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1 •r. ~ere aahneye bakalım. 
~ilız dynamisminin sıklet mer
~ te§kil eden itimada layık ster· 
ııg, IOn hadiseler kar.-mda tiddet· 
07~Yletti. lki ıünde 124 fra~la;'1 
u· "-nka düştü. y armki seyrı hıç 

1 değiJdir. Çünkü sterling'i ıter-

Gazi Hz. Cemiyeti Akvam ı· ·ı· ı· k 
ve Türkiye ngı iZ ırasının SU 

11.. • • 
" Yapan, cihanın Londraye ıtı-t , 
. ederek parasını oraya tevdi et· , 

esıydi .. 
'ticaret müva2enesi 158 milyon 

1
&.b.n (1913), 392 milyon açığa 
~30) fırlayan "'e mütevazin büt

~ı, 120 milyon liralık bir boşluk 
Ost ' . t eren bir memlekete kolay ıbına 
.l'l\az. Bu sebepten cihan, Londrada 
Scrtnayesini yavaş yavaş çekiyor. 

. lldradan ı;on üç ayda 200 milyon 
tar k'J . ~e ı mıştir. 

Diğer taraftan, İngiliz donarun~-
ırıda işidilmemiş bir hadiseye ıahıt 
.u~uyor. Yüzde yinni beş ınaaş k~ 
lltıınj haber alan donanmanın b~r 
•srrıı, manevra üstünde işi terkedı
or. 

~ İngiliz sanayiinin dayandığı en 
bıuhi~ direk, pamuk sanayii~!r· Bu 
'anayun c• ki müşterileri lngılız m~-

• ~\llatına bakmaz oldu. Bilha~sa cı· 
C~n. Rİimüş fiatinin düşmesmd~n, 
_.ırıın iştira kabiliyeti azaldı. Çın, 
llgiliz pamuklusu almıyor ... 

lngiliz maarif muallimlerının ma-
~arrndan yapılan tenkihat, ~ual-

1ler arasında heyecanı mucıp ?1-
luştur. Bunlardan on -~i~ ?,l~a~li~ 
Oıtdrada toplanarak gurultulu ıçti-

ltıalar aktelmi .. ferdir grevden bah-
•e'--• " ' uuışlerdh·. 

Sütün bu hadiseler karşısında na
~lar hükumete çevriliyor. Hüku
bıe~n cösterdiği manzara tamami~.e 
Ş~kilsiz, amorf bir manzaradır. H~
tıunet ne ister, ne isteyebll~~ ~e bıl
asaa yapabilir vuzuhla goruleme-

• trı k , ı· . e teclir. Bu bariz zaaf emare .erı, 
~1eri ağır gittiğinden şikaye~. ed~en 

U'V'arlak Masa konferansı uzerıne 
te$İr 'k tınekten hali kalamaz. 
liint ~e:ıi:i murahhası Gandhi de, 
şiddetli taleplerini pervasızca serdet
l'rıekten hali kalmıyor zaten. 

Candhi'nin talepleri nedir? 
Candhi'nin istediği vazihtır. Gan

d!U, Hindistanın tam istiklalinden 
tıı..1ca bir şey istemiyor. Gandhi'ye 
gO..e bu istiklal, İngiltere ile müsavi 
ter.it muhafaza edilmek ıartile, bir 
~tiki mesı:ıiye, bir associationa ma
~ değildir. Çok söylenen ve bilinen 
hır gayenin esbabı mucibesini bir az 
takından tetkik etmek, bazan esba-

1 hluc:ibenin malum olmama~ında~ 
~~nış fikirlere zahip olunabslecegı 
açın faidelidir. 

Candhi,ye ııöre Hint rnedeni_yeti, 
~nupanınkinin akaidir. Gand~ ba
lat bir iktısat siıtemini ve basıt pa· 
.._k çıkniını fabrikaya, ıimendife
~. ~in bütÜn materyalizmine te~-
tab eder Gandhi köylerde yapbgı 
"~d~ daima' bunu ııöylemiıtir. 
~1 dbi mevcut vaziyeti idame eden b , • 

tiliz idaresine muhaliftir. Satanıc, 
~Ybuıı vaafile ifade ettiği bu idare
)e kal'Jı sulh ile isyan eder. Taraf· 
'-'ları hükumet memuriyeti almaz· 
~ • Hükumetin mekteplerini, adliye 
'-i, idari müesseselerini boykot e
dfıtier-. Bütün bu hareketlerin arka
••ncla ana fikir olarak, ittirak etme· 
-~. . . ~,. ınana11na olan non-cooperatıon 
~l'a~eti vardır.Bu siyasete g~r~Hint 
.., hükumete vergi "'ermemelıdır, ka 
"'-blara itaat etmemelidir, idareyi ta 
~alıdır. Gandhi,ye göre, bu u• 
"-ile, hükıimetin Hindiıtandaki ic
~b tatil edilecek, akamete uğrab: 
~~· Hükumet te nihayet, ken.~ 

I_ 

İsmet Pş. dün geldi ve 
Gazi Hazretleri 

tarafından kabul edildi 
Başvekil dün akşam da Gazi Hz. 

ile uzun müddet görüştüler 

ismet Pş. Roma davetini kabul etmiş ve 
ileride bu ziyareti yapacağını vadetmiştir 

Baıvekil ismet Paşa, refakatinde 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya, İzmir 
meb'usu Saraçoilu Şükrü ve hususi 
kalem müdürü Vedit Beyler olduğu 
halde dün ıabeh tren ile Ankaradan 
§ehrimize gelmişlerdir. 

z ·-

lamet Pata munia ve mütebesaim 
bir .ima ile trenden innıit ve müa
takbelinin ayn ayn ellerini aılmıı,
br. 

Haydarpaşa İstasyonunda ismet 

(Devamı 6 ıncı sahiledej 

eıtdine çekilmekten başka çare gor 
~ecektir. Bu ıurette, hiç kimseye 
~tı tiddet, violence, kullanmadan • 
liırat istiklali kazanılmıt olacaktD'. 

imkanlara gelince: f E K İN v 
it Tahrik edilmek istenen memle· S:t küçük · bir memleket değildir. ,,, 
it Q nüfus tahririne göre bu memle- L _ _._J-~. ::~~LJ.-----;;-;:--~;--;_,_ __ "'-__ _, 

e ette 318 milyon nüfus vardır. Bu ı H b. 
z, ~ilfus, Türkiyenin tam 22,S mislidir. Japon ar •• a .. r ın ve S llra, nüfus mütecanis değildir. Ay 

ci r "! aYn kıt'alardan ibaret olan bu ce- ı ' 
l . ::: tnemlekette, her kıt'anın dah!lin p ekı· ne yuruyor ar. 
~ l-. ~ka kanunlar, batka iktısatlar, 
i(' şka dinler, başka içtimai örfler 
1(1 ~dır. Bütün bu gayrimuayyen • • • • • t • • 

~ \~surlar içinde ehemmiyetli olarak B bardımanlardan hı· r çı·n cehn· ~ 1 Unıuır tebarüz ediyor. 216 mil- y 
I 0tı nüfuslu Hindular (bütün nüfu- Om ' 

•tın yüzde 68 zi) ve 70 milyon nü- ı . . d yanıyor ~slu İslamlar (bütün nüfusun yüz- alev er ıçın e • 

[ 

~ 22 si). Bu iki mühim unsur ara- Harbin demiryolunan ortasında mu 
::"da münaferetler Gandhi'nin is- KIO 1J't A.A.- Çinliler dün kabil bir taarruz icra etınlılerdir. 
~ rnüşavirleri olmasına rağmen, TO ~~ d Chaog-hun'un 

~ bıalfundur. aiqanı saat : ela ve Mukdesı (Devamı 6 ıncı sahifede) 
· Bu karışık kütle içindeki umumi ·60 ki)ornetre cenu un .,0 , .. - ............................... , ..... _ 

,,, ~f . . , _. .... - .... -ti' ~ sevıyesınc bakılırsa, ,ayanı ___ ._.............. • .. • i• frrkalan daha fazla ittirall ettir· 
tr ~r~t derecede görülür. Okumak • • t ettiği nüfusun PY~;t~ ınek iıteyen aoıyaliıtlerin hiç Yanat 

P' ~ lu bu memlekett.e pek azdır. Son :~1ınasından dolayı ~.ef••:~f mayacakları, ve vaziyeti uzatıp ilk-
ı' ,. .. a neşrolunan Sımon raporlarına _;:lr L:- kuvvet temerlriiz "daf L-Larda daha emniyetle ekıeriyeti 

--
Gazi Hz., dün geıç vdte 

kadar Sarayda meşgul ol
mu~lsrdır. 

1 stihbaratımıza nazaran 
Gazi H z. teşrinievvel niha
yet/erinde Ankaraya avdet 
buyuracaklardrr. 

Etıbba 
Odası 

idare heyeti yeniden 
seçilecek 

Etıbba odası idare heyetinin 
yeniden İntihap edileceği ha
ber alınmıştır. intihabın teıri
nievvel bidayetinde yapılması 
çok muhtemeldir. 

Bir hafta evvel otuz kadar 
doktor etıbba muhadenet cemi 
yetinde toplanarak aralarında 
yeni idare heyeti için Tevfik 
Salim Pş. Ömer Lütfü, opera· 
tör Murat, Neşet Osman ve 

Yeni idare heyetine naın#t göste
rilenlerden Esat ve Hamdi Suat 

Beyler 

Nuım Hamdi Beyleri fkongre
ye namzet gösterilmesine ka .. 
rar vermişlerdi. Bu ...,.t ise a
zami ancak en bef, on altı rey 

alabilmiflerdir. 
Bu yirmi beş, otuz doktorun 

dahi ittifak edemiyerek intihap 
edilmek üzere tesbit ettikleri 
bu idare heyeti hariçte kalan 
yüzlerce doktoru mütehayyir 
bırakmış ve bunlar aayri mem
nun kalmıılardır. Otuz . kad~r 
doktorun intihap etmek ıstedı
ii bu idare heyetinin bütün 
doktorları nasıl temsil edeceği 
cayı ıüal ıörülmektedir. 

Tıp fakültesi, hastahaneler 
ve serbest etıbba J1JUhitinc:le te
mas ettiğimiz doktorlar, daha 
mütesanit bit ekseriyet hasıl ol 
duğunu, baıka bir idare heyeti 
intibam için karar verdiklerini 
aöylemiılerdir. Heyete girmesi 
tekarrür eden zevat tunlardır: 

ASLI AZA: 
Profesör Hamdi Suat, Maz

har Osman, operatör Murat, 
Haseki hastanesi sertabibi E
sat, muallim agreje Tevfik 
Remzi Beyler. 

tHTtY AT AZA: 
Çocuk ınütehauıeı Ali Şük

rü, Giıreba hastanesi sertabibi 
Ömer Lutfü, kulak mütehasaıaı 
Bahri ismet, muallim operatör 
Kemal ve AH Eşref Beyler. 

Bu isimler üzerindeki fikir
ler gittikçe kat'iyet kespetınek 
tedir. 

Doktorl~nmız bu intihap
la yakından ve dikkatle alaka
dar olmaktadırlar. 

---
Türkiye şeraitin tahak
kukunu beklemektedir 

····--Tevfik Rüştü Beg dün 
sefirleri kabul etti 

Sofya 22 (Milliyet) - Zora gaze
tesi, bu aabahki nüshasın<l- C"r·:ı:cv· 

rede intişar eden 
" La Macedonia ., 
gazetesi nı u • 
habirine Türkiye 

Hariciye vekili 

Tevfik Rüıtü B. 

tarafından vuku
bulan beyanatı 

nqretmektedir. 

Tevfik Rüştü 
Bey mülakabnın bidayetinde, Türk
Bulgar münasebatınrn pek iyi oldu
ğunu söyledikten sonra, Türkiyenin 
Yunan - Bulgar ihtileflarının hallin
den ve bu iki memleket arasındaki 

mukarenetten faideli neticeler belde 
diğini ilave etmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey demİ§lİr ki: 

''- Ben hiç bir zaman üzerime 
mutavasut rolü almıyorum. 
Fakat Yunan ve Bulgar dostlarıma. 
lki memleket arasmdaki muallak me 
ıele[er halledilirse, bu neticenin ev
vela kendileri için, ıonra da her üç 
memleket ve bütün Balkan miHetleri 
için müsait tesirler hasıl edeceğini 
telaar etmekten hali kalmadım.,, 

Muhabir bunun üzerine, Türk.iye
nin üç Balkan devletinden (Türkiye, 

Yunanistan, Bulgaristan) mürekkep 
bir nevi Balkan Lokarnosu halinde 
bir tetekkülün "husulüne çalışıp çalış 
madığı hakkındaki rivayetlerden 
bahsederek, bu üç devletin Cemiye
ti Akvamda Balkan pupunu tesn .. ı 
etmek üzere sıra ile ahzı mevki et
mek üzere, Türkiyenin Cemiyeti 
Akvamda daimi bir sandalya alıp al 
mayacağmı ıormuştur. 

Tevfik Rüttü B. bu ıuale ıu ceva 

br vermiıtir: 

_ Ortada ıiyasi bir a-rup yoktur. 
Biz cephe almak istemiyoruz. Fakat 
bir dostluk vücude ıetirebiliriz. Bu 
dostluiun Türkiyenin Cemiyeti Ak
vama girme.ini teshil edeceği doiru 
dur. Bu da Türkiyenin Cemiyeti Ak 
vamda yalnız kendisi için dejil, Bul 
gariatan ve Yunanistan için de dai
mi bir dostluk i"rali demektir ki bu 
ıün İçin bu binnazariye mümkün 
değildir. 

Ben bu husuıta dostum M.Mihala
copuloı'un "L'Eurupeen,, gazetesin-
de netretmit olduğu makaledeki fi
kirlere bili kaydü ıart ittirak ede
rim. Cemiyeti Akvamda temıil edi
len memleket hanııiıi oluna olıun 

bu suretle, aktettiğimiz bitaraflık 
muahedelcrinin çerçevesi dahilinde 
noktai nazarlarımızı, menafiimizi da 
ha iyi müdafaa edebiliriz. Bu suret
le Cemiyeti Akvam mahafilinde de 
sulh fikirlerinin inkitafına yardım et 
mit oluruz.Şu fikirdeyiz ki,böyle bir 
netice, Bulgariatanın kom§ularile mü 
nasebataru cı. teshil edecektir. Zira 
bizim bütün Balkan memleketlerile 
münasebatımız son derece İyidir. 

Türkiye Cemiyeti Akvama kartı 

daima dostane bir vaziyet muhafaza 
etmittir ve Cemiyete dahil olmasını 
mümkün kılacak şeraitin tahakkuk 
etmesini beklemektedir. Vakıa Yuna 
nistanla Bulcariıtan araımda teeı

ıüı edecek dostluk, Türkiyenin Ce
miyeti Akvama dahil olmaarnda bi
ricik amil değildir, belki mevcut •• 
miller araaında bir tanesidir. 

Tevfik RüttU Bey 

Dil11 Rıu ~ ltalgan ••/ir
lerini kabııl ttfti 

"ar H' d" d · arif Y- uu d bu mu aa- ~ t e! • ın ıs~an a yapdan bır ma bolUDJllJlkta ve hem. .e • almak tasavvurunda olan konaerva-
/ lı~kikinde, bır sene mektebe ba§la- k için ıittıii m~ml~~etin tifl . taraftar olmayacaldarı mü- Şehrimizde bulunan Hariciye ve-

~n çocukların adedi 3,5 milyon ola· Y! yapına iktısadi vaziyeb, mustea· 1 erın dil'rı;e Hint davHının Lon- kili Tevfik Rüıtü Bey dün Yeniköy 
k gösterilmekte, fakat dört ıene sıy~ı ve rı'rnuayyenlik ve müsteana ta ea e 

1 
>h ~ kıbet" · 1 ilt 'otır ki d k 650 na bır gay .. idedir dradaki müp cm a ınm ng e- deki hanelerinde Ruı ve J tal yan se-

h · . a ayna çocu ar an anca . af manzarası goıtenne • . b. ka dah . d fi leri . kabul . i T fik Rti 
-"' ~~ınin mektepte kalmış oldukları, bır za re aleyhıne ır t a sıs ve u- r m etmift r. ev f-

./ ticaretimizi 
mutazarrır edecek m 
Hükumet, Frankı kabul etme 

derhal müşkülatı yenmiştir 

Dün ihracat tacirleri Ofiste bir iç 
yaptılar; Türk parası sağlam bir hal 

İngiliz lirasının mütemadi 
sukutu ve gayri tabiiliği üzeri
ne hidis olan vaziyet beynel
milel mali buhran halini almıt 
tır. 

Dünkü vaziyet ve ajanı tel
graflarının getirdiği haberler 
Türle hükômetinin bu mesele
de ne kadar durbin hareket et
tiğini ve Frangı esas kabul et
mekle verilen kararda ne dere
ce isabet edildiğini ortaya koy 
muıtur. 

Diin gelen haberlere nazaran 
dünya piyasalarında İngili:a'i 
takiben Dolar ve Liret'te suku
ta başlamıştır. 19 eylulde lı
tanbul borsasında bir Türk li-
rası mukabili 47 çent 20 milim 
ve Liret 9,2 iken dün Dolar 
47,84,17 ye, Liret de 9,27,70 e 
dütmüştür. Bütün dünyada 
devlet eshamı diitmektedir. 
Düyunu muvahhidede sukut 
alameti görülmüşse de dün sa-

bah 49 da açılm;~ aktam 
muameleler 51,5 tan ol 

"Dün borsadaki vaziy 
gün evveline nazara• d 
mal ve iktıaadi mahafil 
ziyet daha çok emniy 

(Devamı 6 mcı sahil 
-N•111.-11111lllllllllllllll-IN•11•11111111e11Hllllltt•lll••11111•1 .... 1at1llllMH• 

Balkan konferans 
Konferansta görüşülecek ç 

mühim meseleler var 

Birlik umumi katibi Ruşen Eşref 
konferans hakkında izahat veriy 

'A/gonkarahisar mttb1 us11 
Ruşen Eşref Bey 

Balkan birliği Milli Tü 
lııeal umumi katibi Ruwen E 
tehrimbcle 20 tetrinievveld 
cak Balkan konferaneları 
ıazetemize tu mühim bey 
lumnuıtur: 

- lldnd Balkan konfera 
müzdeki tefrİnienelin · 
Trabzon meb'usu Büyük 
liıi Reiı Vekili Hasan Be 
ri1uetinde toplanacaktır. 
ten lıir ıün önce yani ayı 
da konferanım komiteai & 
da buluıaralı rliznamenin 
lini müzakere ve ta.bit 
Biliyonunuz ki Balkan k 
geçen sene Yunanlılann te 
rine ilk içtimaını Atinada 
velde aktebniıti. Bu yıl d 
gene aym tarihte inikat ed 
kat beynelmilel parlament 
ıi konferansı gelecek ayı 
Bükreıte açılacağından 
hular ve bilhaHa Roma 
bu tarihte lat.anbuldaki k 
yetiıemeyeceii için o gru 
seti tarafından vaki olan t 
rine diğer milli gruplara d 
lnİftİ. Onlarm muvafalcatil 
ma tarihi 11 tetrinievvele 

" dıge 1 · · k ~ l dö" y ·ntı"habat olmadan, bu gay• mania karıpcağını tahmin etmek tü Bey bugün Japon selarethaneain-
" ~· r erımn so aga ve sefa ete • en ı 

_., __ ,_;·ı.ı · a..ı.:..:ı~L.......a.: 1:,..._,...._zıs.cu-.-'zail~·=-=olın=a:..:y~a-- ..ı.....!lk~a:bil::." ...:o::;:,lu;;;.:r:..:..· _________ .....1. _ _...:;_ _____ .:......;.__....,.:..:.:.:.-=....ı..ıı.:d:;e~öğle yemefine davetlidir. Muma- ,_., __ 
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KARA 38İR GÜN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

. -
lngilterede siyasi va- 1 ltaly?~İn 

Aziz Hütlagi 

Emri bildikleri halde •• 
. k k ' Teklifı 

zıyet ÇO afafSIZ • Müzakerelere Türkiye 
nıurahhası 

Hükunıet yeni bazı kararlar verdi da iştirake başladı 
Harbiye nezareti beni kurtarmak 

için ufak bir 
müracaatta bile bulunmamıştı 

LONDRA, 2v A.A. - Dün Prieto gümrük müdiriyetine CENEVRE, 23 A.A. -
büyük Britanya hazine Lord bir emir vererek İngiliz liraai- Hükumetler komisyonu dün 
komi&erlerinin altın mikyası ka le verilen çeklerin kabul edilme akşam toplanmıştır. Reisle bir
nununun 1931 de muaddel bi- mesiııi bildirmiştir. likte Massiğli, Lmd Cecil, M. 
rinci maddesinin tatbiki cümle Federal Reserve banka! ımn Grandi, M. Curtius, noktai na
sinden olarak, Büyu''k Britanya b bl · ~, zarlarını biribirine telife uğra, 

Hatıralarrmı yazarken beni ı lık, bu herşeyi göze aldırış de. 
kurtaranları ve zafer alayları- ğilmidir? 

ir te ıgı 
vatandaşlarile müttahit krali- NEVYORK, 22 A.A. _ Fe- tıkları Çin'li ve Japonya'lı re-
yet memleketleri dahilinde mu fiklerinin yanında bulunmaları 

deral Reserve Bankası ecnebi 
nın Türkü yrldıramıyacağını 
Cenerale anlatmış olanları sön 
mez ve unutulmaz bir hürmet 
duygusile burada anmak be
nim için büyük bir sevinç oldu 
ğu kadar tarihi bir vazifedir 
de. 

Harbiye Nazırı Yaver Paşa 
idam edileceğimi duyunca ağ
lamış, fakat Harbiye nezareti 
ufak bir müracaatta bile bulun 
mamıştır. Müsteşar Paşa ise 
Fransız korkusile tahliyemden 

1 sonra bile beni evime gönder
memiş, Bekir ağa bölüğünde 
mahpus tutmuştur. Buna mu
kabil o zaman sansör müfetti
şi olan muhterem Hüsrev Bey
efendi ve birkaç arkadaşı der
hal muhtelit sansördeki vazife 
!erini terketmişler ve beni kur 
tarmak için her çareye baş 
vurmuşlardır. Hüsrev Beyefen 
dinin bu tarihi vazifesini ben 
değil, benim oğlum ve onun 
torunları da unutmıyacak ve 
ailemizin tercümei halinde ebe 
di bir sükran mevzuu kalacak 
tır. Ke~alettin Sami Paşa haz 

ı retlerinin hakkındaki yüksek 
've Türk ruhuna has fedakar
lıklarını çok sonraları öğren
nebildim; o zaman ellerini öp
medimse şu yazılarımın ve bü 
tün ııeslimin saklıyacağı şük
ran ve ailirımez hatıra o borcu 
ımın biı· senedi olsun • 

Benim için ve hakikatte 
pıilli izzeti nefsimizi ve istik
lalaiz yaşayamıyan kuruluşu
muzu kurtarmak için çalışan
lar arasında sevimli edibimiz 
Ercüment Ekrem Beyin de çok 
büyük bir hizmet ve tesiri ol
mu§tur. Bu kıymetli arkada
şım bir mektubunda şöyle di
yordu: 

" .. Benim yerimde kim ol
saydı değerli bir Türk zabitini 
yok yere idamdan kurtarmak 
için olanca kudretini sarfeder
di. Bu işte bana hiç bir hissei 
şeref isabet etmiyor kanaa
tindeyim. Bana karşı ne min
nettar olmanızı, ne de b~nden 
bu vesile ile bahsetmenizi iste 
mı yorum.,, 

Yarabbim! Bu yükseklikler ö 
nünde ben ne hakir kalıya
rum ! Kır atile bulutları, yıldız 
lan, dağları ve dalgaları eze
;;-~k geçmek istiyen T utanka
monlarm ayaklan altından be 
ni kurtarmak için atının nal
ları altına uzananların yüksek 
!iğini nasıl ölçmeli ve nasıl ö
demeli? Aziz Ercüment, sen 
Aziz Hüdaiyi değil bir Türk 
kardeşini kurtarmak için Ce
neralin kamçısı karşısında bir 
granit gibi dikildin, onlar se
ni de tutar, seni de benim tür 
beme gömer ve seninle de bir 
terrör dersi verebilirlerdi. 

Bunları sen ve kıymetli ku
mandanlarımız elbette hesap 
ettiniz; zaten ecnebi kuvvvetle 
rini yıldıran da bu yılmamaz-

Benim yerimde kiın olsay
di böyle yapardı, diyorsun; ha
yır ,sevimli edip, senin yerin
dekiler değil, mes'ul ve mec
bur olanlar bile bunu yapmadı 
lar; hata düımanlarımıza hoş 
görünmek için beni hapsetmek 
divanı harbe vermek ve İstan~ 
bulda.n uzaklaştırmak gibi ila
veli hizmetlerde bulundular. 
Ben kurtulmasam da olurdu; 
fakat Türk şerefinin, Türk iz
zeti nefsinin ve boyunduruğa 
girmeyen Türk iradesinin kur
tulması lazımdı; bunu siz kah
ramanlar yaptınız; bunun için 
sizlere karşı kendi vazifemi ya
parken tarihimize ait de bir 
borç ifa etmekle müsterih ve 
mağrurum. Arzuna rağmen 
senden bahsettim, etmemek e
limde değildi. 

* * * 
Husrev Beyefendinin ve hr

ka kumandanlarımızın teşeb
büsleri sırasında yeni matbuat 
müdürlüğüne geçen Ercüment 
Ekrem Beyin ilk işi matbuat 
meselesmden idama mahkiim 
edilmiş bir zabiti kurtarmak 
için F ranşe Despre'nin yalısına 
koşmak olmuştur ki bunun taf 
sili.tını yukarıda yazmıştım. 

Ceneral Franşe Despre ce
napları Ercüment'in ilk müra
caatlarını alaylı bir azametle 
dinlemiş, istediği şeyi anlayın 
ca da "Ha ••. Aziz Hüdai için 
mi, demiş, onu affedemem,. 
daha sonra fırka kumandan
larımızın şakaya benzemiyen 
tehditlerini hatırlayarak guya 
bir cemile olsun diye Ercü
ment' e şöyle bir teklifte bulu-
ı:nıyor: 

kim bulunanlarm i•an ahire ka hasebile bu müzakerelerde bu-• memleketler hesabına olarak dar bilvasıta ecnebi dövizleri lunamamışlardır.Komisyon tes 
dünden beri bir tarafa ayrılmış h k satın almag" a veyahut nakit mü !ihata bir fasıla verilmesi a -
olan 109 milyon Yüz bin altın l l 

bayaası maksadile para becayiş kında teklihe bulunan ta yan 
doların henüz ihraç edilmemiş 

Yapmag" a mezun olmadıkları 1 hatiplerini dinlemiştir. 
olduğunu bildirmiştir. Bu a tı- H' 

hakkında resmi bir tebliğ neş- Macaristan, Avusturya, m 
nın nereye gönderileceğine da- b Af retmi• oldukları ; .. ar edilmiştir. distan, Danimarka, Cenu i -• • ir malumat alınamamış ise de k Atideki lüzumlara göre iştis rika ve Almanya namına: ont Fransa ve Felemeoııık hesabına nai hareket edilecektir . Bemtsorff, bütün hükumetler 

1 - Hali hazırdaki ticari ih olarak ayrılmış olduğu zanne- tarafından teslihatın tenkisi i
dilmektedir. Bu münasebetle tiyaçlar için; çin yapılmış olan vaitlerin infa 
Avrupa merkez bankalarının 2-- 21 eylul 1931 den evvel İ zını beklemekte olduğunu söy-ngiliz buhranı dolayısile ihti-

yapılmış mukaveleler için; !emiş ve buııdan dolayı Alman 
3 - Makul hudut dahilinde- yat paralarm·ı çoğaltmak arzu- murahhas heyeti tarafından 

sunda bulunmaları muhtemel 1 ki •ahsi ihtiyaçlar ve seyahat memnuniyetle telakki edilen • • olduğu beyan edilmektedir. 
masrafları için; tal yan teklifi kabilinden her bir 

Bundan başka bükiimet mıa Siyasi vaziyet kararsız teşebbüse müsait bulunacağını 
hafilinde, kabinenin, vaziyet- LONDRA, 23 A.A.- Altın beyan ederek böyle bir fasıla-
ten istifade eylemek suretile mikyasının terki, dün muhafa -· ı nın terki teslihat umumi muka
zarar vermek istiyenlere kartı zakar fırkası reislerile liberal velesine takaddüm eden geçici 
şiddetli tedbirlere müracaate fırkanın şimdiki lideri arasında ve ihtisari bir tedbir olacağını 
karar vermiş olduğu da söylen hali hazırda intihabata teves- ve hiçbir zaman bu mukavele 
mektedir. ıül etmemek hususunda itilaf yerine kaim olamıyacağını söy-
Gümüş nakit usulü ihya hasıl olduğu sırada ümit edil- !emiştir. Müsakereler bugün 

edilecek mi? miş olan derecede siyasi vazi- de devam edecektir. 
. yeti tenvir etmemiştir . Bu celseye ayni zamanda 

NEVYORK, 22 A.A.- Nev Evvelki gece meşru bir güm Türkiye ve Kostarika mümes-
y ork Times gazetesinin Va- rük rejimini ihtiva eden tama- silleri de iştirak etmekte idiler. 
şington muhabiri, Amerika'nın mile muhafazakar bir progra- Arjantin ve Sovyet cümhuriyet 
Londra ticaret ataşesinin, İngi ma istinaden hemen intihabata leri vuku bulan daveti reddet
liz lirasının kıymetten düşürül girişilmesine hararetle taraftar mişlerdir. 
mesinin muvakkat bir müddet olan bu itilafa karşı şiddetle ta Maamafih Sovyet cümıhuri-
için büyük Britanya'nm ticaret arruza geçmişlerdir. yetleri İtalyan teklifini hararet 
muvazenesini ıslaha yardım e- Hatta muhafazakar fırkanın le tasvip eyilemiştir. 
deceği mutaleasında bulundu- merkez teşkilatına mensup nü Meksika bugün Cemiyeti 
ğunu kaydetmektedir. Mumai- fuzlu bir zatın bu hareketi teş- Akvama 1ıirigor 
leyh muhabire göre, M. Mac vik ve. teshil et~ekte old.~~~ CENEVRE 22 A.A.- Mek 
Donald, geçen. cuma günü vu- ve halı hazırdakı teşevvuşun . .. ' . . Ak 
kuu malhuz hadisattan M. Ha- kı ____ 1.. f ak• l"d 1 sıka, bugun Cemıyetı vamı 

smen nıu.ua az .. r ı er er a k'l ed ·ıı 1 · • 
ver'i haberdar eylemit ve 50 rasmdaki noktai nazar ihtilaf- teş ı . e? mı et er ıçıne res-
milyonluk Fransız Amerika 1 d • t,,... kt ld - men gırmış olacaktır. 

arın an neş e ç.me e o ugu 
kredisinin tamamen istimal e- beyan eo;!ilmektedir. Cevap bekliyorlar 
dilmiş olduğunu ve 400 milyon Bu mücadelenin liberal ma ROMA 22 A .A. - Jiornale 
luk muntazam kredinin de he- h f'I" l "k ki ' a ı ın a tın mı yasının ter d ltalia gazetesi Tüı·kiye ile 
men hemen bitmek üzere bulun h d 1 ·ı 'f 1 ' ususunun o ayısı e tarı e er Sovyet Rusyanın teslihat müta 
duğunu da ilave etmiştir. ihdasına muadil olduğunu bina rekesine müteallik İtalyan tek-

Bu suretle ve mahremane enaleyh muhafazakarların ar· Iı"finı' kabul etmekte oldukJarı-
"Mütareke harbin devam e- bir tarzda maliimattar edilmiş k k 1 

den bir safhasıdır. Aziz Hüdai A 'k 1 tı gaye ve mevzuu a mamış nı pek yakında bildireceklerine 
olmalarına rağmen, merı a ı olan bir takım isliı.hat icrası ta şüphe olmadığı mütaleasında 

harp halinde vazifesini yapma alakadarlar İngiltere'nin bu ka lehinde urar etmemeleri sure. bulunmaktadır. 
mış bir asker mevkiindedir ve dar se~ b~r ş.ekilde hareket ede tinde vuku bulan beyanatının -----------
her devletin kanununda bu ~e~lerme ıhtımal vermemekte neticesi olduğu söylenmekte-
cürmün bir yeri vardır. Ben bu 1 ıdıler. dir 
yüzbaşıyı Türk makamına Mumaileyh ~ngi!iz buhr~~ı- 1 .Liberallerin büyük bir ma
te&lim edersem müstahak oldu nın Alman ~a.mırat.~e.selesının baretle gayet itilafcuyane bir 
ğu cezayı göreceğine dair ba- ~ekrar tetkı~ne ~us.~ı~. ol~- hattı hareket ittihaz etmiş ol
na teminıat vermeğe salahiyet- gına ve tesvıyelerı buyuk Brı- dukları ve kendi akide ve na
tar mısınız?,, tanya'nın kredi vaziyet!le ala_- zariyelerinden bahsetmeksizin 

Ercüment düşünüyor. Kim ~adar bulunan ~ynelm~lel dı- şimdiki hükumeti tutmağa az-
seye danışmadan yaptığı bu ger borçlara. daır Amerıka .me- metmiş bulundukları kaydedil-
mülakatta fili hiç bir salahiye- mu_rların.a Abır kanaat ve~ış ol mektedir • 
ti yoktu. Hangi makama güve d~~~u ılave eyleme.k~edır. İn Maamafih, bir taraftan kabi 
nerek böyle bir teminatta bu- gılı~ lırasınm kıy~ı:tının sukut ne ekseriyeti içinde ihtilaflar 
lµnabilirdi? Hem ceneral ne etmış olmasının bın olarak ta artm kt iken diğer taraftan 
istiyordu? Harp halinde vazi- yapılacak .tediyatın ~ugünkü kabi:ey: amele fırkası liderle
fesini yapmamıt bir zabitin kıymet mıkyaaını teşkıl eden rinden birkaçının it'hali sureti
ceza görmeamı, yani Fransız İngiliz lirası üzerinden icraaı- I hakiki bir milli birlik hükii • 
tüfeklerile öldürülmiyen za- nın gayr!müır;kün g?runmüş ı:eti vücude getirmek maksa-
bitin Türk sili.hlarile idamını.. olması zıkredılmektedır. dile mesai sarfedilmektedir 
Buna Ercümnet peki diyebilir Birçok ayan azaları, iki ta- M Mac Donald ile M He 
miydi? Fakat "tem.inat vere- raf!~ - Altmı._v~ güm~t -~ mad~~i ders~n arasında vuku' buİduğ: 
mem,. derneğe de imkan var- n~kıt teda~ulu usulunun tesıs~- kısmen tekzip ve kısmen teyit 
mıydı? Salahiyeti yoksa ne. m ve bu bırkaç ay zarfında hır edilmiş olan mülakat şayiası 
diye cenerale müracaat etmiş- gümü.' ~onfer~nsının içtim~a bu hareketin mevcudiyetine de 
ti? Zavallı matbuat müdürü davetını derpış eylemektedır- 1il addedilmektedir. 
örs ve çekiç arasında bir az ler. M. Henderson'un samimi 
titredikten sonra; lngiliz lirasile çekler hissiyatının milli bir duyğuya 

(Devamı var) AMDRlT, 22 A.A. - M. mütemayil olduğu ve fakat ar-

Anadolu Ajansının 
Balkan mümessilliW, 
Anadolu ajansının Balkan 

mümessilliğine tayin edilen ga
zeteci arkadaşlarımızdan Ali 
Naci Bey An.karadan avdet et
miştir. Ali Naci Bey Anadolu 
ajansının Sofya mümessilliği 
teşkilatını ikmalden sonra Bal
kan merkezlerini dolaşarak bu 
teşkilatı temsil edecektir. Ana
dolu ajansı_ böyle bir mümessil· 
lik ihdas etmekle büyük bir 
noksanı telafi ettiği kadar bu 
mümessiliğe Ali Naci Beyi ta
yin etmekle de ayni isabeti gös 
termiştir. Ali Naci Bey pek ya 
kında Sofyaya hareket edecek
tir. 

kadaşlarırun hepsinin ayni fiki 
ri beslememekte aldukları söy
lenmektedir. 

Umumiyetle siyaıi vaziye
tin son derece kararsız olduğu 
söylenebilir. 

lktısadi kronik icap eder. 
Buhranı uzatan bu zıt ve 

anar,ik kredi politikalarının 
önüne geçmek için, Alman dev 
Jeti müdahaleye lüzum goru
yor. Devlet, her bankanın kre
di istikametini, yani, kredimin 
hangi it sabalanna verildiğini 
kontrol edec:etkir. Daha vizıh 
olattk, devlet, her bankaya 
kredisini fU İstikamete akıt
mak veya akıtmamak hususun 
da, umumi millet iktısadi nok 
tasından direktif verecektir. 

kredi tevcih etme mürakabe- r iktısadına karşı gelmek için, 
sinin altma alınmazlarsa, zıt J Almanya, en ehemmiyetli ted
sahalara kredi dökerler; bu il birler olarak bu (bankalar üze
keredilerin umumi muhassala- , rinde ~vlet miirakabesi) usu-Bankalar aleminde son hareketler 

Buhran durmuyor. idari ı arttıran sebep, bankaların mil
tedbirler buhranı durduramı- !et iktısııdını hiçe sayarak hu
yor. l).aha sonraları gidip kre susi iktısatlara hizmet etmele-
di tedbirine baş vuralım diyor
lar. Dünya sathında akan para 
nın akış yataklarını değiştir
mek istiyorlar. Çorak ovalar
dan geçen ırmaklar, çevrile
rek, verimli topraklara sevke
dildiği gibi; paranın mecrası 
da, getiren sahalara tevcih 
edilmek isteniyor. 

Nasıl ? 
Mevzuu üç ehemmiyetli ban 

ka ülkesinde ayrı ayrı tetkik 
edeceğiz. 

1 - Almanyada, buhranı 

ridir deniyor. Banka, kendini 
ali.kadar eden bir dar sabayı, 
diğer iktısat sahalannın zara
rına olarak beslemektedir. Bu 
alaka hazan o kadar mübalağa
lı oluyor ki; hem banka, hem 
müfteri zarara görüyor. Son de 
fa iflas eden Danat ban
ka111 ve bu bankanın alakadar 
olduğu ıimali Almanya yün 
sanayii hatırlardadır. Üç ay ev 
velki Alman para sıkıntısının 
baılangıcını, yalnıt kredi poli
tikalarının infilakında aramak 

Almanyada hakim olan• fik
re göre, Almanyada kredi akış 
!arı, hususi iktısatların lehine, 
millet iktısadının aleyhinedir. 
bunu değiştiı·melidir. Fakat 
bankalar bunu yapamazlar. 
Devlet yapabilir. Eğer banka 
lar, yüksekten bakan devletin, 

sı, millet iktısadile tearuz j lünü bulmuş oluyor. Devletin 
eder. r mürakabe silsilesi de bu suret-

T ez budur. Tedbir de şu : / te uzuyor. Bundan evvel husu
Devlet, beş kişilik bir banka- j si sigortaların devlet müraka
lar Kuratoriumu teıkil eder. , besi ve kambiyonun devlet mü 
Başında resmi komiseT var- rakabesi tesis edilmişti. Şu hal 
dır. Heye'tin ve komiserin va- de mürak;ı;be mürakabe üstü
zifesi banka kuyudatına bak- 1 ne demektir. Fakat, son devlet 
mak, banka kredilerinin (umu- ı tedbiri diğerlerine nazaran 
mi millet iktısadile tearuz et- 1 çok daha hayati bir noktaya 
memesi) ni temin etmektir. r müdahale mahiyetinde bulun
T earuz varsa komiser tetkik maktadır. 
eder, bankaya bildirir, tavsiye- 2 - ·Amerikaya, bu dünya
lerde bulunr, icraya dahi giri- nın en çok banka iflası göste
ıir • ren memleketine şöyle bir ba-

Beşeriyetin şimdiye kadar kıt atılacak olursa, burada ge
görmediği çetinlikte olacaiı 1 nit mikyasta bir bankalar con
tahmin edilen önümüzdeki ki! centration'u öz.e a ar. B • 

DAK..i 
- - . ... -

T eslihahn durduru 
ması etrafında .. 

Komisyonun verdiği kararla 
CENEVRE, 22 "A.A. - Anadolu Ajansının muhabiri. b" 

yor: Teslihatın muvakkaten durdurulması hakkında cerey 
dn müzakerede Ceneı-al Mamis, Şimal devletlerile İsviçre 
fınd-t'1 yapılan teklifin, terki teslihat konferansı neticesine 
dar teslilıatı tezyit etmemeleri hususunda komisyonun de-v 
nezdinde ısrar etmesi şeklinde, pek umumi bir mahiyeti ha 
duğunu beyan etmiştir. Mumaileyh esas itibarile M. Gran 
fikrini ihtiva eden bu teklifin ameli olabilmesi için komisy 
atideki kararları Cemiyeti Akvama bldirmesini teklif etmiş 

1 - Kara kuvvetleri için bu sene bütçesind6 kabul edilen 
raflar tezyit edilmiyecek, 

2 - Deniz kuvvetleri için, çıkarılan gemilerin yerini tu 
maksadile de olsa hiçbir inşaat yapılmıyacak, yalnız in§a 
başlananlan. devam edilecek, 

3 - Hava kuvvetleri için, yeni hiçbir inıaat yapılmıyaca 
cak hava kuvvetleri için İstimali mümkün olmıyacak surett 
zazede olanların ye1ileri yapılabilecek. 

4 - Devletleı· bu taahhütleri bir sene için ve terki tes 
konferansındaki taleplerinden hiç bir feragati tazammun e 
mek şartile kabul edecekler -

5 - Kabulün hukuken meı·'i olması için parlamentoların 
dik merasimi yapılmıyacak ve fakat bütün devletlerin şerait 
bul ettiklerine dair yapacakları resmi beyanatın parlament 
diki gibi mecburiyeti ve taahhüdü mutazammın olduğu kab 
dilecek. 

Tıp kongresinde dü 
görüşülen meselele 

ANKARA, 23 A.A - Dördüncü milli Tıp kongresi bu 
öğleden evvel aktettiği celsede raştizm meselesi raporları e 
fında münakaşalarda bulunmuş ve saat 14 te aktettiği ikinci 
sede de bazı mevzular üzerinde yapılan tebligatı dinlemiştir. 

Saat 16 da sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti tarafın 
Gazi orman çiftliğinde kongre murahhasları şerefine bir çay 
yafeti verilmiştir. Ziyafette Maarif vekili Beyle Seyfi Paşa h 
bulunmuştur , 

Graf zeplinin Cenubi Ameri 
ka'ya üçüncü seyahati 

BERLİN, 23 A.A. -- Zeplinin cenubi Amerikaya olan üç" 
cü seyahati 1 7 teşrinievve!de başlıyacak ve balon 20 teşrinıi 
de Pernambouc'ta bulunacaktır. 

Bursada ipekçilik buhran geçiriy 
BURSA, ~~ (Milliyet) - Bir müddetten beri ipek sanaY 

ne arız olan bu .• :an piyasamızı çok müteessir etmektedir. El 
mevcut stok ntılamıynr. Fabrikalar itlerini azalttılar. BuhraJI 
esbap ve avamilini ve izalesi çarelerini düşünmek üzere Sa11• 
umum müdürü Şerif Beyin riyasetinde Ticaret odasında akt 
len içtimalarda vaziyete bir çare aranmaktadır. 

Sofya hapisanesinde siyasi cinay 
SOFYA, 22 (Milliyet) - Bu sabah Sofya Makedonyalıl1 

rın fevkalade siyasi b•r intikamına şahit olmuştur. İvan Mib•I 
loff luzbine mensup ve cinayetten mahkum Makedonyalı Do 
Zr.firof Sofya merkez hapisaneıinin avlusunda, lvan Mihaylof 
un muavini ve şahsi dostu, Y ordan Gürkof'u öldürmekle ın 
kum birisi ile diğer bir mahkiima ateş etmiş ve her ikisini de 1 

ğır surette yaralamıştır. 

Binicilerimiz Sofyaya vasıl oldulB 
SOFYA. 22 (Milliyet) - Bu akıam, kaymakam Cevdet 

in kumandasında Balkan oyunlarına ittirak edecek olan bir 
Türk sÜvari zabitan ve efı·adı Sofyaya gelmitlerdir. Müfreze jl' 
tasyonda Türk sefaret erkanı ile Bulgar Olimpiyat komite.si ıP 
messilleri tarafından kartılanmışlardır. 

Bulgar başvekili avdet ediyor 
SOFYA, 22 (Milliyet) - ı akşam Cenevreden muvasal•11' 

Başvekil M. Malinoff'un yarın na intizar edilmektedir. 

ran Amerikadaki 25,000 ban
kaya (mevduat yekiiııu 52 mil
yar dolar) sanki orakla hücum 
etmiştir. Şu rakamlara bakıl
sın: 

1930 da iflas eden bankalar 
1345 

1931 beş ayda iflis eden 
bankalar 516 
dır. Ve mütekabil mevduat ye
kiinlarr 864 ve 255 milyonı do
lardır. Buhranın bu tesiri do
!ayısiledir ki,Amerika banka
ları bir araya geliyorlar, biri
birine sıkıtıyorlar. Tıpkı büyük 
tehlike kartısındaki sürüler gi 
bi. 

Bu toplanma hareketi, yeni 
çıkan bir takım kanunlardan 
dolayı değildir. Sadece, Ameri 
ka iktısat hayatının bir kolay-

fUdur: Hisse senetleri topl•' 
mak maksadile teşkil olıJ' 
nan bir müessese, bir cort'°' 
ration, zaaf içinde yuvarlanal'; 
sallanan bankalarm hisse selle 
!erini satın alıyor. BirleştirıJI~ 
ameliyesini idare ediyor. Nelt' 
cede meydana, iktısatça kıl'' 
vetli, yepyeni banka grupl•~1 

çıkıyor. Bu nevi yardımcı JJlıl' 
esseselerin yardımile toplan,ıı 
bankaların adedine bakıbrt' 
şaşılır. Bunlardan biri No1 
weat Banc corporation, 1 ~ 
banıkayı birlettirmittir. fJ. 
bankaların sermayeleri ~ 
muu 450 milyon dolardır. Jflf" 
!ettirici müesseseler, HoldiJll' 
!er, Amerikada gittikçe ebet"' 
miyet kazanıyorlar. Ame~ 
nın iktısadi teamülleri, onı .. ~ 
doğmaları ve büyümeı.tİ"1 
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Rusların kömür dam- Para gok! e i ma a e aşın Fabrikası Sergisi 
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Pingi devam ediyor Belediye kahvecilerin dolaşırken evdeki 
talebini reddetti 

Tetkikat henüz netice vermedi ... !i::!:::.=::.::t""'~r.'. sandığı da açmış! 1 
leV 
iı Rualann yerli kömürlere kar 

diJıl fi Yapmakta olduğu rekabet ik 
~ tıaadi ınehafili esaalı aurette 
tir' Rl!§gu) etmektedir. Bilhassa 
~ r Ua~'."'m İstanbul' dan şemile-. 

e Yük olarak kömür vermesı 
J 11~arı dikkati celbetmektedir. 

t Ş,lllıdiye kadar ecnebi kömürle
ati rı §ehrimıizde depo edilir, va· 

. ktedirl Bu suretle ve gazino sahipleri iyi su kay-
le•tırme er. d·ı 40 1 k b' h 'lamutlar daima serin tutula- ı e ayrıca para ı ır ane 

r
p:k bozulmalarına mani olwı· açmışlardır. Belediye su için 

aynca para alınamıyacağını bil 
maktadır. dirmi,tir. Kahveciler ise bu au-

Ticaret odasında yun iyi su olduğunu masraf et-

Ticaret odasında d~ ~ğle- tikleri cevabını vermişlerdir. 
d evvel Balkan komıteaı top Halbuki esasen içmek için ve
ıa'::acaktı. Fakat ekseriyet ol- rilen suyun mahlut ve fena su 

fUrlara _ihrakiye olarak v~rili~, 
k, llk.t yük olarak başka bır . lı• 

ı illa.na gidecek vapura verıle
e lllezdi. 

madı"ından bu içtima yapılma olmaması belediye nizamname 
li si ahkamından olduğu için, be-

mıştır. lediye bu hususu da reddetıni9-
Bulgaristanda tütün tir. Fena su veren kahvehane-

ihracat ofisi !er teftişe tabi tutulacaktır. 

J'~ Rusların buna ehemm~yet ihracat ofisine gelen malu- Yol parası vermiyen 
1 lerınedikleri nazarı dikkatı cel d 

tJ11 bettnektedir. Ticaret odası bu mata nazaran Bulga~st~n ~ ~ü maluller 
bı.ı 1 1 tte ı·· ihracatının tanzımı ıçın sua a ehemmiyet i sure un ed" B Ilı bir ofis tetkil edilnıekt ır. u 

t tfgul olmaktadır. ofis bir hükômet müessesesi ~1-
i ~ Ankara Ticaret ve mamasına rağmen, hükUmetın 
r sanayı' kongresi mürakaba ve bimayeııi altında 

ul bulunmaktadır. 
Ankara'da 7 tetrinievvelde •

111111111111111111111111
...,...,_.,. ....... -,. .. •nıı 

toplanacak olan Türkiye Tica- • = 

Kuron ' ' Jıterlia 0000, 

ret ve Sanayi odafo.-, kongresi· Kambiyo Borsası t ne gidecek murahhaslar taay-
Yiin etmittir. 

Kongreye İstanbul odası na
llıırıa Sırrı ve Basmacı zade İz· 
let Beyier gideceklerdir• 

Anadoluya da pala
mut gönderiliyor 

Balık bolluğu balık ihracatı
dt Ilı da mühim surette arttırmış-

tır. Bilhassa Yunanistana mü
hiın surette palamut ihrac edil 
llıektedir. Anadolu'nun büyük 
fehirlerine, bilbasaa Ankara 
le Sıvas'a mühim balık parti-

,; l~ri gönderilmektedir. 
Balıkçılar ihraç edilen balık 

Dolar0,47 ,44,30 1Ş;.:ll_Ia..;ı:......._:..' -:-' _ 

Frank 12,06,00 Pczeta 5,45, 

Liret 9,27,70 

Franlı:B. S,41,15 

R. mark , , 

Zloti , ı 

Drahmi Peaıü ' ' 
Frank 1. 2,48,60 =L.:.ey::.....-~'-'-

Leva ' , Dinar ' ' 
;;F~lo;,;rl~n~==· =="' = ~rvoneç 

Borsa 
harici 

f 
Altın 920,50 

l 
Mecldlyo !12,lıO 
Banknot 266, 

Esham ve Tahvilatın 
latllı:razı dahili 
DUymııı muvabhlde 
llı:i'amlyell Demlryollan 

nevı 

92,25 
51,50 

3,00 

ların kokmamasını temin için 
il Sok iyi bir usul bulmuılardır. 

l<.üfeler içine koydukları balık 
latın arasına buz parçaları yer-!!!!!-!!!!!!!e!!_.!!-!!!!!•!!!!!•!!•!!•!!u!!!•!!!!!•!!u!!•!!!•!!!•!!!.u!!·!!!~!!!•!!•!!!I,., 

Maarifte 
• ilk tedrisat kadrosun-

1 

da değişiklikler var 
Anadoludan 145 muallim lstanbul 

mekteplerine tayin edildiler 
lstanbul maarif müdürü 

liaydar B. dün sabah Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Hay
dar B. Ankaraya İstanbul ilk 
tedrisat kadrosunu götürmüş· 
r· ı.ı. 

Aldığımız malumata göre, 
İstanbul ilk tedrisat muallimle 
~i ve müfettişleri arasında mü
hiın tebeddüller olmuştur. AnA 
doludan 110 muallim mekteb~ 
llıezunu ve muallim mektepleri 
ilin bu seneki mezunlarından 
35 ınuallim İstanbul vilayet 
llıerkezine nakil ve tayin edil
llıittir. 

tehi mezunu ve ehliyetnameli 
muallim köylere nakledilmiı
tir. Yapılan kadroda v~layet 
merkezi teşkilatı ehemmıyet~e 
nazarı dikkate alınını§ tır. Hıç 
bir muallim açıkta bırakılma-
mıştır. . 1 İlk mekteplerde tednsata 
tetrinievvelde başlanacaktır • 
Müracaat edenler 1340 tevel~ 
lütten aıağı olmamak üzere bı
la istisna a!mmaktadır. 

Bu sene ilk mekteplere rağbet 
bir hücum şeklindedir. 

K .. mrükte talebe çok 
aragu . b' k 

fazla olduğundan, yenı .~r me 
. tep açılması için• teşebbusatta 

Maluliyetleri dolayıaile yol 
parası vermiyenler taksit müd
detinden evvel ııiliracaat etme
dikleri için müşkülata maruz 
kalmamaktadır. Badema yol 
paran vermiyecekler daha ev
vel iatida ile müracaat etmeleri 
tamim edilmiş tir. 

Sinema tarif el eri 
Sinemalar yaz mevsimi ba

şında ayn tarife tadbik ettikle 
ri için şimdi belediyeden tas
tik ettirdikleri fiat cetvelleri an 
cak sezon nihayetine kadar mu 
teber olacaktır. 

itfaiyenin 75 inci 
yıl dönümü 

Cumarteııi günü yapılacak 
itfaiyenin 75 inci yıl dönümü 
merasimi için belediye bütün 
hazırlıkları ikmal etmiştir. Me 
ruim ne-zih olabilmek içinı yal
nız 150 zat davet edilmiştir. 

Şehir bandosu 
Belediye şehir bandosu tale

besi için hariçte merasim gün
lerinde giyilmek üzere bir üni
forma intihap etmiştir. Müte
ahhidin yaptığı nünwne muva
fık görülmüştür. 

Fırınların teftişine 
başlandı 

F ınnlarm elektrikli vaaıta
larla hamur yuğurmalan hak
kında verilen mühlet bitmiıtir. 

Belediye sıkı teftişata başla 
mıştır. Y alruz, elektrik cereya
nı geçmiyen yerlerdeki fırmlv 
bu mühletten daha bir zaman 
istifade edeceklerdir. Cereyan 
geçtiği halde henüz mathlp te
sisatı yapmıyan fırınlar faali
yette bulundurulmıyacaktır. 

Eczacı ve dişçilerin 
namzetleri 

Etıbba muhadenet cemiyeti 
Etıbba odası heyeti idare hay
siyet divanına namzetlerini seç 
mişti. Diş tabipleri ile eczacılar 
da namzetlerini seçeceklerdir. 

·[ 
bulunulmuttur. . 

Viyanada toplu tedrısatı la 

kip için gönderilen Münir Ra
şit ve Fazıl Beyler bu sene 
memleketimize avdet etmiıler 
ve İstanbul ilk tedrisat müfet
tişliği emrine verilmişlerdir. 
Eski müfettişlerden Nurullah 
B. de tekrar ilk tedrisat müfet
tişliğine tayin edilmiştir. 

. İstanbul vilayet merkezinde 
ise 70 tane menşeleri rüttiye,_ 
eski 2-3 senelik muallim mek 
._"!"!!!'!!"""!!!!'!!!!!'!!!!!'!!"'!""!!!'!!!!!!!"'!""!!!!""!!!!""!!!!""!!!!""!!!!""!!!!""!'!'!!!!!""!!!!""~""""=.,....===-~g;i~liz bankacılık lisanında fro-
~le · d f 1 1 b · t hayli değişecektir. · b zen). l.ondrada bu··yu'"k mikyas-

ının e aa o an u nevı op l 1 nce u 
l ikd 3 - lngi tereye ge ı ' ta kısa vadelı" kredı" bul .. ndu-
ııyıcı müesseselerin m arı b · b" b kaha w 

hayli artmıştır. Chain and meınlekette anz ır an • ran Fransızların, son derece 
&roup s}'ftem denilen bu grup reketi yoktur. Fakat b_~t h~rd hassas olan IJ1ali duygulan, 
laruı. yekunu bugün 285 tir. ket için )azım olan H~~k~ :tl kendi kredilerinin de Londra-

. fikirler vardır· u um Şu izahat ile Amerika ban- dım , 1. buhranı dan çekilmesini intaç etti. Bu 
k 'l · dek' iki du"' ~üren son ıster ıng red! surette, Londrada çıkan kila a a eının ı · cereyanı sa- • l ol • k ı 
r h 1 d dece banka arın ya 1

' vadelı" kredı"ler ı"Je Londraya a at e tesbit edebiliyoruz e- sa 1 aktadır 
1nektir. Bir taraftan do'"külürce politikalarına atfo unl m ed" • giren kısa vadeli kredilerin he 

.ki t"" lü ınüta ea ıyor· ld 
sine iflaslar, diğer taraftan Jruv' Bunu ı ur ıap müvazenesi bozu u. Bu, 
Vetli toplanmalar. Esasen her !ar : al d ki bütün lngilterenin tediye mü-
buhrandan sonra, bankaların 1 - ıı~::e~~:; ~ldiği vazenesine menfi tesir etti. iı-
toplanma hareketlerine şahit kısa va e 1 

.. t"' terling düttü · 
olunmutşur. Otuz sene evvelki için isterling düşmuŞI ur 

0

daki İkinci mütaleaya göre, İngi-
190 b h 1 2 - İngiliz banka arın. · · )ı"z devlet maliyesinin fena git-

2 u ranmda da, banka ar def krediler çekıldığı 
toplanma hareketleri göster- uzun va ı .. .. mesi Londraya karşı besle-
ıtıişlerdir. fakat 

500 
Amerika için isterling düştu • ·· C nen asırlık emniyeti azaltmıt-

b Birinci mütaleaya gore ıt! tır. Bu •urette Londradaki u-
anka birleşmeleri kadar ebeın kı deli kredı- • 

l'niyetlileri görülmüş değildir. Almanyaya . sa va iki Al zun vadeli krediler çekilmiştir. 
" kü ik ler vermişti. Üç ay evved l • . MaJ·-ı.-du- ki 1 ondra, .l.:•--a- · ou temet .. z ile kredi ist a- · en 0 ayı, ~ •· ı>- u....,-

Soyulan kadın bu hırsızlığın 
hikayesini anlattı ve dedi ki .. 

Maznun 320 doğumlu, sanını, 

Küstah tavırlı bir genç... Belli ki 
buraya ilk ııelişi değil. .. Davacı mev 
kiindeki siyah mantolu banıına oo

ruldu: 
- Anlat bakalım, nasd oldu? ... 
Kadıncağız içini çekerek anlatb: 

- Efendim, günlerden cuma. •• 
çocuklar tutund~lar, ille gemıe de 
gezmeğe •. Eh ... hatır kırmayalım de
dik.. öteberi hazırlayıp evden çıkbk. 

Bir de eve dönünce ne görelim. 
Sandığımın içinde hirıeyciklerim 

kalmamıı ... 
- Peki amma, hırsızın bu oldu

ğunu nerden biliyors\Ul? 

- Bilmezmiyim efendiın. Bizim 
evde kiracıdır. Annesile beraber o
tururlar. O gün nnnesi de evde yok· 
mu§. Kadmcağız sandığı açılmıt. gö 
rünce dizlerini dögerekten: 

- Eski adetidir amma, hep yedi 
mahalle aşırı yerlerde dolaıırd1. Bu 
sefer nasıl oldu da evin içinden yap
Dll§ acaba? demez mi bana? 

Zati poliste de kaydı var efen· 
dim, sorup araddar. Ne canlar yak· 
mamıı meğerse .... 

Maznun inkar ediyordu: 
- Hep yalan. Ben eıyaeını ne gör 

düm ne bilirim. İftira ediyor. 
Fakat, davacı hanım, maznunun 

vak'a günü akşamı, artadan kaybol
duğunu ortaya atınca akar sular dur 
du. Zaten geçen celsede dinlenen şa
hitler de hunu teyit etmiılerdi. Mah 
keme, maznunMuharremin cünnünü 
ıabit görerek Üç ay haı>i\ı cezasına 
nıahkii.m etti. 

Yunus Nadi Bey 
aleyhine 

Dün Ağırcezada "Yarın" gazete 
si sahibi Arif Oruç B. tarafmdau 
Yunus Nadi Bey aleyhine açılan ha 
karet davaaı görülecekti. Ancak 

Etabli vesikası aımı· 
yanlar alıyorlar 

E tabii vesikası almak için 
müracaat müddetinin 20 gün 
temdit edildiğini evvelce yaz
mıştık. Şimdiye kadar İstanbul 
da etabli vesikası alanların mik 
tan 62 bin kitidir. Bundan •on 
ra da 7 000 kiti kadar vesika 
müraca~tı olacağı tahrı;ıin edil
mektedir. Her gün 30-35 aile 
reisi Etabli vesikası almak için 
müracaat etmektedir. 

Garbi Trakyada şimdiye ka 
dar 90 bin kişi etabli vesikası 
almııtır. Daha 35000 kişinin 
vesika alacağı tahmin edilmek
tedir. 

Tahrir işlerini teftiş 
Tahriri müsakkafat komisyonlan 

müfettişlerinden olup lstanbulda bu 
lunan müfettiı Hacı V ahip Bey dün 
Fatih tahriri müsakkafat komisyon
lanru teftit etmi§tir. 

Londraya yatırılması, bu mer
kezin öteden beri, çok uzun 
zamandan beri, iktisap ettiği 
cihan itimadının neticesidir. 
Hiç bir merkez, para yatırmak 
hususunda Londra kadar emin 
telakki edilmez. Fakat İngil
teredeki son fırka vaziyetleri 
ve bütçede İngiliz maliyesinin 
amele sigorta kasasına verdiği 
avanslardan dolayı açılan rah
ne, sermayedarları ürkütmüı
tür. Bu surette Londradaki u
zun vadeli krediler geri çekil
miştir. Hatta, İngiliz serma
yedarı, ecnebi sermayedara ön 
ayak olmuştur. Müatemlekeler 
den gelen büyük yekUndaki 
krediler de bu ve diğer bazı 
sebeplerden, kısmen çekilmiş
lerdir. Neticede Londra para 

zi d ndı"ı uzun d 

Cümhuriyet mes'ul müdürü Agah 
Beyin rahatarz olduğu anla§ddığuı. 
dan yeniden tebligat ifan için maha 
keme, 7 teırinievvel çarıamha günü 
ne kaldı. 

Arif Oruç Bey 
aleyhindeki dava 

Yunus Nadi Beyin "Yarın" sahi
hi Arif Oruç 8. aleyhinde açtığı ha
karet davasına 2 inci cezada dün de 
devam edildi. Arif Oruç Bey, gel
mediğinden muhakemenin gıyabın 

da devam etmesi kararlafb. Maznu
nun mahkemede huır bulunan ve
kili Etem Ruhi Bey, de mahkemece 
vekalet makamım terke davet edil
di. Bundan sonra uy arın" mes'ul 
müdürü Burhaneddin Beyin isticva
bı yapıldL Bürhaneddin Bey, iki baş 
muharrir arasında geçen bir müna
ka§aya kanımak salahiyetini haiz 
olmadığı için kendisinin bu davada 
bir mevkii olmaması lazım geldiği 

iddiaaında bulundu ve Etem Ruhi 
Beyi vekil tutacağını söyledi. Mah
keme icabmı müzakere ettikten ıon 
ra Etem Ruhi Beyin ııelecek celsede 
veki.letnamesini ibraz etmesi tartile 
ıifahi vekaletini kabul etti. 

Ve muhakeme, maznun tarafınm 
müdafaasını yapması için muhake
meyi önümüzdeki pazara bırakb. 

Karar bugün 
Hakkı çavu! isminde birine katil 

kastile silah atarken yanlışlıkla ken 
di•İnİ yaralamakla maznun Hayda
nn dün muhakernesine devam edil
mit ve müddei umumi iddianamesini 
denneyan ederek Haydarm hareke
tinde k:ııtil kastı olmadığını ileri s.ür 
müı ve maznunun adi cerh fiilinden 
ceza1andn·ılınaıını İstemiştir. Mah
keme Haydar hakkında bugün kara
nnı vereıı::'.?ktir. 

1 erkos şirketinin 
teklifi 

T rekos şirketi tarafından 
tehrimize şimdikinden 4000 
metre mükabı daha fazla su te
mini için yeni tesisat vücude 
getirmek üzere hükumete mü
racaat edildiğini yazmıştık. 

HükUmet bu müracaatı tet
kike başlamıştır. 

Şirket yeni tesisat için imti
yazın temdidi tarzında bir ta
lepte bulunmamış, sadece şir
ket imtiyazı hükfunetçe satın 
alındığı takdirde, bu tesisat 
masrafının da tediye olunması
nı istemiştir. 

Yeni tesisata 220,000 lira 
sarfedilecektir. 

Tapu rehberi 
Tapu rehberinin tanzimi için An

karada toplanan komisyona iştirak 
eden htanhul tapu müdürü Ziya ve 
müfettişlerden Agih ve Ahmet Bey
ler dün avdet etmişlerdir. 

tir. Londranm bu mali anemi
si iıterling'i düşürmüştür. Bir 
diğer mütalea da budur. 

Bu iki mütaleadan hangisi
ne iltihak edilirse edilsin, İn
giliz bankalan itham altında
dır. The Economiste mecmua
sının son nüshasında çıkan dik 
kate layık bir mektuba naza
ran, bütün son buhrandan çı
kan mana ve anlaşılan hakikat 
tudur ki, İngiliz bankaları sağ
lamı çalışmıyorlar. İngiliz ban
kalarının sevk ve idaresinde 
kusurlar vardır. Bunlar ıılah 

edilmelidir. Ancak bu ıurette 
buhran:a hakim olmak, önü
müzdeki güç zamanda kartı 

gelmek kabil olur • 

Görülüyor ki lngilterede, 

T ekirdağı fabrikası 
imalata başladı 

Müskirat inbiaan idaresi ta. 
rafından T ekirdağında inşa et 
tirilen fabrika dünden itibaren 
imalata başlamı§hr. 

Bu fabrika fenni vesaiti haiz 
olup, son aiateındir. 

inhisarlar mürakıpleri 
Müskirat inhisarı bqmüra

labı Tahir Kevkep B. Anadolu 
demiryollan meclisi idareai ri
yasetine intihap edilmiıttir. 

Müskirat başmürakıpliğine 
de Müskirat mürakibi Hacı Zi
ya Bey ve mürakipliğe Hikmet 
Beyin tayin edildiği haber alın 
mıştır. 

Müskirat inbisan mürakip
lerinden Cavit Bey Tuz inhisa
rı başmürakipliğine tayin edil
miştir. Tütün inhisarı mürakip 
!erinden Abdülkadir Bey Tuz 
inhisarı mürakipliğine tayin e
dilmi§tir, 

Avrupada 
Türk tütünü 
inhisar idaresi yeni 
mukaveleler yapıyor 

Tütün inhisarı Avrupa ve 
Amerikada Türk sigara satııla 
nnı temin için yeni mukavele
ler akdine başlamıştır. 

Danimarka ile mamul sigara 
gönderilmek üzere, cenubi A
merika. ile de harman yaprak 
tütün gönderilip orada imal e
dilmek ve Türk firmasile satıl
mak üzere birer mukavel akte
dilmiştir. Şimali Amerika, Mı
sır, İsveç, Felemenk, Belçika 
ile de Türk sigara fabrikaları 
açılmak üzere müzakere cere
yan etmektedir. 

Berlinde yaprak tütün satı
şı daha karlı ve daha vasi bir 
şekilde olduğu için, Berlindeki 
fabrikanın kaldırılması tekar
rür etmiştir. Bu fabrikanın ma 
kineleri Cibali fabrikasına ila
ve edilecektir. 

Avrupada satılacak tütünle
rimiz için iki nevi paket kabul 
edilmiştir. Bu paketler çok za
riftir • 

Fransız 

Meb'usları 
Fransız sefareti dün bir 

ziyafet f>t1rdl 

Parlamentolar kongresine 
iştirak etmek üzere Bükreşe gi 
derken şehrimize ugrıyan 16 
Fransız meb'usu şerefine dün 
Fransız sefaret konağında bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Ziya~ 
te hariciye vekilimiz de davet 
edilmiştir . 

Tevfik Rüştü Bey refikaları 
ile birlikte bu davete icabet et
miştir. 

Bulgar seyyahları 
gittiler 

Şehrimizde bulunan Bulgar 
seyyahlar düo memleketlerine 
avdet etmişlerdir. 

bankaların kredi siyasetinde 
~ir uygunauzluk vardır. İngi
hz bankalarının, kendilerini, 
buhranın tesirinden masun bir 
hale koyamadıkları muhakkak 
tır. Yani, İngiliz bankaları da 
diğer memleketlerin bankal~ 
gibi buhrandan zarar görüyor
lar. Yalnız fogiliz bankaların
da, Alnıanyada ve Amerikada 
olduğu ı:ibi banka inhililleri 
ve banka teıi.erküzleri görül
miyor. İngiııi bankalarında sa 
de, onların sa!:lamlığı ve mu
kavemeti derecesinde olmakla 
iktifa eden bir fonction noksa
nı nazara çarpıyor. 

Şu tetkiki bitirirkeo, bir da
ha geri bakıtla deriz ki, dün
yanın en ehemmiyetli üç ban
ka memleket\nde (bankaların 
kifa bizli" i t · "le ifade e-

Teşrinievvel sonunda 
açılacakbr 

Hayvan yetiştinneği teşvik i
çin, her sene olduğu gibi, bu 
sene de Hayvanat sergiıi bu 
ayın 23 veya 25 sinde Dolma· 
bahçe'deki mülga Eatabli ami
re' de açılacaktır. 

Sergide kazanan hayvanla· 
ra mükafat verilecektir. 

Tavuk hastalığı 
Vilayet baytar müdüriyeti 

tarafından basta tavuklara aşı 
yapılmaktadır. Bu aene tavuk 
hastalığı ve telefatı azdır. 

Hayvanlann ıslahı 
Vilayet baytar müdiriyeti ö

nümüzdeki hafta Bakırköyün'. 
deki koyunlara eneme (hadUD 
yapmak) ameliye.ini yapmağa 
başlıyacaktır. 

Bu ameliye damızlığa yara
mıyan hayvanlara yapılmakta
dır. 

Orman umum müdürü 
Orman umum müdürü Bekir 

Bey Bursa'dan ıehrimize gel
mittir. 

Vergi tahkikatı 
Eminönünde mükerrer tar

holunan vergi tahkikatı bitmiş 
tir. Evrak Vali muavini Fazlı 
Bey tarafından tetkik olunmak 
tadır. 

Ayı ve çocuk 
Son poeta gazeteai Stranca' 

da bir köylünün çocuğunun 
dört sene bir ayı ininde kalarak 
ayı tarafından bakıldığmt yaz
ınıştı. 

Vilayet jandarması bunu 
mahallinden sormuı ve böyle 
bir teY olmadığı anlatılmıştır. 

Taltif edilen mal 
müdürleri 

Eytam, eramil mBBflannın tevzi. 
indeki intizamdan dolay> Fatih mal 
müdürü Tevfik Bey Viliyetçe taltif 
edilmi§tir. Kadıköy malmüdürü Sa
libaddin Beyle diller malmüdürleri 
ain taltifleri de takarrür dmiıttir. 

Boğazlar komisyonunda 
Dünkü Yeni Gün ga:&etesi 

Boğazlar komisyonunun tatil 
devreııini bitirdiğini, dün içti
malarına başlıyacal!mı yazmıt 
sa da, komisyon dün içtima et
memittir. Komisyonun içtima
lara te,rinievvelin ilk haftasın· 
da baılıyacağı tahmin edilmeW 
tedir. 

Dört memur vekalet 
emrine alındı 

Aldığımız malil.mata naza
ran, Deniz ticaret müdürlüğün 
de dört memur vekalet emrine 
alınmıştır. 

Muhtelif kıaımlvda bulunan 
bu memurlar muhtelif hatala
nndan dolayı vek&let emrine a. 
lıımıı,Iardır • 

Rus sefiri geldi 
Rus aefiri M. Suriç dün Aa,. 

kara'dan tebimize gelmittir. 

rek bir va11f vardır. Bu vasfın 
derecesi üç memlekette batka 
ıiddettedir. Almanyada en faz 
ladır, Amerikada mutavaasıt
tır, lngilterede eo azdır. Buse
beptendir ki, Almanyada en 
cezribanka ıslahatın• girişilmit 
tir, burada devlet kontrolü va
zolunmuttur; Amerikada iktı-
1at kııvvetlerinden istifade e
dilmek istenilmittir, kuvvetli 
bir bankalar fuaionu cereyanı 
açılmıftır; lngilterede harici 
yardımlara müracaat edilmiştir 
ve banka fonctionu'nun ıslahı 
lüzumu meydana çıkarılmıştır. 

Bu tahlil bize, aynı zaman
da, üç memleketin (banka aa
labeti) ni gösterı:neğe yaraya
bilir zannederiz. 

Müderris 

• 
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•i No: 100 Telırraf adresi• Milliyet, 
latan bul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c Türkiye için Hariç için 

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

12 
" 

1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nusbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat cdilir

Gazetemiz ilanların mct'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 24, 

&Egari 14 derece idi. Bu
gün nızgar mütahavvil 
hava bulutlu. 

[f.ic·E~ 
Baş ölçüsü neden 

• 1 
vermemlş ... 

Bir yere giren bir kafilenin 
bütün efradı aynı serpuşu giy 
mek icap ediyormuf. Bunun i
çin de kafile efradının başları
nın ölçüleri alınmış .. Yalnız iç 

81 
· lerinden birisi bu ölçüyü verme 

ar i . 
mış ... 

il Sorulduğu zaman ölçü ver
t ' mediğinin sebebini §Öyle izah 

etmit: 
1 

- İmkan görmedim!.. Ka-z . 
i fam yok ki; ölçüsünü vereyim!. 

sı Hep böyle düşünsek içimiz
& ! de şapka masrafından kurtula

caklar bulunur, şu iktısat zama 
nında fena da olmaz .. 

Yem ambarı 
Yem borusunun hikayesi ol 

duğu gibi bir de yem ambarı
nın hikayesi vardır. Bu hikaye 
sini anlatacağım yem ambarı 

c ı Üsküdar iskelesinin tam karşı
r • sındadır. Ve Üsküdara çıkan 

ı • halkın giiya iştihalarını kapa
a • mak için yapılmış gibidir. O 

Üsküdar ki; şair: 
ı "Cayırahat bağıcennet Üskü-

dar,, 
demiştir. O Üsküdar ki; dün
yanın ağzının suyunu akıtan, 
ve suyunu dünyanın ağzına akı 
tan Çamlıcaları iki meme gibi 
sinesinde tatır. İşte bu 

' O sküdar iskelesine çıktığımız 
zaman karşımıza Nuh nebiden 
kalma köhne, kötü, harap, ka
im kaim dıvarlı zından biçimi 
demir kapılı ve yerden 15 met 
re irtifada açılmış demir par
maklıklı pencerelerile yem am 
ban çıkar. Bu ambar Sultan 
Mecit devrinden kalmıştır. La 
kin antika değildir ki; hala mu 
hafaza ediyoruz. Zaten damın
da fırtınaların tahrip ettiği pe
rişan bir kaç levha kurşundan 
başka bir şey kalmadı. Günün 
birinde damı içine çökecek am
ma duvarlan sağlamdır. Gene 
kalacak, hiç bir işe yaramaya
cak, ve şüphesiz hiç bir işe ya
ramayan her şey gibi ebediyen 
gözümüzün önünde Üsküdarı 

Madam Chevillard asansö
re girdi, kapısını kap~ttı ve 
dördüncü katın düğmeaıne baa 
tı. Ertesi sabah kocası ile bir
likte Biarritz' e gideceği için 
zihnen hep bu seyahatle met· 
guldü: "Siyah iskarpinleri de 
kocamın valizine koyarım,, di
yordu • 

Asansör dördüncü kata va
rınca, madam Chevillard çık
tı, Asansörü atağıya gönder
di ve çantasından anahtarı çı
kararak, kapıya ilerledi. 

Ve orada birden bire dur
du. Kilidin gözüne paslı bir 
çivi konmuştu: 

- Allah allah, bu da ne da 
mek? 

Büyük şehirlerde insanlar 
her şeyden çekinmeli. Çünkü 
en küçük teylerden insanın ba 
şına neler gelmez neler? 

Madam Chevillard da her 
gün gazetelerde okuduğu ci
nayetlerin ve hırsızlıkların tal\. 
silatile metbudu. 

Tereddüt etti ve kapıcıya 
haber vermek lazım geldiğini 
dütünerek, aşağıya ~di. Ka
pıcının karısı meseleyi öğrenin 
ce, kaşlarını çattı: 

- Ben madamın yerinde 
olsam, doğrusu tedbir alır
dım, dedi. Bana kalırsa, bu çi
vi parula gibi bir şey.. Apar
tımanınızı hırsızlara tanıtmak 
için konulmuş bir i9aret •. 

Fakat sonra da, yukarıya 
şüpheli hiç bir şaham çıktığını 
görmediğini söyledi. 

Zihnen seyahatle meşgul o
lan madam Chevillard: 

- Ben de yarın kocamla 
berabr gidiyorum, dedi . 

- O halde sizin seyahate 
çıkacağınızı haber almışlar de
mek .. Çünkü apartımanda kim 
se olmazsa, hırsızlar işlerini 
daha kolay görürler . 

- Fakat çocuklar, mürebbi 
yeleri ile birlikte burada kala
caklar .. 

Kapıcı kadın bilmediği bu 
teferruatı görünce: 

- Ya, demek çocukları gö 
türmiyorsunuz, dedi. 

- Evet, götürmiyecektik 
ama, şİmdi mesele değişti, ney 
se kocam gelsin, onunla görü
ıeyim. Elbet bir tedbir bulu
ruz. Sen de kocanla görüş. 

Bir saat sonra mösyö Che
villard geldi. Karısı meseleyi 
anlattı. Onun içine bir şüphe 
düşmüştü. Büyük salonda, el
leri arkasında bir aşağı bir yu
karı dolaşıyor : 

- Bir çivi parçası için de 
polise haber verilmez ya! di
yordu. 

Nihayet tedbirleri aldılar • 
- Kapıcı meseleyi biliyor, 

ve Üsküdarlıların zevk hissini 
harap edecek. 

Üsküdarm fa'al ve genç kay 
makamı bu harap yem ambarı 
nı yıkıp Üsküdara bir meydan 
ve halka da bir hizmet yapmaz 
mı acaba? .. 

Bakalım, belki ... 
FELEK 
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BAŞIOÖNÜKLER 
/brahim Necmi 

- Çok bedbinsiniz, Beye
fendi. Ben iddia ederim ki bu 
günkü hanımlar umduğunuz
dan çok ziyade yeni hayatı be
nimsemişlerdir. Hiç eksiğimiz 
kalmadı demem. Fakat öyle 
zannettiğiniz gibi her esen rüz 
garda kanatlarımız kırılacak 
kadar da hazırlıksız değiliz. 

Reşit Bey de güldü : 
- İnıallah dediğiniz gibi

dir. inşallah ben aldanınıtım· 
dır. Fakat ben etrafıma bak
tıkça hep aksine misafier görü 
yorum. 

Salon kapısı açıldı. Sühey 
li Hanım önde, bir fırtına gi
bi, içeriye girdi. Arkasından 
Mukbil Nedim Bey, kapı ara
lığından sızan bir gölge gibi 
geliyordu . 

- O! Matallah! Buyurun 
bakalım! 

" 

Hanımlar öpüftüler. Beyler 
Süheyla Hanımın elini öptü
ler. Nemika Sırrı Hanım, k"1 
disine takdim edilen Mukbil 
Nedim Beyle Süheyla Hanı
mın ellerini sadece sıktı. 

- Ah, Muhteıem Hanım
efendi, gece sizin eksikliğiniz 
öyle belli oldu ki .. 

- Affedersiniz, hemşirecl
ğim, çok rahatsızdım • 

- Geçmif olsun Hanım, na 
yi.niz vardı? 

- Bira& soğuk almıtım 
da .• 

Vasiliki çaylan getirdi. 
Muhteşem Nihat Hanımefen
di birer birer miaafirlerine çay 
veriyordu. Semiha Nazmi Ha
nım, hemen yerinden kalktı. 
Muhtqem Nihat Hanımefen
diye yardıına atıldı. 

Süheyla Hanım, Reıit Bey 

- Fransızcadan -

elbet göz kulak olur. Ben de 
bu gece tabancayı yastığımın 
altına koyarım. Y ann ne ka
dar gümüş takımları ve kıy
metli billurlar varsa, bankada 
bir kasa kiralar, oraya götürü 
rüz. Çocuklara gelince, onları 
da beraber götürürüz. 

Ertesi sabah apartımanın 

içinde bir hazırlıktır gitti. Gü
müş takınılan ve kıymetli eş
ya bankaya götürüldü. Bir ta
raftan da mürebbiye çocukları 
giyindirdi, kuşandırdı. 

Çocuklar artık sevinçlerin
den yerlerinde duramıyorlar

dı. Kimi annesinin, kimi baba 
sının ayaklarına dolaşıyor, ve 
mütemadiyen sual soruyorlar
dı : 

- Nereye gidiyoruz anne? 
- Biarritz'e! 
- Ne zaman gidiyoruz? 
- Bu akşam. Haydi sen ba 

na fU kanepenıin üstündeki ia
karpini getir. 

- Neden gidiyoruz anne? 
- Çünkü ... 
- Çünkü anne? 
Madam Chevillard çocukla 

rm da niçin gittiğini çocukla
ra nasıl anlatsın? Onun için 

bet on defa tekrar edilen bu 
aon sual cevapsız kaldı . 

Artık her şey hazırlanmıı
tı. istasyonun omnibosu on da
kikadan beri &§ağıda bekliyor
du. Herkes çıktı. Çocuklar 
merdivenlere daldılar. Yalnız 

--ı-•-ı- - -- ~.O: - lacagını duşunmuıtu. Seneler geçir 
1 ..!_ _~_ ı~I• AIE_l_g_~JA L zavallı valdemin gayretile ilk mek· 
lJ~~ıA l ı•IK_l• 1 AI]'_ A tebi bitirdim. Ben de babam gibi a
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Dünkü ~ekli11 halli 
1 2 1 4 • 8 7 8 9 ı ıı il 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - PapU (5). Meyva (5) 
2 - iyi (3). Soğuk (4). Nota(2) 
3 - Yılan (3). Edat (4). Kamer 

(7). 
4 - Çift (4). Sual (2). 
5 - Tavla kemiıii (3). 
6 - Çalgı (3). Ot (4). 
7 - Ev (4). Bizi doğuran (3J. 
8 - Vücut suyu (3). lıve (3) 
9 - Rutubet (3). Söz (5). 
10 - Sür'atli (4). Birdenbire(3) 
il - Canın yonıa11 (3). 

meyi düşündüm. Faideli bir unsur 
olmak ve vaziyet maliyemizi düıüne l 
rek yarım kalan tahsilimi ikmal ve 
itmam için Konya Askeri lisesine ge -· 
çen sene muracaat ettim. 

imtihanda muvaffak oldum. Kad
ro dolduğundan giremedim. Bir se
ne daha kıymetli ömrümü İsraf et
tim. Bu ıene muracaat ettim. Yine 
imtihanda muvaffak olduğum halde 

1 
imtihane gelmediğimden ve esasen · 
kadro dolduğundan alınanuyacağım 1 
cevabile kartılattım. Sokak ortasına I 
atıldnn. Bu günlerde ibtifalleri yapı 
lan ıehitlerin aziz ruhuna ve onların 
metrukitına mukabele böyle midir?. 

Ben nereye gideyim .. Memuriyet 
vermezler. Tabsilim lamam değildir 
Baıka mekteplere de param yok ki 

gireyim. Açıkca sokağa atılıyorum. 

Sonum ne olacak?. Bana bilmediğim 

yolu lutfen ıöstermenizi ıöz.Yllfla

rnnla dilerim. 

Beytebrinin Esat mahallesin- I 
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Karagöz 
Fevkalade Varyete numaraları 

Nakıiye 

A.N A.I:>C>L U-
stGoaT ŞİRKETİ . 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4 üncü Vakıf Han Is'. 531 fmtivaz 

GLORYA 
26 Eylül Cumartesi ak~amı saat 

C11>nı1>1 siR. <i ECE 
·KtSTiMAlCKERS' 1" 

e!terınd.•,.. 

Fransızca sözlü fimini takdim edecektir. 
BELIERES JEANNE BOİTEL • DUBOCOURT _. 

Seyircilerin her taraftan mükemmelen gördükl..M am
Yukardan aşağı 

- 1 - Erkek iıı:ııi (5). ey delil (il) 
2 - Rnbrta (5). 

6 - Kemanı çalan (3). Tavla da 
atılan kemik (3). fiteatr sistemindeki vasi 

3 - ipek (5). 
4 - Hail (3). 
5 - Hisse (3) SA (2) Eleyen 

7 - Vücut suyu (3). Carez (3) 
8 - Mezuniyet (4). Adet (4). 

9 - Ben (3) iyi (3). 
10 - Sopa (3). Kız ismi (5) 
il - Fazla (6). Koku (3). 

ASRi SiNEMA 
Bu akşam dahi ve emsalsiz artist GEORGES BANK-

ROFT tarafından 

ÖLÜM MAKiNESi 
eq küçüğü dört yaşında Lucil 

tam merdivenin beşinci basa- 1 
mağına gelince durdu : 

- Anne, dedi, çivimi unut 
tum. Ben çivimi degezmeğe 

. KANADA' mn .. ------- mükemmel ve cazip dram ile temsillerine başlıyor. 
4l4 h h t' t' h 11 de gel ·-------il Her ak.am zengin varyete •-------· en«'leş ur ayvan ye ış ıren ma a er n · en ,,.. 

Gümüşü Tilkiler 1 -

,_..,.. Bu akşam .__.\DEVREDİLECEK İHTİRA 
götüreceğim • J 

Madam Chevillard birden I 
durakladı: 

- Hangi çivi? dedi . 
- Dün sokakta buldum 

da, kaybolmasın diye kapı kili 
dinin gözüne koydum. 

Büyükler bu itiraf kartısm 
da çivi gibi yerlerinde mıhla
nıp kaldılar ve birbirlerine bak 
tılar. Derin bir sükut fasılası 
geçti. Bu müddet zarfında an 
cak gözle koouştular. Fakat 
çocukların büyükleri ten, şatır 
çoktan aşağıya inmıılar ve om 

nibosta yerlerine oturmuşlardı. 
Küçük Luciel de mütemadi-
yen : 

- Anne, çivimi almışlar! 
diyordu . 

Davetler 

Kon~re 
Garp musiki ıan'atleri cemiyeti

nin 30 - 9 • 931 çarşamba günü Bey
oğlunda Etual dana salonunda ida
re heyeti imtihanlar yapacağı ve sa 
at on üçten on altıya kadar intiha
na devam olunacağı alikadarlara i
lan olunur. 

le Nemika Sırrı hanıma iltifat 
ediyordu : 

- Küçük Hanım akrabanız 
dan mı Reşit Beyefendi? 

- Evet, Hanımefendi. Bu 
sene kız lisesinden birinci çık
tı. 

- O! Maşallah! Artık he
men evlendirmeli. 

- Kendisinin pek o kadar 
acelesi yok. Süheyla Hanım. 

- Acanım, o tabii. Kendisi 
"hadi beni artık kocaya verin,, 
diyecek değil a ! 

Nemika Sırrı hanımın katla 
rı çatıldı : 

- Ben çok serbest büyü
düm, Hanımefendi. Öyle bir 
niyetim olsa, dediğiniz gibi 
söylemekten pek te çekineceği 
mi zannetmiyorum • 

- A! Naaıl olur? 
- Elbisesi eskiyen adam, 

"bana bir elbise yapın,, kamı 
acıkan adam "bana yemek geti 

• 1 d . ., nn.,, enıez mı . 
- İyi ama bunlar aynı ıey 

değil • 
- Aynı şey, değil demek, 

evliliji ayıp bir teY saymak 

çifti 400 Rentenmark. MAJ1K SlNEMA~l BERATI 
ALBERT PREJEAN " Sigara tabakaları hakkında" 27 
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OPERASI Bu kere mezk(lr berat fruht veya 

Adre&: Ferme de Renards argentes, Albert Stangle Tail-
fingen/Würteml:ıerg. .., ______ _ 

iLAN 
.. l'" icare veril<ıceğinden ve i§tirasma 

tamaınen Fransızça soz u 
ve şarıkılı süperfilm ile veya isticarına ta.Up olan zevatın 

İstanbul Tramvay Şirketi, 1918 senesinde ihraç Yeniden Açılıyor. İatanbul Bahçe K.ı>ı Taı Han 

edilmiş olan yüzde beş faizli "Tramvay,, tahvilatına ait Reji: G. W. PABST Nİ 0 43/ 48 de mukim vekili H. W. 

1 T . . l 1931 t 'h' d .. k . Biletlerinizi tedarik ediniz. STOK Efendiye müracaatları. 27 numaralı ve eşnnıevve an ln e mun azı I ız---ım-Iİll ____ liiii!IJ 
kupon bedelinin işbu tarihten itibaren Osmanlı Bankası Gişeler saat 10 dan itibaren •· 
Galata Merkezi gişelerinde mezkur ban'ka vasıtasile te- çıktır. 

Fiat/ar : 
diye edileceğini mezkur tahvilat hamillerine ilan ile j Hususi (Kırmızı kadifeli ye-
kespi şeref eyler· ni koltuklar) 90 - Parter 

1 
(maroken koltuklar) 70 -

iLAN Balkon koltukları 70 - Birin-

i ci 55 - Balkon 40 - İkinci 
İstanbul mülhakatından, Galata ile Beyoğlu bey- 35 kuruş _ Localar 3 ve 4 Ji-

ninde tahtelarz Demir Yolu Türk Anonim Şirketi, İ radır. 
1g1 7 senesinde ihraç edilmiş olan yüzde beş faizli l r.. _________ _. 
"Tünel,, tahvilatına ait 28 numaralı ve 1 Teşrinievvel 'ı ------------
1931 tarihinde münkazi kupon bedelinin işbu tarihten -----------
itibaren Osmanlı Bankası Galata Merkezi gişelerinde SAADET ve ASKIN 
mezkur banka vasıtasile tediye edileceğini mezkur talı- sırrını: 
vilat hamillerine ilan ile kespi şeref eyler. ı KÜÇÜK DAKTiLO 

1ST ANBUL TiCARET MÜDÜRLOCüNDEN: 
İstanbul Kahveci, kiraathaneci ve mevaddı küuliye satmayan gazi; ocu 

!ar cemiyetinin idare heyeti intihabı 28-9-931 Pazartesi günü saat 10 dan 
16 ya kadar Nuruosmaniyede İkbal kıraathanesi üstündeki eemiyet mer
kezinde yapılacaı;ı ı;:aakdarnna ilan olunur. 

olur. İki insanın serbestçe ha 
yatlarını birleştirmelerinde ben 
hiç ayıp bir şey görmiyorum. 

- Orası öyle ama .. 
- Kadın evlenmekle kendi 

ni satar vaziyete dütmiyorsa .. 
-A! A! A! 

- . . . . Bunda utanacak bir 
fey de görmez. 

Retit Bey, gülerek Semiha 
Nazmi Hanıma döndü: 

- Hanmefendi, şu küçük 
mübahaseye dikkat ettiniz mi? 
İki nesil arasındaki fark, bu 
birkaç kelimede bile kendini na 
ııl gösteriyor? 

Nemika Sırrı Hanımın fikir 
leri herkese merak verm11tı. 
Semiha Nazmi Hanım sordu: 

- Evlenmekle kendini sat
mak arasında ne münasebet 
buluyorsunuz, küçük hanım? 

Nemika Sırrı Hanım büyük 
bir ciddiyetle cevap verdi: 

beni beslesin,, diye düşünmek 
mecburiyetinde olan bir kız, 
hayatını kazanmak için başka 
birine bağlı olan bir esir gibi
dir. Bu halde bir kızı kocaya 
vermek demek adeta onu bes
liyecek bir efendiye satmak de 
mekolmumı? 

- O halde sizin düıündü
ğünüz izdivaç? 

- B:mim dütündüğüm iz
divaç, ikisi de hayatlarını ay
rı ayrı kazanmağa muktedir 
olan bir kadınla bir erkeğin 
serbestçe birbirlerini beğene
rek birlikte yaşamağa karar 
vermeleridir . 

- Evlendikten 
kadın kendi hayatını 
mi kazanacak ? 

sonra da 
kendisi 

- Erkek te, kadın da ka
zançlarını ortaya koyarak bir
likte yaşarlar . 

- lyi ama, ev vazifeleri, 
çocuklar?. 

- Bunlar \usanın hayatını 
kazanmasına mani olamaz. 

1 

müstesna filminde 
bulacaksınız. 

~~ARY GLORY ve 
JEAN MURAT 

tarafırıJan temsil edilen 
bir harikadır. . ..................... _. 

çocuğun yetiştirilmesi yalnız 
annenin vazifesi değildir. Ana, 
baba, bu işi ortaklaşa görecek
lerdir . 

- Nasıl ? Baba da meseli 
çocuğunun bezlerini mi yıkıya
cak? 

Reıit Bey, Nemika Sırn 
Hanımın bu alaylı sualinden ' 
biraz güo~ir gibi olduğunu 
hissettirerek söze karıştı: 

- Semiha Nazmi Hanım, 
siz bugünkü hayatın it bölümü 
nii göz önüne alarak düşünü
yorsunuz. Çocuğun bezlerini 
yıkamak, evde mesela kirlen
miş çamaşırı, bulaıığı yıka
mak gibi bir ittir. Nemikanın 
düşürdüğü hayat ortaklığı, e
vin dışındaki bütün hizmeti er 
keğe, içindeki bütün işleri ka
dına veren bugünkü iş bölü
münden bam başka bir şey
dir. Karısı da kocası gibi iş, 
güç, kazanç sahibi olan bir ce 
miyette f!V ve ev iti nizamı da 
batka bir şekle girecektir . 

- Nasıl olamaz? Düşünün, Semiha Nazmi Hanım, yine 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu., İstiklal cad

desi Büyil'lc Parmak ka
pu, Amka hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

ZAYİ - Evelki akşam Yeni Cami 
civarında Tahmis sokağından g<oçez 

ken ve derununda 551753 numerolu 
ve 4 EylQI 338 tarihli maaş bcmtım 
la tatbik milbürüm ve evrakı salrc
yi havi cüzdanımı zayi ettim. Mli
hürüınle borcum yoktıu.r. Berat v• 
mühütümün yenisini Y8"tırmakta 

olduğumdan eskilerinin hükmü yolı 
tur. 

Çeıı.g<:lköy o&d.deeinde 108 ve 110 
"No. Ju hanede mukim mütekait Mir
liva Riza. 

tin nasıl olacağım bir türlü 
kafama sığdıramıyorum da .• 
Hele genç bir kızın aa:ıımdan 
bu yep yeni fikirleri iJittikçe. .• 

- Şafıyonunuz, deiiil mi? 
İşte bu da iapat eder ki iki ne 
sil birbirinden g' • 1 bir uçu
rumla ayrılmııtır. 

- İyi ama, Reıit Beyefen 
di, inkar edemezsini:ıı ki kadı 
om birçok hususiyetleri var
dır. İt meydanında erkekle 
boy ölçüıemez. . 

- Evet. Bugünkü cemiyet 
görütile öyle. Fakat yerlqmit 
kanaatler bir tarafa bırakıla
rak düşünülürse öyle değil. Er 
keğin hastalanması, askere gi
dip işinden uzak kalması, ne 
ise, kadının çocuk dünyaya ge 
tirmesi, çocuğile meıgul olma 
sı da odur • 

- Amma yaptınız, ha! .• 

Mukbil Nedim, yerinden 
fırladı. Reşit Beyle Nemika 
Sırrı Hanımın ellerini sıkarak 
haykırdı: 

(Devamı var) 

- Kadının gerçekten hür 
ve müstakil olması iktısaden 
de kendi hayatını kazanmağa 
muktedir olmaaile mümkün
dür. Kocaya vanrken, "ben 
bir erkeğe mal olayım da o de 

bir çocuğwı yetiştirilmes~.. . ı biraz istihza _il~ ce~ap. verdi.: 
- Fakat Haeun.-efend1, Itır · - VallaJ11, bu Y"'D' eenuy .. " 



- lzmir mektupları 

Kordonboyuinsana 
ne zaman dar gelir? 

Bu mevsimde, öğle güneşi altında 
Alsancaktan Konağa 

kadar yayan gittiğiniz var m~ ~ 
l k ti .. t ·yor ki tzmınn bu 
zmirin Kordon boyu bu ı e er. g: en f liyeti şey-

llıevaimde hiç çekilmiyor. Bu seneki • raca~u;':u., z~rarsız 
~evsimde, yani eylUI ayının ta.o kuyl~gma :r ki Kordon-
atta sonlarına doğru .. Ama, dır. a nız şu v 1. k am 

ıiz diy k . . k. ı·ı ayının daki hummalı faa ıyet, a Rş h 
ece sınız ı ey u k durur ı -

Sonu artık yazdan sayılmaz. ort~ık b. a~arıı~çiden . başka 
en de diyeceğim ki, ne müna tı.m al 1

\ af Birinci kor-
::~et . . İzmir en sıcak günle- kımse er ec: ~:;~tı yoktur. İ:ı:
dltıı eylul ayında ya§~· Ko~- d~t l~ı eceyi parklarda, 
0ıı boyu bu mevsıınde çekil mır a ' g d. • • 

ııı· ' k · olarda ve ıger eg
,.1Yor, dedim. Çekilmiyor de- açı gazıj . d 'geçirmek için 
~I, İnsana adeta dar geliyor. l~nce yer fendn g~ dırlar Hük6-
'la · d. bırer tara a a · 

nı, ney ı o: met konağının az ilersindeki 
Kordon boyu dar gelir Bahri baba parkı, dolup dolup ) 

azizim! boıalır. J 

Diye bir laf vardı. Galiba Kordondan dönüıte bu par 
b.llnu söyliyen, bir öğle gün.e- ka şöyle tetehhiit miktarı ben 
lı altında Al sancak iskeleaın- de uğradım. Özene bezene. ya
deıı, koınağa kadar yayan git- pılmıt tarhlar arasından geçe 
llıiş olacak . rek önüme çıkan ilk yokuılu 

ı ··b · yola saptım. Yükseldik_ çe man 
zmirde iken bu tecnı eyı rf " 

L k ) zara değitiyo'r, kö ezın agzm 
ueıı de bir aralık yapaca 0 - i 
,.. il h k fa dan gelen serin bir riizg r par 
"ı\lştum. Aman a a ım, a b ı 
taaırn kızıl derecei hararette km tepelerini yalamağa &§ a 
eıiıniş bir maden potası haline dı. İşte şu karııda görünen 
" )d' d --•em Yamanlar dağı.. Uzakta be-
~e ı. Şakaklanm an, ~- - ·ı 
d d k • yaz evleri güçlükle seçı en sa-en, burnumun ucun an, ay 1 k 
"e kirpiklerimden öyle damla hil parçaaı, Karşıyaka o aca ·• 

deınJa değil, adeta oluktan a- Vallahi çok hot yer bu Bah 
ka.r gibi ter boşandı · ri baba pa~kı.. Kendimi bir a-

Hem bu ter, bizim bildiği- ralık Gülhane parkında zannet 
"'' ·ı y ·· ·· ·· tı·m. Vakıa, bizim parkın a-"ıtz terlerden değı · uzumu h 
•ildiğim mendil, bir saniye ğaçları daha sıktır. Da a ta-

ki irane patikaları vardır ama, 
•onra kazana yeni konmut r Bahri baba parkı, muhakkak 
li bir çamaşır rengini alıyor- ki Gülhane parkından daha te 
du. Ey atlı tramvaylar, nerde miz daha bakımlı .. Ziyaretçi
Iİniz ? !eri' de daha derli toplu adam

Denize düşmüş bir adam, 
~n kurtarana nasıl sarılırsa, 
at11 tramvaya ben de öyle sa
rıldım. Fakat tramvaya bin
!ttekle, yerinde saymak arası~ 
da bir fark buldum dersem ı
Danrnayın.. Kemikleri çıkmıt 
hasta bir beygirin sürüklediği 
bu oyuncak arabalar~ insan 
korka korka biniyor. İkı adım· 
da bir duruyor ve bekliyoruz. 
Malumya, bir tek hat var. 

Öteki geçip gidecek ki, bi 
le yol açılsın.. Rıhtım kum
l>anyası, hayvanlarına kartı 
Pek şefkatli davranıyor, doğnı 
•u.. Basamaklarına kadar müt 
teri ile dolmadıkça tramvayla
rı hareket ettirmiyor • 

Ağır ezgi fıstıkı makam, 
l'ollarda dinlene dinlene pasa
l>orta kadar geldik. Gözüme i· 
li§en ilk gazinoya ııirip biraz 
•erinlemek ihtiyacmı hiııet· 
tiın : 

- Garson, getir bir sinal
ko ! 

lzmirin soğuk içkileri ara
•ında sinalko denen bu boyalı 
Razozun mühim bir mevkii var. 
Fakat, sinalkoyu içen de pit
ltıan, içmiyen de.. Vakıa, içti
ğiniz gibi susuzluğunuz geçi
l'or. Fakat bir saniye sonra 
Yeniden öyle bir hararet bası
Yor ki maazallah .• 

O halde gelain tıra.. Bu tı 
ta, taze üzümden yapılır. Ve 
ilğızı kapalı şişelerde durur. 

1
. İçimi de fena değildir. Yalnız, 
•uauzluğu gidermek itibarile 
•inalko ne ise şira da odur. 
l\ir tişe, bir §İte daha .. Ooob .. 
l\iraz serinler gibi oldum. Ne 
Ye yarar? Tekrar terliyecek ol 
duktan sonra .. 

Kordonun bütün faaliyeti
ni, burada oturduğum yerden 
tetkik ediyorum. Rıhtımın üı 
tiinde dağlar gibi yığılan bin
lerce, on binlerce ıandık var. 
Mavnalar, dolup dolup boıta
llıyor. Arabalar, ardı arası ke 
•ilmeden gidip geliyor. Vinç
ler durmadan işliyorlar. Doğ
rusu manzara botuma gitti. 
İımir, bu mevsimde batını ka 
tıyacak vakti olmıyan it adam 
111nna benziyor. Kaıa ter için
de, oraya buraya koşan gihn· 
lilk komiayonculan, ıırtlann
d11 denklerle, gürültülü aealer 
Sıkararak önümden geçen ha

' bıallar, haaılı bütün bu h~ 

lar .. 

Beni gezdirmek nezaketin
de bulunan İzmirli meslektaı 
sordu : 

- Türk ocağı gazinosunu, 
gördünüz mil ? 

- Hayır, dedim -
- O halde bu aktam oraya 

gidelim .. 

Parkı dolaştıktan sonra, 
tramvay yoluna çıktık. Türk 
ocağı bahçesi, uzak değil. Bir 
kaç yüz adnn ilerde.. İçeriye 
girince burasını o kadar tenha 
buldum ki, bir aralık yapılan 
masrafa acıyarak : 

_Acaba niçin itlemJyor7 

Diye sardum • 

Güldüler: 
_ ltleyip itlemediı'tini bi

razdan görürsün ! 

Meğer, daha kerahat vakti 
gelmemiş te bu tenhalık °?dan 

Gün- ufuktan çekilme-
mış. --Y• •• ·ı b" 
ğe başlayınca, muşten er, ı -
rer ikiter doldular. yarım sa
at zarfında bir tek boJ ~u,a 
kalmamıttı. Meğerse, b~t~~ 
İzmir, akşamlan buraya doku
lürmÜf. Garsonlar, paral~ır~ 
sına kottukları halde yetışemı 

yorlar. 
Gazinoda alaturka çalgı ~a 

T b .. deg"il mi ya... Bır 
var. a ıı h 1 yerde mey olur da hey ey 0 

-

maz mı? 
lzmirin meıhur "kabadayı,, 

rakısının tadına burada b~k
tık. Hele bir derece ~~tii':' 0 =~ 
"Ç me rakısı hakıkı bır Ş 

e§ " . boz Bir kere mideyı mu: 
eıer... H nı 
or sonra susatmıyor: a 

Y ! dT · damagıııı ku-
9u ınsamn ı mı . . d 

hlut rakılar gıbı e-
rutan ma b k badayı 
") Uzatmıyalım, u a . 
gıkı. odan denize kartı, bır 
ra sı Ü ·· 
kaç kadeh parlatdık. stune 

iki ·· tane de Çetmeden yu· 
uç . . . ldı 

varlayınca bayaı'tı ıçımız açı . 

Bu münasebetle, tunu da 
hatırlatayım ki, burada çalgı
lı gazinolarda içki ol~ukça ~a
halı... Mezeyi poraıyd~ .. -~~ 
!inde getiriyorlar. Ve UfUDU 

ki yoiurtlu patlıcan tavaalDI 
b .. lbül çanağı kadar tabaklar 
iç':nde tamam kırk kunııa ve-

riyorlar • 

ı t nbul yerinde dursun. 
sa .. d 

lnıan, yüz on kurutu gozd en 

ka d mı keyfi tamam ır .•. · 
cı r ı ' 

M. Salahaddin 

Haftanın /ilimleri Sinema yıldızları ne kazanırlar? 
Çoğu daha bir kaç sene- evvel fakir işçi kızları idi. 

Şimdi bankalarda hesabı carileri var 
Constance Benett bundan bir 

müddet evvel diyordı ki: 
- Çizdiğim hedefe vasıl olmak 

için daha iki sene çalııcağon. iki 
sene tam ve dolgun mesai ondan 
sonra sinemayı terkedeceğim .• 

Birisi sordu ki : 

- Peki, bu hedef nedir? 
- Haftalıklanmdan biı- miyon 

dolar taoarruf etmek.. 
Yani eski kocası Phil Plant'tan 

bo§lllldığı zaman aldığı bir milyon 
dolara, bir milyon dolar daha ilave 
etmek istiyor. 

Ba hafta ıösteril•n /ilimlerden bir salıne 

O zaman iıtikbalinden emin o
lan yirmi bet yatındaki Conıtance 

Hanım iradile yaşıyacak ve arada 
bir de, sırf eğlenmek için hoşuna g: 
den bir ıenaryo olurn, film çevire
cek. 

Opera' da 1 ~en~er~n onları seyreder ve 
ıçen gırer • 

Şimdi haftada 30,000 dolar ka
zanıyor. Fakat çok müsrif olduğu 

ve Pariı terzihanelerinden çıkmıı 

tuvaletleri pek ıevdiği için, iıtediği 
bir milyon dolan ancak iki senede 

Gaip fener 
Opera bugünden itibaren 

"Gaip Fener,, i gösteriyor. Bu 
filmi töyle hiilasa edebiliris:: 

Yeni Zellenda'nın fenerle
rinden birisinde, gemici Kass 
muavini Rangi arkada9lan Kel 
ile karısı Eleni, ve tahlisiye
cileri getirecek olan kayığı he
yecanla bekliyorlar. Kel, fene 
re gelince, kansına kendisi i
çin hazırladığı odayı gösterir. 
Gece Fenerde bir ziyafet ve
rilir. Tahlisiye kaptanı Par
aon'a Eleni bir umumi danı 
salonunda evveke gördüğünü 
söyler. llk zamanlar mes'ut 
gözüken Eleni birkaç gün son
ra sıktlmıya başlar. Bunuıı far 
kına varan Kan daha sonrala
rı, kıt gelnice büsbütün sıkıla
cağını eğer isterse o gece oda
sına gelmesini, biriktirdiği pa 
rası olduğunu ve kaçabilecekle 
rini söyler. O gece Eleni Kas 
s'in odasına gider. Kocau nö
bettedir. Fakat tesadüf fırtına 
den bir gemi kazaya uğramıf
tır. Ve Kel arkadaşlarına ha
ber vermek üzere seslenir. Ele 
ni odasında kocasına hissettir
meden ancak kaçmağa vakit 
bulur. Fener bekçileri yardı
ma k°'arlar ve Kaası bu adam 
kurtarır. Eleni onu tedavi e
der. Bu adam büyük bir tir
ketin müdürü olan Kingeley
dir. Motörü ile Sidneye geç
mek isterken fırtınaya tutul
muıtur. Birkaç gün sonra Kin 
gsley iyilqir. Fakat ceketin< 
kaybettiği için müteessirdir. 
Parson ceketi bulur ve getirir. 
Kingsley de büyük bir paketi 
ceketinde bulur. Eleni de bir 
revolver bulur. Alır ve saklar. 
Artık zaten Kingsleyi sevmek 
tedir ve onu Kass'a tercih edi 
yor, beraber balığa gidiyorlar. 
Kass onları kıskanıyor. Çay 
zamanı Ranginin mevcut ye
gane gemi ile şehire, _hasta 
olan annesini görmiye gıdece
ğini haber alırlar. Kingsley 
çaydan sonra R8'.!giyi çağırır. 
Ve kendisinin Fenerde oldu
ğundan kimseye bahsetmeme
sini tenbih eder. Bu esnada da 
Kass Eleniyi bir köşeye çeke
rek çıkışır. Kingsleye olan mü 
nasebetinden bahseder. 

Helen eski vaziyetin değiş
mediğine kendisini yine sevdi
ğini bunu İspat için de bu ge
ce odaıma gideceğini vadeder. 
Mamaafih o gece için Kingsle 
ye de gideceğini de aynca va 
deder . 
Aynı akşam, Kars Radiyo

dan kaybolan şirket müdürün
den hala şehirde bir haber alın 
madığını dinler, Radyo mü
dürün eşkalini de tarif edince 
Kasa tebessüm eder, bu arada 
Helen Kingsleyin kollan ara
suııdadır . Ve Kars artık Kin
gsleyin gaip şirket müdürü 
olduğunu öğrenmiıtir. 

Bugün Kingsley kendisinin 
bu hırsız ve polis tarafından a 
ranan bir adam olduğunu söy 
)er. Helen her şeye razı olur. 
Ve onunla beraber ilk fırsatta 
kaçmıya hazır olduğunu bildi
rir. Onlar kopu,urlarken Kars 

biriktirebileceğini hesap etmiş . 

Sinema yıldızlannın arka11 bir~ 

çok sıfırlarla biten haftalıklanna ba 
kınca, çok kimseler hayret eder: 
"Mümkün değil,, diyenler kadar, 
"mantık11z,, diyenler de vardır. 

İtler bugün ve nihayet Kars 
Kingsleye kedisini tanıdığını 
ve eğer Helendft. vaz geçerse 
onu kaçmıya yardım edeceğini 
söylerse de razı edemez. Son 
söz olarak Kars Hleenin ken
disine metreslik ettiğini söyler 
ve tam o aralık içeri Helen 
girer Karsı vurur, tabanca 
sesine Eleni kocası Keli koşar 
ve karısının a • d bütün Niçin mümkün değil? Dolarlar 

gzın an meml-L · d h ·· ı·· ·f baki kati öğrenir. T ablisi ye ge · .... etin e er tur u ı rata me-
misi gelir tevkif edip götürür sağ vardır. itte size birkaç yıld=n 

450,000 
375,000 

250,000 
125,000 

1 frank heıabile aldığı haftalrldar: 
er . 

Gloria SWanson 
Beş sene sonra Elen Hono 

luluda dansözlük etmektedir. 
Bir gün ihtiyar bir adam Bara 
gelir ve masaya oturur. Bu 
Kell'dir. Helen kocasını tanı
maz ve Fener hadisesini ona 
anlatır. Kingsleyin yakında 
hapisten çıkacağını nihayet ka 
vu§acaklarını anlatır. Sonra 
bu ihtiyar yabancının üzerin
de sözlerinin tesir - 7aptığını 
görmek üzere başıiıı çevirince 
kocasını tanır. Taatr ama o 
artık yere yuvarlanıp ölmüş
tür bile . 

Elhamra'da 

Ceneral Platoff 
''Elhamra.., sineması bu hafta 

.,. Jeneral Platof,, iııninde Suzy Ver-

Thomy Burdelle tarafların· non ve 
dan çevrilen ıüzel bir fibn göıteri-

yor. 
Bu filmin mevzuw. ıudur: 

''Har zamanında Ruıyaaın bü
yiilı: ıeh!lerinden birioind• mühim 
bir serum keıfetmekte olan genç 
kimyager Viktor Sabline harp mü
nasebetile ihtiyat zabiti olarak or
duya iltihak mecburiyetinde idi. 
Henüz evlendiği ve kendiıine bir 
luıt"deı muhabbetile bağlı olan genç 
karısından ve mühim ketfinden ay
rılmak harbe ginnek istemiyordu. 
Vazifesine iltihak etmediğinden do
layı divanıharbe jeneral Platofun 
karşısınna çıkarıhyor, jeneralı tah

kir ettiğinden idama mahküm olu
yor. Karııı bir müsamerede jenera
la tesadüf ediyor ve kendiıini jene-
rale ıevdirm a !' muvaffak oluyo,., 
fakat aynı zamanda bu vatanperver 
sert ve cesur jenerale de aştk olu
yor,. Bir gün jenerale koçasının kur 
tardmasını rica için geldiğini itiraf 
edince Platof, Maryanın kendisini 
sevmediğini zannederek karşısından 
kovuyor. Marya hem a,kını vehem
de kocasını gaip etmiı bir halde 
evine avdet ediyor. Diğ~ taraftan 
jeneral genç zabiti affediyıır ve mem 
leketin kimyagere ihtiyacı olacağı 
bahanesile evine göndertiyor. Mar
ya kocasına sahip olmakla berabeı· 
jeneralı unutamıyor, kocasına pı.__ 

tofu sevdiğini itiraf edi_yor ve ken
disini ıerbeıt bırakmaııQ.r rica edi
yor. Marya jenerale avdet ediyor ve 
yalnız minnettar olmadığını kendi
sine iıık olduğunu itiraf ediyor me
sut yaııyorlar.,. 

Artistik'te 

Yalnız sen! 
Artistik sineması pertem

beden itibaren "Yal11ız ıen!,, 
isimli bir film gösteriyor. Bu 
filmin hiilasası ıudur: 

"Gece devriyesini yapan po 

Tom Mix 
Marion Da vies 

Bu•ter Keaten 

Collen Moorc, Wallacc Berry 
Norma Shearcr her beri 75,000 
frank alıyorlar. Ramon Novarro, 
Florance Vidar, Levine Stone 45, 
000, Adolph Manjon, Bessie Lo· 
ve, Richard Dix, Y ohn Gilberet her 
biri 35,000 frar.k haftalık alıyor

lar. 
Mamaafih, il8.ve edelim ki, bu 

rakamlar sessiz film zamanına ait
tir. Sesli film. bu rakamlar üzer~n
de epey oynadı. Meseli Ramon No 
varro o zaman haftada 45,000 dolar 
alıyordu. Fakat şimdi sesi &ayeıin
de bu rakam yükıelmittir. 

Harold Lloyd maliye tahsil fU· 

besine senede 50 milyon, Charlie 
Chaplin senede 36 milyon, Mari 
Pickford ve Gloria SWanson senede 
26 milyo:ı kazanç göıtennektedir

ler. 
Hali hazırda Buıter Keaton haf. 

tada 200,000, Menjou 125,000, Joh· 
ne Barryınore, 250,000 frank alıyor
lar. 

Daha mı istersiniz, buyurun: 

Lilian Gi•h 190,000, Richard Bart
helems 215,000 Robert Mongon 
mery 90,000 frank haftalık .. 

Bamcreft'a 15 milyonu bir ara
ya getirmek için iki ıene kfıfi gel
mittir. Chevaleir'ye son filmi için 

lis gelen istimdat sadaları üze 
rine bir eve rrirer ve bir kadın 
la üç erkeğin bağrıştıklarını 
görür. Bunlar rollerini prova 
eden dört artist idi. Mesele 
halledilir, polis homurdana
rak çekilir. Oyun şeklinde ge
çen bu bağrışma hakikatte de 
vam eder. Robert yveti sevi
yorsa da onun iki haline taham 
mül edemiyor. 

Kendisine mütemadiyen Bu 
bi demesini ve hafif meşrep 
şekiller beslettinnesine, Ro
bert bu arada Lili ile tanışır. 
Lili Roberti takdir ederek ve 
ciddi musiki ile meşgul olma
sını tavsiye eder. Birçok pro
valardan sonra hazırlanan re
vü büyük bir rağbet kazanmış 
ve üç yüzüncü olan ıon tem
sil akşamı gelmittir. O ak
şam Y vet Roberti yemeğe ça
ğırır. Robert yemek esnasın
da Yvetle kavga eder ve ora
dan çekilerek otele gider. O
rada Opera parçalarını çalar 
bunlan kimse beğenmezse de 
Goldernin hatırı için alkıtlar
lar. Yalnız ihtiyar kont Rober 
tin hafif meşrep ,arkılannı 
bu eserine tercih ettiğini söy
ler. Goldernin mali yardımın 
dan memnun olan Opera mü-

Nancy Caroll'in 
küçi.k ellerinden milyonlar 

gelip geçt' 

kiini kaybetmeğc mahkümdur. Üç 
tane otomobili olmıyan bir Cloria 
SWanson düşününüz. Derbal itiba
rından kaybettiği gündür. Bir ar· 
tist ise itibarını kaybetmciie gör
sün. Bir den b i.r e mahvolur. Ya!nr : 
otomobil mi? Mesela Constance Be 
nett' in yalnız elbisesi ve kürkleri 
için senede milyonlar ıarfettiği söy 
!enir. Bütün Hollyvood'u daima i8 

lonlarında toplıyan Marion Davies 
yalnız sayfiyeainin idaresi için az.inı 
bir meblağ oarfeder. Tasarrufa çol< 
riayetkar olduğu bilinen Mary Pick 
ford bile evinin idareli için senede 

iki buçuk milyon aarfetmektedir. 

Aldıklan paraların kısım azamı. 

nı tasarruf edebilen artistler fUn· 
!ardır: 

Corine Griffith, Norma Talmad
ge, Marion Davies, Betty Comp
son, Collen Moore, Mary Pick
ford, Bebe Danielı. 

Bugün Hollyvood'un en zengin· 
kadınlarından kimdir diyebilirsinizi 
Louiıe Ferzenda. 

F erzanda 'birinci sınıf yıldız d~ 
ğildir, daima ikinci plandaki rolle· 
ri oynar. likinci arnıf artistlerin 
mevkileri birincilerden daha sağlam 
dır. Ferzanda ise senelerce bil3..te
vakkuf filim çevirmektedir. 

Ya müırif olanlar? Onlar da ıun 
iv: 

Norma Sherer, Clara BoW, Nan 
ey Caroll, hatta, hatta Greta Gar
bo .. 

Servet bunların na11\ aklını alma 
sın? Daha hepsi genç.. Hepıinin 

acı ve karanlıık mazileri daha o ka
dar yakın ki.. Biliyoruz ki, bu ar
tistler daha birkaç sene evvel fakir 

, işçi kızları idiler. 

[1!!~~2;~~ ı Mesela Noıına Sherer blr gaz 
lambası ile iki yumurta ile luırnım 
doyurdu mu, gununu gün ebnit 
ıay,.,.dı. Clara BoW bir mahalle kı 
zı idi. Harold Lloyd bir köylünün 
çocuğu idi. Maurice Chevalier dül
gi.r yamağı değil miydi? Janet Gay 
nor bir kunduracının yanında ça
lıımıyor mı idi? Bugün Hollyvood' 
un en zenain kızı olan Louise Fer
zanda ayni ıehrin sokaklannda ga
zete .atıyordu. 

Bob Montgommery'nin 
hafta/Iğı gün geçtikçe artıyor. 

ayda 800,000 frank teklif ettiler. 
Niçin bu kadar para? Di.yecekıi

niz. Daha faydalı ıurelte kullanıl
ması mümkün olan bu ıervel niçin 
böyle lüzum!\uz yere ibzal ediliyor? 
Halbuki beri tarafta insaniyetin 
nef'ine çalıtan bu kada,· muhteri 
ve alimler var ki, çalııacakları saha 
da muvaffak olmak için para bula
mıyorlar. 

Eskidenberi bir .özdür: insanın 
ekmek kadar ejlenceye de ihtiyacı 
vardır. Filhakika harpten sonra da 
ba ziyade kuvvet bulan bu formü
lün kolay kolay değiım~sine imkan 
yoktur. 

Fakat artistlerin bu kazançların 
da da ba~ka bi• kaide hüküm sürü 
yor: Haydan eelen huya gider ka. 
idesi.. Çünkü artiıtin haftalığı ne 
kadar artarsa, masrafı da o nispette 
kabarır. Ak•i takdirde, a.-tist mev-

dürü piyesi kabul eder Robert 
amali11e muvaffak olduğunu 
zannederek memnundur ve 
Liliyi sevmektedir. Bütün bu 
i§lerden Yvetin haberi yoktur. 
Arkadatlarından Jorj onları 
Y,vete anlatır. Yvet otele te
lefon ederek Roberti arar. O
telden Robertin Lili ile nışan- . 
)anmakta olduğunu söyler. 

Yvet Jorjla birlikte otele 
giderler, Robertin fikrini çe
virmişler. Robert Lili ile evle 
nir. Fakat skutu hayal uzak 
değildir. 1lk temsilde ıslıklar
la karşılanır. Kayin pederi ile 
karı&ı kendisinden yüz çeVirir
ler . 

Şimdi bepıinin de büyük banka
larda heıabı carileri var. 

500 Rus filmi 
Sovyet hükUmeti manzum bir 

film programı YÜcuda getirmiıtir. 

Programa ıröre SOO filın vücuda 
getirilecektir. Bu filmler için lS 

milyar frank sarfedilecektir. Eh, 
üç milyon seyirci için çok dellil 

Avdet 
Norma Sherer ve kocaaı lrving 

Thalberg Hollyvood'a avdet edeı 
etmez iıe ba§lamıtlardır. Norm• 
''Hususi hayatı,, ismindeki yeni fil

mini çevirmeğe başlamııtır. Cons· 

tance Benett ve yeni koca11 Marki 

Döla Falez Paristen Amerika'ya av
det etmi,lerdir. 

Barıştılar 
Mac Murray kocası Prenı M' 

Divani ile ~ınıftır. 

1 

Gece ıreç vakit gayesiz so
kaklarda gezen Robert birden 
bire Y vetin evi karıısında ol
duğunun farkına varır. İçer- 1 
de ı§ık var .. Robertin köpeği 1 
del'bal anlar. Yvet pencereyi 
açar ve anahtarı Roberte atar. 
Robert artık dütiinemiyecek 
halde değildir. İçeri girer 
Yvet onu bir şey olmamış gibi 
kabul eder. Salonda bütün 
tiyatro erkanı mevcuttur. Mü-

/ 
• 

dür Jorj ve arkadatları yeni 1 . . . 
revünün bestekarı olmak üze Lıl Dagover'ın Amerıkaya 
re onu selamlarlar. Bu suret hareketinden evvel Fransad• 
le eski muhitine avdet eder.,, almmış resimlerinden 
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Balkanyata ikinci 
kafilemiz gidiyor 

( 

; 

ı 
5 

( 

izini dolayısile, salı günü hareket 
eden kafile ile 

gidemiyen Ahmet Bey gidiyor 
EylUlün 26 •mda batlayacak 

olan Balkanyata ittirak etmek 
için bugün aktam poataıile fut 
bolcularımız ve eskrimörleri
miz giı'•.ceklerdir. 

Kafileye F etbi Bey riyHet 
' edecek ve Abdullah Bey de ida 

reci olarak refakat edecektir. 
Gidecek olan takımımız Ze

ki Rızadan mahrum olarak git 
mektedir. Zaten Zeki Ruıya
dan döndüğü zaman bu maçla
ra ittirak edemiyeceğini •Öylı-

C yordu. Bu ademi ittirakin ıebe 
bi de Ruıyada fazla yorulduğu 

, ve vaziyeti sihbiyeainin de bo
zuk olma•ıdır. 

Hiç §Üphe yoktur ki Zekiıiz 
' bir Türk milli takımı belkemik 

1 siz bir insan gibidir. Ancak ye
, rine çalıtdırılan Hakkı mevkii
' ne liyik olabilmek için çok ça-

lıttı. Bakalım hadisat ne ııöıte
recek. 

T ekarrür eden ve Balkanya
ta gidenler ıunlardır : Rebii, 
Fikret, Hakkı Muzaffer, Niya
zi, Etref, Nihat, Mitat, Hüınü, 
Bürhan, Sami, Salibattin, Av
ni, Hüaamettin, Cevat. 

Bu kadroya nazaran kafile
de 5 Galatasaraylı, ~ Fenerli, 
3 Betiktaıla, 2 Vefalı, 1 lstan
bulaporlu vardır. 

Milli takım hemen hemen
merkez muhacim müstesna ol
mak tartile - en kuvvetli for 
hatttile gidiyor.Bir rivayete na 
zaran Milat bek batında oyna
yacaktır. 

Maamafih her ne olursa ol
ıun bu elemanlarla Milli takım 

10 kuruşa 
Otomobil 
Şoförler ne yapmak 

istediklerini 
bir daha anlahyorlar 
Şoförlerin kıt'alar beyninde kırk 

kuruş ücret almak ve bu ücreti dört 
kişi ara11nda takıim ederek adam ba 
tına on kuruş fiatle işlemek huıuıun 
daki ıararlan devam etmektedir. Bu 
arup şoförlerin murahha11 sıfatile 

hareket eden Mehmet Efendi demek 
tedi .. ki: : 

- 1180 toför hu usulün tarafta
ndır. Teşkilatımızı yapıyoruz, biti
rir bitirmez derhal faaliyete başlaya 
cağız. işlemek üzere teıbit edilen 
hatlar yirmi tanedir. Her kıt'a ara-
11nda kırk kuruı fiat tesbit edilmit· 
tir. Pazarlık yoktur. istene bir kiti 
biner 40 kuruş verir yalnız batına 

gider, iaterse dört arkadat araların
da bu parayı taluim ederler.Eaaıe.n 
bugünkü takıi arabalarında da bu 
usul caridir. Ekseriya tramvay mev
kilerinde rastladığımız müşterilerin 

hemen üçü dördü birleşerek derhal 
bir otomobile binmekte, gittikleri 
yerlerde de tak•i ücretini aralannda 
takıim edip ıoföre vermektedirler. 
Bizim yapmak iıtediğimiz de bun
lan farklı bir şey değildir. 
Yalnız bir otomobillerimizin kırk 
uru~ bir kıt'a arasında işleyen oto 

obiller oldu~unu h-lka kolayca an 
atabilmek için bunlara çok kolayca 
öriilcbilen büyük İşaretler koyaca-

• . Dahiliye vekiletine yaptığımız 
ilraca.:ıt mü~aadc istemek için de

il, belediyenin balmz m;idahalesi-
· n men'i içindir. Tesbit ettiğimiz 
er kıt'o elyevm 80 kuruş kaydedi-
n mesafelerdir. Biz bu mesafelerde 

oförce bir hesapla taksilerden daha 
şağı bir fiatle işlemiş olmuyoruz. 
unun izahı eayet kolaydır. Bilfarz 
irkeciden Fatihe bir yolcu götüren 
föı· oradan Sirkeciye mü1teriıiz 

vdet etmekte, yani iki defa katetti-
. bir yol için bir defa Ücret almak
ılır. Halb.ıki şimdi adam başına 

O kuruş alınacağı için toför müşte
ıiz dönmeyecek, avdetinde aldığı 
ara ile de tak•i ücretinin tutarım 
de etmİ! olacaktır. 

Sonra bu usulle iıliyecek otomo
ller garajlara çekilmiş eıki otomo 
llcr değil, elyevm takside çalı§an ı 
omobillerin bir kıımıclır. 

epeyce kuvvetli ııidiyor demek 
tir . 

Ahmet Bey gidiyor 
Atinaya ııiden Atletizm ka

filemize riyaset edecek olan 
Gürq federasyonu reisi Ahmet 
F etaeri B. izininin ııeçikmesi 
dolay11ile salı günü giden atlet 
lerimiz ile gidememi9tir. Dün 
Ahmet Beyin izni makamı aide 
ıinden kendisine reamen tebliğ 
edildiği için Ahmet B. bugün 
kalkan Loyt Triyeatinonun sü
rat poıtasile Pireye hareket e
decektir. Bu suretle Ahmet B. 
kafileden bir gün •onra Pireye 
muvasalat edecek ve onlara ilti 
hak edecektir • 

Davet 
Voleybol ve Basketbol He

yetinden: Bu sene İstanbul Bi
rinciliklerine ittirak edecek 
klüplerin salı günleri 18 den 
18,30 a kadar mıntaka merke
zindeki heyetimize müracaat 
ederek isimlerini kayıt ettirme 
leri ehemmiyetle tebliz olunur. 

Güreş 
İstanbul Mıntakaaı Güret 

Heyetinden: Mıntaka güret bi 
rincilik müsabakalarına 25/ 9/ 
931 cuma günü C.H.F. Beyoğ
lu kaza merkezindeki mıntaka 
idman aalonunda devam edile
cetkir. 
1-Tartı 11den13 e kadar 

dır. Müsabaka tam saat 13 de 
batlayacaktır. 

2 - Vakti muayyeninde İl· 
batı vücut etmiyen müsabıklar 
müsabakalara dahil olamazlar. 

Bonolar 
Geldi 
Tevziat günü gazete

lerle ilan edilecek 
Batvekilet kalemi mahıuı müdü

rü Vedit Bey dün Gayrimübadillere 
mahıus yüz liralık bonoları getirmiı 
tir. 

Fakat henüz imza muamelesi ik
mal edilmediği İçin dün de tevziat 
yapılmamı§, bonolann İmza muame

lelerinin ikmalile ittigal edilmiştir. 
Tevziatın tekrar batlayacaiı gün 
gazetelerle ilan edilecektir. 

Şükrü Kaya B. Y alo
vaya gidiyor 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
B. dün ak§ama kadar sarayda 
kalmıttır. 

Şükrü Kaya B. 
Y alova'ya gitmesi 
dir. 

in bugün 
muhtemel-

Poliste 

Kumarbazlar 
Sultan Ahmet meydanında Os

man, Mardiroı, Kiııork isminde üç 
şahıs kumar oynarken zabıta tara
fından cürmü meıhut halinde yaka 
!anmışlardır. 

Çocuklar arasında 
Arnavutköyünde Sucu sokağında 

sakin Ali Rıza Beyin oğlu -,1 yaşla
nnda Suphi, o civarda mukim Pan
delinin oğlu yorgi tarafından başm 
dan yaralanmıttır. Y orgi yakalan. 
tnı§lır. 

· Kin 
Şiıhanede Şule gazinosuna Rizeli 

Hasan, Muıtafa, Remzi namındaki 
üç sandalcı, gazino müıtecirinin aan 
dalcı cemiyeti reiıi intihap edilece
ğini haber aldıldanndan, taarruz ve 
tecavüzde bulundukları ve tabanca 
atmak ıureıile aaayiıi ihli.J ettikleri 
için haklarında tahkikata ba§lanmıı 
tır. Bunlardan Rizeli Hasan firar et 
mit, diğerleri yalmlanmııtır. 

Meme emerken bo
ğulan çocuk 

Osküdarda Cemile isminde bir ka 
d:nıo üç aylık çocuğu meme emer
ken ölmüştür. , Çowğun boğulmaaı
na ıebebiyet veren ana hakkında tah 
kikata başlanmıştır. 
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Çın -Japon 
muharebesi 
(Başı birinci sahifede) 
liarp deflam ediyor 

TOKYO, 22. A. A. - Çinli asker 
lerden mürekkep kalabalık bir mü
freze Hangchulindye mükabil taar
ruzda bulunmuşlardır. Chang Chun 
un 60 kilo metro cenubunda bulu
nan bu mevkide batbyan muharebe 
devam etmektedir. 

Harbin'e doğrul 
LONDRA, 22. A.A.- Bir fır· 

ka Japo• askerinin Herbine dogru 
ilerlemek için emir almıf olduğu T o
kiodan gelen haberlerele teyit edil
mektedir. 

Böyle bir ilerlemenin Japon as
kerleri taraf ınclan yapılan askeri 
hareketlerin dairesini pek ziyade ge 
nİfleteceii söylenmektedir. 

Chanııhai mahafilinde yapılan ba 
zı imalara ııöre Japonlar takriben 
Yüz elli bin metre murabbai meoa
hasında bir eruiyi askeri işııal altı
na almak maksadını gütmektedir. 

Bugün saat 18,40 da Tokiodaıı 
gönderilen bir telarafa nazaran Ja
pon kabinesi evvelce i11al edilen 
Mukden ıehrine doğru takviye kı· 
tab ıevketmit olan Japon Başku
mandanmm bu hareketini tuvip et· 
iDİ§, bununla beraber yeniden aıker 
gönderilememeaine karar vermittir. 

Çinde harp arzuıu artmaktadır. 
Nankindeki mümtaz politakacılar 

Çinin Mımçuriyi elden çıkarmaktan 
lae 20 milyon kiıiyi fedaya hazır bu 
lundufunu açıktan açığa söylemek
tedir. 

TOKIO, 2. A.A.- Japon kıtaa
tmın Harbin üzerine yürümekte ol· 
dutu teyit ediliyor. Askeri ana11-
nn. hükümetin talimatına bakmı
yarak hareket etmekte oldukları zan 
nolunmaktadır. Hang-Choun kuman 
danının, Harbin konıoloıunun ta
lebi üzerine Japon tebaaını hunaye 
maluadile aıker aevkebnit olduğu
iddia edilmektedir. 

Pekin'e de girecekler mi? 
PEKiN, 22. A.A. - Japon bah

riye erkanı, iki fırka ile 12 kadar 
geminin Y ang T zeye müteveccihen 
harekete amade oldufunu gizleme
mektedirler. 

Japon aıkeri mahafili, Pekin ile 
TienTain'in Japonya tarafından it· 
gal edibneıinin muhtemel bulundu
ğundan bahaebnektedirler. 

Mukten' de panik 
LONDRA , 22. A.A.- Daily Te

l~aph cueteai, Mukdenden istih
bar ediyor: 

Mukılende panik hüküm sürmek
tedir. Çinli ahali ile memul'lar yer
lerini terketmitlerdir. Sivillerle as
kerler perİfan bir halde cenuba do
iru kaçınaktadırlar. 

Cemiyeti akflamda 
CENEVRE, 22 • A.A.- Cemiye

ti Akvam Mecliıi, saat 10,30 da top
lanmıştır. 

lçtimaın tehiri için mesai aarfedil 
mitt-' de hiç bir netice vermemİf
tir. 

Mecliı, Çin ve Japon. murahhas 
laruu clinlemiıtir. 

Çin murahhası, Statükoya rücu 
edilmeıini ve Japonya tarafından ta· 
mirat bedeli tediye edilmesini iste
mittir. 

Japon murahhası, Çinlilerin vu
kuat hakkındaki rivayetlerini tekzip 
ebniştir. Mümaileyh, bu vekayiden 
mütevellit meıuliyetin Çine raci ol
duğunu beyan ve Japonyanın Man
çuride miilıim menfaatleri olduğunu 
ehemmiyetle kaydetmiı ve Çin mu
rahha•ının tamirat bedeli namila Ja
ponyanın tediyatta bulunma11 sure
tindeki talebini reddeylemiıtir. Ja
pon murahhası, .statüko meselesinin 
ancak mahallinde hıJledilebileceğini 
söylemiıtir. 

Mümaileyh, Çinin ihtili.f hakkın
da doğrudan doğruya müzakerat 
İcrası için Japonyaya teklifte bulun 
muş olduğunu beyan etmiı ve hariç
ten vuku bulacak vakitsiz müdaha
lelerin tevlit edeceği tehlikeleri kay
deylcmit ve ıneeliıten müzakeratm 
gelecek celseye talikini iıteıniıtir. 

Çin murahhası, vermiı olduğu ma 
lumatın sihhalini tahkik huıuıunun 
bitar.ıf bir komisyona tevdi edilme
ıine amade olduğu cevabında bulun
muttur. Mumaileyh, Japonyanın ce
miyeti akvam misakını ihlal ederek 
tahrikamiz bir takım aokeri tedbir
ler ittihaz etmeğc hakkı olmadığını 
IÖylemit ve askeri itıal devam 
ettikçe Çinin doğrur'an doğruya mü 
zakerat icı·asını kabul edemiyeceğini 
ilave P.ylemiştirtir. Mumaileyh Ja-. ' ponyanın harbı arzu etmedifi hak. 
kında teminat aldıktan sonra "harbe 
pek yakın bulunuyoruz", demiıtir. 

Çin, meclisin büliln vesaya ve 
mukarrcratına tevCiki hareket ede 
cektir. 

Bir şehir alefller içinde 
Cf'.~~VRE, .22. AA.- Çin m:ı. 

mesıılinın Cemıyeti Ak\•cm meclisin
de okuduğu Nan!cin •e!ğrahnda J-ı-

Balkan konferansı 
(Başı birinci sahifede) 1 . 8 - Balkanlar. ~ruında m&ıtorelt ı.ı.. 

Bu kere Batvekil ismet Pı., Hazret ticaret oduı t .. k.IL 
)erile Hariciye Vekili Tevfik Rüt" Bu müz:Ü•reler Yıldız.ın meruim da
tü Jkyfendinin 0 tarihte Atinaya ire•inde c.-eyan edecektir. Müaalı.erelere, 
veya Budap6§teye seyahatleri de- ıamiler, duhuliye Yarabıı mukabilinde 
vam etmekte olacağı için burada ha- kabul edilecektir. Yıldızda konferansa l&
a:ır bulunamayacaklarından dolayı z11n selea odalar h.az.ırlanmaktad.lr. Her 
Balkan konferansı içtimaınuı müşa- encG.meoe, matbuata, ajanaa, bil'er oda 

rünileybin avdetlerine talikizarureti •7nlmı1br. 
konferans reisi tarafından milli grup Posta, telsraf, telefon dairelerinin o-

rada konferanı aünlerine mabıuı olmak luklara telgrafla bildirildi. Umumi· 
Üzere bir ıubeıi leıiı edilmelrtedir. 

yet itibarile konferanım bu seneki 
Murablıaaların orac:la.n ıöndereeekleri 

mesaisi geç.en Y.J,I Atinada baılamıt mektuplar ... telaraflar ücret• tibi olma· 
olan ve Seli.Dik kongrt!sinde eaaıları yacakbr. Jkinci Balkan konferaı1aının h..L 

takarrür eden itlerin devam ve ta.mi braaı olmak üzere huauai bir pul hazno .. 

kindan ibaret olacakbr. Nizamna- lanmalı.:tadır. Bunun resmini müsabakada 
mtınin seıôzinci maddesine göre kon birinciliği kuanan heykeltrat Ali Hadi 

ferans biri ıiyaıi yaklatma komi- Bey yapmıtbr. Yılclı:r.da 0 aünlere ve 
ıyonu, biri iktisadi komisyon, biri 
münakalat ve seyrüsefer komisyo
nu, biri İçtimai ıiyaset ve sıhhi 
teşkili.t komİ•yonu, biri fikri yaklaıma 
komiayonu, biri kanunları birleıtirme 

komiayonu olmak Üzere altı komİ•yon· 

dan teıekkül eder. Bunlardan haıka bir 
de teılıı:ilt komisyonu •ardır ki konferan· 

ıın dahili iılerile içtima tarihleri, ruzna· 

me •• aaire gibi ltlerle meıpl olur. 

Tetkik meflzuları 
Bu altı komisyonun tetkik mevzuları 

funlardır: 

1 - Si1asi Jaklatma komİ•Jonu Bal· 
kan milletlerini biribirlerine yaklatbra• 
cak bir Balkan misakı vücude gelmesi 

IBaumlannı ıöaterir ve bu miaakın tahak 

lt..ıkuna mi.ni olabilecek enıe11eri.n side· 
rilmesi çarelerini araştınr. Ekalli7et, haP 

bi kanun harici addatmek, il:ııtilü zuh.urun 

da hakeme müracaat meaeleleri. de bunun 
mevauuaa dahildir. 

2 - Jkbsadi komisyon Balkan millet 

1eri arasında iktıaadi bir ıniaak vücuda 
gelmesine, gümrük ittihadına, paralarm 
tewh.idine, banka muamele •• münaa..,. 

betlerinin tef mi.1 T• tewaiine, kredi m .. • 
leleri kooperatif birliklerinin tetriki m ... 
ıailerine,Balkanlar arasında aıüıterek bir 

dcaret •• sanayi oda:&ı teıkiline, tütün 
hakkında bir u.zlaıma meydana ıelmeai
ne ait tedbirler Te tetlr:ilır:lerle metıuJ o· 
tur. 

3 - Münl'ıkalit Te aeyrüsefer komia
yonu: Deniıı., kara, ve hava yolla

rı münakali.b, poata1 tel.,.af Te telefon 

itlerile metıul olar. S.yalıat iılerile met· 
pi olur. Seyahat, paaaport turizm ıibi 

meseleler de onun ma•zulan r:ümelsin· 
dendir. 

4 - içtimai siyaset •e aıllt.i teıkilit 
lromiayonu: Meıal tnUddeti, sendikalar, 

hastalıia, ma1ül1Uie, ilııtiyarlıi• kartı al· 
ıorta haıaalan ha.kkmda beyftelmilel mu 
lı:aYeleler ahlıimı. ...... tutularak Balkaa

larm muhtelif içtima! uaullerinin ııJahına 
ait meseleleri tetlı:ik eder. Balkanlarda 
goc:ulrlann Te ltadınlann çah9ma ıartlan· 

nı ve uallerinl birlettlrecek Jmkln çare
lerini teabit eder. içtimai ve ttbhi müea· 
aeselel'İn in.lritafmı Balkan memleketlerin 

deki bu aibi müeaaeseJerin tefriki mesai 
meaelelerini tetkik ed•r· Balkan memle~ 
ketleri hudu tl•nrun müateTli ve sari haı 

tahk1ara kartı müdafaa•• için yapılacak 

mütterek t•tbirler T• tetkilit meselesi ile 

m•tıul olur. 
5 - Fikr~ yaklatm• komiayono: Bal· 

kan memleketlerindeki fikir, süzel aan.a't 

lar erb.abı •• tetkilitı arasında yaldaıma, 
anlatma ve beraber çalııma makaadını te 

min edecek çar.teri arattırır. Uzaklaıtı
rıcı ve aevdirmeyici edebiyat yerine M•· 
dirici -.e yaldatbnc:ı edebi1at ikamesine 
sayret eder. Mekteplerin tedris proara· 
mında, 'bilbaaaa tarih derslerinde esash 

tadilit husule gelmesine, Balkan da.rülfü 
nunlarında Balkan memleketleri buknku· 

nun mukayeıeai küraüıünün açılmasına 

talebe teatisi, izci, sporc:u tenezzühleri 
yapılmasına, profeaör, konferanaçı teati· 
si ve eıer tercümui iınkinlarının temini

ne çalııır. 
8 - Kanunları birlettirme komis7onu: 

Mubtelif Balkan memleketlerinde c:ari 

medeni, adli, ticari: iktıs11di, uhhi •e ... 
ir kanunların te•hidi imkinla,..ına •ardı. 

rac:ak eıasları araıbrır. 
Cörülüyor ki bu komia7onlar aynı me· 

ıelenin 7..U Balkan milletleri: ittihadını 
•Üıcude cetirmek •• , •• inin iatilzaın etti

ii meaai1i muhtelif ~ephelerdea tetkiki 
Vllzİfe edinrhitlerdir. 

Konferansın flazigeti 
Bu konferaftaın gerçi dairudan doiru 

ya re1mi bir •aziyeti yoktur. Fakat Bal· 

kan meseleei ,;bi bir meselenin muhtelif 
cephelerden bas.ırlanmıı bir birlik ••••ı· 

111 aJBkadar reami makamlara arzetmek 

glbi çok faideli •• müsbet bir J•rdımı 
olaca.lrbr. Alfabe aıraaile ArnaT111t1 Bu). 

ıar, Elen1 R.oman7a, Türk, Yuıoala• mu 

rahhallanodan mürekkep Balkan lr:onfe
ranaı Seli.nik lconaeyinin bu aeneki ikinci 
lc.onferanaı için esas itibarile takarrür et 

tiii ru:zname tudar: 
1 - Balkan misakını tetkik. Bunun İ• 

tilzam ettiği usul, Te ınuahede •• cÜtn· 
huriyeti mü:zakere. Bunun buıulüne mi.· 
ni ola.n encelleri lc.a.rtılıkh bir anlatma ile 
ber taraf edecek esbabı aratbrmak. Elcal 

liyetlerin himayesi mueleai. 
2 - BaJkanlarda demiryolJa.n, telefon, 

te1ıraf hatlannuı irtibatı rneaeleaini tet .. 
kile. Ta iti Balkan payitahtla.rı araaında 

nakliyat ... tema• mümkün olsun. Bal· 
lı:anlarda poata birliiinin huıalüne da.ir 

tetkikat. 
3 - Balkan tebea1arının seyahat, ia· 

kin ve san'at icrası huauslarında ıerbes· 

azaya mahsu• olmak üzere bir de büfe 
bulunacakbr. Her murahhaa heyetine iki 
otomobil tahsis edilecektir. Murahhaslar 
Te d.iier da•etlielr huduttan itibaren T• 

tehirdeki münakalat Tatıtalarında.n kendi 
lerine ıönderilecek olan -.esikalar ibraun 

da Ü.cretıiz: olarak istifade Meceklerdir .• 
Konferansa B alkan memleketi murahhas 

lanndan ba.ıka: 

2 - Beynelmile l mesai büroau. 
3 - Be7nelmilel aulb bürosu. 

4 - Dotasyon Kaneji 
5 - Beynelmil•l parlamentolar •İJa•; 

luamı 

6 -. Be1nelmilel parlamentolar tiea· 
ret kısmı 

da davet edilmi1tir. Bunlardan ba,lta 
Balka.n develtelrin.in Türkiy.d.eki elçilerin 

de kanferansta mütalait aza olarak bulun 
malarıkeyfiyeti konferans riyaseti tarafın 

dan ait oldukları Hariciye Tekiletleri.a

dan. rica edilıniıtir. Türk Balkan birliii 
murahhaslannın komisyonları her gün 

içtimalannı deTam ederek mesailerini ih
zar etmektedirler. 

Gelen mııhtıra fle wsikalar 
Muhtelif vuplarda.n ıimd.iye kadu.r fU 

aıaiıdaki muhbra "" veaikalar ıelerek 
hem komisyonlanmıza Te hem de bütün 
gruplara bildirilmiıtir: 

1 - Ba.Jkan miıakı halJunda Yuaan 
projeai. 

2 - Balkan memleketlerinin anlatma 
1anna mi.ni olan müıkülit h.akkın.da Bul

l'U' muhbraaı. 

3 - Balkan memleketleri araaında ai 

yaıt yaklatma baklanda YugoaalT muh· 
tD'ası. 

4 - Tarafeyn araamda uzlatma, ade-

mi teca•iİZ ve hakeme müracaat mesaili 
hakkında Yuıoalaw muhbraıı 

5 - Balkan1ar araaında bir ticaret Ta 
sanayi odası tetkiH hakkında blr Yuna• 

proj••İ. 

6 - Bulaarlarm ıon m.uharehelerde 
ölen askerlerinin mezarlarının tahaffuzu 

lıakkında muhtıra? 

Konferans günlerinin 
programı 

Konferaı1a aünlerinin propamı ıu• 

dur: 
19 tet rinievvel 1931 
Yıldız aarayında komite İçtimaı 

20 tetrinievwel 1931 
Saat onda Dolmabahç• sarayında ilk 

umumi celaenin konferans reiai Haaan 
Bey tarafından kütadı, reisin nutku. Bat 

vekil İsmet Pata Hazretlerinin nutka 
murab.has heyetleri reislerinin nutku, ko 

misyonlara ua ayrılması ( c:elaeclen çıkar 
ken •arayın önünde fotoıraf alınacak) 

Saat on ikide: Konferans reisi tara .. 

fından konferans. azaaına we heyet reia

lerino öile yemeii. 
Saat on dört buçukta: Yıldız aarayın· 

da komiayonlar içtimaı. 
Sa.at yirmide : lst•n.hul t•hri tarafın.· 

dan aktarn yemeji, •ali Te belediye rei
si Beyin n.:Ztku. Heyetlerin cevabı. 

Davetliler: Balkan elçileri ve aileleri, 
murahhas heyetleri •e aileleri, lstanbul 

meb'uslan •e aileleri. kolordu kumanda
nı, Darülfünun emini, matbuat (ıazete 
batmuharrirleri, heyeti murahhaaala~ın 

a•z:etecileri, miaafir ıazeteciler) 

Cünıhuriyet Halk fırkasmın latanbu.I 

rüeaaaı, tehir mecliai azasından bir zat. 
21 teırinievvel saat 9ı!) da Yıldızda 

komisyonlar içtimaı saat 14 te a .. rı atika 

müzesi önünde toplanılacak (asarı atiluı 

mü.u:ai, harem dairesi, porsllen ltotlekai· 

yonu da.iresi, Baidat lıı:ötkü sezilecek) 
saat 17.S da Kadınlar birliii tarafından 

çay. 
22 tetrinİOTVel aaat 915 dA Yıldn.da ko 

misyonlar içtimu, aaat 14 le tehri ve i· 
bideleri zi7aret ( Ayaaof7a, Sultan Ah
met, Süleymani:ye, Evkaf mü.:ıeai, Kariye, 

surlar) aaat 17,S da Darülfünun. tarafın· 
dan çay. (rektörlerin TC murabbaı be7et 

larinin nutku) 
23 tetriniev-.el uat 9,5 Yıldızda ama• 

mi cels-. aaat 14,S da Tophaneden Seyri 

sefain nhbmından hareketle Boiaziçinde 

ıeainti, vapurda çay. 
24 teırinievvel aaat 9,5 komiayonlar 

İçtimaı, aaat 14 te T opbaneclen Bilyiikada 

ya hareket, adada sezinti. Yat kulüpte 

latanbul Ticaret ve Sanayi odası tarafın 
dan çay. 

25 teıriniewve 9.S da Yıldızda lı::omia· 
yonlar içti.mu, 12 de Tophaneden Yalo

Taya Jıareket (vapurda büf•) aaat yirmi 
ikide Dolmaba.hçe merasim salonunda 
Jstanhol ,ehri tarafından ba.Jo. 

28 tetrinievwel aaat 9.S da komisyon .. 

lar içtimaı, aaat 18 do Haydarpaıadaa 
buaua trenle Ankaraya hareket. 

ponların yaptıklan bt~mbarduman- 4 - Balkan devletlerinin •ıhbi ve içti 
dan en çok Cban2t• I 0\1 fehrinin z.a- mai müeıaeıelerjnin teıriki meıaiai. 

tlıi . 

29 t.,riniew•el aaat 9 da Ankaraya mu 

vaaalat tehri ziyaret, saat 12 de Harici· 
ye wekili tarafındaı1 ôile yemeği aaat 14 
te Türkiye Büyük MiUet Meclisi i.inasın 

da aon umumi celae. rar gördüğü bildiriimektedir. Bu 5 - TütUn1erin ve bububah11 himaye· 
telgrafta mezkiır şehrin yarı yarıya 1 .;. 

harap o]duju al(.vJer iç_indc kcıldığı 6 - Balkanlardaki banka miıi.eaaeıele 
aıker ve -'sivil 6ôO lı;.ıı;>nin öldüğü ve rinin tetrild~rine imk.in. 

Japonların binden fazla f'•iı aldikları 7 - BalL.an devletlerinin medeni hu· 
anlaşılmaktadır. 1 kuklarııurı tevhirli imk~nları. 

Saat 16 da Ga•i çiftJjii aezilecek. ... 
at 17,5 de konferaıııa az:aıı Reiaicli.mh•r 
Haz.retleri tarafından Marmara kötlıı:ün

de kabul buyrulac:ak, saat 21 de Halk 
~vi tiyatro binaaında Riyaaeticümhur 

.~ .. .. . . " . ~ : .. ,. . ~~· 

lngiliz lirasının 
sukutu 

(Başı 1 inci sahifede) 
HükUmetin İngiliıı lirası yerf.. 
ne acil bir kararla Frangı ika
mesi mali melıafilde büyük bir 
memnuniyet tevlit etmittir. 

Dün borsada 2,975,000 
Frank üzerinden muamele ol
muştur. Bu muameleler dünı 
tesbit edildiği gibi bir Türk li
rası mukabili 12.03 - 12,06 
Frank üzerinden yapılmıştır. 

Dünkü akşam gazetelerin
den biri İngiliz lirasının suku
tu yüzünden konsorıiyomun 
zarar etmekte olduğunu ve koıı 
sorsiyomun elinde az miktarda 
İngiliz bulunduğunu yazmıştı. 
Halbuki Taziyet berakistir. Ya 
ni konsorsiyom kapayıcı vazi
yette bulunmaktadır. İngiliz 
lirasının sukutu ve lngiliz'in 
terkedilerek Frank esas ittihaz 
edilirken bir nokta enditeyİ mu 
cip olmaktadır: Alivre salıt· 
lar. Alivre ıatıt yaparken İn
giliz lirasını esaı tutanlar tabii 
dir ki bu vaziyette ziyan ede • 
ceklerdir. Yalnız umumi vazi
yet nazan dikkate alınarak bir 
kısmın vaziyetlerini naı:an dik 
kate ·aımağı tehir etmek zaru. 
reti hasıl olmuttur. Fakat bu 
sene alivre satııların az olduğu 
ve zararın da o niıbette az ola
cağı tahmin edilmektedir. Fa
kat hakiki alivre miktannın tes 
biti ile r.ıe§gul olunmaktadır. 

Dün akşam son vaziyet dola 
yısile şehrimizin mühim ihra
cat tacirleri Ofiste mühim bir 
içtima yapmışlardır. Bu içtima 
da takip edilecek hattı hareke
tin tayini için mümasil millet
ler tacirlerinin hareketlerine in 
tizar edilmesi takarrür etmit
tir. 

Diğer taraftan Ticaret oda
sı da gerek ithalat ve gerek ih
racat tacirlerine bu husustaki 
mütalealarını SOrıI111flur. 

Alivre satışlar dolayısile lıı
mir'in daha az zarara uğraya
cağı ümit edilmektedir. Cünkil 
lzmir'in incir ve üzüm satışlan 
Filorinle yapılmaktadır. 
İngiliz lirası üzerine muamele 

nın muvakkaten tatili üzerine 
dün de İngiliz üzerine muame 
le olmamıştır. Bankalar ve sar
raflar da bittabi İngiliz kabul 
etmemektedirler. Maamafib İn 
giliz'in sukutu Türk parasile 
normal zamanına nazaran 870 
kuruşa kadardır. Yalnız Parla'. 
ten gelen malfunata nazaran 
bir İngiliz 106 Franktır. 

/rıgiliz sef•ret konajında 

İngiliz lirası bubranınm son 
vaziyeti hakkında resmi malu-. 
mat olup olmadığını anlamak 
için sefaret kooağma müraca
at eden gazetecilere sefaret er
kanından bir zat demittir ki: 

"- Sefarethaneye henüz 
resmi malumat gelmemittir. 
Fakat bugün Londra borsası
nın açılmış olduğunu tahmin 
ediyoruz. Bunu bu akfam gele 
cek olan telgraflardan anlıya
cağız. 

Çek muğlak bir mesele oldu
gu için, ancak maliye müte
hassıslarının salahiyetle söz 
söyliyebilecekleri bu mevzu et 
rafında bir şey söylemek kabil 
değildir. 

ork•traaı tarahndan konaer. 

30 teıriuieV'f'el cuma ,.ünü Ankarada.n 
hareket eclilec•lıttir. 

Gelecek Bulgar 
gazetecileri 

SOFY A 22 (Milliyet} 
Türk meslektaşlarının ziyaret
lerini iade ve Balkan konferan
sının küşat celsesinde hazır bu 
lunmak üzere, İstanbul Matbu 
at Cemiyeti tarafından davet 
edilenBulgar gazetecileri, şu ze 
vattan terekküp edecektir: Sa
bık nazır ve Zgover meb'usla
nndan M. Grigor Vaailef, ... 
bık nazır ve Smilof liberal fır. 
kasından M. Chriato Statef, 
nim resmi "Lıame,. gazetesi 
müdürü Dr. Petko Pençef, ••
bık meb'us ve "Slovo,. gazetesi 
müdürü, M.T. Kojuharof,Utro 
gazetesi müdürü M. Stefan Ta 
nef, Bulgar telgraf ajanıı mü
dürü M. Trayko Popof. Bu ze
vattan bir ikisinin tebeddül et
mesi mümkündür. 

ismet Pş. Hz. 
dün geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
Pa§ll11 Reiıicümhur Hazretleri _. 
mma Riyaseticümhur kitibi umuıııi 
ai Tevfik, aeI'J'aTW Rüsuhi ve Mu· 
hafız kıtaatı kumandanı lsmail Be1 
ler kartılamlflarclır. 

Diier müstakbelin meyanmda B· 
M. Mecliai reiıi Kiznn Paıa, Harici 
ye vekili Tevfik Rüttü, Milli Müda· 
faa vekili Zekai C. H. fırkau umu· 
mi kitibi Kütahya meb'uıu Rcep, 
Halk fırkaaı &nlP heyeti reiıi Afyo~ 
karahisar meb'uıu Ali Beyler ile teb 
rimizde bulunan meb' uslar ve kol of 

du kumandam Şükrü Naili Pata, va· 
li muamu F azlı,müıkirat inhisarı u• 
mumi müdürü Aum Beyler ile mer· 
kez kumandanı Emin Paşa ve bit 
çok zevat bulunuyordu. 

ismet Paıa istasyon haricind• 
halk tarafından hararetle ıelamlaı1' 
mıtlır. 

Bapekil Pata nhtonda iıtikbal• 
gelen zevatın ayn ayn ellerini aılıa· 
rak aynlmııtır. 

Buradan B. M. M. nıiai Kizıaı, 

Batvekil lamel Patalar Dahiliye ve· 
kili Şükrü Kaya, Tevfik Rüıtü Be1 
ler ve diğer zevat Ue birlikte motÖ· 
re binerek Dolmabebçe sarayına git 
mitlerdir. 

Gazi H:ı. il•·· 
lımet Pal" Hazretleri lllJ'ayda 

bir müddet istirahat etmiıler ve öi· 
leden ıonra Gazi Hazretlerine müU 
ki o~uılardır. 

Gazi Hazretleri ile Baıvekilimizin 
mülakatı.arı bir saat kadar devam et 
mittir. 

hmet Paşa Hazretleri müteakı• 
ben B. M. mecliıi reiıi Kazım Paıa 
Hazretlerini ziyaret elmİfler ve ıaat 
on altıya doğru Şakir Pqa apartı• 
marundaki ikaınetııaJı!arma giderek 
aktama kadar iıtirahat etmiılerdir. 

Gazi Hazretlerinin davetleri üo:e
rine lımet Pata Hazretleri dün ak· 
f8ID saat on sekizde tekrar Dolma
bahçe sarayına gitmiıler ve ikinci 
defa olarak mütarünileyh Hazret.. 
!erine mülaki olmuılardır. 

Bapekil Paıa Hazretleri ıeç vak· 
le kadar sarayda kallJU!lardır. Dün 
sabah dmet Pata Hazretlerinden sa 
rayda ayrılan Hariciye vekili Tev• 
fik Rüttü Bey dün aktam tekrar ıa· 
raya gelmiıtir. 

Baıvekil Paşa Hazretleri bugün 
iıtirahat edecekler ve ağlebi ihtimal 
yarın alqam Aııkaraya ndet edecek 
!erdir. 

BaşYekiliıniz Hariciye Tekili ile 
Ankarada kısa bir müddet kaldıktan 
sonra tekrar tehrimize gelecekler ve 
teırinievvel iptidasında ağlebi ihti
mal çar,amba giiııü Eie vapuru ile 
Atinaya hareket edeceklerdir. Tan· 
zim olunan senhat proğraınmagöre 
Baıvekil Paıa Hazretleri ve T nfllı: 
Rüıtü Bey Atinada üç gün kaldık· 
tan sonra Tiryeste tarikile Pette:re 
gideceklerdir. 

Baıvekilimiz ile Hariciye vekili 
Romaya davet edilmişlerdir. Bu iti
barla ileride bir Roma ıeyahati t.,,.. 
tip edilecektir. 

Romaya giclilecefi için bu defs 
Venedilıte 1 talyan ricali ile yapılma· 
•ı mevzuu bahis mülikatlann teah• 
huriı kuvvetle muhtemeldir. 

Bu takdirde Baıvekilimizle ltalya 
ricali aiyaaiyeai arasında mülakatlar 
Romada İcra edilecektir. 

Atinada lıazırlıklar 

ATINA, 23 (Hususi}- Ha· 
riciye nezareti Be§vekil İsmet 
Pa§a ve Hariciye vekili Tevfik 
Rü§tÜ Beylerin Atinada geçire 
cekleri üç günlük ikamet proğ 
ramınm teferrüatı ile meşgul 
olmaktadır. Proğram esas itiba 
rile hazırlanmıı gibidir. Ancak 
ismet Pata Hazretlerinin Ati· 
nayı teırif edecelleri gün taay 
yün ettikten sonra kat'i ,ekli
ni alacaktır. ismet Pa,a Hz. in 
olimpiyatlarda hazır bulunma· 
11, Türk • Yunan dostluğunlllli 
takviyeai noktasından, Yu 
nan spor tetkilitı tarafnıdan 

arzu edilmit ve- M. Venizelos 
bu arzuya tercüman olmuıtur. 
Olimpiyatlarda 80 bin kitiye 
yakın bir kalabalık bulunacağı 
tahmin edilmektedir. 

1ımet P,. Hz. terefine Türk 
sefarethanesi tarafından verile 
cek 60 • 80 kitilik ziyafete, Ati 
nadaki bütün aefirler de davet 
edilecektir. 
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Yedikule ve Kurbağalıdere ~azhanelerinin 

KOK KÖMÜRÜ 
Adi Sobalarda Yakılır 

.. Merkezi teshinler için çok muvafıktır 
Sınai Teshinata peık elverişlidir. . 

Evlere kadar gönderilir. Sıkleti garantidir. 

Satie, Metro Han, Tünel meydanı 
Elektrik Evi - Beyazit İstanbul 
Mühürdar caddesi 13-15 Kadıköy 

Telefon: Bey. 116l 

.. 
" 

Bey.24378 
K. 355-6 
K. 66 

Muvakkithane caddesi 83 
Sirketi Hayriye İ!kelesi 10 Üskildzr " 

K. 123 
B.A. 128 

23 Nisan Caddesi 19 " 
• v (K d k "y) gazhanelerinde Y edıkule ve Kurbagahdere a ı o 

AÇILIYOR 
Tak.sim'de: MU LEN RUJ (K1rmızı değirmen) 

24 Eylôl bu Perşembe akşamı 

Bu kere mevcut kadroya ilaveten Mahmure han~ ile 

K 
. N bar Sahibinin sesi kıymettar mugannıle-

emanı u , • dd. ·· bü' 
· d z ki ve bestekar udi Salaha ın cun ş ve 

rın en e "' . · k'l d kuz 
viyolonist Cemal 0 eylerin ıştıra ı e on o 

kişiden mürekkep 
A.SRI TÜRK AiLE MUŞ1Kl HEYETİ 

Her akşam icrayı terennum edecektır. • 
Muhlisin Çocukları Büyük Operet .~eyetı 

27 EyHil Pazar Gül Fatma Mı~ıpe~:ret 
gündüz saat ıs te DDİN BEY 
Müellif ve ~tekarı: Ustat MUHLİS SABAHA • 

ON BEŞ KlŞ/LlK ORKESTRA 

C M B Telefon: 
2 Teşrinievvel uma 00 ey 
gündüz saat 14,30 da B. O. 335 

.. Serik aranıyo~ . .. 
1 
-• H A S A N 

Turkiyede taranmış yun ıp- Müstabzaratı - Avrupada 
!iği ve dokuma fabrikası tesis birinciliği diplomalarla musad-
etmek istiyen bir İtalyan gru- d daktır. Cihanşumul marka ır. 

Pu yerli sermayedar şerik ara-
d Deposu : Hasan .lilcza Deposu 

maktadtr. Talipler meyanın a 
yalnız iktidarı malisini isbat- Has Balık Yağı 

al Norveçya'nın halis Morina 
edeıı teklifler nazarı itibare ı· 

nacaktır. 

sctTUR 

:umuzu tahtında Galata 493 
~ posta kutu•uruo yazılması -

MÜZAYEDE İLE SAT~Ş. 1 

1931 Eylulün 25 inci. Cuma gunü 1 

sabah saat 10 da Beyoglunda Pan
ga.Jtıda Harbiye mektebi karşısın- 1 

da İrak apartımanının bi-rind cı:ı•· 
resinde mevcut ve ınLiteber bır aıle· 
ye aıt krym~ttar ve müzeyyen eşya· 1 
lar müzayede suretile satılacaktır'. 1 

Dokuz parçadan mürekkep lngı- 1 

liz usulü asri gayet zarif yemek oda ı 
takımı, 3 kapılı aynalı dolap, 3 ka· ; 
.pılı tuvalet, 2 karyola ve 2 ge~e 
masasından mürekkep gayet nefıs 
yatak oda takımı, bir kanape 2 kol· 
tukdan ibaret pomye takımı, meşe 
ağacından mınistr yazıhane, 3 ve 4 

parçalardan mürekkep diğer asri ya 
tak odaları. Bronz kare dubl karyo
lalar, aynalı jardinyer, vitrin ve or· 
ta masasile 13 parçadan mürekkep ı 
~sri akaju takımı, bronz ve krist.al 

elektrik avizeler, üç parçadan po- ' 
rnye yazıhane takımı, bir hayli eşya 1 

yı beytiye, tabak, ve kadeh takım- ı 
!arı, biblolar. tablolar , asri por~- I 
manto, Uç parçadan ibaret An>en- ' 
kan kanape takımı vesair cfyalar. 
Nefis bir Alman piyanosu. Anad". 
lu ve Acem Halıları ve Seccadclerı. 
Pey sürenlerden 100 de 25 t<:minat 1 
alınır. 

MUZAYEDE 1LE SATIŞ 
1931 Eylulün 25 inci Cuma gün~ , 

sabah 10 da Şişlide Halas!<argazı 
cad.desinde Yeni istasyon.da tnkil.§p 
müzesi karsısında 295 ve 297 ııurna· 
ralı har>ed; mevcut 'FC berayi azi· 
met muhterem bir aileye ait nadide 
ve müzeyyen eşyalar müzayede su 
retile satılacaktır. 

balık yağının baş mahsulüdür. 
Gayet ~f olup suhuletle içilir. 
Kiloluk şişe 100 ve yarım 60 
kuru~tur. 

Hasan Kuvvet Şurubu 
Kansızlık, romatizma, sıraca, 

kemik, göğüs, mide, s: .. ıir, ademi 
iktidar, damar verem hastalıkla
rına devai şifadır 

FAYDA 
Sinek, tahtakurusu ve bütün 

haşaratı imha eder. Leke yap
maz. Tesiri kat'idir. 

Haııan Kolonyası 
Halis limon çiçeklerinden müs 

tahzar bir harikai san'attır. 90 
derecedir . 

Hasan Zeytin Yağı 
Gayet saf, halis, leziz ve ne· 

fistir. Zaafı umumi, kum, böb-

k mesane idrar yolu, bilhas· 
ırc , ' 

sa kararciğer, safra, sanlık has-
taJıklannda içilir. Tabiatı veba
• rsak.ları tanzim eder. Yemek 
~ d . . 
!erde, salatalarda, tatlılar a ıstı-

mal edilir. 
Dantos Diş Macunu 
Dişlere ebedi hayat verı~. Be-

yazlatrr ve çürümekten vıkaye 
eder. Gayet nefistir. 

Haııan Diıı S~Y1! 
Diş nezklerini ve dış agrn11· 

nı keser. 
Haııan Çocuk _Pudr~ııı 

Pişikliklerde ve ci>lt tııhrışa· 
trnda yeglne pudra.dır. 
Haııan Tualet Sabunla~ı 

Cildi yumuşatır, veçhe tazehk 

verir. • 
Hasan Nebati Sür~esı 
Gözlere mukavemettı1• bır ca· 
·1ıe bir sibrifüsun ilka eder, 

ı:ı ' .. ı faide-
kirpikleri uzattr. Goz ere 

si vardır. 

Hasan GlutenMamula_tı 
(Ekmek, bademli ekmek, ~kı.s

kot, tcbriye, makarna, un, çı o-

lata). 
Doktor ıtıivdit (Yıldız) 

Çocuk Ul1ll 

TREPARSOL 
Dahili Frengi jlicı olup şrrın 

ıüzUm kalmadan tedavi egaya 
der. 

Tablet halindedir. 

Dr. A. KUTİEL 

Saraçhanebaş&n:la Münir Paşa konaklannıfa. 

~·z i::y~ilt:k Hayriye Lise! eri 
ve Neharı 

Tekmil sınıfları mevcuttt r. Kayde ba~lar.mı~tır. Tedr'sat türkçe, fran~ızca ve ingilizc•dir. 
Talebe sabah evlerinde 1 mektebin otomobillerile alınır ve ak~am aynı vasıta ile evlerin~ 
gönderilir. Di.ihul imtihan'amıa 24 Eyliil perşembe günü s:at 1 de ba~lanacaktır. Alakadar 
tal~b'!~in mezkür '4ünde mektepte lulunmaları lüzumu ilan olunur. H~r )?Ü" 10 dan 

18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon: 20530 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi Maa

rif vekaletinden musaddak 
müdiresi Mm. PAPAZYAN 
Haftanın dört günlerinde, günde 

üç saat tedrisatla üç ay zarfmda 
mükcmmelf«'t öğretir. Ve Maarif 
müdüriyetinden musaddak diploma 
Iar verir. Dersler Teşrinievvelde 

başlıyacaktır. Feriköy Tepeüstü 
Papazy~n apartımam No. 116. 

OSKODAR BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKE

TiNDEN: 

ATINAYA SEYAHAT 
24 EylUI 931 tarihinde ya

pılması mükarrer ATİN A se
yahati 1 Teşrinievvel 931 ta
rihine kalmıştır. Ve 

HELUAN vapuru ile 
icra ohınac:ıktır. Bu teehhür
den bilistifade seyyahlar Bal
kanOlimpiyat oyunlarına hazır 1 
bulunabileceklerdir. Fazla taf-

Bazı hissedarların talepleri üzeri-
1"~ nizamnamenin 42 inci maddesi

nİil t>dili ve şube küşadı ve sairenin 
müzakeresi hakkında heyeti umumi 

ye 20. 7 / 931 tarihinde fevkalade iç
tiınaa davet edilmiş ise de 61 inci 

maddedeki ekseriyet hasıl olmadı

ğından Eylillün 14 ünde ikinci de
fa olarak içtimaa davet ve yine ni- silat için Galatada Rıhtım cad 

Üsküdar Tapu lcfaresir.den: sabı ekseriyet husule gelmedi- desinde 27-29 No 
Selimi Salis vakfından Üsküdar- i ğinden 22 Te~rinievvel 931 tarihine ı N. A. KONSTANTİNİDİS 

-r 
1 

da Selimiye mahallesinde atik 22 mii•adif crşembe günü saat 14 te acentalığma müracaat edebilir 
24 cedit 56 No Seiimiye tekkesi me Üsküdarda Hakimiyeti Milliye cad- 1 T 1 f B O 

ı ı 

H · f <l ' t er. e e on: . . 3126 . 
dre-sesi üseyt·n e er. ıye meşru a desindeki Banka merkezinde üçün-
arsanın vakıf mahlüller Müdürlü· .. d f cu e a olarak içtima edilecektir. 
ğünce bilmüzayede 82 lira 44 kuruş 
bedel mükabilinde Ziya Efendiye 
temlik edildiğinden muamelei tes
.ciliyesinin icrası talep olunmakta
dır. M~halli mezkUrun kaydı olma-
dığından dolayı ~enetsiz tasarruf ata 
kıyasen muamele ifa ve tahkikat 
icrası için mahalline memur izam 
kılınacağından lıu y\!rin tasarrufle 
alikası olanlar varsa on gün zarfın
da yetlerinde mevcut vesaik ile bir
likte Üsküdar Tapu idaresine müra
caat eylemeleri veyahut 4-10-931 
pazar günü mahallinde sabahleyin 
saat 10 da hazır bulunmaları ilan 
olunur. - lstanbul 6 ıncı Hukuk mahkeme-

sinden: 
Rıdv~n efendinin Cihangir mahal 

le ve caddesinde 5 No. lu hanede 
mukime karısı Perlız H. aleyhine 
ikame eylediği boşanma davasından 

dolayı tastir olunan varakai daveti
yenin mümaileylıanin ikametgahı

nın meçhuliyeti hasebile tebliğ edil 
lemediği Mübaşirin tahşiye<ıinden 

anlaşılmış ve ilanen tebliğat icrası 
karargir olmuş olduğundan tahki
kat günü tayin olunan 12-10-931 
pazartesi günü ı.aat 13,30 da İstan
bul asliye Altıncı Hukuk Mahke
mesinde is.patı vücüt etmesi veya 
müsaddak vekil göndermesi, aksi 
taktirde tahkikatın gıyaben icra 
edileceği malU.mu, olmak üzere key
fiyet ilin olunur. 

lstanbul Dördiincü lcra Memur
luğundan: 

Remziy~ hanımın Viktorya hanım 
dan istikraz eylemiş olduğu meba
liğe mükabil Maltepe kariyesinde 
Çayır n1evkii civarında 1177-71 nu
maralı birinci derece birinci sır;:ı ile 
ipotek irae eylediği bir bap bosta
nın kırk beş gün müddetle mevkii 
muan1t:1eye vazolunarak üç yüz li
rada talilıı .Jlteoinde olup bedeli 
müzayede haddi lay:kında görülme-
diğinden bir ay müddetle temdiden 
müzayedeye vazolunmuştur. 

Me-· ~el r bostanın hududu şarkan 
Halil efendi tarlası, garbcn tarik, 
şimalen Kadinko tarlası, cenuben 
Niko bostanile mahduttur. Mezkur 

Talep nizamnamenin tadiline ta- 1 

alluk ettiğinden bir hisse sahipleri-
1 

nin de reye hakları olduğu mezkur 
madde muı:ibince il5n olunur. 

RUZNAME/ MÜZAKERAT: 
(1-42 inci maddenin tadili) 

. 

42 inci maddenin teklif edilen 1 

muaddel sureti: 1 

"Şirket işlerinin tedviri için icap ! 
eden müdürlerin ve bunların salahi- 1 
yetleri derecesinin tayini hakkı 

münhasıran heyeti umumiyeye ait-
tir. 

\ 
Müdürlerin nasıp ve azil keyfiye 

SADIK ZADE 

Biraderler vapurları 
Karadeniz postası 

~uınlu Pınar 
vapuru 
27 Eylül rlZlB 

günü akşamı 17 de Siclı:eci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nyeye uğrayarak avdet 
edecektir. Fazla tafsilat 
için Sirkeci Meymenet ha
m altında acenteliğine mü
racaat. Tel. 22134. 

ti tesçil ve ilan ettirilir. Şirket umu 1 

runda istihdam edilecek memurinin ı 

tayin ve azli meclisi idareye aittir. 

Meclisi idare her ne şekil ve surette 
olursa olsun bu salahiyetini ahara 

tevdi edemez. Tayini icap eden mÜ· ıl 
dür ve memurlar terc;h!n hisseda- , 

ran arasından alınacaktır. ı•••••••••••••• 

Piyango Müdürlüğün- 1 

den: 
Şartnamesi veçhile 250.000 adet 1 

kurban ve sadakai fıtra afişleri tab 1 

ettirileceğinden taba talip olacak
ların pey akçaları ile birlikte 26·9· ı 
931 cwnaertesi saat 15 te piyango 
müdürlüğünde müteşekkil tayyare 1 
cemiyeti mübayaar komisyonuna ' 
müracaatları. 

. - . 
SATILIK ARSA 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. 
dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POST ASI 
(CÜMHURIYET) 24 EY· 

lUl Perşembe 17 de. 

Cemiyeti Tedrisiyei lslfımi- tırnmdan kalkadar. 
ye Müdürlüğünden: 

MERSİN POSTASI 
(ANAFARTA) 25 Eylıll 

Cuma 10 da Galata Rıh-

Beşiktaşta Cihannüma mahalle- Moda iskelesi üze'r'indeki 
sinin Serencebcy sokağında kain gazino kiralıktır. İhalesi 
46 harita numaralı 181 metro ter- 30-9-931 saat 16,30. .Temi-
biindcki arsa, metro murabbaı 330 nat ''< 10 dur. (2306). 
kuruştan, talibine satılacağından J••••••••••••
daha fazlaya almak istiyenlerin ta- j 
rihi nandan itibaren yirmi gün za.r~ 
fında pey akçclerile birlikte Nuru 
Osmaniye Camii mahfilinde Cemi
yeti Tedrisiyei !sl.iimiyo Müdüı i
yetine müracaatları. (2720). 

Piyango Müdürlüğün
den: 

Tap edilecek olan renkli beyan-

Pertev11iyal Vakfından: 

1 bostanın mesahası alcttahm:n beş 

Şişlide !zzat Paşa sokağında Va! 
de apartmanının, 8, 11, 12 numaralı 
daireleri birer sene müddetle ve 
yjrmi gün için alt•.ıi müzayedeye ko 
nulmuştur. Taliplerin yevmi mü
zayede olan Teş. Evvelin onuncu 
cumartesi günü saat on altya kadar 
İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Per
tcvniyal idaresine veya idare En
cümen~ne müra.caat eylemeleri. 

(2536) 
dönüm bir evlek mıktarmda olup 

1 Devıet Uem ryol arı ic.a e'> ı i anları ' Teklif edilen fiatların yüksekliği dolayisile feshedilen ro
morkör tamiri münakasası tekrar ve kapalı zarfla 11 birinci 
Teşrin 931 Pazar günü saat ıs te İdare merkezinde yapılacak· 
tır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer liraya sa· 
tılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2639) . 

* * * 
İdaremiz ihtiyacı için 140 ton petrol ve 40 ton pts gazın 

kapalı zarfla münakasası 14-10-931 çarşamba günü saat 15 te 
İdare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde üçer liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2731). ~ 

1 lstanbul tdelediyesi ilanları 1 l 

Fatih Belediye Müdürlüğünden: Kaza dahilinde me\·cut 
bilumum beygir, ester, merkep hayvanatının Eylül ruam mua• 
yeneleri balada gösterilen günlerde mensup oldukları nahiye 
merkezlerinde heyeti baytariye tarafından icra edileceğinden 
eshahı hayvanatın mezkur günlerde hayvanatrnı nahiye mer
kezlerine götürüp muayene ettirerek şehadetname almaları ve 
bilahara icra edilecek yoklama esnasında şehadetnamesiz gö
rülen hayvan eshabının ahkamı kanuniyeye- tevfikan cezalan· 
dırılacakları ilan olunur. (2713) . 

Ruam Mücadele hayvanatının içtima ettirilecek 
günleri müş'ir cedvel 

27-9-931 Pazar 
28-9-931 Pazartesi Samatva Nahiyesi 
29-9-931 Salı 

30-9-931 Çarşaml 

1-10-931 Perşernb, 

3-10-931 Cumartes> Şehremini Nahiyesi 
4-10-931 Pazar 
5-10-931 Pazartesi 
6-10-931 Salı 

7-10-931 Çarşamba 

8-10-931 Perşembe Fatih Merkez Nahiyesi 
10-10-931 Cumartesi 
l 1-10-931 Pazar 
12-10-931 Pazartesi Karagümrük Nahiyesi 

13-10-931 Salı 

14-10-931 Çarşamba Fener Nahiyesi 

• • 

15-10-931 Perşembe 
1 1 

17-10-931 Cumartesi 
18-10-931 Pazar 

19-10-931 Pazartesi Eyüp Nahiyesi 
20-10-931 Salı 

*** 
Hoca Hayrettin mahallesinin Ayazma iskelesi caddesinde : 

mevcut krokisi mucibince 7,20 metro nnırabbaı 1661116 numa

ralı arsa bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açI'k. 

münyedeye konmuştur. Talipler şartnameyi görmek için her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye 
girmek için ı 1 liraltk teminat lazımdır. Bu teminat ya nakden 
ve depozito suretile yahut hükümetçe miıteher tanınmış ban
kaların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şe- 1 

kilde teminatla beraber ihale günü olan 15-10-931 per embe gü 
nü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. ı 
(2733). • 

* * • 
Beşiktaşta Şenlik Dede mahallesinin Dere sokağında kain 1 

Hazine vekili Hacı Osman Efendi mektebi hinası bir 
seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık 

müzayedeye konmuştur. Talipler şartnameyi görmek için her ı 
gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir, Müzayedeye ' 
girmek için 8 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakden 

ve depozito suretile yahut hükümetçe muteber tanınmış ba'1-
ka ların birinden getirilecek teminat mekubu ile olur. Bu şe- 1 

kiltle teminatla beraber ihale günü olan 15-10-931 perşembe gü

nü saat on beşe kadar Daimi Encüm~ne müracaat edilmelidir . 
! (2734) 

*** 
1 

derüninde bir dolaplı be>stan kuyusu 
üstünün çatısı olmıyan harap bir 
mekin mahalli mevcuttur. Bostan 

namelerin milnakasasında verilen 
fiat haddı liiyik görülmediğinden 
tenzikn talip olacaklarm nihayet 
26-9-931 cumaertesi günü saat 17 
ye kadar pey akçaları ile birlikte 
piyango müdürlüğünde müteşekkil 
tayyare ccmi~ti mübayaat komi
syonuna müraeatları. 

Arnavutköyünde Küçükayazma mahallesinde 4 odadan ı'haret !kinci !cra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 29/67 numaralı hane bir sene müddetle kiraya verilmek için 

derunında beş dut on beş incir iki 
ayva bir zeytin ağaçı ve bir asma ve 
arazi dahilinde mezru bir miktar ke 

11 reviz ve havuç mahsulatı vardır. 

1 

Etrafı çitle çevrilmiş ve derunında 
Hidayet efendi senevi yüz altmış li
ra kira ile ve 930 kaımından 931 

1 senesi kasımına kadar müstecir ol-

1 

ıiuğunu beyan eylemiştir. Mahalli 
mezkur münbit olduğundan maada 

1 !stanbulun turfanda sebze yetişti
! ren mahalden olmasına ve hali ha
l zır piyasa.!ına nazaran mezkUr ma~ 

1 

balJin kıymeti muhamminesi tama
mı bin sekiz yüz otuz yedi buçuk 
zira ohıp talibi olanlar kıymoti mu

! haınminesinin yüzde on nispetinde 
. 

pey akçesini ala~k 929/3804 dosya 
' numarasilc 26-10-931 tarihinde saat 
1 on dörtten on altıya kadar Dördün-

!
. cü İcra Memurluğuna bizzat veya 

bilvekile mü~caat eylemeleri ve 
, fazla maHlrnatın dosyada bulundu-

Konferans· 
Darülfünun Emanetin

den: 
Tatil münasebetile Darül

fünu İlahiyat Fakültesi Mü
deıırisleri tarafından verilmesi 
mükarrer konferanslardan dör 

düncüsü Müderris Muavini 
Hilmi ömer Bey tarafından 
Eylillün 24 üncü bugünkü per
şembe günü verilecektir. Kon
feransın mevzuu " Hazreti İsa 
hakkında yapılan tetki:kler 
münakaşası " dır. 

Bu konferanslar umuma 

mahsus olup İlahiyat Fakül

tesi deırshanesinde saat 17 de-
.:ğ;..u_i_ıa._n_o_ı_u_n_u_r. ________ 1 dir. (2183). 

~~~~~~~~~-

Piyango 

den: 
Müdürlüğün- Parls Tıp FakUlteal mezunu 

I~~: &;;=~i:' ş~~kl llJbıili Avnı Be)· •p•rtımanı 1 ~;; 
birinri l· ,, ,,,t O ·f·t"l hv:. L;,.d~r -Üsküdar Hale Sinemasında 

satılması mukarrer bir adet yazıha- , açık müzayedeye konmuştucTalipler şartnameyi görmekicinher 
ne, bir kanape, iki koltuk, 24/9/931 1 gün Levazon müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzay~deye 
tarihine müsadif Perıembe günü 10 girmek için 7 liralrk teminat lazımdır. Bu teminat ya nakden 
dan itibaren Galata'da Voyvoda ve depozito suretile yahut hükümetçe müteber tanınmış han-
caddesinde Minerva Hanında 4 ün- ı-- 1 --- b' · d · '! k · ~"ı ın. n en getın ~e temınat mektubu il'C olur. Bu şev 
cü katta 335 numarada satılacağın- k ld t t1a b h 

· ı .. e emına eca er ihale günü olan 15-10-931 perşembe gü· 
dan talip olanların 931/1160 dosya 
numarasını hamilen mahallinde ha- nu saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir, 

zır bulunacak memura müracaatları ( 2732) 
lüzumu ilan olunur. 

İstanbul 1 inci iflas me"1urluğun
dan: 

* * * 
Bedeli keşfi 35647 lira 10 kuruş olan Şişlide Rwneli cadde

si ile Nişantaşında mektep sokağı parke kaldırım tefriş ve 
tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Ta· 
lipler şartname almak ve keşif evrakını görmek için her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya 
girmek için 2674 liralık teminat lazmıdır.Bu teminat ya nakden 
ve depozito suretile yahut hükümetçe müteber tanınmış ban
hıııların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. (İşbu 
teminat nıakouz veya mektubunu şartname, teklif mektubunu 
ve Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü 
zarfa koyarak) ihale günü olan 15-10-931 perşembe gü
nü sat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat verilmelidir. 

(2737). 

il.AN 

Avrupa mamulatı ve pelesenk a· 
ğacından modern gayet zarif ve 16 
parçadan mürekkep yemek oda ta
kımı, oymalı ağaç ve altın yaldızlı 
ve Liyon ipekli kumaşlı müzeyyen 
salon takımları, okside ve yaldızlı 
modern bakara avizeler, akaju, ağa4 

cındaı:ı divan otoman usulü salon t<l· 
kımı, yatak oda takımı, hakiki im· 
zalı yağhboya tablolar, biblolar, ka 
dife perdeler, made<ı heykeller, gü
müş yaldızlı maden çay takunları, 
yemişlik, şekerlikler, aynalı dolap 
!ar; sobalar, sedefli tabureler, Ja
pon vazoları, saksılar, banyo oda ta 
kımı, muıa_mbalar, vesair eşyalar. 
İki adet hakiki Sevr vazoları, A· 
cem Hahları ve Hereke yol halıla
rı. Pey sürenlerden 100 de 25 temi· 

Cilt ?C J:ilhrevt bast&lıklar ~ 
vibaneSİ· Kara köy! biiyiik ma!ıalldıı 
ci yanında 34. 

Nümune&i ve şartnamesi veçhilc 
piyango müdürlüiü için 200,000 
adet brbşür tap ettirileceğinden ta
ba talip olacakların pey akçaları ile 
birlikte 23-9-931 çarıamba günü saat 
ıs te piyango mildür!Oğüt>de milte· 
tekidi ta,-race cemiyeti mübayut 
&.üayonııııa mürac&ltı.ı. 

Titina Kırahça 
Mümessilleri: Lil:yan Harvey 
Villi Fri(. 

Beyoğlu İstiklal caddesinde Sov
yet Ham altında 390 numaralı müf
lis Gaston Hefter'in mağanaında 

bulunan deri ve ipekli kadın port
föy ve el çantaları, muşamba çocuk 
portföy ve el çantaları, kadın gece 
podralık el çantaları, erkek portföy
leri, erkek ve kadın deri ve taht• si 
gara tabakları, anahtarlı deri çanta 
Jar, ipekli ve yünlü kadın ve erkek 
çorapları, mendiller, tuvalet takım
ları, tıraş takımları, yünlü ve ipekli 
eşarplar, kazaklar, pudralar, kolon
yalar, cep defterleri aeyahat panduf 
laları, mücevher kutuları, pron ger 
danlıklar ve buna mümaail sair J\er 
nevi qya 26 Eylill Cumartesi cünü 
3 ten itibaren Pa:ıarlılda perakende 
olarak satılac.ıılı:trr. Talip olanların 
her pn aynı saatlerde müracaatları 
kabul olunacağı ilin olunur. 

Türk Anonim Elektrik Şirketi, 1919 senesinde ih
raç edilmiş olan yüzde beş faizli "Elektrik,, tahvilatına 
ait 2 5 numaralı ve 1 Teşrinievvel 19 31 tarihinde mün

kazi kupon bedelinin işbu tarihten itibaren Osmanlı 
Bankası Galata Merkezi gişelerinde mezkur banka va• 
srtasilc tediye edileceğini mezkur tahvilat hamillerine 
ilan ile kespi şeref eyler. 

ftllt sıılrnır 



• 

r 
n~ 

uı 1 

la' 
t~ 

•• • 
de 1 

' ı. 

el .j 
ikt 

l 

liı 1 
le' • . ' l -

aı. 

aı i 

~ 
t ı 

i t 
Zı 

~! 
ur 
al' 

Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı Sark Malt Hulasası KuHanınız. Sütünüzü arrttırır. Çc 

cukların kemiklerini kuvvetlendirir 

.IUlllABALAIUNIN •AKI· 
MI VllVA TAMIAATI 
iÇiN J'AMI• OCAllT- I 
LEA VllAEN FORD 
•AHl ... LıtAI HATAVA 
DO.MO• VAZIVETTll 
OllııtLllA. CllEREK TA· 
MllllATTIN VIE e&AllK 
YEDEK PAAÇALARIN 
t'IATI FORD MOTOlll 
COM ... ANV TARAFIN
DAN TESPiT llDILMIŞ 
OLU~ RESMi ırORD 
eAVILEllll eu LiSTE· 

LIClllll AVNllN TAT81K S:TMl:Gll BA MU· 
KAVllLE MIECBUADUALAR. FORD 
HIZMIETI eAKIM MASAAFINI ASGARi 
elA HADDE iNDiRiR VE BU SURETLE 
ıroıııo KULl.ANANLARA ARABALA
lllllNI AZAMI TASARRUFLA ISTiS· 
MAA ETMELERiNi TEMiN EDER. 

.. 

F'ORD- MOTOR COMPANY EXPORTS INC. ISTANBUL 

............................. 
RESMi ILlNLlR T~HK LİMTED SiRKETi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi 

iJanlarını kabul eder 
daireler 

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

a. ............... .. 
Şişli - 0.manbey 

Yeni Türkiye Me~te~'. 
Yuva· ilk - Orta 

Franaızca ve İngilizce lisanları kur halinde 
ve itina ile tedris edilir, 
Kayıt devam etnıektadir 

Yüksek Mühendis mek
tebi kaydü kabul 

muamelesi 
Kayıt muamelesinin hitamı olan 24 Eylw 931 Per-

• şembe giinü ak~amma kadar mektebe kaydü kabul 
edilmiş bulunan talebe meyanından mektebin leyli 
kadrosuna göre alınacak leyli talebe miktarını te
frik İçin yapılacak olan müsabaka imtihanı 28 Eyliil 
931 pazartesi günü sabah saat (9) da ıcra edileceği 

cihetle alikadaranın mezkiir gün ve saatte Gümüşsu

yunda ki.in mektepte hazır bulunmaları lüzumu ilan 

olunur. (2534) 

Yüksek mühendis 
mektebi kaydü 

kabul muamelesi 
15 Ağustos 931 tarihinden itibaren başlanılacak olan Yük

sek Mühendis Mektebi kaydi kabul muamelesine Dolmabahçe 
cıvarmda Gümüşsuyudaki mektep binası dahilinde hor gün sa· 
hah saat 10 dan akşam 17 ye kadar olmak üzere 24 Eylfil 931 
akşamına kadar devam edilecektir. Arzu edenler bu husustaki 
şeraiti bizzat mektepten alabilecekleri gibi posta ile de istiye
bilirler. 

Sıhhat ve içtimai 
vekaletinden: 

muavenet 

Vekalet için yüz ton kok kömürü alınacaktır. !taya talip 
olanların şartnamesini görmek üzre Ankarada Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaleti İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğü
ne ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri. 

Jandarma imalathanesi müdürlü-
ğünden: · 

f 
Jandarma ihtiyacı için azami 1500 adet altı boy üzerinden. 

ntuhtelif ebadda sandık pazarlrkla satın alınacaktır. 24-9-931 

perşembe gıinü saat 11 de taliplerin teminatları ile beraber 

Gedikpaşada Jandarma imalathanesine müracaatları. (2684) 

İstanbul S inci icra memurluğun
dan: 

Avukat Dimitri Efendinin Diyo

nis Vlahyoti Ef. zimmetinde alacağı 

olan mebaliğin temini istifaai için 

mah~uz ve Beyoğlunda Hüseyina

ğa mahall~sinde imam sokağında es

ki 1 O, 1 O mükerrer, yeni 12, 14 nu

maralı tahtında kagir dükkanı müş

temil ve tamamına 29725 lira kıy

met takdir edilen bir bap apartma· 

nın nısıf hisse&ile yine tamamına 

64000 lira kıymet takdir edilen ve 
Galatada Şahkulu mahallesinde Cad 

deikebir ve Cerrah sokaklarında ka
in atik dört defa mükerrer 1 ve 552 

- 560 eski ve 490, 492, 494 ve 1-9 
yeni"numaralarla mürakkam tahtın
da sekiz bap mağazayı müştemil ve 

(Barnatan) hanı namile maruf kar
gir diğer bir bap apartman ve ma
ğazaların nısıf hissesi ve altındaki 

dükkanlardan 3 numaralı berber ge
diğinden münkalip dükkan mahali
nin on iki hisse itibarile beş buçuk 
hissesi açık arttırmaya vazedilmiş 

ve 16 Eylul 931 tarihinde icra kılı

nan birinci arttırmada birincinin 
hisaesine 10500 ve ikincinin bisae
sine 16000 lira bedelle talip zuhur 
etmiş ise de bedeli mezkur kıymeti 
mühameneden aşağı olduğundan 

mezkiir emlakin balada muharrer 
hisseleri ikinci açık arttırmaya va
zedilip şartnamesi 5/ 10/ 931 tarihin 
de divanhaneye t.lik edilecek ve 17 
Teşrinievvel 931 Cumartesi günü sa 
at 14 ten 17 ye kadar Beyoğlundaki 

beşin<:i icra dairesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırma ikinci olup 

en çok fazla bedelle zuhur edecelı: 

talibine ihalesi icra kılınacaktır. Art 

tırmaya iştirak için yüzde on temi
nat akçesi alınır. Müterakim vergi 
ve Belediye rüsumu müşteriye ait
tir. Hakları tapu sicillcrile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer 

alakadarların ve varsa irtifak hakkı 
hiplerinin bu baklannı ve hususi-

' le faiz ve masarife ait iddialarını 

il3.n tarihinden itib"' ren 20 gün zar
fında evrakı müspitelerile bildirme
leri İlizımdır. Aksi takdirde hakla
rı tapu sicillerile sabit olıruyanlar 

satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Alakadaranın yeni İcra 
ve İflas kanununun 119 uncu mad

desine göre tevfiki hareket etmeleri 
ve da~a fazla malumat ve tafsfült al 

mak istiyenlerin 930/ 4316 dosya nu 

marasile memuriyetimize müracaat
ları ilan olunur. 

UROLOG - OPERATÖR 

llr. F U l T . H l M i T 
idrar Yolları 

Hastalıkları mütehassısı 
Türbe, Babıa i caddesi No. 10 

Telefon: 22622 

unuz?" diye bagırmış. 1 İ . Ankara telefonu 1 müddei umumiliği ve jandarma ku~ 
"•en de mi istiyor- zmtr- d mandanhğı tarafından yapılan tahki 

, ~ d 1 · _ Ankara .,ruın a 
di erek Kazımı a ya zmır 

Perhiz yapmadan, Hac 
almadan ve .,,rulmadan 
aını zamanda mozıc llare-
11•1t•n •rı lloı ve ucuz bir 

idman il• vocuı 90zellltlne 
11•11 olmalı, iSTE: 

AEG MASAJ MOTOR O 

Her gUn yapacalınız 10 
daklkalrk masal ile en. bU
yUk sıllllJ nlmellere mazlt~r 
olacaksınız. Sıltltallniz da
lla lıtl olacak ve bir cok 
hastalıkların önUnO almııt 

bulunacaksınız. Luzumsuz 
semen masal mölöru saye
sinde kamllen izale edile
bileceği gibi adeUit gergln
ıeıek ve daimi bir zlndejl 
ile Jt•ıtamaktan zevk ala-

caksınız. ( 

h\\ fü~ TÜR.K AN<?NiM E.LEKT~İK 
~ll:?~ ŞiRKETi UMUMIYESI 

Ist. Ali Ticaret 
Mektebi müdürlüğünden: 

Mektebimizin 10-10-931 cumartesi günü açılacağı ve de 
!ere o gün başlanacağı ilan olunur. (2722). 

Istarrbul Evkaf müdürlüğünden: 
Eyüp camiinin kurşun vesaire tamiratı 22-9-931 tarihind 

itıibaren aleni münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün öğleden s 

İstanbul Evkaf inşaat Heyeti fenniyesine ve ihale tarihi ol 
17-10-931 cumartesi saat ondörtte idare Encümenine ınü 
caatları. (2721). 

• 

Ist. Evkaf müdirliğinden 
Hayrat hademesinin yoklama ilmühaberleri Ey!Ulün y' 

altıncı günü ak~amına kadar herhalde ikmal edio getirITirl 
lazımdır. " · · 

Tehir edenlerin maaşları getırenlerın maa§larının tedıyesu 
den sonra verileceği alfilı:adarana ilan olunur.(2703) 

Jandarma imalathanesi müdürlü 
ğünden: 

Jandarma matbaası ihtiyacı için 350 adet yedi boy üzerill 
den muhtelif ebadda sandık satın alınacaktır. Taliple 
24-9-931 perşembe günü saat 15 te teminatlarile beraber (1. 

dikpaşada Jandarma imalathanesine müracaatları. (2686). 

Lüleburgaz Ziraat ban- ı 
kasından: 

Fabrikatör Hüseyin Hüsnü Ef. dinin Ziraat Bankasına 

olan beş bin lira borcunun temini istifası zımnında birinci de

re.;ecle ipotek bulunan Burgaz Kasabasına yanın saat mesafe
de Hamza Bey köyünde vaki mumaileyhe ait :kagir cesim bir 
fabrika binası makineler aksamı hariç olmak üzere yalnız bina 
kısmı dört taşı idare edecek derecede su ocağı ile beraber kırk 
beş gün müddetle açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Derununda bulunan su turbini, elvatör makinesi ve tefer
ruatı bilahire satılacaktır. Talip olanların yevmi ihale olan 
4-11-931 tarihe müsadif çarşamba günü saat (16) ya •kadar yüz 
de on pey akçelerile beraber Lüleburgaz Ziraat Bankasında 

hazır bı.tluntnaları ve daha ziyade malumat almak ve Fabri
kayı götmek istiyenlerin her gün Bankamıza müracaatları 

ilan olunur. (2724). 

)ZMIR Internaşonal KOLECl 
1931-32 ders senesi için kayıt muamelesi l Eylulde başlıyaeak ve 22 
Eylule, kadar devam edecektir. 

İkmal imtihanları aşağıda gösterilen günlerde icra edilecektir. 
19 Eylillde Türkçe tedris edilM mevzulardan, 21 Eylillde Fran
sızçadan, 22 Eylulde İngilizce tedris edilen mevzulardan. Daha 
fazla malumat almak ioteycnlerin aşağıdaki adresle Kolec müdürlil· 
ne mürcaatları rica olunur. Telefon: No. 3606. 

- İnternaşonal Kolec, Posta kutusu No. 258, İzmir ~ 

Yüksek Deniz Ticaret 
mektebi müdirliğinden: 

Mektep İktisat Vekaletine merbut leyli ve meccani bir 
müessesedir. Derecesi yüksektir. Gayesi tüccar gemilerine 
kaptan ve makinist yetiştirmektir. Talebenin iaşe ve ilbası hü
kumete aittir. Bikes talebeye ayrıca muavenet olunur. Taşra
dan müracaat eden ve kabul edilen talebenin yol masrafları 

tesviye edilir. Mezunlarına kaptan ve makinistlik diploması 

verilir. Bir hizmeti mecburiyesi yoktur. Kayt ve kabul mua
melesi mektepçe yapılacak muayenei sıhhiyeden ve usul ve 
nümunesine muvafık ve Noterlikten musaddalk bir taahhütna
me verdikten sonra kespi katiyet eder. 

Tahsil müddeti, ikisi ali ikisi tali olmak üzere dört senedir. 
Ali •birinci sınıfa münhasJ1ran lise mezunları alınır. Tali birin
ci sınıfa lise dokuzu ikmal edenler veya o derece tahsil gör
düğünü Maarif memurluklarına tasdik ettirenler .kabul olunur. 
Taliplerin atide muharrer vesai:ki istidalanna rapten Mektep 
Müdiriyetine göndermeleri ve muayenei sıhhiyede hazLr bu
lunmak üue bir teşrinievvelde bizzat meıktepte haaır ıbıilun
maları lazımdır. Taşradan gelecek talebenin, Yüksek Deniz 
Ticaret Mektebine girmek üzre memleketlerinden hıareket et
tiklerini natık bir mazbatayı ve vesaiti nakliye sahiplerinden 
alınını§ ve rayice muvafık olduğu mahalli beleıdiyeleırin<:e tas
dik edilmiş senetleri beraberlerinde getirmeleri lazımdır. 

Şeraiti duhuliyeyi haiz olanlara ve posta pulu gönderen!e
re1ıer türlü tafsilat ita edilir. İlk ve orta mektel> mezunlarının 
beyhude müracaat etmemeleri rica olunur. 

lstidalara raptı lazım geJen 
vesikalar şunlardır~ 

(1) Nufus hüviyet cüzdanı. (2) Aşı şehadetnamesi. (3) 
Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. (4) Polişçe mıisad

dak hüsntihal iLınühaberi. (5) Dört adet vesikalık iotoğraf. 

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasın dan: 

Merkez 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasi 
nizamnamei esasisi Eylülün birinci v.ünü 
Hükumetçe tasdika iktiran etmiş olmakla 
olbaptaki 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun 23 üncü maddesine teb'
an, hisse kaydını taahhüt etmiş zevahn ilk 
yüzde kırk taksitlerini bir Eylülden itiba
ren nihayet bir ay zarfında, taahhütname
lerini vermif oldukları müessesata l:;cimak
buz tesviye ve ikmal etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
< 

TARSUS AMERİKAN COLLECiE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tam devreli 

Lisan, Fen, San'at, Ticaret. Leyli 250 lira; Nehari 
50 lira. Kayıt muamelem yapılmaktadir. 
__ Tedrisat 28 EylDlde ba,Iar 

1 3 üncü Kolordu ilanları 
Eskişehirdeıki Kol Ordu ile 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 198 
ton kıriple 166 ton kok kömü
rü kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
11-10-931 tarihine müsadif Pa
zar günü saat 15 te Komisyo
numuzda yapılaca•ktır. Şart

namesini görmek istiyenlerin 
her gün ve ihaleye iştiri•k et
mek istiyenlerin teminat ve 
tek.lifnamelıeri vakti muayye
ninde Komisyonumuza milra
caatları, (2575) 

* * * 
Bursadaki kıtaat hayvana

tı ihtiyacı için 238000 kilo ar
pa kapalı zarf U6ulile münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
3-10-931 cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
şartname suretini Bursadaki 
fmlra satın alma komisyonun
dan almaları ve ihaleye vakti 
muayyeninde (teminat ve tek
lifnaınelerile birlikte) iştirak 

etmek üzere meZkOr komisyo
na müracaatları. (2386). 

• * * 
Çatalca Müs. mevkii ıçın 

zeytin yağı aleni münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10-10-931 
cumartesi günü saat 15 te Fın 
dıklıda III. K. O. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

saatinden evvel teminatlaril 
komiıt}"Onda hazır bulunmalaf 
(307) (2550) 

* * • 
Çatalca Müs. Mevkii için ;ı 

ker kapalı zarfla münakasa}' 
konmuştur. İhalesi 10-10-931 

cumartesi günü saat 14,5 dl 
Fındıklıda III. K. O. SA. Av 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini kO' 
misyonumuzda görmeleri ->1 

ihale saatinden evvel teminat' 
larile komisyonumuzda haZ~ 
bulunmaları. (306) (2549) 

** * .. 
Çatalca Müs. mevkii için ııı'I 

sulya aleni müruııkasaya kO~ 
muıtur. İhalesi 10 L Teşri9 
931 cumartesi günü saat 14 ıt 
Fındıklıda K. O. Satın Aırıı' 
Komisyonunda yapılacaktJf· 

Taliplerin şartname ve nüıtııl" 
nesini tkomisyonumuzda gö~ 
meleri ve ihale saatinden eV'I'° 
teminatlarile lııomisyonda )11' 
zrr bulunmalan (309) (ıssı) 

Paris Darnlfünunundan meııı0 

Dit Tabibi 

Mehmet Rifat BeY 
Cığıloı;lunda Kapılı fırın kaıo' 

sındaki muayenehanesinde hasıal~ 
nn ı kabul ve tedavi ctmek1edlr 

Talip 1 er in şartnamesini k o · 1 !!l!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!'I-:; 
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