir. 

Nihayet harp mı? 
Japonlar Çinlilerin ilk müdafaa 

hattını zaptettiler 
LONDRA, 7. A.A. -Timcs gazetesinin Tokyodan istihba· 

rma nazaran Taitsikar mıntakasmda Japonlar, Çinlilerin ilk 
müdafaa hattını zaptemişlerdir. Çinliler mükabil taarruza geç· 
mitlerdir. 140 Japon askeri ölmüttür. 

Daily Ekıpreas gazetesinin de Mukden'den aldığı bir habere 
göre gerek Japonlar gerekse Çinliler T sitsikar Mmtakasında 
daha genit hareketi harbiye icraaı için harp sahasına takviye 
kuvvetleri göndermektedirler. 

Bulgaristan'da nahiye 
meclisleri intihabab 

Cemiyeti 
Akvamda 

riyat neticesinde çocuğun anne SOFY A, 6 A.A. - "Muhabiri 
sinin de boğazından sıkılmak mahsusumuzdan" Nahiye meclisleri 
suretile boğulup bırakıldığı gö intihabatının dünkü eünii, 1000 ka 
rülmüştür. Aile reisinin bir de- ~ nabiyed~ ha!k fırka~ınm m~ 
lilik buhranı esnasında kanımı bir ~z~enyetile neti~eleruJUttir. 

" .. ld'" .. ld " 1 Nahıyelenn % 10-12 ıınde mahal-

celsenın Bttritınd gelecek 
Paristtt 

toplanması12ı istegor 
CENEVRE, 24 A.A. - Fransır 

parlaınentosu mesaiıine tekrar bati• 
yacağından Ye hemen hemen bir iki 
gün fark.eden yani 16 Teırinisani 
taribind6 Cemiyeti Akvam mecliıi 
de içtimalanna aktetmeğe başlaya· 
cağından M. Briand refiklerindeo 
ba defaki meclis içtiınamı Cenevre
de yapılamayarak istiınai olarak P• 
ris'te yapılmaımda bir mahzur olup 
olmadığını sordurmuıtur. 

ve çocugunu o urmuş o ugu li nifaklar hasebile hükılmet bloku 
zannedilmektedir. birden fazla liıte kazanmışbr. 

Hapisaneden kaçanlar 
SAO PAULO, (Berezilya) 7 
(A.A.) - Rpo Orieto hapis
hanesinden katil olmak üzere 
36 cani kaçmıştır. 

Ayının yaptığı 
ROMA, 7 (A.A.) - Gaze

telerin Prouse'dan ntihbatına 
göre bir canbazhanede müıtah 
dim bir delikanlı bir Siberya a
yısına yiyecek vermek üzere 
yaklaştığı 11rada ayı delikanlı
nın üzerine hücum ederek mü
him surette yaralamıştır. 

ltalyada zelzele 
ROMA, 7 A.A. - Cuma akşamı 

Revereto'da bir zelzele olmu1tur. 
Hasar vukuuna dair hiçbir haber 
yoktur. 

Lindberg 
VAŞiNGTON, 7 AA. - Tayya

reci Lindbere, hava işleri milli iıti· 
'f&re komitesi azalığına tayin edil. 
mittir. 

Halkçı blok ( hükılmet blokuna 
muanz listelerde clabil olmak üzere) 
bütün reylerin yüzde 75-30 kadvı 
nı kazanmııtır. 

ikinci olarak komüniıtler gelmek 
le ve Zgovozlar üçüncülüğü almak
tadır. 

Maamafih, İfÇİ fırkası herkesin 
beklediği munffakiyeti kazanama· 
DUflır. 

Zgovor mağlubiyeti tamdır. ilk 
neticeler ıunlardır: 

Halkçı blok 115,790 rey 
1 fÇİ fırkası 23, 788 " 
Zgovor'lar 14,140 " 
Diğer fırkalann hepsi it'ara def. 

mez reyler almıılardır. 

Rusyadaki bulgarlar 
SOFY A, 6 A.A. - "Muhabiri 

mahıuıumzdan" Baıvekil M. Mou
chanauff Moıkovada ikamet etmek
te olan ve bir aydan beri Bulgari•· 
tanda bulunan Bulgar A~an atika 
Blimlerinden M. Minguizoff'u bu
gün nezdine kabul etmiıtir. Başvekil 
bu ziyaret~ dair sorulan bir ıualc ce 
vaben kısaca M. M. Minguizoff'un 
Rusyacla mukim 20 bin Bulear te
baası Bulgar vatandaşlarının vaziyet 
!eri hakkında kendisile görüımüt ol· 
duğunu söylemit ve mumnileyhi ha· 
kiki vazifesi hakkında hiçbir şey 
:ıi.ve etmek iıtememı tir. 

Sir Eric Drumond, mec!İ•İn diğer 
izası ile müpvere etmiı olup M. 
Briand tarafmdan serdedilen talebi• 
kabul edileceği zannolunınaldadır. ı 
Maliim olduğu veçhile 24 T eırini""• ~ 
ve! tarihinde meclis tarafından itti· 
baz edilmit olan karar mucibince Alı 
sııyi 'f&rk vak'ayii İcap ettirdiği 
takdirde mecliı, vaktinden birkaç 
gün evvel içtimaa davet olunabile
cektir. 

PARIS, 7 A.A. - Petit Parisieo 
gazetesi, Cemiyeti Akvam mecliıi· 
nin bu defaki içtimaıru Cenevrc'd• 
aktetmeyüp Paris'te aktetmeıi surt 
tinde M. Briand tarafından yapılao 
tekliften bahsederken diyor ki: Dü• 
Sir Eric Drumond, mecliıin diğer 
azaıı ile müıaverc etm.iıtir. 

M. Briand'ın arzusunun iı'af edj~ 
leceği tahmin olunmaktadır. 

Japonya ve habeşistarı 
TOKYO, 7 A.A. - Habetiıtao 

hariciye nazırı, buraya gelmiıtir. 

b 
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il el 
Ekonomi 

Ticareti hariciye ofisi 
teşkilahn büyültecek 
Ofis bilhassa. istihbarat işlerine 

ehemmiyet verecektir .. 
mak üzere teırinisaninin on beşinde 
Yunanistan'da bulunacaklardır. 

Her memleket normal mahreçle
rin günden ııüne azalma11 kartmn
da akti mukaveleler yapmağa ehem 
mi yet vermektedir. 

Meyve ihracı 

Aldığımız malumata nazaran lh
'lcat ofisinin tevıii ve daha nafi bir 
!ekle ifrağına karar verilmiı ve bu 
ltarar mevkii tatbike konulmuştur. 
\' •ni karara göre bugünkü şddile 
!ok dar ve kafi olmayan ofiı kadro
lıı tevsi edilecektir. Bilhassa iıtihba
tııt işlerine büyük bi• ehemmiyet ve-
lilecektir. Avrupa'um başhca ticaret Alman haberlere ııöre Bulgariı • 

· lrıerkezlerinde huıusi muhabirler bu tandan meyve ihracab artmaktadır. 
lıındurulacakbr. Uk olarak lktısat Bu ıene 24 tetrinievvele kadar 
••kiıetinden Habık Bey Ofiı rapör- Bulgaristan'ın meyve ihracatı 1032 
liirlüğüne tayin edilmiştir. vagondur ki geçen seneden 200 va-

İngiJiz lirası gon fazladır. 
Almanyada şeker 

istihsal ah 
Dün borsada lngiliz lirası biraz 

daııa yüksek Eiatle muamele görmüı 
tiü-. Dün boroada 800 kuruı otuz 
earadan ilk muameleyi gören lngi 
q• aktam 804 kuruşta kapanınıttır. 

Süpürge ihracı 
Son pnlerde her nedense mem

~ketimi:.de yapılan süpürgelere rağ 
lıoı artmıştır. 

Bir müddet evvel Ticaret odaıma 
Qgiltere'den ve Mısır'dan Odaya 

t•len mektu pi arda süpürğe ihracat 
\t\cirlerimizin isimleri soruluyordu. 

Oda daha bunlara cevap verme
~ dün de Amcrika'dan mühim bir 
1thaıat firması süpürğe ihracatımı • 
~ ne gibi f8rtlara tabi olduğunu 
lormuttur. 

Yunan tütünleri 

BERLIN, 7 A..A. - i kmal edil. 
mi~ olan resmi istatistiklere nazaran 
Al,..,anya'daki ıekcr i>toku geçen a· 
ğuıtoı ayının :n inde 8 r:ıilyon 
430,tOO kentale bıiliğ bulunmakta 
idi. Geçen sene ayni devirdeki iıtob 
ise ı milyon 110,000 kental idi. Şu
bale nazaran yüzd> 140 nisbetinde 
bir tezayüt , .r,.rl.r. 

Alakadar mahafil, bu fazla mil .. 
tarların sarfedilemiyeceği, çünkii 
timdiki mahsule ait tahminlerin ev
velce derpiş edildiğinden çok daha 
müsait olduğunu beyan etmektedir. 

Buhranın sonumu geldi 
BERLIN, 7 A.A. - Hububat 

piyaaumda fiatlerin ani ıurette yük 
selmeıi, bütün cihan iktısadiyatına 

Y · fiatlen'ndeki bir tahavvül husulünü İntm~ edebi-unanıstan tütün -• 
ltııezzül ve umumi buhranın tesirle- lecek surette vaziyetin değİımekte 
l'İııin sevkile tütün itlerine büyük olduğuna dair bir alamet midir? Bu 
lıir ehemmiyet vermektedir. Aldığ•· mesele, hububat fiatlerinin yüksel· 
lılız haberlere nazaran Yunan hükô- meıini ıpeküliuyon manevraların
ltıetile Yunan milli bankası arasında dan başka bir tarzda izah etmek is
lütün mubayaaaına ait mukavele tiyen Alman mabafilini fevkalade !'nza edibniıtir. Bu mukavele muci· IDefgul etmektedir. 
oince milli banka Yunan hükUmeti- Bu fiatlerin evvelce bedbin kim· 
hin göstereceği teminata üzerine 5elerin tasavvur edemiyecelderi deı·e 
lılubayaaya memur komisyon emri- eede aşağı bir ıviyeye düımüı oldu
ııe 20 milyon drahmi tahsis edecek· i:u dikkate §&Yan görülmektedir. 
lir, Alinacak tütün miktarı 6 milycn · lngfüerede albn mikyasının ter
okka tahmin ediliyor, hükıimet bu hdilmesi tereffü hareketinin ilk ı>
tiitünleri depolarda muhafaza ede- uuı. 'I ve muahrriki ve federal ziraat 
eek ve müsait zamanlarda aabşa çı- dareai, uzun vaden kredilerle Çine, 
lıa Brezilyaya ve Almanyaya mühim 

racaktır. miktarda buğday istokları ıevketme 
Krediyi tanzim ğe muvaffak olmuş idi. Bundan baş

Macaristan' da krediyi tanzim i · 
Çin bir müe11eıe vücude getirilmiş· 
tir. Bu müessese her mahallin faiz 
tııiktarını tayin edecek ve rcımi fai
~ yüzde yÜz ellisine kadar faiz 
~lırabilecektir. 

Bu müessese ayni zamanda ufak 
bankaların tevhidini temin edecek
tir, 

ka fU cihet te tahattur edilmeğe şa
yandır: 

Hububat fiatlerinin mühim nis
bette tenezzül etmesi hemen hemen 
her tarafta müstahsilleri ziraat edi
lecek arazi sahasını tahdit etmeğe 
sevk eylemittir. Bu hadiselerin akis
leri çok büyük olacakbr. Çünkü as
gari fiatlar, i•tihlakin ve Çin fey.,.. 
zanlan ve fena mah>uller dolayısile 

Maarifte 

Millet 
Mektepleri 

Bugünden itibaren 
teftiş ediliyor 

Millet mektepleri dün akşamdan 
itibaren ilk tedrisat müfettiıleri tara 
fmdan ırkı bir surette teftite başlan· 
mıftır. Mektep devam mecburiyetin
de olup ela devam etıniyenler 5 lira
dan 25 liraya kadar para cezaama 
çarpılacaklardır. 

Gazetecilik mektebi 
Darülfünun divam bugün içtima 

ederek gazetecilik mektebi hakktnda 
ki tetkikatma devam edecektir. 

Hukuk talebe cemiye· 
tinde spor 

Hukuk fakültesi talebe eemiye 
tinde bir ıpor encümeni tetkil edil
ıniı ve faaliyete ba§lanmııtir. EncÜ· 
men talebenin spor ihtiyaçlarını tat· 
mine çalıfftcaklır. Sporun futboldan 
batka daha bir kaç tubesi te9ekkül 
ebruttir. Bu sene fakülteye Galata
saraydan kuvvetli sporcular ginnit 
olduğundan fakülte takımı oldukça 
kuvvetli olacaktır. 

Fakülte takımının sömestr tatilin 
de izmire bir ınaç yapmak üzere s.,.. 
yahat etmesi mutasavverdir. 

Hukuk fakültesinde 
darülmesailer 

Hukuk fakültesinde yeniden da· 
rülmesailer teıis edilmittir. 1 Kinu· 
nuevvelden itibaren talebe darülme
sailerde öğleden sonra çalıtmağa 
başlavacaklardır. Müderrislerin de 
iıtirakile muhtelif hukuki meseleler 
üzerinde ilmi etütler ve münakap· 
lar yapılacaktır. Darülmesailer için 
yeniden bazı kitaplar ve hukuk; 
mecmualar alınnutlır. 

Yanan mektebin tale· 
besi yerleştirildi 

Süleymaniyede yanan 8 İnci ilk 
mektep talebea.i dünden itibaren ı .. 
tan bul 7, 6 ve Sinci ilk mekteplerde 
tedrisata batlamıtlardır. 450 çocu· 
ğun hepsi de yerleıtirilmiılerdir. 

Kadastro mektebinde 
imtihanlar bitti 

Kadastro meslek mektebi
nin imtihanları dün nihayet 
bulmuttur. Bu sene gerek hu 
kuk ve gerek riyaziye şube
sinden 95 efendi mezun ol
mu§tur. Mektebe kayıt ve ka 
bule bugünden itibaren batla
nacaktır. Kayıt 18 teşrinisa
ni ak§amına kadar devam ede
cek ve 19 teşrinisanide demek 
tep acılacaktır. 

Gümrükleri tezyit 
Arjantin ıünırük resimlerini tez 

l'it etmittir. Bütün ithalit mallarına 
rude on niıbetinde zammiyat yapıl 
"'1fbr. Gümtiikten muaf addolunan 
~ya bile bu zamma tabi tutulmakta 
•e muafiyet kalclınlmaktadır. 

Aksayi şarktan yapdınakta olan ta· ı· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t 
leplerin mahsus surette artmaaına parlimentonun açılmau münasebeti
baiı olacaktır. le kralm nutkunda bildirileceği ya. 

Avrupada mahsulat, tahminler hut bu nokta merlialerin verecekleri 
hilafına olarak, şayanı memnuniyet cevabın mü:mlı:e.esi esnasında mey
dejildir. Binaenaleyh, hemen hemen elana çıkanlacağı zannolunmaktadır. 

Haftalık ihracabmız 
Son bir hafta zarfmda batlıca ih 0 

tılç mmtakalarından yapılan ihracat 
tudur: lstanbul'dan : 26,810 çuval 
lrpa, 974 çuval fındık, 40 sandık af. 
Yon, 459 balya tiftik, 61 balya yapa· 
kı ihraç edilmittir. 

lzmir' den: 866370 kilo arpa, 997 
kilo afyon, 918,142 kilo incir, 1690, 
'185 kilo üzüm, 189,426 kilo tütün, 
iGı,965 kilo palamut ihraç edilmi!" 
':ir. 

Samıun'clan: 154,365 kilo tütün 
1 ~25 sandık yumurta ihraç olanmut 
lur, 

Tütün alımı 
Yunan hükiimetinin Macaristan'. 

la aktettiği ticaret mukavelenamesi 
ınevkii meriyete ginni§tir. 

Bu muahede mucibince Macar 
hükumeti her sene Yunanistan'dan 
300,000 kilo tütün alacaktır. 

Hııber aldığımıza göre Macaris. 
lan tütün rejisi mubayaata batla-

Kambiyo Borsası 
İıterlln 804,00 Kuron 15,97,llO ,_ 
Dolar 0,47,41,00 Şlllnıı: ll.54.00 

5,38,90 frank 
I · -

Peıetı 12,06 
lf------1 

Liret 9,16,U Ra)tm•rlı: 1.99,6 - -- . -- - - -· 
Frank B. 3,39,80 Zloti 

- - -- - --
Drahmi 38,06 PenrD 2,99,53 

frank 1. 2,42,12 Ley 79,25 

Leva 63,65,00 Dinar 27,50 
--- · -

t·ıoria l,17,50 Çervoneç 

Borsa 
harici 

f Altın 
l 

Mecidiye 
Banknot 

920 
51 

269 

E.;ham ve Talıvilatın nevı 
lıtıkrazı dahili 
Düyunu maYahhlde 
ıı:lrımlyell D~mlryolları 

95,00 
51,75 

2,65 

bütün memleketler buğday, çaYdar • , • 
istihsali noktai nazarından en büyiik Bulgarıstan da zahıre 
üç clevletten biri olan Lehistan bile , • 
böyle bir mecburiyet klU'tmnda bu- vazı yeti 
lunacakbr. 

Nihayet Ruıya, sene bidayothıde 
cihan piyasalanna külliyetli mıktar
cla hububat sevketıniş olduğn halde 
timdi hububat ihracatını hemen he
men tamamile kesmiştir. Rusların 
ihra<ab mütemadi surette tenahus 
etnü, n son haftalar zarfmcla Rus
lar, Loodrada evvelce sabnıt olduk .. 
!arı hububatın bir kısmım büyiik fe
dakarlıkler bahasına gerisi geriye 
satın almaj:a mecbur olmuşlardır. 

Sovyetler, ecnebi dövizlerine o. 
lan ı,•,iıhim ihti)açlarını k~p•tmak i
!,;ln ihtimal zaman :caman ihracatla. 
rnn 'l';ri alacaklardır, fakat Alman· 
ya'da bu sene iôn bu ihracatın hu. 
bubat piyaaaaı Werinde bir funj) ro
lünü oynayamayacağı mütaleası ıer
dedihnektedir. 

Ber;in piyasası 
BERLIN, 7 A. A. - Berlin'in 

ıiyaıi ve iktısadi mahafilinde M. 
Brüning'in ahiren markın istikrarı
na dair vuku bulan beyanatı muh!e0 

lif mütalea ve tefsirlere yola açmak
tadır. Başvekil, bu beyanatını mer• 
kez fırkası idare komitesinin içtima· 
mda İrat ettiği nutukta söylemiştir. 
M. Brüning bu nutkunda her türlü 
fazla evrakı nakliye ithali tetbiri a
leyhinde kat'i va~yet almıflı. Bü
tün malıafilde bu vazih ve sarih be
yanatın mark fiatinin dütmc.i inı · 
kanından bahis ve mak&adı mahsusa 
müstenit şayiaları bitirecek mahiyet 
te bulunddğu mülalf'l\sı ıerdedilmek 
tedir. 

fngiltereye yapılan 
ithalat 

LONDRA, 7 A.A. - Siyasi ma
lıafili en çok dütündüren ve mesgul 
eden mesele lngiltereye yapılan it. 
haliitın tabii miktarlara indirilerek 
tahdidi husu<11u<lur. Hükümetin lİca
ri vaziyetinin bu •afhası hakkındaki 
tasavvur ve niyetlerinin Sah günü 

SOFY A, 6 A.A. - "Muhabiri 
mahıusumuzdan" Beynelmilel piya
aalardaki zahire fiatleri yükselmekte 
devam ediyor. Zahire offisi ecnebi 
memleketlere mühim miktarda satıt 
yapmağa başlamııtır. 

Londra borsası 
LONDRA, 7 A.A. - Hükumet 

erkanının ekserisi hafta tadili müna. 
ıebetile Londra'yı terketmiılerdir. 
Siyasi mabafilin nazan diklo.ti de 
krahn nutku meselesile bazı kirnıe
lerin pek yaktnda mer'iyet mevkii. 
ne ıdreceği mütaleasmda bulunduk· 
lan (:Ümrük tetbirleri üzerinde te
merküz etmektedir • 

Himaye usulü taraftarlarile sor
bcstii mübadele taraftadar• bu nok· 
ta üzerinde mutat münakatalarına 
devam etmektedirler. Birinciler ec• 
n~bi memleketlerden gelen ve liman 
!arda biriken mühim muvaredati İ· 
leri sürmektedirler. 

ikinciler de gösterilen rakamın 
diğer senele.in rakamlarından pek 
fazla olmadığını, çünkü Noel yortu
larının yaklaımaımın muameleri 
canlandırmış olduğu söylemektedir
ler. lngiliz lirası dünkünden biraz 
daha sağlamdır. Kapanı! fiati 
3,79,875 dolar ve 96,62,5 Fransız 
frangıdır. 

Rusya'nın Mısıra ithalab 
KAHiRE, 6 A.A. - Mısıra ith:ıl 

edilecek Rus mahsulat ve mamula • 
tmdan derhal munzam gümrük res
mi aJm,,k suretile bu kabilden itha • 
l~ta mümanaat edilec~ktir. 

Japonya altın mikya· 
sını terkediyor 

LONDRA, 7 A.A. - Kobe'dan 
r\cw Chronicle gazetesine İf'ar edil ... 
digine gr.re Japonya'nır a1tın mik
yas;nı bilkuvve terketmiş olduğu an 
l:-ı~1Jn1aktadrr. • 

Poliste 

Boşanan 
Beygirler • 
Dün tophaneyi altü&t 

ettiler •. 
Ahmet isminde bir arabacı 

Galatada Mumhane caddesin
den geçerken, arabasının hay 
vanlan ürkmüt ve alabildiği· 
ne kaçmaya batlaınıştır. 

Hayvanlan durdurmak ve 
yakalamak kabil olmadığı için 
hayvanlar olanca süratleri ile 
Tophaneye gitmişler orada Hü 
seyin isminde bir balıkçının 
tablasını, Davut, Hüseyin, Sa 
it, Abdullah, Abbas isminde
ki boyacıların sandıklarını par 
çalamışlar, nihayet bir duva
rın önünde durmuşlardır. Ah
met beygirlerini zaptedemedi 
ğinden yakalanmıştır. 

Yanan motör 

Dün denizde bir yangın ol 
muş, bir motör kısmen yan-
mıştır. • 

Hanönü iskelesinde mukay 
yet ve Mustafa kaptana ait 
olan Başlangıç motörü Boğaz. 
da ıamandırada bağlı olan la
veç bandıralı lrlant vapuru
nun kaptanını almak üezere 
giderken yolda motör kontak 
yapmıf, benzinler ate§ alarak 
koca motör deniz ortasında 
yanmağa başlamııtır. Yangın 
birden bire çıktığı için Musta 
fa kaptan da fatınnış, biçare 
adamın yangını söndürmek ia 
terken elleri yanmııtır. 

Yangın etraftan ırörülmüt 
ve yetitilerek Mustafa kaptan 
la diğer tayfalar kurtanlmıt· 
tır. Motör baş tarafı yandığı 
halde ıöndürülmüttiir. 

Hırsız garson 
Beyoğlunda bir pastahane

de çalışan garson Yani dün 
dükkandan külliyetli miktarda 
para aıırmış, fakat yakalan
mıştır. Yaninin muhtelif tarih 
!erde daha evvelden de iııraız
lık yaptığı anlaşılmıştır. 

Bir hemşire otobüsten 
düştü 

Amerikan hastanesi hemıi· 
relerinden Matmazel Reyhan 
dün 3584 numaralı otobüsle 
Maçkadan geçerken otobüs
ten atlamak istemit, düıerek 
batından ve vücudünün muhte 
lif yerlerinden yaralanınıı, ifa 
deye gayrı muktedir bir halde 
hutaneye kaldınlmııtır. 

Halıcıoğlunda yanğın 
Halıcı oğlu iskelesindeki 

ahıap tiyatro binasından ev
velki gece yangın çılan.ıt. bi· 
na dahili kısmen yandıiı hal
de ıöndürülmiiftür. Bu bina 
Sadri efendi isminde bir zatın 
isticarındadır. Y angıl) makine 
dairesi altında toplanan film. 
parçalarının üzerine sıgara düt 
mesi suretile çıkmış, ınaanıa. 
fih tevessüune ıneydaıı veril
meden söndürülınüştür. 

Bir heykel 
Bulundu 

Roma devrine ait olan 
bu heykel dün 

müzeye nakledildi" 
Çakmakçılarda büyük Yeni 

han önünde kanalizasyon İn§a 
atı esnasında dün büyük bir 
kadın heykeli zuhur etıni! ve 
müzeye ihbar edilmiştir. 

Müzeden gelen memurlar 
heykelin Roma devrine ait bir 
heykel olduğunu görmüşler
dir. Heykel gayet güzel ve 
musannadır, mermerdendir. 
Yalnız baş ve kolları kırılmıt 
tır. Müze idaresi heykeli dün 
çıktığı mahalden müzeye nak
lettimıittir. Heykel üzerinde 
tetkikat yapılacak, çıktığı yer 
de de başka eser bulunması 
ihtimali nazan dikkate alına
rak hafriyat teşmil edilecek
tir. 

tellis 
Belediyede 

Muzır 
Gazozlar 
Bir firmanın ılazozları 
piyasadan toplathnldı 

Piyasada mevcut gazozlar
dan bir firmanın belediye kim 
yahanesinde tahlil edilmiş ve 
gazozun şekerle mamul oldu
ğu , içinde de gözle görülebi
len siyah bazı mevaddı ecnebi 
ye bulunduğu anlaıılmııtır. 
Bu gazozların muzır olduğu 
tahakkuk ettiğinden bu etike
ti taııyan gazozların aatılması 
menedilmit ve piyasadakile
rin de toplattırılması için kay 
makamlıklara emir verilmit· 
tir. 

Hususi idarelerin 
paralan 

Hususi idareler ve vilayet 
bütçeleri vezaifi hakkındaki 
son Heyeti Vekile karannı da 
biliye vekaleti İstanbul beledi
yesine tebliğ ebnittir. Bu ka
rara nazaran, vilayetlerde ve 
kazalarda veznedarlıkları lş 
bankalan yapacaklardır. lı 
bankası ıubeleri olmıyan yer. 
)erde bu vazifeyi Ziraat banka 
lan yapacaklardır. 

Bu şekil halkın daha çok 
menfaatine hizmet edecektir. 

Ziraat bankası olmıyan yer 
!erde ise veznedarlık vazifesi
ni yine mahalli mal sandıkla. 
rı yapacaklardır. Hususi ida
relerin parasını muhafaza ve 
iıletecek olan bu bankalar be 
lediyelere yüzde 3,5 faiz vere
ceklerdir. 

Şehir meclisi bugün 
toplanıyor 

Şehir meclisi bugün saat 14 
te İçtima edecektir. 

Az seyyah gelecek 
Önümüzdeki seyyah mev· 

siminde şehrimize az seyyah 
gelecektir. Belediye aeyyahin 
müdürlüğüne evvelce geleceği 
haber verilen bir kaç büyük 
vapurun seyahatini yapamıya
cağı, kafi miktarda seyyah 
toplayamadığı anlaşılmış ve a 
lakadar seyyahin acenteleri ta 
rafından keyfiyet belediyeye 
bildirilmittir. Bunun sebebi 
ise umumi dünya buhranı ad
dolunmaktadır. 

Aktör olmak isteyen
ler çok! 

Bu sene tiyatro mektebine 
kaydolunmak için daha fazla 
müracaat vardır. Fakat bu se 
ne mektebe lise mezunları 
kabul edileceği için, birçok 
müracaatlar is' af edilemiyecek 
iir. Bu suretle mektep yüksek 
bir san'at mektebi halini ala
caktır. Yeni sene tedrisatı ki 
nunuevvel İptidasında başlıya,. 
caktır. Mektebin yeni sene ted 
risatı için Maarif vekaleti 3 
bin lira tahsisat göndermiı
tir. 

Menemende bir yanııın 
Menemenden İzmir gazete 

!erine bildiriliyor: Salı akşa. 
mı saat yedi buçukta Mene
men Noterlik dairesi, itfaiye
sizlik yüzünden, çatır çatır 
yanmıştır. Bu bina bükümet 
konağına çok yakındır. Ve a
sıl şayanı hayret olan cihet 
Menemenin biricik arozöz ma 
kinesinin bulunduğu garaji de 
binadan ancak 200 metre me
safede bulunuyor. Yangın bir 
saat içinde noterlik dairesini 
kamilen yakmıştır. Eğer Me
nemen halkının cansiperane 
gayreti ve müstacelen davet 
edilen lzmir itfaiyesinin bia
meti olmasaydı hükUmet ko
nağı ve daha birçok mebani 
ateşin tikin olmaktan kurtu. 
lamıyacaktı. Halle lzınir itfai 
yesi yetiıinceye kadar kova ve 
tenekelerle yangının onune 
geçmeğe çabpnqlardır. Çok 
şükür İzmirden itfaiye yirmi 
dakikada yetişmit ve büyük 
bir felaketin önü alınmıttır. 

başlıyor •. 
Mahkemelerde 

Kuyudan çıkan 
Ceset! 
Zeynebi boğup öldü

renlerin 
muhakemesi başladı-
Kasımpa~da 9 uncu ilk mektep 

kapıc111 Zeynebi albnlanna tamah .,. 
derek elbirliğile boğmak ye cesedini 
kuyuya atmakla maznun Mahmut, 
Hüseyin, Nuri ve lbrahimin muha
kemelerine dün Ağırcezada başlan
IDlf ve bazı polis memurlan tahit o
larak dinlenmişlerdir. Şahitler, Zey0 

nebin cesedi kuyudan çıkarılırken 
bulunduğu vaziyet hakkmcla malu
mat vermişlerdir. Muhakeme, diğer 
tabitlerin celbi için baıka güne bı
rakılmıttır. 

Bir kadın hapsedilecek 
Viliyet idare heyeti katibi Ada

let Hanımın Firdes H. iıminde bir 
kadın aleyhinde açtığı hakaret da· 
vası dün 2 inci ceza mabkemeainde 
İntaç edilmiıtir. Adalet H. kendisin
den bir kararın eski arap harflerile 
suretini iıtiycn Firdeı Hanıma bu
nun memnu olduğunu söylüyor, Fir
des H. talebinde ısrar ediyor ve ne
ticede Adalet Hanıma • • birçok ha • 
karetlerde bulunuyor. Mahkeme, ha 
kareli ..,bit görerek Firdeı HarumID 
bir ay hapsine ve kendisinden 30 ı;. 
ra para cezası alınmasına karar ver
miştir. Aynca istidan olmadığından 
1000 liralık tazminat talebine dair 
olan iddianın mahkeme reddine ka
rar Yermiıtir. 

Yasak edilen plaklar 
Müddeiumumilik bürosunca ıim~ 

diye kadar tetkik edilen tarkılardan 
plaklarda çalınan "Sarsam Kolunu" 
tarktsmdan maada müıtebçen görü
lerek men'i cihetine giclilmiı bir 
f8rkı yoktur. Yalnız haydutluğa teı 
vik eder mahiyette görülen bir ı•r· 
lmıın çalınması "" taganni edilmesi 
men'edilmiftir. 

Mahkum edilen 
çocuklar 

Kurban bayramının ilk günü Da
rüttafaka namına rozet dağıtırken 
topladıkları paradan 233 lıurutunu 
kutuya atacak yerde ceplerineindir
dikleri Nihat ve Mustafa ismindeki 
gençlerin takibi neti~esinde yapdan 
cürmü m~şhutla teıbit edilen Sala· 
mon ve Mi§on İsminde iki çocuğun 
muhakemeleri dün 2 inci cezada nc
ticelendirilmit ve bunlardan Salo
mon 16 ı;ün bapİ• ve 15 lira, Miton 
1G gün hapis ve 10 lira para cezası· 
na mahku.n edilmi;lcrdir. 

Ne yapbğını bilmi· 
yormuş! 

Cürüm: Zabıta memurlarına Yari 
fe halinde hakarette bulunmak •.• 
Maznun, zilzurna snr!ıoı olmuş, so
ka'fta nim ata ata giderken yakala
mı~lar. Fakat, dert anlatmak kabil 
mi? Krakola ıörürmck istemişler, 
soka&ın ortasına b.>ylu boyunca u • 
zamnıı: 

- Gitmem de ıitm ..... ı Sonra da 
aiza alımnaz bir ıürü küfürler. 

Nihayet tabii çalyaka ııötünnüı
ler. 

Karakolda cam çerçeve den•emiı 1unm,. Fakat mahkemede o lı.aclar 
mazlwnine bir boyun bülriitii Yar
dı ki olu~ ~Y değil<li. 

Reis sordu: 
- Bak, poliılere hakaret etmİ!, 

söğüp saymıısın. .. 
Yutkunarak anlattı ı 

- Efendim, cümleden irak ben 
araııra fena pncılanırmı. Hekime 
gittim. Sancı gelende "Konyak iç,!" 
eledi. O günü gene ıancılandım. 1 çi 
ne solfato katıp dört filcan konyak 
içtim. itte elendim İçit o İçit- Ken
dimi kaybetmişim efendim. 

- Demek ne yapbğmı bilmiyor-
ıun. .. 

Bono 
Satışı 

Gayrimübadiller An· 
karaya bir 

heyet gönderecekler 
Gayri mübadiller ellerinde

ki bonoları bu kadar kıymet
siz düşürenlerden haklı olarak 
şikayet etmektedirler. 

Bu şikayetlerin başlıcası 
bonoların piyasada yüzde yir 
mi üçten ziyade kıymet bula
maması ve 100 liralık bir bo
noya malik bulunan gayri 
mübadillerin bunu 23 liraya 
satmak ısrarında bulunması
dır. 

Gayri mübadiller buna bir 
çare bulunmasını istemekte 
ve bir takım tekliflerde bulun 
maktadırlar. Bu teklifler me
yanında: 

Hükiimetin bonolan vergi 
ve sair alacaklarına mukabil 
para gibi kabul etmesi, 

Bankaların bonoların terbi 
ni mukabilinde yüzde elli nis 
pelinde ikrazatta bulunması, 

Bonoların yalnız lzmirde 
satışa çıkarılan emlak mukabi 
!inde değil, diğer devlete ait 
emlakin müzayedesinde de mu 
teber addedilmesi gibi teklif
ler vardır. 

Bu tekliflerin kabulü için 
gayri mübadiller cemiyeti hü
kiimet nezdinde teJehbüıatta 
bulunacaktır. 

in hisarlarda 

Gene kaçak 
ispirto/ar 

Evelki gün de bir 
musademe oldu 

Evvelki akıam müskürat i· 
daresi muhafaza memurları 
Anadolu kavağı ile Poyraz 
köyü arasındaki Sel burnunda 
kaçakçılarla uzun bir müsade
meden ıonra 35 teneke kaçak 
İspirto yakalamışlardır. Alaka 
darlar polise teslim edilmiş
tir . ...u 'JJ 

Yeni kaçakçılıklar', 
ispirtolu içkiler inhisarı 

memu?'!arı yeniden birkaç ~
çakçılık vak' aaı meydana ÇJ· 

karmıtbr. Vak'alar ıunlardır: 

1 - Bakırköyünde Oıma
niye kariyesinde Akıu cadde
sinde Hüseyinin hanesinde 
mateferruat bir kazan ve 200 
kadar salamura. 

2 - Bakırköyünde hat bo
yunda 6 numaralı Dimitrinin 
hanesinde mateferruat bir ka• 
zan, 80 kilo farap ve 25 ki)of 
rakı. 

3 - Beyoihmda Feridiye
de dıvarcı sokağmda 1 numa
ralı Y orııinin evinde matefer
uat bir kazan bulunmuıtur. 

4 - Bakırköyünde Zeytin 
likte Nami Bey sokajpnda 21 
numaralı evde bir kazan 45 ki 

Bil · lo rakı ve 200 kilo salamura - mı yorum. •.•. 
Şahitlerin çağrdması için muba- bulunmuıtur. 

keine baıka güne kaldı. Tahkikata batlanmııtır. 

Yeşil Hilal cemiyetinde Tütün inhisarı Istanbul 
içtima baş müdürlüğü 

Y eıil Hilal heyeti merkezi 
yesi bugün saat 1 7 de Divan 
yolundaki cemiyet merkezin· 
de toplanacaktır. Bu içtima
da yakında toplanacak olan 
kongre münaaebetile T epeba
tında verilecek müsamere pro
gramı tespit edilecek ve dok
tor Zati Bey de Avrupadaki 
seyahati hakkında heyeti mer
keziye azasma izabat Yerecek 
tir. 

İnegöllüler dava açmış 
değildirler 

Dünkü gazetelerden biri 
İnegöllülerin muhtelit Türk 
• Yunan mahkemesine müra
caatla 20 bin liralık bir dava 
açmış olduklannı yazıyordu. 
Yapbğımız tahkikata göre a
çılmıt böyle bir dava yoktur. 

Tütün inhisar idaresinin la 
tanbul bat müdürlüğü iki gü
ne kadar müdüriyeti umumiye 
nin kartısmdaki muhasebe kıs 
mının bulunduğu daireye nak 
)edilecek ve muhafaza teşkila
b İstanbul tarafında kalacak. 
tır. İstanbul bat müdüriyet 
binaama mübayaa komisyonu 
nakledilmittir. Yakında diğer 
tubeler de nakledilmeğe batla 
nacaktır. 

1 ...... 1 

Vilayet ve Nafia 
hisseleri 

Yol vergisinin 10 liradan 
6 liraya inmesi üzerine vilayet 
ve nafia hisseleri de değiştiril 
miştir. Vilayet verginin yüz
de 85 ini ve Nafia da 15 ini ala 
caktır 

• 
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Telefon numaralan: 
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ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç içiıı 

3 ,..ylığı 400 kurut 800 kurut 

6 " 750 " 1400 " 
12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir~ 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

-----~!-... Bugünkü hava 
Dün azami hararet 16, 

asgari 7 derece idi. Bugün 
rüzgar poyrazdan esecek. 
'fava açıktrr. 

Trenleri yollarından 
çıkaran adam! 

Macaristanda Bia - T orbagy köp
rüsündeki suikast nasıl olmuştu? 

-4-

Bütün dünyada töhreti ve 1 yellerini tahdit etmek caiız de
yüksek salahiyeti ile tanınmış ğildir. Cinayeti işlerken, bu ci 
olan psikoloji üstatlarından nayetten haz ve memnuniyet 
Viyanah profesör Wagner duymayan katil yoktur. Tıpkı 
Tauregg Viyana zabıtasının Kleptomani gibi! Her hırsız 
noktai nazarını hiç bir veçhile kleptomandır. Fakat hiç ol
kabul etmedi ve batta bu mese mazsa kleptomanb1 Matuscbka 
lede güvendiği salahiyetine is- nın caniyane temayüllerine na 
tinat ederek, müdahale etmek zaran, daha mazeret kabul e
mecburiyetini dahi hissetti. der bir şeydir. Kleptoman hır-

İşte bu profesörün söyle- sız, bu cürmü sayesinde ser-
diklerinden bazdarı: vet kespeder. Halbuki Ma-

"Matuschka'yı bir deli veya tuschka bu cinayetleri para ka 
gayri mes'ul addedenlerle hiç zanmak için yaptığını söyleye 
bir zaman beraber değilim. cek kadar da mazur değildir. 
Böyle bir hatayı kabul edebil- Ben Matuschka'nm tama• 
mek için ya sahte insaniyet mile normal bir adam olduğu
muhipliği ve yıı!hut bildiği bir nu iddia edecek değilim. Aşa-

1!~~~~~~~=::::!!!!!!!=11 cürmü müdafaa eden bir avu· ğı yukarı tamamile normal in-

i F - rziJ katlık lazımdır. Bana kartı ga- san yoktur. Kusur ve meziyet 
~LE :· yet ,iddetli hücumlar vaki oıa ıerimizin derecesine göre, her 

• _ .. ____.. cağinI bilsem bile, ruhiyat mü tah&1n vazife ve mes'uliyet hiı 
tehassısı sıfatile noktai naza· !eri değişir. Bunun tayini ga-

Milyon! rımda ısrar edeceğim. Ma- yet güçtür. İradesine sahip o-
Cuma günü Melek sinema- tushcka gibi adamlann her ne lanlar, hele başkalarının haya

sında gösterilen (milyon) is- şekilde olursa olsun mes'uli- tını tahrip etmek üzere kendi
minde bir filmi seyrettim. --··---·-·· .. ···-···••••••··--··- leri.ni sevki tabiatlerine terke. 
Mevzuu basit birşey. Bir fakir ziyade aleyhimde bulunacak- den adamlar tecziye eid~lme
gence bir milyon filorin ikrami lar. lidirler. Normal mi, değil mi? 
ye çıkıyor. genç de o sırada fe - Kimbilir ne haltlar ede- Bu hareketten mes'ul addedile 
na halde sıkıntıda. Hemen pa- cek?. bilir mi, edilemez mi? Mesele. 
rayı almak istiyor ama piyan- Filan cemiyet, filan kulüp, !erle uğraşmak faidesiızdir. Ba 
ko bileti eski jaketinin cebin- filan kimse, falan feşmekan zıları "gayri tabii,, addedilen 
de. Jaket de çocuğun nişanlısı lardan bir sürü mektup para bu insanları hususi timarhane
nm odasında iken polisin elin- isteniyor.. !ere kapatmak şıkkını iltizam 
den kurtulan bir biçareye veril Ama ben daha paraya el ederler. Niçin? Bu adamın ha
miş ... İşte bütün film bu jake- sürmedim.. Arkadan bir avu· yatını muhafaza ve mevcudiye 
tin peşinde koşanların macera kat bir mektup gönderiyor. tini idame etmekte ne faide 
sı. Tuhaf birşey ... Evvelce yü- "Her türlü deaviyi verE\;iye var? Bunları ne diye besleme
züne bakmıyanlar, gencin mil deruhte ediyor.,, Emlak del· li? Timarhaneye mi kapatma
yoner olduğunu işidince der- lalları, arsa sahipleri, yeni lı? Ne kadar zaman? Bir sene, 
hal tavrı değiştiriyorlar... teşekkül etmiş şirketler, ınüte iki sene, üç, beş sene? Bu müd 

Ben bu filmi seyrederken addit con Ahmet Beyler, kita- det zarfında müthiş temayül
düşündüm ve kendi kendime bını batsırmak istiyen müellif !erini ikaya fırsat bulamayan 
söylendim: ler, fabrikasını tevsi etmek is bu adamlar, gayet sakin otu-

- Ulan felek! Şu Tayya- tiyen müteşebbisler boyuna mü rurlar ve kendilerini tedavi e
re cemiyetinin yılbaşı biletle- racaat ediyorlar. Bunların hep den doktor hasatahğın tama
rinden bir dane alsan! sene ba sine cevap vermeğe kudretim mile geçtiğini ve artık böyle 
şında da sana bir milyon lira müsait değil.. Bir katip tutu- bir adamı daha uzun müddet 
çıksa ne yaparsın?.. yorum .. Ve ilk itim hepsini timarhanede alıkoymak lüzum 

Daha kendi yapacaklarıma birden reddetmek oluyor .. Bu suz olduğunu söyler ve "akıl
cevap vermeden evvel başkala- tarz zenginlerin tarzıdır. Baş lanmış deli,, :yi timarhımeden 
rının ne yapacaklarını düşün- ka türlüsü sökmez.. Ondan çıkarırlar. Halbuki bu adam 
düm ... Evvela bana - ikrami- sonra da paramı bankalara koy gayri tabii halinin şahsını bi
ye isabet ettiğini ilan etme- mağı düşünüyorum.. Düşünü- maye ettiğini görünce, bu defa 
mek istiyeceğim. Lakin tayya yorum ama, hepsini birden de hem de daha büyük bir cür'et 
re cemiyeti peşimi bırakır mı, ğil.. Dağıtarak.. ve cesaretle cinayetlerini tek-
tabii iş meydana çıkacak.. Ve İşte ben bu hulyada iken rar eder. 

Gazeteye geldiğim zaman film bitiyor elektrikler yanı· 
arkadaşlar da: yor.. Önümde oturan bi.rinin 

- Ah canına yandığım .. Ne saçı dökülmüş çıplak başı vazi 
tali.. Körolası bana gelmez yetimin hakiki halini ilk anla 
k. tan kuvvetli ihtar oluyor. ı .. 

Diyen nazarlarla karışık is 
tekler: 

- Eh bana bir şapka! 
- Bize mükellef bir ziya-

fet! 
- Ben bir pardesü iste

. ' rım .. 
- Ben bir mürekkepli ka

lem .. 
- Sen bana bir cep saati 

alırsın!.. 

Falan filan .. 
Dışardaki ahbaplar biç bil

memezlikten gelmekle beraber 
fena halde mültefit .. 

Selamlaşmak istemediğim 
kötü dostlarımız bu sefer daha 

Ofisler!. 
Fındıkçılığnmzı tanzim için 

bir ofis yapılacakmış.. İhraca 
tımızı tanzim için de bir ofis 
var. Galiba kavun için bir ofis 
vardı.. Elhasıl tanzime ihtiya
cı olan şeyler için birer ofis 
yapılıyor.. Şu halde yakında 
pek çok ofisimiz olacak .. Bu 
da bir zenginliktir. Yalnız zan 
nediyorum ki; o zaman da o
fisleri tanzim için bir ofis tes
kHine mecbur olacağız am"a 
elde ofisçi kalmadığı için bu
nu yapamıyacağız. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 72 

BAŞI DÖNÜKLER' 
lbrahim NECMi 

Diğer taraftan Süheyla pa
rasını da kurtaramamıştı. 

Dedlikanlının zihni bir kek 
lik gibi mevzudan mevzua at
lıyor, kafası boşuna dönen bir 
değirmen gibi muammalann, 
güçlüklerin arasında sekiyor
du. 

...................... 
Muhteşem Nihat Hanımın 

geniş salonu elektrikler içinde 
parlıyordu. Ortaya büyük bir 

asa kurulmuştu. Müteaddit 
izmetçiler salonun içinde gi

dip geliyor, Semiha Nazmi Ha 
ım kıvrak yürüyüşile işlere 
ezaret ediyordu. Muhteşem 
ihat Hanımefendi henüz tu

alet odasından çıkmamışlar
ı. Şeyda Kamil Beyle Nevzat 
üreyya Semiha Nazmi Ham
ın talimatına uyarak şuraya 

uraya telefon edivorlardı. Da 

ha davetliler gelmemişti. Ev
de olanlar ev halkı sayılıyordu. 
Fakat evin asıl sahibi olan Ni
hat İlhami Bey de henüz gel
memişti. Telefon vızır vızır iş
liyordu. 

Ahmet Nebil, evvelce veri
len karar dairesinde Beyazıtta 
buluştuğu Refik Cemalle bir
likte salona girdikleri zaman 

' henüz davetlilerden eser yok-
tu. Semiha Nazmi Hanım kıv
rak yürrüyüşile, dudaklarmda 
'tatlı bir tebessümle Ahmet Ne 
bili karşıladı : 

- O! Hoş geldiniz kaçak 
bey! Artık ayağınıza sıcak su 
mu dökmeli, soğuk su mu? 

- Affınızı rica ederim, Se· 
miha Hanım. Müsaade ederse
niz size arkadaşım Refik Ce
mal Beyi tanıttırayım. 

- Hıı.! Muhteşem söylüyor-

Normal olsun, olmaını., a
kıllı olsun, deli olsun, böyle 
bir adamı sadece ortadan kal· 
dırmak her noktai nazardan da 
ha iyi daha haklı, daha adili\. 
ne ve tabii değil midir? Sırf 
delidir diye, memleketin sırtın 
dan bu adamları beslemek ve 
hayatlarını idame etmek zah
metine değer mi? Ben bunu 
mantıkla taban tabana zıt bu
luyorum ve samimi kanaatim 
şudur: Bu lüzumsuz ve mana
sız insaniyet fikri bütün insa
niyete faideli olmaktan ziya
de, zararlı oluyor. Bir yangın 
olursa ateşe su mu sıkarsınız, 
yoksa petrol mü? Tabii su de
ğil mi? O halde? . .,, 

Matuschka yalnız halk ara
sında korku ve münakaşa mev 

du. Müşerref oldum, Beyefen
di. 

Semiha Nazmi Hanımla Re 
fik Cemal biribirlerini şöyle 
bir süzdüler. Refik Cemal hür
metle elini öptü: 

- Şeref bendenize ait, ha
nımefendiciğim. Zaten ne ka
dar zamandır zatı aliyelerile 
ve Muhteşem Nihat Hanıme
fendi hazretlerile şereflenmek 
iştiyakında idim. Bu al-- .n bu 
saadete nail oluşuma vesile ol
duğu için Ahmet Nebil Bey 
arkadaşıma bilseniz ne kadar 
minnettarım. 

- Estağfurullah. Şöyle bu
yurun, beyefendi. 

Semiha Nazmi Hanım, bol 
lakırdı ile gevezelik ederken 
gözleri fıldır fıldır dönen bu 
gence bir daha, dikkatle bak
tı. Y oo, doğrusu Refik Cemal 
hiç de Ahmet Nebile benze
mezdi. Öteki ürkek bir piliç gi 
bi kümesten iki adım ayrılın
ca kanatlarını çırparak kacar
ken, beriki kırk tavuğun pilici 
ni yemiş bir tecrübekarlıkla ilk 
girdiği salonda kırk yıllık alış-

zuu olmakla kalmadı. Bütün 
dünya ruhiyat doktorları ken· 
disile meşgul oluyorlar. 

Meselenin bir de kukuki ve 
adli ciheti var ki, son derece 
ehemmiyet arzetmektedir . 

Üç memleket, üç kanun 
Matuschka Macar tabaası

dır. Fakat Avusturyada tevkif 
edilmiştir. Muhtelif suikatları
nı Avusturyada, Almanyada 
ve en müthişini de Macaristan 
da ika etmiştir. Bu son suikast 
ta 25 ölü, 80 yaralı var. Bir 
mesele? Matuschka nerede mu 
hakeme edilecek? Zira bu üç 
memleketin her birinde görme 
si lazım gelen ceza ayrı ayrı
dır. 

Matusclıka tarafından Avus 
turyada yapılan iki sui),ı:ast o 
kadar vahim olmamış, sadece 
maddi zararlar hasıl etmiştir. 
Avusturyada Matuscbka an
cak beş sene hapis cezasına 
mahkfun olabilir. Hatta kendi
sini timarhaneye koymak te
mayülü bile var. Timar'hanede 
ise hayat hapisanelerden daha 
rahattır ve bakım daha iyidir. 

Daha kanlı diğer iki suikata 
sahne olan Almanya ve Maca
ristan Matuschka'nın kendile
rine teslimini istiyorlar. Fakat 
Avusturya böyle bir talebe 
hiç te muvafakat göstermiyor. 

Abnanyada idam cezası il
ga edildiği için, Matusclıka O• 

rada, olsa olsa, müebbet hap
se mahkUm edilebilir. Halbuki 
öfri kanun tatbik edildiği için, 
orada Matuschka'nın muha~e
mesi pek kısa sürecektir. Bü
tün deliler şimdiden toplanmıt 
bulunduğu için, cani derhal 
idama mahkum edilecek ve he 
men o günün sabahı asılacak
tır. 

Mamafi Almanya cevabını 
vermiştir: Eğer Matuschka 
Macaristana teslim edilirse, 
Almanya talebinden feragat e
der. Fakat Avusturya mesele
yi bu noktadan mütal•)a etmi
yor. Zira Avusturya kanunlan 
na nazaran, bir şahsı, hatta 
bir caniyi kanunlan daha şid
detli olan diğer bir memlekete 
teslim etme!<j:e manevi bir im
kansızlık vardır. 

Macaris(iln hukukçularının 
noktai nazarları ise, bunun ta
mamile zıtbdır. Macar hukuk
çularına nazaran, Matuschka 
Macar tabaası olduğu ve en 
mühim cinayeti Macaristanda 
ika ettiği ve hüviyeti de Ma
car zabıtası tarafnıdan meyda
na çıkarıldığı cihetle, bu ada
mı vatanına teslim etmekten 
ve k,endisinin vatanının kanun
lanna göre muamele görmesin 
den daha tabii bir şey olamaz. 

Şimdi ileriye sürülen tez ve 
nazariyeler bunlardır. Avuıtur 
yanın Matuschka'yı teslim et
memesi üzerine, Macar zabıta 
ve adliyesi yeni bir teşbbüse 
'hazırlanıyorlar. 

Bia-T orbagy suikastında ö
lenler içinde ecnebi tabaadan 
insanlar da var: İngiliz var, 
Fransız var, Belçika var. Bu 
sebepten Macar makamatı, 
beynelmilel bir cani kesilen 
Matuschka' nın beynelmilel 
muhtelit bir mahkemede mu
hakemesini istemektedirler. 
Öyle bir adam ki, hakikaten 
Avusturya kanunlarının hima
yesine hiç te layık değildir. 

kın gibi yerleşiyordu . 
Refik Cemal de Semiha Naz 

mi Hanımı gözden geçiriyor
du: Kısarak boyu, kıvrak vü
cudü, şeytan gibi bakan, göz 
evleri içinde mütemadi bir ha 
reket halinde bulunan iri eli 
gözlerile Semiha Nazmi Ha
nım pek sevimli bir şeydi. Di
ğerleri bekliyerek şunu ele ge
çirmek hiç te fena olmıyacak
tı. Refik Cemal içinden. 

- Ah, şu Ferit Necdet ne 
talihli herif... 

Dide hayflanıyordu. 

Böyle içeriden pazarlıklar 
geçerken, meydanda da konu
şuluyordu: 

- Nazmi Beyefendi inşaal
lah afiyettedirler, efendim? 

- Teşekkür ederim. Daha 
gelmedi. Zevcimi tanıyor mu• 
sunuz, efendim? 

- Bendeniz gazetenin en zi 
yade iktısadi işlerile uğraştı
ğım için kendilerini çok defa 
yazıhanelerinde ziyaret etmi
şimdir, hanımefendi. Hatta 
mahdumunuz Nevzat Süreyya 
Bevefendivi de tanının • 

SiNEMALAR 

Şık Sinema 

Çılgın Macera 
İstanbul haılkının en çok 

sevdiği dilber artist 
MAR1E BELL 

JEAN MURAT 
ve Daktilo müessesesi Mary GJo 
ry tarafından tıeınsil edilen tek
mil Fransızça sözHi bir şahe..,r. 

Bugün son gü-nüdür. 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün ~am saat 21,30 da 

KALBİN SESİ . TI!jjjjj 11 \ 
Piyes 3 perde 1 il 

tablo Yazan: A. ~ ı~ 
Bisson Te.reüme E.: İİI 
Mükerrem Alaettin ~JI 

Tenzilatlı halk gecesi. 
Yakında: Doktor lbsan. 

Ada vapurları 
Ve memurlar! 
Ada vapurları ihtiyaca 

uymıyor •• 

Adalarda oturan ve İstan
bul' daki vazifeleri başına her 
gün inmeğe mecbur olan me
mur karilerimizden her gün 
mektuplar alıyoruz. Bunda sa
bahleyin adadan kalkan 6,10 
vapurunun kendileri için pek 
ziyade külfet tahmil ettiğini ve 
saat 9-9,S da İş başı yapan 
memurlar için de diğer vapur 
saatlerinin uymadığını bildir
mektedirler Memurlar;eskiden 
olduğu gibi adadan saat 7 de 
bir vapur hareket ettirilmesini 
ve köprüden akşamları hareket 
eden vapurların da dairelerin 
paydos saatlerine göre hesap , , 
edilerek bu saatlara ve köprüye 
gelişe göre tanzim edilmesini 
istemektedirler. Acaba Seyrise 
fain idaresi bu imkanı temin e 
d ·7 emez mı ••.• 

Hilaliahmer Fatih 
kaza kongresi 

Hilaliahmer cemiyeti Fa
tih kaza kongresi idare 'heye
tinden bazı zevatın eksilmesi 
üzerine cuma günü yeniden 
yapılmıştır. 

Artistik Sinemasında 
GERMAİNE DERMOZ -ANDRE LEFAUR ve DANİELL 

DAR!EUX tarafuıdan temsil edilen WİLHELM THİELE'i 

B A L o 
Fransızça sözlü ve şarkılı yeni filmi devam etmektedir. Bu fil 

min hakiki kıymetinden emin olmak için görenler.den sormalıdır 

Herkes tarafından görülmesi elzem bir şaheserdir. 

Bütün dünyada tanınmış iki meşhur yıldız: 

ALİCE DA Y ve MİTCHELL LEWİS 
ASRi SİNEMADA 

çok güzel, çok ca:ııibeli ve çok müte'beddil 

K A N L 1 P U S U 
füminde fevkalade muvaffakiyet kazanıyorlar. 

Halk bu filmi görmek için kütle halinde koşuyor. Gidip gö 
nüz ... tekrar ... gideceksiniz. Maestro Polianski'nin musilaisi. 

Bugün saat 16,30 matinesile suvarede PAQUİTA PAGAN ve 
tarioStleri ile meşhur halk çingeneleri ASSO ve JANA. 

BU HAFTA 

Melek ve Elhamra 
Sinemalarında 

şen ve çok neşeli bir film olan RENE CLAİR'in şalhes 

MİLYON PEŞİNDE 
eserini görenler katılırcasına gülmektedider 

Prenses Emriniz! filminden Lilian Harvey .•• 
Müttehem Kalkınız filminden Andre Ronne ... 
Küçük Daktilo filminden Armand Bernard.. 

üç 'büyük san'atkarın iştiraki.le vücuda getirilen 

AŞKA TöVBE 
şaheser önümüzdeki Çarşamba akşamı 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
iraesine başlanacaktır. 

Bu film pek yakında Ankarada KLÜP sinemasında 
gösterilecektiır. 

Şafak Keşif Kolu 
Rıchard Barthelmess 

mevsimin en büyük filmi BU AKŞAM BAŞLİYOR 
Fikri Beyin riyasetinde açı 

lan kaza kongresi nahiyeler 
mümessillerinin temsil mesele 1 

:t~:~::.:ıae:.e~;?::~ vdeı::: 1

1 

Majik Sineması 
Neticede Hilaliahmer yeni ••••••-•••••••••-••••---~ 

kaza heyetine Celal Feyyaz, 

1 
Vasfi, Dr. Süleyman, Nuri, p•••••1•-••••••••••••••••-~ 
Eczacı Ziya Nuri, Halit, Sü- Bugün saat 15,30 da matine olarak 

leyman Nami, muallim Neca- Fransız Tiyatrosunda 
ti Beyler intihap edilmişler-
di. meşhur piyanist r. 

Dr. Süleyman Sırrı 
Alemdar Sıhhat Yurdu dahili 

ve narkoz hekimi 

Her türlü dahili hastalıkları her 
gün Yurtta muayene ve tedavi eder. 

- Öyle mi? Memnun ol
dum. O burada. Şimdi nerdey. 
se gelir. 

- Ah, ne iyi. Acaba Ferit, 
Necdet Beyefendi de burada
lar mı, efendim? 

- A! Siz Ferit Necdet Be
yide mi tanıyrosunuz? 

- Yalnız uzaktan._ hanıme
fenr.liciğim. Kendilerile muari· 
femiz yok, amma ... 

- Hayır, o daha gelmedi. 
Nihat İlhami Bey kocamı, F e 
rit Necdet Beyi, Kemal Reha 
Beyi birlikte alıp gelecek. Ke
mal Reha Beyi de bilir misi
niz? 

- Hayır hanımefendiciğim, 
henüz kendilerile teşerrüf et
medim. 

- Sefaret hizmetindeydi. 
Bu sene İstanbula geldi. 

- Reşit Beyefendi de gele
cekler, değil mi hanımefendi
ciğim? 

- Evet. Nihat tlhami Bey 
kendisini de almak istiyordu. 
Bilmem buluşabilecf'kler mi? 

- Şüphesiz, hanımefendi. 
Reşit Beyefendi buı·aya gel-

ROBERT CASADESUS 
tarafından bir konser verilecektir. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

mek için elbette can atarlar, e 
fendim . 

- O! patronunuz pek size 
benzemez. Çok nazlıdır. 

- Estağfurullah, efendim. 
- Hat.ta nazı yanındakilere 

de hazan sirayet ediyor: İşte 
mesela Ahmet Nebil Bey. 

Ahmet Nebil, Refik Cema
lin girginliği, söz ebeliği önün 
de şaşırmış, kalmıştı. Semiha 
Nazmi Hanıma bir sürü şey 
sormak istediği halde, nefes al 
mağa bile vakit bulmadan Re· 
fik Cemal Semiha Nazmi Ha
nımla söze girişmiş, kendisine 
meydan bırakmamıştı. Semi· 
ha Nazmi Hanımın, yan göz
lerle kendi haline bakarak, ilk 
fırsatta sözü delikanlıya çevir
mesi vesile oldu, Ahmet Nebil 
de, yanakları pembeleşmiş, 
gözleri büzülmüş olduğu hal
de, söze kanştı: 

- Ah, Semiha Hanımefen· 
di, bilseniz ne kadar meşgul
düm. 

- Canım, meşguliyet ne ka 
dar çok olsa, bir telefona, iki 
söze, aralıkta küçük bir ziya-

rete imkan bırakır. 
Refik Cemal, hemen ark 

daşına yardıma abldı: 
- Hakkınız var, hanımef 

diciğim, fakat zab seniyel 
gibi hanımefendilere insan · 
dakika gelse artık ayrılama 
Bütün ömrünü refakatiniz 
geçirmek ister. 

.&3-miha Nazmi Hanım, 
cür'etli; atılgan genci bir d 
süzdü: 

- Çok naziksiniz, beyefe 
di, fakat Ahmet Nebil Bey s 
zin fikrinizde değil, galiba. 

Ahmet Nebil kıpkırmızı 
sildi: 

- Neden? Hayır .. 
kirdeyim. Yalnız ... 

Diye kekeledi. 

Semiha Nazmi Hanım A 
' met Nebilin haline adeta ac 

yordu. Gözleri delikanlının 
zaran esmer çehresine merh 
metle, şafkatle dikiliyor, yüz 
ona döndükçe sanki biraz da 
ha yumuşiyordu. 

Refik Cemal, Ahmet Nebi 
lin şaşaladığmı da örtmek ga~ 
retile gıme atıldı: 

De 
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Başka memleketlerde 
döviz muamelah 

• • •••• • • 
lnıiliz lirumın sukutundan son

ra muhtelif memleketlerde döviz mu 
amelitı etrafında alınan tedbirler 
tunlarclır: 

Almanya: 
Almanya hükUmeti dö..iz ticareti 

hakkında mevzu kontrolun daha cid 
di ve emin bir tekilde icrumı temin 
nıakaadile yeni bir kararname neıret 
nıiıtir. Bu kararnamenin ihtiva ati
ği esaslı ııhkim ıunlardır: 

1 - Ellerinde döviz bulunanlar 
nıikclannı yeniden ihbar etmek mec• 
buriyetindedirler. 

2 - Şimdiye kadar bin mark va• 
:ı:edilen kontrol iki yüz markı tec:a 
\<Üz eden bütün dövizlere tetmil edi 
lecelrtir. 

3 - Almanyaya idhal edilecek et 
Yanın bedelini tesviye için döviz mü 
bayaa11 hususundaki müsaade, za. 
man ve mikdar itibarile tahdit olu
nacaktır. 

Yeni kararname ahkamı mucibince 
dövi:ı: mübayaaaı zımnında verilecek 
müsaade evvelden tesbit edilen mik 
dar için ve bir ay müddetle muteber 
olabilir. Bu mikdarın tayini için sa• 
nayi ve ticaretin ihtiyaççlan nazan 
İtibara alınacaktır. Her halde umu· 
mi müsaadeler 250,000 markı ve hu 
susi müsaadeler 20,000 markı teca
vüz eden mikdarlar için Reytbankın 
muvafakati almmakıızm verileme.ı.. 

Avusturya: 
Avusturya hükumeti döviz ticare

ti hakkında 8 teşrinievvel 931 tari
hinde bi•· kanun neşretmittir. Bu 
kanun ahkamına tevfikan döviz İta
sı salahiyeti münhasıran Avusturya 
milli bankasına aittir. Milli banka 
döviz ita~n hususunda diğer kredi 
mLieısesclerine de müsaade verebi .. 
lir. Milli banka döviz ihtiyacını mu
hik gösteren vesaiki müsbite talep 
edeb:Jir. Harici tediye vesaiti ancak 
Avusturya milli bankasının tahriri 
müsaadesi üzerine temin olunabilir. 

Brezilya: 
Brezily:ı hükUmeti ecnebi parasile 

yapılacak tediyat hakkında 9 teşrini 
e~vel 931 tarihinde bir kararname 
neşrctmi~tir. Bu kararname ahkamı· 
na tevfikan kararnamenin neşri tarİ· 
hinden 31 kanunuevvel 9313 tarihi
ne kadar ecnebi parasile yapılacak 
tediyata ait olmak üzere morator· 
yom iJin edilmiştir. Morotoryomun 
döviz iştira ve füruhtil hakkında mu 
kavelelere taalluku yoktur. Kararna
ı.ıe mucibince idhalat evleri satın al· 
•lı kları malrn bedelini Brezilya ban
kasına ve yahut bu hususta müsaa
deyi haiz bulunan diğer kredi mües
seselere depo olarak tevdi edecek
lerdir. Şanj farkı kat'i tediye zama
nında taıfiye edilecektir. 

Bulgaristan: 
Bulgaristan hükumeti Bulıtar mil 

li banka•ile müttefikan döviz hakkın 
da 15 teşrinievvel 931 tarihinden iti 
haren bir takım tedbirler ittihaz et
miştir. Bu tedbirlerden ihracat tica .. 
retimizi ali.kadar edenleri aşa{ a 
yazılmıştır: 

Bulgar milli bankası sinema film 
leri mübayaaıı veya kiralanması için 
döviz vermez. 

Hususi bankalarla eşhas ecnebi pa 
rasile yaptıkları ikra:ı:atın faizlerini 
leva olarak alacaklardır. Kontrol e-
dildikten sonra muhabirlerin. , 
dövizi milli bankadan alabilec .. 
dir. 

ldhalat evleri harice siparit ettik· 
leri e§ya bedelinin tesviyesi için lü. 
zumu olan döviz malın tesellümün .. 
den Üc ay evvel milli bankaya bil •;. 
receklerdir. 

Ecnebi müesseselerle hususi e,ha 
sın Bulgaristanda hususi bir banka 
nezdinde mevcut ecnebi paralarını 
Bulgar milli bankasının müsaadesi 
olmaksızın çekemezler. 

Ellerinde ecnebi paraaı bulunan 
•ıhas bunu milli bankanın müsaade 
sini İ•tİhsal etmek şartile hakiki ih. 
tiyaçları için İ11Jtİmal edebilir. 

Milli banka badema yalnız ellerin 
de ecnebi dövizi olmayan ticaretha· 
nelrle eıhasa hakikaten müstacel ',. 
tiyaçlarına tek~bül eden tediyat için 
döviz ınÜRaadesi verecektir. 

Bankalar, bankerler ve sarraflar 
ecnebi dövizi satın alabilirler, fakat 
aldıkları dövizi yalnız milli bankaya 
satabilirler. Ecnebi memleketlere se 
yahat eden eşhas beraberlerinde yal 
nız banknot olaı·ak bin leva götüre
bilirler. 

Çekoslovakya: 
Çekoslovakya hükumeti 2 teşrini 

evvel 931 tarihinde neşrettiği bir ka 
rarname ile döviz hakkında 1924 ta
rihli kararnameyi tadil etmiıtir. Ye
ni karal"name ahkimı mucibince ma 
halli bankalar 3000 kurona kadar te 
diyatı hiç bir muameleye tabi olmak 
sızın yapabilirler. 20,000 kurona ka 
dar olan tediyat için ke:ı:alik milli 
bankanın müsaadesini istihsale lü
:ı:um yoktur. Ancak döviz ihtiyacı 
vesaiki müsbiteye istinat ebnelidir. 
Çekoslovakya bankalarının harice 
ihracı için bir kayıt mevcut değildir. 

Çekoslovakya bankaln aralarında 
ecnebi parası üzerine muameleler ve 
ın~hsup yapmağa salatıiyettardırlar. 

lngiltere: 
İngiltere hükumeti altın mikyası

nın muvakaten ilgasından sonra dö
viz ticareti hakkında atideki karar
nameyi netretmiştir: 

Gerek lngiliz tebaası tarafından 

ve ırerek lngilterede mukim ecnebi· 
!er tarahndan, iı'an ahire kadar, 
doğrudan doğruya veya bilvasıta dö 
vi:ı: mübaya.ası memnudur. Yalnız a 
ıağıılaki ahvalde döviz mübayaaama 
ıimdilik müsaade olunabilir: 

1 - Ticari muamelatın husule p 
tireceii ihtiyaçlar. 

2 - 21 eylill 9331 tarihinden ev 
ve! aktedilmit mukavelelerin icraSL 

3 - Metru sebepler üzerine ecne 
bi memleketlere yapdacak aeyahat
ı ... 

ispanya: 
ispanya hükıimeti döviz ticareti 

hakkında 3 tewrinievvel 931 tarihia 
de bir kararname netretınİftİr. Bu 
karrname ahkamı mucibince Madrit 
te ııümrük umum müdürlüğüne mer 
but olmak ü:ı:ere bir idhalit ofisi tet 
kil edilmiştir. ispanyaya idhal oluna 
cak her nevi etYa idhalden evvel ofi· 
ıe ihpar edilerek bir vesika almacak 
tır. Ofisin defterine kaydedilmeyen 
etYa hakkında kaçak muamelesi ya• 
pdacak ve kaçak kanunu ahkamı tat 
bik edilecektir. ldhalit ofisinin güm 
rük umum müdürlüğü tarafmdan 
musaddak vesikası üzerine talep edi 
len döviz için müsaade verilecektir. 
Gümrük umum müdürlüğünün tasdi 
kı olmayan vesika ü:ı:erine iki ay zar 
fında tasdik muamelesi yapılmak tar 
tile döviz itasına müsaade olunabi· 
lir. 

Ticaret nezareti müstesna ahvalde 
idhalat ofisinin gümrük umum mü· 
dürlüğünce musaddak vesikası ol
maksızın dövi:ı: itaıma müsaade edi· 
lebilir. 

Macaristan: 
Macaristan hükumeti umumi buh 

ran dolayasile memlekette milli pa
ranın kıymetini muhafaza ve döviz 
muamelatını tahdit için 9 ağustos ta 
rihinde mili banka nezdinde bir dö
viz şubesi tesis etmiıtir. Bu tarihten 
sonra bilcümle bankalar dövi:ı: sat· 
maktan menedilmiıtir. Tüccarlann 
milli bankanın müsadesi olmaksızm 
döviz satın almaJarı memnudur. 

Tüccarlar hariçten satın aldıkları 
malann bedelini tediye için döviz sa 
tın almak hususunda atideki şartla
ra riayet etınckle mükelleftirler: 

Evvela tüccar Budapeıte ticaret 
odasına bir istida verecektir. Bu is
tidada etY~·nın cinai ve hangi memle 
ketten geldiği, konıimento veya fa. 
turanın aslı ile isbat edilecektir. Ve 
ne kadar dövi:ı:e ihtiyacı olduğu be
yan edilecektir. Ticaret odası bu isti 
daya tetkik ettikten sonra milli ban 
kaya göndererek talep edilen döviz 
hakkında müsade isteyecektir. Mil
li banka bahsedilen eıyanın memle
te lüzumu olmadığı itibarile dövi:ı: 
verilmesi kabil olmadığını söylerse 
döviz almak imkanı olamaz. 

Tieaı·et odası aynı zamanda satın 
alınan eş yanın lüks veya memlekete 
lüzumu olup olmadığım tetkik eder. 
Bu suretle idhalat efyas beş sınıfa 
ayrılmııtır: 

1 a - Memleket fabrikalrında Li· 
ZIJll olan ham veya yarrm i1lenmiş 
eşya. 

1 b - Sarfiyat için eıeddü lü:ı:u
mu olan mamiil efYL 

2 a - Ahali tarafından iılenmek 
işlenmiş eşya. 

2 b - Sarfiyat için ikinci derece 
de lüzumlu olan mamul eıya. 

3 - Memlekete idhali tecviz olu 
nan eşya. 

4 - ldhali memnu olan eşya. 

Y ugoılavya' 
Yugoslavya hüklimeti dövi:ı: müba 

yaasının tanzimi hakkında 7 teşrini· 
evvel 931 tarihinde bir kararname 
neıretıniıtir. Bu kararnamenin ihra
cat ticaretimiz alakadar eden fikra
ları atağıya yazılmıştır: 

1 - Dövi:ı: ticaretile ancak milli 
banka veya milli bankanın müsaade
sini haiz bulunan diğer kredi mües· 
seseleri iıtigal edebilirler. Milli ban
ka bu müsaadeyi her zaman geri al
mak salahiyetine maliktir. 

2 - Döviz muamelesi milli ban
ka veya müsaadeyi haiz bulunan kre 
di müeaeseleri vaaıtasile yapılır. 

3 - Hariçten mübayaa edilecek 
eıyanın bedelini tediye için icap e. 
den döviz bu hususta müsaadeyi ha 
halat evleri tarafmdan satın alınan 
malın azami bir ay zarfında idhalini 
için lüzumlu olan ham veya yarım 
iz bulunan kredi müesseseleri tara
fından verilebilir. Bu müeseseler id
taahhüt ettiklerine dair verecekleri 
beyanname üzerine lüzumu olan ha 
rici tediye vasıtasını temin ederler. 
ldhalat evleri idhal ettikleri eıyanm 
faturasını veyahut bu eşyaya ait 
gümrük beyannamesini ibraz ettik
leri takdirde yukarıda zikrolunan ta 
ahhüde hacet kalmaksızın kredi mü 
eııeseleri harici tediye vaııtasını te-
min edebilrler. 

4 - Bankalar gerek Yugoslavya 
tebaasına veya Yuıroslavyada mu· 
kim ecnebilere ibraz edecekleri pasa 
portları üzerine 10000 dinara kadar 
döviz verebilirler. Bankalar döviz 
mikdarını pasaportlar ü:ı:erine kay
detmeğe ve alınan dövizin ihraç edi 
!ip edilmediğini kontrol eylemeğe 
mecburdurlar bu hususta usule mu
halif her hareket derhal milli banka 
ya ihbar edilecektir. Harici tediye 
vaaıtalanndan batka Yugoslavya te-

Haftanın 
Filimlerl • • Şafak Keşif Kolu 

Majik sineması bu hafta bu itim 
de harikulide bir ,film ırösteriyor. 
Bu filmin mevzuu ıudurl 

1915 senesinde Fransanm ·tark 
cephesinde 1 ngiliz ordusunun hava 
karagahı. Binbaıı -Brand, kıymetli 
bir filonun harekatmı idare etınekte I 
fakat tecrubeaiz ve genç pilotları 
muhasım tarafın maharet ve galibi· 
yeti kartmnda mağlup ve mahvol
makta idi. Brand bu zayiatı ve teh
likeleri tehdit etmek istiyor. Fakat 
kendiside bi:ı:zat aldığı emirleri icra 
etınekle muvazzaftı. Filo kumanda
nı yüzbafı Ceurtney, arkadaılanru 
muhakkak bir ölüme sevkettiğinden 
dolayı binbaşı Brand'a ıikiyet edi· 
ycw. Bir sabah, en mükemmel pilo
tu olan Cott ile beraber, Brand'm 
kat'i emrine rağmen, düıman hat
tan Üzerinde bir uçuı yaparak mü
euir mu vaffakiyetler elde etınİfler
di. Bu esnada Brand baıka bir me· 
muriyete tayin ediliyor, ve infiki. 
kinden evvel yerine kumandan ta
yin etıneıi emrini alıyor. Courteney· 
le son serkeşliğinden dolayı ıiddetli 
bir mükalemeden sonra, kendisini 
yerine kumandan tayin ettiğini ve 
kendisinden daha insani hareket et
mesini müıtebziyane tavsiye ediyor. 
Courtney o zaman 1eni vazifesinin 
ne kadar müşkül ve mes'uliyetli ol
duğunu anlıyor. Hayatım feda et
mekten çekinıniyecekti fakat her ta· 
hah kendi adamlannı emrile ketfe 
göndermek ve onların eksik avdet
lerini görmek tabamınülferaa idi. 

Coulen ihtiyatlan meyanmda bir 
gün heuüz 17 yaşında Scottun kar
detı Dennyde gelmiıti. 

Herkesin uçmağa mecbur bulun
duğu büyük bir havai taaru:ı: günü 
idi. Scott muhakkak telef olac"k o
lan kardeşımn uçmasına müsaade 
etmemesini Courtneyden rica et .. 
mitti. 

Fakat emir emirdi. Vaktile ken
disinin yaptığı tikayetlere ıimdi 
Scot tarafından maruz kalıyordu. 

Şafak vaktı filo hareket ediyor ..• 
ilk mii<ıademede Scott kardetinin 
bir düşman tayyaresinin takibile fe
ci ölümüne tahit oluyor. 

f 

Bir zaman sonra Courtney düt'" 
man hatlarının altmıı kilometre ge· 
risinde mühimmat depolarını tahrip 
ebnek için emir alır. Yalnız bir tay .. 
yarenin yapabileceği bu vazifeye 
Scott talip olur. 

«Şalak keşif kolu» filminden bir sahne 

Sinema Haberleri 

Fakat Courtney, hareket zama
nından bir müddet evvel Scott'ı sar 
bot etıneğe muvaffak olur ve uyku· 
sundan bilistifade yerine va:ı:ifeyi 
deruhte eder. 

• Mısırlı Rrt •'let"d~" mürekkerı 
biı trup Parııt\! "zerigin çocuklar,,, 
İ: n.:nde arapça bir film çPvİrmi~tir. 

Tehlikeli vazifede muvaffak ola· 
rak avdet ederken üç tayyarenin ta
arruzuna maruz kalarak telef olur. 
Beri tarafta filonun kumandanına 
Scott tayin edilir. Çünkü (ŞARK 
KEŞiF KOLU) nun işine devam 
etmesi lizımdll'. 

* Mmrh artistlerden mürekkep 
!erini yeniden k"'maŞa mecbur ol
m•J~IRrdır. Sütun artıill~rin de bu 
•uretle haftalddau tienzil edilecek
tir. 

Stüdyolar her filmin 5 milyon 
haiktan fazlaya ma~ olmasına dik
kat etmektedirlel". Halbuki timdiye 

baat1 harice 3000 dinara kadar dö
viz gösterebilrler. 

9 - Harice para sevki muamele
si milli banka veya tubeleri tarafm
dan İcra edilebilir. 

12 - Hariçte dinar satışı muame 
lesi milli banka tarafından yapılabi
lir. Kezalik ancak milli banka ma· 
halli bankalrla tacirler ve hususi eş
has tarafından bir mahalli bankaya 
depo edilmİf dövizi mübayaa edebi
lirler. Bu dövi:ı: üzerine milli banka 
nın müsaadesine hacet kalmaksızın 
hesap açılabilr. 

13 - Ticari müeaseseler muhte
lif teşebüsler ve hususi eıbas hesabı 
na dinar üzerine kredi küıadı milli 
bankanın müsaadei. mahıusasrna ta
bidir. 

18 - Bu kararnamede zikredilme 
yen döviz muameleleri için milli ban 
kanın müsaadesini istihsal etınek Li
zımdır. 

Yunanistan: 
Yunanistan hüklimeti milli para

nın kıymetini mubafza maksadile 28 
eylUI 931 tarihinde bir kararname 
neşretmiştir. Bu kararname ahkamı
na tevfikan altın , altın para ve ecne 
bi parası iıtirası salahiyeti kararna
menin mevkii meriyette kaldığı müd 
detçe Yunan bankasına aittir. Yunan 
bankası kararname ahkamının cari 
olduğu müddetçe ticari ve mali ibti 
yaçlar haricinde, altın , altın para ve 1 
ecnebi parası veremz. Döviz almak 
isteyen eşhas bankaya veya sair kre 
di müesseselerine bir istida ile mü .. 
racat edeceklerdir. Bu istidaya dö
viz talebini haklı gösteren vesaiki 
müıbite raptedilecektir. Tevzi mües 1 
seseleri de kendilerine göndriln İsti 1 
daları milli bankaya tvdi edecekler· 
dir. Milli banka nezdinde bu kabil 

L·aı•ar filmler bu- ıu • iki misline 1 
mal ohtvoı-du. , 

Bir sinema artisti 
intihar etti 

PARIS, 7 A.A. - Le Journal 
gazetesi, yazıyor: 

Sinema artisti Olıra Peneme Pouj
kine, uyuıturucu maddeler istimal 
etti&inden dolayı buırfuı ceza mah
kemesinde muhakeme edilecek idi. 
Celsenin bidayetinde maznunun ve
kili, artistin yüksek dozlu bir uyku 
ilicı içerek, ayni suretle intihar et
mİf olan sev&İliıine mezarda kavuı
mak üzere, intihar etmiş oldu~unu 
beyan etmiatir. 

istidaln tetkik için bir komisyon teş Yenilerden: Jean Morgan 
kil edilmiştir. Milli banka istidaya ! =o:============================= 
merbut vesaiki tetkik ettikten sonra c • h d f l d f fh • • 
talep edilen dövizi verip vermemek- orsıcanın ay u ar an a ırı 
te muhtardır. 

Yunan bankasının 22 ylul 931 tari 
binden itibaren vermekten istinkaf 
ettiği dövi:ı:ler için bankaya hiç bir 
mes'uliyet terettüp etınez. lıbu ka· 
rarname ahkamının tatbikı için ban
kalra verilmesi lazım gelen istidala. 
ra merbu bütün vesaik damga res· 
minden muaftır. 

Döviz buhranı dolayısile muhtelif 

PARIS, 7 A.A. - Matin gaze
tesi yazıyor: 

Caviglioli ve Bartoli'e kartı yapı· 
lan harekat, hükUmetin Corsica•da 
nadir olmakla beraber ara sıra halkı 
endiıeye düşüren kargaşalıkları kö
künden kaldırmak için icra51na ka
rar vermiş olduğu mücadelenin ilk 
safhalarını teşkil etmektedir. 

memleketlerde neıir veya ittihaz olu Jandarma dRha şimdiden 21 ki
nan kanun ve kararlar hakkında da- §İyi tevkif etmittir; bunlar şerİrl~r.'.? 
ha fazla mallimat almak isteyen ala. yataklık etmek va onlarla te~ı<l<i 
kadarlar şifahen veya tahriren ibra- mosai eylemekle İlham cdilmcktedi,· 
cat ofisine müraca'\t edeb:lirler. leı·. 

Dahiliye nazırı, tiddetli tathir 
tedbirleri almııtır. Bunlar, adayı ta
mamile tathir eyliyecektir. Bugün 
Corsica'ya gitmek üzere Marıilya'. 
dan vapı•rlara seyyar muhafızlar bin 
dirilmiktir. Bunlar 200 ki~iden iba. 
ret olup hakiki bir sefer heyeti teıkil 
etmektedir. Mitralyözlü otomobiller, 
mitralyözlerle mücebhezdiir. Yanla-
r;n;Ja p .. "llis köpekleri vardır. Bunlar, 
1\-1.: ki dt:nilen erazide ve hatta kasa
ba n şehrirkrde haydutluk etmekte 
olan şRk:Itri sarın:.k için hakiki ma· 
nevralaı· yap~cakl.:ı.r<lır 
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Firavun Tutankamon 
devrinde antrikalar 

• ••••••• 
Maruf lngiliz Mısriyat alimi dok· 

tor Howard Carter Lort Carnar· 
von ile Mısır'da meşhur Fıravun 
Tutankamon'un mezannı bulduktan 
sonra, beynelmilel bir ıöhret kazan
mıştı. Doktor Carter'in ahiren Lon
dra'da çıkan Tbe Saturday Review 
de çıkan bir makalesini iktibas edi
yoruz: 

Tutankamon,un cihanıumul ıöh 
retine rağmen, bu firavun hakkında 
bildiklerimiz maalesef azdrr. Haya
tına ve saltanatına dair bildikleri
miz de çok mahduttur. 

Mezarında bulunan yazılardan 
dokuz sene saltanat sürdüğünü ve 
mumyasmm tetkikinden de on sekiz 
yaıında öldüğünü anlıyoruz. 

Demek ki Tutankamon dokuz 
yapnda tahta çıkmıı oluyor. 

Bu yaşta tecrübesiz bir çoc:uğun 
saltanatı devrinde, tahtının etrafın
da birçok anterikalar çevrildiğine 
§Üpbe edilemez. Bu firavun'un ise 
nasıl saltanat sürdüğü etrafında mu 
ayyen hiç birıey öğrenememiş ol
malda bereber, koca seltanatı zama
nında Tutankamon'un payitaht!nı 
değiştirdiğini ve yeni yeni mabet 
ler inıa ettirdiğini biliyoruz. 

Ahval kendisini firavunlar tab· 
tına getirdiği zaman Tutankamo!1 
henüz bir çocuktu ve sinnirüıte he .. 
nüz vasıl olduğu bir zamanda, bel
ki de gayet feci bir ıerait altında, 
olüp gitti. 

Karısı Nefrititi'den erkek çocuğu 
dünyaya gelmediği için, tahtına çı· 
kacak varisin ozamanlar Mısırda mü 
bim bir mesele teşkil ettiğine şüp
he edilemez ve bittabi bir çok giz. 
li tertibat iş başına geçti, azami ma 
nevra çevrildi. Nihayet sülfileyi kur 
tarrnak için, firavun makamına müt 
tefik~n seçilen bir adam tahtın meş 
rtı vari~i olan prenae Ankheaenpa· 
Aten ile evlendi. Tutankamon'un 
bu kızı babasının sekiz;nci aaltanat 
senesinde dünyaya gelmi,ti. Şu hale 
gö.-e doku:ı: yaıında te:ı:viç edilmiı 
bulunuyor. 

Söylemeğe hacet yok ki, Mısır 
cahtının böyle çocuklar tarafından 
işgal edildiği zamanlarda, ıreride bü 
tün itleri gayet kuvvetli bir adam 
idare ediyordu. Bu adamı biliyoruz. 
Saray mabeyncisi Ay! 

Kanlı bir suikast vuku bulduğu· 
na alamet diye kabul edebileceği
mi:ı: bir delil var. O da Tutankamon 
un mezarındaki gizli hazineler höc· 
resinde buluMn iki küçük tabut ve 
bu tabutlann içindeki doğmuı öl· 
mü~ iki çocuktur. Bunlardan biriıi 
dört aylık, öteki yedi aylıktır. Bu 
isimsiz çocuklar da babalarının gö
müldüğü mezara konmuılardır. Fira 
vunun yer yüzünü görmeden gayrı 
tabii bir şekilde doğan b.ı iki çocu
ğun ölümü, ya annelerinin maddi 
kusurundan, yahut ta siyasi hile ve 
manevralardan ileri gelmiştir. Çok 
muhtemeldir ki, bu mesele ebediy
yen halledilemiyecektir. Yalnız bir 
ınesele var ki, eğer bu çocuklardan 
bir tanesi berhayat kalsaydı, Ram· 
senler sülalesi Mısırda hüküm süre
miyeceklerdi. 

Firavun Tutankamon'un vakitsiz 
ölümü üzerine, dul ve genç karısı 
tahtın hukukunu muhafaza için, u
:ı:aklardaki Hitit kralına ıöyle bir 
mektup yazdı: 

"işitim ki erkek bir oğlunuz var 
mış. Onu benim sarayıma gönderin. 
kendisile evleneceğim ve onu Mısır .. 
JıJara firavun yapacağım.,, 

Genç Julun bu mektubuna Hitit 
icralı şöyle İ>İr cevap vermiş: "Oğul 
larıruzı ne yaptınız?,, 

Bu suale cevap vermek ancak 
bugün mümkün oluyor. Çünkü Tu
tankamon'un mezarında aynı zaman 
da iki oğlunun da cesetleri ve tabut 
ları bulunmuıtur. 

Bu suretle mefhur bir süliJe 
mabeynci Ay'ın eline düımüş oldu 
ve gene biliyoruz ki bunun yerine 
de Firavun Tutankamon'un eski ce
nerali Horemhep geçti .. 

Bu Horembep on dokuzuncu sÜ· 
tanenin banisidir. işte Tutankamon 
ile karısı Nefrititi hakkında bütün 
bildi!derimiz bunlardan ibarettir. 

Sahrayı kebire mücavir bir vi.di
de ketfettiğimiz firavun mezarından 
çıkan bu kadar eıya ve deli.il arasın
da öğrenebildiğimiz ıeyler bu dere· 
ce mücerret, dağınık ve az olmuş· 
tur. 

Mezar, evvelce yirmi sekiz Firavu 
nun gömüldiiğü bir tepenin altında 
idi. Bütün bıı firavunlar büyük fiı a 

pınm haline baktığımız zaman, Tu. 
tankamon gömüldükten sonra, zor
landğmı anladık. Kapıyı açtıktan 
sonra da önümüze bir dehliz çıkt~ 
Bu dehliz, zaman ile dökülen top
rak ve tat yağınlan ile kapanmlf bir 
hale gelmiıti. Bittabi bütün bu top 
rak ve taş yığınlarını kaldırdık. 
Yol açılınca nihayetinde başka ka
palı bir kapı ile kartılaıtık. Bu ka
pı da, içeride birikmiı gazların dıp 
rıya çıkmasını teshil için, bir delik 
açtık. Aynı zamanda dehlizin için· 
de sıcak bir hava cereyanı hasıl ol· 
du. 

O zaman bir mum yaktık ve bu 
delikten sokarak, ölgün alevin ııığı 
altında içeriye baktık ve eski Mı· 
sır saltanatına ait muhteıem hazine 
lerin biribiri üzerine yığılı durduk
lannı gördük. 

Daha ilk altında bu mezarın, hır 
sızlar tarafından ziyaret edildiğini 
bütün deliilile anlamııtık. Bunlar 
firavunun vefatından on, on beş se 
ne sonra burasını açmıılar ve içeri
ye girmiılerıli. Kapılarm eski mü
hürleri bozulmuı ve sonradan tek
rar mühürlenıniıti. Husızlarm ka. 
çarken sağa sola ektikleri mücevhe 
rat ve avani, boşaltılan şarap .. 
yağ kırbaları, yapılan hırsızlığın en 
bariz ali.metleri idi. Hatta gizli ha· 
zine edasında bile her ıey alt üst ol 
muıtu. Hraızlar bu ölü kabrinde 
hiç bir ıeye hürmet etınemişler, el. 
!erine ne geçmiıse vahşiyane biı 
hırsla alıp ırötürmüılerdir. iskem
lelerin ve yatakların ve mobilyala .. 
rm altmlannı söküp götürmüşlerdir. 
Aynı odadaki bir çok kutuların muh 
teviyatıru da botaltmıılardır. Tah
minlere na:ı:aran, husızlar altın, gü 
müş ve mücevher, kutu, kase, bey· 
kelcik ve saire ile, mezardaki hazine 
!erin yüzde atınıımı çalmışlardır. 

Maamafih götüremeden bıraktık 
!arı da hudutsuz kıymettedirler. Her 
şeyden evvel, firavun mumya .. nm 
yattığı sandıkçayı zikretınek ıa. 
zmıdır. Tamamile altın kaplı olan 
bu sandkçaya hiç dokunulmamış
tır. Bu sandıkça ıri:ı:li bir odaya ko
nulmuştuve odayı hemen hemen iı
gal ediyordu. Sandıkça ile duvarlar 
arasmda sağında ve solunda otuz 
santimetre kadar mesafe vardL 

Aynı zamand.. •andıkçanın sağı 
na ve soluna kürek •eklinde aletler 
korunuıtu. Anlaılan - bu gördükten 
firavun öbür dünyanı'1 yakıcı deniz 
lerini aşmak üzere k-.. lianacaktı. 

Sandıkça derununda biribiri içi
ne konınut üç tabut vardı ve bu lo 
butların kapaklan ı:enç firavum•n 
ı esmini tanzir ediyo,du 

Tabutun üstünde, firavunun al
nı üzerine asd renklerini bile muha 
faza etmit bir çelenk konınuıtu. 

Bütün bu mua.t:zaın servet içinde 
ben:m en ziyade hisıime dokunan 
ıey, işte bu çelenk oldu. Pek ibti· 
mal vermiyorum ki, bu çelenQ'i te
s•lli kabul etnuyr.n zevcesı, benim 
or u l>ulduğum ı:ünden tam üç bin 
i•ç yiı:ı: sene evvel oraya koymuıtu. 

-·-----·-----·-· Almanyada seyyar 
posta büroları 

BERLIN, 7 A.A. - Bugünden 
itibaren Berlin'in 16büyük meyda
nında seyyar posta büroları, 10 ırün 
müddetle faaliyette bulunacaktır. 
Bunlar, muavenet tetkilitı menfaati 
basılrn.ıt olan hususi pullar satacak
tır. Bu pullar; Almanya'nm tarihi a
bibelerini ıröstermekte olup gerek 
dahili ve ecnebi servislerinde kulla· 
ndacaktır. Bunlar pek ufak bir zam 
ile satılmakta olup hasilatı tamamen 
muavenet teıkilitına aittir. 

Okyanosya'da muha
rebeler 

CAMBERRA, 6 A.A. - Yeni 
Gine vali muavini Papua'da kabile
ler arasında vukua gelen muharebe
ler neticesinde 17 yerlinin katledil
mit olduklarını Baıvekile bildirmiı· 
tir. 

Bir vapur tehlikede 
NEVYORK, 6 A.A. - Bir Am• 

rikan seyrisefain kumpanyasına 
mensup olup Amerika'dan Avrupa'· 
nın Havre ve Anverı limanlanna 
müteveccihen hareket elmİf olan 
Hybriant vapuru sabahleyin Good
wins civarında tehlikeli bir vaziyet· 
te karaya oturmuş olarak bulunmuş· 
tur. Romörkör ve vapurlar kazazede 
gemiye muavenet etmek üzere hare
ket etınişlerdir. 

vun Ra' nın sülalesin den diri er. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tutankamon•un mezarını bul
mak gayesile ne azim zahmetler çek 
tiğimizi tasavvur edebilmek için sa
dece beş sene çalııtığımızı söyle· 
mek kifayet eder. Bütün bu müd. 
det :ı:arfında iki yüz bin ton top
rak ve ankazı bir yerden sepetlerle 
başka bir yere naklettik. 

Ve nihayet Tutankamon mezarı
nın kapısını bulduk. Aynı mahalde 
çok eskiden yapılmıt bir bina anka· , 
zmm altnda idi. Bu binanın da me· ı· 
zarı inta eden amelenin barınması. 
na mahsus olmak üzere yapıldığı 
nı da sonradan Öfrendik. ı 

Karşımıza on altı kad .melik bir 
merdiven çıktı. M~rdivenlc i inin':e 
kapalı bir kapı ilo karşıla~l.k. Bu k1 

Galatasaray Lisesinde 

Matbuat Sergi· 
iİni ziyaret 

ediniz. 

Bugiln 14·19 arasında 
açıktır. Duhuliye 

yoktur. 

Türk gazeteca ği kitabın· 
dan bir tane edininız. 
S1}tsı mah~uttur. 

'-----Fiı.ı.tı 1 I.iradır. 



i Birinci sahifeden geçen yazllar 
~ ·~ , ........ «;· ~-' .,..;J!.'" J~ .. ~, ~-::~ . . ; ..... ~.~ ~ , :~· 1 - ",- ,• • - ' • • J 

Çinde ''ilanı harp siz 1 ıvıecıis 
rı u '' Toplandı 

muharebeler oluyor kirdif>at:ı~f~:hl~1tt~gul-
(Başı birinci sahifede) 

dirildiğine göre Çin mukabil taarru• 
zu esnasında 3 Japon bölüğii 4000 
kişilik bir Çin kuvveti tarafından 
muhasara edilmiştir. Bu müaademe
"terden sonra, Japonlann İmdat kuv
vetlerini hiımil bir katar Mukden' • 
den hareket etmişrti. 

ylı Bu müsademcler hakkında yeni 
n .. 

en 
dde 

haberler almak mümkün değildir. 
Anganchi'daki Japon konsolosu ken 
di nezdine iltica etmiş olan birçok 
Japon kadın ve çocuklarmm mu· 
kadderatı hakkında büyük bir endi· 
ıe izhar etmektedir. 

Mukabil taarruz 
LONDRA, 7 A.A. - Tokyo'dan 

Times gazetesine bildirildiğine eöre 
Japonlar dün ıı:•bab saat 10 da Çin. 
!ilerin ilk hatlarım işgal etıniılerdir. 
Çinliler 700 metre geride bulunan 
ikinci hatlarına çekilmişlerdir. Öğle
den sonra Çinliler Japon sağ ttna· 
hına ıiddetli bir taarruz yapmışlar • 
dır. Japonlar 140 kişi telef vermiş· 
ler fakat mevzilerini muhafaza eyle. 
mişlerdir. 

fl:luharebe bitti 
a1 TOKYO, 7 A.A. - Nonni ınna

ğı üstündçki köpfpÜ civarında de
vam eden muharebe bitmiştir. H,... .• 

~ biye nezare<i kıtaatın Tarchi'den ;. 
lerıye geçmemek için emir almt§ ol· 
duklanm bilclirmittir. 

Tchanli • Tclıoyn'dan ııönderlJ. 
mi, olan takviye k?taabna ileri git
memek i;in yolda tevakkuf emri ve
rihniştir. 

japonlarageniden taarruza 
h~zırfonıgorlar 

TOK.YO, 7 A.A. - Harbin'de
ki Amerika konsolosu Japonyalı rc
fikine, Mancbouli, Kbarbine ve Hai

İı lar'dan gelmekte olan Çin takviye 
kıt'alarmın Agancbı.,ye doğru ilerle

m mekte olduldan ve görüldüğüne na
z.aran bu kuvvetlerin N onni mrnta· 
kasında Japonlara tekrar taarruz 

yı ır.aksadile ilerledikleritıi haber ver

Ü 

n: mittir. 
t Yeni tafsilat 

aı 
TOKYO, 7 A.A. - Çin jenera. 

ı,nin, askerlerini 10 kilometre mesa 
feye çekeceğine d!.ir olarak vemü~ 
olduğu ıöze ırü•enerek Nonni köp.. 
rüıiinü geçmek üzere bulunan Ja. 
pon kıt'a91 üzerine ateş aç.an kuvvet 
Ma • Tchan • Chen'in kumandası aJ. 
tındaki Çin ordusudur. Bu hiyanet 
Jnpor.lardan 15 kipnin telef olmuı
~a sebebiyet vermiştir. 
Ayın beıinci günü öğleden ıonra 

c;'in ordusu taarruza eeçer,. k Japon 
r aafLlnnda 100 kadar neferin öl · Ü· 

ne ve yaraJa~'KDaaını mucip olmuı
tur. Japonlar inliler tarafından tah

e rİp ~dilmiş olan Nonni üzerindeki 
köp• ıiyü sür'atle ve behemehal ta· 
mir cLtıek jıtemektedirler. Mançu

D ri' deki Japon ordusu kumandanı bu 
ı: kıt'nyı takviye için acilen ittiha7..ı 

l·izm1 gelen tedbirleri al=ıtır. iZra 
tıma'!i Mançuri' nin don mevsimi 
yaklaşmaktadır. Vakit kaybedilecek 

t« olursa tamirat donların çözülmeğ~ 
ba,IadıiJ zaman olan bahara kadar 

J kalacaktır, bu ise bu mıntakadaki 
a münakalat ve iktısadi Y1lziyet için 
r muzırdır. 

Vaziyet flalıimleıigor 
CHANGHAI, 6 A.A. - Nonni 

ırmağınm timalinde bulunan ve U• 

zunluğu 250 metro olan demiryolu 
köpriisü civannda Japonlar ile Çin
liler arasmda vukUbulan çarpıtma 
Üzerine ibtilif sahasının Sovyetlere 

1 ait nüfuz mmtabsına yaklatnıq ol
sıası Mançuri'deki vaziyetin ehem
miyet ve vehametini bir kat daha 
artbnmttır. Çünkü bu kÖprünün bu 
lunduğu Nenkian~ mıntakasr Rus. 
lar ile Çinlilerin müşterek kontrolu 
•!tında olan ;.ukı Çin demir yolun
dı.n ancak elli kilometre mesafede 
bu!unmaklıdır. 

Çinliler geni asker 
gönderigorlar 

TOKYO, 7 A. A. - Manchuri, 
~ •rbin, Hailar'dan Angancbi'ye Çin 
takvive kılalı cöndeıildiğine dair 

' ~İr takan şayiRlar dolaımaktadır. 
!lu haberleri teyit edecek malu

mat alınamamı§tır. 

lki tarafın zı:tgiatı 
TOKYO, 7 A.A. - Japonlanu 

Normi müsademesinde uğradıldan 
zayiat 36 maktul ve 144 mecruhtan 
ibarettir. Çinlilerden 200 kiti ölmüı 
tür. 

Bunların ara5mC:a bir de Sovyct 
zabitinin cesedi bulunnıuıtur. 

Harbin' den gelen bir telgTafla 
ceneral Macham Shen'in kumandası 
altındaki askerlerin Anganchi ile 
Tahsing ara.,nda toplanmakta ol· 
duklan bildirilmiştir. 

Neden çarpıştılar? 
CHANGHAI, 6 A.A. - Bir Ja. 

P<>n membaından verilen haberlere 
nazaran, ccneral Machanshang'm 
kumandasında bulanan kuvvetler 
büyük bir karga§Dlığın hüküm sür· 
mekte olduğu T ıitaikar ha valisine 
p!kİlmişlerdir. Mumaileyh cenera· 
lın istifa edeceği ve neneral Chang· 
hai • Pong'un velıaletetn Helaing • 
Kıang valisi olacağı zannediliyor. 
Ceneral cbangbai • Pong Japonlar 
tarafından iyi bir nazarla görülmek 
teclir. 

fapon ajansının bir taflzihi 
TOKYO, 7 A.A. - Harbin'dcn 

Rengo ajansına bildiriliyar: 

Hei • Loung • Kiang bükUıneti, dak) Beyler seçilmişlerdir. 
Çin &skerlerinin mukavPmet etme- Adlige encümeni 
mekte oldukların:ı lngiliz ye Ame-
rikan konsoloılarım iknaa çıJıştığı Adliye encümeni; Haydar 
bir sırada jeneral Ma - Tch~n • (Antalya) Numan (Antalya} 
Tchen Harbin valisinden kendirine Vasfi (Balıkesir) Osman Ni· 
t<.kviye kıtaatı gönderme.ini talP.p ( ( 
etmi,tir. yazi Çanakkale) Münir Ço-

Vali, bu talebi reddeylemiıtir. rum) Hasan Hayri (Edirne) 
Nankin ile Canton itilaf Şeref (Edirne) Abdullah (Er· 

zinca.n) Yusuf Ziya (Eskite-
edemigarlar hir) Nazif (Kars) Reşit Saip, 

TOKYO, 7 A. A. - Chan~hai' • ( 
dan Reuter ajanaına bildirildiğine Azmi Kayseri) Ragıp (Ko· 
göre Nankin ile Canton müme.sille- caeli) Selahattin (Kocaeli) 
ri arasındaki •uJh müzakeratı bir Tevfik Fikret (Konya) Mus
çıkmaza girmiı olup bir itilaf hu•u· tafa Fevzi (Manisa) Refik Şev 
lıi ümidi yoktur. ket (Manisa) Nazım (Tokat) 

Tchang • Kai • Chek ile Wang • R ·f (T b ) Ah 
Chin Wei mütekabilen yekdiierleri- aı ra zon met Ham· 
ni ıamimiyetsizlilde itham etm<kte- di (Yozgat) Beyler intihap o
dirler. Her ikisi de ıahsi menfaatle- lunmuşlardır. 
rini temin etmeği dü~ümnektedirler. Butçe encümeni 

Yeni musademeler Bütçe encümeni; Aliı (Af. 
TOKYO, 6 A.A. _ Japonya'nın yonkarahisar) Ahmet Sürey. 

Mançuri'deki konsolosları, dünkü ya (Aksaray) Yahya Galip 
Nonnl ırmağı köprüsü hadisesinin (Ankara) Dr. Galip (Bursa) 
bütün mes'uliyetinin, jeneral Ma· Muhlis (Bursa) Dr. Mustafa 
changshen tarafından eskerini çek· (Çorum) Şakir (Edime) Ha
mcsi hususunda verilen emri dinle-
memit olan Çin kumandanına ait san Tahsin (Eliziz) Aziz (Er 
olduğunu mensup bulundukları ha· zurum) Ahmet Remzi (Gazi 
riciye nezaretine bildinnitlerdir. Ru ayıntap) Musa Kizım (Gire
sabah Nonni ırmağının timal sahilin son) Hasan Fehmi (Gümüş
deki Tabıicn ~ivannda musademc- hane) Ali Rana (İstanbul) 
ler tekrar batlamıı ve öğleden ıon· Mükerrem (Isparta) Hilmi 
raya kadar devam chniıtir. Çin U• 

mnmi ricalinin Anganchi'ye doğru (Kayseri) Şevket (Kırklareli) 
baılamış olduğu söylenmektedir. Mehmet Nahit (Kırklareli) 
~ oflget Rusganın siyaseti Kazım Hüsnü (Konya) Ke

MOSKOVA, 7 A.A. - Mancuri mz.l Zaim (Konya) Faik (Niğ 
vak'ayü hakkında M. Molotoff be- de) Recep Zühtü (Sinop) Ra 
yanatta bulunarak Sovyet • Rusya'· sim ( Sıvas) Remzi ( Sıvas) 
nın vaziyetinin Cemiyeti Akvamm Süreyya Tevfik (Tokat) Sü. 
vaziyetinden büsbütün bafka oldu· leyman Sırn (Yozgat) Bey
ğunu söylemiştir. Sovyet hü_.':ü_~.·~ l • "h 
tam bir ad~ müdabPle -. . er mtı ap edilmitlerdir. 
takip etmekte ve Çin ile aktedilınit Dahiliye encümeni 
olan beynelmile~ muahedelere rİa· 1 Dahiliye encümenine; Ali 
yet eylemektedır. Müni (Ad ) O R • 

Sovyet Rusya, askeri itıral aiya· P ana mer emzı 
setitıin Rusya'ntn muslihane ıiyaıe- (Adana) Esat (Amasya) is
ti ile kabili telif olmadığı mütalea- mail Hakkı (Amasya} Musli
ımcla bulunmaktadır. Japonlarla bittin (Ankara) Rasih (An· 
~ütt~erinin itıral içi? il.eri . ıür· tal ya) Hacı Muhittin Balıke
dulden sebepler, ıcat edilmq bır ta· 1 ) E • Fikri (B ) ş··k 
kım sebeplerdir. ~~ mm u~a u 

Çin'in takaimin.i iıtibdal eden bir ru (Çanakkale) lsmaıl Kemal 
siyateti iltizam eden emperyalist (Çorum) Hüseyin (Eliziz) 
devletler, Çin eraziıini Sovyet ittiha Baba Tali (Kara) Abdülmut. 
dı~ kartı !eni .bir mücadele sabası talip (Malatya) Vasfi (Malat 
haline getınnege calı;maktadırlar. ) M.th M 
Çin' daki çalışkan halk kütleleri em· ya • ı at ( arat) Haaan 
peryaliıtlerin bu hakiki maksatları· Reşıt (Mu!) Ahmet İhsan 
nı anlamakta ve binaenaleyh Sovyet (Ordu) İsmail (Ordu) Atıf 
ittihadına karıı teveccühleri rtmak- (Rize) Eaat (Rize) Va~fi Ra 

tadıMr. M 1 ff t" larak fİt (Ş. Karahisar) Cemil (Te 
• o oto , ne ıce o y«nı k. d ") F ik (T kird ") H 

harpler için yoru!mak11zın istihza· _ ır ag a e ag a 
ratta bulunll'.ak ıa~ım gelmekte oldu hl (Zonguldak) Rıfat (Zon
ğunu ve yine memleketin müdafaa guldak) Beylre seçilmişlerdir. 
L.abiliyetini arttırmak ve Kızd ordu- }{, • • • • 
nun satvetini tezyit eylemek için arıcıge encumenı 
durmakaızm sarfı mcıai edilmesi ;. Hariciye encümenine; Ce-
cap eylediğini sôylem>Stir. vat Abbas (Bolu) Falih Rıf· 

M. Briand'ın ]aponyaga kı (Bolu) Cemil (Bolu) Zeki 
gönderdiği telgraf Mesut (Diyanbekir) Fazıl Ah 

CENEVRE, 7 A.A. - M. ilri- met (Eliziz) Saffet (Erzin
and bırafmdan l>u a~nn altıncı g;:;nü can) Selah Cimcoz (İstanbul) 
Çin ve Japon hükumetlerine gönde- Mahmut Celil (lzmir) Reşit 
rilmit olan telgrafın metni btı!.'Ün Saffet (Kocaeli) Süreyya (Ko 
burada netrcd.i lmi<tir. 

Metin ıudur: Vak'ayiin şimali caeli) Mehmet Sabri (Mani
Mançuri'ye doğru teveaıü etmesi ve sa) Yakup Kadri (Manisa) 
bu vak'alar hakkında Çin ve Japon Necmettin Sadık (Sivas) Mab 
hükümetleri taraimdan verilen ha- mut (Siirt) Nebi Zade Ham
berlerin veham~ti mccliıin efkan u· di (Trabzon) Beyler intihap 0 mumiyenin iıtirabınr arttırmaktan 
hali lıalımımakrodır. Meclis reiıi 11• lunmutlardır. 
fatile Çin ve Japon hükümetleri mii· Milli müdafaa encümeni 
meııillerine, hükürn~tlerinin •azİye
ti tevhim etmemek için her türlü 
tedbirleri ittihaz edeceklerine dair 
teminat vcmı~ olduklımm hatırlat· 
nıak isterim. Meclis bu resmi taah· 
hüdattan 30 eylul tarihli karnrmda 
mallımat kaydetmiştir. 

Bu taahhütleri yerine getirmek 
için, her ilö hükUmetin bilaimhal 
kendi kuvvetlerine Çin ve Japon or· 
duları arasmda mücadele vukuu İb· 
timalinin ve Cemiyeti Akvam mec· 
lisi ıulbün idamesi ve kendis.ine arze 
dilınio; olan ihtilafı muslihane suret
le hal için masruf mesaisini dalıa 
ziyade mütki.illettirecek her türlü 
yeni hadiaetın ônüne geçilmesi nak 
sadile icap eden talimatı •ermeleri· 
nin zaruri olduğu fikrindeyim." 

Sovyet ihtilalinin 
Yıldönümü 

(Başı birinci sahifede) 
Türkiyede gördüğü hararetli 
kabulu ve Türk • Sovyet mua
hedelerinin temdidini, hususi 
bir memnuniyetle kaydettikten 
sonra, Mançuri hadisesine geç. 
mit ve demiştir ki: Sovyet Rus 
yanın vaziyeti bütün cihanca 
maliim ve sarihtir ve Cemiyeti 
akvamm vaziyetinden tema
men başkadır. Sovyet hükiime
ti bu meselede kat'i bir ademi 
müdahale siyaseti takip etmek
tedir. Mahaza Sovyet Rusya 
her hangi bir askeri İşgalin 
kendisi tarafından takip olunan 
sulh siyasetiyle kabili telif ol
madı~ı mütaleası.,da~•r 

Milli müdafaa encümenine; 
Enver (Balıkesir) İbrahim (Bi 
lecik) Salih (Bilecik) Kizım 
(Diyarıbekir) Ahmet Saffet 
(Eliziz) Kılıç Ali (Gazian· 
tep) Şevket (Gümüthane) Ah 
met Hamdi (lstanbu1) Ali Rı 
za (Kastamoni) Lutfi Müfit 
(Kırtehir) Recep (Kütahya) 
Mahmut Nedim (Malatya) 
Muhittin Nami (Mut) Galip 
(Niğde) Recai (Ordu) Bekir 
Lutfi (Tokat) Hüsnü (Tokat) 
Be Ierle Naci (Cebelibereket) 
Hasan (Gireson) Muhittin 
(Gireson) Muhittin (Kars) 
Paşalar intihap edilmiştir. 

Meclis perşenbe günü top
lanacaktır • 

M. Mouchanofun 
Ziyareti 

(Başı 1 inci sahifede) 
Sofya ıiyaıi mahafilinde büyük bir 
dikkat ayanmasmı mucip olmuıtur. 

Bütün ecnebi hükümetler, mÜ· 
meuilleri Bulgar ba§vekilini• Türk 
cümburiyeti merkezini ziyaretinin 
hakiki hedefleri hakkında malümat 
İstihsaline çalıımak husuıunda e
mir almıılardır. Diplomatların biri
birlerile olan her tesadüflerinde ye. 
gine mübaba,,. zeminini M. Mou· 
cbanauff'un Anbraya yapacaiJ zi. 
yaret tqkil etmektedir.'' 

Sofya gazetesi, bafvekilin M. 
Mouchanauff'un bu ay nihayetine 
doğru veyahut gelecek ay başında 
Ankaraya gideceğini öğrenmiı oldu 
ğunu yazmaktadu· .. 
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aponya yeniden sarsıldı 

Solda sıı içinde kalan Tokyo civarındaki Takasaki kasabasında kazazedelere ekmek 
tevzi edilirken, sağda da faliiketzedelere yıkılan llfllerinin ortasında ekmek fleriligor 

Bir kısmı bakn faaliyette. bfr kıs

mı da s6nmüş volkanlarda dolu bu
lunan Japonyanın sık sık zelze/cre 

maruz kaldığı malumdur. Hiç bir 

gün yoktur ki Japonyada sismoğral 

/ar şlmıda veya burada, az veya çok 

Kadın 
Tayyareciler 

Jliss Ruth Nicolls 
Son zamanlarda kadınlarda 

tayyarecilik hevesi aldı, yürü· 
dü. Fransız tayyarecisi Mat· 
mazel Maryse Bastie şimdiye 
kadar kadınlar arasındaki me
safe rekorunu muhafaza edi
yordu. Ahiren Miss Rüth Ni
colls bu rekoru· kırmıştır. 

işsizlere elbise 
Almıınyada Reı'chswhr her saha

da vücudunu hissettirmektedir. A· 
biren de işsizlere elbise toplamış

tır. Resmimiz Berlin sokaklarında 

borulu ~lllarak arabalarla elbise top 
Janııını g6steriyor. 

kuvvetli ze/ıe/e/er kaydetmiş olma-, bir haber gelse, kimse ehemiyet ver 
sın. meyor. Halbuki zelzele denilen bu 

Bu zelulerden bazıları gayri nuıh müthiş alete insanlar yabancı kala
•fıs, fakat bazıları g~yet "mtıthiş geç bilirler mi? 
mekte ve binlerce inoan zayiatına Halbuki bu zelzelelere ait fotoğ
sebep olmaktadırlar. Artık o kadar raliler gelince, azameti hakkında fi. 
Jci, Japonyada ulzele olmuş d~ye kir edinebiliyoruz. 

Roma yürüyüşünün 9 uncu yıldönümi:i. 

Roma üzerine yürüyüşün dokuzuncu yrldönümü münasebetile geçenlerde 

Napolide muazzam merasi.m yapılrnıştr. Bu münase~ M. Mussolini de 
l'lapo/iye gitmi~i. Yapılan t~zahtlratta M. Mussolim~nin başını 

eden büyük resmi de sokaklarda gezdirilmiştir. 

Almanlar reisiclımhurlukla idıttt edllmeleriııe rafmen, erin impa-

ratbrll.ılı hisleriyle mücehhezdirler. Ylıkarida/ci resim Potsdamda Oçüm:Q 

Frederik'in tevellQdünün yüzüncü yıld6nünümü münasebetile yapılan 

merasimi, göstermelı:tedir. Merasime iftiralı: edenler bir 

sııbılı: velı'ahtı se/Amlıyorlar. 

geçit resminde 

.,, ,,,,,,,,,, .... ' '"' ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
M. Lava) Amerikada fevkalade 

hüsnü kabul gördü 

Fransız başvekili M. Lafla/ Nevgorka gidip geldi. Para meselesine temas ettlli için 
büfün dünyanın allika gösterdiği bu seyahatte Amerilcalıltu M. Laflal'e /eflkalade 
bir hüsnü kabul göstermişlerdir. Yulcarıki resim Neflgorkta M. LatJali lıamll otomo
bilin bir sokaktan geçişini göstermektedir. Yukarda M. Lafltıl w Ntlflgork Betedige 

Reisi M. James Walke 

Yangına karşı 

Amerikada yangın vukuund• 
hastanelerdeki hastaları kurtarmalı 

için, binanın haricinde ht!r katla a~ 

liikadar yeni tertibat alınmaktadır. 

Bu tertibat gayet geniş borulardan 

ibarettir. Yangırı vukuunda ha>talaı 

bu borulardan kayarak aşağıya in-

Yeni tanklar 

J ngilizler yeni bir tank imal et· 

mi§lerdir. Bu yeni tank, hem karada 
hem suyun dibinden gitmektedirler. 
Karada sür'ati 40 mildir. Tankın 

bir mitralyozu vardır ve ilci Jcişi ta

rafından idare edilmektedir. Yuka· 

rıki resimler bu yem tankın karada 

ve suda gidişini giJsterınelı:tedir.Bu 
tank 4S derecelilı: bir yok~ da çı

kabilmektedir. 

Tunuıta şiddetli 
yağmurlar 

PARIS, 6 A.A. - Merkezi Tu. 
nııı iizerinde devam etmekte olan 
fena havalar dolayıoile bütün demir. 
yolu münakalatı inlutaa ıağramıı bir 
çok kiıiler sellerden Iıoiulmuı ve 
birçok otomobiller de aulara kapıla· 
rak vadii Biouarkour nehrine •Üriik 
lenmiılerdir. 

KGçilk Haberler 

,,. Tahlisiye idaresince Fener 

bahçe, Ahırkapı, Kız kulesin

de konulacak sis düdüklerinin 

ihalesi 30 teıriniıı,anide icra e

dilecektir. 

4 Tavuklar arasında kole

ra görüldüğü için belediye bay 
tar müdürlüğü 11bbi tedbirler 
alınmasmı lazım gelenlere bil

dirmiıtir. 

,,. Akdenizde fırtma devam 

etmektedir. İzmir, Angor, va· 

purlan dört saat tehirle lima

mmıza ıelebilnıişlerdir. 

,,. Tahliye müdür umumisi 

Necmettin Bey idareye ait ba 

zı huıusat için bir iki sonra 

Ankaraya hareket edecektir. 



Muhabir mektuba 

Sinobun ihtiyaçlan 
•ıaı• 

iki defa büyük yangınlar . geçiren 
bu şehrin yapılabilecek 
bir çok ihtiyaçları var 

1 

' 

Sinop Valisi Azmı Bey . mesai zamanında 
SiNOP : Tabiabn her cepheden yete ait kısmı da ikınaJ olunmuıtur. 

güzelliklerine mazhar olan Sinop Taşköprü cihetinde ise henüz tesvi
şehri son zamanlarda maddi kazanç yei türabiye bile yapılamadığını 
cephesinden sarsıntılara uğramış işittim. K.astamonunun gayyur ve 
ve halkın büyük mikyasta neş'esini kıymetli v11lisi Murat Beyin bu nok 
kaçırmııtır. Vilayeti teıkil eden ka- sam ikmalile iki vilayeti yekdiğeri
zalarla nahiye ve köyleri iktısaden ne acilen rabteylemelerini rica ey. 
pek mükemmel bir yaziyette iseler- leriz. 
de Merkezi vilayet buhranı ikbıadi- Nafıa Vekdletinin 
den kendisini kurtaramaınqtv. nazarı dikkatine 

Sebebi Vilayet dahilinde en mühim köp-
Sinop kaleai bir ken-e vu.iyeti rü lspiroğlu köprüsüdür. Bu köprü 

coğrafyuı itiba.~le pek münferit Boyabatla Taıköprü , arasında, ve 
kalmıı bir febirdir. Bombo§ bir li- gök ırmak üzerindedir ve açıklığı 
manın karnı doyurmağa bittabi bir 75 metrecfu. Sinop vilayetini Anka
tnedan olamaz!. Şehir iki defa bü- ra ve orta Anadoluya raptedecek 
yük yangınlar goçinniı ve harbiumu en mü.hDc bir köprü olmak itibarile 
mi neticesi olarak sekenesinin ser- bunun biran eTvel inşasına Nafia 
vet ve sahibi san'at kısmı öte- vkili muhtereminin inayet buyurma
ye beriye daidmıı olmalanndan sı cok istirham olunmaktadır. 
bugünkü nüfusu beı altı bin kiıiye -Gereze üzerindeki 60 metre a
inhiMr eylemiıtir. Nüfussuz bir şeb cddığında Kırkgeçit köprüsile Sa
rin servet ve refahı ne kadar olabi- ;unsak çayı deresine yapılacak ke
lir Diğer kazalar ise kendi göbelde- za 60 metrelik köprüler vele.aleti ce
ı-ini kendileri keserek merkeez uğ- lile<:e sırasına konınu§ olduğundan 
ramamakta olduklanndan bu yüz- bunlara nöbet gelince yapdacağmı 
den de tebirde bir faaliyet imkaru iıittim. 
selp olurunuıtur. Baılıca iatihsalat Köy kanunu olan tütün dahi para etmediği gibi 
elan varidabn noksan olma11 yü. 
zünden de çok miktarda da balık 
saydile ihracma imkan bulunama
makta olduğundan ıeb.re para getir 
cek men'balar kurumuıtur. 

Çareler 

Vali Beyin me3&İsile merkezdeki 
80 köyden 29 unda köy kanunları 
tatbik olunmaktadır. Köy yollan 
kamilen şosalnra ı·aptolnmuştur. Di 
ğer köyler iç.in kanun müsait bu
lunmadığından köy kanunu tatbik 
edilememiıtir. 

Hava fle su 
Sinobun iklimi pek latif, suyu 

leziz ve hava~ı çok güzeldir. Biraz 
rutubet olduğunu söyliyeenler var
sa da bu kadar kusur kadı kızında 
da bulunur. Çünkü deniz olan yerler 
de bir parça rutubet olur ki bunada 
ihtiyaç vardır. Yazı çok, kışı az ve 
sonbaban aylarca l'Üren bu bedü 
manzaı-alı şehir tekaütler için iskane 
saJih en müsait bir beldedir! 

Ragıp KEMAL 

ML 

Limammıza muvasalatr beklenen 
HELOUAN vapuru 8 Tepinisa

ni Pazar (İtalya ve Yunanistandan) 
GAŞTA YNA vapuru 9 Teşr.ini-

1 sani Pazartesi (İtalya ve Yunanis-
tan) dan. 

1 
Yakında Limanımız-dan har.aket 

edeeek vapurlar. 

GAŞTAYNA vapuru 9 Teşrini
sani (Pazartesi) (Samsun, Trab
zon, Batum, Novorosisk, Odesa, 
Köstent:e, Varna ve Burgaz) a. 

İstanbul mahkemei asliye ikinci 
bulcak dairesinden: Pcrtevniyal 
valafı mütevelli kaymakamı Osman 
B. tarafından Köprü başında valde 
hanı tahtında 2 numaralı mağaza 
müsteciri Koço Papadopulo efendi 
aleyhine mezkur dükkinrn hedelatı 
iearesi.nden matlubu olan 450 lira
nın. tahsili davasından d~yı 10 gün 
zarfında cevap vermek üzre tebliği
ne tevessül olunan dava arzuhali 
ısureti mumaileyhin mezkBT dükkan 
dan çıkarak halen ikametgfilımın 

meçhuliyeti hasebiyle bila teıbliğ ia 
de ktlr;.muş ve müdde i vekilinin 
mesbuk ilanen tebligat icrası talebi 
muvafıkı kanun görülmüş olduğun

M ERANO vapuru 10 Teşrinisani dan tarihi tebliğten itibaren 20 gün 
Salı (De.deağaç, Kavala, Selanik, 1 zarfında cevap vermek üzere bu 
Volos, Pıre, Patras, Korfo, Ayasa- baptaki dava arzuhali sureti mahke 
randa, Brcndizi, Ankona, Venedik, me divanhanesine ilsak edilmiş ol
Triyeste, F iume ve Trieste) ~e.' . 

1 
duğuQ,dan H. u. M . K. 141 ve 142 

HELOU AN vapuru 12 Teşrınısanı inci maddesi mücebince tebliğ ma
Perşembe sabah tam 10 da (Lfoyd kamma kalın olmak üzere keyfiyet 
Ekıspres) olarak (Pire, Bren<iizi, evrakı havadisle dahi iHl.n olunur. 
Venedik, ve Trieste) ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Ha-
smın lüks vapurlarına aktarma edi- kimliğindcrı : Doktor Fakaçelli ve 
terek şimali ve cenubi Amerika li- ı Doktor Kuremeno Efendilerle Cev
manlarına gitmek için tenzi!atlı det ve Kamil Beyler ve Zehra Ha
doğru bilet verilir. mmın şayian ve müştereken müta-

Her nevi tafsilat için Galatada sarrıf ol<lukları Galatada Lüleci 
Mumhane (Lloyd Triestino) ser , Hendekte Hoca Ali Sokağında 99, 
acentesine Telefon Beyoğlu 4873 İ 101 vr 103 numaralarla mürakkam 
veya Galatasaraymda sabık Selanik tahtmda altı dükkanı müştemil bir 
bonmarşesi binasındaki yazıhanele- haıp apartımanın hükmen izalei şü
rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya- yuu zımnında artınna ile satılığa 
hut Sirkecide Kırzade hanındaki ya çıkanlmıştır. 

zıhanesine müracaat edilmesi. Te- 1 - Gayrı ımenkulün kıymeti 70 
tefon İstanbul 235. bin 150 liradır. 2 - Gayrı men-

--------------1 kul beş katlı olup her katta ikişer 
daire vardıı-. Daireler dörder ve be-

istanbul Mahkemei Asliye Birin- şer odayı ve birer hel8yi ve banyo 

ve 

Sirgortalanmzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

1'ürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVOIN 
kumpanyasına biır 1rere uğramadan sigorta yaptır .. 

mayınız. Telefon: Bey.oğlu 2002. 

Hudut ve Sahiller Umum 
müdürlüğünden : 

18 Tabip 87 Memur 75 Muhafiz müşambasr ve Gemiciler 
için 50 yağlr muşamba 16 T. Sani 931 Pazartesi günü saat 15 
te Galatada İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye merkezi mübayaa 
Komisyonu tarafından kapalı zarf usulünde münakasa ile ihale I 
olunacaktır. Nümuneler ve sartnarne mezkur merkez Levazrm 
Memurluğundadır. (3472). 

Gedikpaşa Jandarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bin yedi yüz y-etmiş giyim nal ile bin kilo mıh 10-11-931 
sah günü saat on dörtten on altıya lkadar 'pazarlıkla satın alı

nacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek Ü2iere her gün ve işti-
1 

rak edeceklerin de mezkur gün ve saatte komisyona müra- ı 

caatlan. (3726). , 

lstanbul Adliye Levazımından 
ci Ticaret Dairesinden: Sanayi ve mahall.erini havidir ve bodrum ka
Maadin Bankası tarafından İstan- tmda odunluk ve kömürlük ve i:ep
bulda Fincancılarda Yusufyan Ha- besinde altı dükkanı ve üst katta 
nı:.nda 3 No.tla, Demirci zade Yu- üstü açık taTaça ve üstü kapalı ça- İstanbul Umumi hapishane ve tevkif.hanesile Üsküdar ha
nus ve mahtumları ş~rketi ile ay- llla!?ırh.anesi vardır. Ve Elektrik ve pishanesi için ınuktazi 50000 kilo mangal kömürü münakasaya 
ni Handa 16 No da Oflu Hacı Dur- su tesisatı mev~uttur. 3 - Gayrı vazedilmiştir. Şartnameyi görmek istiyenlerin ~her ·gün Leva
sun zade Biraderler §irketi aleyhi- menkulün halen ipotek ve hacizi zun dairesine ve taliplerin de 26 Teşrinisani 931 tarihine mü
ne 931/ 413 dosya numerosiJe ikame yoktur. 4 - Tapuca müsece.el ve sadif Perşembe giinü saat 15 tc Defterdaırlrkta müteşekkil ko-
oluna-n iflas davasmdan dolayı müd gayrı müseccel hak sahipleri tarihi . .. •

1
,., l (

372 
) 

daa]evler namına tastir kılınan da- . - d "t'b . . .. · · d mı-syonu mahsusuna muracaatları ı an o unur. 4 . 
J ılan an ı ı aren yırmı gun ıçın e 

vetiye varakaları ikametgahı hazır- müracaat eyleme1eri aksi takdirde j T .. cc R BANKA 
ıan meçhul bulunduğu cihetle teb- satış bedelinin paylaştırtlmasmdan U A ve 
liğ edil-emem:iş ve müddei vekilinin hariç tutulurlar. Fazla tafsilat at
H. U. M. K. nun 141 inci madde- mak isteyenler 931/ 175 numaralı 
sine muvafık görülen talebi veçhile .dosya herkese açıktır. Müzayedeye 
ilanen tebligat ifasına karar verile- iştirak edebilmek için % 7,5 temi
rek muhakeme'l'lin icrası da 17-12- nat göstermek lazımdır. Gayri men-
931 tarihine müsadif Perşembe gü- kulün mezkiir tarihi ilandan itiba
nü saat 10 da mükarrer bulunmu~ Ten bir ay zarfında yani, 13-12-931 
olduğundan müddeaaleyler vakti günü sat ıs te kıymeti muham.mene 
muayyende gelmedikleri v eya vekil. şi üz.erinden en fazla bedel veren 
göndermedikleri takdirde hakların- zatm uhdesinde brrakılır. Üzerine 
da muamelci gıyabiye icra kılınaca- ihalesi icra kılınan zat bedeli mU
ğı itan olunur. zayed.eyi beş gün zadmdan mahke 

ZAYİ 2638 sicil numaralı şoför eh
Hyetnal\}emi ve nilfüs· tezkeremi 
zayi ettim, yenisini alacağımdan es 
kisinin bük.mü yoktur. Hasanoğlu 
Abdülkerim. 

me veznesine teslim edecektir. Ak
si takdirde bilcümle zarar ve ziyan 
ve faiz andan tazmin ettirilir. Ta
lip olanların müracaatları ilin olu-
nur. 

Memuru olmak için 
Pazartesi ve perşembe günleri saat 16 dan 18 ve akşam 18 - 20 ye 

kadar iki saat açılmıştrr. MalOmatr ticariye, ilmi hesabı ticari, usulü 
defteri: Basita, muzaaf pakradomar, Amerikan .usulü ve bankacılık 

4 ay zarfında kamilcn tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara 
iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler 19 teşrinisani perşembe günü başlıyor. Programı m«ca
nen almak ve kaydoJmak için Beyoğ.lund.a Amerikan Sefarethanesi 
yanmda No. 42 Amerikan Lisan ve Ticaret dershanesine müracaat. 
Hususi ders dahi kabul olunur. 

.. _________ ·-~Agop Pakraduni ..--ııii 

~-----------------------------------------------~- ! 
•rnfıı11mtrrr11e1•~1rnı~•Jır1n~•ıı•ıe • 
== Muallim Mubahat Bey tarafından ~ ! 

Burada yapılan kibrit fabrikası
mn başına gelen kaza bütün ümit
leri zirüzeber ettiği cihetle bu zara
ı-ıo bll§ka suretlerle telafisi çaresi
ne bakmak bir burçtır. Bunun ~in 
de hallan dileklerini &ll'asile yaza
cağım. Fakat bu dileklerin gazete 
sütünlernide kalmayarak biran ev
vel iktızaamın icrasına lkbsat ve
kaleti ve hükUmetin diğer makama• 
tı tarafından nazarı ehemmiyet ve 
merhamete alınması lazımdır! işte 
halkn muhik direkleri şunlardır: 

1 - Seyrisefain vapurları buraya I ••••••••••••~•••••••••••••••• 
vapur yolculan şehre çıkarak cqağı tSTANBUL TRAMV Ay ŞİRKETİ 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi ~il 
/stattbul ikinci lcra Memurluğun :::::::::s (HERBERT N. GASSON) 'un fii 

yukarı beş on kunıı bırakmıı olur-
lar. Trabzon ve Samsun daha uzak EVKA T TARİFESİ 
oldukları halde bilet ücretleri Sinop· 1931 senesi Teşrinisaninin 22 inci gününden 
tan daha azdır. Bunun da tenzili ik· 
tiza eder. ilanı ahire kadar muteberdir. 

2 - Halkı zeytin ve fındık ye
tİf tİmıeğe le§vı°k ve tqci için resmi 
ve gayri resmi te§ekküller derhal 

HUDUT 

HAREKET Fuıla 

dan: Bir borçtan .dolayı mahcuz ve - __ 

satılması mukarrer bulunan 1soo tDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ ~ 
kıye üzüm sirkesi 5o adet 500 ve BULMAK SAN' ATİ il 
:~s~!~~1:1 f:~ü 

1

~~
1

i~~
9

~~ =~i~: Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. fi 
dar Yenişehirde Dereboyu ~dıdesin Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. L pi! 

de 73 No. lu mağazada ikinci artır- ~ 

itibaren 

Birinci Socı 

Harek. Harek. 
Saat Saat 

SEYRISEFAJ 
Merkez ac:enta: Galata Ki 

11 B. 2362. Sabe A. Sirkeci 

dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POST 
(ANTALYA) vapu 

Teşrinsani Sah 17 ı 
keci Rıhtnnmdan 
ıketle Zonguldak· 
lu, Ayancık, Sam 
nye, Fatsa, Ordu 
son, Trabzon, Ri 
pavriye gidecetk 
nüşte Zonguldak 
Of, Sürmene, G. 
de uğrayacalktır. 

AYVALIK SÜR 
POSTASI 

(MERSiN) 10 Teş 
Salı 17 de Sirkeci 
mından. 

9 Teşrinsani Pa 
Bandırma Postası y 
yaca:ktır. 

Çarşa 
gunu akşamı Sir 
hareketle (Zonguld 
bolu, Sa.tttSun, Ord 
son, Trabzon, Sürm 
Rizeye girJ.ecektir. 

Fazla tafsilat iç 
keci Yelkenci ha 
acenteliğine mürac 

Tel 

Alemdar Zade 
Vapurları 

Lüks ve seri Kar 
Postası 

Bülent 
10 Teşrini

sani 

günü akşam saat 
Sirkeci rıhtımından 
ketle (Zonguldak, 
Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Gör 
fıkebir, Trabzon, S 
ve Rizeye azimet 
edecektir. 

Yük ve yolcu içi 
cide Vezir iskelesı 
karşısında No. 61 a 
na müracaat. Tel. 2 

Tavil Zade Vap 
İZMİR POST s 

faaliyete ıeçmelidirler. 
3 - Burası Romahlar, Bizans

lar, Acemler ve Selçukiler her deVTe 
iit asar ile dopdolu olduğundan a· 
aariatika tetkikat heyetlerinin bu
raya gönderilmesi çaresine bakılma 

10 Şişli - Tünel 1 Şişliden - Tünele 3, 6, 9 

Tlinelden - Şişliye 

ma suretile satılacağından talip olan = Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 
lar gün ve saatte mezkör ma- .____, flmll~tM~l!l!JIFrlllllllMl.il fnlıHl:I Paz 
hatde hazır bulunacak memura ve tlBlfıU~lillllmlliLlllllit~E 1 MtHRI şamı on yedide Sirk 

6.30 24.10 
6.55 24.33 

11 Kurtuluş - Tünel 1 
hdır. Kale lrapnmdan barice çıkın- lllfli 1 
lmca tarlalarda heykeller çkmakta- .üi ız Hubiye - Fatih 
dır. Sinop'ta ilim el'babı ve uariati- C! 
ka ülemaai için çok ıayanı tetkik 14 Maçka - rünel 1 
ınaheme meYCUttur. ~ • 

itte bu ve buna eibi küçük yar- CO 15 Taksim _ Sirkeci ı 
dnnlarla Sino'bun imdadına yetİf· f12 
labilir. ~ 

Vali Azmi Bt!g ~ 16 Maçım-Beyazıt 
fil .... 

18 Taksim-Fatih 

1 
1 

Vali Azmi Bey vilayetin refah 
ve umranına çalııan kıymetli vali
lerimizdendir. Azmi Bey mektebj 
hukuk mezunlarmdan olup müddei
umumi ve bakimliklerde, polis mes
lekinde, mektep muallimliğinde, 
kaymakamlıklarda bulunmuş bir de 

19 Kurtulıuş- Beyazıtl 

fa İngilizlere bir defada mecruben • 
Yunanlılara esir diitmüı, Midilli'den ~ 22 Bebek-Eminönü 
firar ile kuvvayi milliyeye iltihak > 
eylemiı ve bilabara terfian Erzin- lıC/1 
can valiliğine tayin olunmuıtur. Az. ~ 
mi Bey kımuzı istildat madalyasile- ı·~ 

de taltiE olunmuş azimkir valiler- = 1 
den olup vücudundan pek çok iıti- Pi'= 23 Ortaköv- Aksaray 
fade olunmuş tecrübeli bir zattir. ır.ı 1 

Nafıa işleri SP. 34 Beııiktaş- Fatih 

Kurtuluştan - Tünele 30 
Tünelden - Kurtuluşa 

Harbiyeden - Fatihe $, 11 
Fatihten - Harbiye 

Maçkadan - Tünele 30 
Tünelden - Maçka.ya 

Taksimden - Sirkeciye 4, 5 
Siı'keciden - Taksime 7 

Maçkadan · Beyazrta 6, I! 
Beyazrttan - Maçkaya 14 . 

faksimden - Fatihe 15, 30 
Fatihten - Taksime 

Kurtuluştan - Be:vazrta 6, 11 
Beyazrtt:ın - Kurtuluşa 15 ........ 
Beşiktaşt.ın- Uebeğe 

Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 8, 1G 
Eminönünden - Bebeğe 45 
Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 

Bebekten ~ Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 10, 16 
Aksaraydan - Ortaköye 20 

Beşiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beşilrta$a 

7, 11 
15 

Vilayet en ziyade yollarla me§gul ___ , .... ....,.~•ı-t•••-1• .. •---
ikm Aksaraydan - Topkapıya olnlUŞ ve bütün fOsaları al eyle-

miş gibidir bunlardan: 47 kilomet- Topkapıdan - Sirkeciye 
relik Sinop - Gerze şosa11 ikmal Sirkeciden - Topkaprya 

6,10 
20 

60 olunmuş ve yalnız iki köprüsü kol- > 32 Topkapı • Sirkeci 1'oı>kapıdan - Beyazıta 
mıştır. 95 kilometre tulündeki Si- ~ Beyazıttan - Topkaprya 
nop - Boyabat yolu müceddeden ""' Topkapıdan • Aksaraya 
tamir olunmuş ve köprüleride ya~ > 
pılımftır. 75 kilometrelik Sinop-A- ::O 
yancık yoluna 18 sene evvel başlan ~ 
mış ve fakat bir türlü ikmal edileme

. , 

miş iken bugün vilayetin ciddi fa
aliyeti sayesinde bu yolunda ikmali 

33 Yedikule-Sirkeci 
q,. 

ne muvaffakiyet hasıl olmu~tur. 
Yalnız Ayancık cihetinden natamam 
kalan bir parçanın bu sene itmamı
na çalııılınakta olduğundan meıhur 
Ayancık kazasile Sinop arasında mu 
vaaala temin olunmuş bulunacaktır •. 

g; 
~ 
rrı 
fe 37 Edimekapı -Sirk. 

1 Aksaraydan - Yedikuleye 
Y edikaleden - Sirkeciye 6, U 

1 
Sirkeciden - Yedikuleye 20 
Y edikuleden - Beyazıta 60 
Beyazrttan - Yedikuleye 
Y edikuleden - Aksaraya 

Aksaraydan - Edirnekapıyh 

Edirnekapıdan - Sirkeciye 7-1-4 
Sirkeciden • Edimekapıya 24-60 
Edimekapıdan - Beyazıta 

Beyazıttan - Edirnekapıya 

21.00 23.30 
21.30 24.00 

6.09 1.02 
6.21 1.00 

l0.30 23.30 
~1.00 24.00 

7.10 20.05 
7.35 20.30 

6.40 22.20 
6.33 21.30 

7.30 18.30 
8.16 19.16 

6.40 21.10 
7.30 22.00 

6.01 - .-
6.26 
6.30 21.59 
6.45 22.42 

22.25 24.40 
23.10 1.2.S 
- .- 2.05 

6.06 20.44 
6.45 21.30 

7.00 20.30 
7.46 21.16 

6.12 -.-
6.33 22.10 
7.09 22.46 

24.00 1.00 
24.30 1,45 

-.- 2,05 

6.08 
6.33 22.14 
7.13 22.54 

24.00 1.00 
24.30 1.45 

2.05 

6.04 - .-
6.30 22.20 
2.03 22.55 

24.00 ı.oo 

24,30 1.45 

930/5080 dosya numerasına müra- reketle Gelibolu, Ç 

-caat-eyıe-mele-ri ua_n oı-unur_. _ ~ı••mı•ıı11~~ınımınıımııııınımııımıınmııııınınııııı~ııı~ İzmire azimet ve Çan W ' uğırayarak avdet edec - M·ıı· M b == Yolcu bileti vapur m!i'e~~:j:::~';:~cus:'c
1

!ıa!:a~e~ 1 ı ıyet at aası ~ ~!irb~~=:e~e;~: 
K.atinanm muhdesınde bulunan ı _ ~ ı2ıo. 

Beyğlunda Katip Mustafa çelebi ' NEFİS VE SERİ SOREITE !§ .. ------· 
mahallesinde B.eyoğlu caddeshc\ : Her nevi evrakı matbua tab'ıru denıhte eder. Notere ~ 
ve Hoc.a zade sokağında atik 11::. ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, : 
115, 2. 4 ve cedit 

115
-2• numaralı. muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

bir bap dükkanı müştemil Sıra Sel- ilanları yapılır. Fiatlar mutedildU-. 
vi namiyle maruf apartmanın altı- --
da bir hissesi rüsumu dellaliye iha- ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

~ Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

:t~r::.:~:::r::;; !:.~ '1111111~~~~m~ooıııııH111mıııııooıımıı•ıw~mııH~m11nıı~., 
ların altıda bir hissenin kıymeti 

muhammin esi olan ( 5000) liranın 
yüzde onu nitıbetinde pey akçesini 
müstahsiben Beyoğlu dördiin.cü 
Sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunmaları ve fazla malôınat al
mak isteyeınlerin 927-97 numara ile 
mahkeme kalemine müracaatları lü-
zumu ilan olunur. 

Sinci icra Memurluğundan: 
Mahcuz garderop, sandalya ve ma
sa. 16-11-931 tarihinde saat 10 dan 
itibaren Sarıyar! Yenimahallede 
Mazharburnu caddesinde 79 No. lu 
hallaç dtikkanının önünde satılaca
ğı ilan olunur. 

istanbul 8 inci icra Memurluğun 
dan: Bir borcun temini için mah
cuz ve paraya çevrilmesi mükaITCr 
Masa, kanape, sandalya ve saire 
11-11-931 çarşamba günü saat 10 dan 
11 re kadar Kuzğuncu'ta Beylerbe
yi caddesinde 10 No. lu Muzaffer 
efendi hanesi önünde açık artırma 

suretile satılacağından taliplerin 
yevmi ıSaat ve ımezkfırıe mahallinde 
hazır bulu~acak memuruna müra-
caatları ilan olunur. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Terekesine mahke 
m&e vazıyet olunan müteveffiye 
madam Maryanın uhdesinde bulu
nan; 1) Beyoğlunda Hüseyin.ağama 
hall~nde yağhane sokağında atik 
ıs cedit 19 numaralı (3000) lira kıy 
ımti muhammineli bir ~hane a
çık artırma suretiyle ırüsumu della
liye ve ihale pulu müşterisine ait 
olmak üzere 13-12-931 Pazar saat 
15 te satılacaktır; Talip olanların 
kıymeti muhamminesinin yüzde o

nu nisbetinde pey akçesini müstah
siiben mezkur gün ve saatta Beyoğ
lu dördüncü sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmaları ve fazla 
malUnıat almak isteyenlerin 931-1 
numara ile mahkeme kalemine mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

SADIK Z 
Biraderler vap 

Karadeniz pos 

Bomlu ~o 
vapuru 

8 T. sani Pl 
günü akşamı 17 d 
rıhtmımdan h 
(Zonguldak, İne 
yancık, Samsun, 
resun, Trab:ron, 
ze) ye azimet 
iskelelerle Görele 
nye ' ye uğrayar 
det edecektir. Fa 
silat için Sirkeci 
net ham altında 
ğine müracaat. Tel 

Jstanbul Mahkemei A s 
ci Ticaret Dairesinden: 
ce satılmasına karar v 
Galatada İthalat gümrü 
antreposunda mevcut üç 
n'i ipek 12-11-931 tarihi 
perşembe günü saat 10 

ZA Yt - 210 sicil numerolu araba
cılık ehliyettlamemi zayi ettim. 
Bir diğerini çıkaracağımdan hük
mü yoktur. Üsküdar Beylerbeyin
de Abdullah ağa Hamam sokak 4 

İstanbul Mahkemei Asliye Birin
ci Ticaret Dairesinden: Marpuççu
Jarda Barnatan Hanında 6 numara
da icrayi ticaret etmekte iken mü
kaddema iflasına karar verilmiş o
lan Sissak Bülbüyan Efendi tara
fından teklif edilen konkordato mü 
zak.eresinde bulunmak ilzre masaca 
kayıt ve kabul edilen alacaklıların 
28-11-931 tarihine müsadif Cumar
tesi günü saat 14 de mahkemede 

dar açık artırma ile satı 
ZAYİ cüzdan: 5513 No İ§ Bankası- talip olanların mezkur g 
nın cüzdanını kaybettim. Hükmü te mahallinde hazır b 

_ ____ ..._...__ r .. ı.:: __ •:, •""A'-"-----~-----~~~·~..ı....-..d_a_ft --------~~~~Bc:-_ı--n_un~oa;a.__Hiiıı.n ' 1~" t'\lnnn-r_ 
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BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİQİN·D·EN: 
1726 Nümerolu 27 Eylfil 193{) tarihli Kanunun tatbıki 

· Dö'viz dolayisile vaki olan İhtiyat Ewakı Naktıye ve 
Giriş ve Çıkışları 

5 • 2 inci Teş. 1931 tarihindeki vaziyet 
ı - Döviz ve Çıkışları 

28 t inci 1931 tarihinde mevcut evveli 
bakiye Dolar: 625.000. ~. 27.806.000 

Tahsil ediltn yahut hafta zarfında 
tab&iJ. edilecek olan Dövizler Fr. 848.000 

Hafta zarfında çıkan 
Dolar:625.000 Ff. 410.000 Dövizler 

Fark Dolar: 625.000.Fr.438.000 

5. 2 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Bankası 
yedill'deki Dövizler yckWıu Fr. 28.244.000 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiyıc Giriş ve Çrkışlan 
Çıkan Evrakı Naktiyeııin 28 1 inci Tcş. 1931 

tarihindeki bakıyesi T.L.3.619.201.31 
Hafta zarlında çıkan Evrakı 

Naktiye T. L 70.318,47 
Hafta zarfında giren Evrakı 

Naktiye T.L. 1.349.006,78 
Fark T .L.1.279.488,31 
Çıkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 5 - 2 inci Teşrin. 
. 1931 tarihindeki yekfinu T. L. 2.339.713,-

Yukardaki raldı:amlar konsorsiyom kaydına muvafıktır. 
27 Eyliil 930 tarihli ve 1726 nümer.olu kanuna tevfikan key

fiyet Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

1726 Nümerolu 27 EylUl 1930 tarihli Kanunun tatblkı 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz 

Gil"iş ve Çıkışları 
5 - 2 inci Teş. 1931 tarihindeki vaziyet 

_ 1 - Döviz ve Çıkışları 

28 1 inci T~. 1931 tarihinde mevcut evvelki 
bakıye Dolar: 625.000. Fı:. ?.7.806.000 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında 
tahsil edilecek olan Dövizler Fr. 848.000 

Hafta zarfında çıkan Dö-
vizler Dolar 625.000. Fr. 410.000 

Fark Dolar: 625.000.Fr.438.000 
5 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde Osınanh Ban

kası yedindeki Dövizler yeıkfinu 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiyıe Giriş ve Çrkrşlaın 
Çıkan Evra'kı Naktiyenin 28 1 iru:i Teş. 1931 

tacihindeki b<tkıyesi T. L. 3.619.201,31 
Hafta zarfında çıkan Evra'kı 

Naktiye T.L. 70.318,47 
Hafta zarfında giren Evrakı 

Naktiye T.L.1.349.806,78 
Fark T.L. 1.279.488,31 
Çıkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 5 - 2 inci 

tarihindeki yekfinu T .L. 2.339.713,-

Osmanlı Bankası 

Unutmayınız ki: Bütün dünya, yeni 

Tıraş bıçakla 
rmın mükem
meli yet ini 
tasdikte müt 
tefiktir. 

Edirne Erkek 
mektebinden: 

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

1 Proje ve şartnamesi mektepte mevcuttur. 
2 - İhale 19-11-931 perşembe günü saat 14 te hükOınette 

DOKTOR BEYLERE: 
TRI.KALSIN ~·abrikasının KALKOLEOI 

ımalAn ulan 
(Vitamin A. B. D. li Balıkyağı hulasaaı) 

Her meveimde ve her yaşta mideyi yormadan 

RAŞİTİZM ve ZAAFİYETİ UMUMİYEDB 
Balıkyağı yerine kullam.lır. Kokusuzdur. 

Resmi İlanlar 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 Ist. 753 

Şayanı ltlmat 

Bir Hizmet 

Darülaceze 
ğünden: 

Müdüriiı-

Darülacezede vefat eden acezenin müstamel elbise ve eşya

sile paçawa ve ıhurda otomobil alat ve eJevatı 22 Teşrinisani 
931 pazar günü sat 14 te aleni müzayede ile satılacaktır. Ta
lip olanla-rm teminat akçelerile müesseseye müracaatları. 
(3515). 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lstanbul'da Çakmakçılar,sandalyac ılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yilzile yorgan 15, yağlıboya yastık S liraya, küştüyünün kilosu 100 ku
ruştan ba'}lar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

Darülaceze Müdürlü-
ğünden: . 

Müessese için Nisan 932 gayesine kadar iktiza eden on hın 
kilo patatesin kapalı zarf usulile münakasası 21 Teşrinisani 
931 cumartesi günü saat 14 de icra edilecektir. Talip olanların 
teminat akçelerile muracaatları. (3516) 

Haydarpaşa Emrazi istilaiye hasta-

) 

l 

Emtak vre Eytam Bankası ilanları 

Pazarlıkla satılık 
Esas 

20 
Mevki ve Nevi 

Nişantaşı Kahtane caddesi 10 Na. konak 
« h alen Şi'Şli Terakiki lisesi». 

Temin 
3800 

Balada yazılı konak pazarltlkla satılacağından taliple 
22-11-931 tarihine müsadif Pazar günü saat ona kadar Ban 
mıza muracaatleri. (3740). 

1 lstanbul Defterdarhğı il ini arı 
Saırıyer Belediye Müdiriyetinden: Büyükdere çayın k 

şısmdaki Belediye malı tarla dairede mevcut şartnamesi 
cibince müzayede suretile kiraya verileceğinden taliple 
9-11-931 pazartesi günü saat 13 te Belediye encümenine mü 
caatlan (3290). 

DevAe~ Demiryolli&ırı aaaresi ilinları 

Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin, kapalı za'I" 

münakasası (28 ikinci teşrin 931) Cumarte6i günü saat 15 
İdare me'I'kezinde yapdacaktır.Tafsilat Ankara ve Haydarpa 
veznelerile Afyon istasyonunda birer liraya satılmakta ol 
şartnamelerde yazılıdır. (3718). 

Ancak kullanışı dayanıklı 
bir mürekkepli kalem ıara
fından temin edilebilir. 

EVERSHARP; her vakit 
sağl am imaliyesile temayüz 
etmiştir. Mürekkepli kalem
lerin bütün çeşitlerinde kur
şun kalemler vardir. 

Müessese~~: ~:~!~~~~!eit~e~~~det çam ağacı . ..l ___ a __ ü_n_c_u_-_K_o_ı_o_r_d_u_iı_a_n_ıa_r_• ___ ı 
satın alınacaktır. A _ • • •• 1 K.O. ihtiyacı için 3 kalem malzeme ayrı ayrı ş~am~le~ 

Taliplerin mezkur agaçlara aıt şartnameyı gormek ve almak münakasai aleniye usul.ile satm alına'C<iktır. İhale tarihlen cı 
üzere her gün.~ast~~ane idar~ ~emurluğun~ ve.münakasay~ ı ve miktarları aşağıda gösterilmiştir .. T~liplerin şa~amesi 
iştirak etmek ıçın munakasa gunu olarak tesbıt edılen 16 Teşn- almak üzere her gün ve münakasaya ıştırailı: edeceklenn de y 

, "•~ 1 nisani 931 pazartesi günü saat on dörtte Galatada Karamustafa ' mi muayyende K. O. 3. SA. AL. KOM. nuna müracaatları. 
"tiJ.._._.,__l:'"\ r' Paşa sokağında kain İstanbul Liman Sahil Srhhiye Merkezinde (488). (344i 

J ( müteşekkil komisyona gelmeleri ilan olunur. (3440) Cinsi Miktari Tarihi Günü Saat 
,,,, _, -.-'1'-r ~ < ' Kilo 

ç-f' 'ıı-,~ ) s hh t • t" A. M Gaz yağı 4000 18-11-931 

~PtfjY· __ \~ ı a ve ıç ımaı ua- ~~a;:ğı :: :~::~:~: 
J;!lfb"'' venet Vekaletinden: 

Çarşamba 

Çarşamba 

Çaırşamba 

15 
15,5 
16 

'i - ' 1 - Diyanbekir Niirnune hastahanesi. 2 - Alaziz akliye ve 
asabiye hastahanesi. 3 - Adana doğum ve çocuık bakım evi. 
4 _ (85) adet muayene ve tedavi evi için şartnamelerinde yazı
lı ilaç ve sıh'hat malzemesi kapalı zarf usulile ayın ayn müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 teşrinisani 931 pazartesi gü
nü saaıt r5 te Ankarada vekalet kıomisyonunca icra kılmacak

Mürekkepli ve kurşun kalemleri tır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin Anıkarada Vekalet İç-

).)o.ıdor 

Rusçuklu Hakkı 

timai muavenet umum müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin her 
müessese için ayn ayrı teklif Hatlarını havi talepnamelerile te
minat akçeelrini şartnamelerine tevfikan ihzar ve vakti muay
yeninde vekalete tevdi etmiş olmaları ilan okınur. (3323) 

. . ,,. 
Birinci Fırka hayvanatın 

ihtiyacı için 245000 kilo saman 
kapalı zarfla miinakasaya kon 
muştur. İhalesi 15-11-931 ta. 
Pazar günü saat 15 te K. 0.3. 
Sa. AI. Komisyonda icra edile
cektir .. Taliıplerin şartnameyi 

alma'k üzere her gün ve ihale
ye iştirak etm~k üzere yevmi 
muayyende teminat ve teklif
namelerile Komisyonumuza 
müracaatları. (479). (3385) 

K. O. vıe 1, inci Fırka 

taatı ihtiyacı için 4 kalem se 
ze kapalı zarfla münakasa 
konmuştur. İhalesi 18-11-93 
tarih Çarşamba günü saat 1 
te K. O. Sa. Al. Kom. da ya 
lacaktır. Taliplerin şarnıame 
ahnak üzere her gün ve ihal 
ye iştirak etmek üzıere vaık 

muayyende teminat ve teki' 
namelerile Komisyonumuza 
ınüracaaıtları. (487). (3444 

dairei mahsusunda icra edilecektir. Beyoğlu, İstiklal cad- *** 
Ma~a silah deposunda 

••• 
K. O. ihtiyacı için 40 to 

benzin kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 1 
11-931 tarih çarşamba gün' 
sat 14,5 da icra .olunacaktır. T 
liplerin şartnameyi almak üze 
re her gün ve münakasaya işti 
rak etmek üzere yevmi muay 
yende teminat ve teklifname! 
rile K. O. 3. SA. AL.KOM.nu 
na müracaatları. (488) (3445) 

3 - Talipler, dipUımalı mimar veya mühendis, yahut diplo- desi Büyük Parmak ka-
malı mimar veya mühendis işe memur edecek müteahhitler pu, Afrika hanına bitişik 

Apartıman No 21.- Tel: olabilir. Bu takdirde müteahhit istihdam edeceği mimar veya Beyoğlu 
2797

. 
mühendis için metkep idaresine Noterlikten müsaddak bir Saat: 14 _ 18. 
teahhütname verecektir. 1 !123!!i!!!i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;ı,IJ 

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

Liseler Mubayaat Ko
misyonundan; 

Komisyonumuza miilhak metkeplerin gaz, benzin, vaıkuın 
ve mazot yağlarile kuru meyvalarr ve Kabataş Lisesi ile Üskü
dar ciheti mekteplerinin ekmekleri ~ Çamlıca K. mektebinin 
sebzesi 15-12-931 tarihine müsadif salı gmı saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ve Galatasaray 
Lisesinden maada diğer mekteplerin Ekmek ve yemek artıkla
n ayni &erait ve müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliple
rin yevmi me:ııkurda komisyona müracaatları. (3624). 

Doktor 

Hafız. Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder, Telefon: 
İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al

malıdırlar 

Istanbul Ziraat mektebi 
müdürlüğünden 

Talebeye imal ettirilmesi tekarrii'f eden 29 dahili, 29 ·kat 
harici, elbise 23 adet palto le (53) çift iskarpin 25/11/931 tari
hine müsadif çarşamba günü saat on beş buçukta ihaleleri ic
ı:a kılınmak üzere kapalı zarf usulil; münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak ve yevmi ihalede 
iştirak etmek için Galatasaray Lisesi dahilinde Liselec muha
sebeciliği nezdinde müteşekkil İstanbul Ziraat Mektebi müba
yaa t komisyonuna müracaatları ve teklif zarflarının mezkUr 
saate kadar tevdii. (3564). 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu 
olan - 1,5000 - kase yoğurt 17 Teşrinisani 931 salı günü saat 
16 da aleni münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasaya 
konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek ve fazla izahat 
almak istiyenlerin mezkilr komisyona müracaatlaın ilan olu
nur. (3474). 

mevcut köhne eşyanın satışı 

aleni münakasa ile K. O. 3.SA. 
AL. KOM. da yapılacaktır. t
alı.lesi 22-11-931 pazar günü 
saat 14 te icra edilecektir. Ta
liplıerin şartnameyi almak üze
re her gün ve ihaleye iştirake
deceklerin de yevmi muayyen
de teminatlarile ıkomisyonu

. muza müracaatları. (505) 
(3561) 

• .y. • 

K. O. ve 1. inci Fırka ihtiya
cı için sabun kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
16-11-931 tari·h Pazartesi günü 
saıat 14 te K. O. 3. Sa. Al.Kom. 
da icra edilecdktir. Taliplerin 
şartnameyi almaık Ü2Jere her 
gün ve ihaleye iştirak etmek 
üzere vaktı muayyende temi 
nat ve teklifnamekrile Komi
syonumuza müracaatları. 
(486) ~3443) 

DEEVREDİLECEK İHTİRA 
BEREATI 

" Hidrokarbonların tahvil hare· 
keti " bakında Sinai mW:liriyeti 
umumiyesinden istihsal edilmiş o
lan 18 Kanunsan! 1920 tarih ve 2965 
numerolu ihtira beratı bu kere fe• 
rağ ..eyahut kara verileceğindeı> 

mezk(lr ihtirayi satın almak veya• 
but isticar etmek arzuısunda hulu• 
nan zevatın latanbul Bahçekapl 
Taş Han 43"'8 de mükim vekili fJ, 
W. İSTOK Efendiye milracaatJarı. 

-·· .. ··-··---·---·-··--·..; 
MiLLİYET MAT AASl 


