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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yazı Müdüril 

ETEM İZZET 

iki alhn 
Memleketi istinaf mahkemeleri leskil ed·ıe,cek 
iki altın memleketi var. 

t.'levc:ut altın onlarda toplan· 
llııtbr. Onun için bu madeni 
en çok o iki memleket müda-
faa ediyor. . 

Baş la tarihi altın ülke
ıi olmak üiere, bir çok 

Yerlerde altın tahıttan indiril
ıniştir. Artık anlaşılıyor ki ik· 
lıaat, pek ili. karşılıksız kağıt 
Para ile de yürütülebiliyor. 
Memleketten memlek-ete inti
kal ederek dünyayı kaplamak is 
tidadını gösteren altından vaz 
geçme cereyanına kartı, altı
nın son tahassun ettiği Fransa 
Ve Amerika devletleri tedbir 
düşünüyorlar. Bizzat A.merika 
ııın altından ayrılmak tehlike
ai baş gösterince, iki altın 
lııemleketi biribirine daha sı
kı yaklaşıyorlar. 

Son Amerika mülakatından, 
altını korumağa doğra bir ne
tice çıktı diyenler var. Aksini 
söyleyerek hiç bir netice çık
ınadığını ileri sürenler de var. 
Blrincilere göre, iki memleke
tin altına sadık kaldığına dair 
ilan olunan resmi tebliğden 
sonra bir tehlike kalmamıştır. 
Altının istikbali eminleşmiş
tir, İkincilere göre, Amerika
llın sanayii durgun, işsizi 7 
milyona çıkmış, iflas eden 
hankalan binleri aşmış, ihraca 
tı azalmıştır. Böyle memleketi 
ancak kredi h':.>lluğu canlandı
rır. Fransa, Amerikadan mut
tasıl altın çektikçe, Amerika 
da kredi hacmi çoğalamaz. Bu 
sebepten Amerika Fransayı ay 
rı bir nezaketle müzakere ma-
sasına çağırmıştır. Neticede 
F ransanm Amerika altınına 
lıücumu durdurulmak ve b\IDa 
ınukabil de Fransız sanayiinİD 
Amerikadalı:i ma.tllıbatının mu 
tattan yüksek faizle faizlendi
rilerek geri çekilmemesi t-emin 
edilmek istenilmiştir. Resmi 
Fransız bankasile resmi Ame
rika bankası arasında yapı· 
lan, fakat iki tarafı bağlama
Yan itiljfa göre, Fransız ban
kası a,ltın. dolan kuvvetle fnü
dafaa edecektir ve Amerikada 
altın standard devam edecek
tir. Fakat bağlayıcı olmayan 
bu itilafa göre, altının istikba
li sarih ve vazıhtır denemez. 
Belki altının istikbali sisli ve 
dumanlıdır denebilir. 

Amerikalılar, müzakerede, 
büyük siyasi meselelere ehem
ıniyet vermemişlerdir. Onları 
Fransaya bırakmışlardır. Ame 
rikalılarm baş hedefi, geniş 
eb'at almakta olan Amerika 
buhranını durdurmaktı. Onun 
İçin Amerikalılar, nazarlarını 
yalnız kendi memleketlerine 
çevirmişler ve memleketin kre 
di hacmini arttırmaktan başka 
bir şey düşünmemişlerdir. İtiı
laf tebliğinde, borçlar gibi, tea 
lihat gibi, beynelmilel münase
betler gibi meselelerin bir neti 
ceye isal edilmiş olmaması, 
xalnız altın doların tehlikeden 
korunmak istenmesi, o surette 
izah edilmek iktiza eder ki, 
Amerika pazarlarının beynel
milel iktısattan kaybedilmesi 
müstacel telakki edilmiş, diğer 
meseleler ne müstacel, ne de 
derhal tesir eder mahiyette gö 
riHememiştir. 

Ne olursa olsun, tebliğin en 
ehemmiyet)j, cümlesi olan "iki 
tarafın emeli, hükumetlerimiz 
için bağlayan mecburiyetler 
vaz'ı değil, hale göre iki mem
leketten her birinin kendi sa
lıasmda daha müessir olarak 
çalışmasını temindir.,, sö
zünden anlaşılmaktadır ki, iti
laf, altın standardını ilan et
mekle beraber, bağlayıcı mahi 
yette değildir, Ve bu mahiyet
ten mahrum kaldıkça, itilafın 

etrafında bir takım hareketler 
Yapılmak istense de ehemmi
yet hudutlarını daraltmak, hat 
ti asgari derecelere indirmek 
lhuvafık olur. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

. -

.. .. 

Umumi meclisin dünkü hararetli içtimaından bir intiba ... 

Şehir meclisi mühim 
işlere temas ediyor 

Memurlar mı çalışmıyor, usul mü 
fena, tedbir mi noksan? 

Halk mümessilleri gene halk için söylüyorlar: 
Etten gıdamızı alamıyoruz .• 

lstanbul umumi mecliai dün saat 
on dörtte reis vekillerinden Sadettin "" 
Ferit Beyin riyasetinde toplandı. ~ 

Kitabet mevkiinde Etem izzet 1 

ve Ali Riza Beyler vardı. Zaptı •a -
bık okundu. Aynen kabul edildi. 
Batvekil Pş. dan meclisin tazimat 
telgrafına gelen cevap okundu. 

Bundan sonra ruzname mucibin~ 
ce müzakerata geçildi. 

Bebekte 446 numaralı elektrilı 
direğine çarpan 1663 numaralı oto
mobil İçin kesilecek ceza hakkındaki 
tezkere okundu. Şahit olmadığından 
cezamn terkini kaydına karar veril
di. 

Saliı i•minde birinin belediyeye 
borcunu vennediğinden kefili Me-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Şehir Meclisinde hall<m gıoası ve 
et meselesi üzerin& beyanatta 

bulunanlardan 

Galip Bahtiyar B. C. KerimB. 

Ankara büyük imar 
faaliyetlerine geçiyor 
M. Jansen dün akşam Ankaradan 

Istanbula hareket etti 
ANKARA, 8 (Telefon) -

Bu sene Ankarada yeni bir 
imar faaliyetine şahit oluna
caktır. Yalnız çiftliğin şehire 
doğru inen kısmında 500 bin
den fazla asma ve ağaç dikile 
cektir. 

Bu kısımdaki çıplak tepele 
rin ağaçlanması için lazım 
olan su tesisatı yapılmış ve 
Karadeniz havuzu inşa edilmiş 
tir. Havuz Marmara havuz\ID 
dan çok büyüktür, Çiftlik 
ile Ankara istasyonu arasının 
ağaçlanması üç sene içinıde la 
mamlanmak üzere m:unta

0

zam 
bir plan tatbik olunmaktadır. 

Bu sene 350 bin ağaç diki
lecektir. Bundan başka 75 
bin asma ve 100 bin asma çu 
buğu ile 20 bin kadar meyva 
fidanı dikilecektir. Yeni ağ;rç 
lar akasyadan başka cinsler 
olacak bir de çam korusu ya
pılacaktır. 

Karadeniz havuzu ayrıca 
yüzme havuzu olarak ta kulla 
nılacağından planda soyunma 
ve güneşlenme yerleri aynl
mıştır. ·Profesör Jansen bu
rada iken Ankara istasyonu
nun sağ· tarafındaki boşluğ\ID 
ağaçlanma ve ve havuz planla 
nnı da yapmıştır. Burada kü
çük bir yüzme havuzundan baş 
ka 200 metre genişliğinde ve 

M. /ANSEN 

300 metre uzunluğunda bir ha 
vuz daha yapılacaktır. Bu 1ıa 
vuz derin olmıyacak yalnız 
geniş bir su sathı göstermek 
maksadını temin edecektir. 

Orman çiftliğinin yeni ağaç 
!anacak kısımlarında yaya ge 
zintileri İçin birçok ufak yol
lar çizilmiştir. Planda şehir
den çiftliğe kadar yalnız yaya 
!ara mahsus yeşil yol denilen 
ağaçlı ve tabii bir güzergah 
da vardır. Önümüzdeki sene 
Ankara inşaah arasında Dahi 
!iye vekilliği binası ile zabıta 

(Devamı 5 inC'i sahifed" ı 

lsti!laf 
Mahkemeleri 
Eski teşkilat iade 

edilecek mi? 

Alakadar makamlar 
tarafından 

verilen malumat 
ANKARA, 8 ( Telefonla ) 

Adliye Vekaletinde muhakeme 
usulleri kanunlarrnda bazı ta
dilat icrası derdest bulunduğu 
maliımdur. Bu meyanda eski 
istinaf mahkemelerinin mühim 
merkezlere mahsus olarak tek
rar iadesi hakkında deveran e
den bazı rivayetlere dair alaka 
dar makamlar şu maliımatı ver 
mektedirler: 

- Mevcut Adliye müfettişle 
ri adedinin tenzili ve bu teşki
lata verilen tahsisatın tasarru
fu ile bunun yerine mühim vi
layet meırkezlerinde eski isti
naf teşkilatına müşabih yem ba 

Türkiye 
intibaları • 

Konferanstaki Yunan 
başmurahhasının . 

şayanı dikkat beyanah 
ATINA, 5 - Balkan konferan-

11nda Yunan heyeti murahhasasma 
riyaset etmİf olan M. Papanaıtasyu, 
Türkiyedeki intibaabru Etnoı gaze
tesine anlatırken diyor ki: 

- Şimdiye kadar -Türkiyeyi zi
yaret etmek fırsatını elde edememiş
tim. Fakat okuduklarımdan ve öğ
rendiklerimden anlayorum lı.i bu 
günkü Türki, Oomanlı türkiyesin· 
den çok farklıdır, 

Yeni bir tekil idare, Layık bir hü 
kômet, yeni istikametler, mazi ile 
aıli alakası olmıyan yeni idealler 
yeni adamlarla tamamen yeni bir tar 
zı hayat, bugün · Türkiyenin bariz 
vasıflarıdır. Bu fark bilhassa yeni 
Türkiye ricalini saraılmaz bir azın 
ve faaliyetler meydana getirdikleri 
Anlıarada güzüküyor. 

Ankara pilanı, geniş ve ağaçlı 
meydanları ve caddelerile yeni aann 
telekkilerine muvafıktır. 

Resmi ve hususi binalar, çok gü .. 

lstanbulda evvelki gün bir tesadüf eseri ola,rak meydana 
çıkarılan heykel ... 

zı teşkiUlt yapmak düşünülmüş 
tür. Bu takdirde istinaf müddei 
umumi/erine eskiden olduğu 
gibi geniş bir teftiş ve tetkik sa 
lahiyeti vererek dairei memuri 
yet/eri dahilinde muayyen za
manlarda onları teftişe sevket
mek te tasavvur edilmiştir. Ad 
/iye müfettişlerinin bu suretle 
adetlerinin tenkisinden müte
vellit mahzurlar izale edileceği 
gibi, asliye ve ceza mahkemele 
rinden Temyi'z , mahkemesine 
intikal eden bir çok davalar da 
istinaf mahkemeleri tarafından 
rüvet edilecek ve Temyizin işi 
bir dereceye kadar azalacaktır. ' 

t 

Çok mühim şeyler 
meydana çıkarılıyor 

Bergama ve Efes harabelerindeki 
hafriyat mühim neticeler verdi 

Yeni çıkan heykel 
Bugün için memleketimi

zin iki mıntakasında asan ati 
··. ka hafriyah devam etmekte

dir. Bunlardan biri, İzmirde 
kadim Efes harabelerindedir. 
Hafriyatı, İzmir müzesi namı 
na Avusturyalı Profesör Hayl
in riyaseti · altında bir heyet 
yaptırmaktadır. Hafriyat mü 
dürü M. Heyi, htanbu.l müze 
siı memurlarından Haydar Bey 

Tsavvur kat'ileşmiş vaziyet 
te değildir. Her şeyden evve' 
bütçe meselesidiı. 

Maarif Vekili 
İzmir' de 

ınaarif Vekili Ankarada teşyi 
edilirken ..• 

IZMIR, 7 A.A. - Marif Vekili 
Esat Bey, refakatlerinde heyeti tef
tişiye reisi Ridvan ve kalemi mahıus 
müdiri Nihat Beyler olduğu halde 
bu akşam saat 20,45 te Ankara' dan 
trenle şehrimize gelmişlerdir. 

lstaoyonda Vali Kazım ve Mev
kii müstahkem kumandanı Hüseyin 
Hüsnü Emir Paşalarla, rüeııayi mül· 
kiye ..., maarif müdiri ile mektepler 
müdirleri ve muallimler ve maarif 
mensupları, belediye reiıi, C.H. Fır 
ka11 erkanı ile polia müfrezesi tara
fından istikbal edilmiştir, 

Velıil Bey, Karşıyaka ve Basma
ne istasyonlarında mektepler namı
na büketler takdim edilmiştir. Vekil 
Bey doğruca misafir kalacaklan lz. 
mir Palas'a gitmişlerdir, 

• 
Telefon 
NumaralarJmız 

'Otomatik telefon müna
sebetile gazetemizin numa
raları da değişmiştir. Yeni 
numaralarımız şunlardır: 

24310 
24318 
24319 

• 

M. Papanastasyu 

zel, muntazam ve · ahenkdardır. Bu 
1 

ıe birlikte dün tehrimize av
kadar azbir zamanda bub,dar çok ve det etmiştir. Aldığmıız malu 
güzel binalar inşasına muvaffak o· 1 mata göre bu seneki hafriyat 
lunınası insam hayrete düşürecek h be · ' k 
b. k yf" • T h t, ki ara nm cenup apısına ya-w e ıyettır. arzı aya eı k b" . 
Türkiyeyi hiç andmnıyor. Cumhu· ın ı~ mevkıde Kızlar Sara-
riyet bayramı münasebetile lstan- yı namıle tanınmış , milattan 
bulda yapılan geçit resminde, en zi- sonra ikinci asra ait büyük bir 
yade hayret ve takdirle teınata etti- ( Jimnas) da yapılmaktadır 
ğim şey, temiz ve sade elbiselerile Haf • t t" · de J" ' 
muntazam ve çalilı: vücutları ve me- k nya ne ıceaın ımna 
tin adnnlarile binlerce .talebenin geç- sın onferans salonu meyda
mesi oldu. Fevkalade muntazam bir na çıkarılmıştır. Buradaki Jim 
surette tensik edilmiş olan izciler de nas, binası büyük bir bina 

'bende çok derin bir intiba uyandır- olduğundan hafriyatı uzun 

Müze müdürll Aziz Bey 

yapılmakladır. Bu hafriyat da 
oldukça inkişaf etmit vaziyet
tedir. Weigand'm üç seneden 
beri hafriyatı teşmil ettiği mın 
taka, bugünkü Bergama kasa
basının garp · kısmındadır. Bu
rada Asklapiyon namına izafe 

dı. müddet devam edecektir. 
Türkiyede gençliğin terbiyesi ikinci hafriyat, Bergamada-

için azami bir takayyüt ve itina gös d B 
teriliyor. Eski Türlıiyenin hortlaya- rr. erlin müzeleri müdürü 
cağını zannedenler, aldanıyorlar. Bü Weigand'm nezareti altında (Devamı 5 inci sahifede) 
tün münevverler ve bütün yeni ne
sil, yeni ıslhlıabn ve bu günkü ıekli 
idarenin en hararetli taraftarlarıdır. 

Bugünkü Avrupa medeniyetini 
kabul eden yeni Türkiyenin Avru
·panın tarzı hayatını ve kanunlarını 
taklit ettiğini zannetmemelidir. 

Türkiyenin her tarafında inkılap
çı ve yarabcı bir hava esiyor. Tür
kiyede devleti liiyikaleştinnek için 
sarfedilen gayret ve mesai, cidden 
şayanı takdirdir. 

, l il l l l il il l il il lll il l il il lllll lll il il l il llllUI llllllllllllllllll il llllllll llllllUlllllllllll' 

;; Birinci 1 
~ BUyUk Mill 1 
: Meclisil 1 

Türkiyede militarizmi andıran = § 
hiç bir §ey yoktur. Birkaç sene eve- = = 
line kadar hayatlarını orduda da ge- Gizli celseler - Neşredilmemiş zabıtlar- ~ 
çimiş ve harp meydanıannda birer = Heyecanlı hahralar - Merak, ==büyük ceneral olduklarını İ&pat et-
miş olan Reisicümhur Gazi hazret· = alaka, takip Ve teceSSÜS.. ~-
!erile başvekil ismet Paşa, hiç bir _ _ 
zaman askeri üniformayı giymezler 5 § 
daima sivil elbise ile gezerler. _ Eserden bir satır r Ankara Meb'uau Mustafa § 

Müşarüm1eyhimamn fikirleri, = Kemal Paşa kürsüden bağırıyordu: 5 
sözleri, askeri ricali değil en terek- - -
kiperver fikirler ile meşbu siyasi ri- = - Sen sus. S•n yalnız Türklerden cıe Ruslardan e 
cal karşHında bulunulduğunu göste· - para çekmesini bilen bir casııssıın.. ~ 
ri~ · = - -

Fransız - Alman 
müzakeratı 

PARIS, 8 A.A. - Le Journal, 
M. François Poncet'nin ahiren baş
vekil M. Brüning ile hariciye müste
§MI M. Von Bülow ile yapmıı oldu. 
ğu mükalemeler esnasında kendisine 
tevdi edilmiş olan •on Alınan teklif 
lerini getirmek üzere öğleden sonra 
Paria'e geleceğini haber vennekte
dır. 

Bu gazete bu ani seyahatin, bu 
projelerin ehemmiyet ve katiyetine 
delalet eylemekte bulunduğunu ha· 
her vermektedir. 

= = ;;;; Yeni Türkiyeyi kuran Büyük Millet Mecll•inin § = bu heyecanlı, fevkalade meraklı ve ancak o 51 = meclisin hafi içtimalarma iıtirak etmiı bulunan § 
_ meb'wlarm hatırasında mahfuz olan bu vakayii 52 
= == 
: 'MiLLIYET ! - -= = =pek yakında EDiRNE MEB'USU MUSTAFA= = ŞEREF BEYiN kalemile aütunlarında neşre = 
= baılıyacaktır. • • = 
;; BEKLEYiNiZ.. ~ a = - -- -
;nı il llllll llllllllllllllllllll llll ıı ili 1111111111li1111111111111111111111111111111111111H11111111111111~ 
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( Hatıratımla bafb&f& 1 0 
( lntİfal' etmerniı kısa sözler) 

Son saltanat saraylarında bile mu
sahiplerden bazılarının Haremde 

ayrıca sevdik1eri kızlar vardı 
Yazan: iZZET ZIYA 

Tarihlerin haber verdiğine ı edilen Oımanlı devletinin na· 
göre, Osmanlı saraylarında kız ııl olup ta bu kadar senelere 
lar ağalığı, müsahiplik, harem kadar erebilmit olması, akılla. 
ağalığı gibi hizmetler için, rı durduran tayanı hayret bir 
cins ve milliyetleri asırlardan mucize idi! • 
!>eri biç bir tabavvüle uğrami- Abdülhamit devrine gelin· 
yarak kalan bu tarihi ıahıslan, ceye kadar, idi harem ağalı· 
pek eski vakitlerden baılayan ğından müıahiplik payesine 
mevcudiyetlerini el'an mubafa· irtika ederek ikbale yükıelen
za ettinnitlerdi. ler, adeta saraylarda padiıah-

Saraylarda devlet işlerine lar kadar hüküm sürerlerdi. 
karıtmalan da tarihen çok es- Abdülhamit sarayında kız. 
ki vakitlerden beri baılamıştı. lar ağasının odası, o vaktin 
Mısır hükümdarları nezdinde en yüksek ricalinin ziyaretga· 
siyaset itlerine de kanımıt, hı idi •. Devlet itlerine müda
hatta Eskenderi kebirden son- hale etmek yüzünden katledil
ra oynadıkları mühim rollerle mit ağalan kaydeden tarih, 
Kki Yunanilerin inhitatını ha· hatta en yakın zamanlarda da 
zırlamıtlardır. bunun bir etine daha ıahit ol. 

Nefislerini dünya umurun- muıtu. (31 mart) faciasını ha 
dan mahrum bırakarak ahrete zırlayan simalardan biri de, 
raptı kalbetmek maksadile mu müsabip Cevher ata .idi ki, kur 
taassıp hiri.tiyanların kendi tanlan ikiuci mqrutiyeti mü
kendilerini hadım etmeleri usu teakip divanı harp kararile 
lü, o vakitlerde cari idi. salbedihnitti.. 

Eski zamanlardan beri, Metrutiyet devrinden son-
T rablusgarpte, Mısırda, ve Ha ra, bunların necmi ikballeri ka
beşistanın bazı yerlerinde - milen sönmüttü. 
tıpkı saraya Çerkes halayıklar Sarayda bu ağaların bot va
yetiştiren Kafkas aileleri gi- kitlerde bqlıca eğlenceleri, 
bi - saraylara barem ağası ye (dama) oynamaktı. 
tittirmeği kendilerine ticaret Sarayda bulunduğum vakit 
ittihaz etmiı adamlar vardı. lerin tecriibesile, ağalan, ben 

Bunlar, o ha valinin zenci kendimce (karakter) leri itiba
çocuklarmı satın almak, veya rile üç kısma ayırırdım: 
çalmak ıuretile elde ederek za. Almganlan, akılsızları, bu
limane bir ameliye ile hadım naklan... Sohbet eanasmc:la 
ettikten sonra, batka yerlere (kara) ya (karanlığa), (si
sevkederlerdi. yab) a dair geçecek kelimele-

Bunlar büyüyüp yetiıtikten re çok dikkat etmek İcap eder. 
sonra, kadınlar arasında ıeçen di. Derhal alınırlar, ıuitefeb
müddeti hayatlarında, bu acı hüme uğrarlar, kalben rencide 
mahrumiyete kartı yüreklerin- olurlardı.. 
de derin bir hissi infial tqı- Ağalar, kahveden ziyade 
mamaları gayri kabildi. çaya düıkündüler. Meseli, 

Eski yobaz hocaların dei- esnayi ziyaretlerinde söz arası, 
nelı:lerle talebesini döverlerken yanılıp ta: 
hissettikleri tehvete pek mü- - Ağa efendi, kahve içme
tabih olan bir his, aynile bu diğinize çok iyi ediyonunuz. 
harem ağalannda da mevcut· Çay daha nafidir. Hatta kahve 
tu. nin mazarratı için eski pirler. 

Maiyetlerindeki kızların ku den biri: 
taklarını kan çıkartıncaya ka- Rou siyahi ki, namı'o, kahve 
dar dövmekten, türlü türlü e- Dafiülnevm ve katiül itve 
ziyetlerle kamçılamaktan hoı- Demiıtir .. 
lanırlardı. Deseniz, bu sözünüz sui tef. 

Son saltanat saraylarında ıire uğrar, ağanın bembeyaz 
bile, müaahiplerden bazdan- ditlerile handeye meyyal olan 
nm haremde ayrıca sevdikleri o kırmızı dudakları derhal ga· 
kızlar, kalfalar vardı! rip bir telakkuala bükülür, ka-

Cariyelf!r arasında nüfuzlu- panır, neı' esi kaçardı .• 
!arın nazarına ilitememit, bir Vaktile Rus muharebeııinde, 
köşede hamisiz kalmıı kızlara, Ruslar Ayastafanoz'a kadar 
bu ağalar tesahüp ederler, iç- dayanarak devletin inkırazını 
lerinden beğendiklerini hizmet hazırlamak gayesine uğra~tık
lerinde kullanrrlardı.. Bu kız. ları ve memleketin ricali, vü
lar da hamilerile sevinir, ve kelası o buhranlı günlerin ıztı· 
bunların dereceain~ göre ifti- rabile çırpındığı hengamede, 
har ederlerdi. sarayda itgal ettiği mevki iti-

Hınem ağalarının çok elim barile bu zümrenin en akıllısı 
bir akibete düten kuvvetli aşk- olması icap eden, vaktin kızlar 
ları yüzünden, bu kızlardan bir ağası kayıkta Sadrazama, 
çoğu da böyle neticesiz atklar Bursanın Keti§ dağlarını gös
la aynı felakete düıerek sü- tererek, akılsızca aölyediği şu: 
rüklenirlerdi.. - Canım, ne telaş ediyorau 

Bunlar barem hayatında nuz? Daha çok yerlerimiz var .. 
çok mutaassıp idiler. Saray Bunlar hep bizim ... Sözüne kar 
kadınlarını kıskanç bir taassup ıı, ~a~razam usulcacık yanın
la gözetirlerdi. Ağızlarından dakinın kulağma eğilerek: 
hareme ait küçük bir kelime - Hey yarabbi! Şu arabın 
çıkmadığı gibi, mabeynde bu aklı, yanm saatçik bende olsa 
mevzua temas etmek ihtimali da, biraz rahat etsem! 
olan bir mübahaseye bile itti- D~diği meşhurdur •. 
rak etmezler, için için hiddet- Zıyarete gelen ricalden bir 
lenirlerdi.. miıafirin yanmda uyuklayıp, 

Hatti bunlardan biri, bir uyuklayıp ta, ikide birde gözü-
gün Dolmabahçedelı:i kitabet nü açtıkça, misafirin kim oldu 
dairesine ait iki yan pencere- ğunu unutarak: 
nin daimi örtülü durmasının - Sen kim? 
daha muvafık olacağmı, çünkü Diye tekrar tekrar, aynı 
o pencerelerden harem dairesi misafirin i.mini, hüviyetini ye 
ile bahçesinin göründüğünü ni battan sorup öğrenen, ve 
söylemitti! sonra ıene (tekerleme) ye da. 

Halbuki, sarayın ön bahçe- lan bunaklan manıftur ... 
sine haremden hiç kimsenin Son vakitlerin saray bay. 
çıkmak adeti değildi.. ramlarında, merasim günlerin-

( Kırkının aklı bir incir çe- de, canlanmıt birer tarih gibi 
kirdeği doldurmaz) sözile, du- nazarlarda el' an çok garip bi; 
rubu emsal sırasına ıeçerek intiba bırakırlardı .. 
mevcudiyetleri istihfaf olunan O köhne, loş sarayların, 0 
bu ağalardan, vaktin paditab- hasır ovası rutubetli dairele
ları siyasette akıl danıtırlar- rin, artık mahalli tatbiki kal
dı. · mayan eski, metruk hizmetle-

Tarihimizin hemeo hemen rini böyle (merasim) ler vesi. 
her sahifesi, Osmanlı sarayla· lesile temsil eden eski ıahıs
~ında umuru devlete karışan lar, o günü canlanır, bir an 
.:ıu harem ağalarının oynadık. için ortaya çıkarlardı .. 
ları mühim rollerle, katiller ve Artık sırmalı elbiseleri küf 
cinayetlerle doludur.. kokan, o buruşuk kılsız yüzle-

Vazifeleri haricine çıkan bu ri kadimi Mısır mumyalarına 
iz'anaız, cahil, dirayetais ağa- dönmüı san çehreli (Ak ağa) 
ların elile mukadderatı idare ların; eıki mankenler gibi, 11• 

HARDCl HABERLER 
Mançuride Japon kon-1 

Lübeck 

ı ··ıd·· d··ı Davası 
- -

Hakimi münferit 
SO OSUnU 0 Ur U er Profes-ör__.C-almette 

lstanbul' da üç hakimi münf e
r itlik teşkil edilecektir .• Nonni köprüsü etrafında vaziyet 

TOKYO, 7 A.A. - Tsitaihar'da 
bulunan Japon konsoloıu ile 10 Ja· 
ponyaloun emniyet ve selameti hak 
kında endi§<' edilmektedir. Bu tehir
le münakalat kesilmiştir. Tela§ ve 
heyecan uyandıran bazı ıayialar da 
dolaımaktadır. 

Harbinde bir Japon membaından 
gelen bir telgrafa nazaran Japonlar 
Nonni kÖprüıünü tamir ehnektedir. 
Japon asket"lerinin başlıca kısmı ise 
Nonni ırmağının §İmalinde bulunan 
Tabsing'de tahaştüt ederek tamirat• 
la mqgul askerlere siper olmakta
dır. 

TOKYO, 8 A.A. - Nichi . Shim 
boun gazetesi, hususi bir nüsha net· 
rederek Tsitoikar'daki Japon konso
losu ile konsoloshane memurların
dan ikisinin jeneral Ma • T chan • 
T chan'ın aıkerleri tarafından katle
dilmit olduğunu bildirmiıtir. 

Bu haber, henüz resmen teeyyüt 
etmemiıtir. 

TOKYO, 8 A.A. - Rengo ajan. 
smdan: Harbin'cleki Japon konsolo 
su, T sitsikar' daki Japon konsolosu 
M. Slıimizu'dan fU telgrah almıt
tır: 

Hepimiz aağ •e aalimiz, vaziyet 
aakinclir. Yalnız birçok Coretiler kon 
ooiow- cinrmda telef eclilmiıler
clir. 

Japon hariciye nezareti ele bu 
mailde bir telgrafname almııtır. 

Claangai konfel'ansında 
uzlaıma 

NANKIN, 8 A. A. - Changbai 
konfenuasmcla Çin ve Japon marah
baslan arumda bir itilaf bi.sd olmut 
t...-. Her iki payitahtta binor koqre 
inikat etme.i, bunlardan birisinin 
bütün miinazünfilı me.eleleri ve ha 
meyanda hiikUmetin yeniden tensilıi 
hasuauna ve reİa Chia..,. • Kai • 
Chek'in vaziyetini tetkik maluaclile 
tepinUam niha)'etİnde Nanı.in' ele 
toplınacak olan mıırahhaslan müsa
vi miktarda İntihap etmeıi takamar 
etmİftİr. 

Japon ol'dasu toplanıyor 
TOKYO, 8 A.A. - Münakalat 

inkıtaa uframıı oldafundan, T ıitai
kar' daki Japon koosolosu ile oradaki 
on Japonyalmın akıbetinden eneli§<' 
edilmektedir. Bundan bafka Harbin' 
deki Japon menabiinclen gel- haber 
!er jenttııl Ma • Tsban • Tshan lo
taabnm Nonni köprüıiinü tamir et. 
mekte olan Japon mühendislerini 
eair ebneğe çalıımakta olduklaruu 
bildirmektedir. Japon ordusunun 
kısmi külliai iıoe bu 11rada bir set lef 
kil etmek üzere nehrin timalinde 
kain Taahing' ele temttkiiz harekatı 
yapmaktadır. 

M. Briand'ın telgrafı 
CENEVRE, 7 A.A. - M. Bri. 

and, Çin ve Japon hükumetlerine 6 
T etrinisanide gönderdiği telgrafta 
Mançurinin timal kısmında çıkan 

hadiselerden dolayı duyduğu tees
süfü beyan ettikten sonra iki hüku
metin vaziyetteki vahametin artma· 
tına mani olacak tedbirleri almağı 
taahhüt ettiklerini hatırlatmaktadır. 

M. Briand, Mançuride her türlü 
çarpışma ihtimallerinin önünü al
mak üzere Çin ve Japon hükıimetle
rinin Mançuride bulundurduklan as 
kerlerin kumandanlarına derhal ta· 
limat vermeleri lazım geldiğini de 
ehemmiyetle kaydetmiıtir. 

M. Bl'iand'ın bir mektubu 
CENEVRE, 8 A.A. - M. Bri

and, 5 teşrinisani tarihinde M. Y oı
hizava'ya göndermiş olduğu mek
tupta şöyle diyor: 

"Çin mümaıiliı Japon memur· 
lannın Nioupshang da tuz resmine 
ait basilatı müoadere etmiı oldulda· 
rını ve bunu bu nevi müsadereleriıı 
teakup edeceğini bildirmittir·" 

Lütfen tahattur etmeniz icu> e
der ki Cemiyeti Akvam mecliainin 
30 eylul tarihli kararının betinci 
fıkrası mucibince Japon hükumeti 
hadioelcrin vüs'at ve ıumul peyda 
etmesine ve vaziyetin vebamet kes
beylemesine mani olmak için icap 
eden bütün tedbirleri ittihaz etme
ği taahhüt eylemiıtir. 

Mecliıin 23 ve 24 teırinievvel ta
rihli c~lıoelerinde zatiiliniz, mütead
dit defalar, Japon hükumetinin biz. 
zat talep etmekte olduğu emnü se • 
limetin prtı telakki eylediğizihinler 
de ıükıinet huaulü maddesini tahak
kuk ettirmeğe bütün ku~e sar
fı me.ai etmeie amade bulunduğun 
dan, tebaa1101n hayatının ve Japon 
emvali emlakinin masuniyeti hakika
ten temin edilmiı olduğuna kail olur 
olmaz lotaatım demiryolu mmtaka· 
aınm dahiline çekeceği hakkında 
kat'i ıurette vermİf olduğunuz temi
natı tecdit eylemit ediniz. 

V akayiin hikaye edildiği fCl<le na 
zaran hu rüoumu basiiatma vaziyet 
edilmesi ne Japon tebaumın haya
tının ve ne de Japon emval ve emla 
kinin himayeai meıeles.ile bir müna· 
aebeti ohnaclığı ve hinnetice meclis 
huzunında giriıilmiı oı..n taahbü
dat ve meclisin ljayit ve zaptetmit 
bulunduğu kat'i teminat ile gayrika· 
bili telif bulundoifu bedihi olduğun
dan, mecli.in fi1" reisi olmak ve 
ırkadatlanma k~fl aalifizzikr taah
hüdatın icra e.ıniP ediltoecliiini ta
kip eylemek meUıJiy~tini deruhte 
etmiı bulunmak itibarile bu hususta 
tasrihatta bala~ vezaifim cüml&o 
sindendir. Binaenaleyh zati devletle
rinden mecUa azaıını tenvire yaraya 
cak malumatı iblağ ebnenizi rica e
derim.fi 

Diğer taraftan hu ayın altısında 
M. Yoshozan'mn M. Briand'a bir 
pektup göndererek Japon askeri me 
murlannın tuz rusumunu müsadere 
etmİ§ olduldanna dair olan haberle
rin asdıız olduğunu bildirdiğini ha
ber vermiı idik. 

Büyük bir 
Tayyare 
lngilizler 120 yolcu 

taşıyacak 

1 Gandhi'yi 
Çağırıyorlar 
Hint kongresi, liderin 

avdetini istiyor 
bir tayyare yapıyorlar 

LONORA, 8 A.A. - Star gazete 
aine nazaran, hava iıleri nezareti 
muteba111alan, logiltere • Canada 
ııerviaine mahsaı madeni deniz tay• 
yaresinin pliıımı ilıma1 etmiılerdir. 

Bu tayyare, 4,000 kilometre me
oafoyi merhaleıiz olarak katedebile
cek, miil'ettebat hariç olmak üzere 
120 yolcu nakledecektir. Saatteki 
ıür'ati 192 kilometre olacakbr. Bu 
ıuretle tayyare lngiltere • Canada 
seyahatini 12 saatte yapabilecektir. 
Nihayet tayyarenin imalinde kalla
ndmıf olan madde yeni uıullerle 
muamele görecek ve bu veçhile de
nizin atmılmcı teıirine mukavemet 
edecektir. --------

BOMBA Y, 8 A.A. - Kongre, 
M. Gandh.i'nin icra komitesinin ba
tına avdetini istemektedir. Kongre, 
M. Patel'e artık yuvarlak masa kon
feraoaında bulnnmaımın zaruri ol
madığuu ve fakat bu husu•İ İtin ha· 
tında olmak itibarile kendisinin da
ha iyi takdir edeceğini Gandhi'ye 
bildirmeğe memur etmİftİr. 

Kongre, bilhassa Bengale'de va
ziyetin sür'atle vahimleşmekte oldu
iu keyfiyetine de Gandhi'nin nazarı 
dikkatini celbetmittir. 

Komite, bu ıoebebe binanen Ma
hatma'nın yalan lıir zamanda avdeti. 
nin arzu edilmekte olduğu mütalea
sında halurunaktadır. 

mahkum olacak mı? 
LUBECK, 3 A.A. - Lubeck da· 

vası birçok vak'ayie sahne olmakta 
ve gitgide siyaıi sahaya intı'kal eyle 
mektedir. 

Müddei phıi avukatı Calmette 
baklandaki taarruzlarını tecdit eyle
miştir. Mumaileyh; ezcümle demiı· 
tir ki: Ben profesör Deyıke'nin mü
dafii değilim. Fakat rakiplerime kar 
tı da olsa dürüst olmak vazifemdir. 
Bu vazife, benim için bir haktır. Ve 
ben hu hakkımı evvelki günkü cel0 

ıe esnaımda, uğradığım müşkilita 
rağmen İotimal eyledim. Maamafih, 
Calmette aleyhinde vAk'alar ve mün 
haairen vak'alar zikir ve taarih et• 
melde iktifa eyledim. Burada tahsi 
mütaleamı aercletmedim. Söylememe 
müsaade edilmiyordu. Günün birin· 
de bu mütaleamı, dava haricinde 
ıerdetmek halclaoı muhafaza ediye>
rum. Şimdi harada batka bir mesele 
mevzuu bahistir. Ben biçare kurban 
larm zavallı ana ve bahaları namına 
söz aöyliyorum. Ve Lubeck haileıi
nin başlıca mes'ulu Calmette olduğu 
nu ilan ediyorum. 

Heyecanlı bir ed:ı ile söyleruniı 
olan bu sözler Lubeck adliye sicil
litında miali mesbuk olnuyan bir gü 
rültüye baiı olmuJ!ur. 

Çocuk baba ve anaları tribünler
den: "Hakla var, Calmette, ma'ul
dur." diye bağırıyorlardı. 

Hatip, sözüne ıu suretle devam 
etti; 

"CaJmette uıulüne düımanım. 
Çünkü onun tesirsiz olduğuna kai
lim. Fakat İcap eden tedbir alındığı 
takdirde B.C.G. aı11muı bir tehlike 
olmadığını kabul ederim." 

Bunun üzerine &'Üriiltü son had .. 
dine viwd olmuı ve mahkeme reiıi 
inzibat ve sükiinu güçhal ile t.,.iı 
edebilmittir. 

Atinada 
Matem! 
Tiyatrolarda heı dakika 

sükut.. 
ATINA, 8 A.A. - lnııiliz malla

rına kartı boykotaj yapılacağına cln
İr olan şayialara cevaben Yunan tİ· 
caret odaları, tacirlerin bu gibi taıav 
vurlarda bulanmak ~yle dursun, in 
gilten ile daha ııkt ticari münasc· 
betler teoisine çalışmakta oldukları
m beyan etmektedir. 

M. Venizeloı, 1 ngiliz ıefiri ile u
zun u:r.adiye göriifmüttür. 

ATINA, 8 A.A. - Atina akade· 
miıi, Kıbrıs lehine 1 ngiliz milletine 
müracaat etmeğe kvar vennittir. 

Y ann akşam payitahtın bütün ti
yatrolarında matem alameti olmak 
iizett bet dakika sükut edilecektir. 

ANKARA, 8 (Telefonla) - İatanbul, Trabzon ve İzmir gibi 
bazı vilayet merkezlerinde hakimi münferitlik teşkilatmm ihdası 
bir müddetten beri tasavvur edilme~te ve bu husuıta tetkikat 
yapılmaktadır. Verilen karara göre lstanbulda üç hakimi münfe 
ritlik teşkil edilecektir. 

Bu suretle İstanbul Ağır ceza mahkemelerinin işleri hafifle· 
mit olacaktır. ileride bu teşkil~t diğer vilayetlere de tetmil olu· 
nacaktır. 

Mücrim çocuklara mahsus ıs/alı 
hane teşkilatı yapılıyor •• 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Adliye vekaletinde mücrim ço· 
cuklara mahsus ıslahhane teşkilatı ihdası için tetkikata devam 
edilmektedir. T ctkikatrn ikmalinden sonra lazımgelen hazırlılr 
yapılacak ve tatbikata g(.çilecektir. 

İtalyan sisteminin tatbikı düşünülmektedir 

Samsun belediye meclisı açıldı 
SAMSUN, 8 (Hususi) - Şehir meclisi bugün belediye reisi 

Sami Beyin riyasetinde açılmıttır. Reis vekillerile katipler inti
hap ve encümen raporu okunduktan sonra Gazi Hazretlerile 
Batvekil ve Meclis riyasetine tazimat telgrafları çekilmiştir. 

Türkiye ve Cemiyeti Akvam 
Anado1u Ajansının bir tekzibi 

ANKARA, 8 (A.A.) - Türkiyenin Cemiyeti Akvama girme 
si veyahut bu keyfiyetin mütekabil muvafakate tabi tutulması 
hakkında Ankara mülakatlarmda M. Litvinofun çalııtığma dair 
olarak intişar eden haberlerin asılsız olduğunu Anadolu Ajanu 
beyana mezundur. 

Tayyareci Vecihi Beyin 
yeni seyahati 

ANKARA, 8 (A.A.) - Tayyare cemiyeti ikinci bir ziyaret 
ve pıopaganda uçuşu tertip etmiştir. Tayyareci Vecihi Bey hava 
uygun olduğu takdirde yarın uçuıa baılayacaktır. Seyahat gü
zergahı altı merhaleye ayrılmıştır. Birinci merhale Bali, Koçhi
sar, Aksaray, Konya. ikinci merhale Beyşehir, Seydifehir, Akse 
ki, Manavgat, Antalya. Üçüncü merhale Senice, Kaa, Fethiye. 
Dördüncü merhale, Köyceğiz, Muğla, Denizli. Bqinci merha
le Dinar, U~şak, Kediz, Kütahya. Altıncı merhale Eski,ehir, 
Söğüt, Geyve, Adapazı:n. Vecihi Bey takip edeceği güzergah 
üzerinde meydanı olan bütün kasabalara inecek ve merhale Dİ• 
hay~tincle birer gün kalacaktır. Mektepleri halkı ııezdirecek ve 
konferanslar verecektir. 

Lehistan'da Yahudi aleyhtarı 120 
Darülfünunlu tevkif edildi •. M. Grandi Amerika 

l d VARŞOVA, 8 (A.A.) - Polis §İmdiye kadar Yahudi aleyh-
yo un a tarları haı·ekı1tına iştirak eden 120 Darülfünunluyu tevkif etmit 

NA~OLI, s. Jt.:.A. ;- ~- ~a~~i, tir. Politeknik ile yüksek ticaret mektebi dersleri tatil edilmiş
refak~?~• harıcıye ı§lerı . mudm 1 tir. Dahiliye nazırı diyet meclisindeki hars ve an'aneaine tecavüz 
wnumısı ile M. Roıso ve bırçok me d L "k"t t 1 b"h · h'"I-"- · b h · • · b 1 d - h ld A "k , e en tam• a mı ıı ~ ı etmış ve Uı<umetın u ta rikatı bü··"L 
murın u un ugu a e merı a y.ı . 1 ... • • • • '"""' 

müt~veccihen dün Conte Grande bır kı· cretle e:zccegını beyan etmııtır. 
vapuruna binınitlir. 

Müstemlekat sergisi 
kapatılıyor 

LIZBON, 8 A.A. - Müotcmle
ki.t nazırı, müstemleki\t scrgİ!İnln 
kapaddması merasiminde bazlı- bu ... 
lunmak üzere Paı·iı"e harek~t ctmii· 
tir. 

Çiçekler altında 
bomba! 

TIEN TSIN, 8 A.A. - Bir Çin· 
li. sabık İmperatorun ik~metgahına 
giderek kendi•İni bir sepet çiçek tak 
<lim etmittir. Çiçeklerin araoınd.• bir 
bomba bulunuyordu. Bomba, iııfilak 
etmemiştir. Es~at·engiz ziyaret~inin 
İ7İni bulmak kabil olrunamıştır. 

Avrupa birliği 
Ve Rus projesi 

Balkan 
Konferanstan 

CENEVRE, 7 (A.A.) - A- A TİNA, 8 (A.A.) - Sabık 
nadolu Ajansının husuıi muba na2ır Geerges büyük bir kalaba 
birinden· Avrupa birliği tetkik !ık ve memurin huzurunda Bal 

. · . . I kan konferanstan hakkında bir 
komısyonunun son ıçtımaında konfa-ans vererek bilh k 
iktısadi meseleler tetkik edilir- diıinin de i9tirak etti;:i:: 
ken Sovyetler Hariciye komise bul konferanamdan bahset.mit· 
ri M. Litvinof iktısadi ademi te tir. Türkiyenin muazzam te
cavüz misakı teklif etmişti. Bu rakkiyatmı, fevkalade misafir. 
tekl'fi tetkik etmek üzere bir perverliğini haıaaten kaydeyle 

komite tetkil edilmişti. Hususi 
komite iktısadi ademi tecavüz 

Bekarlar kulübü misakını tetkike batlam•ttır. 

miştir. Konferanıın umumi ne 
ticelerini ve bilhassa Y unaniı· 
tan ve Türkiye İyi misal oldu
lar ve diğer Balkan devletleri 
nazarında tavaasut ederek Bal
kan milletlerinin umumi anlat· 
masını teshil ettila-. demittir. 

PARIS 8 AA P · • L Sovyet heyeti murahhasası re-, , . - arıs te, on• 

M. Reynaud; Hanoi'ye 
avdet etti 

Bir lıpanyol tiyatrosun
da hadiseler 

dranın Bachelorı Club'une rnümaıil isi, Sovyetlerin Londra sefiri 
ve Amical Celibataireı Club namı M. Sokolno teklif hakkında iza 
altında bir ldüp tetekkül etmiştir. 
Bu ldubün diğer ismi de "Vaziyet- hat verirken M. Litvinofun bu 

1 
terinden memnun bekarlar klübü" bapta tetkik komisyonunda va 
tlür. ki beyanatını derhatır ettinnit 

Almanya ve Arjantin 
BERLIN, 8 A.A. - Oie Bank 

iımindeki mali mecmua, ahiren Ar· 
iantin ziraat kooperatifleri tarafın· 
dan zirai mahıallerle mamiil mad
delerin mübadelesi suretinde yapıl
llllf olan teklifi tetkik eylemektedir. 
Alman sanayiinin ve Alman telmiıi· 
yenlerinin yardunı ile 700 silo İııfa• 
ıı ve Arjantin'de nakliyat ıiıtemi
nin aarileş~ mevzou bahistir. 
Mecmua, bu projenin Alman ziraati 
için büyük bir tehlike teıkil edebile 

HANOI, 8 A. A. - Müstemle
kit nazın M. Reynau, Annaü' ela 
yapımı olduğu teftit ıoeyahatiııden 
buraya avdet ebnİftir. 

ra sıra elpençe divan duran, 
renkleri vaktile siyahtan bat· 
!ayarak senelerin derin izleri 
içinde akçıllaımış çehrelerile, 
birer kadide benzemit cansız 
vücutlerile biçare siyahi emek
tarların, efendilerinden çektik
leri bir ıürü kahırlı günlerin 
sanki göğüslerinde birer hah· 
raıını taıır gibi duran nitanla
rile, ıulesi artık bir buzlu cam 
gibi silik, kudretsiz kalmış na
zarlarla yerden temennalar e
derek selim veritleri, mazinin 
çok hazin, çok acıklı birer ha
tıraları idi!. 

Eylôl - 337 
(Devamı var) 

MADRIT, 8 A.A. - Geçen ge
ce Batriz tiyatroıanda vukua gelen 
hadiseler, ıeyircilerin tahriki yüzün 
den vakua gelmitlir. 

M. Ayala, irat etmİ§ olduğu nu
tukta Cizvitlere hücum etmiı, hu da 
salonda JDeYcut bulunan katolilderi 
lozdırnııtbr. 

Hükümet memurları, böyle bir 
nümayiı zuhuru ihtimalini tahmin 
ederek evvelden tiyatroya 20 poliı 
memuru göndemıitlerdi. Bunlardan 
ba,ka 12 emniyeti umumiye memu. 
ru ile hücum lotaatına mensup 2(> 
muhafız da vak'a mahalline gelmiş 
bulunuyordu. Bunlar, 76 kişiyi tev
kif etmi,lerdir. 

Mevkuflardan 16 ı hemen tahliye 
edilmiş diğer 60 ı da 24 aaat zarfın
da 500 peçeta vermeğe mahkum e
dilmiş olup vermedikleri taktirde ha 
pi• olunacaklardır. Bundan baıka 
nümayİfçilere kartı mütfikane dav. 
ranmış ve batta hattı hareketlerin~ 
teveccüh ile karıılamıt olan bir ta
kım emniyeti umum.iye memurları 
ha.klanda tahkikat icraaına baılan
mıftll". 

Comedia gazetesi, ldübün mües- ve bir iktısadi ademi tecavüz 
sislerinden olup nizamoameıini vü- · k · · · k · t • t t 
cude getirmit olan maruf bir kadını' mkikıs.a ı pro1esı~ı. omB~ enokın e • 
romancının nükteli bir mektubunu ıne arze~mış_tır ... ır ç mu 
neşrelmektedir. ı·ahhsalar hıç bır mutalea der-

• , • • meyan etmeksizin projenin ba-
Brıan d ın teklıfı zı nekatı hakkında M. Sokolni 

kabul edildi kof'tan izahat iatemiılerdir. 
M. Sokolnikof bu hususta iza
hat verecektir. Cemiyeti Ak
vam mahafilinde Rus projesi 
en ziyade mazharı müsaade o· 
lan milletler maddesine temas 
ettiği takdirde teklifin tatbikı
na imkan basıl olmayacağı mü 
taleası ileri sürülüyor. Hu
susi komitede hükUme • 
timizi Bern elçimiz Cemal Hüs 
nü Bey temsil etmektedir. Ce
mal Hüsnü Bey esaı itibarile 
projeye taraftar olduğunu ve 
cereyan edecek müzakerat es
nasında mütaleaaını bildirece
ğini söylemişti• 

CENEVRE, 8 A.A. - Cemiyeti 
Akvam meclisinde temsil edilen hü· 
kümetlm· meclisin 16 Teırinisanid" 
yapacağı içtimaı Pariste akdedilme
ıi hakkında M. Briand tarafından 
vaki teklifi kabul hususunda muta
bık kalmı~lardır. 

Bir fransız balonu 
harap oldu 

ROCHEFORT SUR MER, 8 A. 
A. - Bir fırtınaya yakalanan donan 
maya mensup bir kabili sevk balon, 
başını alıp gitmiştir. Kumandanı, 
mecburi surette karaya inmiştir. iki 
zabit, yaralanınıttrr. Balon, tama
men harap olmuıtur. 

ceğini yazıyor. · 

Barcelonedeki tahkikat 
BARCELONE, 8 A.A. - Tet· 

biı hareketleri hakkında tahkikat 
yapmakta olan parlamento tali en
cümeni, birkaç gün Barcelone' da 
~~ak tah!°katm~ ikmal etmiıtir. 
Bulun meı uller ııddetle tecziye ,.. 
dilecelrtir. 

Bir faşist, bir komünist 
LUXEMBURG, 8 A.A. - Bir 

fatist ltaiyan komünist vatandatla· 
rından birini tabanca ile öldürmüı· 
tür. 



esilhilil 
' 

kongresi dün toplandı 
E'kononıi Belediyede Mahkemelerde 

Şahitler 
Dinlenecek Buğday fiatları her 

yerde yükseliyor .. 

Şehir 
Stadyumu 

· ı Henüz bir karar yok l \ 
Sadece tasavvur var 

Gazeteciler balıkçılık 
enstitüsünü gezdiler 
Bu enstitü memleketimizde bu 
yolda atılmış ilk büyük adımdır 

Haliç müdürünü yat ... 
layan amelenin davası 

f ereffüde en büyük amil Rusyanın 
buğday mubayaa etmesidir ew 

Buğday fiatleri yükselmeğe her mali buhranı ı.ııüteakıp 
ıe sağlamlaşmağa başlamış- tütünün inhisar altına alınma 
tır sı için bir cereyan hasrl oldu-

. Gelen malumata nazaran ğundan , bunu biraz da tabii 
cihan borsalarında da fiatler telakki etmek lazımdır. Bun
tereffüe meyyal bulunmakta- dan ma~sat .tütün in~isarıru 
dır. Bulgaristan evvelkine na- alacak şırketın verecegı temel 
ıaran daha yüksek fiatle ihra- tüdür. 
cat yapmaktadır. Tütün ticare~ile. iıtigal e-

Türk buğdayı fiatleri İs- den müessesa.t ınh~sa~ . a~hna 
tanbul borsasında 50 paralık alındığı takdırde cınsı ıyıleı· 
biı· tereffü göstermiştir. mekte olan B~lgar tü~ü~le_ri-

Buğday fiatlerinin yüksel- nin bozulac~gı kanaatını ız
ınesindeki en büyük amil Rus har etmektedırler. 
Ya'nın buğday mübayaa etme- Belçikada tütün 
sidir. Esasen böyle bir amil • "h lA 
olmadıkça ' bugünkü şera!t al- ıstı sa atı 
tında fiatlerin yükselmesı de Belçika'da tütün istihsala-
biraz müşküldür. Evvela hesap tı gittikçe azalmaktadır. 
Sız ihracatta bulunmuı olan 1928 senesinde 3000 hek
R.usya bugün alıcı mevkiine tardan fazla araziye tütün 
geçmek mecburiyetinde kalmıı zeredilirken geçen sene ancak 
tır. 2800 hektara tütün ekilmiı· 

Cihan buğday stoku halen tir. 
500 milyon buasso'dur. Belçikanın tütün istihsala-

Ticarette esperanto tı senede azami 7 milyon ki· 
lodur • Halbuki tütün istihsal& 

Esperanto lisanının muavin tı çok daha fazla olduğu için 
lisan olarak kabulü hakkında 25 milyon kilo da tütün ithal 
Fransız Ticaret odalarının yap olunmaktadır. 
lığı teklif, gelen malumata 
göre, beynelmilel iktısadi me- Yunanistana ihracab-
hafilde iyi ve müsait bir şekil mız artıyor 
de karşılanmıştır. Son ııünlerde yumurta ih-

Aldığımız malumata naza- racatımız mühim miktarda art 
tan, Balkanlar ticaret odala- mıttır. Bu sene yumurta ibra 
tından bir kısmı da bu fikre catımızın geçen senelere na
ınüzaharet etmişlerdir. Bilhas zaran daha fazla olacağı tah
•a beynelmilel bir lisana sahip min edilmektedir. 
bulunan Fransız Ticaret oda- Evvelki gün limanımızdan 
larının esperantoyu muavin li- 2000 aandık yumurta ihraç 
•an olarak kabulleri bu liıanın edilmiştir. 
taammümü için bir sebep addo 1 
lunmaktadır. lipanyaya itha 
Borsada Japon parası edilen mısır 

Japon parası olan "Yen,, in MADRİT, 7 (A.A.) - Ec 
borsaya kabulü hakkındaki nebi memleketlerden ispanya 
tetkikat tamamen ikmal edil- ya gelen her türlü mısır buji
tniştir. dayından alınan ithalat resmi 

Yapılan tetkikat neticesin- kental batma 10 altın peçata-
de 120 milyon Yen'e kadar dan 7 peçetaya indirilmittir. 
Japon devlet eshamınm kartı· Londrada kam biyoya 
lık olduğu, bundan fazlasının 
karıılığının altın bulunduğu ait tahdidat 
a.nlaşılmıttır. LONDRA, 8 (A.A.) - E-

Borsa meclisi bu haftaki vening Standard, bazı mem-
İçtimaında Yen' in borsaya ko- leketlerde ecnebi kambiyoları
te edilip edilmemesi hakkında na ait muameleleri itgal et-
kat'i kararını verecektir. mekte devam eden tahdidat 

Bir haftalık üzüm yüzünden İngiliz it adamları 
arasında hasıl olan memnui-

ihr aca bmız yetsizlikten ve bu tahdidatın 
Son hafta zarfındaki üzüm beynelmilel ticaretin inkişafı. 

ihracatımız 1,841,000 kilodur. nı imkansız bırakmakta oldu. 
Mevsim bidayetindenberi 1 teş ğunu yazmaktadır. 
tinisaniye kadar 15,387 ton ü Bu gazete, hükumetin ilk 
~üm ihraç edilmiştir. vazifelerinden birisinin tahdi-

Bir haftalık incir ihracatı datı ortadan kaldırmak için 
:!,313,000 tondur. Mevsim bi- alakadar memleketlerle tema
dayetindenberi 17,534 ton ih- sa girmek olmasını teklif ve 
taç edilmiştir. telkin eylemektedir. 

Fındık piyasası Italyada pamuk sanayii 
Fındık piyasası son günler MİLANO, 8 (A.A.) - Pa 

de çok durgundur. Fiatler muk sanayii erbabı, dün top-
86 - 78 kuruş arasında muame lanmışlard1r. Reis M. Olivetti 
le görmektedir. pamuk sanayiinin vaziyeti 

Hamburg borsasında Gire- hakkında izahat vermiştir. Ma 
•on ve Levant 100 kilosu 34 lfim olduğu veçhile bu san'at 
dolardan muamele görmekte- memleketin başlıca sanayiin
dir ki okkası 92,5 kuruşa gel dendir. 
llıektedir. Reisin raporu, temmuz ayı 

Afyon, tiftik ve yapağı fi. zarfında beş milyon mekikten 
a.tleri de durgundur. yalnız 400,000 mekiğin kulla. 
Cemiyetlerine kaydc- nılmış olduğunu ve keza 150, 

000 dokuma tezgahından an-
dilmeyen esnaf cak 16,500 ünün işlemiş oldu 

Esnaf cemiyetleri talimat- ğunu göstermektedir. 
tıamesinin üçüncü maddesin- tik altı ay zarfındaki istih
de esnafın cemiyetlerine kay- salat, normal istihsalatın o/o 
dolunmak mecburiyetinde ol- 25 i olmuştur. Rapor, ltalya
duğu yazılmaktadır. Halbuki daki istihsali.tın yüzde 95 i
lıunun müeyyidesi olmadığı i- nin milli sanayi tarafından te 
Çin, esnafın cemiyetlerine kay min edildiğini ve bu suretle 
dı temin edilememektedir. ithalat miktarının tenkis kılın 

Esnaf cemiyetleri bu mese dığmı ifade eylemektedir. 
le ile meşgul olmak üzere bir İhracat, 1930 senesine na-
komisyon seçmişlerdir. zaran ancak % 22 nispetinde 

Bulgaristanda tütün tenakus eylemiştir. 

inhisarı Japonya altın mikyasını 
Bulgaristan'da tütünün in- muhafaza edecek 

hisar altına alınması için kuv LONDRA, 7 (A.A.) 
~etli bir cereyan başlamıştır. Londra' daki Japon mahafilin-

Maamafih Bulgaristan'da den öğrenildiğine göre Japon 

Dünkü Akşam gazetesi 
stadyumun Y enibahçede ya
pılmaSI için belediyenin son 
kararını vermiş olduğunu ya
zıyordu. Dün bu hususta ken· 
disile görüştüğümüz heyeti 
fenniye müdürü Ziya Bey dedi 
ki: 

- Stadyum meselesi hak
kında son vaziyeti şehir mecli 
sinde izah etmiıtim. 

Stadyumun Y enibahçede 
yapılması için verilmiı hiç 
bir karar yoktur. Aktam ga
zetesi öyle tahayyül etmiş ola 
bilir. Henüz işi tetkik etmek 
teyiz. 

Evvelce Y enibahçede ya· 
pılması hakkında sadece bir 
tasavvur vardı.,, 

Rağıp gecesi 
Müftülükten: Tetrinisaninin 12 

sine musadif olan perfembe gÜnÜ 
Recebin iptidası olma11na nazaran 
yevmi mezkur akf&DU (Cuma ııece· 
si) leylei rağaip olduğu ilin olunur. 

yanın mali ve iktısadi menfa
atlerinin mümessilleri tara· 
fından Tokyo'da yapdan bir 
içtimada kabul edilen karar 
suretinde altın mikyasının 
muhafazası lüzumu tasdik e
dilmittir. Hükumet ve millet 
bu hususta elbirliği ile çalıta 

Balta limanındaki yeni balıkçıluı. 
enıtitüsü dün lstanbul galetecileri 
tarafından ziyaret edilmiştir. 

Balıkçılık müteha11ısı M. Weber 
man tarafından davet edilen gazete~ 
ciler, dün öğleden evvel lıtanbul 
klübünde toplanmıflardı. Öğle ye
meği klüpte yendikten sonra, otomo 
billerle Balta limanına gidilmiıtir. 

Uzuo müddetten beri yapılmakta 
olan balıkçılık enstitüsünün bütün 
tertibatı ikmal edilmİftİr. Müessese 
birçok tekemmülatı haiz bulunmak
tadır. 

Balıkçılık enstitüıüne ayni za. 
manda tütsüleme ve fırınlama ter .. 
tibatı da ilave edilnıiıtir, 

Balıkçılık enıtitüaü liboratuvar
lan memleketimiz için cidden şayan 
iftihar bir halde bulunmaktadır. 

Balıkçılık enstitüsünde Türk ıu
larıncla tutulan balıklar muhtelif va
ııtalarla muhtelif iekilde tütsülen· 
melrte, fırınlanmakta, tuzlama ve le
kerdası yapılmaktadır. Bu müe11e•'" 
memleketimizde bu yolda atılmıı 
kuvvetli bir adım olnıuıtur. 

Maarifte 

Millet 
Mektepleri 

'Balıkçılık mütehassısı M. Veberman 

Poliste 

Bir ceset 
Bulundu 

Haliç şirketi i§letıne müdü 
rü Celal Beyi , Ayvansaray is
kelesinde bıçakla yaralıyan Sa 
it Efendinin dün ikinci ceza 
da muhakenıesine devam edil
mi§ ve bazı şahitler dinlenmiş 
tir. Şahitlerden Haliç şirketin 
de anbar memuru Sait Efen
di carihin, ansızın Celal Be
yin üzerine atılarak yaraladı
ğını, Celal Beyin Sait Efendi 
yi rencide edecek bir söz söyle 
mediğini, Celal Bey yaralan
dıktan sonra koşarak fabrika
nın kapısı önüne kadar geldi
ğini ve orada yere yıkıldığını 
anlattı. 

Diğer şahitler de cerh vak
ası etrafında bildiklerini söyle 
diler. Mahkeme, gelmiyen şa
hitlere tebliğat için kaldı. 

Son Posta davası 
F ridman aşısı aleyhinde 

yaptı :;: ı neşriyat dolayısile 

mezkUr aşının tatbikatile meş 
gul olan doktor Selim Sabit 
Bey tarafından Son Posta ga
zetesi aleyhine açılan davanın 
muhakeme;;ine dün başlandı. 

Son Posta sahipleri Ekrem 
ve Seli::n Ragıp Beyler mah· 
kemeye gelmişlerdi. Doktor 
"Selim Sabit" Beyin evvelce 

1 
F ridnıan aşısı hakkındaki neş
riyat üzerine noterlik vasıta. 

caklardır. 
Bu karar ıuretinde beyan 

edildiğine göre İngiliz banka
sının altın satııma nihayet 
verdiği günden beri, tediyat 
mizanmm memnuiyeti mucip 
bir halde olınasma rağmen, 
Japonyadan külliyetli miktar
da altın çıkmıttır. Ancak al
tın ihracatının men'ini icap et 
tirecek bir sebep timdilik mev 

Dün akşamdan itibaren 
teftişe başlandı 

Millet mektepleri dün ak
şamdan itibaren ilk tedrisat 
müfetti,leri tarafından teftite 
batlanmıştır. Mahalle ihtiyar 
heyetlerinden mektebe devam 
mecburifetinde olanların liste
si istenmiştir. &anlar hakkın 
da takibat yapılacaktır. 

Rumeli Feneri sahilinde ge sile gazeteye gönderdiği tek
çen akşam üzerinde gemıcı zip mektubunu yine noter va

sıtasile verdikleri cevapta mek 
çıması olan bir ceset bulun- tubun uzunluğundan ve esa-
muştur. Hüviyeti meçhuldür. sa taalluk eden cihetleri pek 

Üzerinde yara olmadığı İ· az olduğundan bahisle derce
çin defnine müsaade verilmiş- dilmediğini söylediler. 
tir j Muhakeme, doktor Selim 

Sabit Beye tebligat icrası için 
Yangın başlangıcı başka güne kaldı . 

cut değildir. Fatihte Çırçır Sinan ağa Beraet etti 
mahallesinin Hacı Hasan so-ln~ilterede ııümrük 

tarifeleri Gazetecilik mektebi 
LONDRA, 8 (A.A.) - in- Darülfünun divanı dün iç-

giliz intihabatı, ameli olarak tima ederek gazetecilik mek
gümrük tarifeleri meselesi e- tehi hakkında tetkikatta bulun 
esası üzerinden cereyan etıniı muıtur. 
ve parlamentoya timdiye kadar 
yegane istisnası Mac Kenna 
denilen ruıum olan serbestii 
mübadeleye az çok vasi mik
yasta nihayet vermeğe azmet· 

Aileli mektep 
hademeleri 

Maarif müdürlüğü ilk mek 
mit bir ekseriyet getirmittir. teplere bir tamim göndererek 
Binaenaleyh, idhalat tacirleri hademelerin mektepte geceleri 
timdi vaziyetin ne olacağı husu 

kağında 8 numaralı evin ikin-
ci katındaki odanın döşeme 

kısmından yangın çıkmış ise 
de söndürülmüıtür. 

Metruk çocuklar 
Bakırköyde Kartal tepede 

belediye bahçesi karşısındaki 

Şeftali sokağında bir torba i· 
çinde yeni doğmuş bir erkek 
çocuğu bulunmuş ve çocuk 
Darülacezeye gönderilmiştir. 

Kaçak heroin ıu ile fevkalade meığul bulun- maaile yatmamalarını bildir
makta ve bilhassa cenubi Ame- mittir. Taksimde şüpheli bir vazi
rikalılar kendi mahsüllerinin Bazı muallimler el'an yette dolaşırken çevrilip kara-

kola götürülen 17 yaşlarında 
yeni vaziyetten ne derece müte 1 mad 1 Halil Og'lu Alinin üzeri aran. 
essir olacag'ını derpif eylemek- maaş a a 1 ar 

L . O k dığı zaman, iki paket heroin tedir. 11e ve rta me tep mual-
çıkmıştır. Ali bunları aldığı Alakadar nezaretlerde he- !imlerine te•rinisani nıaa•ı he-

~ ~ yeı·i de söylemiş ve burada da 
nuz hiç bir şey takarrur ettiril· nüz verilınemiştir. Bazı mual- taharriyat yapılarak heroin 
memiş olduğu muhakkaktır. !imler vekalete telgrafla mü- bulunmuştur. Tahkikata de. 
Çünkü yeni nazırlar vazifeleri- racaat etmişlerdir. vam edilmektedir. ne ancak pazartesi günü başlı- __ ....:_ ________ ....;. _________ _ 

yacaktır ki yeni ithalat rusumu 
lehindeki mücadele mühim bir 
gemıi peyda etmiş olup yeni 
hükumetin bunu nazarı dikka
te almaması mümkün değildir. 

Mamafih, M. Neville Chan
berlain'ın himayeciliğini Sir 
John Simon ile M. Runciman 
ın serbestii mübadele taraftar
lığının yadil edeceği söylene 
bilir. 

Daimi bir tarife ihdasına kar 
şı mevcut olan en kuvvetli ma
ni, Cite' nin nakili kelamı olan 
bankaya seneyi feda etmek 
istemiyen ve istisnayi ve mu
vakkat rusum lehindeki efkarı 
malum bulunan M. Snowden'
in kuvveti şahsiyetidir. Bu se. 
beblerden dolayı, bazı maddele 
re mutedil ve kısmi rusum t:>.t 
biki ile iktifa edileceği tah
min olunabilir. 

Diğer taı·aftan, yeni tari- r 
~ 

fenin iptidai maddelerle, gıdai 

Y eşilhilalde dünkü içtima 

mahsulat ve mamul maddele-
re muhtelif suretlerle t tb"k 1 Yeşil Hilal hey~ti .merkeziyesı r profesörlerinden M. Frene! ile sıh· 

1 • ht 1 1 a b 
1 

dün sMt 17 de cemıyetın Divan yo- hi müzeyi ihya eden ve gene içki 
O unacagı mu em:~ 0 ~p ~n lundaki merkezinde Mazhar Osman düşmanlarından J>r. Hikmet Hamdi 
dan da maksat mustehlıklerın Beyin ı·iyasetinde toplandı. içtima· Beyin vefatlarından bahsedilerek, 
ancak iştira kuvvetlerinin nis- da evvela, Cümliuriyet bayramı mÜ· celse berayı hürmet bir dakika tatil 
petine göre müteessir olmala- r.-.betile Gazi Hz. ne, Ba§vekil Pş. edildi. 
rını temindir . Hz. ne ve Sıhhiye Vekil.Jetine çeki. Bundan sonra kongre ve müsa. 

Binaenaleyh gıdai maddele len telgraflara gelen cevaplar okun· merenin 27 te§rİnisani cuma günü 
d d H a lk evinde yapılmasına karar ve· 

rin ve bilhassa buğ ay ve e- ı du ve alkışlan '· rildi. lctima münasebetile Dr. Zati 
tin pek az bir resme tabi tutul Bundan sonra beynelmilel içki B. de Avrupadal<i seyahati hakkın-
ması ihtimali vardıı·. düşmanlarından ve tababeti ruhiye da izahat veı-di. 

Kendisine memur süsü ve· 
rerek 25 kuruş mukabilinde 
evlerin numara levhalarını de 
ğiştirdiği iddiasile birinci ce· 
za mahkemesine sevkedilen A 
li Efendinin cürmü sabit görül 
mediğinden beraetine karar ve 
rilmiştir. 

Jamar.ak davası 
Bir hakaret davasını sütun 

!arına geçirdiğinden dolayı 
matbuat kanununa tevfikan 
Ermenice Jamanak gazetesi a 
leyhiı:e bir dava açılmıştı. 

Dava, dün ikinci cezada 
neticelendirilmiş ve gazeteye 
buna dair evvelce tebliğat ya. 
pılmadığından Jamanak neşri
yat müdürlüğünün beraatine 
karar verilmiştir. 

Bir dava, bir feragat, 
bir sukut 

Menemen hadisesi münase 
betile yapılan neşriyat arasın 
da yanlışlıkla ismi geçen İç· 
Erenköyü sabık imamı Sadet
tin Bey namında bir zat tara
fından gazetemiz aleyhine İ
kinci ceza mahkemesinde bir 
dava ikame edilmişti. 

Verilen izahat davacıyı tat 
min etmiş ve feragat vukuuna 
mebni amme davası da düş
müştür. 

Yeni tifo 
Vak'ası yokk 

Dünkü akşam refikimiz Şişli 
ve Nişantaş civarında yeniden 
tifo vak' aları görüldüğünü ya
zıyordu. Bu hususta Sıhhiye 
müdürü Ali Rıza Bey ile görüş 
tük. Ali Rıza Bey dedi ki: 

- T eşrinisaninin birinden 
bugüne kadar, yani sekiz gün 
zarfında Şişli ve civarında bir 

l 
tek tifo vak' ası görülmemiştir. 
Herkesin gidip aşılanması için 
aşı İstasyonları açmıştık. Her
kesin aşılanması tifonun önüne 
geçecek en büyük maniadır. 

Zat maaşları muhasc
becilikinin evrakı j 

Mülga zat maaşları muhase 
beciliğinden Eminönü malmü
dürlüğüne devredilen evrak tas 
nif edilmiştir. Her gün 150 . 
200 evraka cevap verilmekte. 
dir. 

Vilayette 

Jandarma 
Teşkilatı 

Yeni kanun Vilayete 
tebliğ edildi 

Yeni Jandarma teşkilat ka
nunu Dahiliye vekaleti'nden 
dün vilayete gelmiş ve mülh:ı 
kata tamim olunmuştur. 

Jandarma kumandanı 
Vilayet Jandarma kuman· 

danı Hüsnü Bey stajını ifa 
etmek üzere yakında orduda 
hizmete başlıyacaktır. 

Kolordunun takdiri 
Kolordu kumandanı tarafın 

dan dün vilayete bir tahrirat 
gelmiştir. Bunda Kolordu ku 
mandam Cumhuriyet bayra
mındaki resmi geçitte talebe 
ve cemiyetlerin gösterdiği in
tizamdan dolayı takdir ve tel> 
riklerini bildirmektedir. Vila
yet bunu maarife ve cemiyet
lere tamim etmiştir. 

Üç aylıklar 
Eytam, eramil ve mütekaidi 

nin birinci ve ikinci kanun, şu
bat üç aylıl.larınm nıaa~ bordro 
!arının Eminönü malmüdürlü
ğünce tanzimi bir iki güne ka 
dar nihayet bulacaktır. Buma
aıla birlikte 931 senesi hazira
nından 932 senesi mayıs gaye
sine kadar olan bir senelik kf 
surat ta verilecektir. 

Dünkü sis 
Dün sabah limanda ve şehir 

de kesif bir sis vardı. Fakat ba 
siı vapurlann seferine mani ol 
mamt§lır. ___ ,.... ___ _ 

Spor 

Boks 
Müsabakaları 
Cuma günkü maçlarda 

alınan neticeler 
Mıntaka boks t"lvik müoaı.aı.... 

lan cuma günü Beıiktaf klübü aal• 
nunda ve muntazam bir rinr üzeria 
de icra edilmiıtir. 

Maçlar çok muntazam ve hey• 
canlı olmuttur. Müoabakalara K 
kapı, Haliç, Harbiye, B"liktaf ft 

Eyip klüplerinden cem'an 19 am .. 
tör iştirak etmİftİr. 

Neticede: 
Sinek siklette: Kumkapıdan An

don, Horoz ıiklette: Haliçten Ham
di, Tüy siklette: Kumkapulan Na
zar, Rafif ıildette: Harbiyeden Te ... 
fik, Yarı orta aıklette: Beıilrtatıa. 
Şaban. Orta sıklette: Kumkapıd• 
Nuri Beyler ıalip ııelınitlerdir. 

Mü1abakalarm hitamında ııaliple 
re madalyalar tevzi edilmiştir. 

Kros müsabakaları 
Atletizm Heyetinden: Kroı me•· 

siminin huliilü münaıebetile bu s.., 
ne üçü teıvik ve biri de ıampyomı 
olmak üzere dört müsabaka tertip 
edilmİftir. ittifaka dahil bütün klüp
lerin 11-12-931 taribinde icra edile· 
cek müsabakaya hazırlanmaları ve 
1/ 12/931 tarihine kadar da iştirak 
edeceklerin esamisinin Atletizm H ... 
yetine tahriren bildirmeleri ehem .. 
miyetle rica olunur. 

1 İnci Kros • 11/ 12, 931 Şişli 
2 ,. ,, -15./1/ 932 Betiktaı 
3 ,, ,, 12(2/ 932 Edirne-

kapt 
4 ,, Şampyona Mart ortaıında 

Balmumat 
ISTANBUL, B A.A. - lıtanb.tl 

Futbol Heyetinden tebliğ edilmiştir: 
6 ' 11 / 931 tarihli Akşam gazete· 

sinde Eşref Şefik Beyin (Yirmi YM 
meseleıi, Mıntakarun garip bir taıııi 
mi), serlevhalı yazııı, tamimizdeki 
(Yirmi yaıını ıreçmemiş olması ıa. 
zımdır). Fikrasınrn (geçmiş ohnası 
lazımdır) şeklinde anlaşılma11 Üze
rine yazılmış.ur. 

Üçüncü takın1 nıaçları genç fut 
bolcuların yetişmesi için tertip edil
diğinden yİnnİ yaşını ı:eçmemi~ ol• 
maları matlUp ve mültezemdir. TaSa 
hih ve tasrih olunur. ................................................... -
Galatasaray Liaesinde

Matbuat Sergi
sini ziyaret 

ediniz. 

Bugün 14-19 arasında 
açıktır. Duhuliye 

yoktur. 

Türk gazetecil,ği kitabın
dan bir tane edininiz. 
Sayısı mah ı: uttur. 

'---- Fiatı 1 Liradır. 
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Tetklkler 

Af ganistanda teceddüt izleri ,,, 9 TEŞRiNiSANi 1931 
T iDAREHANE - Ankara cadcle

ıi No: 100 Telcnıf acl-.-i: Milli1et, 
)/ı lıtanlıul. 

iki av Gazi Mehmet Nadir Han 1 dır. Afgan mekteplerinde • 
Hz sadrazam Mehmet Haşim kimler çocuklar ve kışlila '" 
Han, bilcümle nazırlar, Efgan askerlerin sihbatlerile her giın 
milli parlamentosu azalarile alakadar ve mercilerine rapor
balkın memleketin terakkisine lar veriyorlar. Son defa yapı
çalıştıklarına şahit oluyoruz. lan sihbat yoklamasında Meza 
Efganistan' da asırlardanberi rı şerife askeri hastahanesinde 
en büyük fenalığı tevlit eden 99 nefer, Herat As. Hastaha
mezbep münafereti, maarifin nE'sinde 766, Meymene Aske
noksanlığı ve cehalet balkı be ri Hastahanesinde 76 nefer te
yinlerinde nifaka ve ayrılığa davi edilmiştir. Herat bastaba 
düşürüyordu. Otuz beş kırk nesinde iki ay içinde 6499 ki
sene evvel , dahili harplerde ş; ve Kandabar Sivil Hastaba. 
meşhur Seyit Cemalettini Ef- nesinde 1121 kişiye çiçek has
gani halkı ittihada ve maarif talığına karşı muaf olmak için 
nuru ile tenvire, diğer taraf- aşı tatbik edilmiştir. 
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Telefon numaralan• 
!4310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

.J ıtJlıiı 400 kurut 800 kurut 
6 " 760 .. 1400 .. 

12 " 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen nushalar 10 kuruı 

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

Gazetemiz ilinlann ..-'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Dün azami hararet 16, 

'isgari 7 derece idi. Bugün 
rüzgar poyrazdan esecek. 
'lava acıktır. 

- Fransızcadan -

Jean Namur akıllı ve sakin 
bir delikanlı, yaz tatilini geçir 
dikten sonra Parise döndü ve 
orada arkadaşı Jül Nazer'e te
sadüf etti: 

- Nuıl bari tatilde eğlene 
bildin mi? 

- Fena değil! Bir aık mace 
ruı geçirdik. Ya aen? 

- Ben boyuna avlandım. 
Amcam Leona'u tanırsın. Ör
dek avına bayılır. Bütün göl 
kenarlarında, ayaklan suda, ar 
kaaı, ıslak kamıılara dayana
rak sabahlara kadar beklediği 
vakidir. Bu muhterem adam, 
benim de çantamı ağzına ka
dar ördekle dolduracağını vaa 
detti. Beraber göl kenarına git 
tik ve orada kamıtlardan bir 
kulübe yaptık. Jçme girip ör
dek beklemeğe başladık. 

~~~~~~~~~~::!!!!!~1 J Amcam yavaş sesle bana 

1 ~ 
kıymetli tavaiyc:erde bulunu-

1'-L... yor ve ördeğin naaıl avlanael:l-
- _ilim ... _ ğmı anlatıyordu: 

- Tüfeğin dolu, değil mi? 
iki dilenci arasında A.J•ı Şimdi ay çıkar da biraz 

ortalık aydınlanırsa, kamııla
- Aylıklar azalacak diyor- rm arasında ördek aüriiaü gör-

lar.. mezseıı, r.ııbde bana 1 
- İnanma, laftır 0 •• Ortalık öyle siyah ki, sanki 
- Ama her feyde tasarruf gök yüzü katranlanmıı. Bekle-

alacakmıt.. dik, bekledik. Nihayet kara bu 
- Acaba bizim sadakalarda lutlarm arasından ayın gümüt 

da olur mu dersin? Iü ııığı hafifçe süzüldü. Çok 

Belediye erkanı .• 
İstanbul valisi ve belediye 

·€İsi Muhittin Bey müstesna.. 
Ondan başka belediyede hiç 
.cimse hüviyetini söylemiyor .• 
Dikkat ettim.. Gazetelerde aüt 
meselesi, stadyum meaeleai, 
plan meselesi, köprü mesele
si velhasıl artıp eksilmiyen bü 
tün meseleler hakkında bet 
kim beyanatta bulunursa bu
lunsun "Belediye erkanından 
bir zat,, hüviyetile söz söylü
yor. Bunu gazete böyle yaz
maz. Hüviyet sahibi muharri
r~ öyle tembih eder. Hatta der 
ki: 

- Eğer hüviyetimi yazar
aan sana bir daha bir tek ke
lime söylemem. 

Bicare muharrir de bu inci 
haberlerden mahrum kalma
mak için o zatı "erkandan bi
ri,, diye vasfeder. Vakıa er
'<iindandır ama böyle bitıf
.er. bir ses şeklinde mülakat 
•e ilmek dünyada adet değil
dir. Ben geçende böyle büvi· 
yetini saklamış olan erkandan 
bir zate bir cevap vennek is
tedim.. Kendisine nasıl bitap 
edeceğimi bilemedim. Gazete
deki arkadaşlardan biri buna 
karşı bir latife yaptı: 

- Belediyede sarı çizmeli 
Mehmet ağaya! Diye hitap 
dersin olur gider, dedi. Bir 
ad~ma söylediği sözün kıyme
tine emin ve bu sözde biga
rez ise kendini saklamakta 
mana yoktur. Eğer korkuyor
sa tahta perde arkasından ba 
ğmr gibi mülakat vermek ma 
nasızdır. 

uzakta kamıılano dibinde bir 
titreyit oldu ve gecenin sükii
neti içinde bir iki '<vak vak,, 
duyuldu. Amcam: 

- Dikkat! Dedi, tüfeğini 
tu delikten daya! Sürüyü kaçır 
mayalım! 

Tüfeği dayadım. Fakat o 
kadar mesafeden bir tek ördek 
vurabileceğimi aklım kesmiyor 
du. Birden gözlerim on metre 
kadar yakmımızcla, ıuyun üze
rine konmuı iri bir ördeğe m, 
ti. Şıpır tıpır yıkanıyor gibiy
di. Bu ne biçim ördek? Etraf-

Mıaraından sonra ıu haki
katleri hediye ederim •• 

- Kar soğuk, atq sıcak-
hr. 

- Ateş yakar. 
- Su ateıi söndürü~. 
- lıtanbul belediyesi atad 

yum yapamaz. 

Konyada yeni bir göl 
Haber alıyoruz ki; Konya

da bir Tuz gölü peyda oımuı. 
Bu haber belki Konya için 
ıayanı hayrettir. Lakin lstan 
bul için öyle değil.. Bizde bir 
yağmur yağınca sokaklanmız
da yeni yeni göller peyda o
lur.. Hatti kurak giderse toz 
gölleri bile bulunur. Bu babe 
ri bize ne diye veriyorlar;. 

Türkçe yaz arkadaş! 
(Akfam) arkadaşımız bazı 

muharrirlerin türkçe bazı 
da alışılmaınıt yabancı keli
meler kullandıklanndan şika
yet ederken s.özünü şöyle biti 
riyor .. 

- Türkçe yaz, vatandat ! 
- Yazalım kardeıim ama, 

Hakikatler 
"Bir hakikat kalmasın, 

lemde allahmı nihan.,, 

okuyan kim!.. Onu göstersen 
i- e! 

FELEK 
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- Mümkün mü, bammefen 
diciğim, başka türlü düşün
mek? Bu nezaket, falan değil, 
mahzı hakikat... Düşünün bir 
kere: Böyle zarif, nazlı, güzel 
bir vücut içinde ondan daha 
rakik, daha, ulvi, daha nezih 
bir ruh ... Sonra bu eda, bu ba
kışlar, bu sıcak kan, bu çekici 
konuşma... Şüphesiz Ahmet 
Nebil her dakika buralara gel
mek isterdi. Fakat bir gelince 
bir daha ayrılmağa imkan bu
lamryacağmı bildiği için, elin
deki de işi çok, gelememittir. 

Semiha Nazmi Hanım, bu 
farfara ağızdan dökülen cüm
lelere dikkat ediyordu. Refik 
Cemalin dili bir dakikanın için 
de bin sözün belini bükerken 
gözleri bambaşka manalarla 
mütrmadine kendisinin gözle
rini arıyordu. Gencin hali o 

kadar merak uyandırıcı idi ki 
Semiha Nazmi Hanım, göz gö 
ze geldikleri bir dakikada, gü
lümseyivermekten kendini ala 
madı. Sanki bunu bekliyormut 
gibi Refik Cemalin de kalınca 
dudaklan derhal açıldı, bu iki 
tebessüm içinde iki vücut san· 
ki ilk visalin beyecanile sar
sıldılar . 

Ahmet Nebil şaşırmı§, kalmıt
tı: Sihirbaz mıydı, neydi bu Re 
fik Cemal? Böyle ilk görütüt
te, öte taraftan hiç bir teşvik 
görmeden ne açılıştı bu böyle? 

Bu ara kapı açıldı. Süheyla 
Hanım, kürklü mantosuna sa
rılmıf, kıpkırmızı dudakları 
bir tatlıya uzanır gibi ileriye 
doğru açılmış, gözleri parlıya
rak, içeriye atıldı: 

- Burada olduğunuzu söy- ! 
lediler, Nebil Bc.y. 

tan biç te şüphelendiği yok! 
Suyun üstüne- konmuş, öyle d.u 
ruyor. Hemen nişan aldım, te
tiğe dokundum: Bavvv! 

Ördek yerinden bir aıçradı 
ve sonra tekrar suyun üstüne 
konmaz mı? Baktım, kafası 
parçalanmış. Fakat sanki biç 
bir §ey olmamış gibi olduğu 
yerde duruyor. 

Amcam üstüme sıçradı, be
ni kuvvetle sarstı: 

- Budala herif! Dedi, tah
ta ördeği parçaladın. Ayol ben 
o tahta ördeği canlılar görüp 
gelsinler diye oraya koydum. 

İşte azizim, bu yaz avda 
geçirdiğim en mühim macera! 

O zaman J~l Nazer bir kah 
kaha salıverdi: 

- Öyleyse bir de ben anla
tayım, dedi, benimkisi de bir 
nevi av idi amma, ba§ka saha
da .. Tıpkı seninki gibi ben de 
bir hata işledim. 

Amcam Simon'u tanırsın. 
Beni evlendirmeği kafasına 
koymuı. Lakin şöyle evlenece
ğim kızın da şöyle şahane bir 
devlet kuşu olmasına karar ver 
miş. Nihayet Rutb Abaga is
minde çok zengin bir fabrika
törün kızına göz koymuş. Bu 
kızı bana uzaktan gösterdi: 

- Yavrum, dedi, kendini 
iyi kolla! Kızın hoşuna gitme 
ğe çalı, .. 

Sonra beni Alice isminde 
batka bir kızla tanıştırdı. Bu 
kız da gayet iyi giyinmiıti. 
Bir koyumcunun kızı imiş. 

Kısa keseyim. Alice benim
le beraber bulunmaktan çok 
hotlanıyordu. Hemen hemen 
yanımdan biç ayrılmıyordu. 
Hani kız benim de hoşuma git 
miyor değil! Kızla işi baylı 
ile,.!ettik. 

Bilirsin ki budala değilim. 
Ertesi gün Alice ile evlenmeğe 
karar verdik ve gidip yüzük 
yaptırdık. Bittabi keyfiyeti gi
dip amcama söyledim. 

Amcam yerinden fırladı, o
muzumdan sarstı: 

- Budala herif! Dedi. Ben 
o kızı ne diye senin yanına ver 
dim. Ötekini kıskandır da, da
ha kısa yoldan kalbini fethet 
ve evlenmeğe yol açılsın diye! 
Yoksa o kızla evlen diye de
ğil ! Budala, insan ömründe 
böyle bir fırsatı kaçırır mı? 

- Peki amma amcacığım, 
gene yaptığım iş fena bir iş 
mi? Bir fabrikatör kızı olmasın 
da, bir kuyumcu kızı olsun ne 
çıkar? Kuyumcu sanki fakir a
dam mıdır? 

Kuyumcu kızı mı? Hangi 
kuyumcu kızı? Bu masalı orta 
ya çıkaran benim. Kıza elbise
lerini ben yaptırdım. ismi de 
Alice değildir. Zizi'dir çama
şırcının kızıdır. On parası da 
yoktur. 

Gördün ya dostum, ben de 
senin gibi tahta ördeğe nişan 
almışım. 

Dr. Süleyman Sırrı 
Alemdar Sıhhat Yurdu dahili 

ve narkoz hekimi 

H.,.. türlü dahili hastalıkları her 
gün Yurtta muayene ve tedavi eder. 

tan cehalet ile taassubu yık- Bilhassa, üç ay evvel Tür
mağa uğraşmıştı, maalesef, mu kiye Büyük Elçiliğine tayine
vaffak olamamıştı. Gurbet di. dilmiş olan Jeneral Sultan Ab
yarmda öldü. Elhasıl, cehalet met bana, Afgan bükiimeti, 
yüzünden çekememezlik ayni tahsilde Afganlı genç talebele
ırktan bir milleti kemiriyordu, rin sihhat ve derslerile ve her 
ve hariç bundan istifade ediyor hususta alakadar olmaları bak 
du. kında tam bir selihiyet vermiş 

işte, kendini Habibullah na tir. 
mı ile emir ilan eden çete reisi Edime lisesinden İstanbul, 
Beççei Saki ve yardakçılarının a gönderilmiş olan afganlı ta
Kabil' e girmesi bariz bir misal lehe de elçi hazretlerinin teşeb 
dir. büslerile Erkek muallim mek-

Bereket versin, 1919 Efgan teplerine kayt edilmişlerdir. 
istiklal harbini kazandıran Je- Burada, bilmünasebe Maa
neral Mehmet Nadir Han ikin rif Vekaletine ve gösterilen su 
ci defa yurdunu elim ve pek bulete karşı teşekkür etmek 
elim bir felaketten kurtarmıt- bir vicdan borcudur. 
tır. Sadade gelelim, kardeş bir 

Mumaileyhin, ilk çaresi ve Türk doktorunun Afgan sıbbi
tedabiri bütün halk arasında yesinde yapmış olduğu hizmet 
müsavatı temin etmek oldu. ten babs etmeği vicdan borcu 

Kabil' den aldığımız malu- olarak kayıt edeceğim, yedi se
matta, geçen ay içinde sadra- ne evvel, Afganistan' da senede 
zam Haşim Han ve maiyeti çiçek hastalığı vefiyatı yirmi 
otomobillerle Kibil'in timalin- bini geçiyordu. Operatör Mü
de Kusibtan'a gitmişler, halk nir Bey isminde bu Türk beki
arasmda nutuklar teati edil- minin Kabil'e getirttiği aşılar 
miş, öğle yemeği beraber yenil sayesinde o sene vefiyat 'fo 2 
dikten sonra samimi tezahürat ye inmişti. Bilahare, mumaile
arasında merkeze avdet etmiş- yb Kabil merkez hastahanesi 
!erdir. şef ve operatörlüğüne tayin e

Bunun ilk mü.ımir neticele
rinden, 1928 ve 1929 senele
rinde Beççei Saki tarafından 
icrai şekavet eden çetecilerden 
Kuhdamenli Mir .Abdullah is
minde b\· hain on iki maiyet 
efradı ile tevkif ve Han Abat'a 
tahtelhıfız sevkedildi. 

• 
Bunlar, şimalliler arasında 

ayni rejim alej'hinde propagan 
da yapıyorlardı. 1929 dahili 
harpleri yüzünden, Efganistan 
da hastalık ve sefaletler bat 
göstermişti. Çünkü, halk em
niyet içinde değildi. Bcççei Sa 
ki taraftarları haydutlar, veya 
kendilerine düşman kabileler 
tarafından rahat vermiyorlar
dı. 

Şah Nadir Han Hz. vaziye
te bakim olur olmaz, bu elim 
halin önüne geçtiler, zaptı rap 
tı temin, asayişi iade ve ilk 
icraat olarak milletin sıhhat 
işlerile yakından alakadar ol
mağa başladılar. 

Şah hazretleri, kendi para
sından ayırdığı bir mıktarla 
Kabilin garbinde Ali Abat nam 
mahalde bir hastane tesis et
tirdi. Bir milletin yaşaması 

0 millet efradının. gürb~z, dinç, f 
sağlam ve tam sıhhatlı olarak 
maarif ışık ve izlerinden yürü
mesile mümkündür. 

Buna binaendir l<i, başta 
şah ve hükumet halkın sihhati 
ve maarifi ile meşğul olmakta- 1 

dilmiştir. 
Afgan Şahı hazretleri mem 

leketin her yerinde sıhhi mües 
seseler; irfan ocakları ve diğer 
taraftan vatanın asayişini mu
hafaza etmek kayğusu ile ordu 
yu asri bir bale sokmuşlardır. 
Bittabii, bunlar vatanın taali 
ve menfaati icabatıdır. 

Belhi zade Seyit lsa 

Tiyatro, Sinema 

lıtanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsi''"•İ 

Yann akşam 
Saat 21,30 da 
Dr. IHSAN 

Komedi 
Yazan : 
Laszlo 

3 Perde 
Fodôr 

Tercüme E. : H. N. 
Talebe gecesi. 
Y ann : Mukaddes Alev 

Üsküdar Hale Sinemasında 
Bonjur Hfıkim Elendi. Mü· 
messili: Rejinaldeni. 

~ Emrazı cildiye ve.,.•• 

zühreviye mütehassısı 

Dr. fzzet Kamil 
Saat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir dükkanı 

karşısındaki apartnnanda. 

Genç kadın, oraya öyle kür sürpriz böyle? h ... 
kile girişi, Ahmet Nebili bir - Ahmet Nebil Beyle gel-
saniye evvel görmek arzusun- dim. 
dan doğduğunu daha bu sözile - Aman, ne ili! Gel, seni .. 
belli etmişti. Bu söz, bu atılış, Nevzat Süreyya birden b:re 
bu bakıt içinde adeta kendini bili Sübeylanın kürkünü ku
delikanlıya tekrar tealim edi- caklamış olduğunun farkına 
yor gibiydi. Arkasından Muk- vardı: 
bil Nedimin kısa, kuru gölgesi - Aman, dur, bir dakika .. 
belirdi: Şunu bırakayım da ... 

- Bonsüvar, Semiha Ham- Kürkü vestiyere bırakır bı-
mefendi, afiyettesiniz itallab. rakmaz dönen Nevzat Süreyya 

Süheyla Hanımla Semiha Ahmet Nebili takdim meraai
Nazmi Hanım uyuştular. Muk mi yapar buldu: 
bil Nedim Semibanın, Ahmet - Hanımefendi, müsaade· 
Nebil Sübeylanın ellerini öp- nizle arkadaşım Refik Cemal 
tüler. Refik Cemal, açıkta, a- Beyi size taıuttıraynn. Gazete 
yakta duruyordu. Mukbil Ne- mizin iktısat i~lerile meşgul
dimin arkasından odaya gi- dür. 
ren Nevzat Süreyya hemen Sü Süheyla Hanım, sadece yük 
heyli Hnaıınm kürkünü aldı: sekten iltifat etti: 
Genç kadın heves verici bir de - Memnun oldum, beye
kolte ile salonun ortasında par fendi. Zevcim Mukbil nedim ... 
ladı. Kürk elinde dönmek üze- Mukbil Nedim, hemen deli 
re olan Nevzat Süreyyanm gö kanlının elini sıktı: 
zü birden bire Refik Cemale - lktısat işleri, iktısat yazı 
ilişti: la~ı ... İtte memleketin en çok 

- A! Refik Cemal! mübtaç olduğunu bir şube ... 
- Bonsüvar, Nevzat Bey. ı Sizi tebrik ederim, efendim. 
- Boıısüvar, şekerim bune lktısada fenni bir gözle bakma 

Diye başladı. Ahmet N€bil 
içinden: 

- İşte iki ahbap çavuşlar, 
biribirlerini buldular. İkisi de 
geveze .. 

Diye düşünüyordu. Fakat 
Refik Cemal, Mukbil Nedim 
Beyin gevezeliğine arkadaş ol
maktan alaka duymamıştı. 

-Evet, efendim. 

- Hakkı aliniz var, beye-
fendi. 

- Pek doğru, efendim 
!erle sözü kısa keserek he

men hanımlara döndü: 

Süheyla Hanım, kimseden 
çekinmiyerek doğruca Ahmet 
Nebilin yanına oturmuıtu. A
ğızdan kulağa onunla konuıu
yor, ona tatlı tatlı, fıkırdak fı
kırdak söz söylerken ağzı da 
kulaklarına varıyordu. Semiha 
Nazmi Hanım, mecburi bir ne
zaketle Mukbil Nedime cevap 
veriyor, fakat gözleri kıskanç 
kıskanç Süheyla - Ahmet Ne
bil çiftine dikiliyordu. Nevzat 
Süreyya da Refik Cemalin ya. 
nına sokuldu 

• 
INEMALA 

ARTiSTiK SiNEMASINDA 
1000 rakkasenin iştH-akile meşhur iki komik 

BERT WHEELER ve ROBERT WOOLSEY 
tarafından temsil edilen büyük temaşalı ve kısmen renkli 

ÇiNGENE AŞKI 
operetindeki neş'e ve zenginliği görerek son derece 

memnun olacaksınız. 

Eduardo Bianco 
ve meşhur Arjantin orkestrası 
yeni heyeti ve repertuvarı ile 

Artistik ve Opera 
sinemaları sahnelerinde sizlere yeniden hoş ve latif 

<lakikalar l!'ecirtecektir. 

Darü,tafa ... a ıiaeai mıiaı· ı 

ri~~:::~~in kumaşı ve mal- '11 t t t 
zemesi mektepten verilmek ü-
zere dahili ve hMici elbise ile 
pelerin yaptınlacağmdan imali 1 
yesine talip olaınlann şartname 
sini almaık üzere her gün ve mü 
nakasa için de 18 teşrinisani 
931 çarşamba günü saat 10 da 
Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tedrisi.ye merkezine müracaat
lan. 

Cazibe, eğlence, neş'e 
MAMZELLE NlTOUC 

filminde vardır. 
Heyeti temsiliyesi başında 
RAlMU-/ANIE MARES 

ve ANNY ONDRA 

Maeetr<> 
FURLANl'niJı 

lstanbul dördüncü icra m4!murla
ğundan: : Tamamına 3200 lira kıy

met takdir edilen Büyülradada mu
kaddema Aya Nikola elyevm Ars· 
lan sokağında eski 11 yeni 4,1 No. 

larla murakkam bir bap hanenin ta
mamı açık arttırmaya vazedilmiş o
lup 2S-11-931 tarihinde şartnamesi 

divanhaneye talik ooilerek 12-12-931 
tarihine müsadif cumartesi giinü sa 
at 12 den 16 ya kadar İstanbul dör
düncü icra dairesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırmaya iştirak 

için yüzde yedi teminat akçesi alı
nır. Müterakim vergiler ile beledi
ye resimleri. vakıf icaresi müşteriye 

aittir. Hakları tapu si<:illerile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılar diğer 

alakadaranın ve irtifak hakkı sahip 
!erinin bu haklarını ve hU&USile fa

iz ve masarifc dair olan iddialarmı 
ilan tarihinden itibaren 20 gün için 
d.e evrakı mü•biteleriyle bildirmele

ri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmayanlar satış be 
.delinin paylaşmasından hariç kalır

lar. Aliikadarların yeni iora ve iflas 
kanununun 115 inci maddesi hükmü 
ne göre tevfiki hareket etmeleri ve 

daha fazla malfunat almak isteyen
lerin 931-108 dosya No. suyla daire
mize müracaatJarı j.J.an olunur. 

İstımbul Asliye mahkemesi üçün 
cü hukuk dairesinden: Ağacık Ef. 
tarafından Ortaköyde Şehiryatı mek 
tebinde muallim Feyzi Beyin nezdin 
de mu kime Leyli H. aleyhine açtı
ğı boşanma davası üzerine tebliğ o
lunmak üzere gönderilen dava arzu-
hali mezburenin gösterilen 
lnezkur mahalden çıktığı ve 
elyevm ikametgahı meçhul bu
lunduğu şerhile iade olun
muş ve bittalep ilanen tebliği karar 
gir olmuş olmakla bir ay zarfın.da 
cevap vermesi lüzumu ilan olunur. 

Kapı tekrar açıldı: Şeyda 
Kimi! Bey fırlak gözlerinin 
aptal bakıtlarile ortalığı bir 
süzdü, sonra yol verdi: Mubte 
şem Nihat Hanımefendi, par
lak, göz kamaıtıncı bir tuva
letle, kapının önünde göründü. 
Kolları, göğsü, sırtı tamamile 
açıktı. Kollann iri yuvarlak 
manzarası1 göğıtinün sıkılıp 
kaldırılmasile ortada bir dar 
çizgi resmederek yükselmit gö 
rünüşü, sırtın düz hatları ara-
11nda göze çarpan iki iri benek 
bıraktığı leke, insana hevesten 
ziyade merhamet verecek gi
biydi. Dudaklar kat kat kar
menle boyanmış, sanya kaçar 
çiy yeşil renkte küçücük gözle 
rin etrafı boyalarla, sünnelerle 
işlenmişti. Bütün yüz bir res
sam paleti gibi renk renkti. 
Pul pul parhyan elbisesi vücu
dünü çendere içine almıt gibiy 
di. 

Ayna karşısında kim bilir 
ne kadar zaman çalıtarak edi
nilmit boyalara rağmen Muh· 
teşem Nihat Hanımefendinin 
Süheyla ile Ahmet Nebili yan 

KOD&eri. 
Evvelce ilan edildiği veçhile ıs 

müzdeki 15 teşrinieani Pazar · 
saat 15,30 ta matine olarak Pran 
Tiyatrosunda meşhur Piyanist M 
yö Furlani ve kerimeleri i§tirakı 
iki ,piyanoda bir konger vere<:e 
Gişeler bugünden itibaren bilet 
şına beJ)aya<:aktır. Program tiya 
gişuine 1alik edilmiştir. 

ZA vt - Silüke Orta mekete 
den alınış olduğum 264-930 tati 
ve 13-39 numaralı şahadet 

zayi ettim. YenHıini al.acağnndan 
kisinin hükmü yoktur. Silifke O 
mektep mezunlarından Hafız 
oğlu Avni. 

dığımı.z maaş cüzdan ve bera 
muı kaybettik. Yenileri alınacag 
dan hükmü yoktur. Halq> j;' mdiıuıi 
taburu K. müteveffa Hasan Ef. 
dumları Ziya ve Necati. 

·-~~~~~~~~~~~--

aş cüzdanımdaki kanunuend, 
nusani ve 5ubat fişini zayi eyled' 
Bulan için bükmö yoktur. Rahiy 

ots T ABIBt -
PERTEV ATA 
Badana ııa.talarmı öğlede 

evvel de kabu.l eder. Tepeba 
73. Telefon: B. O. 862. 

lstanbul 8 inci icra dairesind 
Bir borcun temini istifası zımnı 
tahtı hapse almrp satılmasına ka 
verilen paltoluk ve elbiselik 
maşlann 14-11-931 tarihine miiııa 
cumarte•i günü &at 9 iUI 11 r 
!erinde Sultan Hamamında Mesa 
Hanı aJtında 3 numaralı mağaz 

satılacağından taliplerin mah 
mezkürda hazır bulunaak mc:mı,._ 
na mürac;ıa.t etmeleri ilin olunur 

yana görünce sarardığı lıis 
dildi. Semiha Nazmi Ham 
adeta ititilecek bir sesle: 

- Hint! 
Dedi. 
Ahmet Nebil ayağa k 

mı9tı. Süheyli, mahrem kon 
manın kesilm .. sinden canı 

kılmıt sibi batım çevirdi. 
Herkes ayaktaydı. Semi 

Nazmi Hanım, hemen Muhf 
ıem Nihat Hanıma yakl&§tı: 

- O! Aman, bu ne tık tuı 
let, kanleıim. 

Muhteıem Nihat Hanır 
kendini tutmafa çalıfarak ile 
ledi: 

Sefa geldiniz, beyefendi) 
Bonsüvar, Sübeylicığnn! 

Mukbil Nedim, Ahmet N, 
bil, Nevzat Süreyya, Hanım 
fendinin elini öptüler. Sübey 
da Muhteşem Nihat Hanım! 
öpüştü. 

- Sahi pek güzel olmutıuı 
Mubteşemciğim, bilaeydiı 
ben de pullu dekoltemi giyer 
dim. Çift olurduk. 

(Devamı var) 



Muhabir mektubu 
Tarihi surları birer abide halinde 

semaya yükselen şehir! 

Sinop hangi noktalarda zengin, 
hangilerinde fakir srözüküyor .. 

Sinohu• MZlıil manzarası 
SiNOP: Etki zamanlarin hü,.. 

riyetperverlerine mahalli menfa ve 
ceraim erbüma da zindan yeri olan 
Sinop kalesinin çok eski demere 
ait bir tehir olduğuna fÜphe yolı:· 
tur. insan, bu kalelerin burç ve ba· 
ruıuna l:ııakarkea, eski inunlenn 
kudret ve azametinin ne dereceler
de ııanılmaz bir azim ve U-n ile 
mücehhez olduğuna İntikal eder. Bu 
ıiyah ve yüksek dıvarlann içinde 
aaırların ııaldadrğı kim bilir nice nice 
esrar vudır ki timdi bunlan o du· 
varlann çatlaklarında hurafe halin • 
de olı:umak kabil oluyor( 

Manzara 
Sinop manzara itibarile biraz 

Amasrayı: andırmaktadır. Her nere
sinde durulmuı olsa mutlaka deni· 
zi g~ • nek mümkündür. Burada o
turan bir i•ı•nm Y"apur yolcusun· 
dan farkı ,...ı.turl Çünkü: Sağı, oolu 
denizdir. Şeı.ir enelc:e mıımur iken 
yekdiğerini müt..ıüp zuhur eden 
yancuılardanl 700 hane harap olmuı 
tur. Şehrin ilkele clvanndaki parla 
ve buradan hükümet konağına gi
den cadde.ile oradan haıtahaneye 
uzanan yol ve yanp yerinde açıl
ımı olan Cümburiyet caddesi çolı: 
hottur. Sahilden hiikUınet konaima 
olan caddenin iki tanafındaki gazino 
ile Jandarma, Belediye, Mahıuı mu 
hasebe ve Meclisi umumi, Sıhhiye 
ve N af;.. Halk fırka11 ve Vali kona· 
ğı ıehre zinet veren mebanidendir
ler. Bu yolun nihayetinde cephesi 
denize mütweccilı olan hiikUınet 
konağı sarı boyası ve tirin manzara. 
sile öyle manidar birvaziyeti vardır· 
ki cidden mütaleaya taYeıte bir abİ· 
deyi tanzir eylemektedir. 

Yarımadayı: karaya rapteden ber. 
zah üzerindeki metrük ve merhum 
kibrit fabrikatı henüz defnedil
meyip le meydanda kalrmı öyle elim 
ve öyle hazin bir manzara arzeyle
r.ıektedir ki vil.iyetin ikhıadiyatm· 
dan müteesair olan halk bunun bat 
ucunda oturarak bütün ıene mate
mini tutmaktadırlar! 

Haıtalıane caddesinin iki tarafın. 
daki mezarlıklar ıehrin en cazip nıa
hallerini birer viraneliğe döndür
müşler! Bu kabahat zavallı ölülerin 
değil biz fanilerindir. Memnuniyetle 
haber aldığıma göre artık buraya 
defni emval menedilmit ve park ha· 
!ine ifrağı tekarrür eylemiı oldu· 
ğundan ıu halde burası şehrin en ti· 
rin bir teferriiç mahalli olacaktır. 

Bizde ölümden korkmanın en bi· 
rinci sebebi mezarlanrmzın böyle 
igrenç ve korkunç bir manzara ar· 
zeylemeleridir. Feriköy mezarlığına 
gidipte bir keSTe ibret gözü ile bak· 
malıdır. ln1&n onyı: görünce diri 
diri mezara ııireceği ıeliyor ! 

Bir cet1el8n 
Otelci Mehmet Ağa bil'az beni 

dolaştırdı. Şehrin aurlanndan çıka· 
rak kibrit fabrikaıının önünden 
seçtik ve te1ırar bir toteYİ takiben 
tehre dahil olduk. Bu cephedeki 
kale bedeıderinin bir k11mı yıkılarak 
denize yuvarlanmıı ve kıımı azamı 
müheykel birer abide gibi semaya 
yükıelıuekte bulunmuıtur. Çarıı pa. 
ıarı dolaştık. Nefis elmalar on ku· 
ruşa, koyun eti 30 za, elı:meğin ki· 
losu dokuza dediler.Ekmeğin bu de· 
recelerde pahalı olması ve lıtanbul
da 6 kurut iken 3 kunıt farkla sa
hlması çok merak edilecek feyler
dendir! 

Aldı:ddin camisi 
Yangın olan yerlerde güzel cad· 

deler açılmıt ve peyderpey imare 
baılanmııtır. Yangından evvel bura
" kapah iken şimdi açılmıı ve gü. 
<el dükkanlar ve sokaklar yapılmış 
olduğundan yangınların hazan ıehir 
ler için faideli olacağı hakkındaki 
kanaat burada tekrar hatınma gel
di. Alacddin camisi hakikaten aııarı 
isliıfın kıymeddarlarından addo
lunmağa seza bir ibadethanedir. 

Vukuat gok 
Sinop ehali•i nezih ve halük ol· 

duklarından dolayı burada vukuat 
olmamaktadır. Hatti. kapı baça açık 
bırakılmış olsa elini uzatan bir ferd 
bulunmaz. Herkes İt ve gücü ile 
meşgul c lup bükiimetin evamirine 
tam mana.aile muti ve münkattrrlar. 

Seviye t1e alılak 
Sinoplular cümhuriyet perensip

lerini temamile hazmetmitler ve bü· 
yük mürtidimizin çizdiği batbn ha· 
ricine aıli çıkmaınt!lardır. Burada 

tesettür ve taasıuba ehemmiyet ve
ren yok gibidir, Hannnlarımız aari 
hayatı temamile benimıemiılerdir. 
Tek tük çarıaflı fakat yüzleri açık 
hanımlarateoadüf olunuyoraa da bu. 
da asırların bırakbğı batıl itikatla· 
rın henüz son demlerini yaf&IDBkta 
olduğuna delalet eylemektedir 1 

Alış t1eriş 
Sinop tehrinin alıı veriti durgun 

bir haldedir. Burada nüfuı az oldu
ğu ribi ıeri tarahnda binterlinclı 
bulunmadığı için de kendi :ııağile 
kavrulmak mecburiyetinde kalmtt
tır. Eğerki burada 3, 5 yabancı me
mur olmaaabu alıt verit bütün bü· 
tün duracaktır. 

Merkezi viliyet ahalisi tütüncü· 
liik ve balıkçddda metııuldırlar. Bu 
raya haftada bir defa vapur uğradı· 
ğmdan -..e bu vapurlarda,ambarlarda 
yer yoktur diyerek tüccar eıya11nı 
vapurun bonia1mdan seriye çevir· 
mekte olduklarmdan dolayı: bütün 
bütün alıt veritlerin çanına ot tıkan 
mlfllr. 

Ayancık kaza11 zingal tirketinin 
fabrika11 Myeaincle, Boyabat kaza11 
pirinç mahıulitı ve etrafındaki kaza 
ların merkezi vuiyetinde bulunmaıı 
yüzünden ve Gerze kazuı da tütün 
ve yumurta ibracahndan dolayı ken 
dilerini lı:wtanmılarsa da zavallı 
merkez hali hazır buhran iktıMdisi
nin bütün acılıklarile pençeleımek· 
tedir! 

Bunun çaresi 
Kibrit fabrikası Sinoplular ıçın 

bir kuyruklu yıldız iken nuhuıet tali 
yüzünden bunu ellerinden kaçırmt§• 
!ardır! Buna mukabil biç olmazsa: 

1 - Buraya uğrayacak vapurla
nn gündüz gelebilmeleri için tarife
lerde tadilat yapılması çok muvafık 
olur. Bu aayede hem tehir de alış 
verit olur ve hem de halk için gece 
yarıları vapura binmek ve e,ya yiik. 
!etmek zahmeti kalkmıt olur. 

2 - Balıkçılara fenni vesait te
dariki için lktıaat vekaletinice mÜ· 
naıip krediler yapmak lütfünde bu
lunulması lazımdır bu sayede bura
nm eski balıkçılığı tekrar ihya edil
mİf ve memlekete külliyetli para gir 
mesine sebebiyet verilınit olur. 

Ragıp KEMAL 

Davetler 

Tıp talebe cemiyeti 
kongresi 

Tıp Talebe Cemiyetinden: Tıp 
Tal ebe Cemiyeti aenelik birinci kon· 
greıini 13/11/931 Cuma günü saat 
13 te sabık Türle Ocağı binasmda 
akteclecektir. Aza arkadaılann teıri 
fi eri rica olunur. 

Basra körfezi ~ 
muvaredatı 

(Abadan, Ahwaz, Mahammarah) 
da kolera haatalığı zuhur etmİf oldu 
ğu haber alındığından bu mahalle
rin Baara körfezine kurbiyeti haıe
bile Iran hükUınetinin Basra körfezi 
sahilinde ki.in bütün limanları mu. 
varidatına k&rfı koleraya mahsus 
tedabiri sıhhiye konulmuıtur. 

Tütün mubayaata 
devam ediyor 

Tütün inhisar idaresi tütün fiat .. 
!erinde daha fazla tenezzüle marn 
olmak için, lô.zım gelen bütün terti
bab almııtır. 

inhisar idaresi lzmir, Muğla ve 
Aydın mmtakalarından sonra Adana 
ve saıkta de tütün mübayaa11na bat 
lamıtbr. Mamafih fiatlerdeki tenez· 
zül bir tevakkuf devl'csine girmiş
tir. 

~~-K-ar~i-S_ü_"_tu-n~u~--ıl 

iki senedir bağlanmı· 
yan maaş 

Okuyucularımızdan Huriye Ha· 
nımdan bir mektup aldık. Huriye 
Hanım Edirne Vilayeti hapiıanc mü 
dürü merhum lamail Niyazi Beyin 
zevcesidir. Zevcinden iki seneden 
beri maaı tahsis muamelesinin biti
rilmediğinden · ·kiyet etmektedir. 
Adliye V elıilc ,_ alakadar makamatı. 
nın bu iti teıhil ebnesi icap eder. 

Birinci sahifeden geçen yazıları 
• 

1 Şehir meclisinin j Mühim şeyler 

Çapras kelim~ler 
1 1 • • 1 • 7 • t •• il 

Bulgaristan 
Ve Yugoslavya 

An karanın 
iman 

(Başı 1 inci sahı1ede) 
abidesi vardır. Zabıta abidesi 
Çankaya yolu üezerindeki 
havuz başında yapılacak, fİm· 
diki daire kalkarak Çankaya 
caddesi düzleşecektir. 

Zabıta abidesinin taş kıemı 
nın plim profesör Holş Ma· 
!ister tarafından yapdmıf olup 
proter heykelleri Viyanalı 
meşhur bir heykeltraşın eseri 
olacakbr. 

Bu heykeller 2 şer metre 
yüksekliğindedir. Abidenin 
maarafl vilayetler tarafından 
verilmit olduğundan toprak 
tesviyesine hemen başlanacak
br. Dahiliye vekilliği binası 
iıe Milli müdafaa binası ile 
Çankaya yolu araımda devlet 
mahallesine tahıiı olunan yer 
de inşa olunacaktır. Ankara 
tehrinin tam plim mart İpti· 
dasında dıvara aaılmıt olacak· 
tır. Profesör Jansen bu ak
tam madamı ile birlikte Peıte 
ye hareket etmittir. istasyon
da İmar komiıyonu heyeti ta· 
rafından teşyi olunmuıtur. 

Tütün ikramiyeleri 
Malullerle, tehit aile ve ye 

timlerine Eminönü mal mü· 
dürlüğünce teni edilmekte 
olan tütün ikramiyelerinin tev 
ziatı nihayet bulmuıtur. Bir 
hafta zarfında 300 kitiye bo
no tevziab yapdmıflır. Mal 
müdürlüğünce timdilik vaktin 
de müracaat edemiyerek ikra· 
miyelerini alamamıı olan pek 
az kimıeye bono tevziatı yapıl 
maktadır. 

Moskova sefiri An· 
karaya gitti 

Moıkova büyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp Bey dün ıkpmki trenle An· 
karaya hareket ebniıtir. 

Yeni bir Catalonya 
fırkası 

BARCELONE, 8 A.A. - "Ca. 
talonya demokratları birliği" nama 
albnda yeni bir grup daha te,kil e
dilmiıtir. Bu fırka, sağ cenahm İ· 
deolojisini müdafaa etmektedir. 

Vaktile an'aneperverler fırkaaile 
Catalonya aksiyonu menıubinindcn 
bulunmuş olan bu yeni fırka mÜes· 
siıleri netretmiı olduklan beyanna· 
mede hiriatiyan prensiplerine tefti. 
kan Raıyonalizmin hüküm sürmesi
ni görmek iıtediklerini beyan et
mekte ve Catalonya'nın lberique 
konfederaıyonunda tam bir muhta
riyete sahip olmasını talep eyleınek
tedirler. 

Catalonya'nm teıkilabna gelince 
yeni fırkalılar teıkilatı esaıiye ka
nununun taıvip edilmesine intizar 
lüzumuna kaildirler. Netice olarak, 
yeni fırkalılar Corteıler tarafından 
kabul edilmit olan kanunu esasinin 
gaddarane olduğunu ve yeniden tel· 
kiki İcap eylediğini ileri sürmekte
dirler. 

Fransız radikal sosya· 
listlerinin beyannamesi 

PARIS, 8 A..A. - Paris'te inikat 
etmit olan radikal soıyalist fırkası· 
nm müttefikan taıvip ve kabul et· 
mİf olduğu beyanname, Franaa ile 
Almanya araoında Avrupa ve cihan 
milletleri beyninde teşriki mesai e· 
dilmesini iltizam eylemekte, giimrük 
mahialan ihdasını red ve takbih ey
lemekte, hakem usulüne, emnü seli
met ve tahdidi teslihat eoaslanna 
sadık lcalmalı:ta, tealibat mütarekesi
ni muvafılı: bulmakta, J 932 aeneai 
konferanımın tedrici surette ve kon. 
trol altında ayni zamanda her taraf. 
ta tahdidi teslihat icra11 neticesini 
elde etmeaini temenni etmekte ve 
mütekabil muavenetlere ait bir ta
kım teminat derpiı eylemektedir. 

M. Francki Balede 
BRÜKSEL, 8 A.A. - Milli ban 

ka müdürü M. Francki, Bale müte
veccihen hareket etmiştir. Mumaile
yh orada beynelmilel tamirat banka
ıırun yarınki umumi meclisinin iç
lİmamda hazır bulunacaktır. 

Sarı humma yok 
PARIS, 8 A.A. - Brezilya'da 

intişar etmiı olan haberlere rağmen, 
Senegal'den hiçbir sarı humma vak'
a•• zuhur etmiş değildir. 

Mü•temlekit nezareti, geçen ay 
fil diıi sahilinde 4 ve Ouhan' da bir
kaç sarı humma vak'ası zuhur et
miş olduğunu haber almışsa da Se
negal' de böyle bir va!<' a zuhuruna 
ait hiçbir malümat gelmemiıtir. 

Yugoslavyada intihabat 
BELGRAD, 8 A..A. - intihabat 

bugün yapılacaktır. Müstakbel 
mecliı 306 mcb'ustan mürekkep ola
cakbr. Y alruz hükUınetin listesi ka
bul edilmiştir. Bu listede 1300 nam
zet yardır. 

1 S EM AV E R 8Ki1 K 
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1 F E L EK. p E DIE R (Balkan muhabiri mahsuıumuzdan) 
- lıı.nlıul'da toplanan ikinci Bal-4 IZALE8•BELA kan lı:onferanım da Bulgaristan 

Dünkü içtimaı Meydana çıkıyor 
(Başı birinci sahifede) 

letyoıtan tahıili kararlattmlrmıtı. 
Fakat ne borçlu, ne de kof"ılin İka· 
metgüılan hulunamadığmdan bor· 
cun terk.ini isteniyordu. 

lgice aranmamış .. 
Azadan Sadi B. dedi ki: 

- Her iki tah1ın da adretleri 
malUmdur. Fakat iyice a,ranmam•ı· 
tir. Lüzum oluraa ben söyliyebili· 
rim.." Bunun üzerine hakJannda tek 
rar takibat ya,pılrnası kabul edildi. 

Sıra mezbahaya gelince .• 
Müteakıben Karaağaç müeasese· 

tinin 929 ve 930 tetkiki hesabat ra· 
porunun tetkikine geçildi. 

Mehmet Ali B. söz alarak dedi 
ki: 

- Tetkiki hesabat encümenine 
mesaiıinden dolayı tefekkür olunur. 
Bu rapor ayni zamanda muhasebeyi 
amaldir. Fakat et ve buz meselesi 
tehrin iki esaslı ihtiyacı ve meıele
sidir. Bu müessesenin ıeraiti ve et 
sahtı tetkik edilmelidir. Bilhassa et 
noktaıından §ehirde mülhit bir •· 
narşi vardır. 

Şehrin yakınında 25 - 30 kuru· 
şa et ıatılıyor. Halk gidip oradan 
alıyor. Ve bu ıuretle meıru bir ka· 
çakçılılı: oluyor. Bittabi belediyenin 
varidab azalıyor. 

Keza buz İtinde de intizam yok. 
Kaçak ıuretile yapılan iıtihtakita 
iğmazı aynediliyor. Bundan batka 
Karaağaç müessesab ne,rettiği mu· 
zır mevatla civar halkım rahatta • 
diyor. Ve keza çıkan birçok ıüprün 
tüler Halici dolduruyor. TemlİI et· 
tiğim halk namına bunların ceTabo· 
Dl bilmek iıterim. Fakat yaJi B. ha .. 
ta bulunduğundan bunlann cevabmı 
da iadeyi afiyetlerine tehirini teklif 
ediyonım." 

Bu teklif kabul edildi. Hesap en· 
cümeni mazbata muharriri lımail 
Şevket B. kalkarak bazı izahat Yer
di: 

- Bu sene kaçak et istihli.lı:i yü. 
ziinden mezl>alıa Yllridatmda , 40 
hin lira noktan vardır. Et fiatlerinin 
terf"ıini aynca ikbaat encümeni tet· 
kik ediyor." 

Cet1det Kerim Beg dedi ki •. 
Et meaelesi müzakerata hararet· 

lenmitti. Cevdet Kerim B. söz iate
cli. Heyecanla et meseleıini teırih 
ve izah etti. Dedi ki: 

- Et meaelesi hakkında bazı ma· 
ruzatım var. Mü....,.de ederaeniz bele 
diyedeki idare Dllllı:ina11m biraz mu
ahe-Le edeceğim. E:t fiatleri mezbaha 
nın es;ısi vaziyeti ile alakadardır. Et 
fiatini hakiki •·eziııetine sokunca ka· 
çakçılığın önüne tJ"Çmif oluruz. Ve 
binnetice varidat çoğalır. Fiat iti 
tanzim edilince iıtinhli.kat da çoğa· 
hr. Her ıeyden evvel mezbahayı ida 
re edenler yazıhanesinde oturan bir 
mirnı Y"di gibi değil bir tüccar gi· 
bi d.üınnmelidir. Öyle bir tüccar ki 
sahalı karanlığı gelip gece karanlı&ı 
giderek kırlı: paranın naııl fazlıa ka· 
:ıanılacağımn çarelcrinı düıünmeli· 
dir. Size biraz rakamlara iıtinat e. 
den izahat vereyim. Gözümle gör· 
düm: 

Bu fark neden? 
Pendikte dana eti 20 - 25 kuru 

ta sabhyor. Ayni dana Beyoğlunda 
70 - 80 araırndadır. Gene Penclik
te koyun 30 lı:uruttur. Balıkpazarm. 
da 60, Eyipte 50, biraz daha yukar· 
da 70. Şiıli ve Adada 90 kuruıtur. 
Bu suretle lstanbul vilayeti dahilin· 
de et fiatı iki çeıittir. Vilayet hu· 
dudu dahilindeki et fiab ile tehir hu 
dudu dahilindeki et fiab gayri kabi
li kıyas derecede bir fark arzediyor. 
Şehir hududu dahilindeki et fiati da 
şehrin muhtelif ıemtlerinde azim 
farklar göıteriyor. Amma, cliyecak· 
ıiniz ki Pendikteki şeraiti hayatiye 
ile Şiılideki ıeraiti hayatiye bir de
ğildir. Bunun için İte bir·miıli ilive 
ediniz. Yani danayı 50 ye satmak 
mümkündür. Bu azim terafuk sebe· 
bi itte ve battakilerin dikkataizliği. 
dir. 

Halk et yigenıigor 
Et havayici zaruriyedendir. Nes

lin 11hhat, bünye, kuvvet ve hulioa 
her ,eyi ile sıkı alakadardır. Ayda 
30 lira ile kalabalık olmak üzere 
geçinmek mecburiyetinde olan bir· 
çok aileler vardır. Bunlar eti naıd 
tedarik edebilirler? 

Nar'ı mı koymalı? 
Ete de ekmek gibi narh mı koya. 

cağız - ki bilhasJB ben bunu dütü· 
nüyorum - ne yapacaksak yapalım 

Hepimiz sebze ile, balılda gıda
mızı telafiye çall§ıyoruz. Hastalara 
dolı:torlann tavaiyesi aynidir. Et ta• 
siye ederler. Hastanın zengini, faki. 
ri yoktur. 

lstanbul mezbahasının ıslahı ve 
hayvancdığımızın tanzimi lazımdır. 
Çünkü fazla et iıtihlaki fazla hay
van yetiştirilmesini ve binnctice 
memleket iktısadiyatının yükselme • 
sini mucip olur. 

Memleket meselesi 
lstanbul mezbahası hakikatta be

lediyemizin bir ıubesi değil, bütün 
memlc-ketin ikbsadiyalı ile alakadar 
bir şubeyi tİçariyedir. Karaağaç pa
zarında 2 - 3 liraya koyun sablı· 
yor, sene allln olmıyor. Vaziyet böy 
le iken neden bO kuruşa okkası et 
yiyoruz. Bunlan açıkça biribirimize 
söylemek mecbu.-iyetindeyiz. s ... f 
muahaza İçin değil. icimizden 

(Başı 1 inci sahifede) 
edilerek vücude getirilmİf o
lan müdevver tekilde bir ma· 
bet ile muazzam bir tiyatro 
binası keşfolunmuttur. 

1 L • 1. • F A L.A K(Aii 
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marahhaslarmdan olan Pr. Guenoff, 
"Z..r,a" gazete.Ue olan bir miikal~ 
meainde aynen ıunları söylemiştir: 

"lstanbul' da Yugoslavya murah. 
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Tiyatro ile mabet arasında 
kesme ve yontma tqlarla açıl 
mıt eski bir tunel de zuhur et : 
miştir. Tunelin müntehaam· 

haılarile beraber bir Bulgar - Yugoı 
lav mukarenetinin imkanlanm tel· 
kik ettik. Bu mukarenete eoas olar~lı 
da Makedonyadaki Bulgarlara fikrı 
ve ıiyui geniı haklar verilmesi fili'• 

da Source sacree • Mukaddes 
Çeşme - tabir edilen bir çeşme 
bulunmuştur. Çe§meden bir 
parmak kalınlığında berrak ve 
leziz bir su akmaktadır. 

Elyevm, hafriyat, bütün fa 
aliyeti ile tiyatro binası üzerin 
de tekasüf etmektedir. Hava 
lar müsait gittiği takdirde, 
hafriyata daha bir ay devam e 
dilecektir. 

Çakmakçılar yokuşun· 
daki heykel.. 

Çakmakçılar yokuıunda ka 
nalizasyon ameliyatı sırasında 
batsız ve kollan kırık bir bey 
kelin müzeye nakledildiğini 
yazmıtlık. 

Heykel (Epoque Postairie
ur) denilen mili.dm 5004 ün· 
cü senelerine ait bir eserdir. 

Baımm ve kollarının mev
cut olmama11 kıymetini bir de 
receye kadar dütünnektedir. 
Maamafib, mensup olduğu 
devrin bazı husus.iyetlerini ih 
tiva ettiği için müzede o dev 
re ait asara tahsis edilen ıalo
na konulmuttur • 

Kur'an mahfazası 
Asarı lali.miye müzesine 

Gebzeden Mısır memlukJerine 
ait gayetr kıymettar bir kur'an 
mahfazuı gönderilmittir. Mah 
faza, çok muaannadır. 

Hint "Mesih" ini Avru· 
paya tanıtan kadın 
PARIS, 8 A.A. - Hint ...ubi 

Kariıhnamurti Avrupa'ya -
iDi§ olan meıhur lngi!iz mutuayyıf 
larmdan Annie Betan, ölmek üzere. 
dir. Mwnaileyha 84 Yatındadır. 

Profesör Moulin'e fena 
muamele yapılmıyor 
BROKŞEL, 8 A.A. - Profeeör 

Moulin'in Roma hapitbanelerinden 
birinde gayet fena muameleler gÖr· 
mekte olduğuna ve sihhatininteblike 
de bulunduğuna dair olarak matbu· 
atta intişar etmiı olan haberler tek· 
zip edilmektedir. 

Roma' daki Belçika sefareti erki.
modan biri bu aym üçüncü günü 
profesörü ziyarete memur edilı:nit 
ve profesör kendiıine ııhhatte -..e ta 
mamen ııeri>eat olduğunu ve oerde
dilecek hiçbir ıikayeti bulunmadığı- ı 
nı söylemİftir. 

Fransa Yugoslavyadan 
buğday alıyor 

BELGRAT, 8 (A.A.) 
Ticaret nazırı, Fransa'nın Bel 
grat sefiri ile buğday hakkın 
da geçen yaz Cenevre'de VU· 

kubulan beyanatta merkezi 
Avrupa'nm tenaiki için derpif 
edilmiş olan siyasete tevfikan 
rüçhan esasına müıtenit bir 
itili.fname imzalamııtır. 

Fransa hükUmeti, Yugo•· 
lavya'da buğday ithali.bom 
yüzde onuna muadil mübaya· 
atta bulunacaktır ki takriben 
15,000 vagondur. 

vazife alanlann eksikliklerini düzelt 
mek için.." 

3 liraya kogu• .. 
Bundan sonra Galip Babbyar B. 

söz alarak Cndet Kerim Be,.-e itti· 
rak ettiğini otuz olı:kalık koyunlann 
3 İİrn) a Mbldığmı söyledi. 

Müteakiben Nskiye H. IÖZ aldı 
ve eledi ki: 

- Mezbahadan resmin alınma 
şekli geçen sene münakaıayı mucip 
olmuıtu. Biz mezbahadan rapor iıte 
dik. Tartı ile Ye hayvanlar a,.alda i
ken almam dediler. Mezbahada bir 
içtima yaparak meseleyi tetkik et· 
tik. Bu huıuıta daimi encümen mec 
!ilinize bir rapor takdim edecektir. 

Hakikaten mezbaha meseleıi bir 
mezbele halindedir. Bu itin bir an 
evvel halli şarttır''. 

Et me•elesi hakkında müzakere 
ki.fi görülmüıtü 

He!OP iıi bitsin 
Bu ıırada Cevdet Kerim B. söz 

istedi ve dedi ki: 
- Hesap İti tetkik edilsin. Fakat 

et meselesi ayrı ve mühim bir meıe .. 
le olarak müzakere ve tetkik edilme
lidir. 

Bu tekiif kabul edildi. Ve et iti· 
nin ehemmiyetli bir şekilde ayrı bir 
celsede konuşulması tekerrür etti. 

Meclis perıembe .-ünü içtima e· 
derPktir 

Dünkü ıeklin halli 
bnı koyordu. 

1 2 1 • • • 1 • • ıo il Yugoslavya murahhasları bizden 
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1915 tarihini tekrar etmememizi yR 
ı -

,_ 

• ni kendilerine ta.rruzda bulunmaı• ı 
l- • ı Dll2I istiyorlar. Yugoslavhr, Türk ,_ - ,- • Yunan dostluğunu büyük bir dik-4. -j• • katle takip ediyoı·la ... Bu dostluk on-~ - -.. ,. il larca ltalya taraf1ndan ve malıza ., , • • • cenup lslavlarına karşı ilham edil-
1 i• • .- mit bir dostluk teklinde telakki edil 

• •I • • mc.ktedir. Yuğoslovlar, B .ıl g 1'ristft· 

1 '• I •• nm Türk • Yuna., itfüalu karşısın· 

'( •' '~ ~+-~ 
daki vaziyetile billıassa alakadar ,,]. 

ı . --._ maktadırl~r. YugoJlav murahhaıla. 
1 • n, Makedonya Bıtlgru-larına hak(,.. 

Yeni şelıcil rımn »erilmesine dair olan teklifimi 

Soldan safa 
ze hiç bir cevap verınediler. Bundan 
başka tebyevi ıebeplerle bizden aluı 

1 - Sağ değil (3). Har vurup mış olan carp hudutlarımızın Bulga· 
harman savurmak (7). .-iıtana iadesi mes~ll'~İni de ilcrt sÜ• 

2 - Va11tai nakliye (5). Et (5). dülı.. Bu bapta Su·plann bazı feda 
3 - Uzun ağaç (5). Paynir (5). karlddar yapmağa hazır bulunduk-
4 - Olçü (5). Edat (2). l:ırı zehabını ha11l edebildik 
S - 8of&ID8k (S). Rakı (3). Yuııoılav mı.arahhaılnı r milli 
6 - Nota (2). Uzuv (3). Nota grupumuzun !"İy:ı,ctini yan• M. Yar (2). 

ko Sakizoff, Andre Tocbeff'i Belgrı 
7 - Nota (2). Ne 11cak, neso-

ğuk (4). dı :rıym-et etmeğe davet ettiler. Fa 

8 - iyi (3). Kısa değil (4). kat b·ı bapta henüz bir kar~r vennı 

9 - Derin değil (3). Büyük (4). dk 

10 - Tatlı değil. (3) Siirde bir 
vezin (4). Dr. İhsan Sami 

11 - Nota (2). Derinlikler (4). 
öKSUROK SURUBl Etajer (3). 

Yukardan aşaiı 
Öksürük ve nefes darlığı içir 

pek teııirli ilftçtır. Divanyoh 
1 - Ağ açın gövdesi ( 3). iltifat Sultan Mahmut türbesi No. 18Ç 

(5). 
Hu eczanede bulunur. 

2 - Biçme aleti (4). Hece (2). -3 - Erkek ebe (6). Sopa (3). 
4 - Yüklek (4. Kaplıca (5). Doktor 
5 - Çene tüyü (5). Piı ıu mec• 

rası (5). 

Hafız Cemal 6 - Kesmeğe yarar (4). 
7 - Kapan (3). Itır (4). Beyaz 

(2). Dahiliye hastalıkları 
8 - Vait (4). Tavla kemiği (3). 

mütehassısı 9 - Erkek ismi (5). Rahatlık 
(5). 

Cumadan maada hergün öğ· 
10 - Göz rengi (3), Uzuv (2). 

Kavga (4). leden sonra saat (2,30 dan Se) 
il - Reçelle yenir (7). 

ı kadar İstanbulda Dıvanyolun
p;!E!;!!3i!im•D•o•.ıı;•tol!ilr•ll!!!!!!IE;;;;;;!i da 118 numaralı hususi daire-

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lstiklfil cad· 

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

Saat: 14 - 18. 

sinde dahili hastalıkları mua· 

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al· 

malıdırlar. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A:NA.:OC>L'U" 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vaıkrf Han İıit. 531 

edilmiştir. 

Telgıraf; 
İmtiyaz 

~·~mııııını~ııııııııııı~ıı~ımınııııııııııııııaııınımı\ 

Mıllıyet Matbaası 1 
~ = 
~ NEFiS VE SERi SORETIE §§ 

Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere ~ 
= ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, = 

muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar = 
~ ilanları yapılır. Fiatlat" mutedildic. ==: 
===< ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

\m11~mııı;;;;İ;;;;11mıııi# 

ll:serleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaasr. 
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' Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

1ı 
:E 

21l 

"' r :c 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE 

NEV'ILE MEVKi VE MOş. 
TEMILATI 

2670 Uskiidarda Selami Ali Efendi mahaHesiııde 
Çıknıazıküritçü sokeğmda eski yedi ve yeni 
'dokuz numaralı yetmiş arşın arsa üzerinde 
kagir üç katta dört oda bir sofa bir antre bir 
malta küçük taşlık bir mutfak bir koridor 
iki methali havi bir hanenin mmamı. (İ'tl'a 
beyannaınesiııde mezkUr ·bir hanenm üstün 
de 11 numaralı görülmektedir. Mardiros 

veledi Saha Ef. ile Kubar Eıklant H. 

Ne 

ı(ll -· ı(ll 

c: 
ı(ll 

fl'l = 
e ... 

İST AN BUL TRAMVAY ŞİRKETi 
EVKAT TARlFESt t 

· 1931 aeMsi Teşrinisanı'nin 22 inci günündeıa itibaren 

il$m ahire kadar mliteberdir, 
HUDUT 

HAREKET -
ı o Şl§li • Tilııel 1 Şiıllc1en - Titnd• 

Tünddaı - Sitli:?e 

11 X:urtulq • Tüneli 
Kurtaluıtu - Tünele 
Tünelden - Kurtul .... 

12 Harbiye - Fatih 1 Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbi1<1 

l 4 Maçka - Tilnel 1 Maçkadan - Titnele 
Tünelden - Maçkaya 

15 Taksim - Sirkeci 1 Taksimden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Taksime 

16 Maçka-Beyazıt 1 Maçkadan - Beyazıt& 
Beyazıttan - Maçkaya 

18 Taksim-Fatih 1 Takıimdea - Fatihe 
Fatihten - Taksime 

19 Kurtııl&ıg- Beyazıt 1 Kurtaluştaıı - Beyazıta 

Beyazıttan - KurtulU§a 
••••••• 1 

Fuıla 

1, G, t, 

ao 

5, ıı 

30 

4, 5 
7 

G, 1 
14 

15, s 

G, 11 
ıs 

Birind Scıın 

Harft. HarelL 
S-t Saat 

G.30 
6.55 

11.00 
11.30 

6.09 
1.21 

20.30 
11.00 

7.10 
7.35 

6.40 
6.33 

7.30 
8.16 

e.40 
7.30 

24.10 
24.33 
23.30 
24.00 

1.02 
1.00 

23.30 
24.00 

20.05 ! 
20.30 ı' 
22.20 

21.30 1 

18.30 1 
19.16 

21.10 

434 16498 Beylerbeyinde Küplüce mahallesıinde Şem-
si Bey ve Çamlıca caddesin<le eski 44, 48, P' 

Beşiktaştaıı- Bebeğe · 
Beşilr:taşt.an - Eminönüııe 

Bebekten - Eminönüne 8, 18 
Eminönüoden - Bebeğe 45 
Bebekten - Karaköye 
Karaköydcn - Bebeğe 

Bebekten •· Be15iktaıa 

G.01 
6.26 
6.30 
6.45 

22.25 
23.10 

44, 46, 53, 44, 44, 48, 48-1 vıe yeni 30-1, 122, ~ 22 Bebek-Emlııönl! 
122, 97 numaralı bennucibi senet yüz elli se qı 
kiz dönüm bir eı.11.eık yetmiş altı arşın muh qı 
terik konak arsası ve tarla ve arazinin ta- !: -.-

mamile karlık tarlanın sülüsan hissesi. ~ 23 Ortaköy- Alosarayl 
Zekiye H. ~ 1 

Ortaköyden - Aksaraya 10, 1l 
Aksaraydan - Ortaköye 20 

6.06 
6.45 

Beşiktaştan - Fatihe 7, il 

3610 4942 Atpazannda Mani.salı Mehmet Paşa ma- ... 34 Beşiktag- Fatih Fatihten - Beşilrtaııa 15 

7.00 
7.46 

hallesinde Yukaraneydan Atpazarı soka- __ A_k_s•ar•.-,.d .. an..__.T .. o-pk_a_p-ıya-
ğında eski 14, 7, 7, mükerre 14 ve yeni 14, Topkapıdan - Sirkeciye 

6.12 
6.33 
7.09 

24.00 
2-:".30 

16, 18 numarah iki yüz yetmiş sekiz arşın Sirkeciden - Topkapıya 
;ıı. 32 T<J1pkapı - Sirkeci Topkapıdan - Beyazıta 

6,1 
20 

60 

22.10 
22.46 

1.00 
arsa üzerinde kagir iki katta üstünde sekiz :ııı: Beyazıttan - Topkapıya 
oda bir sofa bir mutfağı havi ahır ve diliı:- fil Topkapıdan - Aksaraya 
kanın tamamı. Seher H. >~ Aksaraydan - Yedikuleye 

- .-
1 · Yedikuleden • Sirkeciye 6, 11 

Yukarıda cins ve nevile semti ve nmnaralan muhaıırer emva ı Sirkeciden_ Yedilı:uleye 20 

6.08 
6.33 
7.13 

24.00 
~4.30 

22.54 
gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hi -< 33 Yedikule-Sirkec:i 

ı(ll 
zalarmda gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takauür et fl'l 

Y edikulcden ~ Bcyazrta 
Beya.zıttan - Y cdiku1cye 
Y cdikııleden - Aksara:va 

60 

miş ise de mezkur ıbedeller haddi layıkmda görülmediğinde tek ~ 
rar on beş gün müddetle ilan edilmelerine .karar verilmiş ve ~ 

25 teşrinisani 31 tarihine müsadif çarşamba gıfuıü kat'i kararla ~ 37 Edimekapı -Sirk. 

Aksaraydan - Edirnckapıya 

Edimekapıdan - Sirkeciye 7-14 
Sirkeciden - Edirnekapıya 24-60 
Edirnckapıdan - Beyazrta 
Beyazıttan - Edirnckapıya 

Edirnekapıdan - Aksaraya 

-.-
6.04 
6.30 
2.03 

24.00 
24130: 

rmın çekilmesi takarrür eylemiş olduğımdan yevmi mezkfirda 
saat 14 ten on beş buçuğa kadar sand~k idaresine müracaat ey
lemeleri lüzumu ilan olunur. 

lstanbul Evkaf Mü
diriyetinden: 

Eyüp camii tamiratı için talipler tarafınd~ verilen fiatler 
haddi liiyık görülmediğinden pazarlrkla 1ılıalesi. 14-11-931 tarihi 
ne müsadif cumartesi günü saat on dörtte icra eıdileceıktir. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzere her gün öğleden sonra lnşaat he
yeti fenniyesine ve ihale günü de i t' :ıre encümenine müracaat
ları. (3748) 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

Büyükderede sahil sıhhiye idaresi binasının seUerden mu

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

Şartnamesini ve keşifnamesini görmek istiyenler mezkUr 
merkez levazım memurluğuna müracaat edeıbilirler. (3680) 

1 istanbu[ Belediyesi ilanları 

Saınyer Belediye Müdiri}'etinden: Büyüıkdere çayın kar
şısındaki Belediye malı tarla daiııede mevcut şa~esi mu
cibince müzayede suretile kiraya verileceğinden taliplerin 
9-11-931 pazartesi günü saat 13 te Belediye encümenine müra
caatları (3290). 

Keşif bedeli 457 lira 38 kuruş olan Üsküdarda 33 üncü mek
tebin tamiri açık münakasaya konmuştur. Talipler şartname ve 
keşif evrakını görmek için her gün Levazım müdürlüğüne mü
racaat etmelidir. Münakasaya gimıeık için 34,5 lira teminat la
zımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsali
ye alınarak bankaya yatıırılıp almacak makbuz veya hükumetçe 
muteber tanınmış baIJJkalardan birinin mektubu ile olur. Bu §e
kilde teminat makbuz veya mektubu ile ihale günü olan 30 teş
rinisani 931 pazartesi günü saat 15 e !kadar Daimi Encümene 
mü.racaat edilmelidir. (3754) 

-.-

1 9 3 2 
Tayyare YILBAŞI Pivangosu 
Adet Lira 

1 tkramiyı. 1,000,000 
1 .. 400,000 
1 .. 200,000 
1 .. 150,000 
1 .. 100,000 
1 .. 740,000 
1 .. , .:10,000 
1 .. : .20,000 
1 .. )15,(){)(l 

100 Mükafat (1,000) 100,000 
100 .. ( ,, ) 100,000 
100 .. ( " ) 100,000 
100 ,, ( " ) 100,000 

5 :kramiye (10,000) 50,000 
5 .. (8,000) 40,0Q(i 
6 " (5,000) 30,000 

15 .. (3,000) 45,000 
60 .. (2,000) 120,000 

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

Adet 3,340,000 

Yüksek mektepler mübayaat ko
misyonu riyasetinden: 

Mülkiye mektebi talebesi için yerli malından olmak üzere 
alınacak olan 300-350 metro elbiselik kumaş aleni suretle mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ve nümune
sini görmek üzere Yıldızda kain Mülkiye mektebi müdürlüğü
ne ve ihale tarihi olan 26-11-931 perşembe günü saat 15 te Fm
d1khda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek meıktepler mu
hasebeciliğinde mübayaat komisyonuna müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (3640). 

Diyarıbekir Birinci Umumi müfet
tişlik Alım Komisyonu riyasetinden: 

Diyarbekirde Birinci Umumi Müfettişlik emrindeki. otomo
biller için 400 ila 600 teneke kız maırka benzin, 306 teneıke vakom 
yağı ve 15 kiloluk 30 teneke en iyi cinsten gaz hı.palı zarf usu
lile mübayaa edileceğıinden itaya talip olanların kıymeti mu
hammenesinin yüzde yedi buçuk nisbetind~ "teminatı muvakka
te ve ihaleyi müteakıp teminatı muvak!katenln yüzde 15 e iblağı 
suretile yüzde 15 teminatı kat'iyıe vel'eceklerdir. Münaıkasaya 

Teminat aıkçesi iştirak edeceklerin yevmi ihale olan 30 kanunuevvel 93'1 tarihin 
Karagümrükte Kilise sokağında 1-4 No dükkan icarı 9 lira de saat 10 da Diyarbekirde Birinci Um·umi Müfettişlikte Alım 
Karagümrükte Kilise sokağında 8-9 No. diikkfuı ican 7,5 ,, komisyonu riyasetine ve şeraiti münakasayı anlamak fuıere de 
Beyoğlun<la Tarlabaşında 51-47 No. dükkan karı 7,5 ,, gene Umumi Müfettişlik Levazım Memurluğuna müracaat et 
Yukarıda semtleri ve numaralan yazılı dükkiinlar •kiraya ve- meleri ilan olunur. (3738) 

rilmek üzere açrk müzayedeye konmuştu·r. Talipler şartnamele- ı-------------------------
rini görmek için hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat et
melidir. Müzayede girmek için hizalarında 'yazılı teminat akçe
leri liizımdır. Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya bele
diyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz 
yahut hükumetçe muteber tanınmış bankalardan birinin temi
nat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu 
ile ihale günü olan 30-11-931 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidir (3756) 

lstanbul Adliye Levai'ımından 
İstanbul Umwni hapishane ve tıevkif.hanesile Üsküdar ha

pishanesi için muktazi 50000 kilo mangal ~ömürü münakasaya 
vazedilmiştir. Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Leva
znn dairesine ve taliplerin de 26 Teşdnisapıi 931 tarihine mii
sadif Perşembe günü saat 15 te Defterdarlıkta müteş~kil ko
misyonu mahsusuna müracaatları ilin olunur. (3724), 

~-Saıı'atklir Haz1m Bey tarafından Kara2'ÖZ•-
Bu akıamdan itibaren her pazartesi aktamı Aat 10 ~ 

Londra Birahanesinde 
S f• . H Ktlçtik Çiftlik parkı :t.= a ıye anım :-ı:ıehkfud~r.ile iıtirak 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlannı kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı j Üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan ~ Telefon: 20960 Posta kutusu lst 753 

~OGUK HAVA DAPOLARI ve 
ELEKTRO- AUTOMATİQUE 

daireleri tesisatını inşa eden büyük 
birinci sınıf bir 

Alman Fabrikası 
meslekten ve bu işlere vakıf 

Merkez accnta: Galata KöprU ba· 

11 B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühül'· 

dar 2"de han 2. 2740. 

PİRE-İSKENDERİYE 
(IZM1R) 10 Teşrinsani 

Salı 10 da Galata Rrhtı
mmdan kalkar. 

TRABZON POST ASI 

Mümessil ara yor 
Teklifabn " F. D. 1005 ,, rumuzile zirdeki 

adrese yazılması 

(ANTALYA) vapuru 10 
Teşrinsani Salı 17 de Sir-· i 
keoi Rıhtımından hare
ketle Zongulda!Jı:, İnebo- n 
lu, Ayancrk, Samsun, Ü- g 

e nye, Fatsa, Ordu, Gire · 
Rudolf Mosse, Frankfurt a·M, 

Allemagne 
. . , . 

';J. ~ ;_ " • ı 

son, Trabzon, Rize, Ma 
pavriye gidecetkir. Dö· 
nüşte Zonguldak yoktur. 
Of, Sürmene, Gör.eleye 1 

J.ıllman Hastane&• ' de uğrayacaktır. 

l•h00"1nn oos:!.~!'"~:~-:=~~~M TAKSiMi ~ım ~Aflj 1 
ALMAN HASTANESi ~·~' -- ~-~'-~ ~~-~ d 

Yeniden açılmış ve hasta kıabulüne başlamıştır. b 
Poliktinik saatleri: Cuma ve pazar günlerinden maada 2- 3. KARADENİZ 

Tut.efon: Beyoğlu 4950, 4959 POST ASI 

Büyük ikramiyesi 1,000,000 hra oıan '\ Erzurum 
pek mühim Yılbaşı piyangosunu 11 T. ·Sani 

Çarşamba 
t 

ğ 
d 
g 

ihdas etmekle Piyango müdiriyetini şayanı tebrik buluruz. Birçok bü
yük ikramiye ve mükafatlar kazanılacak bütün ikramiyelerin yekunu : 

3,340,000 Liraya 
baliğ olacak, bu fevkalade keşi.dede siz. de taliinizi tecrübe ederek 
kazanmak, kendiniz ve aileniz mes'ut daha .doğrusu zengin olmak is· 
ter!Wlniz hemen İstanbu.lda Eminönünde Valide hanı ittisalinde 4 No. 

il günü akşamı Sirkeciden 
harclı:etle (Zonguldak, İne 1 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 

K A O E R " R. V E N T U R A ,, 
gişesini ziyaret ve biJ.etleriniri i.ntih"P etmelisiniz . 

Rizeye gidecektir • 
Fazla tafsilat için Sir

keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 KADER GİŞESİ; umumun teveccüh ve itimadına mazhar o1duğun

dan en büyük ikramiyeyi kazoan.dırabilecek biletinizi almak üzere 
doğrudan doğruya bu gişeye müracaatınız tavsiye olunur . I~#===== 

Hamiş; Anadolu vilayatı ile memaliki e<>1loebiyeden sipariş kabul ve 
blletle.rile resmi plan ve keşide listelerini masrafsız 41.arak göndenne-

ği taahhµt eyleri~z ... 1!111 .............................. ... 

Yüksek mektepler mübayaat ko- 1 

misyonu riyasetinden: 
Mülkiye mektebi talebesi için diktirilecek olan 110-120 ta

kım elbisenin imariyesi aleni suretle münakasaya konulmuş- 1 

tur. Taliplerin şeraiti görmek için Yıtdrzda Mülıkiye mektebi 
müdürlü<Yüne ve 26-11-931 tarihine müsadif perşembe günü de ., . 
münakasaya işüraık için Fındrkhda Güzel San'atlar Akademi
sinde Yüksek mektepler mübayaat komisyonuna müracaat ey
lemeleri ve münakasanın saat 15 te hitam bulacağı ilan olu
nur. (3639). 

[D'evlet DemiryoUarı idaresi ilanları 1 
Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı 1 

zarf<> münakasasr 23 ikinci Teşrin 931 Pazartesi günü saat 16 
da İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankaıra ve Hay
darpaşa veznelerile Eskişehir istasyonuada birer liraya satıl
makta olan şartnamelerde yazılıdır. (3521) 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
ni almak ve münaıkasaya işti
rak etmek üzere teminat ve tek 
lifnameleırile yevmi mel'lkfirda 
komisyonumuza müracaatları 

Diinyamn en hassas en da-
kik ve ayda bir dakika bile 

~arketmiyen saati 

15 sene ıçın taahhiltlüdür. 
1929 senesi Barselon Bey

nelmilel meşherinde birinciliği 
kazanmıştır. Fiatleri.n ehveniye 
ti ve aaatlerin zerafeti bilhaooa 

1 

diğer markalarm fevkindedir. 
Türkiye için umumt depos.u: 
İstanbul Sultanhamam No. 32 

Türkiye için umumi deposu: 

VAHE OTOC1YAN 
t .. taııbu.l Sultanhama.m No. 52 

K. O. ve 1 inci fmka kıtaatı
nın pirinç ihtiyacı kaıpalı zarf
la münakasaya 'konmuştur iha 
lesi 26-11-931 çaırşamba günü 
saaıt 15 te Fındııklııda K. O. 3. 
SA. AL. KOM. nunda yapıla
caktır. Şartnamesini almak ü
zeııe her gün ve ihale saatinden 
evYel teminat ve tıeklifnamele
rile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (504) (3562) 

(511) (3617) 1---------.... 

Ordu ihtiyacı sıhhiyesi için 
kapaolı zaırfla katgüt mübayaa 
edilecektir. İhalesi 25-11-931 
tariıhind.e saat 15,5 de icra edi
lecektir, Taliplerin şartnamesi 

'I' 'I' 'I' Parls Tıp FakUıtesl mezu11~ 
K. O. ve birinci fırka ıkrtaatı , :::ilt ve zührevi hastalıklar mütehass1' 

nın ihtiyacı için şeıker kapalı Dr. Bahattin Şevk 
zarfla münakasaya konmuştur. Babıali caddes~ Meserret oteli 
İhalesi 23-11-931 pazartesi gü~ hrsısında Avni Bey · apnrnm•n• 

l 25 sabnht•n akşama kada . 
nü sıaat 15 te ~omisyonumuzda 
-yapılacaktll', Taliplerin şartna 
meyi almak üzer.e her gün mü
nakasaya iştirak etmek üzere 
de vakti rnuayyende teminat 
ve teklifnıamelerile komisyonu 
muza müracaatlan(506) (3594} 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar ted•' 

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebİ 
el yanında 34. 

MlLLlY 

' d' 


