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ETEM iZZET 
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. TtQ-k - Rus dostluğu; ha· 
tıc' 1 b' 1 Politikamızın çok esas ı 
~t uın~esidir. Bu do~tluğun 

l'llıetı. yeni devire nıspetle, 
esk' ' .. be ı olmasında, tarih ve tecr~· 
h den mülhem olmasında, bıl· 
assa en fena günlerde kurul· 

llıuş olmasındadır. Ankara -
Moakova dostluğu eğer yal· 
::~z bazı devlet ada:nlarmın hü· 
Utnetlerin eseri olsaydı, o ka· 

cla.r hükmü olamazdı. Bunun 
kuvveti· iki memleket halkı 
tarafından da epeyce anlaşıl· 
llııı, duyulmuş olmasıdır · 

Vefa sulh ve ademi teca· 
\>iiz esa;larına müstenit olan 
llusya - Türkiye münaseba· 
lı, son günlerde yine bazı ec
nebi gazeteleri tarafından mev 
Zuu bahsoluyor. Gazeteleri bu 
tııevzua sevkeden sebep; Sov· 
Yet Hariciye Komiseri Mösyö 
litvinof'un ay sonunda Anka· 
tayı ziyaret kararıdır. Şüphe 
Yok ki Türkler, büyük kom§U· 
tııuzun hariciye mümessilini, 
kendi muhitinde, hükfımet mer 
kezinde görmekle derin bir haz 
duyacaklardır. Mösyö Litvi· 
llof'un ziyareti alelade bir ia· 
dei ziyaret mahiyetinde olma· 
dığını ilaveye lüzum yoktur: 
Ş.u da muhakkak ki, Rus Harı· 
l!~e komiserinin Ankara'.!~ ge 
•şı; yeni ve gizli bir polıtıka· 
~~ inlrişafile de alakadar de· 
ı:ıldir. Komşu iki memleket 
Politikasının ana hatları; ev· 
Velce imzalanmış, bütün dün· 
Yaya ilan edilmi~ olan ınuahe: 
~elerde yazılıdır. Esasen polı· 
hkamızın kuvveti, böyle açık 
ile samimi oluşundadır. Şimdi 
ll'eçen her gün bu vaziyeti, bu 
Za~ıreti biraz daha takviye edi
Yor . 

Rusya - Türkiye dostlu· 
ğUnu fena nazarlarla görenler; 
0 na büsbütün başlca mahiyet 
11ernıektedirler. Sovyet Rus
~anın hususi bir ı·ejimi vardır. 

u rejim; siyasette, iktısadi
Yatta Avrupa ve Amerikanın 
başka memleketlerinde hakim 
olan rejimden ayrıdır. Her sis
teı:nin lebdarları olur, aleyh· 
~arları olur. Her memleketin; 
•da.re sistemi· halkının tema
Yiilatına, ib~iyaçlarına göre 
tespit edilir. Kendi idare sis
teınini tayin etmekte, her 
llıenıleketin mutlak bir bürrİ· 
~~ti vardır. Buna müdahale e
d~nıez. Muarızlarımız zanne· 
)Yorlar ki, biz Türk dostu 
0.~la, Bolşevikliği de tah· 
lı' ediyoruz, o rejimi kabule 
d azırlanıyoruz. Hata burada· 
• 1!· Bir milletle dost olmak 
•sın 1 .. · · k • mut aka onun reıımını 
il abu! etmek gerekmez. Biz, 
Usya'nın dahili idaresine, ida 

kede takip ettiği sistemlere 
:k'ı nasıl bir saygı ile bakar· 

j. ,ı büyük komşumuz da mil
i ıdaremizi ayni gözle görü
Yor. 
. Bolşeviklik; Türkiyenin ih· 
~~Yaç ve temayülatına uyanan 
ır ıistem değildir. Hatta 

llıeınleketin şurasında, burum 
da zaman zaman tesadüf edi -
len Komünist hareketlerini bi
le şiddetle takip ediyoruz. 1da
te sistemi üzerindeki bu tiddet 
li ısrarımız hiç bir sebeple 
Rusya' nın alakasını tahrik et· 
tnez. Çünkü dostluğumuz; da· 
b!lde ve hariçte tam ve mutlak 
bır istiklal esasına müstenit
tir. Her halde Türk - Rus 
dostluğunda değil, bu dostluk 
etrafında tahrikat yapanlarda 
kirli ve gizli maksatlar var
dır. Bu tahrikata karfı korun· 
nıayı bilmeliyiz. 

Şu da var ki; Rusya ile o
lan ticari ve iktısadi münase
betlerimizde bazı mütkülat o
luyor. Her iki nrenıl.:kette ca
ri olan siyasi ve iktısadi rejim-
lerin birbirine uymamasından 
doğan bu müşkülattan, birçok 
vra~ görenlerimiz de oluyor. 
.akıa mevcut muahedeler; bu 

~bi ihtilafların önüne geç· 
ete~ i~in bazı tedbirler derpiş 
11 

llııştır. Fakat işlerin cereya
İ~h~ok kere çizdiğimiz yoldan 

ıraf edivor. Bu gibi vaı>.İ· 

Konferansı 

Bütün hazırlıklar 
bitirilmiş gibidir 

Ayın yirmisinde Yıldız sarayında 
toplanması mukarrer ikinci Balkan 
Konferanaı hazırlıkları bitirilmittir• 
Balkan Birliği cemiyeti reisi Ha
san, kitibi umumiıi Ruten Eıref 
Beyler dün aabah saraya giderek 
tertibati tetkik etmiılerdir. Birlik 
bürosu bugün toplanarak konferan
sa ait son tertibatı teabit edecektir. 

Yıldız sarayının 3 büyiik aalonu 
J 

1 
konferansa tahsis edilmiıtir. Ayın 

ı 
19 undan 27 ıine kadar devam ede· 

ismet Paşa kentlilerile birlikte seyahat edenler artuında cek olan bu konferaıuın devamı 

M d ı 
• • d •• müddetince lıtanbul tarihi günlerin 

acar ev et reısı un de: ~ir kaçını daha yaııyacaktır. 
Mulıım mes•leler görüşülectJk 

l
e p •• "' J Balkan konferansında ehemmiyet smet aşa yı og e ~~ ~~z=::::;: :"z:~:~:-a::;s-

1 k d 
l - Bulgarlarla Yunanlılar ara-

w • oy u sında ekalliyet meıele.i 

Yemegıne a 1 2-f!ulcar~arla Romenler araı'!' 
da Dobrıcedelu Bulgar ekalliyetlen 

Bu gece trenle hareket edilerek -;aeıesiKeza~ik sırpıvıa Bulgarlar_ 
araımda aynı meıele, arazi meıeleıı 

Macaristanın ve Makedony': itleri. 
. 4 - Arnavutlarla Sırplar araaın-

m eŞ h Ur devlet haraları gezilecek :~:ı.: ~:J;::~tanda kalan Arna-

Başvekilimiz lstanbula avdetinde 
muhteşem merasimle istikbal edilece~ 
BUDAPEŞTE 12 (Heyetle 

giden arkadaşımızdan) - lı
met Paşa Hz. ve Tevfik Rü9tü 
B. dün gece Operada verilen 
bir temsilde hazır bulundular. 

Perde arasında devlet reial 
Amiral Horty Cenapları tiyat 
royu teşrif etmişlerdir. Amiral 
Horty başvekilimizle tanıştılar 
Yarım saat samimi bir hasbu· 
halde bulundular. 

Yarı gecede otelde bir supe 
entim verildi. 

İsmet Paşa ve Tevfik P .etü 
Bey bugün saat on ikide saraya 
giderek devlet reisini '"''' .ue, ~ 
tiler. Amiral Horty misafirleri
ni öğle yemeğine alakoydu V( 

saat bir buçukta öğle yemeği 
sarayda tenavül edildi. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

.• 

Başvekil Eıe'nin güflerte
sinde refikası Hanımefendi 

fJe çocuklarile beraber 

Mançuride vaziyet 
gittikçe fenalaşıyor 
Çinliler işgal edilen yerlerin 

tahliyesi için Japonlara 
bir hafta mühlet verdiler 

Cemiyeti akvam alelacele toplanıyor 

Mukten sokakla1'lntla 
LONDRA, 11 A.A. - Lord Rea· 

dingin Cenevre'ye hareketinden bah 
seden Sunday Times gazetesi, ma
hafili ıiyasiyenin bu seyahat hasebi· 
,• 

yetlerde do&tane tavassutların 
iki taraftaki hüsnü niyetlerin 
yerinde ve zamanında tecellisi 
şarttır. Nitekim böyle oluyor. 
Alakadarlar, haklı davalarını 
anlatmaYI bilirlerse, adalet 

bir Japon mitra/yöz_!i 
le Çin • Japon ihtilafi vaziyetini fev 
kalide vahimleşmiş telakki ettikleri 
ni beyan etmektedir. 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

mutlaka yerini bulur ve bulma 
lıdır. Çünkü dostluk politika
sının kitabında bunun yeri var
dır! 

Siirt Meb'urn 
MAHMUT 

5 - Sırplann ınahreç ıneselesi. 
Konferansta mü:ı:akere edilecek 

olan tU meıail bütün Balkanlon ali
kadar eden en mühim meselelerdir 
ki bunların halli bütün Balkan ihti
liiatının halli demektir. 

Gelecek murahhaslar 
Balkan birliğine verilen maluma 

ta .. na.zaran konferansa aelecek res
mı murabbaı, mütehassıs ınÜ§avir, 
katip ve sair memurların ~dedi ber
veçhi alidir: 

Yunanlılar: 50 murahhas müga 
vir ve ki.tip. ' 

Bulgarlar: 22 mura'-hu, mÜ§8· 
vir ve katip. 

Romenler: 37 muralıJıaı, mütavir 
ve katip. 

Arnavutlar: 20 murahhaa, miita
vir ve katip göndereceklerdir. Sa
miin sıfatile bulunacak resmi me
murlar 15 tir. 

Gelecek resmi murahhaslarla 
maiyetlerinin miktan bu suretle 
160 ı mütecavizdir. Bunlardan ba§
ka yüze yakın gazeteci, fotoğrafçı 
ve sairenin muvaıalitrna intizar e .. 
dilmektedir. 

İstanbul Matbuat cemiyetinin 
Bulgar ve Yunan gazetecilerini lı
tanbula daveti de konferansın ln'ika 
dı tarihine tesadüf etmektedir. B '' -
tün bunlar tetkik edilirae muazzaı: 
bir ecnebi kafilesinin lıtanbulun mi
safiri olacağı anlatılır. 

Miıafirleri elden geldiiii kad 
izaz ve ikram etmek için )izım gar 
I'."' tedb~ler alınmıgtır, Her dev;: 
tin heyeti murahhasaoı istedikleri 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tayyare 
Piyangosu 
Bir meyhaneciye 10 

bin lira çıktı 
11 inci tertip tayyaı:e piyangosu

nun üçüncü büyük ke§ıdeıi dün ik
mal edilmittir. Dünkü ketide de 15 
bin ve 8 bin liralık ikramiyeleri ka
zanan numaraların 100 aıağısı ve 
yüz yukarısı kırkar lira •ınorti ala
caklardır. 

Evvelki gün çekilen 100 bin ljra. 
lık ikramiyeyi kazanan biletin onda 
bir parçası lzmirde, onda bir itiba
rile iki parçası da lstanbulda ıaW. 
mııbr. lzmirdeki bileti alan Kar§ı
yakada Mimar Kemalettin Beyin 
kızı Nermin Hanımdır. Nermin Ha
nım 10 bin lira alacaktır. 

lıtanbuldaki talililer de Paııgalt 
maliye memurlarından Şerif Beyi; 
Balatta seyyar ıatıcı Sabatay Aiyel 
efendidir. 

10 bin liralı!< ikramiyenin onda 
bir parçaoı da Haıköy iskelesinde 
Meyhaneci Sabri efendide olduğun. 
dan mumaileyh te 1000 lira almış
tır. 

Dün çekilen numaralar üçüncü 
sayfamızdarır. 

--~ ..... ~·~··~·+•---
Suikast 
Tahkikatı 

Suikast tahkikatına devam 
edilmE:ktedir. Mevkuf bulunan 
Agop Apikyan ın hl!dut harici • 
ne çıkarılıp çık••rılmayacağı hı:> 
nü7 bel!; değildir. 

Bir ihtilaf 
Halledildi 
M. Rivas dün mezun en 

memleketine gitti 

\ 

Şefiki Bey 
Muhtelit mübadele komisyo

nu bitaraf azuımn hakemliğine 
havale edilen ihtilaflardan Par 
ga müslümanlarınm tabiiyeti 
meselesi dün Türk noktai naza 
rma tefvikan alakadarların le
hine olarak intaç edilmittir. 
Parga müılümanlarmın da aı
)enArnavut olduklan için,müba 
deleden istisnalarına karar ve• 
rilmit ve iki tarafa tebligat ic
ra olunmuştur. Bu karar muci
bince Parga müsİümanlarmııı 
Yunanistandaki hakkı tasarruf 
!arı mahfuz kalacaktır. Bitaraf 
delegelerdm M. Rivas iki bu
çuk ay mezuniyetle dün Mek
sikaya hareket etmittir. Diğer 
taraftan bitaraf del~ ıierin işti 
rakile komiıyonun dördüncü 
bürosu yann toplanarak, ihtilaf 
lı emlak meaelesile me§gul ola 
caktır. Yunan heyeti murabba 
sası, tarafımızdan mübadele ih 
til&fnamesine istinaden sahiple 
ri Yunanlı olmadıkları beyan e 
dilen. emlakin iadesi hakkında 
noktai nazarın dün bitaraflara 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
........ --····· ... · .. -·········-·········--· 
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1 ·yeni sene bütçesi İ 
1175-176 milyon lira 1 
§ Hamiller mümessilleri ile § 
a k d "d = Si! ya ın a yenı en §§ 
~ müzakerata başlanacak mı? ~ - -= = ~ ANKA~A, 12 ~T e!efon j yeni tedbirlere tevessül ede _s 
:i la) - Malıye Vekaletı 932 ceg"ine ~üphe edilmez. 1 bütçesini hazırlamaktadır. Eski borçlar ;; 

3 ismet Paşanın avdetini mü Türk cümhuriyetine Os- 5 
§ teakıp her gün devamlı ola- manlı saltanatından miras a 
§ rak içtimalar aktedecek O· kalan borçlara gelince; hü- _= lan Heyeti Vekile yeni büt· kUmet bu meselede azami 
§ çeyi tetkik ve müzakere e- fedakarlık hüsnü niyet ve = 
=: derek bir teıriniaanide a.çı· ııamimiye; ıöstermiştir. := 

1 ;;:;:; lacak olan Büyük Millet Birkaç gün evvel Havas A- = = M~l~sine tak~im .~ec~ktir. janımın bir Paris telgı·afın = 
S: HukUmet yenı butçeyı ha- da Düyunu umumiye mecli = a zırlarken azami tasarruf ıinin hükfımetimize cevabı = 
Si prensibini esaslı bir umde m verdiği bildiriliyordu. Fil = 
iij! olarak göz önünde bulundu vaki bu cevabın bülaauı ~ 
= r.ac~k. ve. teyit ~.ilen k~vv~ telgrafla hükfımetimize çe- a 
~ lı hır ıbt.~ale gor~ yeııı ~ut kilmiıse ele cevabın metni- Si 
§ Çe 175 ıla 176 mılyon !ıra ne intizar olunmaktadır. Dü § 
§ raddelerinde bağlanacaktır. yunu umumiye mecliıi bu ~ 
§ Bazı vergilerin, .bilhassa ka cevabında hükUmetimizin §ii 
a zanç vergiıi tabakkukatının Osmanlı bankasına ve Du·· - = = = 5!! bu sene muhammen mikda- yunu umumiye emrine mun ii := n bulamayacağı anlatılm•k tazaman tevdi etmekte oldu ~ 
§ ta ve gümrük varidatında ğu mebaliğin -bütçede mev a 
=: da mahsus bir tenezzül gö- cut mikdar dahilinde- dövi ;s 
- rülme

1
ktdedkir. Geçen sene ay ze tahvilini bilha.ssa İste· § = ni ay ar a i gümrük varida mektedir. §S 

=: tına nisbetle bu senenin 4 Hükfımetimiz bu husus- =: = ayında dört yüz bin lira ka- ta henüz bir karar ittihaz §! = dar bir tenezziil vardır. etmit değildir. Maamafih := = Gümrük varidatmm tenez- bu tahvil muamelesinin E = zülü bütçe noktai nazarın· Türk parasının kıymeti üze -
§ dan memnuniyete şayan ol rinde bir temevvüç basıl e- ;;;;; 
~ mamakla beraber memleke deceğine kanaat gelirse böy -~ 

tin iktısadiyatı cephesin- le bir muameleden tevakki 

-
- dan sevindı'ricı" bı'r vazı'yet· =: edileceğine ıüphe olunmaz. 

tir. Diğer taraftan tereştüh E 
_ Diğer taraftan hükumeti eden haberlere nazaran hi· := 
:= miz cihan buhranını l&yik miller mümesaillerile hükll- = 
-=
= olduğu ehemmiyetle takip metimiz araaında evvelce ;;;;;; 

etmektedir. Bu müna&ebet. başlamıt olan ve inkıtaa uğ -
le Türk parasının kıymeti· ramıt bulunan mlizakerata _= 

:; nin muhafazasında yerinde yeniden ve yakından lptidar = bir hassaıiyet göıteren bil- edilecektir. 3 
=: kfımetin İcap ve lüzumunda Mecdi SADRETTIN = = = 5'ilHUI 111111111111111111111111111111111111111111111uıuımınnııınınıuuııınııuuııwıııııı111iii 

l furque 

· Suikastçıyı yakalayan 
polisler taltif edildiler 

-· ""'"'"·-
!Yeni Salış 

Mukavelesi 
Tütün inhisarı Ame
rika ve İngiltere için 
mukaveleler imzalıyor 

Tütün inhi&ar idaresi İngil
tere ve şimali Amerikada ttjtiin 
satışı için müracaat eden iki tir 
ketle mukavele aktetmek iizet"e 
dir. 

İngiltere "'8 müatemlekltı 
için "Cadıgon lnvestmenb,, 
kumpanyası müracaatta bulun
muş ve bu Turkiş Reji Siga
rets isimli ve 750 bin İngiliz li 
rast sermayeli bir limitet tirke· 
ti te§kil etmittir. Şimali Ame
rika için de "Cirvise Premier 
dipe limited cigarsstor,, kum
panyası ile bir mukavele akdo
lunacaktır. 

Bu kumpanya Şimali Amerİ· 
kada fabrika yapaca.ktır. Mü
messili olan M. Moris Simonı 
halen şehrimizde bulunmakta 
dır. Bir iki güne kadar mukave 
leler imzalanacaktır. 

Avrupa ve Amerikada satıla 
cak sigaraların da bir tip kutu 
İçinde satılması tekarrür etmit 
vt!' bu kutular hazırlanmıştır. 
Ancak sigalaraın nevileri kutu 
lar üzerinde numaralarla tayin 
'!dilecektir • 

Vali Muhiddin Bey memleket 
namına teşekkür ve her iki 

polisimize beşer yüz lira verdi 

•. ..,;..._.... __ _ 
Vali Vu \it/din Bt1g lnşer gil• liralık ikram;geleri fleriyor 

Suikastçı Canikyaru İıtan· 1 vali Muhiddin Bey tarafından 
bula geldiği zaman vapurda teı takdir edildiler ve bu münase
hiae muvaffak olan poliı me- betle kendilerine beşer yüz lir 
munı Necati ve Nuri Efendiler da ikramiye verildi. a 
dün saat 11 de poliı müdürlü- Vail Muhiddin Bey ik -. 
"il " b 'h 1 d p 1· "'d'' 1 'rk ranıı}e g n-.n a çea n e, o ıa mu u Y ven en dedi ki: 
rü Ali Rıza Bey ve polis erkanı - Türk poli · ··1 d be · 
hazır oldukları halde diğer arka bilhassa m I 

8~ 0 
e. el n. drı 

daşlarının da müvaC<'hesiPde (Deva e6m e et h .ılş derı)n e 
mı ıncı SIJ ı e P 
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Sabık Adliye vekili 
masonluğu niçin 

sevmediğini anlatıyor 
Diyor ki : " Milliyet prensiplerini 
benimsemiş milletler, mason

luktan ancak zarar görebilirler .. ,, 
Sabık Adliye Vekili Mah

mut Esat Beyin İzmir gazete
lerinde maıonlar aleyhine VU• 

ku bulan beyanatından bahset
mi§ ve Türk metrikı azamı o
peratör M. Kemal Beyin de 
verdiği cevapları dercetmittik. 
Dün gelen İzmir gazetelerinde 
Mahmut Esat Beyin bu buıuı
ta neşredilmiş olan beyanatının 
mühim yerlerini alıyoruz: 

- Anlama kistediğim cihet 
!erden birisi şudur: 

Biliyoruz ki, ırk, milliyet far 
kı olmaksızın masonluğa her 
kes girebilir. Orada herkes u
sulü dairesinde masonluğun 
mukadderatına ki.kim olabile.. 
cek mertebelere çıkabilir. De
mek ki bir Rum, bir Y abudi, 
bir Ermeni de böyle bir t~ek
külün başına tef olarak geçebi
lecek ve Türk masonluğunu ida 
re edecek!. Hatta ne bileyim 
bir Fransız bile, bir Yunanlı 
bile .•. Bütün bunlara göz yuma 
cağız, masonluk milliyetçilik
tir, diyeceğiz öyle mi? Bu na
sıl olur? Ve buna kim inanır?! 
Benim şahıslarla biç bir mese
lem yoktur. Masonlar arasında 
çok sevgili arkadatlarım var
dır. Bunlara hürmetim vardır. 
Benim hücumlanm şahıslara 
değil, doğrudan doğruya ma· 
sonluğun prerısiplerinedir_ Bu 
çok in.aani olduğu iddia edilen 
prensiplerle dünya ve insanlık 
istismar ediliyor. Mesela dütü 
nünüz ki İngilizlerin meşhur 
casusu (Lavrens) bile maaon
dur. Başlarında Ağahan bulu
nan mason locaları İngilizlik 
namma Hindistanı ba§tan bata 
doldurmuş kardeşlik teraneleri 
içinde 320 milyonluk bir insan 
kütlesinin boynunda esaret zin 
cirinin sürüklenmesine ıebep 
oluyor Rica ederim casus (Lav 
ıer.s), (Aağaban) daha bilmem 
kimler buraya gelebilseler lo
calara kardet diye girebilmek 
hakkını haizdirler. Bunun da 
a.dına milliyetçilik mi diyece
ğiz? Buna milliyetçilik değil, 
ir.sımlık bile demezler. Benim 
biıtı..in endişelerim, aziz vata
nın masonluğu kabul eden te
miz ve güzide evlatlarının ha
berleri olmadan, başka yerlerde 
olduğu gibi masonluğun mem
leketimiz ve milletimiz aaleybi 
ne kullanılmasıdır. Kullanılı-
yor da. , 

Maıonluk tatbikata bu neti
celeri veriyor. Nazari cepheden 
de bakılsa milliyetçiliği, milli
yetçilik duygularını öldürmek 
davasındadır. Çünkü Beynel 
milelciliğe varabilmek için ilk 
yıkılacak, yıkılması lazım ge
len engel budur değil mi? 

Bir de, benim anlamadığım 
bir nokta var. Masonluk bir te 
şekkül olduğuna göre naaıl olu 
yor da gizli duruyor? Ne olursa 
olsun gizli teıekküller kanunen 
memnudur. Vakıa "Türk yük
selme cemiyeti,; diye hükiime· 
te, o da pek yeni olmak üzere 
biı· beyanname verilmit ve bu 

Malımut Esat B•g 
teıekkülün vaziyeti kanuna uy 
durulmak iıtenmittir. Biı· de 
masonluğun adına ne bakla 
(Türk Yükselme Cemiyeti) de 
nerek hakikat gizleniyor? Bey. 
nelmilelci olan masonluk naııl 
olur da "Türk Yükselme Cemi 
yeti., firması arkasında aaklanı 
yor? Buna kim inanır? 

Masonluk insanlık için çalı

tıyormuş. İyilik ediyormuf bab 

sine gelince: Acaba bu iyilikle

rin memleketimize taallUk eden 

ısımlarırun neler olduğunu 

öğrenebilir miyiz? Benim bildi 

jiim bazı masonlaı-m masonlu· 

ğu ileti sürerek kendi ceplerini 

doldunnağa, hem de Türk mil 
!eti zararına çalıştıkları ve dol· 
durduklarıdır. Bunların zaman 
zaman hükfunete bile müessir 
olmak istedikleri, hükumeti 
kendi çıkarlarına alet etmek is 
tedikleri görülmü,tür. 

Naza.-ı dikkatimi celbeden ci 
hetlerdt.n biriai de; Türkiye ve 
Protestan ve genç Hıristiyan
lık propagandası için gelen mis 
yonerlerin masoa olmalarıdır. 
Elbette günün birinde Türk 
milleti ve onun hükumeti bt1n
larm hesabını soracaktır. Her
halı:le yanlarına kar kalmıya
cakltr. 
---~ .... ----~---

Humanite umumi se
ferberlikten bahsediyor 

PARIS, 11 A.A. - Komünistle
rin resmi mürevviçi efkirı olan Hu
manite gazetesi, "Umumi seferber
lik" namı altında yazdığı bir maka -
lede bir aylık faal bir propaganda 
icra eclilecqpnden bahsetmektedir. 
Bu gazete, ezcümle diyor ki: 

"Beıeriyet, ancak bati bir su
rette terakki etmektedir; hatta son 
devirlerin bazılarında rakıplerinin 

darbeleri altında inhitat -bile etmiı
tir. 

Zeppelin tekrar 
hareket ediyor 

FRIEDRICHSHAFEN, 11 A.A. 
- Graf Zeppelin, saat 7 ;ı.9 da Mei
ningen' e hareket etmi1tir. Hava mü
sait olduğu takdirde orada yere i -
necektir. Balonda 29 yolcu vardır. 

Haftalık Edeb1 Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Şair ve hokkabaz 

Kaç defa tekrar edilmiştir; huyu
muzun bir noktasını göstermek iddi 
asile söylediğimiz sözlerin çoğu, an
cak b1r arzumuzun ifadeıi.dir. ''Ben 
şöyleyim"diyen adam ekseriya biçde 
oyle değildir; yalnız öyle olmanın 

bir meziyet teıkil ettiğine kanidir, 
o meziyeti edinmeğe çalııır ve yahut 
ki, faydaaız olduğunu bildiği için ça
hfma"Z da yine kendiıini o noksan .. 
dan kurtulmuş gibi göstermek ister. 

Her şeyi basit sanıp hakikatle ya 
lan arasında saydmaz merhaleler 
bulunduğunu farkedemiyenler onu 
mı.irailikle ittiham ede dursun ... ne 
çıkar! Düşüace<İ ile hayatı arasında 
nzap1ar verici bir ayrıhk bulunmı· 
yan nd3nun a!ıl;.l{ı bir veli ahlakı de 
ğilse emin olsun ki insan için tasav 
vur ettiği gaye pek miskince b!r şey 
dir. Naoıl olduğunu söylemiyor da 
bir takım muhayyel va,•flar mı iddia 

1 

' 

ediyor? Hemen ondan yüzünüzü çe 
virmeyin ve aıd tabiatini fenadır di 
ye reddetmesi için nef•ine ne kadar 
cebretmeıi liıım gelmiı olduğunu 
düşünün. Her ıeye, halli kendi idea 
!ine rağmen çırçıplak meydana çı
kanda bir kahramanlık vardır; fakat 
bunu hepimiz yapabilseydilı kahra
manların ne kıymeti kahrdı? 

Kimsenin dediğine de, diyeceği
ne de bakmaz, bir muharrir veya 
bir eser hakkında kendi zevkime, 
kendi anladığuna göre hüküm veri
rim ... Bunu çok defalar söyledim. 
Fakat doğru mu? doğru olması ka
bil mi? Bir kere int.anın tesirden ta
mamile kurtulmasına imkan yoktur; 
bunun için ölmesi, hiç olmazıa kafa 
ıırun ölmesi Jizımdır. Dalına konuı .. 
tuğumuz, yazılarını severi!k okudu
ğumuz kimselerin bir başkası hak
kında vereceği hükmü hiçe sayma .. 
mız naıd beldenebilir? 

Meşhur F;.:."!\JZ şairi Paul Va-

ae ........ · 
ek !(azımı da ya 

Almanyada mühim hadiseler 
Milliyetperverler, Çelik miğferler ve Hitler 

taraftarları muazzam bir miting yaptılar 
BAD-HARZBOURG, 11 A.A. -

Bad-HarzlK>urg, bu sabah her za
mankinden tamamile farklı bir man
zara arzetmekte idi. Zira Harz dağ
lannm sathi maillerinin eteklerine 
sığınmııı olan ve hurafatta "Valpur
aiı seceıi" ıihirbaz kadınlarının aç. 
tima mahalli olarak gösterilen Broc 
ken' den birkaç kilometre meıafede 
bulunan ve kaplıcalarile maruf olan 
bu ıirin kasaba, bugün bütün Al
man Naıyonalistlerinin nazarlannı 
tevcih etmit oldukları bir noktadır. 

Nasyonalist Alınanlar, Çelik mığ
ferliler, Hitler taraftarlan hep ora
da toplanmıtlardır. Bunlar, orada 
bir misak kabul edeceklerdir. Bu 
miıak, uzun müddetten beri, mev
cut olan birliği reımen tahtim eyli
yecektir. 
Bi%, parlamentoya Brüning'i 

deflirmek için gireceğiz 
BAD-HARZBOURG, 11 A.A. - 1 

Bu sabah saat 10,30 da Alman par-
lamentosu ile Prusya diyetinin hi
zipleri, Hitler'in riyaseti altında bir 
içtima aktetmitlerdir. içtimada ha
zır bulunanlar yalnız sabık Thürin
ge nazırlarından M. Frick'in kısa 
bir nutlıunu ve müfrit milliyetçiler 
fırkası tarafından şimdiki ahval ve 
ıerait altında ne gibi bir hattı hare
ket takip· edileceğine dair olup M. 
Hitler tarafından okunulan karar 
suretini dinlemiılerdir. 

Burada şayanı dikkat birşey var: 
Nasyonalist - Sosyalist fırkanın u
sullerinin mümeyyiz vnsfi reislerin 
karar ittihaz etmesi ve azanın bu 
kararı katiyyen münakaşa etmeksi
zin kabul etmeleridir. 

Salon; Hitler taraftarlarının ka
malı salip iıaretini taııyan bay-•alı
larile donatılmııtı, hazır bulunanla
rın cümleıi miıfrit milliyetçi ün.ifor 
masını giymiş bulunuyordu: Ac;ık 
siyah gömlek; sım sahtiyan kayı•
lar ve san deriden kilotfoı·. 

Tribünün her tarahnda Hitler 
muhafızları ~'hazır ol !0 vaziyetinde 
bulunuyordu. Gümüşten bir ölü ka
faıile müzeyyen olan siyah kepileri
nin kayııı çenelerine dolaniyordu. 
Uzun boylu, zaif, sakalı bıyığı ve 
saçlarl traş edilmiş, keskin nazarlı 
M. Frick, kısa, kısa cümlelerle ade
ta çekicle tannan bir meddeye \•urur 
mut gibi akisler hi.111 eden bir ıesle 
cebeyi açtrğr zaman Hitler salonda 
yoktu, M. Frick, şöyle dedi: 

Almanya, tariliinin bir dönüm 
noktasında bulunuyor. Biz, §İmdi 
memlekette siyasi iktidarı tamamen 
elimize almak mecburiyetinde bulu-

Hitler 
ılüf eden 8 teırinisanide icra edilme 
sini iıti.yorcz. 

Hitler geliyor 
Salonda hazır bulunanlar, bati- [ 

bin bu teklifi ve telkinini alkışla
maktalarken Hitler, salona girdi. 
Hepsi birdenbire bir hamlede ayağa 
kalktlar, sağ kollann• havaya kaldı
rarak "HeiU " diye bağırdılar. 

Y llnı:ıda erkinı harbiyeıi bulu
nan müfrit milliyetperverler reisi, 
ıür'atli adımlarla tribüne çıkarak 
oturdu. Mumaileyhin golunda göğ
sü bi< takım niııanlarla panl parıl 
parhyan, boynunda aıkeri meziyet 
nil}at11nın kordonunu ta•ıyan ve bir 
Romalı prokonsalün siınasını andı
ran genit ve yağh çehresile, Hitler'
in sağ tarafında oturan zaifce ger· 
gin }üzlü Frick ile tezat teıkil et
mekle b!Jlunan yüzbaşı Goering bu-
1:.ınuyordu. .. 

Hitler'in ÜzE:rinde ananevi ünifor 
maıı bulunuyordu. Fakat üniforma
sında rütbe alameti bulunınadığı gi
bi hiçbir nill'n da takmıt değildi. 
Hemen söze başladı, kısa kıaa cüm
lelerle ve haşin bir eda ile söylüyor
du. • Hitler ·a;yor ki: "Versailles mua 
hedcnamesini yırtınak lazımdır". 
Hit1er, ellerini göğsünün üzerine 
kavuıdunnut olduğu halde, nasyo
naliım - sosyalizmin 12 seneben be
ri yapmakta olduğu fedakarlıklar
dan sonra nihayet mesaisini muvaf. 
fakiyctle tetevvüç ettiğini göreceği 
bir anda taraftarlarına vaziyet hak
kında İzahat V~l·~eainin zaruri oldu nuyoruz. 

Mumaileyh, bugünün bütün nas- ğunu beyan etti. 
yonalist muhalefetin mutlak bir ıu- Bu kı•a rnuk~ddemedcn •onra, 

. rette müttehit ve yekvücut olduğu- atideki yazılı beynnnameyi okudu: 
nu göstermeıi lazım gelmekte oldu Hitkr, ileri döğru eğilıniş olduğu 
ğu noktasında israr etti. Dinleyen- halde, kilğldı iki elile tutuyor, seri 
!ere vaktile İktidRr mevkiine yalnız bir ser.le okuyor, kelimeleri adeta 
başına gelmek istediklerini söyleyen çekiçliyor ve gözlerini hazuruna dik 
müfrit milliyetçilerde hasıl olan ta- ı mek için bir •aniye bile sözlerine 
havvülü izah için hatta M. Musolini fasıla verm• ksizin devam ediyordu. 
nin Faşizmin batlangıcında bir koa- Bu okunan beyanname, müfrit 
liıyon kabinesi tetkilinde , muztar milliyetçiler fırkasının bütün beyan
kalmış oldujiunu beyan etmiıtir. namelerinde ı:örülen mutantan ve 

M. Frick, nasyonalist koalisyo- ekr.eriya lüzcmsuz cümlelerden mü-
nunda kuvvetli ve faal bir unsur o- .rekkep bulunuyordu. Bu beyanna
lan ve nihayet arzusunu, iradesini me, biı· iki kelime ile hula•a edilebi 
diğerlenne cebren kabul ettireceği lir. 
ıüplıeden azade bulunan müfrit mil- Hitler'e nazaran, Brüning hüku
liyetçiler fırkasının nuhai gaye ve meti ile Of'un selefleri olan bütün 
malısatlarında hiçbir tahavvül ha- hükumetler 13 seneden beri Alman 
ııl olınamıt oldufunu ilave eylemiş- yanın düçar olduğu bütün feliket
tir. !erden mes'uldurlar. Bütün dünya, 

Parlamentonun vaziyetinden fil- kökünden saraılmıtbr. HU.i hazırda 
saca bahseden mumaileyh, Hitler' - beJeriyetin yüzlerce aenelerden be
cilerin parlamentoya münhasıran ri çalı,arak elde etıniı olduğu neti
Brüning'i devinnek ve parlamento- celer, tehlikeye maruz bulunuyor. 
nun feshini temin eylemek için gire Bu feci tehlikeye karşı mücadele et
ceklerini söylemiştir. Mumaileyh, mek için milletler hep birlikte çalış 
SÖzÜne devamla demittir ki: malıdırlar; Fakat bu teşriki mesai, 

Yeni intihabat İstiyoruz, bu inti- tek bir devletin, Fransa'run Heke
habatm Almanya' da Cümhuriyet i- monyasi mevcut tıldukça ve bu beke 
laımun 13 üncü yıl dönümüne tesa- monyayı himaye eden Versailles 

lery'yi, sevdiğim bir çok kimselerin 
ona samimiyetle ehemmiyet verdik
lerini görüp, ben de beğenmek İbte
dim. Vakıa çok okumadım; çünkü 
gerek manzurn, gerek menıur yazı
lannda, ta batta, beni sinirlendiren 
§eyler buldum. Devam etınek için 
diıimi sıktım, olmadı; ıinirlerimin 
daha tahammüllü zamanlarm• bekle 
diın, bir daha tecrübe ettim, yine 
olmadı. O adam, her ne söylese, bö
bürleniyor gibi bir h8.li vardır. E
hemmiyetinden emin; aklına ne ge
lirse derhal vecize üslübuna soka
rak söyleyiveriyor ve bunları topla
dığı kitabın ismini de "Choıes tues" 
( Susulmuı feyler) koyuyor. 

Böyle susup herkese ifşa etmedi
ği hakikatler de ne<lir bilir misiniz? 
itte bir tanesi: "Gözlerimizle öldü
rebilsek bütün sokakları kan götü
rürdü.,, Bu, hepimizin aklından ge .. 
çerde pek aıiki.r bir ıey olduğu için 
ıöylemeğe lüzum görmeyiz. , 

Zaten, öteden beri söylenilen söz 
lerin, üs!Ubu ili ile tekrarının yeni 
bir güzellik meydana getireceğine 
kanidir. Mesela Academie fran
çaise'e knbulü günü söylediği nut
kun sonuna balan. Balzac'ın bir 

cümleeini alıyor ve ondaki fikri bir 
de kendi tarzı ile ifade ediyor: 

''Balzac, jl y a juste ccnt ana, 
ecrivait: ''Sans se donner le temps 
d'essuyer ses pieds qui trempent 
dan• le sang jusqu'ô. la cheville, 
l'Europe n'a-t-el]e paı sanı ceııe 
recommence la guerre?,, 

Ne dirait-on pas que l'humanite, 
toute lucidc et raisonnante qu'e11e 
est, İncapables de sacrifier seı İm
pulsionı i. la connaiısance et ıes 
haineı a ses douleurs, se comporte 
comme un essaim d'abıurdes et mi
serables in~ectes invinciblement 
attireı par la flamme? 

( Balzac, tam yüz sene evvel §Öy
le demişti: "Topuklarına kadar ka
na batan ayaklarını kurulıyacak ka
dar bile durmadan Avrupa mütema 
diyen harbe giritmedi mi?" 

(insaniyet, her şeyi vüzubla gö
rüp muhakeme edebiJnıeıine rağmen 
feveranlannı bilgiyi, kinlerini elem
lerine fedadan aciz kalıp, yenilmez 
bir incizap ile aleve koşan idraksiz 
ve sefil bir ha9ere kümesi gibi hare 
ket etmekte değil midir.) 

iyi dej!il, elimden geldiği kadar 
tercüme ettiğim bu iki cümleyi k~r-

muahedenamesi yırtılıp parçalanma
dikça mümkün değildir. 

Hitler, Bolşevizm aleyhinde 
Nasyonalist - Soıyaliıt fırkası, 

iktidar mevkinin meı'uliyetini üze
rine almağa amadedir; bunun için 
bütün nasyonalist muhaliflere hali· 
sane bir surette elini uzatiyor. Fır
ka, ayni zamanda V enailles muahe
denameoi yırtıkdıktan sonra Bolıe
vizme karıı mücadele etmek üzere 
Almanya ile birletmek iıtiyen ecne
bi milletlerle de tetriki mesaiye ha
zırdır . 

Hali hazırda, Brüning hükiimeti, 
ecnebi memleketlerden her ne su
retle olursa olıun hiçbir muavenet 
elde edebilecek bir mevkide değil
dir. 

Hitler, netice olarak bugünkü ah
val ve şerait altında millete bir ta
kım vaitlerde bulunmRk doğru olına 
dığını, fakat milletin itimadına maz
har olan nasyonalist fırkaların Al
manya'ya ekmek ve hürriyet temin 
edebileceğini söylemekten nehini 
men'eyliyemiyecfiğini beyan etmiı
tir. 

Hitler, elindeki beyannameyi o
kuyup bitirdikten sonra, fırka reis
lerinin, fırka mensuplarından tam 
bir ihlas ve itaat talep etmek hak
kına malik olduklarını ilave etıniı 
ve onlara söylediği sözleri kabul et• 
mekte olduklarını izhar etmek için 
yemin eder gibi ellerini kaldırmala
rını eınreylemişti.r. 

Bu yemin, 3 defa "Hcil !" diye 
bağıran bütün huurun tarafından 
ict"a edilmiştir. Müfrit milliyetper
ver]erin reisi, yine etrafında erkinı 
harbiyesi ve muhafızları bulunduğu 
halde talonu terketmi~tir. Mumaile
yh, Kurhaus'in önünde toplanmıı 
olan h!\lk tarafından alkıılanmıı Ye 

bu alklılar arasında umumi karar
gaha gitmiıtir. Bu sırada çelik Mığ
ferliler sırtlarında çantaları, önlerin 
de muzika alay, alay Bad - Harz
bourg ıokaklarmı dolaııyorlardır. 

12 senede kazanılan itildf 
tahrip ediliyor 

HANOVRA, 11 A.A. - Sosya
listlerin bir içtimaında Dahiliye na' 
zın M. Severing, bir Hitler - Hu 
genberg bükümetinin soıyalist - nu 
yonalistlerin intiliabat programlann 
da mevcut olan vaitleri icra mevki
İne koyması takdirinde bunun 12 
senelik mesai mahsulü olan Franıız 
- Alman itilafını tahrip edeceğini 
beyan etmiıtir. Mumaileyh, Alman
ya'ya açılımı olan kredilerin geri 
çekilmemesi hu8tısunun Fransa ile 
Almanya arasında bir itilaf yapıl
maı!ıkca temdit edilemiyeceğini söy 
lemiştir. Sosyal - Demokrasinin ha
rici siyasetindeki başlıca gayesi, 
Fransa ile itiltıftır. M. Severing, 
Bad - Harzbouı·g niimayişinin müı
bet bir netice::i olacağına kail değil 
dir. 

Kışlalar kapatıldı 
BERi.iN, 11 A.A. - Berlin po

lis müdürü, tethiş hareketlerile nü
mayiılerin men ve iski.tına müteal
lik son emrin tatbik mevkiine kon• 
ması cümlesinden olarak, Alman si .. 
yasi fırka1arının müıtahkem mevzü ... 
!eri meıabesinde olan nasyonalist 
gruplannın hücum kıt'alarınm ika
met eyledikleri mahal ile Nuis'lerin 
içtima mevkilerinden bulunan kııla
lann kapadılmaımı emretmiıtir. 

M. Grandi Amerikaya 
gidecek 

VASHINGTON, 11. A.A.- M. Sıim
aon, M. Hoo• ... in M. Grandi ile söriiı
mek fıraabna oail olmakla hahlİJ'ar ola-r 
cağını •• bu temastan pek ziyade faide 
memul ettiğini •Öylemiı olduiun1& boJ'&a 
etmittir. 

ıılqtırııı, hakiki muharrirle sahte e 
dibin farkını görürsünüz. Balzac'ın 
çıplak bir tasvirden ibaret olan sö
zü, göz1erimiz önünde fikri hemen 
canlandırıyor ; halbuki V alery'nin 
sözü bütün sıfatlan ile ancak edebi
yat kavaidi kitaplarını hatırlatabili
yor. Bu Valery ancak bir "retheur., 
dür. 

Siyasete dair bir kitap nqretti. 
Onun da ismi yine bir ukal8.lıkı 
'"Regards sur le monde actuel.,, (1) 
Paul Valery, bizim zavallı dünya
mwı ııirmiyor, ona §Öyle yukardan, 
bütün ihtiraslarını yenmiı bir filo
zofun gÖzÜyle bakıyor. Bu kitap ki
me hitap ediyor bilir misiniz: "au 
personnes ..• qui ıont absenteı des 
partis., (fırkalar defterinde bulun
mıyan), daha doğrusu (fırkalardan 
namevcut) olanlara. Anlıyorıunuz 
y~: Paul Valery, herkeı cibi, "hiç 
bı~ fırkaya mensup olmıyanlar., diye 
mıyor, edibane bir ıekil arıyor. Yani 
nisbetler muhafaza edilmek tartile, 
Cenap Şebabettin Bey. 

• * • 
Paul Valery' den bahsa hiç niye-

(!) Sto<1' 

' I'--.;~ 

_J _____ _ 

' -... ~ -• 
Mahmut Esat Beyi 
bir makalesi daha. 

Sabık Adliye vekili "Masonlu 
mücadele devam edecektir,, di 

IZMIR, 12 (Huıuıi) - Mah- 1 
mut Esat B. yeniden Anadolu ııaze
teıinde yazdığı bir makalede diyor 
ki: .. 

"Masonlar telaıe düıtüler. Buna 
mütee11ifim. Bir gün Türk milleti 
ağhyacağına varsın bütün dünya 
.,..onluğu üzülıün.... Maıonlukla 

mücadele devam edecektir. Korku
muz yoktur. Masonluk milliyet ve 
din farkı gözetmekıizin Türkleri., 
Rumları, Ermenileri Yahudileri ln
gilizleri sanii azam denilen Allabın 
himayeainde kardeı yapmak istiyen 
kap kara müteassıp bir mezheptir. 

Masonluk Siyoniıt Yahudilerin 
elinde bir soygunculuk vasıtaıı ol
muıtur. lnanmıyonlar mağlubiyet 
acısını milletinde ve nefsinde tadan 

Ludendrof'un son kitabını o 
!ar. Masonluk ağına düımüı 
gençleri ciğerimizden kopa 
sevgililerdir. Onların ayrdık 
çekmek yetıniyormuı gibi, b 
bu sevııilileri ittihama ta 
yoktur. 

Biz masonluk prenıipleri 
onun verdiği neticelerin dü 
yız, yoksa §Blıısların değil. 

Mahmut Eaat B Hurriye 
tesine ayrıca yaphğr bey 
matrıkı azama bazı mason 
detli hücumlar yapmakta, 
luk tehlikelerini iıaret eyle 
dir. 

lzmir ve bavalisi bu neşri 
beyanatr ehemmiyet ve alaka 
kip eylemektedir. 

Mahmut Esat Bey Karaburun 
KARABURUN 12 (Milliyet) - Mahmut Esat Bey dü 

raya geldi ve halk tarafından istikbal edildi. Mahfili beled 
ziyaret etti. Kahvelerde halk ile temasta bulundu. Alqam 
yede halk tarafından mükellef bir ziyafet verildi. Bugün M 
zan nahiyesinde halk ile temas ettikten sonra, lzmire dönd .. 

Vasıf Bey de Bergamaya gitt 
BERGAMA 10 (Milliyet) - Meb'usumuz Vasıf Bey m 

biplerile temas etmek üzere dün buraya geldi. Akşam Halk 
sının salonunda toplanılarak, kazanın mühim ve mübrem ib 
ları etrafında görütüldü. Vasıf Beytbugün Dikiliye gidere 
daki müntehiplerile temas edecek ve akşam lzmire dönecek 

Bulgar Başvekili istifa etti. Y 
kabineyi M. Muşanof teşkil et 
.SOFY A, 12 (A.A.) - Başvekil M. Malinof ahvali sıhhi 

elen dolayı istifa etmiştir. Kral, iıtifayı kabul ederek Da 
nazırı M. Muşanofu kabineyi tetkile memur etmiştir. M. 
nof Başvekalet ve Hariciye nezaretinde M. Malinoru istibl 
decek ve Maliye Nazırı Girginof Dahiliye Nezaretini deru 
decektir. Meclis reisi Stefanof, Maliye Nazırı olacaktır. Diğ 
zırlar yerlerini muhafaza edeceklerdir • 

lngiliz 
Memurları 

Göğüste bir serv 
NEVYORK, 11 A.A. - R 

tindeki hastabakıcısı ile birlikt 
20,000 kiıi bir nil• mekte olan 93 ya§ında ihtiy 

magiş gaph kadm, yerden birıey kaldrrm 
LONDRA 11 A.A. - Memur- eğildiği ıurada hastabakıcının 

lar maatların,:. indirilıneıini p~tes• : ~t nazarları önün~e gö~sünde 
to maksadile 20 000 memur Tımeı bın dolarlık evraki naktiye ve 
rıhtımları üzeri~de toplanarak bir çok ta altın para düımüttür. 
kilometre uzunluğunda bir sıra teı- ihtiyar kadının ap~rtıman 
kil etınişlerdir. Memurlar, müteald- bu hafta bafm~ 40 bın d 
ben Hayd parka giderek orada bir banknot ve 40 bın dolarlık ta 
meting akteylemitlerdir. Alayın ba- ve tahvilat keıfedilmiıtir • •. Bu 
ıındakiler bulundukları Kingdon başka ge~n. mar~ta tevarus 
Brunnel heykelinden Blackfriarı olduğu muhım mıktarda elma 
köprüıüne kadar ıokaklar kalabalık mücevherat ta bulunmuıtur .. 
tan sim siyah kesilmit idi. Her gru- Dokıanh~ ~d~ bu serveti 
bun başında bir bayrak vardL ilk sened:_n ber.ı _uzennd~ t~ımak 
defa seçenler ünifonnalarmı labiı lundugunu ıbraf etmittır. s 
Londra posta memurları olmuştur. nin mütebaki m!ktannın bir ": 
Bunların miktarı takriben 1000 kiti poda saklattırdıgı 4 sandık ı 
idi. gizlenmit olduğu zanedilmekt 

Ellerinde bir takını bandrollar ve 
Üzerlerinde 10 seneden az bir za
man zarfında maaıların 23 defa ten 
zil edilmiş olduğunu hatrrlatan ve 
kendilerine yaıamalarma medar o
lacak maatlar tahıiı edilmesini ta
lep eden yazılar yazılı levhalar var-

dL 1 
Bunlardan sonra Londra nevabi-

ıinin bütün posta memurları ııell
yor, onlan ela telgrafcılar, telefoncu 
lar, muhtelif nezaret memurları ve 
komünist fırkanın bir heyeti takip 
ediyordu. 

Takribea her 50 metrede bir ta
knn havalar çalmakta olan muzika 
takrmlan grublan biribirinden ayın 
yordu. 

Hay parkta halk bütün çimenlik 

tim yoktu; bu hafta beni bu mev
zua ıevkeden, Andre Gide'in kita
bında okuduğum bir parça oldu. An 
dre Gide o ıairi pek ıever; onu, An 
dre Rouveyre kar§ı müdafaa edi
yor. Rouveyre, V alery'nin hiç bir 
heyecan duymadıiındaıı, ıiirlerinin 
ö:uüz olmasından ıikayet etmiş. 

Gide bunu kabul ediyor ve Valery' 
nİn asıl gayesi, hiç bir heyecan duy
madan kar§ısmdakini tehyiç etmek 
olduğunu söylüyor. V alery'ye ıu 
cümleyi söyletiyor: "Ben hiç bir he
yecan duymadan, istediğim zaman, 
ıizi heyecana dütürürüm. Demin 
kendime mahsus sihirlerim var 
(J'ai mes "clıarineı,.)". 

Sonra surabiye sadece su koyup 
ondan türlü türlü içkiler çıkaran 
bir hokkabazdan bahsedip V alery' -
yi ona benzetiyor. "Bu adama sura
hiye ıadece su koyduğu için sitem 
edemezsiniz yal., diyor. 

Edebiliriz. Daha doğrusu hokka
bazın iki nev'i vardır; biri el çabuk
luğu ile İf gören ( prestidigitateur), 
öbürü göz boyayan (illusionniste). 

Mareşal Pilsudsk 
VARŞOV A, 11 A.A. -

tal Pilsudıki refakatinde do 
olduğu halde birkaç hafta is · 
etınek iinre Romanyaya git 

leri istila etmiştir. Bu uzun n 
yitÇi alayının batı saat 15 de 
geldiği halde, alayın tamamen 
mesi saat 16,30 da hitam bula 
tir. Birçok tribünlerden hatip! 
tııklar söylemitlerdir. 

Nümayiıçiler, bu nutuklarla 
kadar olmuılarsa da heyecan 
göstermemiılerdir. Süvari ve p 
polis efradı hiçbir tarafta in 
ve sükutun haleldar olmasına 
ret ediyordu. 

Birinciıi aurahiye su koyuyor 
ye o içkileri kor; içerseniz ha 
ten sarboı olursunuz. Amma 
su koyduğunu zannettirir. lıte 
ıair; hiçten bahsettiğini sanırt 
halbuki belli etmeden kanı il 
nuyordur. 

Öbürü, (illu•İonniste), au 
su çıkarır, fakat sizi bu suyu 
içki olduğuna kandırır. Sahte 
sunduğu §Braptan ne kadar iç 
nafile, sarboı olamazsınız_ 

Andri birinci nevidendir; 
ce bakınazsanız oynadığını zan 
ıiniz. Heyecansız, kuru bir 
gibi gözükür. Fakat surabiye 
duğu haliı şarap, hakiki hiılerİ 
yecanlarıdır. • 

Paul V alery öbür cinsten ... 
nı bir an eğlendirebilir, ertesi 
büyü geçince unutursunuz:. 
Andre Gide'in teıbihi ptk doğ 
ğil; çünkü bu hokkabaz ıanıP 

yup ıarap döktüğünü söylüyo 
yine a!lcak tatsız, fakat boya! 
ıu veriyor. 

Nurullah ATA 



Fırka 
Ekonomi 

Bulgarlar hal~cılığa 
ehemmiyet verıyorlar 

Sofyada açılan yeni bir sergi 
tif murlan da açıkta kalmıtlardır · 

Sofya'da Bulı~ kooperatif Bankalar bu teokihata sebep .. 0 

tıllnkası büyük bır koopera larak, cihan mail buhranını gos 
sergisi açmıttır· bal termektedirler. 

Bu sergide bilba~saeh ıcı: T" t mu .. diriyeti komiaer -
I k ·- bü ük bir emmı ıcare . 
ı k.-~m~ Y eni bir pav likler vasıtasile bu tenkih~tın 

yet venim•§_ ve en il. ted"lmi _ indn apılıp yapılmadıgım 
yon hahcıhga tahsıs 1 t yer Y ed" 
ti. B 1 ko....-atifçileri h&- tetkik etmekt ır. 

r. u gar -.--- . mi )' • 
1ı sanayiine büyük bır ehem Ticaret odası mec ısı 
yet vermektedirler. • ti'habı 

ı . ,.. ın 

talyanın tıcarı muva• Ticaret odası meclisinin mü~ 
zenesinde açık deti yakında bitmPtkedir. Yem 

ihracat ofisine ııeleo ~alu: 
mata nazaran, İtalyanın tıcan 
muvazenesinde 1,800,000,000 
liretlik açık vardır· 

İtalyanın 1931 senesi ilk se 
kiz ayı zarfındaki ihracatı 6 
milyar 545 milyon lirettir· Hal 
huki 1930 ihracatı 8 milyar 
143 milyon liret idi. ltaly~nın 
bu seneki ihracatında 2 mılya 
ra yakın bir noksanlık vardır· 

Bankalardan çıkanlan 
memurlar 

Son zamanlarda tehrimizde
ki ecnebi bankalardan h~en 
ekserisi memurlarından bır ço
- ifel · "hayet .,., gunun vaz ~ nı 
mek mecburiyetinde kalmıtlar 

~~ T"'k Bu meyanda bir çok ur me 

intihabın yapılmasına nezaret 
etmek üzere seçilen intihap he 
yeti yarın ilk içtimaım yapa-

caktır. 

Irak badem resmini 
arttırdı 

Gelen malumata nazaran, 1-
k h ··k"meti bademden almak ra u u .. t 

ld - ithalat resmını ez-
ta o uııu h la 
yit etmiştir. Oda bu usus~ a. 
kadar tacirlere tamim etmıştir. 

Yunanistanda antrepo 
müddeti 

Yunanistan hükumeti gıdai 
maddeler hakkındaki antrepo 
müddetlerinde tadilat yap~t
tır. Azami antrepo müddetı al
tı ay olarak tesbit edilmittir. 

• • 
Dün şehrimize yetmış 
beş Alman ilimi geldi 
Şiller akademisine mensup olan 

bu zevat bugün 
Darülfünunu ziyaret edecekler 

Almanyanın "Sebiller,, aka
demisi azasından 75 kitilik bir 
seyyah kafilesi ilmi tetkikatta 

"Aba " bulunmak üzere dün çya 
Vapuru ile şehrimize gelmiıtir. 
Kafile Almanyanın en maruf 
ve muhtelif ilim şubelerine 
mensup profesörlerden mürek
keptir. Bunlar arasında 15 ka
dın profesör de vardır. Alman 
profesörlerini Darülfünun na
mına müderris Mecit ve Orhan 
Sadeddin Beyler kar~ılamışlar
dır. Kafilenin reisi Dr. Her
mann Leicht dün akşam Tokat 
lı; ıındaki dairesinde bir muhar 
ririmize ~unları söylemittir: 

- Seyahatimiz, 6000 aza11 
olan "Sebiller" akademisi tara 
fından cenubi Avrupada ban 
tetkikatı yapmak için tertip e
dilmiştir. Zaten bu akademi 
din ve siyasetle hi~ ~lik~ı ol· 
mayan bir hars ve ılım muesse 
sesidir. Münihten batl_:ıyarak 
Venedik ve Atineya .ugra~ık
tan sonra buraya geldık. G112ı;I 
ve cazip istanbulda pertembe
ye kadar kalacağu:. Seyahat 
ınüddetinin en fazla kısmmı 
~uk eski dostluğumuz ve .silah 
arkadaşlığımız olan Türki~~ye 
ha.ırettik. Tetkikatımızı ılım, 
san' at ve iktıaat sahalarında ic
ra edeceğiz ve yeni Türkiyenin 
le k"J• - · ş ı atını yakıru:lan görecegız: 

bir terakki devresindedir. Kül
tür itibarile yüksek evsafını biç 
bir zaman kaybebneyen ve dai
ma tekamül eden Türk milleti
ni ve onun büyük reisi Gazi Ha. 
ni çok hürmetle seviyoruz. Va 
kit müsait olmadığı için Anka
rayı görmiyeceğiz ve ilk fırsat
ta ziyaret edecetlz.,, 

Dün ,ehrimizi gezen Alman 
profesörleri bugün Darülf'.iin';1-
numuzu ziyarete davet edılmıt 
lerdir. Kendilerine Darülfünu
numuzun bütün ıubeleri gezdi
rilerek, malumat verilecek ve 
müderrislerimizle tanı§brıla
caklardır. Alman profesörleri 
perıembe ııünü Sofyaya hare
lret edecekler, Belgrat, Buda
peıte Ye Viyanayı da ziyaret
ten eonra Münibe dönecekler
dir. 

Eminönü zat maaşları 
memurları 

Eminönü malmüdürlüğünde 
yer 01madığndan şimdi~e ka
dar mülııa zat maa9ları bınasın 
da çahtmakta olan Eminönü 
zat maaılan memurlarına, E
minönü kaymakamlık binasın
da bir yer bulunmuı ve memur 
I r bu da:reye getirilmişlerdir. 
:u suretle eıhabı mesalihin Be 
yazıda kadar gitmelerine de 

ıatı . 

ongre erı 
Belediyede 

Darülaceze 
Komisyon 
Komisyon ilk içtimaını 

ne zaman yapabilecek? 

Fırka de 

Ocak 
Kongreleri 
Kongreler 1 teşriniıa

ııide başlıyor 

Mahkemelerde 

Olur şey 
Değil! 

Mevkufu jandarmanın 
elinden mi alacaklardı? 

Belediye reisinin riyaıetinde iç- C. H. Fırkası Ocak kongreleri Dün Adliyede kapıaltı daire 
sine ııötürülmekte olan bir mev 
kufu iki kadın jandarmanın e
linden cebren almağa tqebbü• 
etmitlerdir. Mevkufun muhafa 
zaıına memur olan jandarma, 
kadınları m<'' kufa yanaıtırma
ma iı,ir, siıngü takarak kalaba 
lığı dağıtmağa mecbur olrr.ut · 
tur. 

tima edecek olan darüliceze himaye tetrinisaninin birinde batlayacak
komiteıine muhtelif teşekküller ua ' tor. Kongreler ay sonuna kadar de
göndereceklerdi. Şimdiye kadar vamlayacak ve Ocak ihtiyaçları tea
yalnız Hililiahmer azasını ·~erek bit edilecektir. Nabiye kongreleri 1 
ismini belediyeye hildinnittir. kanunuevvelde baılayacak ve 15 e 

Diğer teşekkül ve cemiyetler de kadar sürecektir. Kaza kongreleri 
azalarını s~ince komite ilk içtimaı- iıe 15 kanunuevvelde batlayacak ve 
nı yapacaktır. 22 ye kadar devam edecektir. Kinu 

Tescil edilmedi mıevvelin •onuna kadar bir hafta c1a 
mahalle ihtiyar heyetleri intihabatı 

G~enlerde açılan izdivaç idare
hanesi belediye müıtabdemin idare
hanesine müracaat ederek diğer 
mustahdemin idarehaneleri gibi teı~ 
cilini istcm:§tir. 

Fakat bu izdivaç idarehanesinin 
vaziyeti me ·cut talimatnameye uy· 
madığından tesçil edilmemİ§Iİr. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi letrinisani başında 

içtirnalanna haşlayacağı için me li
se sevkedilecek evrak ve talimatna
meler hazırlanmağa başlamıştır. 

inzibat komisyonu 
Belediye memurin inzibat komis 

yonu dün içtima ederek memudar 
hakkında bazı mukarrerat ittihaz et 
miştir. ----------
Kongrelerden 
Avdet 
Reşit Saffet B. seya· 

batinin 
neticelerini anlatıyor 
Bükreşteki beynelınilel par

lamentolar konferanaında Tür 
kiyeyi temail dea Kocaeli meb 
usu ve Türk turinıı klübü reisi 
Retit Saffet Bey dün bir mu
harririmize demiıtir ki: 

-Avrupada evvela Hollanda 
da müsteırikin kongresinde ha 
zır bulundum. Dr. Rıza Nuri B. 
türkçe aruz veznine dair, ben 
de türlriyaltn tarkıyat ilimleri 
arasındaki mevkii hakkmda tep 
liııatta bulunduk. Gazi Hz. nin 
himayeleri™1e eski Tün.lerin 
tarihini ara§tıran Türk tarih ce 
miyetinin faaliyetini iaah ettim 
Çok takdir edildi. Sonra lsviç
rede Beynelmilel T uring pro
paganda heyetleri reiıi M. Jü
ro ile Romada toplanacak Tu
ring kongresi hakkında göriit
tüm. ltalyanın Turizm t.,.kill 
tını tetL.ik ederek bizim için ka 
bili tatbik cihetleri rapor halin 
de teıbit ettim. Bu, kulübümü 
zün idare heyetlerinde tetkik 
edilecektir. Etrüakoloji enstitü 
aü reisi M. Minto ile Etriiak'le 
rin milattan evvel sekizinci a
sırda Aaya teeiri altında mede 
niyetlerini tetkik ederek bunlar 
dan Türk medeniyetile ali.ka
dar olanların fotograflannı al
dım. Venedik civarında T orçel 
lo aduında Atilla devrine ait 
olduğu iddia edilf!n bazı eserle 
r-a tesadüf ettim. Romada M. 
Musolini Cenaplan tarafından 
kabul edilerek, gerek türkiyat, 
etrüskoloji, gerek turizm hak -
kında keodilerile esaslı surette 
müdavelei efkarda bulunarak 
bu hususlarda İtalyan mahafili 
nin bize büyük yardımda bulu 
nacakları hakkında vaitlerini al 
dım. ltalya'nm yeni yapılmak
ta olan yollarını hayretle gör
düm. Bilhassa Milano etrafın -
da ikiyüz kilometreye yakın 
mükemmel otoatradlar vücude 
getirilmi!tir. Romada bütün tu 
rizm teıkilatile Türkiyenin mü 
nuebatmı tevai etmek maksa
dile 17 maddelik bir mukavele 
imzaladık. Sonra Bükreıte Bey 
nelmilel parlamentolar konfe
ransına İ§tirak ederek, bilhas
sa iktıaadi mesai! müzakereleri 
ne müdahale ettim. Bu konfe
rans hakkında Meclis reisi 
Pata Hazretlerine şifahi rapo
rumu vermeden beyan.atta bu -
lunmağa mazurum. Konferan
sın son celsesinde Romanya 
matbuatının aynen dercettiği 
bir nutuk irat ettim. Ve bu nu 
tukta hükümetimizin bilhassa 
yakın ıark'ta lrurduğu sulh işi 
nin ne derece ehemmiyetli oldu 
ğunu ve bir kaç güne kadar ls
tar.hulda toplanacak Balkan 
konferansının aynı gayeye ma 
tuf maksatlarını izah ettim ... 

ile meşgul olunacaktır. 
Fırka mesaisine halel getirmeden 

bazı küçük Ocaklar biriqtirilecek
tir. Bu suretle oemt Ocaklan yapr
lac:dkbr. 

Birleştirilecek Ocakların liıtel.,.i 
tesbit edilerek umumi katipliğe bil
dirilmiştir. Umumi idare heyetinin 
kararma göre yapılacaktrr. 

Halk evi teşkilatı 
. E•ki Tü k Ocağı binasının Halk 

C\'J haline ifrağı bitmek üzeredir. 
Bu huıu•ta tebliğ edil<n talimatna
meye göre hareket edilmektedir. 
Binanın alt katında bir kütüphane, 
ve okuma salonu ile ecnebi lisan 
kursları derıhaneltti vücude gctiril
mif tir. 
. Orta katı. ise gençler ve halk için 

bu· klup halıne getirilmektedir. Üst 
kattaki konf~ranı salonu da eıkiıi 
gibi cemiyetlerin ve umumi içtimala 
rın yapılmasına baoredilecektir. An
cak bu hususta ayni binaya taşın
mış olan Bayazıt kaza merkezinden 
müsaade almak lazımdır. Konferans 
salonunda sinema, radyo tesisatı ik
mRI edilmek üz.,redir. Kı§ meni
minde ınunt&zaınan konferıınılar ve 
rilecektir. Mevsim fuliyeti yakında 
be,layacaktır. 

Saffet Bey 
. C. H. Pırka.ı umumi idare heye

ti azaamdan Saffet B. dün •k
Ankanıya rltmiftir. 

- -------Memlekette 

İzmir adliyesinde 
bir hırsızlık 

Müdafaa yapacaklar 
Resimli Şark mecmuasında 

çıkan bir hikayeden dolayı mec 
mua müdürü Emin ve Resimli 
Hikaye kolleksiyonundaki yazı 
sından dolayı Rüştü Beyler a
leyhine açılan müstehcen neşri 
yat davalarına dün de devam t!• 

dilmiş ve iddia makamı her iki 
sinin de tecziyelerini istemiştir. 
Maznunlar önümüzdeki celse
de müdafaalarını yapacaklar
dır. 

Para cezası 
Yunus Nadi Beyin Yarın bat 

muharriri Arif Oruç Bey aley
hine açtığı davaya ait mahke
me zabıtlannın huli.sasasını 
n.,.rettiğimiz iddiaaile ikinci ce 
za aleyhimize bir dava açmıt
tı. Dava dün neıriyat müdürü
müzün on lira hafif para cezaai 
le neticelenmiştir . 

Türk· Yunan mahke· 
meıinde işler az 

Türk - Yunan muhtelit mah 
kemesi reisi M. Borıı dün bir 
muharririmize demiıtir ki: 

- Ankara itilafnameai itleri 
mizi çok azaltmıştır. Bundan 
batka müddeilerden depozito 
akçesi alınması, intaç edilmit 
davalara ait içtihatlar da çürük 
davaları ortadan kaldırmış ol
duğundan mahkeme mesaiıini 
aür'atle bitirecektir. 

Evvelki sabah adliye daire
ıinıde sulh hukuk kalemindeki 
büyük kasayı açmak isteyen 
•ulh hukuk batk&tibi İsmail B. Rüsumatta 
kaaanın açık olduğunu ve bir 
z~rf derununda kebapçı ibra- Gümrükte tebeddüller 
hım, kasap lsmail ve Hüs . 
E fend ilere ait bir hane satı;~n Görülen lüzum üzerine, latanbul 
delinden 4481 liranın çalınde-- giımriık erkanı anuında dün bazı 

ı tebeddüller yapılmııtır. Bu cümle-
ğını ııörmü9tür. Derhal m .. dd den olarak Galata ithalat gümrüğü 
iumumiliği meseleden h ube ~ mu"" dürü Nimet Bey latanbula, ls-
d . . K a r 

ar ebnıttır. asanın alt kıs- tanbul ithalat gümrüğü müdürü 
mında 500 liralık b şka bir pa- Memduh Bey Galata'ya becıayiı edil 
raya da dokunulmarnı§tır. Tah mitlerdir. 
klkat devam etmektedir. Galata mudür muavini lımail 

Od A f A Hakkı Bey anuıu ile tekaüde l'V-
. acı ~i ğa ile daha ba- kedilmit ve yerine lstanbul müdür 

zı kımselenn evleri taharri ed"l muavini Methi Bey nakledilmiıtir. 
miştir. Arif Ağa Serbest bırak:! lıtanbul ithal"t gümrüğü müdür 
mıttır. Sulh hukuk kaleminde- muavinliğine Karı merkez müdürü 
ki bu kasanın batkatip Bekir 1 Bezmi Bey tayin edilmiıtir. 
Sıtkı Bey zamanında bir defa Sökülen !liimrük 
kurcalanmı§ olduğu görül .. 
ve vaziyet bir müzekkere it:'~! motörü yok! 
olduğu makama bildirilmişti. 

Bir otomobil kazası 
Geçen ırertembe günü Mene 

men ile Bergama arasında feci 
bir otomobil kazası olmuttur 
Otomobilin denize yuvarlanm~ 
il yüzünd~ .fın~cı Tikve,li Re 
cep Efendı ısmınde birisi oto
mobilin altında ve su içinde ka
larak çıkamamıt, boğulmuıtur. 
iki kişi de ağır yaralıdır. Yapı
lan tahkikata göre kaza şu su
retle olmuştur: Kasaba bele
diyesinde mukayyet ve bir Mu
seviye ait olan 24 numaralı oto 
mobil Bergamalı şoför Hasa
nm idaresinde bulunduğu hal
de per§embe günü öğleden aon 
ra lzmirden Bergamaya hare
ket etmitti. Aliağa nahiye
sinden biraz ileride otomobilin 
direksiyonundaki "firket,, arıza 
ya uğramı§ ve otomobil d nize 
yuvarlanmıştır. Bu sırada vazi 
yetin tehlikede bulunduğunu 
hisseden otomobil yolcuların
dan Bergamalı fınncı Recep 
Efendi kendiaini otomobilden 
atmıştır. Fakat aksilik olacak 
otomobil Recep Efendinin de'. 
nize atıldığı mahalle ve yan o
larak düşmüf, Recep Efendi al 
tında kalarak feci surette bogul 
muştur. Otomobilde şoför mu
avini Denizlili Himmet ağır su 
rette ve diğer şoföı· müa
vini Denizlili Ömer Efendi de 
yaralanmıştır. Şoför Hasan E
fc~diye bir şey olm mıştır. 

Diınkü aktam gazetelerinden biri 
Gümrük idaresinin geçen sene aldı
fı kaçakçı takip motörlerinden biri
nin M11klnelerinin muhtelif alua1D1-
mn diğerlerine konulmak üzere sö
küldüğünü ve bu yüzden bu motö
rün ite yaramayacak bir bale geldi
fini yazıyordu. Dün bu husuıta 
Gümrük batmüclürü Seyfi Bey bir 
mulıarririmize demiıtir iri: 

"- Böyle bir feYİn ulı yoktur. 
Motörlerin hepıi, ayn ayn tailam
dır. 

Eylul yoklamalarıaı 
yaptırmayanlar 

Eytam, eramil, ve mütekai
dinden eylul )'Oklamalannı İk· 
mal etmeyenlere son bir müh
let daha verilmitti. Bu mühlet 
te evvelki akıam nihayet bul 
muş ve dünden itibaren eylQl, 
tetrinievvel, te!rİnisani maatla 
nnın tevziatına ba!lanmııtır. 
Bundan sonra yoklamasını yap 
tırmayanların yoklama ve ma
atları mart maatile birlikte ve
rilecektir. 

Celepler cemiyetinin 
tasfiyesi 

Bundan uzun bir müddet ev
vel kendi kendin" infisah eden 
Celepler cemiyetinin tasfiyesi 
elin yapılmamıştır. Buna da 
cemiyet sabık reisinin bir türlü 
bulunamaması sebep olmekta
dır. Maamafih artık rE-İs bulun 
masa da tasfiye yapılacaktır. 

j Darülfünunda j Vilayette 

Gazetecilik Bir ihbar 
Mektebi 
Divan yarın mektep 

işini konuşacak 
Darülfünun divanı yarın fevka

lade bir içtima yaparak bu sene a
çılacak gazetecilik mektebi için ba
zı mukarrerat ittihaz edecektir. 

Mektebin bu ıene behemehal .,. 
çılabilmeıi için hazırlıklara baflan
mııtır. 

Derı progrunları ve kayıt ve 
laıbul farllan da yannki divan içti
mamda tesbit edilecektir. 

Gazetecilik mektebinde l"frini
saninin 15 ine doiru tedrisata baf
lanabileceği anlqılmaktadır. 

Tabıil müddeti 2 ıene olmuı 
tekarrür etmittir. 

Otomobilli 
200 seyyah 

ilkbaharda karadan 
lstanbula gelecelc 

Uk baharda Almanya otomo 
bil klübüne mensup 200 otomo 
billi seyyah tehrimize gelecek
tir. 

Bunların seyahat proııramı
nı ihzar için mümeuilleri M. 
Gerdiyıen dün lstanbula gel
mit ve Türk turing kulübü ile 
temaı ederek, programı yap
ket etmiştir . 

Böyle iki yüz otomobilli aey 
yahten mürekkep bir kafilenin 
memleketimize gelmeıt karan 
ilk defa olarak vuku bulmakta
dır. Seyyahlar otomobille Edir 
ne tarikile lıtanbulu ziyeret 
edeceklerdir. 

Şahadetname alacaklar 
Yeni Türk harflerinin kabul 

edildiği vakitler Maarif idaresi 
ne müracaat ederek tahadetna
me almayan bazı maruf avukat 
muharrir, doktor ve saire oldu
ğu anlaıılmıttır. Talimatnauıe 
mucibince herkesin yeni harf
lerden tahadetname ahnası i
cap etti~den bu ııibi zevata 
tebligat yapılarak ııelip imti
han vermeleri ve tahadetnaaw 
alma lan bildirilmiştir. 

Tasarruf haf taıı 
Milli 1 ktısat ve Tasarruf Ce 

miyeti lstanbul ıubeai tarafın
dan pertembe ııünü C. H. fırka 
il merkezinde bir içtima yapıla 
caktır. Bu içtimada 12 kanunu 
evvelde batlayacak olan tasar
ruf ve yerli mallar haftau hak
kında görü9ülecektir. 

Hinli bir hekim 
Dün Dr. Khuru Meto ismin

de Hintli bir hekim Avrupa
dan !ehrimize gelmiıtir. 

Banka komerçiyale 
ANKARA, 12 (Telefon) -

Banka Kommerçiyale müdürü 
M. Pomi bugün Ankaraya ııel
di. Maliye vekili Abdülhalik B. 
tarafmdan kabul edildi. Banka 
ile hükumet ara11nda bazı mu
amelat etrafında ııörilttü. 

Şark musiki cemi· 
yetinde 

suiistimal mi var? 
Şark muıiki cemiyetinde bir 

suiiatimal olduğu hakkında vi
layete reımf bir ihbar vaki ol
muf tur. 

Vilayet tahkikat icrası için 
istidayı polis müdiTiyetine ha
vale etmiıtir. Diğer taraftan ce 
miyetin yeni heyeti idare azası 
da dün iıtifasnıı vilayete ver
miştir. 

İskanda tasfiye 
iskan tasfiye.i tamam olmalı 

tadu. Tapu muamelesi de iler· 
!emiştir. 

Kaçakçı 
Şebekesi 

Tahkikat ilerledikçe 
ehemmiyet kesbediyor 

Eminönünde yakayı ele ve· 1 

ren kaçakçı tebekesinin başın- • 
d9 bulunanlardan Rahim Mena '• 
he ile lsak Menahe hakkında- -
ki tahkikat henüz bitirilmemit -
tir. Tahkikat ileriledikçe ehem " 
miyet kesbetmektedir. Kaç k- e 
çıhkla ali.kadar olan diğer ba
zı kimselerin de ifadeleri alın- ,_ 
maktadır. ı-

Neticede maznunlar evrakı i. 
le adliyeye ve• ileceklerdir. 

Hayvan sergisi 
Dohıabahçede sabık has a -

hırlarda kütat edilecek elan 
hayvanatı ehliye sergisinde ha 
zırlığa batlanmı§tır. Sergi 21 1

• 

te!rİnievvelde açılacaktır. 

Sıhhiye müdürü 
Ankaraya gitti 

.Ü 

a 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza 8. .. 
Sıhhiye veki.letile temas etm<-k 
uzere dün öğleden sonra Anb 
raya hareket etmittir. Bir iki 
gün sonra avdet edecektir 

Ekme fiatı 
Bu hafta ekmek ve francala fiat· 

)eri ipka edilmiştir. 

---~ 
Matbuat sergisi 

Matbuat cemiyeti reisliğirr:kn: 
1 T"trinisani 1931 ilk Türk gaze 

tesi çıktığının yüzüncü yıl dönumÜ· 
ne teıadüf ediyor. Cemiyetimız o 
gün lıtanbulda bir matbuat ıcrgiıi 
açacaktır. Sergi ilk günden beri çı· 
kan gazete ve mecmualardan nümu
neler arzediyor. 

Türkiyede en ıon ı:ıin, hafta ve 
ay içinde çıkan nüıhRlarla aerginin 
tamamlanmaıım arzu eden cemİ)etİ ı 
miz rica ediyor: 

Gerek lstanbulda ve gerek mem• 
leketin ba,ka yerlerinde çıkmakta 
olan aazcte ve mecmua sahipleri, 1 
tetrinisani 1931 sabahı erken sergi
de bulunup teıhir edilecek ıurette 
yetittirilebilecek en son çıkanların
dan ikiıer nüıba11nı Ankara cadde
ıinde Orhan Bey hanındaki cemiyet 
merkezine elden veya posta ile tev
di buyurıunlar. 

___ .J 

Çocuklar ve vesaiti 
nakliye meselesi 

Kazaların önüne geçecek yeni 
tedbirler alınıyor 

lsviçre Turing kulübü vesai- 1 Bunlar teksir edilerek Türld 
ti nakliye yüzünden vuku bulan yenin her tarafına tamim oluna 
çocuk kazalarının önüne geç- caktır. Bu levhalarda çocukla
mek üzere hazırladığı levbala- nn muhtelif kazalara ı.ad -
nn ve afişlerin nümunelerini ruz kaldıkları çok canlı surette 
Türkiye Turing kulübüne gön- gösterilerek bir risale ile lmn. 
dermiştir ma çareleri izah edilmektedir. 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

3 TEŞRINIEWEL 931 
1 iDAREHANE - Ankara cadde. 

Na: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
,ıanbul. 

Tel el on numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE VCRETLERl 
7 c Türkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kuru, 
750 " 1400 .. 

1400 " 2'l'OO .. 

n 1 aylıiı 
tı; .. 
fı ! 

" '! 
S G!!len evrak geri verilmez 
I' Müddeti geçen nusbalar 10 kurut 

ır. Gazete ve matbaaya ait itler 
İn müdiriyete müracaat edilir. 

" e, Gazetemiz ilanlann meı'uliyetini 
, ıbul etmez. 
k~~~~~~~~--ı 

Bugünkü Hava 
~ Dün aıaml hararet 19, 
11 asgari 13 derece idi. Bu

gün ruzgir mutedil poy -
'I raz hava bulutlu. 

T Hikaye 

Şemsiye 
• 
,,. 
~ Berber saçlarıma bol bol 
;ısyon döküp le, bütün ku:vv~
~ le ovaladıktan sonra dedı ki: 

- Sen bu bileti al, eğer 
k kmazsa, bana "Tuh!,, de! 
ı. - Maıallah sen iti ilerlet
f •işsin. Hem berberlik, hem 
tı "lik' ayı . 
11 

- Ne yapalım beyim, ge
n m dünyaaı bu! Ben ne diyo
~ ım sana, al bu bileti, pitman 
eımazsın . 
d 
n Anlaşılan adamcağızın ba 
da vermek istediği bilete, içi 
yoğmuş .. 
~ T raş bittikten sonra kalk
n m. Kravatımı taktım. 

- Ver bakalım bileti! de
.im. Bende tali olsa kaynana 
karıya düşmezdim ama, ha 

rın kırılmasın diye alıyorum. 

T raşla beraber biletin de 
~arasını verdikten sonra çık-
m. 

Derken bizim numaraya 
üz lira çıkmaz mı? Onda bir 
der on lira! Paralan aldık. 
>u haydan gelen paranın huya 
İtmesine gönlüm razı olma
ı. Karımın ötedenberi iste
iği bir küçük hediye vardı. 
lani şu güdük saplı ıemsiye
ır yok mu? Onlardan .. 

On lirayı verip en iyisin· 
en ve ipeklisinden aldım. 
Mağazadan çıkıp eve doiru 

iderken Darülfünun kapısının 
aati beşi gösteriyordu. Tam 
ın'ada yağmur batlama.z mı? 

j Kadın temıiyeai olıun, ne 
lursa olsun, ıslanmaktama 
emsiye altında yağmurdan ko 
unmak daha iyidir. · Hebem 

• emsiyeye sarılarak açtın. Gi
diyorum. 

Tam o sırada yanımdan bir 
tıanımcık geçti. Derhal temsi 
·emi teklif ettim. Birincisi ne 

c aket vazifesi, ikincisi gören
i er şemsiye hanrmmdır derler 
\liye düşünüyordum . 
f Zavallı kızcağaz da ıalan-
naktan korkmuı olmalı ki, 
eklifimi kabul etti. Biraz mü 
ehati iken halimi beğendiği 

• çin olacak, koluma girdi . 
l Yürüyoruz. Bu suretle öğ-
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rendim ki ismi Leman'mış. 
On sekiz yaşındaymıf. Beyoğ
lunda bir terzihanede çalıııyor 
muı. Baıkalfa Madam Canik
yan çok hatin ve terbiyesiz bir 
kadınmıt· Terzihanede çalı
şan daha üç arkadatı ile ken
disine söylemedik sözleı- bırak 
mıyormuı. 

Tam her zaman ıeçtltim, 
fakat ismini bilmediğim bir so 
kağa girdiğimiz sırada, birden 
bire şemsiye başımıza geçti. 
Nasıl geçmesin ki, uzun boy
lu, eğri burunlu, zaif nahif 
bir kadıa elindeki koca şem
siyeyi narin şemsiyemizin üs
tüne indirmitli. Sanki bu ye
tişmiyormuı gibi, bombe ıap
kam da birkaç yerinden çukur 
landı • 

- Seni mel'un seni! Seni 
haydut seni! Gül gibi kızı ev
de bırak ta, elin tıllıklarile do 
laş. Utanmaz herif, arlanmaz 
herif .. 

Ben bir ıey söyliyemedim. 
Fakat yanrmdaki Leman Ha
nım, aynı kıratta ve ayni kuv
vette cevap verdi: 

- Şıllık diye sana derler. 
Bu yaıa gelmiısin. Edep ter
biye nedir öğrenmemitsin. A 
acuze! 

Bu cevabı verdi ama, dur
madan da yürüdü, gitti. Ve be 
ni refikai hayatımın validei 
muhteremeai Hanımefendiyle 
bat bata bıraktı • 

Kayın validenin bu gayrı 
muntazar müdahalesi üzerine, 
nerden çıktıkları malum olmı
yan mahalle çocukları, etrafı 
mızda bir halka çevirmitlerdi. 

Bereket venin ki, o sıra
da bir taksi geçti. Kapağı oto
mobile attıktan soınra, 
hemen vak'a mahallinden uzak 
laıtım . 

Otomobil bet dakika sonra 
evimin önünde durdu. İçeriye 
girdiğim zaman karım dedi 
ki: 

- Aman bu ne hal? Ne ol 
du aana? 

İpeği yırtılmıt temsiyeye 
ve dört bet yerinden çukurlaı 
mış bombe şapkama ve bir de 
benim peritan yüzüme baktık
tan sonra, karımın bu gelişimi 
gayn tabii bulmakta elbette 
hakkı vardı • 

Baııma gelenleri, olduğu 
gibi, açıkça anlattım. Sonra 
intikam almıt olmak için de 
dedim ki : 

- Görüyorsun ya, bu güze 
Iim şemsiyeyi sana hediye ge
tiriyordum. Bak, aanen. ne ha 
le koydu? Yarın a'nnene git. 
Bunun yerine bir yenisini al-
aıa. • 

Baz- fellketbı de olurmut 
haytrlıaı.. O güa bugündür, 
kayın valide bizim eve bir da
ha ayak basmıyor. 

IE M 

Pertevniyal Vakfından: 
Şişlide İzzet Paşa sokağın

da Valde apartmanında 8,11 
numaralı iki daire biırer sene 
müddet ve pazarlık ile ıkiraya 
verilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin yev
mi müzayede olan Teşriniev

velin on yedinci cumartesi gü
nü saat on altıya lka<lar İstan
bul Evkaf müdiıriyetinde Per
tevniyal idaresine veya Encü
mene müracaatları. (3159). 

1 lktısadi vaziyetler İngiltere sefaretindeki 
müsamereler 

1!!!1111••••-• Mevsimin birinci büyük filmi ------11 
ONU ŞARKILE SÖYLE 

Macaristanda vaziyet 
lngiltere sefiri Ledy Clark 

Türk umura Hayriyeai menfaatine 
üç müsamere tertibiai karariııttır· 
mııtır. 

kuvvetli ve fevkalade ibdalarmı bütün İstanbul halkının 
hatırlayacağı meşhur ve muhrik sesli 

AL JOLSON'un 

lngiliz lirasının tesiratı - Cemiyeti 
akvam mütehassısları - Bütçe açığı 

Beyoğlundaki lngiltere sefareti 
sarayında verilecek olan bu mÜS&· 
merelerde Avusturya sefareti müt· 
teıarı Mösyö Yon Biıchoff'un iki 
eıeri sefaretlere ve tehrimiz kibar 
mahafiline mensup bazı hannnlar 
ve beyler tarafından temsil oluna
caktır. 

eseri olup 18 Teşrinevvel Pazaır akşamı 

MAJİK SİNEMASINDA --ıı:ı 

C Tac Deviren Ceneral ... 
JOHN BARRYMORE .. 1 

lnıiltere' de altın esasının 
terkedilmesi, 14 tEmmuz 1931 
tarihindenberi kambiyo mua
melatının milli Bankanın tahtı 
mürakabesinde bulunması ve o 
tarihtenberi esham ve tahvilat 
borsasının mesdut olması hase 
bile Macar paraaı Pengoya 
doğrudan doğruya icrayi le6ir 
etmemittir. Merkezi Avrupa
da bazı bankaların muvakat 
bir zaman için kapanmasını ve 
mevduat üzerine tahdidat vaz 
mı icap ettiren Avrupa bank .. 
tarının duçar oldukları müş
külat üzerine, Macar hülrume
ti bankalara yarıtılmıt meba
liğin altın pengo olarak ödene 
ceğini ilan etmiıtir. Hükfıme
tin bu. tedbiri esbabı mevduat 
arasında tezelzüle uğrıyan iti
madı iade etmek ver her han
gi bir enflasyon düşüncesinin 
mevcut olmadığını göstermek
tedir. Bu tedbirin iyi tesiri gö
rülerek , Milli Bankanın teda
vüldeki evrakı nakliyesi 7 a
ğustCK 1931 tarihinde 503,8 
milyon pengodan (bir pengo 
37 kuruıtur) 23 eylul 931 ta -
rihinde 352 pengoya düşmüş
tür. Macar Milli Bankasının 
sterlin fiatleri b.tlıca para pi
yasalarının kaydettiği sukuta 
tibi olmuıtur. Pengonun altın 
paritesi yani bir İngiliz lirası 
27,82 pengo iken 28 eylul 1931 
tarihinde bir İngiliz liraaı 
21,90 pengoya dü9müştür. Ma 
caristanın Londraya mühim 
miktarda borcu vardır. Eğer 
pengonun altın esasına müste
nit istikrarı muhafaza edilir ve 
sterlin sukutu devam ederse, 
Macaristanın harici borçları 
epey hafifliyecektir. İngiliz li
rasmm yüzde (20) derecesin
de kıymetinden dütmesi do
layısile temin edilecek istifa
de mühimdir. Çünkü; Maca
riıtanın İngiliz lirası üzerin
den taahhüt ettiği borcu 30 
milyon İngiliz lirasıdır. 

Maamafih bu vaziyetin za -
rarlı cephesi de vardır. Maca
ristan vaziyeti maliyesini ıslah 
edebilmek için yeniden şiddet
le muhtaç olduğu iıtikrazları 
bundan sonra Londra piyasa
sından temin edemiyecektir. 

HükUmetin teklifile Maca
riıtarun vaziyeti maliyesini ma 
hallinde tetkike memur edi
len Cemiyeti Akvam heyeti 
murahhasaaı bugünlerde gele
cektir. Bu heyeti letkil eden 
zevatın isimleri henüz malfun 
olmamakla beraber Amerika a
zasından olup gerek Cemiye
ti Akvam ve gerekse Macaris
tanın memnuniyeti tammesi 
dahilinde milletler meclisi ve 
Mösyö Yıeremiah Smith ile 
teıriki mesai etmit olan Mis
ter Royall Tyler'in bulunma
lı muhakkaktır. Aglebi ihti
Loveday ve Cemiyeti Akvam 
mali kıam müdürü Mister A. 
Laveday ve eCmiyeti Akvam 
büt~ mütehassısı Mister Per. 
Y acobaaen bulunacaklardır. Bu 
her iki zat 1924 le Macarista-

nm ıslahat programı tatbike 
başladığı sırada Sir Arthur 
Salter ile çalı~mışlardı. Bala
da mezkur Amerikan, İngiliz, 
İsveç, azalarından maada -~-.e
yette bir Fransız, İtalyan, Al
man ve Çekoslov.ak mümessil
ler dahi bulunacaktır. Mösyö 
Avenol'un da bugünlerde Bu
dapeşteye geleceği bildi;·iliyor. 

Cemiyeti Akvam heyetinin 
yapacağı tetkikat neticesinde, 
Macaristamn içresinde bulun • 
duğu azim müşkülatı maliye
den, milletler meclisinin ciddi 
yardımı olmaksızın kurtulamı
yacağı hususunda gerek Ce
miyeti Akvam1 ve gerekse ala 
caklı milletleri ikna edeceği 
kaviyyen melhuzdur • 

Müsamereler teşrinievvelin 22 
inci pertembe ve 24 üncü cumartesi 
günleri akıamlan saat 22 de ve 25 
İnci pazar günü saat 16 da verilecek 
tir. 

Duhuliye bet liradır. Arzu eden
ler lngiltere sefaretinde bilet alabi
lirler. 

Beyoğlu üçüncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Abdülaziz bey Melahat, Fatına, 
Nadire ve Mahişe Hanımlarla Ali 
Himmet bey ve sairenin şayan tah
tı tasarnitilarında, bulunan Fındık
lıda Molla Çelebi mahalleside atik 
Ayas Paşa vedit M<>l.la bayırı so
kağında atik 19 ve cedit 27 ile 30 

No lı bir tarafı saray arkası sokağı, 
Bir tarafı· Namıkpaşa verese-si ely
övm Muammer Bey hane ve bahçe
si ve bir tarafı Molla bayırı sokağı 
ve bir tarafı Bahçevan çıkmazı ve 
Fedayi çıkmazı iken elyövm küşat 
edilen yeni tarikle mahdut oil.up sa 
bıken 4093 metro murabbaı 78 san
timetro murabba.i öken Be,lediyecc 
usulen y<>la giden kısımdan müteba 
ki vıe safi 3703 metro murabbe.ô 58 
santimetro murabbaı ar6a izaleyi 

• • j ~ • I~ • .:-ı 

Yarın akşam 

MELEK 
ve 

ELHAMRA 
sinemalarında birden 
Maurice C:hevalier 

TRİSTAN BERNARD'm 
<komedisinden muktebes: 

en GÜLDÜRÜCÜ, 
en Ş E Nve 

en NÜKTELi 
tamamen Fransızça sözlü 

filmi olan 

PARİSLI 
KAHVECİ 

Yerlerinizi evvelden 
tedarik ediniz. 

SİK SiNEMADA - li!l1Eii""3•----;a;;;;=.i 
Mev3imin en büyük filmi Doktor -ıı 

olan ve 
LlLlAN HARVEY Rusçuklu Hakkı 

• 

Resmi tebligata nazaran 
30 haziran 931 tarihinde hi
tam bulan bütçe açığı 150 mil 
yon pengoya (55,5 milyon 
Türk lirası) baliğ olmutlur. 
Bu açık teşrinisani 1930 tari
hinde yapılan 3 milyon ster
linlik bir istikrazla kısmen ka
pa.tılmıttır. Sabık Maliye nazı 
rı elyevm hükumet nezdinde 
mü9aviri mali doktor T eleszky 
in beyanatma nazaran devairi 
resmiye ve sair teıkilat tara· 
fmdan aktedilen istikrazlar 
363 milyon pengo ve hükUme 
tin girittiği taahhüdat dahi 
200 milyon pengoya baliğ ol
mutlur. Hükumetin bu 200 
milyon pengoluk taahhüdatm 
tan 60 - 90 milyon pengo 
kat'i zarara d11çar olmau mel 
buz bulunduğuna nazaran dev 
lelin umum taahhüdat yekfuıu 
420 - 450 milyon pengo tah
min edilebilir ki bu yekıin ida 
ri bütçenin yarısını teşkil e 
der. Bu borçların varidatı cari 
ye ile karıılanmasına imkan 
olmadığı için uzun vadeli borç 
lar şekline kalbolunınası zaru • 
ri bulunmaktadir. Tetrinisani 
1930 tarihinde Londra'da akte 
dilen 3 milyon İngiliz liralık 
istikraz ile ağustosta çıkarı
lan 5 milyon sterlinlik hazine 
bonoları yukarda bahsettiği
miz 420 - 450 milyon pengo 
luk yekuna dahil değildir. 

ve 
şuyuyu zımnında Mtılığa çıkarıl- HENRY GARAT 
mıştır ve metroauna 10 lira üzerin-

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

den hiıseedar talip ...olmuşsada kıy- tarafından temsil edilen 
metıi muhıunmenesini tecavüz etme CENNET YOLU 

Beyoğlu 2797. _ji meei hasebile ilcinci artırma ile 811- ı filımiı:rin Fransıza kıopyesi 
tılma<ıına karar veri-imiştir. İşbu ar 
sanm Saray arkası ookağı tarafın- muvaffaıki}letle 
daki 160 metro murabbai 72 santi- iııt•-~ devam ediyor 4-•ıi 

Saat: 14 - 18. _ 

Hayrettin ŞÜKRÜ 

Kari mektupları 1 
L-----ı 

Karanlık iskeleler 

metro muırabbaı mahalıli yukarda 
zikr edilen yola gitmit kısmı me 
ya~ dahl.l iııedıe henüz yola git 
me muamelesi hakkındal<i merasim 
Belediyece icra edilmemiştir yani 
160 kO.sur metro murabbamm 3703 
metro mtKabbaı 58 santimetro mu
:rabbamdan hariçti.-. 

1 - Arsanın kıymeti muhemme· 1 
nesi 62960 ira 86 kuruştur şu hisap 
la beher metro murabbaına 11 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Şartname harkesin görebile
ceği vaziyette satış memuru nez
dindeki 931]172 No. lr dosyedir. 

3 - Tapuca müseccel ve gayri 
müsecccil hak sahipJeri taırihi ilan
dan itibaren müzayedesi gününe ka 
dar mahkaneye mü.racaatla bakıları
nı tesbit ettirmeleri lizmıdır, aksi 
takd4.rde gayr.i müseccel hak sahip
leri bedeli müzayedenin paylaşnıa· 

amdan hariç tutulacaktıT. 

4 - Müzayede iştirak edebilmek 
için yüzde 7,50 pey akçeoi vermek 
Uizımdır. 

5 - Gayri menkulü mezkG.c yir-

Ehemmiyetsiz ihmaller yüzün
den güzel Boiaziçimiz sönmekte, 
muhteıem yalılar Çırcır böceği Ka. 
buğu gibi bot bir iskelet haline gel- mi gün zarfında yani 3 teşrinisani 
mekte idi. Şirketi Hayriye'nin bu 931 sah günü saat 15 tc Beyoğlu 
sene biraz canlanmaoı bu ıuız sa- sulh mahkemesi başkitabet odasın
hilleri canlandırdı. Yeni müesıesc-
ler açılıyor, yalılar boyanıyor ve da artırması icra olu.nacak ve en 
yazlık kiracılar sağalıyor; fakat bir fazla bedel veren zatın üze~inde 
noksan, masrafsız yapılacak bir nok bırakılacaktır. 
san var ki bir türlü dütünülmiyor. 
Anadolu iskelelerinin ekserisi ve 6 - Üstikıde bırakılan zat bedeli 
meseli en kalabalık isk<l•lerden müzayedeyi beş gün zarfında ver
sayılan Çengelköy iskelesinin bekle 
me .alanları lambasızdır, orada ka- meğe mecburdur akai takdirde mua 
dm erkek karanlıkta vapdr bekler mele fosh ve farkı fiyat ile zarar • 
ve bazen hidiıeler olur. Şirketin bu \ ziyan andan tazmin ettirilecektir. 
mühim olduğu kadar pek küçük bir ı T 1. 1 1 ·· ti ·ı· • 1 ·km 1 dil k k .. a ıp o an arın muracaa arı ı an 
mımmet e ı a e eçe no ıan • U· 

zerine nazarı dikkatini celbederiz. olunur. 

İt:t:lh.aclı 1".llII 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve ha,at ii:ıerin• sigorta muamelesi 
icra egleri:ı. 

Sigortaları halk için müsait 1eraiti havidir. 
Merkezi idaresiı Calatada Unyon Hanında 

Acentası l:ulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

lLAN 
Milllyet gazetesinin 2036 numero 

ve 11 Teşrinevvel 931 tarihLI nüsha 
sınm 4 üncü sahifesinde münte9ir 
bir ilanda gt\ya benim mütekait 
Remzi Elfendiyıe ve.rilmit tım 926 
Haziftın tıacihli 500 ve diğeri EylO.l 
926 tarihli 300 ki oem'en 800 limlık 
iki senedim olduğunu ve medı:O.r 

senetlerin zayia uıtmckğı i!An cdi).. 
mek:tıedir. Halbuki benim muma! 
1.eyh Remzi Efendiye laıt'iyyccı 

böyle bir borcum olmadığı gibi böy 
le senet dahi vennit değilim. Key
fiyet bu 11uretl.e tavzih -..e ililon ey
lerim. 

Eyüpte Kapıcı Çepnesinde bak
kal İnebe>lulu Mehmet. 

Kadıköy icra dairesinden: 
Biır deynin temini istifası için 

mahcuz bulunan bir halınm satıl

ması takarrür ettiğinden telliliye 
ve ihale pul resimleri müştıorisine 
ait olmak üzere talip olanların 

21-10-931 tarihine teıaadüf eden 
çarşamba günü saat 13 buçukt.ın 16 
ye kadar Kadıköy Pazar mahallin· 
de hazır bulunacak olan memura 
müraeat eyleme,Jeri lüzum11 ilan o
lunur 

MPESSlF BlR İRTİHAL 
İşkodra Valii eıılıakı &feddin ve 

İstanbul. Belodiyeei Umuru Huku
kiye müdürü Muhlia Beylerin kain 

bira.der.i JılaJİY" Velı:ileti umum 

tahriri -kldıfet ve ana l~ 
mildüril. CeW Bey zade Sıuoııl ıı.,. 

dün vefat otmifdır. Oeoueel Aba 
rayda Sofudm-dııki lııoaa.lıMıırJI bu 
gün aaat 11 de lıalıdı.nlaak öğ&e 

namazı Fatih camii prifiodıa t.de
ie.dl Edirnobıp•mdııld aile ~ 
b&neııine defni ı.ıc kıılm-ırtı.r. A.J. 
!ah rahmet eyl.eahı. 

lstıanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

BUGÜN AKŞAM 
Saa~ 21.30 da 

Mum Söndü 
Komedi 5 Tablo 

Yazan: Musahipzade 
Ce.lfil. 

Talebe ve Muallimine mah
sus. 

Altı yaşından aşağı olan çocuk· 
!ar tiyatroya kabul edilemezler. 

ı"!'""'" ________ omll'!"'!!!""!'~"'!!!""!'~~"'!!!""!'~"'!!!""!'"'!!!""!'"'!!!""!'~----~~--~~~------~--...... --'!'-----------------------.....,~~~~~~~~~--""'!!!""'!'!!!'!! 1 M'll• •• Ed bA R 49 Dedikçe sahiden bu evin oğ peri kızı gibi her şeye yetişiyor kan iri ela gözler, tatlı bir te Besbelliydi ki bu harap evin zunca, beyaz, temiz yüzler ak-
t 

1 ıyet ln e 1 omanı : lu zannediyordu. du. Ahmet Nebil oturuı· otur- bessümle gülen pembe dudak içinde ahçılar, hizmetçiler yok sediyordu. Sanki Ahmet Nebi 
~ ihtiyar kadın gün görmüş, maz, genç kız ona kahve getir- lar, beyaz uzunca eller, küçük tu. Bununla beraber bu ana lin karııımda, tatlı bir süku-
!1 BAŞ 1 Do· · N u· · K LE R hayatı tanımış, tatlı dilli bir miş. cigara takdim etmişti. bir iskarpin içinde gizlenen kız evi tertemiz bir halde tu- netle gözleri etrafın her ihtiya 

Türk anaaıydı. Okuması, yaz- Kahve biter bitmez, Ahmet Ne mını mını ayaklardı. Şimdi tuyorlar, kendi ocaklarını ken cına yetiımek için telatsız le 
ması yoktu. Fakat kocasının bil önündeki şam işi küçük ma- paltosunu çıkaran genç kızın di ellerile temizliyorlardı. Bu- litsız her feye çevrilen Neba-

- T eıekkür ederim, teyze 
ı:iğim, annem her zaman sizi 
onardı. Ne vakit İstanbula 
llilmek sözü olsa, hep "aman 
ırine o sokakta bir ev bulahm,, 
;:ıerdi. 

« lbrtılıim Nec1ni ı k ·ı ~ d candan hayat arkadaşı, evinin saya koymağa davranmadan genit, yuvarlak omuzları, e- rası gerçe ten aı e oca15ıy ı. hat parçalanıyor, küçülüyor, 
gibi, yolu açıyordu. 

, İhtiyar kadının gözleri bu
tlandı. Bir iki damla yatı gizle 
'ıneğe çalııarak: 
ı - Ne yapalım, Allah o 
1 yattıkça kalanlara ömürler ver 
hin, evladım. 

Dedi. Nebahat, bu hazin 
manzarayı kısa kesmek için: 

- Size yol göstereyim, Ne
bil Bey! 

Diye ilerledi. İhtiyar ka
dınla delikanlı da arkasından 
yürüdüler. Gıcırdıyan merdi

en basamaklarından keklik 
ibi sıçrıyarak Nebahatın çe

lik vücudu önlerinde, karan-
lık gecede parlıyan bir vıldız 

Eıki, harap evin tahta
ları gıcır gıcır temizlenmişti. 
Misafir odasında bir kanepe, 
iki koltuk, birkaç sandalye, 
geçmitten haber veren eski 
eserler gibi yüze gülüyordu. 
İhtiyar kadın. 

- Şöyle buyur, evladım! 
Diye yer eösteriyordu. 

• 
Ahmet .Nebil bugün saatle

rin hiçte farkında olamıyordu. 
Sultanselimin bu iç mahallele
rindehala yafa.nan saf, aıüde, 
temiz hayatın sakinliği bir mih 
ladız gibi delikanlıyı çekiyor
du. Ömründe ilk defa girdiği 
bu eski, fakat tertemiz evi biç 
yadırgamamı§tı. Sanki kendi 
evinde oturuyormuş gibiydi. 
Hamiyet Hanım, ona: 

- Evladım! 

gerçekten hanımı olmut, geçir- Nebahat, elindeki tepsile yetiş- vent, sevimli endamı da deli- Ahmet Nebilin zihninde birçok mini mini yavrulara ay 
diği tecrübelerle bir çok şeyle- miş, filcanı almıştı. Her işe o- kanlının gözleri önündeydi. hep bu ocakla kendi rabıtası rılıyordu • 
ri öğrenmiı, anlaıiııştı. Saçını kadar çabuk, okadar vaktında Hamiyet Hanım, sofraya hayali yatıyordu . 
süpürke ederek nizamını kur- yetişiyorduki AhmetNebil hay bakmak için dışarıya çıkmış- Zannediyordu ki kendi de nın ~=: ~ebil, ihtiyar kadı-
duğu bu evin köşesinde, haya- retle bu çevik vücude bakmak- lı : bu ailenin bir çocuğudur. Da-
lın bütün değişikliklerini sezi- tan kendini alamıyordu. - Anneniz ne iyi bir anne, matlık hayalini canlandoırmaia - Biraz daha almaz mısın, 
yordu. Anne ile kızın biribirine hi- Nebahat Hanım. Sizi tebrik cesaret edemiyerek kendini bu yavrum? Eyvah, aç kalacak-

Genç kız, bu annenin kendi tapları da samimi ve karşılıklı ederim • evde bir oğul, bir kardet yeri sın. Sonra "Beni aç bıraktı,, 
üstüne titreyen nezareti, ter- bir sevginin delilleriydi. biri ö- _ Teşekkür ederim, Nebil ne koyuyor, bu tahayyülle ken diyerek bir daha ihtiyar teyze 
biyesi altında yetişiyordu. O- tekine: Bey. Bilseniz, hayatımda tek dini kurtulmuş görüyordu. ciğine gelmezsin. 
kumanın, yazmanın değerini - Kızım, yavrum, evladım, güvendiğim anneciğimdir. Ba- Küçük, beyzi bir maaanın Diye ikrama çalışınılsına 
bilen babacığı sağ iken tahsili- Nebahetciğim ! bam öleli beri biz, birbirimize etrafında, ıüphesiz ihtiyar ka rağmen, hiç bu kadar iıteha 
ne ehemmiyet vermişti. Son Diyor, öteki berikine hep: dayanarak, birbirimize teselli dının temiz ellerile hazırla- ile yemek yediğini bilmiyor. 
gününe kadar düşünceleri hep - Anneciğim! vererek yaşadık mış olduğu yemekleri yerken, du. Bu temiz, lekesiz aile sof-
biricik yavrusunun tahsili idi. Hitabile mukabele ediyor- Ahmet Nebil, genç kıza delikanlı kendi kendine dalı- rası ona sanki bütün ömründe 
Aile reisinin ölümü ble bu bü- du. hayran hayran bakıyordu. Ha- yor, kendini bu masanın batın arayıp bulamadığı yüksek ha· 
yük düşünceleri bir tarafa bı- Ahmet Nebil, Nebahatı şim yır, mümkün değildi. Bu te- da bir aile reisi farzediyordu. yalin tahakkuku gibi geliyor
raktramamış, bütün güçlükle- diye kadar hep sokakta gör- miz yüzde hiç bir leke olamaz Hamiyet Hanım ak saçlarile du. 
re karşı koyarak bu tahsile de- müştü. Geniş bir palto genç dı. Burada, şu köşecikte en bu ailenin saadetine bir nigeh
va.m edilmitti. kızın vücudünü gözlerden sak- mütevazı, bir hayata katlana- ban gibi, yanlarında dbruyor-

Üzerinden paltosunu atarak lıyordu. Görünen yalnız kesta rak tahsile devam eden bu du. Bu masanın etrafında ço-
bir bloz, bir fistanla çabuk ça- ne renkli gür saçlar, uzunca, genç kız, hiç şüphesiz masum cuklar vardı: Her birinde de
buk ise kovulan Nebahat. bir beyaz. temiz yüz, derinden ba. )uğun tam bir timsaliydi . rinden bakan iri eli gözler, u-

Yemek biter bitmez Neba· 
hat, yerinden fırlamış, aradan 
iki dakika geçmeden hemen 
kahveleri getirmişti. 

(Devamı var) 

p ae r. 



MaJlk'te 

Son bölük 
Majlk dnemaaı da bu. h~ta "~~n 

1 
blllük,, iıminde askeri bır fılra gos
teriyor. Filmin mevzuu §odur: 

l806 senesinde Prüsyalıların 
Franııdara kartı açtıkları harbin he 
nüz baıiangıCJnda, büyük Napole
onua muzaffer orduları Prüıyayı 
çipemek üzere bulunduiu bir za. 
manda, o hudnt&uz hakimiyete b~
den nihayet veren kumandan Blu
cherln meıbur Lelpzig ve Vaterlo 
meydan muharebesine ba,Iamasın· 
dan çok zaman evvel, yüzbaıı Burk 
ın b!llüğü kanlı bir harbin ferdasm 
da kararPbı umuminin emri muci~ 

"Par isli -kahll•t:i" filminden bir sahn• 

büıce Relnersdorf bataklıklarındaki 
cleitirmeni itl'al etmeğe mecbur tu· 
tulmuıtu. YWıba•ı Burk bölüğünün 
aıkerlerini topladıiı zaman yalnız 
13 tekmil bölükten ancak on üç a•· 
ker kalmıftı. Ne ehemmiyeti vardı? 
Emir icra edilmeli ve detirınen her 
ne paba11na olursa olsun muhafaza 
olunmalı idi. Ddfirmeo harp sahama 
gimıiıti. Kızları Don ile deitirmen· 
de oturan değirmencilerin uz.aldat· 
malan Jhımdı. Genç kızın nazarın 
da yğzbatı Bruk hakiki bir kahra· 
raanlık mabudu ııibi canlanmıttı. 

Haftanın filmleri 
Elhamra'da 1 Opera'da 

Parisli kahveci 
Elhaınra bu hafta Maurice Choı

alier'nin "Parisli kahveci,, isminde 
iti filrnini gösteriyor. 

Her şarkısı dillerde derhal. ~
lces bulan Maurice'i bu yeni filmın
de dinlemek te bir zevktir. 

.. "Parisli kahveci,, nin me"zuunu 
!öyle hülasa edebiliriz: 

Alber Loriflan P arisin ücra bir 
~Öşesinde Mösyö Filiber tarafından 
idare edilmekte olan küçük kahvede 
• ~rsondu. Sabahtan ak~a _kadaı; 
~1 gücü efendisinin lvan ısmınd~kı 
!<İle mütemadiyen çekiımekten ıba 

tetti. Hakikatte lvan, Alber'e atık· 
lır ... Alber de lvan'a kartı liıkayt 
değildir fakat bu kızın küçüklüğü
hij göre~ Alber'in ona kartı ali.kası 
l>•k tabii olarak bir kardeşlikten ile 
ti gidemezdi. 

Günün birinde Paris avukatla~ 
dan birinin yazıhanesine bir Amerı .. 
'alı gelerek Alber'i aramakta oldu
unu ve kendisinin s.000.000 fran
a tevarüs ettiğini söylüyor. Bir ese 

ti tesadüf olarak Alber'i tanıyan 
•vukatın katibi Kado ismindeki bir 
•daın bıı vaziyetten istifadeyi tasar· 
lıl'arak hemen Alber'in efendisine 

0 !arak şeytanca bir plin hazırlıyor. 
"e l'Üksek bir maaşla mukavele ya
Pacak ve bu mukaveleyi Alber 
~alıve sahibi Alber'le 20 sene için 
eshettiği takdirde 400,000 frank 
~l\>nıinat vermek mecburiye~nde ka 
lı. cak. Henüz milyoner oldugundan 
l "._heri olmıyan Alber paranın çok
ugu karşısında mukaveleyi imula
ltıaktan çekinmiyor. 

F •kat mukavele imzalandıktan 
l>•k az sonra Alber milyoner olduğu 
11~ ve kendisine bir çorap örüldüğü
kU.. haber alınca 0 da inada düşerek 
b •hvede garsonluk etmeğe karar 

ku Parayı vermemek için ebediyyen 
•••• • verıyor. 

•da Artık Alber geceleri kibar bir 
<el 111 olarak büyük yerlerde eğlen· 

• •
1
rde gündüzelri de tekrar gar-

on u" · a.k ırunda berdevam. Ancak bır 

b. !aın ınetresi Beranjer'le büyük 
ır g · b" l" azınoda otururken Alber ır 

h~alete gayriihtiyari karıştırılmış 
sev u?~~o: ve bu hal de Beranjer'e 
il gdısının sade bir kahve garso• 
Uoldu' ·-- . Fk. b kad gunu ogretıyor.. a at ış u 

8 
•rla kalsa gene iyi. 

lı;r; U arada, patırdıya karışanlardan 
k Alher'in efendisinin kızıru tah
v~ •di Yor ve kız da herife bir tokat 
\t runca İ§ düelloya müncer oluyor 
)' e taın bir delikanlı gibi mu düeUo
bu Alber kemali iftiharla kabul edi
.ıror. 

! A~cak bu vaziyet Alber'in şahsi 
h ':'•fıle oynamak gibi bir mana da 
..:•ıl ettiğinden, bu sefer bizzat AJ. 
trı·~ hasmını tokatlı.yor. ve kendisini 
V 11'."'deleye mecbur bırakıyor. Bu 

1 
"k:l'•t karşısında hissiyatını fazla 

ba amağa mulctedir olamıyan lvon 
arıJınca o zamana kadar AJber'in 

;::'<arın da gizli olan 1 von'un bütün 
t 

1~~~l'~tı '."eydana çıkıyor ve pek U ııdır. ki bu vaziyet karımnda dü
e o edılmek değil, fakat biribirini 
;even iki mevcudiyeti birleıtirmek .. 
•ıı başka çare kalmıyor. 

Artistik'te 

Sevil dansözü 
Artistik'in bu haftaki proğramın 

da. "Sevil dansözü,, isminde bir film 
"ar. Şarl Vanel ile Gabi Morlay'ia 
S•Virdikleri bu filınde mevzu ,udur: 

b 
ispanyada küçük bir liman. Beyaz 

a.ıı, 1 · 1 b' ·· ~ 
1
•. on u evlere çıçek er ayrı ır gu-

e ık d ·· ·al tı d verme e. Her şey guneşın -
..,: ha rehavet içinde uyuyor. Fakir 
kad arap bir evde sefil bir alkolik 
l::ıt:~ Yeğeni Esttella ile yaşıyor. 
bir ~la sade hassasiyettenmürekkep 
•a.ta 2

• Acuzeyi çiçek ve portakal 
•ak g · d" . Çı ol eçın ırıyor. iki dost balık· 

Yı •e~n 8eneto ile Luisito Esttella 
I> IDektedirler ' 

· a?:arın · 
••ııi0 ·d Yanında Ramon ile anne 

ı are itik( e eri bir kafe şantan 

Varşova kalesi 
Opera sieemaaı bu hafta 

" Vartova kalesi,, isıninde bir 
filın gösteriyor. Bu filiınde 
mevzu şudur: . . . • 

Polonyanın iıtıklilı ıçıa. c;:,ar 
bükfunetiı ı aleyhinde tahrikat· 
ta bulunmak töbmetile talebe 
Gorski Varşov• kalesinde bap 

aedilmiıtir • • 
Polis genç adamın bare~a~ı 

nı tarassut edip bütün te§kıla
tı ele geçirmek maksadile ken 
disini tahliye eder. Serbest ka 
lan Gorski kalenin valisinin 
yeğeni Sonya ile tanışır. Kız 
da Gorskinin fikirlerini tasYİp 
ederek ihtilalcilerin gizli mec· 
!islerinde bulunur. Gorakinin 
oturmakta olduğu pansiyonda 
V eva Priskaya isminde bir dan 
söz vardır. Polis hizmetinde 
çalışan bu kız, genç adamın 
harekatını tarauut etmek em
rini almıştır. Fakat Gorakiye 
aşık olunca, ona ihanet etmek 

isteyor • 
Kalenin valisinin sağ kolu 

makamında olan mülazım Sta 
ralkof da Sonyayı sevmekte· 
dir. Genç kızm bu muhabbete 
mukabele ettiği yoktur. Müli 
zım buna çok hiddet etmekte

dir. 
Gorskinin genç kızla arası· 

nın çok iyi olduğunu anlayı?-. 
ca Goroki'nin oduına mucıbı 
itham evrak koymak suretile 
ondııın intikam almağa karar ve 
riyor. Bu evrak polis tarafın • 
dan bulunuyor ve genç idama 
mahkum ediliyor. Şeriki cür
mü olmak dolayısile kız da ha 
bası tarafından kovuluyor. Fa 
kat Gorski'yi seven Vera aşkı 
na mukabele görmemesine rağ 
men bir akşam mülazım Stre 
lkofu sarhoş etmek suretile 
Gorski'nin masumiyetini ispat 

ediyor . 
ldam kararı ııefi cezasına! 

tahvil ediliyor. Ve Gorski ile 
Sonya iSberyada aşklarını fela
ket içinde tevhit ediyorlar . 

vardır. Esttella buraya dansöz ola· 
rak girmek istiyor. Ramon da onu 
kolayca elde edeceğini tahmin etti-
ği için annesini razı ediyor. .... 

Bir kaç ay sonra E sttella degı§
nıit nefiı bir dansöz olmuıtur .. Ra"I 
mo~ ondan bir dakika ayrılmamak
tadır ve onunla evlenmek istiyor. 
Fakat Esttella korkuyor. Luisito 
gidip kardeşine Esttellayı sevdiğini 
söylemek istiyorsa da karde§İnden 
çekiniyor. Nihayet ertesi gece kaç· 
maya karar veriyorlar. 

Değirmen tahliye edllmiı ve as
kerler yalnız kalmıtlarch. Yüzbap 
Bruk efradını kanlı bir müdafaa için 
hazırlıyordu. Askerlerden birisi tak 
viye kıtaatı iıtemek için karargahı 
umumiyey• glSnderilmitti. 

Askerler Fransızların gelecekle
ri tarafa isabet eden yolda hendek· 
!er kazdılar. 

Değirmenin pençereleri kapandı. 
Harp başlayacaktı. Yüzbaşı Bruk 
düımanın istikametini biliyordu. Ge 
cenin karanlığında bataklıklar ara
sından bir keıif kolu göndermek ka
bil değildi. Gece yarısı oldu .Genç 
kız vatandaşlarını yalnız bırakmağa 
razı olmamıı, askerlere hizmetetınek 
için dönmüıtii. Askerlere yemek 
hazırladı. Ve büyüklük ve ciddiyeti 
kartısında pek sıkıldığı yüzbafı 
Bruk' ada çorba götürmüıtü. Fakat 
dönmek için karanlıkta yolu bulama 
dı. Şafak vaktına kadar geceyi yüz
ba1111mn yarunda g"!İrmek laz-dı. 

Burk'un gönderdiği aıker geri 
dönmüştü. Hiç bir ümit yok. Prus
yalılar taınamile ric'at ediyorlar, ve 
Saale köprüsü tahrip edilmeden ev
vel iki fırkanın geçmesi lazımgeli
yordu. Binaenaleyh Prusyalıların 
son fırkası emniyet içinde köprüden 
geçmeıi için Franıız.lann ilerilem.e
ıini l'eciktinnek lazımdı. Fakat bu 
13 piyııdenin muhakkak ölümü de
mekti. Bu suretle açıktan açığa öl
mek istemiyorlardL Fakat yüzbaıı 
lan kendilerine yarmı saat dayan
dıkları takdirde binlerce arkadaıları 
nın kurtulmut alacaiım anlatmca 
üçüncü bölük askerleri tekrar sili. 
ha sarıldılar. Evvetı arkadll§larırun 
ıelliıneti için harp edeceklerdi. 

lıte şafak söküyor. Dore'nin git 
mesi liızımdır. Fakat gitmek iıtemi
yor. Yüzbaşi Burk hayatında vazife 
sinden batka bir t•Y tanımamııtır. 
Şimdi muhakkak bir ölüm kaqmn
da ilk defa sevildifini öireniyordu. 
Dore'ye "ıidiniz" diye haykırıyor. 
Fakat genç kız cevap vermeden o
nun kolları arasına atılıyordu. Ke
şif için giden asker döndü. Fransız 
topçuları değirmene doğru ilerle
mektedirler. Binlerce Fransız ile 13 
Prüsyalı araoında feci bir harp bat· 
lıyor. Fransızların ııülleleri değirme 
ne yağıyor. Kuvvetli bir ıilah mil
dafaasile onlara cevap veriliyor. 
Saale köprüsünü geçecek arkadaş· 
lar halil geçmemiılerdir. Değirmene 
srğman Prüsyalılarm silahlan zaif. 
lıyor. Iıte yıkılan değirmende silah 
seai büsbütün kesiliyor. F ranaızlar 
değirmene giriyorlar. Üçüncü bölük 
maktulleri ve yüzbaşı yerde ... onun 
yanında kendine sarılmı§ ölü bir 
genç kız... Saale köprüsünden Prüı 
ya askerleri 13 askerin fedakilrJığı 
sayesinde Salimen geçmit ve köprü 
berhava edilmiıtir. 13 asker Napo
leon ordusunun ileri harekatını dur
durmuştu. Yalnız 13 asker-. Fransa 
kumandan ve zabitleri bu 13 aske
re, selam resmini ifa ettiler. 

Dolly Davis 
Bir defasında Ramon Esttellaya 

şiddetli bir kıskançlıkla hücum ede 
rek dövmeye kalkıyor. Fakat Bene
to oradadır, gidip kızı kurtarıyor. Derler ki sinemada figüranlık 
. Ramon ayrılınca Beneto Esttella büyük bir artist olmak için basamak 

ya atkını itir~ e~!or. Est!ella -~n~ değildir. Belki .. Fakat bu kaidenin 
ancak samimıyebnı verebilecegını istinaları var. Maruf bazı artistler 
söyleyince, Beneto mahzun alarak bidayette alelade figüran idiler. 
dönüyor. Nihayet Esttella'run ilk Piere Colombier "Noel hikayesi 
sahneye çıkacağı akıam geliyor. O isminde kısa bir filminde üç figüra: 
büyük bir muvaffakıyet kazanırken ile beraber oynamıttı. Bu üç kız ma 
Luisito evde ate§ içinde randevı'.ı nikür rolü almışlardı. itlerinden bi. 
saatine miintazrrdır. Oyun bitince riıi açık çehreli, şen yÜzlü, sarışın 
Luiıito bir araba ile Esttella'nın evi bir küçük kızdı. 
ne gidiyor ve kucaklaşıyorlar. Bu a "Noel hikayesi,, halka gösterildik 
tada içeri Beneto giriyor ve ıevdifl ten sonra, dostlar bu kıza dediler 
kadını canından daha fazla sevdiği ki: .. 
arkadaıınm kucağında görünce, de-- - Bılıyo~ ~usun? .. Ma.'.'rice de 
ı· "bi oluyor fakat affediyor. Yal- Marsan yenı bır flın ıçın kuçük bir 
~:bu gÜrül;üye yetiıen Ramon kız arıyor. Gidip k~ndi~ile konuş! 
Esttella'nın Luisito ile kaçtıfını gö .. Ge".ç kız bu ~a.v~ıyeyı tu~tu ve kü 

.. b" tü""fek alarak kızı vurmak çük hır komedı ıçm angaıe edildi. 
runce, ır kız D il D · "d" A k ·· . F k t urmayacaktır ~Ün· ı Bu o y avıs ı ı. rtı ku. 
ııteyor. a a v , T •• • .. 

.. Benetonun elleri onun son nefesi çuk kıza sınema semasında yukse. 
"!ibo. d bogu" yor liş yolları açılmıştı· 
nı gazın a •u 

"Son bölük" filminden bir sahne 

Doroty Sebastian ·nasıl evlendi? 
Bunlar "üç bakire,, idiler. Joan 

Crawford Douglaı'ın oitlu ile evlen 
di. Her zaman istiklal bayrağının 
alemdan vazifesini ııören Anita 
Page ve bir de bugiln bahsedeceği· 
ıniz Dorotby Sebeıtinn. Doroty de 
nihayet Elinor Faire'den ayrılan 
Wilyam Boyd ile evlendi. Hem de 
gizlice evlendiler. Havadis malum 
olduktan ıonradır ki gazetelere geç 
ti. Doroty'nin beklrİıı. hayatı esrar 
ile dolu bulunduğu için, bu izdivaç 
herkesi alakadar etınitti. Bu ilk iz
divaç mı? Hayır! 

ilk hadise Alabama hükumeti da 
bilinde Birminııam' da geçiyor. Do
roty daha on altı ya,mda bir mek
tepli iken, gene talebeden on sekiz 
yaımda Al Stafford isminde bir 
gençle taruııyor. Bu iki çocuğa dün 
ya bir cennet gibi görünüyor. Ha· 
yat kaygudan azade daimi bir yaz 
tatili gibi bir şey .. Genç aşkları hiç 
bir mani tanımıyor, bir sabah balo
dan avdette doğru kiliseye gidiyor· 
lar ve evelniyorlar .. 

Doroty _hu gizli izdivıı~tan mes' 
ut, fakat _kimseye bir şey söyleme
mek azmıle eve dönüY.or· Lakin 
annesi madam Sebast;aı\"- anneleri 
hiç aldatmıyan bir hissi 'kablelvuku 
ile diyor ki: 

- Doroty bahse gireı<im ki ıen 
Al Stafford ile evleı1din. 

Çocuk ta artık saadetini ııizle
mÇe lüzum ııörmüyor. Lakin haki 
kati delikanlının anneıine anlatmak 
o kadar kolay olmuyor. 

Madam Stafford kötürümdür 
Her ıeyden evvel çocuğu,.u, kıskan~ 
bir aıia aıkile seviyor. 

Bu ocağa giren yaban.cı kızı ne 
yapacak? 

Balayı seyahatinden yeni çift küçük 
bir apartımanda yerleımek Üzere 
Birıningam'a dönüyorlar. Lakin a 
aıkı ile zevce aşkı mücadeleye ba ~ 
lıyor. Diğer taraftan da Doroty tet 
dit edile.':' saadeti':'i büyük bir heye. 
canla muılafaa edıyor ve bir gün k 
caıına anneıi ile kendi araıında · 

0 

tihap etmeıini muhayyer bırakıy ın. 
Delikanlı bir şey söyleyemiy°,;._ 

ve genç kadın hissediyor ki ko r 
""f d • , cası annesını eda e emıyecek. Göz y _ 

lan ve iftirak.. il§ 

Doroty artık Birminıı:am'da t O U• 

ı 

ramıyacağını anlayınca, bütün ma
zi ile ali.kasını ke&mek için, şehri 
terkediyor ve tiyatroya intisap et
mek azmile Nevyorka gidiyor. Bir 
çok müıkilattan sonra filhakika sah 
neye çıkıyor ve oradan sinemaya ge 
çİyor. Bir aralık stodyo müdürlerin 
den larence Brown ile niıanlanmış
tı. Fakat ilk bedbaht izdivacını dü
ıünerek, kararından nükul ediyor. 
En nihayet Boyd onu iknaa muvaf
fak oluyor. 

Body de hayatını kısaca §Öyle an 
latır: 

- Benim hayatımda fevkalade 
bir şey yoktur. Nevyorkta doğdum. 
Daha on altı aylık iken, ailem beni 
sahneye çıkardılar. O kadar ağlayıp 
bağırmışım ki, bu inadım, ti on al
tı yaıına kadar devam etıniı. Ancak 
ondan sonra tekrar sahneye çıktım. 
Bir otelde katiplik, bir cambazhane 
de selsik, akrobatlık, daha bir çok 
ıeyler yaptım. Bir müddet sonra 
N evyork ve Şikago akademilerinde 
resme ve mimariye çalııtım. Ben.im 
istidadım, doğrusunu isterseniz, ne 
sinemada, ne de tiyatrodadır. Mima· 
ridedir. Plan yapmak, bir evin içini 
döşemek gibi iılerde eıim yoktur 
diyebilirim. Malibu'delı:I evimi bl· 
lirsiniz. Kamilen ukaliptüs ağacın
dandır. Yalnız da bu evde bir kadın 
tebessümü eksikti. Şimdi hepıini 
buldum ve emin olun ki, buldukları
mı muhafazaya elimden geldiği ka
dar çalııacağnn. 

Rusyada artistler 
ne kazanıyor? 

Ruıyada sinema artiatleri en az, 
plU"a kazanan artistlerdir. Ruı gü· 
zel san'atlar müdürlüitü ahiren ver 
diği bir kararla ıinema artistlerini 
dört sınıfa ayırmıtbr. Birinci ıınıf 
artiıt, yani yıldız ayda lt60, ikinci 
sınıf artist 270, üçüncü sınıf 200, 
figÜranlar 160 ruble maat alacak. 
larckr. 

Buna mukabil bir de Amerikayı 
düıünelim. Mesel& Harold Lloyd 
tahsil §Ubeıine senede elli milyon 
kazanç ııösterlyor. Yani Ruı artiıt
tinin bir buçuk günde kazandığını, 
o bir dakikada kazaruyor. 

• 
Iktısadi buhranın 
sonu gelecek mi? 

- Kopenhagda çıkan POLITJKEN den -

"Lastik kralı,, denmekle 
maruf Amerikalı birkaç defa 
milyoner M. Harvey S. Fires
tone şu dakika Avrupada bulu 
nuyor. Amerikan sanaynnın 
büyük şeflerinden olan bu zat 
ile yapılan bir mülakat esna
sında iktısadi buhrandan bah
sedilmiş ve Firestone şu cevabı 
vermiştir: 

- Şimdiki iktısadi buhran 
belası yeni zamanımızın en 
feci bir afetidir. Ve sayısız te
sirleri de, "Amerikayı kimse
nin sonunu tebmin edemiyece
ği hakiki bir felikete doğru sü 
rüklüyor. Bu buhranın belli 
başlı bassuı, herkesin malumu 
dur ki, bütün dünyada ölçü
süz istihsale mukabil, istihlak 
kabiliyetinin vasi mikyasta a
zalmış olmasıdır. Herkesten 
evvel şunu tasdik ederim ki, 
ahvalin böyle oluşunda Ameri· 
kanın büyük bir mes'uliyet his 
sesi vardır. Harpten sonra bü 
tün dünyanın eskisinden daha 
zengin olduğunu binaenaleyh 
halkın istihlak kabiliyetinin 
artacağını zannetmekle büyük 
bir hataya düştük. Bu birinci 
hataya borsalarımızdaki sun'i 
terfi devrelerinden mütevellit 
hesap hataları da inzimam et
ti • 

Kambiyolar düşüp te balkın 
masraflarında umumi bir te· 
nezzül hasıl olunıca, iktısadi 
buhranın tam orta yerine düş
tük. Öyle ki bu sukutu sun'i 
tedbirlerle tevkif etmeğe de im 
kin basıl olmadı. 

Şimdi asıl hakikat bütün 
çıplaklığı ile kendisini göste
rince, yeni ihtiyaçlara göre 
hareket etmek icap ediyor. Bu 
nun içindir ki iktısat ve sana
yi alemi ortalığı şimdi daha iyi 
göriiyor • 

Avrupa ve Asya memleket
lerindeki istihlak kabiliyetinin 
azalması Amerikayı çetin bir 
vaziyette bıraktı. Çünkü biz 
bu memlekc:tlerin batlıca müte 
abhidi bulunuyorduk. Onun i • 
çindir ki Avrupa ve Asyadalri 

• mahalli buhranlar, derhal Ame 
rikada tesirini gösterdi. O de
recede ki işsizlik Avrupada zan 
nedildiğinden daha fazla bir 
mikyasta aldı, yüriidü. Ameri
kada hali hazırda tam manasi
le işsiz kalmış olanlar, münfe
rit işsizler hariç olmak üzere 
altı milyondan fazladır. Ben 
bile işçilerimin adedini elli bin 
den yermi beş bine indirdim. 
Hatta bu geriye kalan yirmi 
beş bin amele'nin işlerini hafta 
da 48 saatten 30 saate indir
dim. Kudretim yettiği kadar 
amelemin işsiz kalmamasına 
çalıştım. lş saatlerini indir· 
mek suretile fazla amele mik
tarı muhafaza etmek gayesini 
takip ettim . 

Mamaafib iktıaadl hayatımı 
zı temeline kadar sarsan buh
ran sadece elim neticeler ver
mekle kalmamıftır. Bize cid
den iyi bir den vermiştir. An. 
)atmıştır ki dilftyada kimıe 
yalnız kendiai için çalıtamaz. 
Her iş, her sai behemehal ce
miyeti müstefit etmek zarure
tindedir. Artık bu devirden 
sonra iktısadi infirat mümkün 
değildir. Ancak her itimizde 
hesaplarınuzı dünya ekonomi· 
si ile telif etmek mecburiyetin 
deyiz • 

Bu vaziyette Amerika, ba
şında Hoover gibi müdrik ve 
ihatalı bir reiıi olduğuna teşek 
kür etmelidir. Bu güç ve mü-
9evve9 devirde iktıaat bilgileri 
kuvvetli bir reis her halde A
merika için daha hayırlı olmuı 
tur. Hoover politikacı •delil
dir. Onun içindir ki diploma&· 
nin müteamil birçok kaideleri
ne ehemmiyet vermeksizin, sa 
dece ahvalin icap ettirdiği şe
kilde moratoryom teklifinde 
bulunmuştur • 

Fikrimce Almanya'ya hah -
şedilen moratoryom ile son za 
manlarda lngiltere'de bükU
met idaresindeki tebeddül bü
tün dünyada umumi va:ı:iyetin 
tedricen salah bulması ırokta
smdan iki ciddi amildir. 

lzmit mrıo.llimleri grup halinde bir arada 

lzmit ve köylerinde 15 yeni mektep 
IZMIT (H~ıu~il .. - lzmi.t mer- 1 mevsimi içinde yapılan 15 yeni~ 

kez kazasındakı botun muallım Ha- tep binasının açılma şenliği yapıla
nım v~ _Be!'ler iki günden be~i Mer- caktır. Vali Eşref Beyfendinin mek
kez. ~ınncı Mınt~ka il~ tedrısat mü teplerin tamiri, eksik olan eıyarun 
fettııı M. Nu_r~tt~n Beyın riyaseti al tamamlanması ve yeni mektep bina
tın~a meılekı ıçtimalara _ve kongre- !arının inf&Bsı yolundaki alaka ve 
lerıne başlamıılardır. Şımdlye ka- gayretleri vililyetin heryerinde se
dar talebe teşekkülleri, ilk mektep- vinçle karıılanmııtır. 
!erde müıabede usulleri, talebede 

10.000 Dol~ı.r Meccanen 
Benzinden tasarruf iç.in yeni bir 

usul Ame.rik<ınm İllinois, Whea 
ton, sokağmda 1768 K. WALTER 
CRİTCHLOW. otomobillerin mah-

tesadüf olunan ağızbozukluğu, Mek 
tep kooperatifi, Yıllık, günlük ve 
haftalık ünite şemaları, ruhi tetki
kin esasları, Cümhuriyet bayramına 
hazırlık, talebe devamile çocuk ve 
mektep temizlikleriılin temini gibi 
mühim meselel,.r konuşulmuı bir 

il
. • ırukatı olaın benzin ve yağı tasarrüf 

mua ım tasarruf sandığı kurulmuı, 
ve daha büyük sür'at ıt:emin etmek 
üzre bir ihtira beratı almıştır. En 
adi cins mahrukat istimal edilebi-

ve karar altına alınan meselelerin 
hayati ve pratik tedbirleri etrafile 
tesbit edilmiştir. Müfettiı Nurettin 
Beyin izahatı ve konferansları mu.. lir, ve tortuları otomatik olarak 
allim Hanım ve Beyler için kıymet- dökülür, 
li birer rehber olmuştur. Ford otomobilleri bir litre ben. 

Bu içtimalardan birisinde Maarif 
müdürü Faik Doı'an Bey muallim zin ile evvelkinden 11-27 kilometro 
arkadaşlarına gayet heyecanlı bir fazla yol kateder. Başka markalar 
hitabe irat ederek onlara meslekin evvelkinden 1/ 4 ita 1/ 2 kilometro 
§erefli ve nurlu yolunu iıaret eyle- fıızJa yaparlar. 
miıtir. Bu hitabe bütün muallimleri Daha iyi neticeler temin edene 
heyecana düşürmüştür. · 

1 
Bu sene lzmit kazaıile diğer ka- peşınen lO,OOO dolar verilir. 

~ 
zalarda bütün köy mektepleri köy Ayda 250 ila 1000 dolar kazanabi 

r k~n~nuna t.~vfikan kamilen tamir e- lir, satıcılar ile mümessiller aranı-
! d_ılmış ve koy müfredatındaki asga- yor . 

y; 1 n ders vasıtaları temin olıınmuıtıır. Tecrüqe için model mec.canidir. ··Kartal 11avrusu" filminde /ean Veber ve Simone audrg Pek yakında köylerde bu yaz İngilizçe yazılması rica olunur. 
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Giden atletlerin yetiştirilmemiş 
~ olduğu hakkındaki 
! iddiaları çürüten bariz bir misaldir 
~ Dünkü nüshamızda telııraf ha- ı ler, fakat ııötürüleıı ~u adamlar ya
l beri olarak Atinada yapılan 4 X 100 l'Jfll ııirmedi. Oradaki. . federasy'.'~ 
~bayrak yarıtındaki ıalibiyetimizi r~si ayaim~ ~!"'ys l'Y1P kendill 
• dık. mı kofmBh adı. 
ıraz . 

Buıün ıene bu babsa temas et- Çalıtbnlmadıkları meselesme ge-
, mek istiyoruz. lince, aon neticeler Semih ve Meb-
1 Atina'daki mailıibiyetleri..-nizin met Alinin anform olduklarını pek. 
' tnes'uliyetini bazı refiklerirnlıı tama aüzel gösterdi. 

I, • men Federasyona yilldıyorlar. Bu 
; bir az fazla! Çünkü giden eleman
' lar biç ,üpbe yok ki, ekoerisi bu 
~memleketin en iyi atletleridir. 
~ ()yleyse Atina'da neden majilıip 
ı olduk? diye bir sual akla gelebilir. 
, Ma!(lıip olduk, çünkü araya gön 

.., derdigimiz elemanlar yarııa girme
. diler. Bunu meı'uliyetini federasyo-
1 na yüklemek doğru değildir.Vaziyet 
a böyle olurıa, federasyoncu1ar ne 
ı:ı yapsın? Onlar seçtiler ve götürdü· 

Eiier bu meseledeki mes'uliyeti 
aramak lizımsa, onu federasyon 
reisinde değil, buradan la Atinaya 
kadar gidip te sırf bir kapriı yüzün
den yanta gimıiyen Semihte arn· 
mak lazımdır. Eğer o 100 ve 200 ze 
girmiş olsaydı, netice büsbütün bat 
ka olacaktı. Tekrar ediyorum, her 
halde Semih bir sporcu dejiilmit 
bunu eayet vazib bir surette hareki 
b ile iıpat ebnit oldu. 

· Son müsabakalarda • 
J vaziyetimiz nasıldı? 

il 

1 ATINA, il (Hususi muhabiri- ) 
k mizden) - Bugün size ikinci ve Ü-
b çüncü güne ait notlru-ı yollaysrom: 
ı ı 200 metreye Semih girmedi. 
t Mehmet Ali 22 3/ 5 ile Türkiye re-
1 korunu kırarak ve Balkan rekoru 
a tesis ederek ikinci oldu. Birinci o-
~ lan Mandikas ile aralarında 1,5 

1 ı" E metre kadar mesafe vardı. Maama
fib Mehmet Ali çok iyi koştu. 1 !ı c Balkan bayrağına 100 ve 200 İ-

•1 n çin Semih ve Mehmet Ali koşmadı-
' lar onların yerine ilıtiyatlar konarak 

' ' : ' takmı Ziya, Raann, Hakkı, Babadır 
ı olarak yapıldı. Netice de dördüncü 

, ,, n olduk. Fakat Ziya vafl yaptığı için 
., diskalifiye edildik. 

ıt Oç adunda Tevfik 12, 86.S ile 
ı bqinci oldu. 

Yunan usulü ile diskte Veysi 32 
küsur atb. 5000 metreye Mebmetin 
kramplı olması dolayuile qtirak et

i , ! medik. 
'1 Üçiincii gün 

' ' 

' 

110 m. maniada Sedat befinci 
oldu. Tevfik üç mania devirdiii i
çin seçmede ikinci iken kaybetti. 

1500 de SaJahattin koftu. Zaten 
tecrübe ıörmesi için sokulmuştu. 
Jkmal etti fa~M bet birinciye gİre-
111edi. 

Müsabakaların sonunda evvela 
bizim kafile reisi söz alarak Yunan 
federasyonuna bir kupa taktim etti 
ve gösterdikleri hüınü muameleden 
dolayı teıekkürlerini arzetti. Sonra 
Romen, Yugoslav ve Bulgarlar te
ıekkür ettiler. 

Mükafatlar tevzi edildi ve 4 X 
100 için Yunan maarif nezareti bi
ze güzel bir tunç vazo vereli. 

Son aqam onda 200 kitilik bir 
ziyafetle ikinci Balkan oyunları ka
pabldı. 

Türk takımı yarın (pazartesi gü
nü) Enosis klübü tarafından saat 
bette (Pelit Palais) de bir çay ziya
fetine davetlidir . 

Ağleb; ilıtiınal salı günü avdet 
edeceğiz. 

Şilt ve lik maçları 
ISTANBUL, 12 A.A. - latan. 

buJ futbol heyetinden tebliğ edil· 
mittir: 16-10-931 tarihinde icra e
dilecek tilt ve lik maçlan ıunlar
clsr: 

Vefa • Befiktllf 3 üncü saat 11, 
hakem Emin Bey. 

Süleymaniye - lstan. Spor 3 üncü 
saat 12,15 hakem, Şahap Bey. 

F er.~rbabçe • G. aSray 2 in~i saat 
13,30 hakem, Nuri Bey. 

F. Bahçe • Galatasaray Şilt saat 
15 hakem, Refik Osman Bey. 

• • 
Eskrim Federasyonundan: 
Eskrimin inkişafı için bir devre

ye mahsuı olmak üzere atideki ka
rarlar ittihaz edilerek bir teıvik mü 
sabakası tertip edilmiş tir. 

l - F ed~re ve gayn federe her 
spor t"'ekkülü iıtirak edebilir. 

2 - Lisanı aranmıyacakbr. 

1 1 
1 

Uzun atlamada Tevfik 6,05 m. 
yapabildi kaybetti. ilk atladığı 6,60 
ı bir santim ileri basması yüzün· 
den, vafl adedildi. 400 metre düz ko 
tuda Ziya ( 55) de ve Rasim 53 2ı 5 
de yaptılar fakat tasfiyeye uğradı
lar. 4XlCO de birinci Hakkı, ikinci 
Enver, üçüncü v:rajde Semilı ve 
son.ı. Mehmet Ali idi. Hakkı bir 
kiıiyi, Enver bir k'. iyi Semili iki 
kitiyi geçti ve stafet Mehmet Aliye 
birinci olarak verildi, ve birinci ol
duk. Bu mesafe 43 2/5 de koıuldu 
ve ıeçen seneki 44 saniyelik Balkan 
rekoru kırılarak yeniıi tesis edildi. 

3 - Oç mÜ•ahıkla bir takım teş
kil edilebilir. 

1 ı 

' 1 1 

1 

Eğer Semih •ebebi lıila izah e
dilemiyen istinltif hareketini yap
masa idi bugür. (100) metrede birin 

lı cilik, ve Mehmet Ali ile üçüncülük 
(200) de birincilik ve üçüncülük, 
Balkan bayrağında ikincilik muhak 
kak idi. Bu suretle 15 puvan fazla 
sayımız olacak ve Bulgarlara tevef. 
hik edecektik. 

ispanyada 
Rahat yok! 

4 - Müsabakaya dahil olacak ta
kımlar ikiter defa çarpıtacaklardır. 
Birinci gelene federasyonca bir ku
pa hediye edilecektir. 

5 - Müsabakalar İyi 1 havada 
stadyomda, fena havada Beşiktaı 
klübü salonunda olacaktır. 

Bu terait dahilinde kılıç takmı 
müsabakalarına ittirak edecek tqek 
küllerin Federasyona müracaatleri 
tebliğ olunur. 

Poliste 
Sopa ile cerh 

ı 
Komünistler yeniden 

isyan çıkardılar 

Karaağaç mezbahasında ço. 
banlık eden lıhak, pey mahal
lindeki koyunlara ot vermek 
için dıvardan atlayarak içeri gi 
receği sırada bekçi Meı'ut ta
rafından batından ıopa ile yara 
lanmıttır. 

Eli ezildi 

MADRlT, il A.A. - Birı.a. 
günden beri bazı unsurlar, payitaht 
aokaklarmda bir takım propaganda· 
!ar yapmaktalar ve balkı ki.ise ile 
hükumetin tefriki ve dini tarikatle
rin feshi lehinde nümayiı İcrasına 
davet etmektedirler. Gizli olarak İbrahim isminde bir amele 
bir takım beyannameler Yaı>ıtbrıl- j dün Haydarpaşada bir vapurda 
mıı, riaal~ler tevzi _olunmuıtur. ~"!' , çalıtırken sol eli vinç arasında 
!arda ezcumle ıu aozler vardır: Bı- sıkı,ıp kalmış ve ezilmittir. lb-
zi dini cemiyetlerden kurtarmak bu ah. h t h k ld J 

da b• ,__ d diniz" 1,. r ım as a aneye a ırı mıı 
ıusun me usaara yar ım e br 

Parlamento azaları namma gerek . 
parlamentoya ve ıereı. ikametgi.b. I Yüz bulamayınce 
!arma yüzlerce telııraf eelmektedir. Gal tad t Zeki · · 
Bu telgraflarda mebusların tafmıak . ~ a .0 . uran.. ısmm-
ta olduklan fikirlere ve bilhusa bu · de bın kendıııne yuz vermeyen 
telgraflan eönderen ve ekseriya ıa- 1 Muazzez iıminde bir kızı jiletle 
b11ları meçhul olan kimselerin fikir- ~zünden yaralamıttır. 
!erine göre şu veya bu takrir lehin. _.;. ••• - .......... ·---···-·--
Je iorar edilmektedir. hafızları tarafından ihata edifmit ol 

Birçok belediye ecli 1 d" dukları halele binalarına gefmitler 
meselesini tetkik ebn:;; üz:.:fev: v~ I~~. olmutlardır. Oz~lerinde 
iade içtimalar aktetmiılerdir. Bu iç- \ hdıçbırü~~,!" ~ukltaumndaamail.'b' bbulınalamı-d 
b. ı h' d a m mı r s a un u-ma arın ıtamın a, commun veya • t li tmek edi H 
mıntakanın ta,ımakta olduğu busu- j gu kazandarnınızakev maballt e det rbul. er 
• 'h . t - d. • ika 1 • ne u ar unan •• zı nıye e gore, ını tar t enn ı .. • .. 

memleket h · · ka I I h bazı komun11tler benuz tarlalarda 
ancıne çı n rnası e da" k b" L ld b 

V ., ... al•yh" de t ·ı ·zb gını ır r.a e uluntnaktalarsa ,,.., "' ın emennı er ı ar e- d . , . 
dilmiştir. a ısyan hareketine bıtam bulmuı 

C d nazarile balolabilir. Sivil muhafızlar 
or oue isya rıı tarlalarda kamp kunnakta berde-

CORDCUE, il A.A. - Cece, vamdır. Bugün silib depolarını mey 
Villnnueva ' komünistleri, mühim dana çıkarmak için taharriyat yapı
mıktarda topcu ve !:Üvari sivil mu- lacakttr. 

n oe ın• ı.-.. , -
.. r .. k Kazımı da ya 

lzııtir;-::-:=-.ı'lnt...,..,..-

Bir ihtilaf 
Halledildi 

(Başı birinci sahifede) 
bildirmiştir. Bu raporda muka 
velenin dördüncü maddesinin 
üçüncü fıkrasıpı kendi görüşü
ne nazaran tefsir eden Yunan 
heyeti, "domicilie,. tabirinin 
kanuni ikametgah demek oldu
ğunu, 14 teşrinisani 1913 tari
hinden sonra Türkiyeyi terke
derek Y unanistana gidenlerin 
daha evvel Yunaniıtan siciline 
mukayyet bulunmaları dolayısi 
le bu tescilin kanuni ikamet
gihları sayılabileceğini, ve bu 
itibarla Yıunanlı olduklarının 
ve vaz'ıyet edilmit bunlara ait 
emlakin iadesi lazım geldiğini· 
iddia etmektedir. 

Heyeti murahhaaamız ise 
"domicilie,. nin mütemekkin ol 
duğuna göre, bu iddiaların hiç 
varit olmadığını beyan etmit· 
tir. 

Yunan heyetince bu mesele 
ile alakadar göıterilerek komiı 
yon riyasetine tevdi olunan e~ 
lak listeleri mikdan 270 e balıg 
ol mut tur. 
Başmurahha11mız Şevki Bey 

dün bir muharı-iı-imize demiş
tir ki: 

- lhtili.flar hakkında ha· 
kem kararları ekseriyetle itti
haz edileceğine göre, M. Riva
sın mezunen gitmesi diğer iki 
bitaraf delegenin hakem itini 
yapmasına mani değildir. Çün
kü ikisi ekıeriyeti teşkil edi
yorlar. Ancak iki azanın ittifak 
la vereceği kararlar kabul edi
lebilir. Mevcut bitaraflarm müt 
tefikan kararlarını ittihaz ede
rek yakında bütün ihtilafları 
halledeceklerini ümit ediyoı-uz. 
Çünkü meseleler tenevvür et
miştir. Lazım gelen raporlar 
kendilerine tevdi edilmittir. Yu 
nan heyeti murahhasası ile te 
mas ederek Türk etablilerine 
tevzii mukarrer 150,000 ister
lin tazminattan istifade hakkı
nı haiz bulunanların listesini 
tesbit ediyoruz. Yakında bu iş 
te bitirilecektir. Bu hak sahip· 
!eri mukaveleye isimleri mer • 
but' 100,000 dönümlük ç~lik· 
)erle ali.kadar olan etablıleı·· 
dir. Hak sahiplerini idili.ne 
surette tesbit edebilmek için 
komiıyonun Gümülcünede bu
lunan Türk ve Yunan memur
larını buraya davet etmeği mu 
vafık görüyoruz. 

Garbi Trakyada yerlerinden 
ayrılan müslüman köylülerinin 
eski yerlerine yerleştirilmesi 
meselesini de intaç için iki ta
raf araımda mutabık kalınmış 
tır. Bu işte 15 kadar köy halkı 
ali.kadardır ... 

Aldıeımız malumata göre, 
bitarafların hakemliğine hava • 
le edilen eşhaaa ait diğer dört 
mesele firarilere ait olup, ahc!en 
bunların etabli addedilmemesi 
ve emlakinin iade olunmaması 
)i.zım gelmektedir. 

Bono tevziatı 
Dün 850 den 890 mcı numa

raya kadar iatihkak sahibi gay· 
rimübadillerin bonoları tevzi e 
dilmittir. Bugün de tevziata 
devam edilecektir • 

Tescilde müşkülatmı? 
Belediye kaymakamlara bir 

tamim göndererek müstahdemi 
nin müracaatınm temini bildi
rilmittir. Şimdiye kadar ancak 
1600 müstahcleminin kaydı ya 
pılmıştır. Halbuki yekfin"-" 3 
bini tecavüz etmektedir. Mü.
tahdeminin celbi için aıahalle 
ihtiyar heyetlerinden istifade 
edilecektir • 

Bir Amerikan ıairinin 
mezarı aranıyor 

PARIS, tJ. A.A.- ECJMbi Jejyoau na .. 

mına muaralıhaa bir ••Y•t büyük haı-pt• 
FranNz cepbeainde ölmüt olan Amerikaa 
p;iri Alaa Seeser'ia mezarını bulmak için 
Picardiya ... .,aliıinde ta.lı.arriyat yapma.. 

ia aitmiıtir. 

Atlentique vapuru 
Riyo de Janeiro'da 

PARIS, 11.A.A.- Cenubi Amerihya 
ilk seferini yapan Atlantik ismindeki 

Fransız posta •ap~runu. Ri70 de Ja.nei· 
l'Oya yarmıt olması miu.asebetile Brez.İ· 

17anın Paris sefiri deni& ticareti nazırına 

ıönderdJ.ii bir mektupta bu mul:ı.te1em. 
•apurun müzafferane 1apbit seyahatta.n 

dolayı na.ı.ırı tebrik etmiı ve demiıtir ki: 
" At1antik Be.,.ezilya.da. karele, bir mil~ 

letin .çok İJİ bir sefiri ıibi kartılanmıı-
hr." 

İs°:!~, ~!;i ~~!!~de ı 
Akşam üzeri Başvekil Haz

retleri ziyafet ve ziyafeti mütea 
kıp bir süvare vereceklerdir. 

Yarın gece trenle methur 
devlet haralarına gidilecek ve 
en güzel Macaı· atlarını yetişti 
ren bu haralar gezilecektir. Ya 
rın akşam sefarette bir ziyafet 
ve süvare var. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
ismet Paşa K.ont Bethleni 

ziyaret etti 
BUDAPEŞTE 10 (A.A) -

lımet Paşa Hazretlerile Harici 
ye vekili Tevfik Rüttü Beyfen· 
di büyük koşulardan avdette 
kendisine ameliyat yapılmıt o· 
lup aanatoryomda yatmakta o· 
lan sabık başvekil Kont Bet
hlen'i ziyaret etmitlerdir. 

Operada şereflerine saat 
19,30 da verilen konsere gitmiş 
ler ve misafir oldukları otelde 
supe yapmışlardır. 

Bugün öğleden evvel Kont 
Karo) ve M. Valko ile mutat 
ziyaretler teati olunmuştur. 

Mccaristan naibi hükume
tinin ziyafeti 

BUDAPEŞTE, 12. A.A.- Maca.riatae 

naibi hiil&:Umeti bugün öile Uzeri Tür· 
kiye Baıvekili laınet P,. ile Hariciye V e 
kili Tevfik Rü11tü Beyi ne;ı.dine kab\11 

1 
eylemiı •• uzun müddet aörütmÜftÜr. 1 

Hususi olarak vuku bulan bu milliı.l.:attan 

sonra naibi hükumet Türk Veki1leri fe

refine bir öile ziyafeti vermİftir. 

Ziyafette bulunanlar 
BUDAPEŞTE. 12. A.A.- Türk \<e

killeri ıerefine Naibi Hülıı.ümet tarafın

dan verilen öı(le &iyafetinde itideki ze

••t hazır bulunmutlardır: 
Tiirki7e Baıvekili Jımet Pt. H:ı. ve 

refikaları Hf., Türki1e Harici1e Vekili 
Tevfik Rüttü Be1le refika ~e kerimeleri 
Hanımefendiler, Türkiyenin sabık iktisat 
Vekili Rahmi Be,., Türkiyenin Budapeı

te el~si, Behiç Be1 ve refikası Hf., Ma
car Baı•ekiJi Kont Karolyi ve zevcesi, 

Macar ••bık Batvekili Kont Bethlen ile 

ze-..ceıi, Eabak Macar Baıvekili Kont 
Tele ili we zevceıi, Macar H•riciye Na

z.1n M. VaJko ve zevcesi, Fevkalide mu
rahhaı elçi Kont K.huen Heder-..ari ve 

&.vcesi, pi1ade jen•ali Vitez Ka.rpatlt.y 
•• ze-..cesi, Mareıal Ro.der ve zevcesi, 
Macaristanıa Ankara sefiri M. de T ahy 

ve :zevcesi, NaJbi Hükümetin ıivil kale-
mi mahaua müdürü M. Verleıy ve :ıeY· 
ceal. 

J:.İfe V11nedikte 
VENEDfK, 12. A.A.- E&e vapuru 

buıün saat 12 de buraya ıelnıittir. ls

met Pata Hasretleri bu ayın JS inci 
perıembe ıünü Venediide ıelec"k ve ak 
ıamı lsta.nbula hareket edecektir. 

Mülakatlar 
~1.4TE 12. A.A.- Türkiye Başvekili 

lamel P,. Hı:. refakatinde Türkiye Ha
riciJ'• Vekili Tevfik Rüttü Bey olduju 
halde aabahleyi.n tehri ve müzeleri ı~:r.

mi,lerdir. Akıama doiru Ba,velc..il Kont 
Karolyi ile gÖriifecekler ve mülikatta 
HAriciye Nazırı M. Valko da bulunacak

tJT. 

Bu akıa.m K.oot Karolyi, Türk Vekil
leri ferefine eYİnde bir ziyafet •erecek

tir. 

Gazeteler ne diyorlar? 
BUDAPEŞTE, 12. A.A.- Bütin Ga

zeteler Türk Vekillerinin buradalr.i par

lak iatilr.balleri hakkında tafsili.tL. maka
leler yazmakta. ve mÜfarünileylUmuun 

resimlerini de n~ıretmektedir. 

ismet Paşayı istikba! 
Başvekil ismet Pata Hz. nin · 

ayın 18 inde lstanbula avdetle 
ri günü fevkalade merasİnl ve 
tezahüratla istikbal edilecekler 
dir. Fırka bu hususta muazzam 
bir istikbal programı hazırla. 
maktadır. Bu huıusta bir komi 
te te,kil edilmittir. 

Fabrika sahiplerine 
Muhtelif demir kasnaklarla 

mukavim ve her ite elveriıli 
tranamisyonlarla bir tibih dizel 
motör ve çok mikdarda hava 
gazı bonıla11 elveritli bir fiatle 
satılıktır. Görmek için idaremi 
ze müracaat olunmaıı. 

Büyük bir Alman Fabrikası, &Ü· 

r'atli, bütün dünyada tanınmış ve 
relrabetaiz olup büOmum bakkaliye, 
kasaphane, ve eucuk imalathane.leri 
ile poııta ve gümrilk idareleri tara· 
fmdan ...U.-elerine tercihen satm a
lman arabaJarmın büyük klr temin 

eden 
SATIŞ İNHİSARINJ 

iti ediyor. 
Büyük .atı§ı haiz eşhas ve ıtica 

ret haneler tercih olunur. 
Şeraiti: Sermaye ik ilerüde tev· 

dii Uzmı gelecek bir deponım temi
ni. 

Fabrikanın müme'5Sili şa}ı,11 iş

leri için bu aym onbeşine kadar 
Türkiyede bulunacaktrı. 

Telolifatm S. A. 8877 rumuzu ile 
İstanbul l 76 numerolu posta kutu-

. su adresine vazı.lma:;,ı 

Mançuridc vaziyet fenalaşıyor Suikastçıyı yaka
layan polisler (Başı 1 inci s~hi!ede) . 

Mezkur eazete acıl hıl bal çaren 
bulunmasının kendini tiddetle bis
ıettirmediğini yazmakta ve Cenevre 
teıkilatı mukadderabrun Cemiyeti 
Akvamın bu meselede alacağı va:ıi
yete bağlı bulunduğunu ili.ve ebnek 
tedir. Bu gazete, Sovyetlerin bu me 
seleye hiıane kalmadıklarını ve bat• 
ta Mançori'yi istili etmelerinin de 
mümkün olduğunu kaydedilmekte
dir. 

Cemiyeti akvama nota 
CNEVRE, 11 (A.A.) - Çin hü· 

kıimeti cemiyeti akvama gönderdiği 
bir notada cemiyeti akvam mecisi
nin 30 Eylülde vermit olduğu karar 
mucibince Çinin 18 Eylülden beri 
Japon askerleri tarafından İtgal edil 
miş olan yerle.-inin derhal Çinlilere 
devredilmesini istediği hatırlatılmıı· 
tir. Çin hükUmeti notasına fU suret
le devam etmittir: 

"Bu talebine mukabil hiç bir ce
vap alamıyan Çin bükıimeti 1 -
Japon askerleri tarafından işgal al
tına ahnmıı olan yerlerin bu hafta 
iade edileceğini Japonya'nın derhal 
bildirmesini; 2 - iade edilecek bu 
yerlerin Çinliler tarafından tekrar 
iıgaline yarın ba,lanabilmesini te
min için Japonya'nın askeri kuvvet
leri kumandanlığına telgrafla tali
mat vermesini istemektedir. 

Taymis'in bir makalesi 
LONDRA, il A.A. - Taymis 

ıazetesi Çin • Japon ihtilatı hakkın
da neırettlği bir ba§makalede bu iJı. 
tili.fla alakadar olarak alınan tedbir
lerin ve Cemiyeti Akvam meclisini 
bir an evvel toplamak hu•uıundaki 
kararın Man~uri ilıtilafının ehem
miyetini küçük görmemek ve hadi
senin büyümesinden doğabilecek 
tehlikeleri İstihfaf etmemek isten
mekte olduğunu eösterdiğini yaz. 
maktadır. 

Taymis malsaleıine ,u 
devam etmittir: 

suretle 

"Çin'de heyecan ve galeyan fev
kalade ciddi bir ıekil almııbr. Nan· 
kin hükıimeti ıeçen sene zarfında 
milli varlığını yeniden canlandırmak 
hususundaki gayretlerinin bütün 
safbalannda Cemiyeti Akvam mec
lisinin yardomnı bilkuvve temine 
çahımaktan ıeri dunnıunııbr. Cemi 
yeti Akvamın bugünkü ilıtili.fın bal 
!inde munffakıyetaizliğe uğnma11 
Çin'de felaketli bir ayaklanma hare
ketine vücut verebilir. Bundan bat· 
ka A vrapa'nın bucünkii vaziyetinde 
Cemiyeti Akvamın tesir ve nüfuzu • 
na eelecek her han,; bir ariza ve 
eksiklik tahdidi teslihat konferansı 
için hayale gelebilecek en fena bir 
ba§langıç, beynelmilel idare ve ma
li itler için en büyük bir zarar teş
kil edebilir. Japonyanın Cemiyeti 
Akvam tarafından bir müdahale vu
kuuna muanz aibi cörünmesi ve as
kerlerini doğrudan doğruya müzake 
reye giritmeği güçleştinnekten alı. 
koymak kudretini haiz bulunmadığı 
zannını uyandırması fevkalade endi 
ıeyi mucip bir bal mahiyetinde gÖ· 

rülmektedir. 

Bir ha/ta mühlet 
TOKYO, 11 A.A. - Hükümet, 

Çin bükıimetinden yeni bir memo
random almııbr. Bu muhtırada de· 
miryolu mmtakası haricinde bulu
nan Japon aakerlerinin bir hafta 
zarfında çekilmesi talep olunmakta
dır. Birkaç ıünden beri Çin sefiri 
ile baron Sbidehara araaında Japon 
askerleri Mançuri'den çekildikten 
sonra oralarda asayİfİ muhafaza et
mek vazifesinin Mançuri ordusu 
kumandanı marqal Tchanc • Husb 
• Liane'a tevdii hakkında müzake • 
relerin hitamını tacil için bu yeni 
memorandomu göndermeği faideli 
addetmif olduğu bedihidir. 

Japon ordusu ili kurnandanlıiı, 
T olsyo kabinesinin marqal T cbang
Huıh . Lianc'ın azlini talep ebne
aini iıtemiı, fakat hariciye nezareti 
henüz bu yolda bir teıebbüste bu
lanmarnııtır. 

Nankin hiiküme: reisinin 
beyanatı 

NANKIN, 12 A. A. - Mareıal 
Cbiang Kai Shek milli hükıimetin 
sabır ve tahammülünün en aon hi
dine gelmit olduğunu söylemiı ve 
demiıtir ki; 

Cemiyeti Akvam Mançuri ilıtila
fının hallinde bir muvaffakiyet gös-

(Başı 1 inci sahifede) 
kendi uhdelerine düten vazife
lerinde muvaffakıyet yaratır. 
Necati ve Nuri Efendiler mem 
lekete kal"Jı kötü nazarlar bes
leyen adamlan meydana çıkar 
dıkları için kendilerine memle· 
ket namına, Türkiye cümhuri
yeti n2mına, Türkiye polisinin 
terefi namına teşekkür ederim. 
Türk polisinin memlekete kar· 

teremiyecek olursa Çin hükıimeti l 't-;.;.;:1..::~f:ı~:.'.i:~~~;f;..;;;....ı~:J 
bu iti kendi elleri arasında alacak· ' 
tır. Çin hükıimeti Cemiyeti Akvam T oltif edilen zabıt'1 
mi&akına ve Kelloıg mukavelesine memurları 
riayet göstermektedir. Ancak Cemi-
yeti Akvam ve Kellogı misakınl im ~ı kem nazar besleyenleri de 
za etrnİ§ olan devletler mukaddes meydana çıkaracağına empiye· 
vazifelerini yerine getirmeğe muvaf tim vardır. ikramiyenizi veriyo 
fak olamazlarsa Çin son bir fedakar rum. 
lıkta bulunmağa ve mukaddes hak- Bunun üzerine Necati ve Nu 
lannı, ıeref ve haysiyetini, beyne!- ri Efendilere L--er yüz lirayı 
milel itilafları müdafaa ebnek ve ci- "9 
ban sulbünü korumak için harbe yü vermit ve memurlar da mukabe 
riimckte tereddüt göstermiyecektir. !eten teşekkürde bulunmuşlar 

Marıcuri meselesi ve ve Muhiddin Beyin elini öp· 

Amerika mütlerdir. 

VAŞiNGTON, il A.A. - Ame 
rika bükiimeti Çin ve Japonya'nın 
Cemiyeti Akvama karı• ıriritmiı ol 
dukları teahbütleri yerine getirme
diklerine açıktan açığa kani olur ol
maz Mançuri meselesi hakkmda bir 
teıebhüste bulunmok niyetini bes
lemektedir. 

C11migeti akvam toplanıyor 
P ARiS, 11 A.A. - Mançuri ih

tilafı ile iıtiııal edecek olan ve bil
hasıa Lord Reading ile Lord Cecil' 
den mürekkep bulunan İl\l"iliz mu
rahhas heyeti saat 20.SS te Paris'e 
gelmiıtir. 

Bu heyet Cenevre'ye ıibnek ü
zere saat 21,55 le Paris'ten ayrılmıı 
br. 

Japonya ordusunrı geri 
almıgacak 

LONDRA, 12 A.A. - Pekinden 
Mançester Gardiyen ıazetesine bil • 
dirildiğine nazaran Japonya Erkim 
Harbiyei Umumiyeıi, ordulann ee
ri alınmasının şimdilik derpiş edile
miyeceğini ecnebi ataıemilterlere 
resmen bildirrniıtir. 

------
Balkan 
Konferansı 

(Başı ı inci sahifede) 
otel miktarını belediyeye bilclirmiı· 
ter, belediye de bunlar hesabına ıeb 
rin birinci sınıf otellerinde yer tut· 
muıtur. Bu otellerde her zaman.ki 
fiat üzerinden yüzde otuz miktarm· 
da tenzilat yapılacakbr. 

Aynca otomobiller ve sair vuai· 
ti nakliyede de muayyen miktar ü
zerinden tenzilat yapılacakbr. 

Muhar1erat işl11ri 
Posta ve Telgraf müdiriyeti u· 

mumiyesi murahhasların memleket· 
!erine sür'atle telgraf eönderebilm• 
Ieri için icap eden teshilatı ıöıtere
cektir. Bu meyanda Yıldız'da bir 
posta ve telıraf ~ubesi küıat edile
cektir. Tehiz ve Estern de bu busu• 
ta tedbir almıtlardır. Posta ve Tel
graf müdiri umumiıi Fahri Bey bu 
iti takip iı;in tehrimize gclec•ktir. 

Murahhaslcrın otelleri 
hazırlandı 

Muhabir mektubu Vesaiti nakliye ıirketleri yapa· 
cakları tenzilat ve sair~yi Bele<iiye• 
ye bildirmek üzeredirler. 

Her sene 70 milyon 
portakal veren yer 
Yazık ki portakal ihracatımızı 

bir yoluna koyamadık 
OORTYOL - Dörtyol bir por 

takal dünyasıdır . Kaza dahilinde 
mahsul veren 97.545 portakal ağacı 
vardır. Bu ağaçlardan ıenevi @-70 
milyon adet portakal istihsal olunur 
iri bu sayede Dörtyola külliyetli pa
ra ıirer. Vilayet ziraat müdürü Ali 
Beyle >rinat ve fen memurlan gece 
ti gündüzlü mesai aarfederek bu 
mübarek meyvanın tcksirine ve bir 
taraftan da timar ve İmarlarına çalıt 
maktadırlar. Dörtyol'un portakal 
babçelri, inaanm nazarlarım şiddet
le Üzerine celbeden cennetasi. züm. 
rütlüklerinden mütetekkil çok caz.ip 
ve muhteşem manzaralı müteaddit 
tablolar halindedir. 

Portakalcıl«rın tlertleri 
Kazanın tabii letafetlerine inzi

mam eden feyzü bereketi ve her se
ne 400.000 liralık portakal ihraç e
dilmek ıibi azim istibıalab burada 
meı'ut ve zengin bir hayatın süze
ran eylediğine deli.let etmesi lazım 
eelirken maaleıief vaziyet bunun ak 
ainedir. Lezzet ve mukavemeti, et 
ve kabuğunun nefis rayibalan ve 
çok sulu olması dalayıaile dünyanın 
biç bir tarafından emsali bulunma· 
yan bura portakalları ne kadar ya .. 
zıktsr ki bahçe sahiplerine biç bir 
menfaat temin edememekte ve za. 
vallı müstahsilleri ağır borçlar altın 
da ezmektedir. Sebebi de ıunlardır: 

1 - Tren nakliye ücretinin Hay· 
darpaıaya kadar 500 lira olması. 
Bu Ücretin nısfının tenzili rica edil
mektedir. 

2 - Port~kalın asıl müıterisi o-

lan Ruslar, lstanbula kabmnal deni 
len ikinci eller vasıtaıile mal aldık
ları cihetle verilmetke olan komis
yonlar yüzünden alan da satan da 
dehıetli ıurettte mutazarrır olmak
tadırlar. Binaenaleyh Ruslar doğru. 
dan doğruya buradaki mal sahipleri 
ne müracaat ettirilmesi istirham o
lunmaktadır. 

3 - Buradaki Zira..t banka.mm 
aermayeai az olduğundan bahçe sa
hiplerine kiıfi derecede para vereme 
eliği cilıetle mal sahipleri lstanbul
dan eara istilrrazına ve binnetice 
mallannı bu insafsız müıt~ 
kaptırmağa mecbur olmaktadırlar. 
Bunun İçin lt bankasının burada bir 
ıube açmasını herkes arzu eylemek 
tedir. 

4 - Tarıusta teıiı edilmit olan 
fidanlığın Dörtyola nakli için ahali 
yalvarmaktadırlar. Çünkii Tarsua
tan fidanlar buraya eelinceye kadar 
kurumalr.tadırlar. Tarsus, eğlenceli 
bir yer olduğundan ziraat menurla
n Dörtyol ıibi sakin bir yere gel· 
mek İstemediklerinden fidanlıiı pek 
ranlıt olarak onda yaptıklarını ee
tirdilderini aöylüyorlar ! 

5 - Dörtyol trenleri büyük hat
bn marıandizine •e onun tarifesine 
raptolunmalıdır. Çünkü buradan 
Haydarpafaya ıidecek yolcularla 
emtiai ticariye Toprakkale veya A· 
danada bir eece kalarak aktarma yp 
amak mecburiyetindedirler. 

Bu ~eneki vaziyet 
Ziraat müdiri Ali Beyin riyasetin 

deki bey'eti fenniye taı-afınd~n vapı 

Ali.kadar devletler l•tanbul'a ge
lecek murabhaslanrun adedini Bel• 
diyeye bildirmitler ve Balkan birli· 
ii katibi umumisi Ruten E~ref, Be
lediye reis muavini Hiimit Beyle• 
otelleri eezerek 200 kadar odayı an· 
gaje ebnitlerdir. Bu yüzden latan· 
bul otellerinde bir yer buhranı bq 
göıtermiıtir. Maamafih ikinci sınıf 
namı verilen otellerde yer bulma~ 
kabildir. Bu vaziyet dolayıaile otel· 
ciler oldukça istifade temin edecel<· 
terdir. 

-····---·------------
lan İmar ve tİmar sayeıinde bu st' 
ne portakal mahsulünün keyfiyet iti 
barile eıki seneler faik olduğu anlı 
ıılmııtır. 

Sıhhat işleri 
Dörtyolda sıtma mücadeleıind'-IJ 

istifade olunmuıtur. Burnaz tarafı 
sazlık olduğundan yegane sıtma,...o 
membaı dır. 

Beledig11si 
Belediyenin varidatı (7800) ti.

kadar olduğundan bununla bir iı 
yapılamamaktadır. Tenvirat gazla · 
dır. Sokaklar köpeklerle doludur· 
Gayyur belediye reisi bu köpeklcriıı 
imhasını vaadeylemiıtir. 

Tütün inhiçarı 
Tetkik seyahatlerimde tütün in· 

hisar idarelerinin faaliyeti ve bazİ'. 
nei devlete mühim varidatlar teıniıı~ 
ve balkm da menafiinin himaye" 
bususlannda müdürü umumi Behçet 
Beyin sarfeylemekte bulunduğu "'' 
sai ve ilıraz eyledijii muvaffakıyel 
el ile tutulacak kadar meydandadıt· 

Muhterem müdürü umurrıinİll 
müdeti memuriyetinde göster· 
mit olduğu fetanet maiyet 
memurlan üzerinde pek feyy•• 
tesirler huıule getirmit ve on1arı ~• 
zifelerinde teıvik ve t ci eyleın•~· 
te bulunmuttur. Müdürü umuın• 
bey arkadaşlarını kardeşçe okşayıp 
emirlerini verdiğinden herkes tar•• 
fından bu evamir seve seve infa:ı o
lunmaktadır. 

Ragıp KEMAL 
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Tayyare YILBAŞI "yan~osu 
Adet 

Lira 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

5 
5 
6 

lkrantiye 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Mükafat 

" 
" 
" ikramiye 

" 
" 

ı.000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

(1,000) 100,000 

i ) 100,000 
" 100,000 
" ) 100,000 

( " ) 
{10,000) 50,000 

8 000) 40,000 
' 000 5 000 30, 
' 

ıs 
60 

200 
5,000 

" 
" 
" Amorti 

3,000 45,000 
2 000 120,000 
' (1 000 200,000 
' { 100) 500,000 

Lira 3,340,000 5,700 Adet 
. . d • • di "50 ()()()'' numeradır. 

1 -· Yalnız bır kefı eıFm ır ve 'k .d · l931/ 1932 gecesi 
2 - Tayyare Yılbaşı Pıyangosunun efl esı, . 

lntanbulda yapılacaktır. 
BİLETLERİN NEV'i VE F1ATLERl 

3 - Biletler 1/ 10 ve 1/20 liktir. 1/ 10 luk biletlerin fiatf 10 ve 

1; 20 lik bilellerin fiati 5 Iiradn:· · ortasından ikiye bö 
4 - Gerek 1/ 10 ve gerek 1/20 lik bıletlerı 

b·ı· lünerek sabn alına 1 rr. 
KEŞlDE NASIL YAPILIR? .. 

S - Keside Büyük Tayyare Piyangosunda olduAu gıbı mura· 
k İ h nda aleni yapılır. 
ıp ar. uzum Yılbaşı Piyangosu plim mucibince 

6 - l~raı~ııyelerkT~{Yd:izin bilet mukabilinde hamiline.veri
hıç bır şey esı m 
lir. Yani: . · • _.ı b. • · 
1/ 10 luk bilet kazandığı ikramıyenm .o~a ır.ı~ı'. 

l'k J'H'ID•de bınm alır. 
1/ 20 1 " " .. • • 
Ortasından kesilmit biletleı:Uı her yaTu getıreoe, o nevı 
biletin kazandığı ikramiyenın yarısı ve? · . . 

1 ıkr · eler ke~ideyi müteakıp netredılecek liste mucıbıllo 
- amıy ' ~ h 'kram' h ce verilir. Bir numara hem mükafat, em ı ıye ve em 

de amorti kazandığı takdirde, yalnız en çoğunu alır. ltbu 
Yılbaşı Piyangosunun ikramiyeleri keşide tarihinden itiba 
ren altı ay zarfında talep edilmelidir. Bu müddet geçtikten 
sonra ikramiyeler verilmez. 

MOKAFATLAR: 
8 _ Planda mevcut olan 4 adet 100,000 liralık mükafat ıu ıu-

retle tevzi edilir: • . . . 
ı ,000,000 400,000 200,000 150 bm lıra kazanan 4 ıkr~mıye 1 

h . aralara isabet ederse o numaralam 50 a§agısı ve J 
angı num · ı· · 1110 b'l t h 50 k sı olan her numaraya bıner ıra, yanı . .1 e e 

b~lu a~ 1/20 itibarile ellioer lira mükafat venhr .. sa ı e yuzer, 

AMORTlLER: 
9 _ yılbaşı Piyangosu planında mevcut 5000 amorti şu sureti~ 

tevıi edilir: . · b · 
1 OOO 000 lira kazanan büyük ıkramıye ~gı . numaraya 
. ' b ; tın. şse 0 numaranın en son rakamı ile nıhayetlenen 
1b8.? .~ e 

1 
l lOO zer lira yani 1/10 luk biletler onar utun numara ar ' . 

lira, 1 20 lik biletler beşer lira amortı alırlar. 

ZAYILER: • 
10- Yx!başı Piyangosu biletlerini kaybedenler 31 kanun~evvel 

1931 t rihinden evvel telgrafla, veya mektupla za~ı. olan 

b'l t' a marasını ve hartıni Müdürlüğe bildi:rmelıdırler. 
1 e 1D llU • 1 ' I' t • 

K ·d d el haber verenlerın numara arı zayı ıs esme 
eşı e en evv ed .. . 

girer ve bu biletlerin ikramiy~leri ihbar en zata uç ay m-
hayetinde ödenir. Şayet bu bıletler hakkında 3 ay zarfında 
bir hak iddia edilirse ikramiyenin tediyeai mahkeme kara: 
rına tabi kılınır. Ortadan bölünmüş biletler hakkında zayı 
haberi verenler biletin serisi ile beraber sağ veya sol _Parça 
olduğunu da tasrih etmelidir. Ketideden sonra v~ki ol~ 
zayi haberleri, liateye giremeyeceğinden ıayet bu ~ıletleı;m , 
ikramiyesi başkası tarafından almmamııaa 3 ay nıhayetın-
de ihbar edene verilir. 1 
NAZARI DlKKATE: 

11:_ Bilet alan her zat, bayiden bir Yılba?ı Pi~angos~ planı~·
temelidir. Piyangoya ittirak ':'1.ek~erm pdlandahkaB~lına lıa- 1 

t tmeleri kendi menfaatlerı ı tızasm an ır. ı et a an 1 h:r :at bu planın ahkamını kabul etmit .addedilir. .. .. .. _ .. 
Tayyare Pıyango Mudurlugu 
E. Mizralıi l. Fikri 

1 

Gayrimübadiller tak -
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaraları 851 ile 910 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hes·abile bo.noları~ı a~~ 
mak üzere T eşrinievvelın 13 uncu 
salı günü saat ondan on altıya kadar 
komisyona müracaatları. (3171) 

No. 
18 
20 

247 
419 
489 
569 
675 
760 
799 
850 
925 
925 
946 

1G45 
49 
70 
72 
95 

103 
230 
293 
309 
329 
394 
418 
471 
606 
762 
768 
776 

2030 
36 
42 
53 

150 
203 
317 
330 
337 
359 
386 
587 
816 
875 
881 
963 
977 

3082 
79 

112 
273 
311 
341 
432 
479 
506 
520 
536 
537 

4065 
& 
92 

105 
158 
170 
299 
353 
381 
427 
499 
576 
723 
737 
949 

5074 
101 
107 
194 
231 
320 
365 
392 
419 
421 
448 
503 
sı5 

5151 
678 
722 
729 
812 
961 

6092 
104 
204 
249 
289 
436 
463 
468 
494 
519 
.59:1 
619 
636 
679 
737 
822 
835 
941 
946 

7028 
69 

110 

Tayyare 
L. No. 

50 111 
1000 126 
100 264 

50 271 
50 302 
50 359 
50 374 

1000 379 
1000 349 
1000 436 

50 541 
50 548 
50 582 
50 597 

200 626 
50 718 
50 802 
50 918 

1000 976 
50 992 

500 8041 
1000 77 

50 105 
50 199 
50 8346 

1000 391 
50 531 
50 577 

100 675 
100 882 
50 884 

100 887 
50 924 
50 931 

100 972 
100 9001 
500 16 
50 37 
50 38 
50 53 

1000 56 
100 93 
500 145 
100 202 
50 235 
50 24<) 

200 249 
50 374 
50 375 

100 445 
50 528 
50 9628 

200 735 
100 745 

50 867 
50 

100 
50 
50 

930 
970 
994 
299 

50 10021 
50 177 
50 206 
50 

50 
100 
50 
50 

2000 
50 

2000 
100 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 

ı.rag 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
.50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

1000 
50 
50 
50 
50 

208 
256 
259 
295 
335 
478 
515 
625 
783 
880 
918 
964 
984 

11019 
158 
185 
208 
288 
299 
305 
443 
665 
675 
720 
809 
835 
925 

12141 
165 
235 
405 
440 
461 
541 
591 
623 
648 
809 
945 

13176 
317 
387 
404 
584 
592 
598 
705 
809 
859 
898 
952 

14073 
279 

L. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
50 
50 

200 
50 

200 
50 
50 

100 
200 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
100 
50 
50 
50 

200 
50 

200 
1000 

50 
50 

100 
2000 

50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 

200 
100 
50 

50 ı 50 
50 
50 

200 
50 

100 
50 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
ıooo 
100 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
200 
50 
50 
50 
50 

100 
100 
50 
50 
50 
50 

1000 
200 

50 

No. 
294 
395 
423 
433 
832 
886 
968 
986 
972 

15029 
33 

266 
288 
453 
679 
774 
829 
987 
999 

16066 
97 

137 
200 
231 
296 
573 
601 
641 
661 
870 
983 

17069 
99 

129 
412 
559 
638 
650 
728 
759 
878 
881 
908 
965 

18017 
38 
68 

184 
229 
260 
366 
430 
701 

73 
848 
925 

19136 
140 
230 
272 
273 
334 
426 
498 
602 
743 
753 
846 
887 
960 
964 

20026 
134 
588 
739 

21251 
290 
441 
482 
527 
555 
678 
802 
809 
.853 

22017 
47 

102 
182 
315 
451 
399 
430 
569 
776 
918 
940 
982 

23010 
119 
159 

100 240 
50 606 
50 659 
50 751 
50 757 
50 913 

100 986 
100 24076 
200 100 

50 541 
50 745 

100 985 
2000 25021 

50 30 

Piyangosu 
L. 

50 
zoo 
500 
100 
50 

200 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 

200 
50 

1000 
200 

50 
100 

50 
50 
50 

100 
50 

200 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
50 

500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 

1000 
50 

100 
500 

50 
50 

200 
50 
so 
50 

100 
50 
50 
50 

1000 
100 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
00 

100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 

1000 
100 
100 

''100 
50 

·000 
00 
50 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
50 

1000 
50 
50 

1000 
50 

2000 
50 

200 
500 
200 

50 
200 
100 
50 

1000 
50 
50 
50 

100 

No. 
99 

192 
308 
404 
488 
593 
612 
905 
932 
957 

26033 
251 
363 
422 
456 
525 
590 
639 
677 
688 
712 
779 
804 
956 

27035 
~41 

145 
246 
293 
383 
386 
391 
426 
433 
461 
503 
524 
555 
559 
612 

27739 
847 
894 

28008 
9 

72 
72 
88 

102 
137 
290 
359 
420 
433 
4'73 
483 
544 
547 
567 
719 
726 
916 

29000 
36 

214 
275 
275 
322 
570 
588 
608 
695 
699 
746 
790 
867 
883 

30002 
80 

149 
160 
215 
446 
570 
630 
660 
738 
813 
847 
856 
968 

31243 
272 
397 
663 
905 

32014 
. 25 

73 
208 
306 
387 
500 
590 
682 
705 
743 
781 
815 
816 
840 
953 
981 

33005 
15 

L. No. 
50 71 

100 155 
50 196 

100 200 
500 296 
100 446 
50 613 
50 999 
50 34094 

100 120 
50 125 

100 308 
1000 326 
1000 520 

50 586 
100 601 
50 704 
50 924 

500 35041 
50 274 
50 283 

100 450 
50 471 
50 492 
50 587 

1000 802 
50 839 
501 949 

1000 36018 
50 52 

500 69 
50 100 

200 126 
50 139 
50 215 
50 273 
50 282 

100 330 
100 382 
50 533 

200 631 
50 721 
50 974 

200 975 
100 37143 

7 304 
200 309 
50 613 
50 774 

500 913 
50 936 
50 38126 

100 143 
50 275 

100 294 
50 426 
50 467 
50 480 

500 604 
1000 718 

50 753 
50 937 

100 945 
50 973 
50 39002 
50 16 
50 38 
50 46 
50 124 
50 213 
50 398 
50 401 
50 516 
50 624 

1000 692 
50 703 

500 770 
50 726 

100 887 
200 906 
50. 40044 

2000 87 
1000 154 

50 187 
1000 192 

50 257 
100 262 
50 310 
50 345 
50 373 
50 375 
50 416 
50 594 
50 764 
50 817 

100 853 
50 
50 

1000 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

200 
50 

1000 
50 
50 
50 

100 
500 

50 
200 -

994 
41104 

113 
164 
271 
312 
356 
383 
510 
843 
855 
934 
972 

42144 
188 
272 
294 
336 
429 

L. No. 
50 435 

100 449 
50 546 
50 556 

100 569 
50 633 
50 658 

1000 714 
50 720 

100 739 
100 844 
50 907 
50 967 
50 43030 
50 41 

100 247 
1000 305 
200 337 

50 393 
2000 406 

50 517 
50 667 

1000 906 
50 922 

100 9~2 
200 930 

1000 44072 
50 281 
50 290 

100 358 
100 590 
50 600 

100 625 
50 649 
50 670 
50 736 
50 809 

100 813 
50 822 

500 889 
15000 893 

50 933 
50 995 

200 45038 
50 92 

100 179 
100 195 
50 236 
50 321 
50 435 
50 517 

' 50 613 
50 746 
50 793 
50 46005 
50 50 
50 327 

100 431 
50 474 
50 550 
50 611 
50 631 
50 635 
50 674 
50 726 

100 752 
50 807 

100 889 
50 921 

100 957 
501 983 
50 989 
50 47018 

100 67 
100 92 
50 121 
50 198 
50 262 

100 339 
500 427 
100 440 
50 461 
50 542 

100 791 l 
50 847 

100 915 
50 

100 
500 
100 
100 
50 

100 
50 

1000 
100 
50 
50 
50 

100 
500 
200 

50 
100 
50 
50 
50 

100 
200 
100 

1000 
50 
50 
50 
50 

48085 
97 

129 
213 
214 ' 
259 
338 
343 
458 
468 
489 
585 
730 \ 
738 
771 
836 
939 
953 

49221 
251 
268 
390 
447 
508 
699 
757 
794 
874 
878 

L. 
100 
500 

50 
50 

100 
50 
50 

\ 50 
50 

( 50 
50 
50 

100 
200 
100 
50 

1000 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

500 
50 
50 
50 

100 
50 

200 
200 

50 
50 

1000 
100 
50 

200 
50 
50 

1000 
50 

200 
100 
50 
50 
50 

100 
100 
100 
50 
50 

100 
50 

1000 
50 
50 

100 
100 
100 
100 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

200 
50 

1000 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 
50 

. 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 
50 

200 
50 

100 
50 

100 
50 
50 

100 
1000 

50 
50 

riyasetinden: 
Jandamıa ihtiyacı için kapalı zaxfla 15 bin metre boz renık 

te ıkışhk yün elbise .kumaşı alınacaktrr. Taliplerin evsaf ve 
şartnameyi okumak için her gün, ve münakasaya iştirak için 
teminat, telklif ve der~ itktidaf evr9Jkile 'beraber 28/10/931 
çarşamba günü saat 15 te Gediıkpaşada Jandaıma satın alma !ko 
misyonuna müracaatlan. (3003). 

,HAYVAN SERGİSİ' 
Dolmabahçede Eski Hasahırlarda 25 Teşrinievvel 

Pazartesi saat 14 te 

AÇILACAKTIR. 
Sergiye at, krsrak, tay, eşek, ıkatrr, yavrulu kısrak, inek, , 

boğa, dişi manda, manda boğası, koç, koyun ıkabul olunur. 
Kaydü kabul: 17 Teşrinievvel Cumartesinden 21 Teşrinievvel 

Çarşamba aksamına kadardır. 

.--~ Kız AMELi HA YAT Mektebinde ---. 

DAKTİLO VE TEZYİNi 
SANATLAR 

Kursları açılıyor. Kurslara melktep talebesinden veya 
hariçten her hanım kabul edilir. Şeraiti anlamaık ve kayd

olmaık için mektebe müracaat. 
Düyunu Umumiye caddesinde Telefon 2,2731 

D.ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 

Yunan vapur şi.rketi 

PİRE - MARSlL YA 
için seri ve doğru posta. 

. 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba

ıı B. 2362. Subc A. Sirkeci Mühür

dar ude han 2. 2740. 
( ANDROS) Lüks vapuru 15 

Teşrinievvel Perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye ala· 
rak (PİRE ve MARSİLYAYA) gi
decektir. Azimet ve avdet biletle· 
rinde azami tenzilat. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) ıs Teşrin • 

'• 

Umumi acentaları: Galatada ç;. 
nili Rıhtım Hanında. D. Anagnosto· 
poulo ve C. Siııkidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Talt acentslsrı: 
Bütün seyahat acentalıklarıdır. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
14 T. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, lne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

1 Z M 1R - M E R S 1 N 
Lüks ve Sür'at 

Postası 

G vapuru erze 15 T.evvel 

PERŞEMBE 
Akşamı saat 19 da Sfrk«>i. .rıh 

tımmdan hareketle doğru (Ça
nakkal<:, İzmir, Küllük, Fethiye 
Anta.lya Aıaiye ve Merein) e 
azimet ve avdet edecektir. 

Tsfsill!t iı;in Sirlcecide Kü
çük Kırzade hanmdaki acenta. 
sına müracaat. 

Telefon: 23118, Galata acen
tası Galata, rıhtımmda 35 No. 
Vu,ino Tel, Beyoğlu 1169, 

İstnbul Mabkemei Aslı'ye 3 üncü 

evvel P~embe 17 de 
mutat isıkeleleı'den maa-. 
da gidiş geliş Ünye, Fa- • 
tsaya ve dönüşte Of, Sür- 9 
menye de uğrar. 

MERSİN POSTASI i
(ANAFARTA) 16 Teşrin- ı

evll'el Cuma 10 da Gala-
ta REhtımmdan kalkar
lar. 

A YVALlK SÜR' AT 
POSTASI 

(MERSiN) 13 Teşrinevvel 
Salı 17 de Sirkeci Rıhtı- ı• 
ıınmıclan. 

13 Teşrinevvel Salı Tntb ıü 
zon postası yapılmıyacak- a 
tır. 

SOVTORGFLO'f .. 
SOVYET SEFAİNİ TİCA
RİYESİ HİSSELİ ŞİRKETİ [ 

1 

28 saatte tstanbuldan Selaniğe 

LENiNE vapuru 15 teşrinievvel 
perşembe günü saat 16 da yolcu ve 1 

eşyay,i 'ticariye alarak (Selanik, t ,. f 
mir, Pire, Yafa, İskenderiye ven 
Port Sait e hareket edecektir. ~ 

Fazla tafsilat için Galatada Çini- , 
li Rıhtım Hanındaki acenta!ıg na~ 
müracaat. Telefon Beyoğlu: 2356, la 
2501, 962. 

SANDAL YA 
TAHTALARI 1 

Dejö Giyarmati (Deszö 
Gyannathy) İstanbul Ku
ru ıkahved Han No. 21. 

-· Güzel bir Kürk 411 .. 
Şik :kadın tuvaletinin la

zımı gayri mufarikidir. Bey 
o/flunda İstiklal caddesin
de 391 No. lı 

hukuk dairesinden: 1 EPREM 
mağazalarında en güzel 
küı:11deri rekabet kabu ı 
etmez fiatlarla :bulacaksmı . 

Evkaf müdüriyeti tarafından 

Hırısto Pandoni efendiler aleyhine 
Fatihte İmareti atik mahallesin.de 
Yeni Hamam sokağında 52 No lu 

fırın arsası canibi vakfa ait oldu-
ğundan tashihi kaydi hakkında ika ı .. _________ U!ll. 
me olunan dava üzedne berai tebliğ 1 lstanbul ikinci ifl.is memurlugıın 

gönderilen dava arzuhali mümai· dan: 

leyhin ikametgfildarı meçhul ol.du· Evvele.o . iflası ilan olunan Üskü-
ğu beyanile bila tebliğ iade kılınmıı 
olmakla tal'ihi ilandan itibaren on 
gün zarfında cevap 
ilan olunur, 

verilmesi için 

~B ON o.-. 

'ırda imrahor da simayi metk bi 
karşısında 86 numaralı hanede mü
kim koyun tüccarı İbrahim aganın 
tetkiki düyunu hitam bularak tan
zim kıl111an sıra ddteri alacaklılara 
tehliğ ve bir nüshası da divanhane
ye talik olunmuştur, Alacaklıların 

Gayri mübadil bonoları 1 ikinci toplanması 2111/931 pazarte· 
üzerine muamele yaprlır. si günü saat 14 te aktolunacaı:,ın 
Balrkıpazarı Mak:sudiye han dan mükayyet alacaklıların yevm· 

No. 35. 1 mezkurde ikinci ifla~ dairesine: 
.. __ Mehmet Derviş --- hazır bulunmaları il.in 0 1unur 
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eev mı -ı 

''ASPiRiN',. in sofuk afginlıgınfri ça",.,. 
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir !Ş8Y cıefildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN., gibi ıaa~\ salibin; 
~ıyan bir müstahzar mutlaka mues
sir olmalıdır. 
Siz de aynı fikirde de~il misiniz ? 

• 

Askeri San'atlar mektebi Müdürlüğünden: 

Asken San'atlar mektebi için lüzum görülen aşağıda yazılı 
14 kalem erzakın 31/10/ 931 tarihinde münakasaya YaZi mü
karrer olduğundan talip olanların şartnameleri görmek için 
her gün ve münakasaya iştirak etnMık üzere muvakkat temi
natlarını Beyoğlu mal Md. ne teslim ederek yevmi me.ııkilrde 

saat 14 ten 16 ya kaıdar Topanede: Askeri San'atlar mektebin
de müteşek!dl Sa. Al Ko. nuna müracaat eylemeleri. (17) 

(3114). 
Kilo Cinsi Kilo Cinsi Kilo Cinsi 
1282 sn yap lO Çay 300 Kuru üzüm 
1577 Şeker 850 Zeytin tanesi 
5656 Pirinç l146 Beyaz peynir 

500 Nohut 204 Reçel 
1338 Şehriy& 300 Kuru kaysı 

250 Sabun 300 Kvru erik 

Tüfün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

Şartnamesine tevfikan muhtelif eb'atta (60) ton yerli çivi 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. TaHplerin şartnameyi al

mak için her gün ve teklif ve teminat mektuplarını vermek 

üzere de (31/10 931) Cumartesi günü saat (11) de Galatada 

Miibayaat Komisyonuna miiTacaatları. (3143). 

Karaağaç müessesatın
dan: 

Paymahalli ve mezbaha ahırlannda tıeraküm etmiş ve ede

cek olan bir senelik gübreler kapalı zarf usulile mevkii mü

zayedeye konulmuştur. Verilen fiat haddi itidalde görüldüğü 

takdirde 1 Teşrinıisani 931 pazar günü saat on beşte meclisi 

idarede ihalesine karar verilecetıkir. Talip olanların şartname. 

si ic;in Müdüriyet kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(3072). 

Iktısat Vekaleti 
Balıkçılık işleri müfettişliğinden: 
8 Teşrinievvel tarihinde akdi mukarrer yağ ve levazımatı 

bahriye ve gaz münakasamızın bazı esbabı idariyeye binaen 

mahihalin 20 iınci salı günü saat 10 buçuğa tehir edildiği ilan 
olunur. (3042). 

1 3 üncü Kolordu ilanları 
1 

e-z • srrır-z ·x gy-ır _,,_ 

NiŞANTAŞIN'DA 

Leyli ve Nehari şişli "fer ak ki Lisesi Orta - Lise 
Tekmil ıınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve 
Kız - Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyli te~kilitı mevcuttur. Her gün saat 10-17 ye 
kadar talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. Tedrisat 

19 Eylülde başlamıştır. Telefon: Beyoğlu 2517 Tesis tarihi 1879 ............................................ 
IE~MI ıt1Ntl8 T~HK tlMTED llHKETİ 

Türkiyede her Jisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesj Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

DEVREDİLECEK İHTİRA 1 
BERATI 

• Tayyare kanatlarına ait ıs.lahat" 
hakkında olan bir ihtira beratı ta
lebi için İstanbul Vilayeti celilesi
ne 15 teşrinievvel 1928 tarihinde 
takdim olunup 28644 numara He mu 
kayyet müracaat Üzerindeki hukuk 

bu kere fera'ğ veyahut icara verile
ceğinden mezkiır ihtirayı satın al
mak veyahut isticar etmek arzusun 
da bulunan zevatın İstanbul Bah
çe kapı Taş Han No, 43-48 de mü

kim vekili H. W. !STOK Efendiye 
müracaatları. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Sellüloz mevadı ilyafının doku

ma makinelerinden çıkıntılannda 

bükme ameliyatı,. hakkında olan bir 
ihtira beratı talebi için İstanbul Vi 
!ayeti cclilceine 28 teşrinievvel 1929 

-·-----~-

I 
PHOSPHATlllE FAllERES 

__,. 

(FOSFATIN .FALIER) 

~OCUKLARIN EN MÜKEMMEL GIOASIOIR. 
r inci. 8 lncl aydan itibaren; memeden kesme zem· 
anlarında ve neşvü nüma esnasında kuUanıhr. Oif 
eürmeslnl ve kemiklerin teşekkülünü teehll eder. 
Sıhhat ve kuvYet baht eyfer 
... , çocuj"un hotuna &lder blF a•dadır• 

1, OUAI AULACNIER. ASNIERES • PARIS IFRANCEI 

tuihinde tah!im edilmiş olup 19842 1 

numara ile mukayyet müracaat üze 1 b l E k f d 
rindcki hukuk bu kere ferağ veya stan u v a mu·. u·. r- 1 
hut icara verileceğinde<l mekur 
ihtirayı satın almak wya-
hut i&ticar etmek arzusunda bulu- ı • • "' • • d 
nan zevatın İstanbul Bahçekapı Taş ugun en: 
han No. 43-'48 de mukim vekili H. 
w. !tttok Efendiye müracaatları. Ankaradaki İkinci Vakıf apartımamn pazarlık suretile -------------1 toptan istican müzayedesi (14/ 10/ 931) tarihine müsadif Çar- ı 

Emanatı Ayniye daimi şamba gününe tehir edilmiştir. Talip olanların şeraiti anlamak 
satış komisyonundan: üzere her gün İstanbul ve Ankara EVkaf Müdürlüklerine ve 

Deft«darda kain Feshane fabri- ihale günü saat on beşte teminatı muvakkate akçesile birlikte 
kasında mevcut yünlü mensucat Ankara Vilayeti Mektupçuluğunda müteşekkil Evkaf ihale 
boyamağa mahöus muhtelif cins ve 
renkte takriben yinni üç bin kilo Komisyonuna müracaatları. (3161). 
mikdarında on altı kalem boya 
11·11-931 tarihine müsadif Çarşam 
ba günü zevali saat üçte ihale edil
mek üzre kapalı zarf usulile mü 
nakaııaya konmuştur. İştiraye talip 
olupta şeraiti öğrenmek ve boyaları 
görmek isteyenlerin her gün saat 
dokuzdan on yediye kadar meydan
eıktaBirinci VekıfHanmda Feshane 
menıücat Şirketinin merkezinde 
Emanatı ayniye komisyonuna mü 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 

HEDENSA 
MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKİN EDER 

Asken Baytar talebesinin1 

mektebe ıkabul şeraiti: 
1 - Tam devreli lise veya 

muadili olduğu Maarif vekale 
tince musaddak mektep me 
zunu ıolmak. 

2 - On yedi yaşnı bitirmiş 
ve yirmi iki yaşına henüz gir
miş olmak. 

3 - Vücudünün teşekıkülatı 
ve sıhhati orduda ve her ikli
me faal hizmete müsait bulun 
mak. (Rekaketi lisaniyede bu
lunanlar alınmaz.) 

4 - Kusursuz bir ahlak ve 
seciye sahibi olduğu mahalli 
hüki'ımetçe musaddak olmak. 

5 - Nüfusca mukayyet aile
si hiç bir sui hal ve fena şöh-

·-
Devtet Demiryolları idaresi i.anları 

Afyon dl}posu kömür taıhımil ve tıaıhliyesinin kapalı zarfla 
münakasası 2 ikinci Teşrin 931 Pazartesi günü saat 15 te İda· 
re merkezinde yapılacaktır.Tafsilat Anıkara ve Haydarpaşa vez 
nelerile Afyon i·stasyonunda birer liraya satılmakta olan şart
namelerde 'Yazılıdır. (3154). 

H. P. Mağazasına ait Çentler marka ten.ezillıten kamyonete 
tahvil edilen bir otomobil müzayede ile satrlacaktır. 

Müzayede 18/10/931 tarihine müsadif Pazar günü saat 
14 te icra edilecektir. Taliıp olanların yevmi meııkfuda Mağw

zaya müracaatları ilan olunur. Otomobili görmek istiyenler 
her gün Mağaza Müdürlüğüne müracaat edebilil'let". (3176) 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
Büyük kazan Küçük kazan 

adet adet 
19 49 
Tavı Sapl! 
adet adet 

?.6 33 

Karavana 
adet 
830 

Kalem 
(8) 

Kepçe 
adet 

31 

Kevgir Süzgeç 
adet adet 
52 :\3 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı (8) kalem mutıbal{ ede
vatının yapılan münakasaslllda verilen fiat !haddi layık görül
mediğinden 17 / 10/ 931 Cumartesi günü 5aat 15 de paza:rlığı }'a· 

pılacaktır. Taliplerin teminatları ile Geıdik:paşada Jandarma 
Satm Alma Komisyonuna müracaatları. (3148~. 

• 

Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
20000 kilo soğan, 20000 kilo sert buğday -

Ordu sıhhiye ihtiyacı için 
a<iet Elektrokaridiyoğraf ci
hazı pazarlrk suretile 18, 10/ 
931 tarih pazar .günü saat 16 
da komisyonumuzda iora kı
lınacaktır. Taliplerin şartna

mesini almak ve pazarlığa iş
tirak etmek üzre kornisyonu
mıız:. müracaatı. (417). 

1 1 1 k 
,, __ ,__ . ret sahibi olmamak. (3009) 

me a ma ve muı ........ saya gır- • 
Miktarları yUkarda yazılı soğan ve buğday teşrinievvelin 

yirmi dördüncü cümartesi günü saat on beşte müzayede ile sa
tılacağından talip olan 100 lira teminatı ~uvakkate akçesile 
birlikte Y eşilköy civarında Halkalı Ziraat Mektebinde Çiftliılı: 
heyeti idaresine müracaat etsin. (3157). 

(3089). 

* * * Dörtyoldaki kıtaat ihtiyacı 

ıçiıı ekmek yeniden kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur.İha 
lesı 15-10-931 Perşembe günü 
saat 16 da Dörtyolda Askeri 
Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şartn• 

mek üzere teklifname ve te- ıı---------.---• 
minatlarile mezkur Komisyo- Askeri_ !abrıka-
na müracaatları. (358), , lar ilanları 
(2783) .... 

Safranboludaki kıtaat için 
odun kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 17-10-
931 Cumartesi günü saat 14 te 
Safranboluda Askeri Satın Al
ma Komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini al
mak ve münakasaya girmek 
üzere teminat ve teklifnamele
rile Safranboluda mezkfu Ko
misyona müracaatları. (337) 

(2651) 

30/ 11; 931 tarihinde kapalı 

zarfla münaıkasası icra edile
cek olan (21) kalem ateş tuğla 
!arını tayin edilen tarihlerde 
Milliyet gazetesi neşretmedi
ğinden münakasa günü 23/ 12/ 
931 tarihine S. (on beşe) tehir 
edilmiştir. Taliplerin yevmi 
me2lkfirda müracaatları. (2931) 

ÜSKÜDAR 
HALE SİNEMASINDA 

· Ben Koca İsterim 
Mümessili: Glent Travon. 

lzmir - -·-:----u-~ r 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Merkezimiz için 155 takım muhafız kaptan ve gemici el· 
bisesi ile 149 kaput ve 149 çift nümunelerine göre yecli malı 
fotin kapalı zarf usuli münakasa ile yaptırılacaktır. Yevmi mü
nakasa 19 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif pazartesi gunu 
saat 14 olarak tesbit edilmiş olduğundan taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında 
merkezimiz Levazım memurluğuna ve münaıkasaya iştirak için 
de vakti muayyende merkezimizde müteşekkil mübayaa komi
syonuna müracaatları ilan olunur. (2820). 

Unutmayınız ki: Yeni ~--"""" 

• • 
Tırat bıçakları her yerde satılır . 

Dr. HORHORUNi 
Taksim,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı ;ıühreviye 

tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. 

Muhrik ve latif sesile Pano· 

~ NEZiUi1Üıif EfnfNjN a 
ÇAPKINDIR Derler 

E M E L Hanımefendinin ve yeni okuduğu 

Karamanın ufak tefektir taşları 

Şukdan CO L UMBİAPlôkla,.nd• 
Çıkarılmıştır. 

VERESiYE 
75 

kurut ile 

Tiftik ve Skoç Paltolar 

Muflon Krem Trençkotlar 

Fantazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları 

Haki ve Blii Pardesükr 

İngiliz KauçukMuşambalar 

PodCS Pet Mantolar-Spor T11.yorl<e 

Kadın erkek örmeKazakla• 

Spesiyal Köstümlüklerden ismarlama için hususi Salon 
Kadın için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 
makasdar M: Karlo tarafından imal olunur. 

lstanbul Eminönü Köprübaşı Na. 15 - 16 KARAKAŞ 
Elbise mağazasına bu ilanı kesip müracaat ediniz. _,., 

1 lstanbur Belediyesi ilanları f 
Beşiktaşta Sinanpaşayi atlk mahallesinde cami avlusund1 

kiin 13 odadan ibaret Sinanpaşayi atik medresesi bir senede~ 
üç seneye kadar toptan ıkiraıya verilmelk iç.in açık müzayedeY1 

k'Oıtım'llŞtur. Talipler şartnameyi gömıek için her gün Ieva:ıJJl1 
müdürlüğilne müraoaat etmeli'1ir: Müzayedeye ginnek içiJI 
31 li.l'alık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakten ve depozite 
suretile yahut htlkUınetçe müteber tanınmış bankaların biri~' 
den getirilecek teminat melktubu ıiıle olur. Bu şcltilde teminatil 
beraber ihale günü olan 15-10-931 perşembe günü saat u' 
beşe kadar F.nciimcni daimiye müracaat edilmelidiır. (2677)· . 

Satılık Elektrik Motörü 
Şirketi Hayriyenin Hasköy fabrikasında bulunan 220 voıt' 

luk 20, 5 , 2, 1 beyğir kuvvetlerinde biraz müstamel dôtl 
adet mütemadi cereyanlı ekilctrik rnotörii ile altı adet rejistc.•' 
kapalı mektup suretile satılacağından talip olanların Teşri~' 
evvelin 17 inci Cumartesi gününe lkadar şiıiket idaresine JI11l' 

racaat eylemeleri. 

TÜRK MAARİF CEMİYETi MÜESSESELERİ 
Ankara: ANA MEKTEP: İLK MEKTEP. 

İlle mektebe leyli talebe alınır. 
Ankara: TALEBE YURDU: Lise ve Orta mektep talebesiıl1 

mahsustur. 
Adanaı TALEBE YURDU: Orta derecede mektep taıt' 

besine. 
lstanbul: TALEBE YURDU: Yüksek tahsil talebesine malY 

sustur. 
Bursaı 

Bursaı 

KIZ LİSESİ; Leyli ve nehari. 
TALEBE YURDU: Lise ve Orta mektep talebesiıl1 

mahsustur. 
Çorum: TALEBE YURDU: Orta mektep talebesine mahsı.ı$' 

tuır. 

lzmir: TALEBE YURDU: Lise ve Orta mektep talebesiıı' 
mahsus. 

Bu müesseselere girmek isteyen talebe müessese Müdürle' 
rine müracaat etmelidiüler. 

' 

MiLLİYET N.A" BA' .;J 


