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Jt11JSHASI 5 KURUŞTUR 

Rasin ve esaslı bir 
dostluk karşısında.! 

lürk-Yunan dostluğunda en ba~ .... 
iktısadi menfaatlerimiz .. 

E ge va puru 10 Teşrinievv'I 19Jl 

ismet Paşa, Türk - Yu
~an dostluğunun mana ve ŞU· 
ltıulünü bugün Eğe vapurun· 
daki Türk gazetecilerine ken
disine mahsus vuzuh ve hara
retle izah etti. Ajans vasıtasi
le gazetelere bildirilen bu be
~anattan anlaşılıyor ki dost· 
luğun iki büyük hedefi var
dır: Siyasi ve iktısadi.. Dost· 
luğun siyasi cephesi, tarihin 
doğurduğu bir zarurettir. Türk 
Yunan münasebatınm tarihin
den bahsederken, bunu üç kıs· 
llıa ayırmak mümkündür: 

, 

Venedikten hfr lfttınzar• 

• 
ismet Paşa Peşteden 
Ven ediğe hareket etti 
Başvekilin Macar ve Ecnebi mat

buat mümessillerjne beyanatı 

l - İstanbulun Türkler ta
r11fından fethinden geçen asrın 
ilk rubuna kadar zamandır 
ki, bu devirde Rumlar ve 
Yunanlılar siyasi mevcudiye
tini tamamile kaybetmişti. Fa 
kat bu devirde hakimiyetimizi 
Viyana kapılarına kadar gö
türdüğümüz Yunanldığı imha 
eedınedik. Şarki Roma fnıpa
ratorluğunun veraseti mesele
si uzun müddet Osmanlılar 

lktısadi mülahazarala ıe
lince· bunları anlamak daha 
kol~;dır. Anadolu ve Yunania 
tan yarım adaları yekdiğerini 
itmam eden iki memlekettir. 
Türkler ve Yunanlılar a11rlar • 
ca beraber yaşamışlar ve yek -
diğerinin memleketini iyi ta
nımıılardır. Bugün Yunaniı
tanda mübadele ıuretile me111r 
leketimizden ıitmiş bulunan 
külliyetli bir nüfuı vardır ki, 
bu nüfus memleketimizin aı
li nüfusunun bir cüz'üdür. 
Bunlar memleketimizin ne
resinde ne çıktığına vakrf
tırlar. Ve istihlakltını müm
kün olduğu takdire alıttıkla'? 
memleketimizden celbetmek. ıı 
terler. Türkiye'den Yunanıı
tan' a ihraç edilen eşyanın kıy
meti 15 milyonu tecavüz edi
yor. Bunun baılıca sebeb~, Y~ 
nanistan'ın nüfusu umumıyesı
nin mühim bir k11mı bizim 
memleket mahsulatma alışkın 
olmalarıdır. Bu Rumlar yalnız 
müstehlik sıfatile değil, mu
tavassıt sıfatile de memleketi
mizin mahsulatını Garbi Av
rupa ve Amerika piyasalarına 
satmışlardır. 

Türk parası-Türkiye ve Cemiyeti akvam
Türk şehitlerinin mezarları ziyaret edildi 

" ile Rumlar arasında ihtilaf ha
a' linde devanı etti, gitti. 

2 - Moradaki isyan ile 
•• lürk - Yunan münasebatının 
Ot İkinci devresi başlıyor ve bu 

da Yunanlıların Anadoludaki 
~eziınetleri ile kapanıyor. Mora 
ihtilali ve küçük bir Yunan 

.~ devletinin teşkili, Türkler ta
:" rafından Yunanlılığın istikla
r lini tanımak olduğu kadar da 
tı Yunanlıların • lstanbulda Şac
,ır ki Roma lmparatorluğunun 
11 Verasetinden istifa etmeleri ma 
,,. nasını tazammun ediyordu. 
:ır Çünkü bir defa hükômet mer-

•"' 

kez; Atina' da olan küçük bir 
-' Y Unan devleti teşekkül ettik

:e~ sonra Osmanlı lmparator
hUgunu ya içinden yıkmak ya

:i' k~t da dışından fethederek es-
''' 1 Şark İmparatorluğunu ihya 
ıJ etınek ihtimali ortadan kalk

ınış bulunuyordu. r 
ııl 
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. 3 - 1922 Anadolu bezime· 
1~ bir asırlık genişleme siyase
~nin kat'i niha:~~ti olduğun· 

1 
a~ Yeni bir devrin başlangıcı 

k~lakki edilmek lazımdır. Es
l 1 gayri mütecanis Osmanlı 
I lt:ıparatorluğu yerine Anado
~da mütecanis bir Türk dev
i ti teşkili bu yeni münaseba-
1 teshil etti . 

.,. Bu tarihe kadar Türkler ve 
"'Uınlar muhtelif devirlerde 
Yekdiğerine karşı en müsait 
"aziyetlerde bulunmuşlar ve 
biri diğerini imha edememişti. 

Türkler Viyana kapılarına 
kadar gittikleri halde ilk fır
•atta bir Yunan devletinin te
tekkülüne mani olamamışlar • 
dı. Yunanlılar da harbi umu· 
lt:ıideki hezimet üzerine bütün 
cihan devletlerinin maddi ve 
lt:ıanevi yardımlarile Türkler 
İİzerine yüklenmişler ve fakat 
l ürk milli varlığını inıha ede
lt:ıemişlerdi. Her iki devletin 
de siyasetleri yekdiğerine kar 
tı muhasım olsa dahi bundan 
•onra ne Yunanlılara ne de 
lürklere bu kadar müsait fır-
11ltlar zuhur etmesine ihtimal 
Verilememişti. Binaenaley~ 
~n müsait zamanlarda yekdı
f erini imha edemiyen iki mil
etin, bilhassa kendi hudutla· 

1"t İçine çekilip te inkişaflarına 
:~1tınağa başladıktan sonra 
ın:cadelede devanı etmelerinin 
d" nıısı olamazdı. Bunun için· 
v,'' ki Türk - Yunan dostlu
!~ ':'_zun asırların kazandırdığı 

rubelerin mahsulüdür 

Dostluktan sonra bu iktısa
di münasebatın inkiıaf etmeme 
sine imkan yoktur. Yunanlı· 
!ar bizden istihlak için de mu
tavassıt sıfatile satmak için 
de daha çok eşya alacaklar
dır. Biz de onlardan çok eşya 
mubayaa edebiliriz. Mesela 
cam ve şişeyi şimdi Avrupa
dan getiriyoruz. Yunanista
nın bu sanayii Avrupa kadar 
inkişaf etmiştir. Bizden daha 
fazla kömür almalarına muka
bil cam ve şişeyi Yunanistan
dan alabiliriz. Yunlmiıtan sa -
nayii son seneler zarfında çok 
seri bir inkişafa mazhar olınuş
tur. lamel Paşanın bu ziyare
tinden sonra Türk tüccarları 
bu komşu dost memleketi zi
yaret edecek olurlarsa, şimdi 
Avrupadan daha yüksek paha
ya aldığımız birçok eşyayı Yu
nanistan' dan alabileceklerini 
göreceklerdir. Ve ihtiyacımız 
olan eşyayı Yunanistan'dan 
mubayaa etmek te bir ticari za 
rurettir. Çünkü Yunanlıların 
bize ihracatları bizim onlara 
yaptığımız ihracatın ancak on 
l>eşte biridir. Kendi malları
mızın müşterisi olan bir mem· 
leketten mal satın almak, o
nun da iştira kabiliyetini arttır 
mak binnetice kendi ihraca
tımıza da yardım etmektir. Biz ı 
demiyoruz ki Yunanistan'dan 
füzuli eşya ithal edelim. Fakat 
mutlaka ithal etmeğe mecbur 
olduğumuz eşyayi tercihan 
hem müşterimiz, hem de kom
şumuz olan bir memleketten 
celbedelim • 

Hülasa Türk Yunan dost
luğunun siyasi ve iktısadi te
melleri pek sağlamdır. Bize 
şimdi pek tabii gibi ~örünen 
bu zaruret dün ne kadar mü,. 
kül idi ve eğer her iki milleti 
de idare eden liderlerin, mazi, 
hal ve istikbal hakkındaki gö
rüşleri nüfuzlu olmasaydı, bu 
mukarenet uzak ve gayrı mu
ayyen bir atiye bırakılabilirdi. 
Binaenaleyh bugön bu yeni 
dostluğu tes'it ederken, bunun 
siyasi ve iktı&adi zaruretlerini 
anlıyan ve her şeye rağmen 
bunu tahakkuk ettire:;a ricalin 
mesaisini minnetle yadetmek 
bir kadirşinaslık iktizasıdır. 

Ahmet SüKRÜ 

BÜDAPEŞTE14 (Hususi)· 
Başvekil İsmet Pata Hazret 

!eri ve Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey bu akşanı Peıteden 
müfarakat etmişlerdir. Heyet 
doğruca Venediğe gidecek ve 
oradan Ege vapuruna rakiben 
İstanbula hareket edecektir. Ve 
nedikte vali ve mahalli erkanı 
hükümet tarafından kartılana
caktır. Heyet şerefine Venedik 
belediyesinde bir ziyafet veril-

mesi muhtemeldir. lsmet Paşa 
Hazretleri 19 teşrinievvel pazar 
tesi günü lıtanbulda bulunacak 
!ardır. 

Mühim bir sual 
BUDAPEŞTE 14 (A.A.)

Türkiye Başvekili lımet Paşa 
Hazretleri ile HaricıJe Vekili 
Tevfik Rüştü Be:rfemli, bu sa
bah Macar Meçhul asker abide 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Otobüsçüler telaşta ! 
Belediye otobüs imtiyazını 
alırsa vaziyetleri ne olacak? 

Belediye tarafından tehrimizde 1 Bu ruhaat imtiyaz mahiyetindedir. 
otobüs itletmek imtiyazuu .. almak ' Bel~diy~ ~?y~ı aldığı taktirde o-
üzere Dahiliye vek?letine murac· 0 tob'.'ılerınuzı .~ub~Y1.aa elnıek ve bu 
edilmeıi ali.kadar vuıyetten muteve ıt zar-arlarunızı 
!arı endiıe ve t . 1 ödemek mecburiyetindedir ki üç bu 
la:ıa dütürdü. 5,,, çıik milyonu mütecavizdir. icap ,.. 

d 1 
derse, bu bapta hukukumuzu mah-

zamanlar a 0 d' d d ·· daf keme nez ın e e mu aa edece-
büs serviı)eri 
karlı it haline ııe. 
miştir. Otobüs 11 · 

hiplerinden eslıi 
tayyareci Ali Rı
za Ef. dün bi 
mubarririmize d 
miıtir ki: 

"- Otobüsler ı- ALI IU.tA l:.f. 
çin yüz binlerce lira sermaye koy
duk ve Belediyeden ruhsat aldık. 

jiz. Zaten belediyenin talebi tica
ret kanununa muhaj1f ul:..ıu~q cuıet
le kabul edilmiyeceği muhakkaktır. 

Şehrimizde 115 kadar otobüs İf
lemel<tedir. Bunların 40 ı Kadıköy 
ve Oıküdar mıntakasında, 15 i Ba 
kırköyde, 60 ı da lıtanbul ve Be
yoğlunda çalı9ıyor · Bunların her 
biri asgari 3000 lira kıymetindedir. 

Belediyenin, imtiyaz için ıebep 
olarak otobüslerin İntizamaızlığa 
meydan verdiğini ileri •iiımeıi hiç 

=============-- doğru değildir. Otobiiıler, lüzu. 
· ı mundan çok ağır takyıdatı muhtevi il 

-;:--':""".İ':"-~-.._l talimatname ile tamamen int~ 
altındadır. Her halde diğer vesaiti 
oaldiyeden daha muntazamdır. Oto
büslerin ııeçtikleri yerler muayyen
clir. Jiatti bu yüzden halkın ihtiya
cına kO§amıyoruz. Beyoğlundan E
minönüne bile nakliyata müsaade 
edilmemiıtir. 

Yunanistana giden atletler dün ııel
diler. Resmimiz onlardan bir grupu 
gösteriyor. Yazısı ıpor sütunlarnnız 
· dadır 

Sonra otobüs talimatnamesi fen
ne mugayırd'ır. Jiiç bir fabrikanın 
yapmadığı ve mahzurlarını bildirdi 
ii hidrolik frenlerde iırar ebnek 
ııayn mantıkidir. 

Otobüıler aayeıinde ıenede 50 
bin lira varidat alan Belecliyeııin 
bizi tazyik değil, teşvik etmesi la
zım ııelirdi. Vesaiti nakliyenin geç. 
mesi memnun olmıyan caddelerden 
otobüslerin de geçmelerine ınüaaa
de ebnelidir. 

H ükiimetin bizi himaye ve hak
kımızı muhafaza edeceğine emin 
olduğumuz için, vaz..İyetin tavazzu
hunu bekliyeceğiz. Yazın yevmiye 
kazancı 30 liraya baliğ olan bir 0 • 

tobüı şimdi günde ancak 15 lira 
ha11lat temin edebilmektedir. 

Belediyenin otobüs itini idare. 
etmesi imkinsızdrr." 

Buhrandan müteessir olınıyan ve 
belki de ucuzluğu dolayısile vaziye
te tetabuk eden yejane nakil va11• 
taoı otobüılerdir:' 

TERKOS 
Tesisat kat'i 

surette 
satın alınıyor 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

ANKARA, 14 (Telefon
la) -Terkoıun mübayaa11 
Heyeti Vekilede karar altı
na alınmış ve bu husustaki 
kararname Reisicümhur Hz 
nin tasdikına iktiran etmit
tir. Keyfiyet Nafia Vekale
ti tarafından katibiadil va
sıtasile mezkür şirkete teb
liğ edilmiştir. Mukavele 
mucibince 933 senesi kanu 
nuaaniıine kadar ıirket İf· 
!erini tasfiye etmit buluna
cak ve tesisatı hükO.mete 
devrü teslim edecektir. 

J Balkan konferansının lstanbul hazırlık içtimalarından 

İstanbul su işi ya beledi
ye tarafından idare oluna
cak veya işletilınesi diğer 
bir şirkete tevdi edilecektir. 

i Yunan heyeti bugün 
1 şehrimize geliyor 

Recep Beyin 
Konferansı 

1 Heyet ve gazeteci misafirler Y eşi] 
köy açıklarında karşılanacak 

• 

--
Türkiye milli şubesi dün hır içtima yal'tı, 

komisyonlar cumartesiye çalışacaklar 
Recep 8. cuma günü 

mühim bir 
konferans verecek 
C. H. Fırkası umumi katibi 

Recep Bey yarın sabah Anka
radan şehrimize gelecektir. Re
cep Bey cuma günü saat 15 te 
Darülfünun konferans salonun 
da bir konferans verecektir. 
Konferansın mevzuu C. H. Fır 
kası programının izahıdır. Kon 
ferans umuma serbest ohcak
tır. Bir saat kadar sürecek olan 
konferansın hitamında kııa bir 
fasıladan sonra isteyenler müta 
lealannı beyan edeceklerdir. 
Ve bunun üzerine açık ve ilmi 
bir hasbuhal ve münakaşa yapı 
lacaktır. Son büyük kongrede 
uzun müzakereler netice.inde 
tesbit edilmit olan ve inkılabı
mız ve memleketimiz için derin 
esaıları ihtiva eden ve büyük 
bir tetkik mahsulü bulunan bu 
proııramm teşrihi makaadile ve 
rilecek olan bu konferanı çok 
mühim olacaktır. 

~y~n ~irmisincle açılacak o- 1 bir vapuru istikbal edecek zeva 
lan ıkincı Balkan konferansı ih- tı Y eıiköy açıklarına götürecek 
zaratı ikmal edilmiı gibidir. tir. Vapur orada Ankara vapu. 
Balkan konferansı Türkiye mil runa yanatacak müatakbilin va 
li şubesi dün gene içtima etmit pura çıkarak murahhaslara be. 
ve ihzari müzakerata devam ey yanı hotamedi edeceklerdir. 
)emiştir. Cumartesi günü ko- Ayrıca vapur Galata rıhtımına 
misyonlar ayrı ayrı içtima ede- yanaıtığı zaman da tezahürat 
cek ve esaslı mesailerine başla- ve istikbal merasimi yapılacak 
yacaklardır. Konferansa iştirak murahhaslar buradan ihzar edl 
edecek Yunan murahhasları bu len otomobillerle Tokatlıyana 
gün saat 3,30 da Ankara vapu· gideceklerdir. Bulgar heyeti 
ru ile ıehrimize geleceklerdir. murahhaaası da ayın on yedisin 
Ankara vapuru Mannarada iı- de hareket edecek ve on doku
tikbal edilecektir. Saat 2,30 zunda ıehrimize geleceklerdir. 
Seyrisefain rıhtmndan hareket Yugoslavya heyeti murahhasa· 
edecek olan Şirketi Hayriyenin (Devamı 6 ıncı sahiiede) 

Ressam Ruhi Bey 
Kıymetli san'atkarlarımız

dan ressam Ruhi Bey v~at et
t?":~'l!'::::::""...,..-l mittir. Cenaze

i dün Fran
ız hastahane
inden kaldırıla 
ak Kasımpaıa. 1 

la Büyük cami
le namazı kılm
ıktan sonraOk 
neydanındaki a 
le kabriıtanı
a defnedilmiş- ! 

merbum .Kuru B. tir. Memleketi-
mizin tanınmıt san' atkarları, ı 
san' at arkadaşları, Güzel San'. 
atler Akademisi talebeleri ve 
kendisini seven kalabalık bir 
dost kafilesi dün cenazesinde 
bulunarak üstada kartı son va- ' 
zifelerini ifa etınişlerdir. Ruhi 
Bey, cidalcu bir aan'atki.rdı. 
Kendine has renklerinde ölmez 
eserler bırakmıştır. Bahriye 
mektebinden inşaiye mühendi- 1 

ıi olarak çıkmış ve yüzbaıı rüt 
besi ihraz ettikten sonra Sana
yii Nefise mektebinde birinci
lik kazanarak Avrupaya ııitmiş 
tir. Avrupada Çallı İbrahim B. 
ile birlikte çalışmrt ve vatana 
av;de.tinde birçok talebe. yetiştir j 
mıştır. Memlekete bedıye etti
ği kıymetli tablolarından bir 
kaç tane daimi bir galeri için iş 
tira ve ailesine yardımı Maarif 
Vekaletinin semahatinden ü
mit ederiz. Gerek kederdide aİ· 
leıine, ııerekse onu ebediyen 
kaybeden san'at arkada9larına 
beyanı taziyet ederiz. 

Yeni tefrikamız 

Sinema aleminin 
gizli tarafları 

Bir stüdyo kapısında iş arıgan krzlar 

Sinemayı uzaktan görenler sinema &lemini binbir ge
ce masalları şeklinde tahayyül ederler. Halbu ki sine
ma alıp yürüyeli bu &lemin sineması değitıni9tir. Çünkü 
para, kadın ve atkın girdiği yere bittabi hıra ve intrika 
da girmittir. 

Sınema aleminin içyüzü cidden meraklı ve hatta ea
rarenıizdir. Yeni baılayacağımız bir tefrika ile bu h . 
yatın içyüzünü karilerimize anlatacağız. a 

• 

• 
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2 MiLLİYET PERŞEMBE 15 TEŞRiNiEVVEL 
N 

1931 -E22 

Sinemalar için bir 
talimatname yapıldı 

1 HARüCô HABERILER 1 E"?'! millh &J 
Her hangi _bir tehlikeye karşı 

alınacak yeni tedbirler nelerdir? 
Sinema mevsimi geldiği için bil

ha .. a cuma günleri halk sinemalara 
fazla tehacüm etmekte ve bazı teh
likeli vaziyetler ihdaı edilmektedir. 

Vali ve Belediye reiıi Muhittin 
B. dün sinemaların bu vaziyeti hak 
kında 12 maddelik bir taminı kale
me alarak, dün sür'atle kaymakam
lıklara tebliğ ettirmiştir. Bu tamim 
şudur: 

1 - Sinema mevsimi hulul etti. 
2 - Bizdeki sinema ve tiyatro 

binaları ya ahşaptır, yahut derin 
koridorlarla caddeden pek içeriye 
ve derinlere çekilmiştir. 

3 - Hallan rağbetini celbeden 
filmler ve temıillerin gösteril~ 
sırada büyük izdihamlar büd olu
yor. 

4 - Bu vaziyetlerde halka korku 
ve heyecan verecek herhangi bir 
vak'a mütteri üzerinde herhangi 
bozgun tevlit ederek hadisenin asd 
tesirinden daha fec.i ve fena netice
ler tevlit edeceği bütün dünya.Ta ge 
çen müeuif misallerle sabittir. 

Bu vaziyette tehlikeden hayatını 
kurtarmak istiyenler biribirlerini 
çiğnememek için çok fena bir netice 
tevlit edebilir. 

Bittabi bu itlerin tanzimine me
mur olan mes'ullere vahim akibet
ler hazırlayabilir. 

5 - Bütün bu ihtimalleri nazan 
dikkata alarak timdiden alınmuı 
mümkün <>lan tedbirlerin derpif ve 
hazırlanması lazımdır. 

6 - Bu cümleden olarak sinema 
ve tiyatrolarda talimatnameyi mah
susasınd~ yazdı olduğu veçhile hal
kın binalar dahilinde geçeceği yol. 
larm her ne baha.ama oluna ol•un • 
serbea bırakılmatını temin etmek 1 

18.zundır. Bunun için sineme sahip
lerine rağbet kart1&mda haddi istia
bisinden fazla bilet keıilmemeainin 
katiyetle tebliği ve temini İcap .,. 
der. Mütteriden bunlara riayetıiz
lik edenler olursa ıinema sahipleri 
derhal zabıtaya telefon ederek key
fi.vetten haberdar etmelidirler. 

7 - Böyle bir panik vukuunda 
mahreçlerde balkın birikmeıini me
niçin ne yapdmak lazımsa dütünilp 
tedbir ve tertip almak ve bıınu tat
bik için zabıta kuvvetlerini timdi
den hazırlamak li.zınıdır. 

8 - Çıkış yerleri arlı:a taraflarda 
ve karanlık sokaklarda olan bu ka
bil müessese sahiplerini umumi ten
virat sahasına kadar olan kısmın o
yun müddetince tenvire icbar etme
lidir. Mümkün olmazsa belediyece 
kafi miktarda limba konmalıdır. 

9 - Sinema ve tiyatrolarm met
hal ve mahreçlerine büyük harfler
le ve vceleri iyi tenvir edilmiı ola
rak (yollan kapamaynm:) liıvhaları 
aatınnah ve bu ıivhalıırm etrafında 
dikkati Üzerlerine çekebilecek bqka 
bir yazı veya reldô.m, ..-eya lô.mba 
bulıındurulmıımalıclır. 

10 - Bütün çıkıf kapdarmın ki
lilliz ve herkes tarafından derhal 
açdabilecek tarzda muhafazası te
min edilmelidir. 

11 - Tepebaşı kıtlık tiyatroıu
nun bat tarafındaki localarından bi 
rer veya ikisi kaldırdarak birer met 
hal açdmalı ve serbes bulundurul
malıdır. 

12 - Sinema perdelerine her o
yun batlamazdan evvel (Sinema 
salonunda sigara içmek umumun 
sıhhatini ihlal ettiği için belediyece 
menedilmittir.) (Salon dahilindeld 
yolları her ne suretle oluraa olsun 
İşgal etmek halkın hayatı için tehli
keli olduğundan belediyece menedil
miıtir.) 

(Kapıdan salona kadar olan yol
ların daima serbea kalmuı ve yol 
üzerinde hiç bir suretle tevakkuf e
dilmemesi her hangi bir kaza vuku
unda hayatınızı kurtarmak için çok 
ehemmiyetlidir. Bunlara riayet edi
niz). cümlelerini projeksiyonla ak
settirmelidir. 

Kaymakamlar bu talimatın der
hal tatbikine geçecekler ve mevzuu 
bahsolan biitün tesiıatnı yapılma11-
m temin edeceklerdir. 

Yunan artistleri şerefine çag 
ziya/eti verildi 

Dün saat 17 de Garden Bar
da Fransız tiyatrosu müdiriyeti 

tarafından Yunan artistleri te

refine mükellef bir çay ziyafeti 

verilmiştir. Türk san'atkii.rları 

da davet edilmişti. 17,5 ğa doğ 
ru davetliler gelmeğe başladı. 

Hemen hemen bütün Darülbe
dayi artistleri, Dıırülbedııyi mü 
dürü Memduh Bey, Gavrilidiı, 
Matmazel Papadaki, M. Mürat 
ve arkadaılan davetliler arasm 
da göze çarpıyordu. Matmazel 
Papadaki ve M. Gavrilidiı, ay
rı ayrı davetlilerle metgul olu
yor ve her kesin masasında otu 
rup hatırlarını soruyorlar ve u
zun uzun konuşuyorlardı. Mat 
mazel Papadakiden gazetemiz 
için birkaç dakikasını rica ettik 
Gayet nezaketle karşıladı ve su 
allermize hahitle cevap verme
~e başladı: 

- Memleketimizi nasıl oldu 
nuz? 

- Oh! Size ne söyleyeyim? 
Esiri adamlar acaibi ıeb' adan 
bahsederler. Eminim ki bunu 
söyleyenler eğer lstanbulu gör 
müş olsalardı, bunu mutlaka 
sekize iblağ ederlerdi. Ben lı
tanbulu isme ntanırdım; çün
kü ebeveynim lstanbulludur ve 
burada çok seneler yaşamıtlar 
dır. Ecnebi bir memlekete ilk 
defa turneye çıkıyorum ve ilk 
defa da güzel tehrinize gelmek 
beni ayrıca mııhzuz ediyor. Bu
rada gördüğüm ateşin hüsnü ka 
bulden, gazetecilerden, artist
lerden çok memnunum. 

-Burada kaç piyes oyn:ı.ya
cakaınız? 

- 60 piyealik bir reperatcva 
nmız var. Hepsini burada oyna 
mak istiyorum. Bilhassa Bedia 
Hanımla oynamak en büyük 

lktısadi Kronik 

Son iktisadi vaziyet 
I - lngiltere altunu bırak- kabiliyeti düfüyor. Çünkü ora 

tıktan sonra da gümüş ile tediyat usulü 

ı ·1t 'd _, vardır. Ve gümüş fiatlerinde 
ngı ere en sonra şu auem I k I k d d"I k 

1 k ti it b kt 1 M 
şu su ut ar ay e ı me te-

e e er a mı ıra ı ar: ı- d. 
sır, İrlanda, Oanimarka, Nor ırG:. .. ün fi . b' O · 

t P k . B 1. • umuş atı ır ns yanı 
veç, sveç orte ız, o ıvıa, 31 lO .. ·· ·· k t" 
K 1 b . B h d d 1 , gram gumuşun ıyme ı o om 111 • u ran an o ayı T 1 k 
zaten altını bırakan memleket- fi ıng 0 ara ' 
ler de şunlardır: Arjantin, A 1925 Eylülde 32 5/ 8 idi, 
vusturalya, Brezilya, Meksi- 1926 Eylulde 28 1/ 2 idi, 
ka. Şu halde bu memleketlerin 1927 Eylulde 25 5/8 idi, 
lngiltere'ye karşı iştira kabili- 1928 Eylulde 26 1/ 4 idi, 
yetleri düşmüştür. 1929 Eyliilde 23 1/ 2 idi, 

Diğer taraftan Aksayi Şar- 1930 Eylulde 17 idi 
kın İngiltere'ye karşı iştira 1931 Eylulde 12 7 / 8 idi 

M. Brüning 
Mecliste 
Nutkunu hırs ve he

yecanla söyledi 
BERLIN, 14. A.A.- Ba,veki1i.n beya

nat ve nutkile hasıl olan intiba umumi 

avrette iki teli.kki edilmi,tir. Celaeden 

aon.ra ha••• baı•ekilin N .. yonaliat .sağ 

cenahı fena vaziyete .sokmak ve çekinaen 

duran küçük meclis gruplarını mesel& ik

liaatçı fu·ka, mütedil z.iraatçiler ve Land

volklar ııihi küçük parlamento hiziplerini 

h6-kiımetin nokta.i nazarına i,tirak ettir

mek için takip ettlii maksada vaıil oldu
ğunu. ıöatermekte idi. Batvekil beyanatı

nı sakin ve kati bi,. aeda tle okumuştur. 

Sesin brudeti daha ziyade teılr icra et

mi1tir. Başvekil ara.11Ya komünistlerin 

söze karışmaları üzerine suı.mu, ve mü

teakiben tekrar kira.atine devam etmi-ttir. 

M.. Bruning, bu sefer nutkuttu bamh••

ka bir tarz.da söylemittir. MünuUleyh her 
ne kadar kondiaine hakim olmakla bera

ber, güç zaptedebildiii bir hıra ile bu 

ıuretle Reichatagta ıöz töylediği nadiren 

sörülın.üıtü. Bu hal Reicbıtal't• azim bir 

heyecan u1alldırm14br. 

Bir aaat bir çeyrek devam eden Reichıı. 
ta• ceİıeıi eyni bülı.Unıet namına söz söy
leyen batvekilin beyan11-hru okumaıın.a ve 

alyaıi ve iktiaadi: •••İyetiı:ı tedklkine 

lauredUmittir. Bat•ekilin beyanatını ara
da sırada kateden birçok müatolu.i, hllrıh, 
lrıiddelli. müdalı.eleler iıt4na edilirse biç· 

bir hadiıae çıkmıt deii.ldlr. Encümenler
de müsaker• ile meııu.l olan Naz.isler par 
lamento milsakerelerind• kedilerini tem
sil için ııralan Ü.Serinde bililıareket otu· 
ran yalıwı: iki üç meb'u.ıu. memur etrniı

lerdl. 

Barcelone Umanı grevi 
BARCELONE, 13 A.A. - U

n.n ihtilfıh ayni nzlyette ve bira:a 
vahimlOfmeA• mütemayildir. Bu
gün ancak milttehit sendikalara 
mensup ba21 amele çalqmaktadır. 
Fakat araba yokluğu itlerini müş
külleşdiriyor, nakliyatı el arabala
r ile yapiyorlar. Kömür madeni yük
lü birçok gemiler bekleyip dunnak
tadır. Vapur emanetcileri ile duk 
patronları, yann pamuk ve odunun 
mebni surette bulunıluju rıhtnn
larda ite batlıyacaldarıru bildirecek 
lenUr. Hükfunet memurları, kencll
lerine sal hürriyetini temin etmiı 
olduklanndan her türlü amel"fİ ı.
tihdam edebileeelderdir. 

Lübeck'teki büyük 
mahkeme 

LUBECK, 14 A. A. - Lubeck 
mahkemeıinin ikinci gününün bü
yük bir kıamı Lubeck sıhhiye dai
re&i menauplarından maznun dok
tör Alstacdt'nin isticvabına inbaaar 
etmiıtir. Mumaileyh birçok muva
fık raporlar üzerine (B.C.G.) aıw
run iıtimalini taveiye etmeğe naııl 
mecbur kaldığım izah etmiıtir. 

Müzakereler esnasında profesör 
Calmet'in tavsiyelerinin Lubeck'te 
nazan dikkate alınmamıı olduğu 
öğrenilmiıtir. aten harici manzara
larından da Lubeck' le yap dan müs
tehzaratın Pariı'tekilerden çok far
klı olduğu anlatılmakta idi. 

Paris'teki pasteur enstitüsü (8. 
C. G.) yi ampul halinde yaptığı hal 
de Lubeck laboratuan, bu atıyı her 
kesin kolaylıkla çıkarabileceği cam 
kapsüllerle kapalı şişeler içerisinde 
hazırlamakta idi. Profesör Calmet' -
in umumi tavsiyelerinin de noktası 
nokta11na takip ve tatbik edilmedi
ği anlaşılmıştır. Muhakeme, bu atı
nın sureti iıtimalini gösteren tali
matnamelerin makza Lubeck labo
ratuarile profesör Calmet'in ( B.C. 
G.) ye ait tavsiyelerinin mukayese
sini temin makaadile Almancaya 
tercüme edilme•ini emretmiıtir. ·-········· .. -· .. -················-······--···-
emelimdir. Bundan batkıı An
karada bir iki temsil vermek is 
tyorum. Bu akşam Ik oyunumu 
oynayacağım. Çok heyecanlı
yıın, bakalım şehrinizin bana 
gösterdiği bu büyük kıymete 
layik olabilecek miyim?. 

Bundan sonra matmazel Pa
padakis hazıruna biri Fransız
ca ve diğeri Rumca olmak üze 
re iki ~aı·kı söyledi ve çok alkı~ 
landı. 

Yani, Aksayı ~arkın İngilte 
re'den aldığı bilhasaa büyük 
mikyasta pamuklu mensucatı 
ticareti durmaktadır. 

Onun için İngiltere'nin al -
tın terketmekle istihdaf ettiği 
en mühim gaye, İngiltere ih
racatının artması gayesi, he
men derhal tahakkuk edecek 
gibi görünmüyor. 

İstihdaf edilen ikinci gaye, 
ithalatın azaltılma11 idi. Aca
ba bu gayenin istikbali nedir? 
Eğer yukarda zikredilenlerden 
başkaca memleketlerde sıra ile 
altından vaz geçerlerse, bu is-

. tikbal parlak sayılamaz. Zira 
bu takdirde lngiltere ile diğer 
memleketle?in para kıymetle
ri tevazunu evvelce tahmin e
dildiği gibi vahim sui·ette de -

Mançuri j Gırnatada 
Vakagii Arbede 
Cemiyeti akvam itilafa 

yol açıyor 
CENEVRE, 13 A.A. - Çin - Ja· 

pon ihiliifı ile meşgul olmak ilzere 
bugün toplanmış olan Cemiyeti Ak
vam meclisinde M. Briand bir nu
tuk irat ederek gerek kendisinin ve 
gerek arkadatlarının geçenki içtima 
devresinde vazifeıini pek mükem· 
mel bir surette ifa etmit bulunan 
M. Lerroux'nun gaybubetinden do
layı müteessif olduklarını beyan et• 
miştir. Maamafih, M. Briand, M. 
Lerroux'nun ittihaz etmiş olduğu 
karar karş11mda serfuru etmekte
dir. 

Mumaileyh, milletler arasındaki 
bu nevi ihtilaflara ait celselere ri
yaset hususunda mukadderatm ga
rip bir rol oynamakta olduğunu ve 
bu gibi celselerde riyasetin daima 
kendisine tevdi edilegelmekte oldu· 
ğunu ilave eylemiıtir. 

M. Briand, kendisine tndi edil
miş olan iti .kabul etmemin kendisi 
için bir vazife telikki eylemekte ol
duğunu beyan ve Cemiyeti Akva
mın sulh gayesini elde edeceği ümi 
dini izhar etmiıtir. Bunu muteakip 
ihtiliıf hakkında müzakereler batla
mıştır. Müzakerat, Çin ve Japon 
murahhasları arasında bir mükale
meye münhasır kalnuttır. 

M. Y oshizawa, hiikUmetinin nok
tai nazarını izah ve teırih etmİ§tir .. 
Mumaileyh, Mançuri' deki Çin - Ja
pon münasebatının tarihçesini yap
makta tereddüt etmemiştir. Japon 
murahhası, acil bir tehlikeyi defet
mek için iki harpte mevcudiyetini 
muhataraya ilka etmİf olan Japon 
milletinin Mançuri mıntakalarını 
kendi mevcudiyetine stkı sıkı bağlı 
telakki etmekte olduğunu söylemiş
tir. Japonya'nın bu memleket erazi
ainde gözü yoktur. Fakat orada ha
yati, ıiyaıi ve iktııadi menfaatJeri 
Yardır. Japonya o mm takalar da bü
tün milletlerin iktısadi faaliyetleri
nin müdafüdir. 

Çin ve Japon murahhasları, bü
yük bir sükut içinde dinlenilen i
zahatlarını bitirdikten sonra M. Bri 
and müdahele ederek ilci tarafa da 
hitap etmit ve takriben şu lisanı 
kullanmı9tır: 

Bulunduğuınu noktada müza
kerab muahhar bir tarihe bıralona
mız muvafık olur. İki tarafın izaha
tını dinledikten aonra gördük ki Ja
ponya erazide gözü olmadığını te
min ve bu teminatım tekrar etmek
tedir, Ve tebaasının mal ve canları
nın muhafaza edilmek fllrtİle itgali 
altındaki erazi tahliyeye amade bu
luıunaktadır. 

Çin'liler de Japonlara karşı mu
kabeleibilmlıil ve intikam hisleri 
beslemektedir!« ve her türlü teca
vüz ve taarruzdan içtinap edecekler 
dir. 

M. Briand, ilaveten demiştir ki: 
ihtilafın bir fecaat ve felakete mün
cer olmıyacağ'inı ümit ediyorum .. 

Çin murahhası ne diyor? 
CENEVRE, 13 A.A. - Cemiye

ti Akvam medioinde Çin mümessili 
M. Sze Çin halkını sinirlendiren se
bepler hakkında izahat vermit ve 
bir az evvel almış olduğu iki telgra
fı okumuıtur. Bu telgraflarda Ja
ponlar'ın Çin' de iki açık teşbri bom
bardıman etmiş oldukları haber ve
rilmekte idi. 

Nihayetin bugünkü. safhasına 
nazaran müzakerenin devamını da
ha sonraya bırakmalı: muvaftk ola
caktır. Japonya'nın Çin toprakların 
da gözü olmadfiı hakkındaki tenü
natmı tekrar ve teyit et~ğini görü
yoruz. Çin de her hangi bir ıuretle 
mukabele bilmisi fikrinde olmadığı. 
nı temin etmektedir. Bu ihtiliıfta 
iki tarafı teşkil eden Çin ve Japon 
hükumetlerinin Cemiyeti Akvam a
zuı olduklarını Cemiyeti Akvam 
mt:...:.lisinin çetin ve Yama.tı bir vazi .. 
fe karıısında bulunduğunu ve bu 
vaz.ifeyi daha doğru malUınat alır 
almaz lilzmı gelen azim ve metanet
le ifa edeceğini nazan itibare alarak 
diyebilirim ki ben timdiye kadar bu 
ihtilafa benzer bir kaç vak'a karşı
sında bulu.ndum. Cemiyeti Akvamın 

ğil, ehemmiyetsiz surette bo
zulmuş olacaktır. Hadisat ta 
böyle gibi, yani diğer memle
ketler de altından vaz geçe
ceklennİ§ gibi, temayül göste
riyor. Bütün dünyada altının 
yüzde krrkı Amerikada, yüzde 
yirmisi Fransada olduğuna gö 
re meydanda taksim edilecek al 
tm azalmış oluyor • 

Bu sebepten, İngiltere, it 
halatını şu başka yoldan dıı
raltmağı düşünmektedir: Güm 
rük d.varlan tesis ederek. F 11-

kat İngiltere, gümrüğü kabul 
edecek mi? 

Ortada Ü!( fırka var. Üçü
nün de gümrük hakkındaki fi
kirlerinde teşettüt mevcut. 27 
teşrinievvelde yapılacak intiha 
batta, bütün meselelerin baş-

Gençlerle ıpuhafızlar 
çarpışhlar 

GIRNATA, 13 A.A. - Bir çok 
gençlerden mürekkep bir kafile ile 
muhafız kuvvetler arasında bir çar
pışma olmuıtur. liri taraftan 30 d 
kadar siliib atdmıştır. Bundan baı· 
ka tehrin orta kısmındaki muhtelif 
sokaklarda tüfek ateti teati edilmit 
tir. 

lğtiıaıçılann birikip toplan
dıkları yerleri ökrenip ortaya çıkar
mak üzere bir tayyare ıehir üzerin
de uçup dolaımıttır. Bir müddet 
sonra tüfek ateşi tekrar batladığm
dan mağaza, dükkan ve kahveler 
kapanın•ıtır. Ehali ookaklardan çe
kilmiıtir. Buralarda grevcilerle po
lislerden başka kimseye rast gelin
memektedir. 

Saat on yedi buçukta tüfek ate§İ 
hô.li devam etmekte idi. 

japonyada bir 
nehir taşh 

TOKYIO, 13 A.A. - Oaaka 
Mainichi gazetesinin verdiği bir ha
bere göre, Miyez eyaletinde bir neh 
rin tllfmaaı yüzünden 200 den faz
la kimse boğulmuıtur. Bir su setti 
yıkılmıı, ıular bir çok köyleri kap
byarak her ıeyi tahrip etmiıtir. .............. , .................................... _. 
vazifelerini görmeaini mümkün kı
lan şey alakadar taraflann Cemiye
ti Akvama gösterdikleri emniyet ve 
itimat hi11i olmuştur. 

Çin ve Japonyanın da Cemiyeti 
Akvama ayni suretle itimat göster
melerini ve bir takım yeni vak'ala
rın şimdiki vaziyeti bir kat daha 
kanştırmıyacağmdan emin olmamı
zı temenni ederim. Cemiyeti Akvam 
uhdesine düıen vazifeyi ifadan ka
çınmıyacaktır. 

aŞyet bize yardım lutfunda bu
lunulacak olursa ayni aile azaım
dan olan ilci memleket arasında a
henk ve imtizacı yeniden teıis ede
ceğiz." 

Henüz itilaf imkanı yok 
CENEVRE, 13 A.A. - Cemiye

ti Akvam meclisinin birinci günü, 
müsait bir hava içinde nihayet bul· 
muıtur. iki tarafın istima:na tahsis 
edilmit olan iki umn celseden son
ra, hala bir itilaf imkô.ru mütahede 
edilememiıse de hiç olmazsa böyle 
bir bava buaııle gelmiştir. Bu neti
ce ihmal edilecek bir netice değil
dir. Aralarında nhim bir ihtilaf bu
lunnan iki memleket mümessilleri 
oon derece serbesti ile tikayetlerini 
beyan etmiıler, ve taleplerini ser
detmitler ve hiçbir dakika da müca 
melekirlık hududunu tecavüz eyle
memitlerdir. Yalnız bir dakika, iki 
rakip biribirlerinden istizahta bulun 
muılardır. Bu k .. a bir kelime duel
losuolmuı fakat neticesiz kalmııtır. 
Bu sebepten dolayı M. Briand, gü
nün nihayetinde ve nrkadaşlarile a
li.kadarlar huzurunda memnuniyeti
ni izhar eylemi~tir. Bu ilk netice
nin, mecliıin ve meclisteki müzake
ratın bugünkü idaresi tarzinin mah
sulü olduğunu kabul ve teslim et
mek lazımdır. Mecliste lord Rea
ding'in M. Grandi, ve M.. Briand'ın 
bulunmaaı Cenevre ali mahkeme•i· 
ne birkaç gün malik olmadığı bir 
mahabet ve hakimiyet izafe ediyor
du, Nihayet kenduinin de söylediği 
veçhile, kaderin daima kendisini ih
tilaf halinde bulunan milletleri uz
laıtınnağa sevketmekte olduğıı M. 
Briand'ın mevcudiyeti müzakel·ata 
giriıilmit olan tetebbü•Ün muvaffa· 
kiyetine müsait bir nitfuz ve itimat 
mahiyeti bahpylemekte jdi. 

Gerek meclisteki ve gerek bey
nelmilel mahafildelci umumi itiba, 
buııünkü buhranı halledecek alan 
yegane adamın iki defa 4 devleti 
kanlı bir ihtilaf uçurumunun kena
nnda durdurmağa muvaffak olmuı 
olan zat olduğu merkezindedir. 

Maamafih, hiç kimse ve herkes
ten ziyade M. Briand1 tahakkuk et
tirilecek bu itin çok müıkül oldu
ğunda tüphe etmemektedir. Fakat 
meclisin muvaffak ümidile ve kemsı 
li cesaretle bu İşe gİrİfmİt olması 
az hl• ıey değildir. 

ma gümrük konmuştur. Kon
aervatifler ağır gümrük diyor
lar, batka fey demiyorlar. Li
derleri eski baıvekil Baldvin 
tekrar baıvekll oluna, ilk iti 
gümrük koymak olııcatı fÜp
hesizdir. Liberaller şimdiye 
kadar serbest ticaret istiyor
lardı , gümrük aleyhinde idi
ler. Fakat son günlerde bu fır 
ka 2 ye bölündü. 58 liberalin 
25 şi , Hindistan raporile meş
hur Simon'un etrafında topla
nıyorlar, hafif gümrük İstiyor 
lıır. Bize göre bir Liberalin 
gümrük istemesi garip görü
nür. Fakat İngiltere acayip 
bir memlekettir. Orada bir 
fırkadan diğerine geçmek ga
rip görünmediği gibi, bir fik -
rin lehinde söylerken birden 

Buğdayların Istanbula nakli içi fi 
Nafia vekaleti tedbirler aldı 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Nafia Vekaleti buğday müstalı 
sillerinin buğdaylarını İstanbula nakletmek hususunda göster· 
dikleri tehalük karşısında bazı tedbirler almaktadır. Halen Bile
cik - Haydarpaşa arasında bu İte tahsis olunmuı 800 vagon var· 
dır. Bu mikdar müstahsillerin talebi karşısında matluba kafi gel 
memektedir. Haydarpaşadıı yevmiye 100 vagon tahliye olunaba 
mektedir. Bu mikdarın 150 ye kadar çıkarılması için tedabir alı· 
nacaktn. Mııamafih müstahıilin gösterdiği telis yersiz addedili 
yor. Zira Ti\rkiyede bu sene buğday rekoltesi çok fazla değildir· 
Fiatlerin daha fazla düşmesine ihtimal verilmiyor. 

Bulgaristandaki Türk tütüncüler 
SOFYA 14 (Milliyet) -Ahalisinin kısmı izamı Türk ola 

Mestanlı vilayet meclisinden bir heyet, Ziraat nazırına müraca• 
la bu havulideki halkın perişan vaziyetini anlatmıştır. 25,000 a: 
lenin yegane maiıet vasıta1101 teıkil eden tütün ihracatmd 
son buhran üzerinde, bu havalideki tütün zürraı ellerindeki m 
sulün yü:ı.de 35 inden fazlasını satamamışlardır. Satılan tütün! 
için elde edilen fiııtler son derece dütmüştür. Tüccar tütün reııÇ 
berlerini mahvedecek derece az fiatlan kabul ettirmek istemek
tedir. Heyet, icabı halinde hükfunetin makul bir fiat!e bu havai' 
deki tütünleri satın almasını ve bu kıt halkı tehdit eden kıtlıi 
karşı tedbirler ittihaz etmeıini rica etmittir. 

Filibe hapisanesinde bir arbedı 
SOFYA 14 (Milliyet) - Filibe hapishanesinde bir Tr 

ve bir Stalin taraftarı arasında yapılan münakaşa üzerine, ma 
puslar odun ve demirlerle birbirlerine girmişlerdir. Bu iki hi 
mensup siyasi komünist mııhkUmlar arasında vukuıı gelen 
arbede üaoerine, hapishane müdürü kıtaat celbetmiştir. Arbed 
biri ölmek üzere on kişi yaralannutbr. 

Londra sefirimizin İngiltere hari 
ciye n~zaretinde temasları 

LONDRA, 14 (A.A.) - Deyli Telgraf gazetesinin istihba 
na nazaran Ti.irkiye sefiri, dün Hariciye nezaretine gitmiştir. 
ziyaret Hindistan konferansında SııngatAli'nin hilafetin yerin 
tesisi için Kudüs'te br ialam konferanaının içtimaa daveti ha 
da yaptığı teklif le alakadardır. 

lktısat vekili Paristen dönüyor 
ANKARA, 14 (A.A.) - Bir müddetten beri Avrııpada t 

vide bulunmakta olan lktısııt vekili Mustafa Şeref Bey, 17 tetr 
evvelde Paristen hareketle 20 tetrinievvelde lstanbulda ·hulu 
cağı haber alınmıştır. 

Kıbrıstan damızlık merkep alınd 
ANKARA, 14 (A.A.) - lktısat Vekaletince Krbrıstan 

bin liralık damızlık merkep mübayaa edilmiştir. Yakında Ma 
ristandan da damızlık aygır ve boğa mübayaa edilmesi takar 
etmiştir. 

İngıliz liberal ve mu
hafazakarları 

LONDRA, 13 A.A. - Nasyonal 
• Liberallerle muhafazakarlar nam
zetlerinin mütekabilen yekdiğerleri 
lehine vuku bulan feragatlerinin a
dedi 49 a baliğ olmuş olup her ilci 
grup için hemen hemen müsavi mik 
tarda dır. Diğer taraftan N asyonal -
Liberallerin 14 yerde amele frrka
sından rakipleri buhınmıyacaktır. 

31 simonistten 27 sinin kartmn 
da muhafazak1r rakip bulunmıya
caktır. Londra'nın 62 İntihap dai~ 
reıinde itilaf, yolundadır. Ancak 10 
kadar liberal namzet kalmış olduğu 
söyleniyor. Samuelistlerin uğradtk
ları mali müşküllerin bu siyasetin 
inkişafına yabancı olmaması ihti
mal dahilindedir. 

Bavyerada tifüs 
BERLlN, 13 A.A. - Bavyera'· 

da lr&in Bamberg'te birçok tifüı 
vak'a11 çıkmıttır. 33 kişi ölmüıtür. 
14 hasta, hastanelerde tedavi edil
mektedir. Mektepler kapatılmıştır. 
Yapılan tahkikat, basilleri tehirden 
geçmekte olan ufak bir ırmağın na.k 
letmiı olduğunu metdana çıkannıı
br. 

Bir tecavüz 
BERLlN, 13 A.A.. - Bu gece 

bir takım meçhul p.hıslar üzerlerin 
de komünistlere ait bir takım şey
ler yazılı kırmızı mendilleri tatla
ra sararak Avusturya sefarethane
sini taılamıılarclır. 

zıttını iddia etmek te kimseyi 
telaşlıındırmaz. Loyt Corç 
buna canlı bir misaldir. Ora
da şöyle mülahaza yürütülü
yor: Mademki memleket şu 
anda böyle istiyor, o halde öy 
le yapmalıdır. O kadar .. 

Sosyalistlere gelince, on iki 
ıi 'hariç, iki yüzden fazla di
ğer kısmı kamilen aerbestçi
dir • 

Şu halde gümrük cephesin
den bakılırsa, Konaervatifler 
bir, Liberaller iki, Sosyalist
ler iki olmak üzere, meydan
da tam bet gurup vardır • 

Şayet bu bet guruptan biri
si kahir ekseriyet alırsa, o gu 
rupun kendi gümrük siyaseti 
tatbik olunacaktır. Yok eğer 
beı ıı:urupun hiç birinde kahir 

ispanyanın resmi di 
olmıyacak 

MADRIT, 13 A.A. - Kor 
meclisi lapanya devletinin resmi 
ni olmedığmı nattk bulunan 
nu esa•İ maddesini 41 muhalif 
kartı 267 reyle kabul etmiıtir. 

Biatorbagy suikast 
VIY ANA, 13 A. A. - Bia 

bagy demiryolu suikaıtini yaplfl 
la maznun Macarlı Atu&ka i . 
yoluna girmiştir. Merkum, bir , 
sı meçhul heaabına i:crasite sat 
mış olduğunu beyan eylemi~ ve 
terberg •uikasti 8lralarında B• 
de olduğunu ve Biatorbagy sui 
esnasında da Budape§te'de bul 
duğunu itiraf etmiştir. Maaın 
merkum bu auikaıtlere iıtira 
reddetmekte ve mevzuu bahis 
bul tahıs hakkında hiçbir mal· 
tı bulunmadığmı beyan eylem 
dir. 

Bir radyo tecrübe" 
ROMA, 13 A. A. - Aya 

Marconi dün akşam, Marconi lı 
panyası merkezinden; Rio de J 
ro körfezi üstündeki Corcovad 
pesi zirvesinde resmi lcüşadı y 
rak Mesihe ittihaf olunan ô.bid 
meıaleleripj radyo elektirik m 
!erile yakm•ıtır. Rio'dan bildi 
ğine göre teerübe muvaffakiy 
tatbik edilnıiı ve abide sihirli 
ile yakılımt gibi ıuledar görü 
tür. 

ekseriyet olmaz, yani beş 
rupun iştirııkile bir müv 
meclisi ve bir müvıızene k 
nesi teıekkül ederae, o zil 

öyle bir ticaret siyaseti t 
olunacaktır ki, onda bira 
bestlik, biraz da gümrük 
ber bulunacaktır • 

Böyle bir ucube ile lıı 
iktısııt dünyası istikrar ka 
bilir mi ? 

Elbette kazanamaz. S 
ce, lngiltere'nin siyasi " 
tısııdi hayatr sarsıntıdan 
vakkat olarak kurtulur, 
ve radikal sureti hallerin 
canlı günleri biraz ileriye 
mıt olur. Eğer intihaba 
sağ ve en sol fırkalardan 
nin tam zııferile nihayeti 
se, ya tam manaaile ser 



Boğazlar. ,komisyonu topland •• 
-
Ekonomi 

Beynelmilel serginin 
açılması mukarrer 

Sergi için münasip bir y.er aran~~or 
ruf rük tarifMınde bazı tadılat ya-

Milli İktısat ve Tasar oe- k l if • umumiyetle art-
llıiyeti tarafmdan İı<tanbulda a para ar T"!1 d d.. bii 

1 1 1 bey el tırmı9tır. ıc:aret o ası un 
çı ması karar a4tırı an D .~ , .h t tacirlerine bir ta-
milel serginin açılmasının mu- tü~ 1 raca k bu tezyitten müs 
nasip olup olmayacağının tet- mım yapara dd 1 . bildir-
kik• T. t dası tarafmdan tesna tutulan ma e en 

ı ıcare o • • • Bu dd ler buğday 
teıkil edilen ihtisas komıeyonu mıştır • ma e ,. • fh ali 
ı;a havale edilmi& ve komisyon çavdar, mııır,ddun1, yab., ıs 1 iı 

~ .. •t nı e er ayvan ve 
da arizü amik tetkikattan son- ne muHı a deni 
ra, böyle bir serginin açılması- nebati yağl~, iç yağı, ına 1 

1 
.. . . cevherler kireç ve alçı tat an, 

nın mem eket sanayıı ıçm mu- ' .. ·ıı · 
ld 

,. · • k maden kllmürü ve muması erı, 
zır o u 5 u netıcesıne varara ı .. •. .. 1 
bu yolda karar verınitti· Aldığı kimyevi gubre, gumuf, a tm 
nıız malUıııata nazaran Ticaret meıkUk!t ve paçavra. 

odası ihtisas komisyonunun bu Ticaret odasında 
Yoldaki kararını muvafık bul- • • t'h 
mamış ve Milli lktısat cemiye- yenı ın l ap 
tine İstanbulda beynelmilel bir Ticaret odası meclisi yeni inti-
sergi açılmasının pek iyi olaca- hap heyeti dün ilk içtimaım yapmlf 
ğını bildirmiştir. Oda bu serııi ve intihaba ait hazırlıklara hatla
için en münasip yeri sahilde ve mıttır. 
Ya Beyog" lu, Harbiye tarafların Aldığımız malumata nazaı:an. 
d Ti~aret odası yeni intihabl teınnl-

a olabileceğini en muvafık sani içinde yapılacaktır. 
ınevsimin de sonbahar olduğu-
nu ilave etmektedir. Ticaret odasının 

Borsada dünkü yıldönümü 
muamele 

Dün borsada İngiliz lirası 
816 kuruş 74 santimde açılmıt 
ve 817 kuruşta kapanmıştır. 

Borsada 7000 İngiliz liralık mu 
amele olmuştur. Boı-sada dün 
3,115,000 franklık muamele ol 
muştur. 

Otomatik lokantalar 
Bir Alman müteşebbiıi Tica 

ret odasına müracaatla İstan-
bulda otomatik lokantalar 
vücude getirmek iıtediği 
ni bildirmi,tir. Bu müteıeb
bis, dünyanın her tarafında ta
ammüm etmit ve mühim bir 
mevki işgal etmekte bulunmu, 
olan otomatik lokantaların şim 
diye kadar memleketimizde na 
sıl yapılmamış olduğuna hay· 
ret etmek te ve otomatik lokan 
talar vücude getirmekte gecikil 
memesini tavsiye etmektedir. 
Bu zat şimdi Yugoslavyada oto 
ınatik lokantalar vücude getir
n_ıekte imiş. Oradaki işini biti
rınce lstanbula gelerek derhal 
otomatik lokantalar vücude ge 
tirıneğe başlayacağı anlaşılmak 
tadır • 

İtalyanın yeni gümrük 
tarifesi 

ltalya hükômeti yeni güm· 

Kambiyo Borsası 
loıerıın 817,00 ıl Kuron 16,04,0C 

~ 

Dolar 0,47,46 'şıırnıı: 3.66,41 

Frank 
--1 

5,28,00 12,06 ,; Pezeta 
- ' Liret 9,22,50 Rayfmark 2,09164 ---

Frank B. 3,38,12 Zloll 
~· - - ~ - --
Drabml !7.04 Penırl 0,00,0C 

--
frank i. 2.42,I ~,hey 77,75 

-
Le•a 64,28 Dinar 26,00 

florin 1,17,00 ~ Çervoneç 

Borsa { Altın 93!1,00 

harici 
Mecidiye 82 
Banknot 271 

Eaham ve T ahvilAtın nevi 
lstllrruı dahili 93 

Dllyunu ınuvahhlde 42,75 

lıı:ramlyell Demlryolları a 

lstanbul ticaret odaamın 14 ki· 
nunusanide teaiıinin yıl dönümü
dür Bu münasebetle yapdma11 ta
ka..ri;,. eden fevkalade merasim için 
hazırlıklara ha9lanmııtır. 

Diğer taraftan o gü~ çıkanla~ 
olan 600 ıahifelik kitabın teröhı 
hitam bulmak üzeredir. 

Mersin satış kooperatifi 
MERSIN,13 ( A.A. ) - Ziraat 

bankasının teıebbüoü ile teşekkül 
eden Mersin satq kooperatifi ortak
lan ilk içtimaım bugün akdetmiıtir. 
Kooperatifin tediye edilmiı serma· 
yeıi 11,500 liradır. Kooperatif bu
günden itibaren faaliyete geçmİ§tİr. 

Tütün mübayaah 
MUGLA, 13 (A.A.) - Fele

menk kumpanyaları tarafından tü
tün mubayatma devam edilmek
tedir. Alıcı kumpanyalar müttehit 
hareket etmektedirler. Fiatlar 110 
ve 130 kuruı arasındadır. Satılan 
tütünler umumiyetle ekslTB cinsde
dir. Kumpanyanın fiatları daha zi
yade düşüreceklerinde." endişe ed~
mektedir. Satıı istekoız devam edı· 
yor. lki gün zarfında ıatılan tütün 
mıktan ancak 150 bin kilo radde
sindedir. Reji idaresi bu vaziyet 
karşısında henüz birıey yapmaml§• 
tır. Tütün zürraı bu vaziyetten 
ınemnun görünmiyor. 

Rusyada hasat 
MOSKOVA, 13 (A.A.) -
Kış buğdayı hasadı 5400000 

ton, yaz buğdayı 5000000 ton
dur. 1930 senaeinde bu mikdar 
mütekabilen390000 ve 3330000 
ton idi. 15 eylôle kalan kış buğ 
dayı iıtoku 2700000, yaz buğ· 
dayı iıtoku da 900,000 tondur. 
Has•t bidayetinden beri satıl
mış olan buğday mikdarı 900 
bin ton tahmin edilmektedir. 
Yulaf istoklarında tenezzül 
kaydedilmiştir. ____ ,....,.... _____ _ 

Mersin hükômef 
tabipli~i 

Doğum ve kadın hastalıkla
rı mütahasaısı Arılan Y akup 
Bey Mersin hilkômet tababeti
ne tayin edilmiştir. Bir iki gü
ne kadar mahalli memuriyetine 
hareket edecektir. 

Boğazlar 
Komisyonu 

Tatil devresinden sonra 
ilk içtimaını aktetti 
Boğazlar komisyonu tatil 

devrMini bitinıılf ve dün sabah 
saat onda ilk içtima aktedilmi9 
tir. İçtimada da komisyonun ec 
nebi azalarına beyanı boşaınedi 
edilmiı, Komiıyon mutat veç
hile içtimalarını her hafta çar
şamba günleri yapacaktır. Dün 
kü içtimada Baltık filosundan 
ayrıhp Karadeniz filosuna ilti
hak eden Ruı gemileri mesele
si ve bu mesele etrafında Ro
manyannı şikayeti mevzuu bab 
ıolmuıtur. Salahiyettar bir zat 
ta böyle bir mesele mevcut ol
madığını aöylemiftir. Komisyo 
nun yeniltalyan deleııeai Prens 
Simo Borgheae dün ıehrimize 
gelmiş ve içtimaa İ§tirak etmit 

tir. -------
lnhisarlarda 

5 kuruşlu1' 
Sigaralar 

Etablilere 
Tazminat 

VllAyette 

Yeni 
Kaymakamlar Sene başına kadar 

tevziine çalışılacak 
Muhtelit mübadele komiıyo Son tayinler Vilayete 

nu heyeti umumiyesi dün sa- tebliğ edildi 
bah bitaraf delege M. Anderso- yeni kaym .. kamların isimleri 
n'un riyasetinde toplanmı9tır. peyderpey vilayete hildirilmektedirı 
Bu içtimada Türk ve Rum etab Saray (Tekirdağ) kaymakamJı
lilerine tazminat olarak tevzi ğına lnegöl kaymakamı Raşit, Kih
edilecek olan 300,000 İngiliz Ji ta kaymakamlığına Yaylak kayma

kamı Halit, Yaylak kaymakamlığı
rası mevzuu bahsolmuştur. Bu na Nezip kaymakamı Hayri, Tenne 
tazminata esas olan etabli em- kaymakamlığına Pazar kaymakamı 
laki meyanında ipotekli bulu- Feridun, Bünyan kaymakamlığına 
nanlar derpit edilerek tevziat- Salihli kaymakamı Hulusi, Gever 
tan evvel bu emlak sahiplerin- kaymakamlığına Avanos kaymaka
den alacaklı olanların istihkak mı Fahri, Erçi§ kaymakamlığına 
1 d d • Saray (Tekirdağ) kaymakamı Yas
an oğru an doğruya komu- fi, Garzan kaymakamlığına Pervari 

yon tarafından kendilerine ve- kaymakamı Kemal, Keokin kayma· 
rilmesi kararlaıtırılmıttır. Ko- kamlığma Nuoeybin kaymakamı Ra
miıyon bu gibileri tetkik ede- sim, Pülmür kaymaluunlığına Çal 
rek mal sahiplerinin j5 tihkakla kaymakamı Edip, 1 negol kayma
nndan mahsup muamelesi ya- kamlığına Ilgın kaymakamı Ekrem, 

k 1 k 1 Alaca kaymakamlığına Akdağ ma-
paca ve a acaklılara verece - d . ka _ ._ N · Akd -• Al ki l . .. eru ym .... amı ecıp, ag ma
tır. aca .ı ar komı~yona ~u deni kaymakamlığına Karaburun 
racaat edebıleceklerdır . Komıs. kaymakam vekili Şakir, Borçka kay 
yonun dünkü içtimaında, büro- makamhğına Tuzluca kaymakamı 
ların son 15 günlük mesai ra· Mehmet Ali, Ceyhan kaymakamlı· 
porları da tetkik edilmit ve İş· ğına sabık Samsun Polis Müdürü 

ı · d h • d ·· k 1 Mithat, Akçaabat kaymakamlığına 
enn a a zıya e teırıı arar at G· · ı k k s I''- ıt• p 

1 
, . o e ayma amı a ana ın, erva-

tırı mıştı~. Etablilerın tazmına. ri kaymakamlığma Akçaabat kay
tınm yem sene batma kadar makamı Niyazi, Söke kaymakamh

İnhisar idaresiucuz tevzi edileceği anlaşılmıştır. ğına sabık Gönen kaymakamı Sadi, 
Tazminat için müracaat eden Cizre kaymakamlığına Emet kııy· 

sigara çıkaracak Rum etablilerd 12 000 i ka- makamı Memduh, Emet kaymakam 
bul ve 000 i r:idol~mu!lur. lı~ Sultaniye kaymakamı Nazım, 

lznıir ve mülhakatmda !i'tün ~- • . • Hafik kaymakamlığına Sasun kay-
tıılarında durgunluk oldugu v~. '.~· Komı~yo~un .. emlak ışlerı~.e me9 makamı Muıtafa, Bozdoğan kayma 
hisar idaresinin vaziyetinden tutun gul dorduncu bürosu dun ak-

1 

kamlığına Palo kaymakamı Nami, 
müstahsillerinin ııayri memn.ulhn ol- şam toplanmııtır. Bu içtimada Pazar kaymakamlığına Terme kay
duklan ıayi olmu!~ur. . B~ .. ~·~.a emlakin iadesi meselesi görü- ı makamı Abdullah Şükrü, Zafranbo
Muğla tütüncülmi muıteki gorunu- ~ülmüş, heyeti murahhasamı:ıı, lu kaymak~ına Hasankale kay
yorlardı. . _ .. d .... ı imdiye kad h"k" ti ·z ta- makamı Muhıtt•n, Osmancık kay. 

Tütün inhisarı umu~ ~u uru ~ ar u ume mı ınakamlığına sabık Kemah kayma-
Behçet B. bu hus~sta. dun bır mu· r~fınd~n J? pa~ça Yunan e_mll- kamı Hamdi, Karaburun kaymakam 
harririmİze denıiıtır kı: ki sahıplerıne ıade olundugunu lığına Bozkır kaymakamlığındım 

"- inhisar idaresi tü~ün m~ba- tebliğ e~miıtir. İhtilaflı emlak müst"!i Necati, Ermenak kay~
b hususunda lakayt bır vazayet meselesı bugünlerde hakem ita kamlııgına Tosya kaymakamı Vasfi, !::.. değildir. rarile halledilecektir. Avanos kaymakamlıiına J?rmenak 
inhisar idareıi, her mıntakada - -·- ·- • kaymak":?'' Ragıp, Nuseybın kay. 

ld iu gibi lzmir mıntakaoında da Rüsu matta makamhgına Gebze kaymnkamı 
~·..::.,. kadar mühayaatta bulun· Ragıp, Gebze kaymakamlığına Er-
.:ak ü~ere hazırlanmaktadır. Daçavra 1 ciı kaymakamı Rıdvan, Bodnım 

· ti · d" · rı kaymakamlığına Bursa umuru hu-
Bittabı tütün fia en unya pıya- k ki ·· d" " Ali Rıza Pazarcık 

'ktı d" b !ırana tabidir ~ • u ye mu uru , 
saoına ve • sa ı u . • erzne ka makam!· Derik kaymakamı 
B. b · · ehemmiyetle takip et- •• Y agına ız u_ ı~! _ Kamil lılahiye kaymakamlıj'ına 

"'""ıtnheY_ız. 'd . elen malu"ma- • k } sabık Bafra kaymakamı Nuri, Milis ısar , aresıne ıı Mersıne çı an an 44 - k __ ... __ 
.. t "t""nl . . e ek fiat ge kaymakanılı.gına sabık a, .. ~ .. -

ta gore, u u erım1z fl r t b J 'h' • s 1 · k k 
k t k .. ,b ·ı kom•u a ya eı ıse !ardan Cerrul, u tanıye ayma am-

re satrf ve s o ıu arı e :r ... • • Li ·f 
memleketlere nisbetle dahb müsait Gümrük idaresi Mersin gümrük- lığına lslahıye kaymak~ M'~~ · 
va:oiyette bulunmaktadır. !erinden geçirilerek memlekete İt· Marmaris Lk~~akaB mi ı~ına ıfı"" 

·· · · · bal kaymakamı uuı ey erı.n . sını a~ 
Tuccar elindEkı 6 .mılyonl~k bal edilen 44 ya PBÇavra hakkın· 'l t inleri tensip edilmıştır. 
h ·· ·· ı d 3 l daki muameleyi durdurarak tetkı" _ rı e ay mer un tutun er e~: nu yon~ 1.n- Gümüşhacıköy kaymakamlığına. 

hisar tarafmdan mubayaa edalmıt- kata başlamı,tır. D d kaymakamı Akif Se~itgazi 
· M'"t b ı.· · d eyderpey alına Söylendiğine nazanan, bu balya- a ay • tır. u e a ıll e p - lar içinde elbise hulundu'ğu halde kaymakamlığına Ayancık kaymaka-
caktır. paravra olarak, beyanna.-ne ile bil- mı Rüştü, Tosya kaym•kamlığına 

Bulgar tütünlerinin, Türk tütün ' N · · kaymakamı Halit Raci dirilerek Menin gümrüg" ünden ge- azamıye • 
!erine nazaran çok düşkün olduğu il •-- akaml'g" ına Çe•me kay çirilmiştir: gın ..,.ym • -
ve 40 levaya kadar indiği anlapl- makamı Talat, Göynük kaymakam-
maktadrr. T akrir!eri ikmal edi- lığına Tavşanlı kaymakamı Ali Sab-

lnhisar idaresinin yapmakta ol- len mahalleler ri Tavşonlı kaymakamlığına Göy-
duğu mukaveleler ecnebi memleket nÜk kaymakamı Osman Nuri, Bey-
lere mühim miktarda Türle tütün Tahriri müsakkafat komis- pazarı kaymakamlığına Vilayetler 
ihracını temin edeceyi muhakkak yonları faaliyetlerine de~·am et idareıi üçüncü tube şeflerinden 
görülüyor. mektedirler. Bunlardan Samat. mektebi hukuk mezunlarından Ne-

inhisar idaresi, vaziyeti nazım ya tahriri müsakkafat komisyo bil, Tirebolu kaymakamlığına Ke
dikkate alarak cigara fiatlerinde ba nu Yenikapıda Bali mahall-ı' maliye kaymakamı Mehmet Te,.fik, 

~· Nezip kaymakamlığma Bulanık kay 
zı tadilat yapmıtlır · · 1 1 b ınah~lle • d h • ı e ne ey " sın e ta rirı makamı Şemsettin, Ayancı:k kaymft-

Tecrübe makoadile Adana mın- . . takasında paketi 5 kuruıluk ciga· ni ikmal etmıştır. Eyüp komis kımılığına Çerket kaymakamı Nuri, 
ralar çıkarmıttır. Şark mıntakasın- yonu Ramibey mahallesinin Çal kaymakamlığına lğdrr kayma
da ise 100 paralık tütünler çrkanl- tahririni bitirmiştir. Şehremini kamı Haoan Hayri, Ladik kavma
mıfbr. komisyonu; Şehremininde Fat- kamlığına Eleşkirt kaymakam; Ha-

Bu tecrübelerden iyi netice alın- ma Sultan ve Melek Hatun ma Ç~~~"k!:::.:~Y~~~!~ 
dığı takdirde, diğer yerlere ıepnil hailesi ile Seyyit Ömer mahal- BeyleTin tayinleri tenıip edilmiııir. 
edilecektir. lelerini ikmal etmi§lerdir. Kum 

Poliste taltifler Kalın köylü cigarasının kasaba- kapı tahriri müsakkafat komis 
larda da satıbnasına müsaade edil- A 
mesi ıakarrür ebniştir. Bunun fialı yonu da Çadırcı hmet ve Mi- Poli& ikinci şube müdür mu 
yedi buçuk kuruıtur. mar Hayreddin mahallelerini avini ve polis divanı reiıi Sait, 

___ _...--- ikmal etmitlerdir. Beyazıt tah- azalardan Üsküdar merkez me 
Türk • Yunan mah· riri mü!akkafat. komisyonu 

1 
muru Ekr$ı, Eminönü merkez 

Mercan mahallesınde ifayi va· memuru Ahmet, Beyoğlu mer 
kemesinde ife etınetkedir. Fatih komisyo- kez memuru Necati, başmemur 

Muhtelif Türk - Yunan mah nu da timdiye.ka.d~r Yapmış ol Haşım Beyler poli& divannc!e~ 
kemesi bugün öğleden sonra duğu tahrirlerın ıtırazlarım tet ki gayret ve meaailerinden do
davalara başlayacaktır. Bugün kik etmekle meşgul olmakta· layı vilayetçe birer takdirname 
14 dava görülecektir. dır. ile taltif edilmi9lerdir. 

ya tam ma-sile ağır gümrük Jükler tevlit edebilec- ek- tir dene manlar b~ s-a-tı-tl-arımızı bugün- · rini üzerinden yapılmış olma- maddeye kartı ayrı vaziyet al 
kabul ve tatbik olunacaktır de bilir . kü dütkün İngiliz liruile tedi- sı bu dikkati g~stermeğe bat· mıılardı. Hatta, Türkiye'den 

m
ektir. Bu takdı.rde ya Bald- ye ediyorlar. Bilhassa, Alman ladığımıza delalet eder. Her Almanya'ya yapılan ihracat 

//- Almangaya ihracatımı:ı d h ld b dan son k. k dd ı vin veya Henderaon diktatör ya'ya yaptığımız fın ık, afyon, a e, un ra ı mu a- me e erinin bir kısmı, kam-
mevkiine çıkabilirler. Baldvin tehlikede palamut, zahire İngiliz lira'Sı velelerimizde altın esasile tedi biyosu müşkül verilecek veya 
bir ilim olarak ne derece dik- Almanya'ya mühim ihracat üzerindendi. Bu maddelerin yeye dair kayıtlar bulunmalı- hiç verilemiyecek maddeler gu 

f k t bu ihracat tı·caretı"nde zararımız olacak- dır . ruplarına konulm 9tu Ma m 
tatörlük edebilir? He;;deroon r::,;ı:~z,gi~~tir. tır. Almanya' dan gelen haber- fih, bu usul terk:dild.i; bu;ün~ 
bir idare ve teşkilat a am• ve Son yıl Almanya'ya 69 mil Gerçe Berlin büyük elçili- !ere göre Almanya, ithalatını kambiyo verme şartları kolay-
halka halkın ruhile hitap et· yon Türk liralık ihracat yap· ğimiz ve Berlin ticaret te~ki- tahdit etmeği dütünmektedir. laştırıldı . 
tnek istidadında ol.'_llıyan bidr a tık. Bütün dünyaya ihracımız Jatlarımız müdahale ettiler. Fa Eğer bu tahakkuk ederBe, Tür Fakat eğer Almanya, önü
daın olarak bu rolu ne ka ar . 148 ır.ilyondu. Şu halde Al- kat eski satı9ların altın esasi kiye için ihracat tehlikesi ola- müzdeki çetin kış iktıaadına 
İfa edebilir? Bu sualler nıüli- manya'ya ihracatımız, bütün le tediye ettirilmesiiıi temin caktır demektir. Ciddi bir me- kartı gelmek için yeni battan 
ha:za olunmag" a değer. Giın.· e dünya.ya. ihracatımızın yüzde edemediler. Diğer taraftan Al sele karşısında kalacağız. Al- yine böyle tedbirlere tevessül 
en salahiyetle hakim olabıle-

46 
sı ıdı. man mahkemelerinin bu hu- manlar, geçende kambiyo mü- edecek olursa, menfaatlerimiz 

~tek d L 
1
.t Corc'un Almanya'ya İngiliz lirası susta bize zahir olmaları da rakabe usulünü vaz ederken, tiddetle sarsılır. Türkiye'den 

h 
a amın, oy l l .. d · duk metkôk kalmıthr. Bu sebep- ithalatın tahdidini o zaman- Almanya'ya ihraç olunan esas 

astalıktan ·· ' tle ı·fakat et- hesabi e nıa gon erıyor ; d 1 d' 1 h 1 lı maddeleı·den, tü"tu··n (10 mil-sur a iki ten, bundan sonraki satı•ları- da üşünmüş er ı. t a mad-
tnesı· b ki d'" • e g·o'"re İngiliz liral! düşünce, evve • . e eneme ıgın • . t 1 z al mız da çok dikkatli davranma delerini A, B, C, ünvanlarile ü- yon Türk lirası) , fındık ( 4 
~lltihabat neticesinin münteha tarih

1
ter.e

1
. aı.~ s~ •!~~:~,~bu-- nıız icap ediyor. Yeni satış çe ayırmışlardı. Kambiyo mü- milyon Türk lirası) , üzüm 

enklerden birin· sarahatle taşı tm ngı ız uze~::ı.ueKL. _,,,.· .,..if""ı ..,A..,lı..·..ı..;l;;;to;;,:n.-t-.u-.r_at_o_l_a_rı_n_ın_H_<t_ll_a_n_d_a_fl_o_- .;.___s_a_a_d_es_i_n_o_k_t_a_&•_n_d_a_h_er_ı:_u_r_u_p__:__<3,5 milyon Türk liratı) , pa-

Darülfünunda 

Gazetecili/r 
Mektebi 

1 Mahkemelerde 

Müstehcen 
Değil/ 

Darülfünun Divanı 
bununla meşgul 

Darülfünun divanı dün aaat 3,30 
da içtima etti. Bu toplanbda bu ıe· 
ne açılacak gazetecilik mektebi e
saslan görütüldü. Mektebin evsaf 
ve §Braİtİ hııkkında tesbit edilen 
maddeler müzakere edildi. Bu hu
susta karaı· verilmek üzere müzake
rat divanın gelecek içtiınaına bıra
kıldı. Mektebin açılıtında Ankara 
hukuk mektebinin açılıt şeraiti ba
zı tadilatla tatbik edilecektir. 

Divan kararını sür'atle verecek 
ve vekr.let bu kararı tasdik eder et
mez derslere batlanahilecektir. 

Belediyede 

Ehliyetsiz 
Berberler 

Berberler Cemiyet 
san'atten 

menedilmelerini istedi 
Berberler cemiyeti Belediyeye 

mümcaat ederek ehliyet•İz herbrle
rin .santattan men'edilmeaini iıte
miıtir. Belediye iklısat müdürlüğü 
hu hususta takibat yapacak ve eh
liyetnııme almamıt berberlere İf 
verdirmiyecektir. Ehliyetnameoi ol
mıyan berberlerin oldukça miilıim 
bir yekuna baliğ olduğu anlatılmak 
tadır. Bu gibiler yakında açılacak 
olan berber mektebine sevkedilerek 
kendilerine ehliyetname verilecek
tir. 

Turing kulüpte dünkü 
içtima 

Dün Turing klüp merkez heyeti 
toplanacaktı. Fakat klüp reisi Refit 
Saffet B. Balkan konferanoı ihzari 
içtimamda meşgul bulunduiu için 
sadece idare heyeti toplamnııtır. 

Bu içtimada ıeyyahlann vesaiti 
nakliyeden daha kolaylıkla istifade 
çareleri konferansa bildirilmek üze .. 
re tesbit olunmuıtur. 

Vedat 
Ürfi Bey 

" Mum ~öndü ,, piyesi 
temsil edildi 

Darülbedayide oynanmakta olan 
,.Mum söndü" piyesinin müıtehçen 
olduiu iddia edilerek bunun elra· 
fmda bazı nqriyat yapdnu.ttı. 

Müddeiumumilik, bu neıriyal 
Üzerine "Mum .öndü" piyesini ye
niden tetkik etmiı ve neticede hu· 
nu hiç bir noktadan müstehcen huı 
maımıbr. Piyesin men'i mevzuu 
babı deiiJdir. 

Karar verilecek 
Aile kurmak esaaını tahrip edici 

neıriyat yapmakla maznun Güver
cin aleyhindeki dav..ya dün de 1 
inci cezada devam edilmiı ve mu
nun vekili müdafaallDI yapmıftır. 

· Karar için muhakeme baıka güne 
bırakılmıştır. 

Beraet ettiler 
Rumeli feneri civarınd" tedbir· 

aizlik yüzünden gece yarısı bir san
dalın batmasına ve içinde bulunan
lardan Arap Mehmetle arkadaıı
mn boğulmasına sebep olan lbra
him ve hq arkadll§ının Ağncezada 
yapılan muhakemeleri neticeıinde 
beraetlerine karar verilmittir. 

Ebe Ayşe Hanım 
Ağ-ırceza mahkeıneoi Hatice H. 

isminde bir kadının sağlık verdiği 
ilaçlar yüzünden ölümilne sebep ol· 
makla maznun ebe Ayte Hanım 
cürmünü sabit görmeyerek beraetl• 
ne karar vermiıtir. 

Başka güne kaldı 
Çatalca Müddeiumumisi Ferit 

Demir Beyin muhakemesine dün 
ağırcezada deYam edilecekti. Ferit 
Bey, rahabızlığına dair rapor ıön
derdiğinden muhakeme batka ııün_e 
bıTakılmrıtır. 

Cemiyetlerde 

Eczacılar 
Cemiyetinde 
Dün haftalık içtima 

yapıldı 
Türkiye Ez:zacılar Cemiyeti di.tı 

saat 15 de Küçülı: Kınacıyan hanın 
daki merkez bina11nda haftftlık içti
malarını aktetmiştir. içtimada mes
leğe ait muhtelif meseleler görüşü! 

· müttür. 

8 seneye yakın bir zamandan Azası olmıyan 
beri Avrupa sin=i\ a1 Am:r,ıe cemiyetler 
çalı,makta o!::. .. r V Ü " Ticaret müdiriyeti, azası olmı· 

edat rfi B ı yan cemiyetlerin vaziyetlerinı tet-
evvelki gün tel kik etmektedir. Aldığımız maluma· 
rimize gelmiş 1 ta nazaran bu gibi cemiyetler ta• 
tir. Pariıte set 1 fiye edilecektir. 

li filmler saha. Ayakkabıcılar 
sında ~alıştık ! kooperatifi 
tan sonra yaz ta \ı,c J A J k 0 fi _ partımancı ar ooperatı 

tillerinden bilis 25 tqrinievvel pazar günü sa· 
tifade lz~ire ge at 14 te cemiyetin Çartıkapıda 
len ve orada bir I ki merkezinde toplanacaktır. 

kaÇ hafta kalan J 

Vedat Orfi Bey Fransız kadın res-
lstanbul'da bir 

1 sam gitti 
müddet iatirahat edecek, bıliha Şehrimizde bulunan Mııdan• 
ra tekrar Fransaya dönecektir. Anita de Trof ismindeki Fran
Vedat Ürfi Bey, ıimdiye kadar sız kadm ressamı dün Atinaya 
muhtelif büyük filmlerde baş hareket etmi9tir. Fransız ka· 
roller oynamıt, bundan ba,ka, dın reuamı ,unları söylemiı
gerek F ransada, gerek Mısırda tir: 
muhtelif filmlerin aa'hne nazım - Dnyanın en güzel manza· 
lığını ifa etmittir. Kendiıinin ralan lıtanbuldadır. Bu itibar. 
oynadığı bazı filmler bu ıene la lsanbul en çok zengin resim 
latanbulda gösterilecektir. Vi- mevzuları olan bir tehirdir. Bu 
yana Hollivood, Berlin, Kahire rada muhtelif tabiat manzarala 
Nis, Madrit gibi muhtelif jehir rı ile camilerin ve Türk abide
lerde filmler çeviren Vedat Or- !erinin resimlerini yaptım. Bü
fi Bey, şimdi Pariste çalışmak- tün dünyayı dola,acağım. Seya 
tadır. hatim üç sene devam edecektir. 

muk (750 bin Türk lirası), in
cir (750 bin Türk lirası) , kit 
re, deri, barsak, palamut, ha 
lı, kuş yemi, afyon ııibi madde 
!ere ithal memnuiyeti veya tah 
didi tatbik edildiği gün Türk 
tediye müvazenesi ciddi ıuret· 
te müteessir olur . 

Almanya'ya ithalltın azal
tılacağı hakkındaki haberler, 
Alman hükümetinin son defa 
ııetrettiği üçüncü ihtiyaç ka
rarnamesi (Notverordnung) 
un ahkamındandır. Alman hü 
kômeti bu kararnameyi önü
müzde ağır iktısat aylarına 
kartı gelmek için alınması za. 
ı-urt tedbirleri hemen tatbik 
etmek üzere neıretmittir. Ya. 
kında, Alman ticaretinde bazı 
prensip tahavvülleri olması 

muhtemeldir. Bu hafta Alman 
resmi gazetesinde neşredilen 
ve gazetenin 30 sahifesini tu. 
tan bu ehemmiyetli kararname 
de: 

İçtinabı kabil olan ithalat
tan tevekki edileceği sarahatle 
bildirilmektedir. Binaenaleyh 
vaktile Layton raporile de ta -
lep edilen ve artık bir resmi 
mahiyet almakta olan Alman
ya'ya ithalatın tahdidi mese
lesini emri vakie yakla§mış te
lakki ederek resmi makamları 
mızın ve gayri resmi alaka
dar)anmızın bu mesele hakkın 
da acil hattı hareket tayin et -
meleri iktiza etmektedir. 

Müderriı 
.liiza.mettin AL l 

• 
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Jlilliy~ı 
Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

15 TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ti No: 100 Telpaf adresi: MilllJet. 
htanbul 

Telefon numanlan: 

24311 - 24312 - 2431S 

ABONE ÜCRETLERi 
G T6rkiye için Harit lçla 

tt ' •Jlılı 400 kurut 800 bnıt 

lra 

1 -
Yı 

. .kala 
1 mizi 

edec 
•Ütu 
la dı 
kimi 

" 750 .. 1400 .. 
,. 1400 ,. Z700 • 

Gelen evrak geri verilmes 
Müddeti seçen naabalar 10 kut'11f 
. Gazete ve matbura ait İfW 

ın müdiriyete m6racaat edilir. 
Gazetemiz ilirıların ....,.•u)iyetfm 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün aı:aml hararet 18, 

asgari 14 derece idi. Bu· 
gün ruzglr mütehavvil 
hava bulutlu. 

Hikaye 

Otomobil 
- Fransızcadan -

Burjuva bir salon .. Ve Bur 
it juva bir salona yakışacak tezi-

~yor nat! Louis Ganbin geniş bir 
r v koltuğa gömülmüt, O sabahı-

D nı spor gazetelerini gözden ge 
nıevz çiriyor. Gözlerinin önünde yap 
a ka. raklar birbirlerini takip ettik -

ff, çe, onun yüzünün ifadeleri de 
edi~ ğişiyor. 

Ba Bir defasında kıp kırmızı 
adat• kesildi: 

- Eve! Bu kadarı da artık 

1
- fazladır! Diye bağırdı. 

u ar · Anlatılan bir futbol maçın-
Ç~l da, takımı istedikleri gibi ter-

en e tep etmemişlerdi. Ah, bu fut
-, bol maçları, her memlekette 
ız. böyledir. Sanki seyircileri eğ
A ' lendirmek veya heyecana dü-

yr tünnek, oyuncuların da idman 
: ) !arını arttırmak için değil de, 

1
-. . böyle masum halkı kudurtmak 
mışt için icat edilmiş bir oyundur. 
caıı Tam o sırada telefon caldı. 

ı--- Louis koştu: 

·vanı 

Hac 

-Allo! 

- Allo, allo ! 
- . 
- Sen misin Pierre? .Evet 

çok ala.. Nereden karşına çık 
tı? ... Maçtan çıkarken berabeT 
gideriz.. Demek bu kadar gü
zel.. Ne dedin? Bir bakışta in 
sanın içini mi alıyor? İyi ya, 
bundan daha mükemmel ne o

az !ur? Allo, Matmazel, kesme
yin konuşuyoruz . a Eyı 

ma 
t eyl 

ahi le 
] 

An 

A 

- Allo.. Pierre, sen misin? 
Ha, muhavereyi kesiyorlardı. 
Bak, sana söyliyeyim, karı
mın hiç bir şeyden haberi yok. 
Maçtan çıkınca gideriz. Ah, 
ne mes'ut dakikalar geçirece -
ğim yarabbi! Demek kimseye 
söz verilmedi. Otomobil bizi 
bekliyor. Enfes şey bu azizim. 
Hay yaşayasın.. Demek maçta 
buluyoruz, allaha ısmarladık .. 

Louis Gandin ahizeyi yeri
ne taktı. Tekrar koltuğuna o 
turup gazetelerine devam ede
cekti. Bu defa arkadan doğru 
sert bir kadın sesi duyuldu: 

- Maşallah efendimiz, ran 

devunuzu doğrusu çok beğen
dim. Karıruzm da haberi yok. 
istediğiniz gibi papaı uçurta -
caksınız. 

1 Tiyatro hayatı 1 
- Ay, ıen orada mıydın? 
- Evet, buradaydım, koca 

olacak sefil adımı! Mubaver&
nizden bir kelime bile kaybet
medim. Demek ıen elin tıllık 
larile de düıüp kalkanın ha! 

"Namus,, piyesi münasebetile 
Bir Hakikatin Tezahürü 

- Sanki ne diye muha•ere 
mizi dinledin? 

•Kör" ognandıfı zaman bıınıın bir Türk kafasından, 
bir Türk kaleminden çıktığına inanmıganların 

ııgdurdakları intihal hikigesinin asılsızlığı meydana çıktı 
- Vay efendim, hata bis de 

değil mi? 
- Ketke dinlemeıeydin •• 
- Hangi 9ıllık bu? Sizi bek 

liyen .• 
- Dur karıcığım. Asabilet 

me, biraz ıükWıet bul. 
- Ne diye sükGnet bula· 

cakmıtım. Sen bana ihanet et, 
ben yine bunu büküp oturayım 
öyle mi ? 

- Canım, ihaneti de ner • 
den çıkarıyorsun? 

- Kulaklarıma DH inana
yım, sana mı? 

- Canım dur da anlata-
yım.. 

- Ben.im fazla izahata ihti 
yacım yok. Yarından tezi yok, 
annemin evine döneceğim. Se
nin gibi kocanın yüziinü bir da 
ha şeytanlar görsün. 

- Canım, ben senin için ko 
nuştum, kendim için değil. 

- N aul benim için konUJ • 
tun? 

- isim günün geliyor, blr 
sürpriz yapmak iatedim. . 

- Nasıl sürprizmiş bu? 
- Sana hediye etmek için 

küçük bir spor otomobili arı
yordum. Ne kadar hoıuna gi
deceğini bildiğim için, otomo
bil hediye etmeği daha müna· 
sip gördüm . Eh, benim de oto 
mobil aramağa vaktim yok. 
Eksik olmysın Pierre bir tane 
tam istediğim gibisini bulmut. 
Gilzel, bir bakııta insanın içi
ni alan otomobil.. 

- Oh, öylise af et koca
cığım .. 

- Af edilecek bir ıey yok. 
Sen her teyi böyle yanlış anlar 
san, sonra halimiz nereye va
rır? 

- Peki, sustum! Başka 
bir kadınla konufuyorsun diye 
öyle ödüm koptu ki .• 

- Karıcığım, hiç ben sana 
ihanet eder miyim? Gel kucak 
la beni ! Yarın sen de maça ge 
lirsin. Çıkışta Pierre ile bera
ber diger, otomobile bakarız .. 

Toto Athanassıades 
Moda ticarethanesi, getirdiği ye

ni modellerini 15 teşrinievvelden iti 
haren teşhire başlayacağmı muhte-
rem müşterilerine tebşir eyler. 

AZiMET 
Doktor Kadri Raşit Paşa Avru 

paya azimet etmiştir. Avdeti ga
zetelerle ilan edilecektir. 

irtihal 

Darülbedayi bu mevsimin 
oyunlarına Suderman'ın "Die 
Ebre,, iıimli piyesinin "Na
m111,, namı altında tercümesile 
bqlamıf. Hayat ve vazife mec
buriyetleri yüzünden lıtanbul
un günlük hayatından uzak
lattığım için bu senenin tiyat
ro faaliyetine seyirci kalmak 
11tırarındayım. Fakat "Na
mus,, un tercümesi beni bir 
batka noktadan alakadar etti. 

iki sene evvel, Darülbedayi 
Vedat Nedim'in şaheseri olan 
"Kör,, ü oynıyordu. tık tem
silde tiyatro işlerile yakından 
alakadar olan bir arkadat: 

- Bu piyes kabil değil, telif 
olamaz . 

Diye ısrar ediyordu. Vedat 
Nedim için böyle bir eser iıti· 
bat edilemiyeceği hakkındaki 
ıöderim, muhatabımı kandıra 
madı, hatti aksine olarak ısra 
r1111: arttırdı. 

"Kör,, layık olduğu büyük 
rağbeti kazandı. Fakat dedi
kodu bitmedi . 

Günün birinde matbuat itle 
rile yakından alakası olan bir 
muharrir arkadaş zafer ilan et 
ti : 

.- iş meydana çıktı: Vedat 
Nedim'in Kör'ü Almanca bir 
eserden intihal edilmiş! 

Dedi. Almanca bilmediği
miz için az daha kanacaktık. 

- Hangi eserden acaba? 
- Ha! durun bakayım, 

bi• yere yazmıştım ama ... 
Cepler arandı, iıim bulun-

du: • 
- Vedat Nedim Kör'ü Su

deTmam'ın Die Ehre'ıinden a
tırmış ! 

Ey, artık böyle adıyle, sa
niyle verilen habere kanmaz 
mısınız? 

Bereket versin serde Ede
biyat Tarihi merakı var. Tan
zimattan beri Yeni Yolda yü -
rüyenlerin maruz kaldıkları in
tihal ithamlarının batıraaı im
dada yetitti de kanmadık. Na 
mık Kernal'in Vatan'ını Sar· 
don'dan, Halit Ziya'nm Mavi 
ve Siyah'mı Adolphe Belu'dan 
atırdığı hakkındaki balonları 
hatırladık. Şu "Die Ehre,, nin 
aslını anlamak istedik • 

Matbuat dedikodularının ha 
ricinde yaşıyan, Almanca bi
lir bir arkadaşa sorduk: 

- Yok, canım, Kör nere
de, Die E'hre nerede? Mevzu
larda kıl kadar müşabehet 
yok! 

Cevabını aldık. 
Jandarma binbatılarından ve İşte bugün Seniha Bedri 

İzmir mevkii müstahkem liva Hanımefendi "Namus,, u ter
kumandanı erkanı harp mirala cüme ederek sahneye koydur • 
yı Seyfi Beyfendinin biraderi makla, bu hakikati de meyda
Nesimi Bey Alemdar Sıhhat na çıkarmış oldular. 
yurdunda tedavide iken vefat Suderman, Almanya'da a
etmiştir. Cenazesi bugün nama sılzadelere hürmet ve onla· 
zı Ayasofya camiinde öğle vak rın her tecavüzüne mutavaat 
ti kılınarak medfeni ebedisine terbiyesi almış eski ahali nesli 
nakledilecektir. Ailei kederdide ı ile, insan soyu için sınıf farkı 
sine beyanı taziyet ederiz. fevkınde müsavi bak tanıyan 

yeni nesli göstermek iıtemiı. 
"N amuı,, telakkisinin ayni ai
lenin fertleri arasında bu za
man ve terbiye farkları yüzün
den açtığı uçurumu göz önü 
ne koymuş. Bu vesile ile de 
zadegan ıınıfınm halka reva 
gördükleri tecavüzleri acı acı 
canlandırmış: 

işte Die Ehre bu! 
Halbuki Kör .. O, bambat • 

ka bir oyun: Vakıa onda da 
iki nesil, iki zihniyet karşıla
tıyor, ama bu iki neıil, bu iki 
zihniyet, Almanya'da, yahut 
başka bir memlekette değil, 
kendi memleketimizde yaşıyan 
zihniyetler ve neıiller .... 

"Namus,, u görmedim. Fa 
kat Seniha Bedri Hanımefen
dinin eseri pek temiz ve güzel 
bir türkçe ile tercüme ettikle
rini, Darülbedayi artistlerinin 
de temsilde muvaffak oldukla 
nnı memnuniyetle itittim. Ay 
ni zamanda memnun olduğum 
bir cihet te yetişen kudretli 
bir tiyatro muharririnin, üstü
ne sıçratılmak istenen intihal 
kelimesinde beraetinin böyle 
parlak bir surette sabit olma

sıdır. 
1. Necmi 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1931 Birin<ıi Teşrinin 16 nıcı Cu· 

ma günü sabah saat 10 da Beyoğlun 
da Ayazpaşada Alman eefareti karşı 
sın.da NİEGO apartımanının 5 nu
ınerolu dai-resinde mev.cut müzey
yen eşyalar müzayede suretile satı· 
lacaktrr. 

· İt&!ya mamulatı 1ı0m me~ ma
mul ve vitrinli bir divanı havi ga 
yet nefis yenaek oda takımı, Grizo 
kaplama asri müzeyyen yatak ta· 
kı.ını, hakiki rnarokenden mamul 2 
mükemmel maroken koltukları, 3 
parçadan mürekkep ufak yemek oda 
takımı, halcik! F~anııız marketiri a 
tik bahü, meşhur (Poitevin) lınza. 
lı bronz heykel maa saat, atik 
hakiki kanton, kapaklı küpler, 3 
parçadan mürekkep mükemmel ka
nape, ve koltuk takınılan maa per
de, hayli gümü§ vesair kupalar ve 
biblolar, scvir , kanton, kristal ve 
Cçon vazoları sevir bonbonyer, 
yağlı ve sulu )>oya tablolar, çay ta
kımları, 110 ıparça.dan mürekke:p ta 
bak takımı, bakara kristal taknnı, 
alpaka çatal, bıçak takımı, Singer 
dikiş ma.kinasr, ıportmanto, gramo
fon vesair eşyalar. Anadolu ve A
cem halıları ve seccadeleri, Bogs et 
Voigtd markalı çaprast telli yeni 
model Alman ,piyanosu .Pey süren
lerden 100 de 25 teminat alınır. 

ZAYİ - 1511 sicil numero1u şoför 
vesikamla sair vesaiki resmiyeyi 
kaybettim. Yenileri alınacağnrdan 
hülanü yoktur. Şevket. 

ZAYİ - Nüfus tezkeremi kaybet
tim. Yenisini çıkartacağımdan bük 
mü yoktur. Üsküdarda Osman ma
hallesinde 322 tevellütlü Orç oğul
larından Hamdi oğlu Şakir 

Milliyet'in Edebi Romanı: 51 
' 

Fatihten bir otomobile atlı 
yarak matbaaya koşan Ahmet 
Nebil, uzun düşüncelerini bu 
karara bağlarken şoför de oto 
mobili durdurdu. Ahmet Ne
bil merdivenleri ikişer ikiter 
atlıyarak yazı odasına koştu .. 

le ya.. Artık unutulduk, git
ti. Nihat Uhami 

at, 1 
ebili 
içli 

fa de: 
· göz 
et H 

n " 

• • • • 

0AŞIDONUKLER 
lbrahim Necmi 

Mübahasesindeki serbestli
ğile biç nispet kabul etmiyen 
bir mahcubiyetle Nebahatın yü 
zü kızardı : 

- Yine gör~ürüz, 
Bey .. 

Nebil 

Ahmet Nebil, sokağın bo
zuk kaldırımları üzerinde çar
pmak tehlikeııine bakmıyarak 
gözü arkada yürüyordu. 

Kafasının içinde bir türlü 
halledemediği bir muamma 
vardı. Yeni Türk kızı fikirleri 
ni müdafaada ne kadar açık, 
serbest, cesur ise, duyguları
nı ifşada o kadar kapalı, mah
cup, çekingen görünüyordu. 
Halbuki günün hanımları hiç 
bir fikir müdafaa etmiyorlar, 
yalnız maddi duygularını olan
ca serbestlikle ortaya atıyorlar 
dı. 

• • • 

- Demek bugün bir geçit 
üzerindeyiz: Bugünküler fikir 
söylemiyorlar. Çünkü fikirleri 
yok. İçine girdikleri tatlı ha
yata mahiyetini, manasını an
lamadan düşüvennişler. Onu 
yalnız her türlü hevesin ihzarı 
ıçın maniasrz, hudutsuz bir 
serbestlik zannetmişler. Hal
buki yarınkiler önlerinde açı
lan hayatın bütün ağırlığını 
hissediyorlar. Yeni hayatın 
ruhunu anlamışlar. fikirlerini 
müdafaada bir cins meselesi 
görmüyorlar. Onun için fikir
lerinde serbest, duygularında 
kapalı kalıyorlar. Retit Beyin 
hakkı var: Bugünküler yeni 
hayatın önünde başları dön
müş zavallılar .. Fakat yarma 
yetişenler kuvvetli kafalarını 
bu bat dönmesinden kurtara
cakla· 

-12-
YENt KARIŞIKLIKLAR 

Bugün Ahmet Nebil için 
sürprizler günü olmuştu. Da
ha sabahleyin, kendisi matba
ada yalnızca çalışırken telefon 
ötmüştü : 

- Allo ! 
-· Efendim, Retit Beyefen 

di ordalar mı ? 
- Hayır, efendim, henüz 

gelmediler. 
- Kimle müşerref oluyo

rum, efendim? 
- Muharrirlerden Ahmet 

Nebil... 
- O! Siz İnisiniz, genç şa

ir? Ne oldunuz, bakalım? Si
zi artık ortadan kaybettik. 

- Affedersiniz, efendim, 
kimle görü,mek şerefine nail 
oluyorum ? 

- Tanıyamadınız mı? Oy. 

- O! Af buyurunuz, Bey
efendi. Birden bire sesinizi ta 
nıyamadım. Bir emriniz mi 
vardı ? 

- Acaba Reşit Bey ne za
man gelirler ? 

- Zannederim ki bir saate 
kadar gelirler, efendim . 

- Lutfen aradığımı söyler 
misiniz? 

- Başüstüne efendim . 
- Yahut, daha iyisi, gelin 

ce bana telefon ederseniz .. A
cele bir i§ içjn hemen görüş
mek istiyorum da .. 

- Emıı-edersiniz, efendim. 
- Teşekkür ederim . 
Ahmet Nebil, hayrette kal 

mıştı. Nihat 1Ihami Beyi yal 
nız salonlarda görmüş, içkiye, 
kumara fazlaca düşkünlüğünü, 
bir de apartrmamn haline na
zaı·an servetinin yüksekliğini 

tanıyabilmişti. Reşit Beyle iç
li, dışlı bir dostluklarını da 
görememiıti. Şimdi bu zatın 
birden bire Re~it beyi araması 
na ne mana vermeliydi? 

-- -.,, 

MÜESSİF BİR VEFAT 
Halık fıı1kası vilayet idare ıhe

yeti reisi Cevdet Kerim ve Ha
seki hastahanesi cilt hastalıkla 
rı mutahassısı Cevat Kerim 
Beylerin büyük biraderleri Ce 
mil Kerim B. vefat etmiştir. 
Cenazesi yarın saat 11 de Cer
ırahpaşa hastahanesinden kaldı 
ı:ılaraık öğle namazı .Ak.sarayda 
Valide camiinde lkılmacak ora
dan Topkapıda aile mezarlığı
na defnedilecektir. 

lstanbul Dördüncü icra Memurlu 
ğundan: Madam< Eleni Kalfa.pula- 1 
mın Aristi.di ve zev<:esi Oraniyada
ki ~ğınm temini istifası için 
Bakırköyünde c.evizlikıde Hamam
muhasebeci sokağında Kain mai 
dükkan ilci bap hanedeki beşte iki 
hissesi otuz gün middetle ihalei ev 
veliye müzayedesine vazolu.nmuş- ı 

tur. Bunlardan 43 cedi<I nuın..ralı 
hane bir basamak mermer merdi
ven.le çift kanatlı kapudan içeri gi
rildikte zemini mermer döşemeli 
bir sahanlık üzerinde bir oda ve mal 
ta döşemeli bir mutbak mutbaktan 1 
bah~ye çıkılır, bahçede diğer hane 
ile müşterek bir kuyu vardır, ikin
ci kata ahşap bir merdivenle çıkılır 
bir sofa üzerinde dört oda bir kilar 
bir bala, caddey.e nazir odanın bi
rinde şahni~in bulunı.ııp zemini çin· 
kodır. 'liududu bermucebi loayittir. 
Burada temamına 18 lira aylıkla. 

İbrahim Sabri bey sakindir, işbu 

hanede elektdk tertibatı mev.outtrr. 
45 numaralı dükkan e!y,evm hane· 

ye kalb olunmuştur, zemini taş dö
şeli ortadan camekanle OO!ünmilş 

arkal!ı mütbak yanında bir bala ve 
bir oda olup keza ortadan ikiye ay·· 
rılmıştır, içinde mahiye dokuz 9 
lira ile divarcı Panayot sakindir, 
43 ve 45 numaralı hane mai dükka
nın mesabei sathiyesi 122) arşun 
terbiintle ve her ikisinin ternamının 
kiymetl muhaımmenesi iki bin iki . 
yüz liradır. 
Numaralı hane üç ayak mermer 

merdivenden ve çift kanatlı kapu
dan içeri girildikte k1StnCn mermer 
kısmen ahşap bir aralık ve iki oda 
vardır, bunlardan birin.de bir yük 
mevcuttur bir mutbak müşterek bir 
kapu ve bir hela üç ayak merdiven 
le enilir iki gözlü bir bod.rwn var
dır, ahşap merdivenle yukarı çıkıl
d1'ı:da bir sofa üzerind<! iki oda cad 
deye nazir bir şahnişin bir hala ve 
merdiven başında bir dola,p vardır: 
isbu hane 86 arşın üzerine mebni 
olup üç arşunu aralıktrı, burada da 
elekıtrik varoır, teınamının kıymeti 

mubammenesi bin beş yüz Jiradır, 
içinde temamına 18 lira aylık.le Ay
şe hanım sakindir. Her üç parçayi 
müştemil olan bina nim kargirdir. 
Mezkilr mahalla.rm toptan beşde i 
kisine talip olanların kiyrneti mu
hammenelerinin yüzde onu nisbetin 
de pey akçelerile ve 928/11830 nu
mara ile 19-11-931 tarihinde aat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dördüncü 
İcra dairee.i müzayede Memurliğine 
müracaat ey.lemeleri ilan olunur. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

BUGÜN 
Saa' 2l .30 d• 

Mum Söndü 
Komedi 5 Tablo 

Yazan: Musahipzadc 
c.eıaı. 

Altı yaşından aşağı olan çocuk
lar tiyatroya kabul edilemezler. 

Ahmet Nebil, bu muamma 
yı henüz düşünürken telefon 
ikinci defa olarak çaldı. Deli
kanlı sabahları matbaada ses
siz sadaaız çalışmak için erken 
den gelmeyi adet edinmişti. 
Lakin bu telefon zili bazı de
falar rahatını gerçekten kaçı
rıyordu . 

Resetporu açınca, kıvrak 
bir kadın sesi aksetti: 

- Allo! Neresi efendim? 
- Öz Türk gazetesi, efen-

dim. 
- Kimle görüşüyorum? 
- Bendeniz, mu.harrirler -

den Ahmet Nebil. . 
-.- Siz misiniz, Nebil Bey? 

Burada Neriman Cemşit konu 
şuyor. 

- Bonjur, Hanımefendi. 
- Kuzum, ne oldunuz? Yü 

zünüzü göremez olduk. 
- Affınızı rica ederim, efen 

dim. Çok meşgulüm de .. 
- Kocam romanımı dinle

meğe geleceğinizi söyledi. Ne 
zaman geleceksiniz? 

- Ne zaman emrederseniz. 
- Yalnız, kuzum, geleceği 

Bugün MAJİK SİNEMASINDA 
CONRAD VEIDT 

SON BÖLÜK 
(Die Leute Kompagnie) 

tam~men Almanca sesli ve şarkılı muazzam harp f'lminde 

Mevsımin iık buyuk fıımi 
metb.ur muganni 

AL JOLSON'nun 
temıili muhteıemi 

Onu Şarkile Söyle 
filmidir. 18 '!" eşrinievvel pazar akıamı saat 9, 1/2 da 

Majik Sinemasında 
Batlıyor. Mevzuu: Kazaen ika edilen bir cinayet ve reissiz 
''"ı~., Hr a; Pn'n hali pürmelalini musnvert1ir. 

Şln.. SİNEMADA 
Mevsimin en büyük fi.nıı 

olan ve LILIAN HARVEY 
HENRI GARA T tarafından 

temsil edilen 

""'ENNETYOLU 
iılminin Fransızca kopyesi 

muvaffakiyetlerle devl\m 
ediyor. 

~ 

Hu -günae a itibaren ~ 

ETUAL sinemasında 
EVEL YN HOLT ve 

lGO SYM 

VOLGA 
KIZI 

filminde ---• 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

A.N' A.:ı::>C> L lJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Telgıraf : ADRES: 1 Telefon : 1 
4 üncü Vakıf Han lst. 531 İmtiyaz 

iLAN 
1 

lstanbul ikinci lll§s rnemurlu
ğundan: Adres: İstanbul, Asma aJ. 

Denizde va-nurlar üzerine ve ka 
·r tında 18-20 numeroda Hatap Kaptll 

rada bi!Umu.m fabrikalar kazan ve evlatları Komandit Şirketi: Balada 
makinaları ile motör ve ot<ımobil 

akşamında vukua ge.Je.cek Uımiratı 

teminatlı olarak kaynak elektrik
le loaynatlllır. Yirmibeş oğlu Ziya. 

Galata Klllafat yeri caddesi 107 
No. Tel. Beyoğlu 4298 ... 

lstanbul S inci icra memurluğun
dan: Bir borcun temini için tahtı 

hacze ahıunış olan Otomobile ait 
arat ve edevat ve lamba ve yağlar 
teşrinievvelin on sekizinci pazar 
günü saat ondan Itibaren Eminö
nün.de İzminli sokağında 4/ 6 No 
dükkan önünde müzayede ile satı· 
lacağmdan isteyenlerin mahalli mez 
kuroe muayyen olan saatta hazır 
bulunmaları i.lan olunur. 

lstanbul icra Riyasetin: Sirkeci
de Köprülü handa 27 numarada De
ri, Tiftik, Yapağı ve aire ticaretile 
iştigal eden Nalbant zade Süleyman 
ve şürekası kol.lektif şirketinin 

konkordato talebile vukubulan mü
racaatı üzerine icra kılınan tetkikat 

ismi ve adresi yazılı olan zatın H 
Ja.sı açıhp tasfiyenin ad! şekilde 

ya.pı:lmasına karar verilmiş olduğun 
dan: 

1 - Müfli&den alacağı olan veya 
mal!.a.rında istihkak iddiasında bu· 
lunanların alacak ve iddialarmı iş· 
bu ilandan bir ay içinde eyyamı rcc 
miye müstesna olma küzere heı 
gün saat 13 den 17 ye kadar Sultan 
ahmet te vaki adli ye binasında icra· 
yi vazife eden ilcind iflis da.irc&ne 
gelerek alacaklarını kayt ettirmele
ri, ve ~t ve ddrer gibi delilleri 
her ne ise bunların asıl veya musa<l 
dak suretlerini vermeleri, 

2 - Müflise borçlu olanlann yu 
kanda gösterilen müddet içln<k 
borçları mikdarını ya:odırmaları hi
lafına hareketin ceza kanununu mii 
cibinc:.e takibat ve mesuliyete uğra· 
yacaklarını bilmeleri, 

3 - MüUisin ma.Jlarını nakit ve 
tahvilatı ve buna mümasil kıymetli 
evrakini her ne suretle olursa olsun 
ellerinde buJunduranlar isterşahi• 

ister banka ve sair müessise olsur 
neticesinde konkordato talebinin bunların üzerin.deki haklan mahfuı 
nazarı itibara alınmasına ve icra v.e kalmak şartilc o mallar ayni müd
ifl~s kanunun 278 ve 273 uncu mad det içinde daireye vermeleri, veı 
deleri müoobinc:.e borçluya iki ay mezlerse cezai takibat ve rnesuliye· 
mühlet verilmesine ve Galatada Öz , te uğrayacaklarını mazeret bulun· 
demir Ahit ba.nmda Avukat Mazhar madıkça rücben haklarından mah· 
beyin komser tayinine şirke- rum kalacaklarının bilinmesi, 
tin Mersin şubesi müsınelatı için 4 - 26-10-931 pazartesi günü sa.•'. 
İstanbuldaki komsere muavemet 16 da yukarıda yazılı olan iflas d.u 
etmek üzre Mersin icra mcmurO.nun resinde alacaklıların hazır bulun· 
muavin komscr olarak tayinine ve maLarı ve müflisin mü terek borç 
işbu mühletin ilanik• beraber icra lulariyle kefillerinin ve bocu ttkef· 
ve iflas daireleri ve tapu ve sicil fiil eden sair kimselerin içtimada 
memurluklarına bildirilmesine ka- hazır bulunrnağa haklarr olduğu i· 
rar verilmiş olduğu iUln olunur. tan olunur. 

niz gün iyi uyuduğunuz bir 
gecenin gündüzü olsun, olmaz 
mı? 

- Beni utandırıyorsunuz, 
Hanımefendi . 

- Yok, canım. Bütün ro • 
manı dinlemek için kafanız 
dinç olsun demek istiyorum • 

Telefondan akseden alaylı 
bir kahkaha, Ahmet Nebilin 
içini biraz daha sıktı. Ne ce
vap vereceğini bilemiyordu. 
Bereket versin, Neriman Cem 
şit Hanım , cevap beklemeden 
devam etti : 

- Afedersiniz, Nebil Bey. 
Reşit Beyefendiye bir şey söy
lemek istiyordum. Oradalar 
mı acaba? 

- Hayır, efendim, henüz 
gelmediler • 

- Lütfen geldikleri vakit 
bana telefonla haber verir miıi 
niz? 

- Emredersiniz, Hanme
fendi. 

- Tetekkür ederim. Ey, bi 
ze ne günü geliyorsunuz? Bu 
cuma olur mu? 

- Hayır, Hanımefendi. Cu 
ma günü gündüz matbaada ça 
lışıyorum. Akşam üzeri de 
birine söz verdim. 

- Sizin tatil gününüz han· 
gi gün kuzum? 

- Pazartesileri, Hanıme· 
fendi . 

- O halde bu pazartesi gt 
nü sizi beklerim . 

- Başüstüne, efendim. 

Ahmet Nebil telefonu kap• 
dı. Tekrar yazıma döndü. Fı 
kat kafası karışmağa başlı· 
yordu. Cuma günü Süheyli 
Hanımı sinemaya götürmeğe 

pazar akşamı Muhteşem Ni· 
hat Hanımın süvaresine gitınt 
ğe, pazartesi günü de Neri· 
man Cemşit Hanımın roma•" 
nı dinlemeğe söz vermişti. Bil· 
tün bunlardan başka içinde 
de söz verilmemiş, fakat bun· 
ların hepsinden ehemmiyetli 
başka bir ı·andevu vardı: Neb< 
hat Hanımı görmek •• 

(Devamı var> 



Greta Garbo kendini anlatıyor 
Diyor ki: "Ben bütün diğer kadınlar gibi bir kadınım. 

Ne esrarengiıim, ne fevkaladeliğim var.,, 
Greta Garbo'nun Amerika 

gazetelerinde çıkan şayanı dik 
kat bir yu:ısını iktibas ediyo • 
ruz : 

"Bir Amerikalı gazeteci ha 
'Vadiasiz kaldığı zaman, der· 
hal kalemini eline alıyor ve 
"Esrarengiz Greta Garbo,, ya 
dair iki sütun yazı yazıyor. Es 
tarın sembolü olan methur 
Ebülhevlin ismini izafe ediyor 
Ve sinema payıtahtındaki par
lak suvarelere iştirak etmedi
ğim için serzenişte bulunuyor. 

O zaman oturuyorum ve 
gülüyorum. Şu başıma konan 
esrar halesi kadar Hollyvood
da beni güldüren bir şey yok. 

Canım hangi esrar? Şu ga 
zetecilerin muhayyelelerinde 
canlandırdıkları esrar mrı ? 

Bugün sizinle beraber, be· 
nirn için söylenen gülünç şey 
ler etrafında biraz hasbuhal e
delim • 

:ı. :ı. :ı. 

Şöhret, insanlara birçok 
mecburiyetler tahmil eden ağır 
bir yüktür. Mesela bir gazete
cinin isminizin etrafında reza· 
lete sebebiyet verecek bir yazı 
Yazması çok mümkündür. Ya 
zan bilir ki, yazdığı yalandır. 
Fakat okuyan bilmez ki, oku· 
duğu yalandır. (Greta Ameri
kalı gazetecilerden bahsediyor 
tabii) 

Facia şurada ki, gazete ka· 
rilerinden çoğu bu iftiraları ay 
ni hakikat diye kabul ediyor
lar . 

Mesela en ziyade kabul edi 
len ve inanılan bir masal var 
ki, o da şudur: Guya ben Jobn 
Gilberte aşıkmışm, onun i
çin biliyormuşum. Bu haber de 
~ilbert'le beraber birkaç atk 
fılmi çevirdikten sonra ortaya 
çıktı. Eğer halk, perdede gör 
düğünü hakikat olarak kabul 
ediyorsa, demek ki biz perde
de rollerimizi cidden güzel ve 
hakikate en yakın bir şekilde 
0Ynamışız. Bundan bir artist 
ancak iftihar hissi duyabilir. 
Halbuki halkın perdedeki oyu. 
n~ hakiki bir mana veriıi, be , 
0 '!I1 için olduğu kadar, Jobn 
G
1
ilbert için de sıkıntılı bir şey 

0 du. 
Halbuki filmde ben mağa

zada müşterime mal satan satı 
cı kız vaziyetindeyim. Ne ya
Payım, benim de itim bu! 
t , Sonra itiraf etmeli ki, çalıt 
bıgımız kumpanya Gilbert'le 

b
eraber çevirdiğimiz filmlerin 
alkın hoşuna gittiğini görün· 

Ce, ortalığa yayılan taYİayı 
tekzip etmekte bir fayda gör
lhedi • 

Kumpanyanın kasası dolduk 
ça, biz de müteakıp filmlerde 
mütemadiyen aıık, matuk rolü 
nü oynuyorduk. Kumpanya i
çin bu, bir ticaret itidir. Fakat 
bizim için öyle mi? 

Halbuki John Gilbert'le ara
ınızda iyi bir arkadaşlıktan baş 
ka ııuretle tefsir edilebilecek 
hiç bir münasebet olmamıttır. 
Gilbert'i aktör olarak takdir e
derim. Fakat muhtemel bir 
zevç sıfatile beni zerre kadar a 
likadar etmez. 
İna Claire ile evlendikten 

sonra, artık Garbo • Gilbert ef
sanesinin büsbütün kapanacağı 
nı ümit ediyordum. Maalesef 
't da'ha ziyade felakete sardı. 

Bu insanlar nerden keşfeder 
ler, anlaşılmaz, guya ben artık 
Gilbert'i sevmiyormUfUffi· O 
da bana inat olsun diye bit bat 
kasile evlenmi§. Bazıları da 
bunun aksİqİ söylüyorlar. Gil
bert guya lna Claire'in sihrine 
meclup olunca, bana yol ver 

mit. 
f.kisinin de biribirinden farkı 

olmayan bu yalanlardan hangi
sini canınız isterse intihap edi
niz. 

Sonra Gavin Gordonlla "Ro-
mans,, filmini Çe'Virdik. Gene 
şayialar .. Bakınız, Gordon'la a 
ramda neler geçti ?Bu aktör bir 
defa büyük bir kudretle oynu
yor. 
Onun için benimle çevirditi 
atk sahnelerine kuvvetli hlı 
koydu. Bu kadar iyi oynadılı 
için, gayretine mukabil bir mü 
klfat mı gördü? Hayır efen
dim. 

Bir çok gazeteler iri iri harf 
!erle şunları yazdıları 

GaJ.bo'nun sihrine kapılan 
Gort/011 

Bu auretle çizilen yola bütön 
Hollyvood davul zuma ile itti 
rak ettiler. Gordon benim için 
çıldırıyormuş. Zavallı yemek
ten, içmekten keailmiş. Halbu
ki Gordon sadece vazifesinin 
emrettiğini yapıyor ve hakkım 
da öyle roman mevzuu olacak 
bir his beslemiyordu. 

Daha•• var. Gayri melhu:ı: se 
beplerden dolayı Romanı fil
minden sonra Gordon'un muka 
velesi tecdit edilmedi. 

O zaman Hollyvood'un bü
tün gazeteleri, gene ilk sahife· 
lerinde iri harflerle sevinçlerini 
ilan ettiler. Onu itinden çıkar
mak için ben nüfuzumu istimal 
etmiıim. 

Stüdyo ahvalini bilenler, pek 
ali vakıftırlar ki, hiç bir yıldız 

stüdyo müdürleri üzerinde ne 
nüfuzunu istimal edebilir ne 
d " ' e şunu yap, bunu yapma,, di-
yebilir. Gordon'un sinemada 
çok muvaffak olduğunu gördü 
ğüm İçin samimiyetle mes'u· 
dum, eminim ki, gazeteler o
nun guya beni sevmiş olduğu 
hakkındaki yalanlarından fera
gat ederlerse, kendisini çok 
memnun etmit olacaklardır. 

:ı. :ı. :ı. 

. Sonra derler ki: "Ben züppe 
bır kızmışrm,,. Çünkü Hollyvo 
od'da herkesi beğenmezmitim. 
Başkaları gibi süvarelere git
meznıişim. Kendimi dev ayna
sında gördüğüm için alelade fa 
nilerle düşüp kalkmağı nefsime 
yedirmezmitim. 

Y1arabhi, bunları söyleyenler 

Greta Garl>o 
ne budala insanlar! Evet, çok 
dışarıya çıkmıyorum. Çünkü 
yorııunluğum bana ki.fi ııeliyM 
bir az evimde dinlenmek iatiyo 
runı. Dıtarıya çıkmak ta bir ne 
vi yorgunluktur. 

Düşünmeli ki, ben bir ecnebi 
kadınım. Elbette sesli fllm İn· 
giliı:ceyi mükemmelen bilen di 
ğer artistlerden ziyade beni yo 
rar. Bundan daha tabii ne olabi 
lir? Dü,Unünüz ki, bir çok saat 
lerimi, erleııi gün mikrofon ö
nünde re lümün icabı vereceğim 
cevapları ezberlemekle geçiri
rim. Şimdi de filmlerimin Al
mancasır.: söylemeğe mecbur 
tutuluyorum. 

Süvare için, şen akşam ye
mekleri ve sair eğlenceler için 
vaktt kalıyor mu ya? 

Araaıra Marlon Da•les'in 
verdiği suvarelere giderim.Ora 
da bazı dostlara tesadüf ederim 
Fakat sinema alemine mensup 
artistlerin sıivarelerinden müm 
köıı mertebe !ctinap ediyorum. 
Çünkü bu &ıivareler içki içmek 
i~n bir veaileden baıka bir ter 
değildir • 
Eğer ııazetecilere beyanat 

vermiyorsam, onun da sebebi 
var: Çünkü Hollyvood'a ilk gel 
diğim sırada, daha ben ağzımı 
açmadan, onların ellerindeki k& 
ğrtlarda benimle yapılmıt milli 
katlar gördüm. Ve bu, bana ka
rarımı daha o gün verdirdi. ÇUn 
kü biliyordum iri, onlara ne aöy 
lesem, azçok tahrif edilecek. 
Onun için süktlt daha hayırlı· 
dır. leveçli ve lnglfü: üç dört ga 
zeteclden başka kimseye milli.
kat vermedim ve bir kaya gibi 
samut davrandım. 

Tuhaftır', bu eüktltum bol bol 
konuşan artletlerden ziyade be 
nim için bir reklAm vautaa.' olu 
yor. Fakat hazan da hiç doğru 
ve dürüst olmayarak. .. 

Greta GARBO 

"' Sinema mühendislerini'n 
ahiren Amerikada aktettikleri 
bir i~timada., renkli film devri
nin batlamasına kıı.rar vermiş
lerdir. Fakat bu içtimada genit 
fibnlerin revaç bulmayacağı an 

laıılmıttu 

sade zevklt1ri, ÇOfukları ve denizi sever 

ı Sinema Haberleri 1 

,. "R . u.ya cevap veriyor İs· 

mınde bir film vücude ıı~ir
mek üzere altı Amerikan aahne 

l
vazii Rusyada bulunmaktadır-
ar. · 

"' Japon yıldızlarınm hafta
lıkları Avrupa ve Anıen"k 

· b edil" aya rua et ırse, çok azdır. En 
maruf yıldızlar bile senede aza 
mi 5000 dolardan fazla alamı
yor . 

,. ?arlo teşriniaanide Holly
wood a avdet edecektir. Şarlo 
bir uzun ve sekiz kısa film 1 
recektir. çev 

"' Klara Bow Universal il 1 l 
fil~.ini tecdit ederken yeni fil~ 1 
mının ıenaryosunun battan b • ı 
şa tebdil edilmesini fart ka:. 
muştur. 

"' Gloria Swanson müttehit 
artistler hesabına "Yıa Bu G 
ce, Ya Hiç!,, isminde yeni b~ 
f"l · k d. ır ı m çevırme te ır. 

"' Harold Lloyd'in "Yök
seklerde,, i•mindeki filminin 
gördüğü rağbet üzerine, Para
munt badema bu artiıtin çevi
receği filmlerin eski tipte olma 
mauna karar vermiştir .. 

Altın vahidi kıyasisini 
kaldıran adam 

- Kopenhağda çıkan POLITIKEN den -

Sir Josiah Stamp ismi, in- bıraktı ve London Midland 
ı giltere Bankası müdürü M. and Srottish Railway'in reiıi 

Montagu Norıııan kadar tanın oldu y · b t ·1· d ı '- · anı u ngı ız şimendi-
mıt eği dir. ıngiltere'de altın ferler idaresinin bir nevi dikta 
vahidi kıyasisinden feragati in törü demekti. 
tac eden son hadiseler esnasın ı da Sir Josiah Stamp'ın gayet Montaga Norman'ın 

1 ··h· b. ger· k ? I mu ~m. ır rolü oldu. Bazıları ıne geçece mi 
~~~~~ ı n~ ~ddı~s~na nazaran, İngiliz . B~ son vazifesi dolayııile-

. hükumetı ıle İngiltere Banka- dır kı, İngiltere Bankası ile 
sının ittihaz ettikleıi bu son münasebatı daha sıkı bir hale 
mühim karardaki bütün mes'u geldi. lngilterede para buhra· 
liyet kendisine aittir . nı gittikçe hat bir hale gelin . 

ı 

' • 

Sir Josiah Stamp Y oung 
konferansında teknik müşavir ı 
olarak çalışmıştı. Ceneral Da 1 
wes' e de maruf planının ihza-

1 
• 

rında yardımda bulımdu . 
Bu iki Amerikalı büyük ma 

liyeciden, şimdi Amerikanın 
Londra sefiri olan Ceneral 
Dawes kadar M. Y oung da ı 
bu zatın muasır Avrupanın 
en münevver bir kafası olduğu 
nu saklamıyorlar. Hiç şüphe. 
siz böyle bir takdirde ifrata 
gidilmi§ değildir . 

Sir Josiah diğer birçokları 
gibi, mütevazı kadrosu dahi
linde alelade bir memur ola
rak işe başladı. Fakat memur 
luk içini tatmin eemeyince ad 
liyeye geçti. O da kifi gelme-

. yince, it hayatına atıldı. An-

i cak bu sahadadır ki derhal 
nazarı dikkati celbetti ve şöh
ret aldı . 

Canlı lfl.g11t 

M. Montagu Norman 

Sir Josiah Stamp hayatın [ 
timdi en uygwı yaşındadır. · 
1880 haziranında Londradan I " 
birkaç fersah mesafede Sidcup 1 
ta doğmuttur. 16 yaşındayken 
liseyi bırakarak, hususi tahsil 
de bulundu. Ve hundan ıonra 
gümrük idaresine girdi. Genç 
memur, itlerinin intizamında 
amirlerinin nazarı dikkatini 
celhetti. Kuvvetli bafızaıına 
herkes hayrandı ve gümrük gl 

ce, Mac Donald hükiimeti mü 
teaddit defalar kendisine mü 
racaat ederek, fikir ve mütale
asmı aldı. bi bir işte böyle bir hafıza kuv 

veti cidden fevkalide ite yara 
dı. Gümrükte birkaç ıene ça
httıktan sonra, kendisini de. 
niz kısmına naklettiler. Orada 
da üç senelik vazifeyi mütea
kıp, gümrükte yüksek bir ma
kam aldı. Bu sıralarda malt ve 
iktısadi maltlmatını tevsi et-
miş ve İngiltere'nin bu vadide 
göze çarpan. tahsiyetla-inden 
biri olmuıtu. Daha bu kadar 
genç yaşta iken kendisi'ne 
"Canlı lugat,, iıimini vennit· 
lerdi . 

Umu mi harp ilan edildiği 
zaman, 34 yaşındaydı. Genç 
den~lebi.lecek. bu ya§ ta, İngiliz 
malıye11 teşkılitında kendisi
ne çok nazik işler verdiler. 
Harbin sonunda İngiltere'nin 
toptan ticareti için teıkil edi-

1 

len bir kontrol merkez borsa- 1 

nın ba§ına geçti. Burada Sir 
Josiah tam bir tetkilatçı adam 
oldu_ğunu ve iş bahsindeki yük 
sek ıhata11nı ispat etti . 

Sir Josiah Stamp bu auretle 
dir ki, altın mikyasının kaldı
rılması lüzumunu teklif etti 
Şimdi İngiltere Bankası müdÜ 
rü M. Montagu Norman·'ın 
pe~ yakında istifa edeceği söy 
lenıror. Bu takdirde herkes 
İngıl~~r~ mali?'esinm batında 
kendısını tabıt bir halef gör
mektedir. 

-----·-·------" 
Türk kadınlan biçki 

yurdu sergisi 

Sergiden bir kö,e 
Divanyolundaki Türk kadın

ları biçki yurdu sergisi bugün 
kapanıyor. Sergiyi timdi ye ka 
~ar gezenler çok memnuniyet 
ızhar etmişler ve yurt mezunla 
rmın bu seneki elişlerini çok be 
ğenmişlerdir. ,. iyi bir aktör olduğu kadar 

aenariıt olan Robert Montgo
meri'nin haftalığı 700 dolardan 
2500 dolara çıkanlmıttır. 

Fevkalade enerji sahibi 0 • 

lan bu adamın çalışma kabili . 
y~ti hakkında çok şeyler söyle 
nır. Bütün hayatı idare ve 
kuvvetinin misalidir. Tahsili 
vakitsiz yarıda kaldığı için 
35 yaşında Londra Darülfünu~ 
nuna girdi. Ve bütün imtihan 
l~rın! muvaffakıyetle verdi. Va 

_ sı mıkyasta işleri idare etmek-
le beraber, aynı zamanda da-

Alman 
Anınıerl 

,. Carole Lombard'ın yıldız 
i~an edilmesine karar verilmit
tır. 

• 1931 - 1932 senesi için 
F~ 42 fibn imal edecektir. 

"" Mac Murray Tiffany şir
keti aleyhine, mukavelesinin 
feshinden dolayı 7,600,000 
frank zarar ve ziyan davaaı aç 
mııtır. 

"' Gaumont British'ftı 500 
plançosuna nazaran geçen se
nenin temettüü 502,059 lngi
liz lirasıdır. 

,. Paramount lngiltere'de 
Newcastel'de bir sinema değil 
2600 kişilik bir srıtema sarayı 
yaptırmııtır . 

,. Albert Prejean Marailyada 
dır. Galone tarafından vaz'ı 
sahn~ ~i~en "Bahriyeli şarkı
sı,, fılmının sahnelrini çevir
mektedir. Bu filmin bir kısmı 

Lilitın Bond 
da lstanbulda geçecektir • 

"" Baskın filmi 10 memleket
te alk19lanmıt ve 15 memleket 
te göıterilmeğe hazırlanmış
tır. Bu filmi yakında Beyoğ
lunun büyük sinemalarından 
birinde seyredeceğiz . 

,. Yakında şehrimizde seyre
deceğimiz Pathe . Nathan'ın 
bir f'.lm'. olan "Mahkumun kı
zı,, filmınde ilk defa olarak 
fevkalade dilber ve çok bu·· "k 
b. ' k yu 
ır san at ir N adia Sibirskaya 

yı 'seyretmek fırsatına nail ola 
cagız . 

• 'f. Gannont British'in son 
pla~çosuoa nazaran geçen se
~enın temettüü, 502,059 lngi
lız lirasıdır. 

"' Paramunt lngilterede 
Newco~t.e!'de ~!r sinema değil 
2600 kışılık bır sinema sarayı 
yapmıştır. 

r~lfü~~~ tahsilini ı:le bitirmiş
tı. Bulun bunlar yetişmiyor
muş gibi en karışık fenni tet 
kikatını tamik edecek vakit te 
buluyordu. 

Yine bu zaman zarfrnda yaz 
?ığı ~i~ kitapla İngiltere fen 
alemının en yüksek teveccüh
lerinden biri olan Cobden mü
~a~ahnı kazandı. Ekonomi po 
lıtıkten doktorasını verdik
ten sonra, çok geçmeden Lon 
dra Darülfünununda bir kürsü 
i§.gal etti. Bu esnada İngiltere 
nın en mühim fenni cemiyetle 
rinden biri olan Royal Statis • 
tical Society'nin riyasetine in
tihap edildi. Harpten sonra 
kendisini Nobel cemiyetinin ba 
tında ııörüyoruz. Harikulide 
tc;"kilitı sayesinde, mühim 
b~r mevaddı müıta!le konsor
sıyomu tesis etti . 

1926 da Nobel cemiyetini 

Bugün Sofgaga hareket 
ediyorlar 

Gçenlerde tehrimize gelen Sebil
ler akademiıine menıup Alman ilim 
[erinden mürekkep seyyah kafilesi 
dün de ıehriınizi gezmiı ve akıam 
Totooya klübünde ıereflerine par
lak bir ziyafet ve müsamere veril
mittir. 

Şehrimizde bilhassa Darülfünun 
müderrislerimizle tanışmaktan çok 
memnun olan kafile reisi Dr. Lei.t 
bir muharririmize demiştir ki: 
"- En çok zamanımızı hasretti

ğimiz Türkiyeye ait kıymetli intib 
larnnızı hiç unutmıyacağız. Bia 
mucize olan Türk inkılabını ve r 
ri .. te~~ddüt hareketlerini yakmd·:~ 
gorduk ve Türk harsini tetkik fır
satını bulduk. Türk millet" h . "b .

1 
ı ars ı· 

tı arı e çok yüksek ve kuvvetlidir. 
lstanbulda gördüğümüz hüsnü ka
b~e çok mütesekkir ve mütehasıİ· 
sız. llk fırsatta tekrar geleceğiz." 

Alman seyyahları bugün Sofya
ya hareket edeceklerdir. 



!Birinci sahifeden geçen yazılar i~l ·5ljHltl 

Rakı sofrasından 
sonra cinayet 

Yunan heyeti 
Bugün geliyor 

! ismet Paşa Peşteden hareket etti 
(Başı 1 inci sahifede) ları bu ziyaretten sonra Türk Ve.. 

killeri, Pe§tede bulunan Türkiye te
baa•ını nezdlerine kabul etmişler
dir. , 

Atletlerimiz geldiler 
sini ziyaret ederek çelenk koy-

( Başı birinci sahifede) mutlardır. Türk vekillerinin a-
bideyi ziyaretleri esnasında, kız 

sının da aynı günde gelmeleri mekteplerile askeri kıtaat, rica 
muhtemeldir. li devlet hazır bulunmutlardır. 

Pe,teden hareket 
BUDAPEŞTE, 14. A.A.- Tür· 

kiye Bqvekili 1 ımet Pata Hazret
lerile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyfendi, bu aktam Peıteyi terket
mişlerdir. Müıariinilyehima ista
ayonda Macar Naibi hükumeti na
mına ıivil kalemi mahsus müdüri 
M. Vertesy, Baıvekil Kont Karolyi 
Hariciye Nazırı, M. Valko, Türkiye 
nin Peşte sefiri Behiç Beye) sefaret 
erkanı, Macar:iatanın Ankara sefiri 
Kont de Taby, fevkali.de murahhu 
elçi Kont Kbuen Hedervary, Baıve 
kiılet müsteşarları M. Daranyi ve 
M. Barczy, Ceneral Nanasy Megay, 
Belediye Birinci Reiıi M. Ripka,Be 
lediye ikinci Reiıi M. Sipecz, Polia 
Müdürü M. Bezgh Huszagh, Hari· 
ciye Umumru Siyaıiye Müdürü Ba· 
ron Apor, Hariciye Matbuat Müdü
rü sefaret müıteşarlarmdan Kont 
Csaky, Hariciye Kalemi mahsuı 
Müdiirıi sefaret müsteıarlarmdan 
M. Mariassy ta>·aflarından seli.mla
naırak teıyi eoilmiılerdir. Bayrak ve 
muzikaaile isbab vücüt eden bir pi
yade bölüğü teıyi merasiminde İh· 
tiram vazifesini ifa etmiıtir. Katann 
hareketi sırasında muzika iıtiklil 
ve milli macar martlarını çalmakta 
idi. 

Kafile reisi Burhaneddin Bey son 
hücumlar için ne diyor? 

Kasımpaşada Andrianın meyha
nesinde Garip 

Hamzayı nasıl öldürdüler? 

Yugoslat19a lıegeti Macar erkanı hüldlımeti de 
Türk tehitleri mezarına çelenk 

Yugoslav heyeti murahhasa- koymutlardır. 
ıı bir reis, bir ikinci reis, bir ki İsmet Pata Hazretleri, Tür
tibiummni, 11 aza, 2 eksper ol- kiye sefaretinde Türk tebeası
mak üzere 16 kitiden ve şu ze- nı ve Macar matbuat mümessil 
vattan mürekkeptir: )erini kabul ederek beyanatta 

Dün saat 16 da Romanya ı celer ile tatmin etmeğe çalııao 
vapuru ile Atinadaki atlet kafi geçici ve günlük alikadarlar
lemiz geldi. Kafile reisi Bürha 1 dan değilim. Bu işe 25 senelik 
neddin Bey bize şunlan söyle- ömür verdik ve her temasta he 
di: zimetcuyane hücumlar ve gel-

Dünkü nüabamızcla Kat1111-· 
da bir birahanede vukua ıelen 
cinayeti kıaaca yazmııtık. Dün yap
tığımız tahkikata göre, bu cinayet 
ıöyle olmuıtur: 

Süleyman, Ahmet, marangoz 
Mehmet iaimlerinde üç kiıi Geyikli 
birahanede rala içiyorlar. Bu aıra
ıla pazar kahvec:Ui Garip Hamza, 
Liz Hayri, Bahriyeli Hasan, Recep 
'sminde dört kiti daha meyhaneye 
ıı:.elerek, batka bir masaya geçiyor
lar. 

Reis: Dr. Vassi)ye Yovano- hulunmuılardır. 
1 vitch, aahık nazır. Türkiye Ba,vekiline en mü-

İkinci reis: M. Velibor Yo- him suali, "Neuye Fraie Pres-
nitch, müderris. se,, gazetesi muhabiri sormut 

Katibi umumi: M. Givko To ve dünya para buhranı geçirir
palovitch, amele odası umumi ken Türk parasının istikrarda 

- Balk<'lnlarda kazanmağı dikten sonra da manasız, eau
tahmin ettiğimiz üç birincilik sız ve yalan tarizlerle kar§ılaı· 
ve bir kaç ikincilik almak için tık. Binaenaleyh onların tah
lizım gelen fenni, bedeni ve min ettiği gibi iti orta yerde 
sıhhi bütün şeraiti haiz idik. bırakacak değilim. Hem bizim 
Hiç bir Türk spor kafilesi bu İçimizde suçluları ve dışımızda 
kadar iyi şerait içinde seyahat bozgunluk yapmak isteyenleri 
ve ikamet etmemiştir. Başların meydana çıkaracağım. 

Recebin ıesi güzel... kafaların 
ılenk hale geldiği bir arrada arka
ılaşlan Recepten bir ıazel töyleme 
·ni iatiyorlar. Recep te arlıadaıla· 
naın hatınru kırmayor ve gazel IÖy 

ı lüyor. 

Fakat diğer maıada oturan Ka
rakq Süleyman'la Ahmet ve Meb· 

ı met Recebe susmaınu aöylüyorlar. 
Fakat beri mıuadakiler durur 

mu? Onlar da söyletınek isteyince, 
münakqa batlıyor, !ikin kavga çık 
madan kapatdıyor. 

Sonradan ııelenler rakıya başka 
yerde devam için masadan lıalkıyor 

1 bor ve Andriyanın meyhanesine gi
diyorlar. 

Karo.kaş Hamza 
ne geliyorlar. Ahmet bir nare atı
yor, bu sefer kavga başlıyor. 

Kavgayı gören Ali çavuf ve kö
mür amelesinden Kamil kavgacda
nn arasına girmek istiyorlar. 

Lakin Garip bıçağım çıkarınca 

Karakaş üzerine çullanıyor ve bıça· 
iı alarak, Garibi sol kaarğmdan ya
ralıyor. Garip çok kan zayi ettiğin
den ölüyor. 

Karaim§ dün sabaha karıı evin
de yakalanmıştır. Kavgacdardan 
Kamil de yaralıdır. Kamili henüz 
hali firarda bulunan Recebin yara
ladığl zannedilmektedir. 

Çok ıeçmeden Geyikli meyhane Müddeiumumi muavinlerinden 
ainde oturan Süleyman, Alımet ve Kamil B. hadiaenin tahkikatına va
M..ı.ınet te Anclriyanın meyhanesi- ziyet etmİ§tir. 

*** 
Yan kesicilik 

Sirkecide Karadeniz otelin
de mukim Haaan Bey, Beyoğ
lunda lıtiklal kıraathanesinde 
uyurken, aat cebinde bulunan 
7,5 lira kıymetindeki saati Muı 

•afa oğlu Mehmet ile Mois tara 
fından atınlmıpa da, her ikiıi 
de yakalanmışbr . 

Haliçte bir kaza 
Evvelki gün Haliçte Liman 

ıirketi romörkörü ile Haliç tir 
keti vapuru araaında bir müaa
deme olmuştur. Haliç tirketi
nin 10 numaralı vapuru Y emit 
iskelesi önlerinde Liman şirke 
tinin 16 numaralı romörkörü i 
le çarpıfmıttır. Müsademe ne
ticesinde vapurlar zedelenmit
tir. Nüfuıça zayiat yoktur. 

Kav~a 
Arap camiinde nezafet ahı-

Bono 
Muhtekiri eri 

nnda amele Mustafa ile Kasım 
paşada Büyük Piyalede Ragıp 
ve aynı sokakta oturan Meh
met arasında İngiliz sefaretha 
nesi önünde çöp mesele$inden 
kavga çıkmıt ve üçü de biribir 
}erini dövmütlerdir. 

Makinaya kapılan el 
Beykozda lstandar kumpan

yasında çalıfan ameleden Niya. 
zi Efendi elini çalııtığı 
makineye kaptırmış ve iki par
mağı kopmuttur . 

Yangın başlan~ıcı 
Üsküdarda T ekkedede ma

hallesinde miralay Saim Beyin 
oğlu Tahir Bey evin üçüncü ka 
tında elbisesini ütülerken, ütü
yü bırakıp dışarı çıkmış ve oda 
döşemesinin bir kımı yanmışsa 
da, at~in tevessüüne meydan 
verilmeden söndürülmüştür, 

1 Rus Hariciye 
1 Komseri 

Emlak müzayedesinde Bu ayın yirmi yedisinde 
müthiş bir Ankarada bulunacak 

k ı ki 
Hariciye Vekilimize iadei ziya• 

ra ip O aca ar ret etmek üzere Rus Hariciye ko-

Dün ıayrimübadillerden 940 11-

ta numaraıma kadar müracaat eden 
terin bonolan v..ıimİftİr. 

Buııün de teniata 975 inci nu· 
maraya kadar devam edilecektir. 

miaeri M. Litvinof, bu ayın yirmi 
altmncle tehrimize ıelecek ve ayni 
gÜn Ankara'ya hareket edecektir. 

katibi. bulunmasını herkesin takdir 
Azalar: ve hayret ve merak ettiğini aöy 
ı _ M. Kenophon Sahovitch lemittir. 

Darülfünun müderrisi ve refi- Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
kası. Bey de Cemiyeti Akvam kar-

2 - M. Gika Markovitch ve ıısında Türkiyenin vaziyeti 
refikaar. hakkında sorulan muhtelif su-

3 - M. Adolphe Tzouvay, allere cevap ve izahat vermiş, 
Zağrep Ticaret ve Sanayi oda- ve Cemiyeti Akvamla teşriki 
aı umum katibi. mesai halinde olduğumuzu, mü 

4 - M. Voyslav Djordje- savi millet prensibimizin kabul 
vitch, Sırp ziraat kooperatifleri edildiği dün reamen Cemiyeti 
müdürü ve refikası. Akvama aza olmakta tereddüt 

5 - Mme. Militza Topalo- etmiyeceğimizi beyan etmiştir. Hedige edilen resim 
vitch, Sulh kadın cemiyeti Yu BUDAPEŞTE 14 (A.A.)-
goslavya grup azamdan. Macar parldmentosıında Macar naibi hükfuneti Amiral 

6 - M. lvo Mohoritch, Lju BUDAPEŞTE 14 (A.A.)- Horty, Cenapları, kendi el ya-

da hocaları ve masörleri ile şeb 
rin en iyi bir otelinde hergijn 
banyo yapabilmek için banyolu 
odalarda oturduk. Maalesef ba 
zı gençlerin mili vazifelerini ih 
mal ederek, fanteziye kapılmış 
olmaları ve müsabakaya girme 
meleri yüzünden tahmin ettiği 
miz neticeleri alamadık. T e
menni edilir ki bu seyahatta 
ben antrenör, diğer idareciler 
veya müsabıklardan kabahatli 
varsa derhal meydana çıkarıp 
efkarı umumiye huzurunda mu 
aheze etmeli. Fakat her §eyden 
evvel çalıştığıma bu dertli itte 
takımın muvaffak olmasını · > 
min manasızca vEe beni dinle
meden muhaveaesince tenkit 
edenlerden çok daha ziyade ar 
zu ederdim. ÇUnkü ben bu iıte 
ideali gözeten adamım. Bazda
n geçen ani 'hislere kapılarak, 
yahut şahsi garezleri fena neti 

hljana Ticaret ve Sanayi odası Türk vekillerine bugün Macar zılarmı muhtevi ithafiyelerle 
umumi katibi . parlamentosunda bir öğle ziya müzeyyen gümüt çerçeveli bi-

7 - M. Milenko Marlı:ovitch feti verilmittir. Parlamento re- rer kıt'a resimlerini Türkiye 
Bankalar birliği umumi katibi. iıi, ziyafet esnasında söylediği B&§vekili lamet Pata ile Harici 

8 - M. Y ovan Djonovitch, nutukta iki milletin aynı bir ırk ye Vekili Tevfik Rüttü Beye 
"Trogovonski Glasnik,, müdü- ta nolduğunu ve eski zamanlar ibda eylemittir. B&§vekalet 
rü. dan beri bu kardeşliiin her ve müstetan M. Barces bu hediye 

9 - M. Alexandre Y .ovano. sile ile tebarüz etmit bulundu- leri mütarünileyhimaya tevdi 
vitch, Darülfünun müderriıi. ğunu beyan ederek Türkiye Re v takdime memur edilmittir. Hariciye encümeni reisi Meb'us M. 

10 - M. Vladimir Voutch, isicümburu Gazi Muıtafa Ke- Pekar, aöz alarak iki milletin sami-
müderris Yugoslavya milli gru mal Hazretleri terefine kadehi Türk miaafirlerin hareketi ea mi münasebetlerinden uzun uzun 
pu katibi. ni kaldırmış ve İçmittir. İsmet nasında Pette istasyonu Türk bahaeylemiıtir. 

11 - M. Glicha Elezovitch, Pata verdiği cevapta; ilk mede •e Macar bayraklarile tezyin ° Baıvekil hmet Pata Hazretleri, 
heyeti murahhasa ikinci katibi niyetin, iki kardet milletin men lunmuttur. Tetyi meraaimi bil- bu nutuklara cevap vermiı ve Ma-

12 - M. Bogdan Raditza, &up bulunduklan ırk tarafından basaa aamimi bir mahiyeti ihti cariıtanda kendilerine gösterilen 
ku ld - b "ki "il • va eylemekte idi. İsmet P&§a, çok samimi tar:zı kabule müteıekkir gazeteci . ru ugunu ve u ı mı etın olduğunu beyan ederelr her iki mil~ 

13 - M. Dragoslav Mihay- bundan ıonra da beteriyete ay- resmi selamı ifa eden kıt'ayi H Jetin iıtifadesini mucip olan iyi mü
lovitch, Seli.nikte TiQtret oda- m faideli hizmette devam ede- keriyeyi teftit ettikten sonra, naıebetlerin mevcudiyetini teyit ey
sı katibi. ceklerini söylemit ve Macar na mevcut zevattan büyük bir ne- lemiıtir. Müıarünileyh; tarihte, 

"b• b"·k~ · A · l H · zaketle müsaade talep etmittir. her iki milletin uğradıldan müıte-
yunan matbuat hegetl. ı ı u umetı mıra ortı şe- k d ki 

T .. k k"lle ı·n· efı"kalan ha rek feli etelrı· ve kazan ı an mü-refine içmit tir, ur ve ı r ın r 
Buau··n aelecek Yunan heye- nımefendilere çok süslü ve muh zafferiyetleri derhatır ettirdikten 

., .. Matbuat mümessillerine · sonra halihazınn mualihane mesai 
ti murahhıoııası ile beraber 16 teıem çiçek buketleri verilmit b nat devresini teıkil ettiğini söylemiş ve 
gazdeciden mürekkep bir Yu- ega tir. Macar Hariciye nezareti Macar Naibi hükıimeti Amiral Hor-
nan matbuat heyeti de şehrimi BUDAPEŞTE, 14 A.A. - Tür- matbuat müdürü Kont Caaky, ty cenaplarının Macaristarun tekrar 
ze gelecektir. Heyet meyanın- kiye B"§vekili lamel Paşa Hazret- Türk vekillerine Peştedeki ika ihyası yolunda sarfettikleri muaz
da Yunan matbuat müdür mua !erile Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü metleri esnasında Macar matbu zam mesaiyi kayıt ve metbeyleıniı-

b l Beyfendi, bugün Macar ve ecnebi l • ) tir. Türkiye Bqvekill kadeh kaldı-
vini M. Moskopolos ta u un- matbuat mümessillerini kabul eyle- atı tarafından kedi erme ait o a 

H İ b l k edilin. b 1 b.. ·· rarak Macaristanın tali ve inkişafı 
maktadır. eyet stan u mat- miılerdir. Başvekil; Macar milleti- ra neşr ış u unan ulun 

ıerefine ve Macar naibi hükumeti-
buat cemiyetinin misafiri ola- nin göstermiı• olduğu hararetli te- makaleleri muhtevi ve nefis bir h • nin şahsi sıb at ve saadetine içmit-
rak lstanbulun en muhte,em o zahürlerden dolayı teşekkürlerinin tarzda tezyin olunmuş maro- tir. 
teli olan Kliriç otelinde ikamet iblilğmı rica ederek kardeş millet ken kaplı bir kitap hediye edil 

olan Macarları yakından tanımış ve Baıt1ekil şerefine diin 
edecektir. Matbuat cemiyeti Macar mille\inin çalışmak hu,unda mittir. geceki ziga/et 
Yunan matbuat heyeti içiİı pek ki yenilmez arzusunu yakından gör- Katar halkın heyecanlı teza 
hararetli bir istikbal programı mÜ§ olmasından mütevellit memnu hüratı ve alkışlan arasında ha BUDAPEŞTE 14 (A.A) -
hazrrlamıtbr. Programa naza- niyet ve bahtiyarlığuu beyan eyle- reket etmittir . Bu aktam elçimiz Behiç Bey 
rım saat 2,30 da aeyriıefain nb mit ve böyle bir milletin atiyen ve refikası tarafından Ba§vekil 
bmından hareket edecek bir meıı'ut inkipflara m•zhar olacııiJ Meb'usan reisinin ziyafeti lamet Paıa Hazretlerile Harici 

1 . · b"" hakkındaki kuvvetli ümitlerini ilave ye Vekili Tevfik Rüttü B-fen 
~irket vapuru i e cemıyetm U· eylemiıtir. BUDAPEŞTE 14 {A.A.)- _, 
tün azası Mamıaraya açılacak- Türkiye Baıvekili, Macariatam Macar meb'usan mecliıi reisi di ,erefine 80 kişilik bir ziyafet 
)ardır. Mamıarada heyeti bil.. en iyi intibalarla ve iki karele§ mil- M. Almaıy ve refikası tarafla verildi. Macar Bqvekili Kont 
mil bulunan vapur görülünce Jetin iktısadi ve siyasi münaaebetle.. rmdan Türkiye Batvekili İsmet Karolyi, Hariciye Nazın Wal-
durulacak, vapura yanaıılacak rinin, milletleri lehine, büyük inlri- ko, Ba,vekil muavini, Ziraat 

•• ıı. ı · d · d Pua Hazretlerile Hariciye ve h h ve heyete beyam ho9amedi olu .--ra namzet 0 acagına aır pey a .,. Nazın ile naibi üldlımet azret 
, • fmd ettiği kuvvetli kanaatlerle terketti- kili Tevfik Rüttü Beyfendi §&- leıinin kalemi mahsus müdürü 

M. Litvinof erteai ııünü Ankara' -
ya muvualit etmİf bulunacaktır. 
Misafirimiz Cumhuriyet bayramın
da ıneruimi t"""'!a edecektir. 

narak cemil iyetyreısı !tara l akn tini aöylemittir. reflerine bir kutluk ziyafeti ve- ve Viyana elçimiz Hamdi B
müstakb· in unan ı mes e • Tuna yollan vaıutaaile yapdacak rilmiıtir. Bu ziyafette Türk mi -, 
t&§lara takdim edilecektir. Bun nakliyata ait meselenin balledilme- aafirlerden batka Macar Batv• hazır bulundular. Ziyafeti 15 ki 

Doaye muameleai takdiri kıy- dan sonra vapur Galata nhtı- sinin bu münaaebetlerde ehemmiyet kili Kont Karolyi, Macar Hari tilik bir kabul resmi takip etti, 
met komiayonunca bitiril911 1200 mına yanatacak, miaafirler ih- li bir biısesi bulunduğunu söyliyen Pqtenin kibar aileleri iıtirak 
.aynm. a"badil ailesinden m~t-L•-' Maarı"fte T .. k. B kil" ·careı ciye nazın M. Walko, Macaris 1 'w .....,... zar edilen otomobillerle Klariç ur ıye qve ı; tı "tY•Hnun ettiler. ımet Pata Hazretleri 
250 dosye sahiplerinin bonolan da 1. l kl d. M. mübadel.,.i meselesinin etraflı tet. tamn Ankara elçiai M. de Tahy yarın Macar ..a•lamentoaun.ı-
15 güne kadar ikmal edilecek ve Emin Bey ote ıne götürü ece er ır. ı- kiklere tabi tutulacağını ve bu mü- ile parlamento riyaset divanı ..- -
sonra, takdiri kıymeti yapılmakta Sabık maarif müıteıan Mehmet safirlere lıtanbulda kaldıklan badelenin muvaffaı.iyetle teteniiç azaları ve bütün meb'uıılar ,,. yapılacak resmi kabulde ve te-
bulunan ve o zamana kadar takdiri Emin B. inkılap liııesinde telıefe müddet zarfında ,ehir gezdin- eyliyeceğini lıaydeylemiıtir. Müta- yüksek meclia azası ve bir çalı! refine verilecek !;ile yemeğin. 
kıymeti bitirilecek olan dosye sahip hocalığım deruhte etmiıtir. )ecektir. Pazarteai günü akta· riinileyh, Macariatanm Türkiyeye mühim zevat hazır bulunmu• • de bulunacak, ,ehri ııezdikten 
!erinin bonolan verilecektir. M mail h" ki azil · 1 mı ~er-'len·ne park otelinde bir mensucat emtiaı ı, ziraat makinala- '" aonra aaat 18 de V enedi"e hare 

Müsakkafat sahiplerinden mua- u ey ın eı v esı 0 an • "' d" • "h d b"l - · · lardır. Parlamento reisi M. ~)- • Darülfünun müderriıliğine avdet de ziyafet k-ide edilecektir. A· n ıger eıyası 1 raç e e ı eceıını ket edecektir. 
melesi bitenler de arazi salıiplerile eli -• ve bilmukabele Türkiyenin ele Ma- masy kadehini kaldırarak Maı e · p etmiyeceği malum değildir. d kuzund •ehn.mize e J birlikte bonolıınru alınaktadır. Bo· ym on ° a ,,. ıı earistana kömür, pamuk veaair mü- car milletinin betiği olan Türk •met Pş. Hz. Macar 
nolann mühim bir kısDUlllll muh· Bir hafta sonra lecek olan Bulgar matbuat he- bim eıya ihracına hazır bulunduğu. vatanıdan gelmit bulunan Türk: haralarını gezigor 
tekirTer eline ucuz ucuz dÜ§mesi a· Azapkapıdıı yeni inşaaı biten yeti de İstanbul matbuat cemi- nu bildirmiştir. misafirleri selimlamıt ve Türk 
li\kadarlan endi-e dütürmektedir. u-. ·ı il · · "lk kt bin t" · · f" · 1 kt İk .. 1 BUDA 'PEŞTE 14 (A A) -, ~:rog u ıncı ı me ep ası- ye ının mısa ın o aca ır. a· Harici siyasetten bahseaen •met milletinin Macar milletile sıkı """" • -

Bazı gayri mübadiller bu nok. nın küıat resmi bir hafta sonra ya- metlerine ıehrin birinci sınıf o Paşa, Türkiyenin sulhu sükunun te- bir mazi rabıtasına malik bu- lamet Pata Hazretlerile T ev. 
tayı itaret ederek; diyorlar ki: pılacaktır. tellerinden Perapalas otel tah- min ve muhafazası yolunda ıı;öster- fik Rü§tÜ Beyfendi saat 19 da 

" U bo toplı anlar - T d • b 1 · 1 h"lh lundug"unu beyan ederek eski - cuz DO y muza· e rısata aş anıyor ıiı edilmiştir. Bulgar misafirle nuş o duğu kuvvetli arzuyu J assa Merpar Ge,'ten dönmiiflerdir. 
yed-e konacak emlik fiatım iıte- . . . . d l k b. kb 1 kaydetmis.tir. devirlerde zulme maruz kalan l p H I . h d ., C art • ·· ·· D ··ıf·· f mız ıçın e par a ır st a smet a•a azret en ara a dikleri ıı;ibi arttıracaklan için gayri am esı gunu aru unun a- n Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Macarlara refet ve himayeaini • 

hadili ok kül · d kiiltelerinde ve bu""h~n yu""ksek mek- merasını· hazırlan·mı•tır go""rdükleri •-lerden çok mem~ mü er ç müş ·· vazıyete Ü •u ~ • Bey; Türkiyenin imzalamıı olduğu ibzalden oeri kalmayan Türk • ·s-# 
kJ d. ç·· •~ uht kiri k teplerde tedriıata batlanacakbr. d ç ahed 1 d · ıı· ealıbütl • nundur. Devlet çiftlig"inde hu-ıece er ır. un .... m e er ço Bulgarlar a ,azla mu e e" en miıteve ıt t ·· e lere kartı hissedilen minnettar 

ucuz aldıkları bonolarla müzayede Maan"f mu'"messı'llı'gıw • · ·ı fı"kirlerı·n· hı.çbı"r v-•~ de- susi arabalarla yapılan 4 aaat-eksper getirecek rıne aı ı """' hg" ı teyit eylemittir. Mumai-bedellerini lüzumuncTan fazla arttır. ğiıtirmernİ§ olduğunu ve bu teah- lik gezinti ahırların intizamı, 
makla hiç bir şey kaybetmiyecek- lstanbul maarif cemiyeti mümes- SOFY A, 14 [Milliyet] - Bal- hütlerini herzaman ifa edeceğini, fa leyh, Macarlarla Türklerin u- kendir fabrikuı ve bı.lhaııa sü 

ıilliği Kadırgadaki binasından eski • h d ki ü t !erdir. T"" k 0 ,,. kan konferansına işmak edecek Yu kat Türkiye ile istişare edilmeksi- mumı arp esnasın a m 1 e ....,, halı.nde aL.r ve aX..llarda gö 
lar ur ca~'<nın alt kabna tafmmıt· d 1 iki "il ~u m 5' Bu işi alakadar lehine ballet- nan heyet murahbasası muhtelif zin yapılan şeyler için de hükiime- rek ci allerine itaret e · · mı e I h I h 

k · · bo · tır. rü en ayvan ar ve en ni ayet me ı~ın yegane çare no yerme iktıaadi meıeleler hakkında azim tinin hiçbir mesuliyeti kabul ve ta- tin kaybettiklerini telafi için 
nnek bo l tab " 0 M llı"mle k"'t•• h ' "k d k d... · · ı kasaba halkının hararetli teza-para ve veya no an v..... ua r u up anesı Dil tar a e sper götür ugü ıçın, hammül etmiyeceğini beyan ey emiı sulh gayesi ve adalet yolunda 

ta kalbetmektir. ş hr" 25 lif Bulgar milli grubu da bu ayın 17 ve demiıtir ki: "Maamafih Tür- b d d k hürleri miaafirlerde derin ve 
B. k . d il . d"ki e ın muhte nuntakasmda 1 un an sonra a müıtere en ku bal 
ır ço gayrmıüba i er ıım ı ilk mektep muallimleri için tesiı e- sinde ıtanbula hareket edecek olan kiye açıkça sulh taraftandır ve U- vvetli inti ar bırakmıttır. 

şerait altında belki de zararlanna dil k Bulgar heyeti murahhasasrndaki mumi sulhün herzaman muhafazası- mesai sarfedeceklerini kaydet • Memleketı·mız· de hayvanların en mesleki ütüphanelerin küıat • • M Al d neticelenecek olan müzaüedelere gi . 1 . . 1 eksperlerin adedini tezyide karar na ralı~n en kiymetli amillerden· mıttır. • masy, nutkuna e - l . l .. 
retım en cumarteaı günü yapı acak • s- çoga masma ve cıns ennın ıs-

Şilt müsabakaları 
neticesiz kaldı 

lSTANBUL, 14 (A.A.) 
İstanbul Futbol heyetinden telı 
liğ olunuyor: C. H. Fırkası ta· 
rafından vazedilmiş olan şih 
müsabakaları evvelki ve geçen 
senelerdeki şeraite tevfikan ic
r" ve ikmal edilmek icap eder· 
ken F enerbahçe ve Galatasaray 
kulüpleri şeraiti sabıka hilafına 
final müsabakası hasılatının ta 
mamen kendilerine verilmesini 
talep etmişler ve teklifi vakiin 
mıntaka heyeti merkeziyesince 
kabulüne imkan görülmeınit ol 
duğundan 16-10-1931 tarihin
de yapılacağı ilan olunan bu 
müsabakanın icra edilmeyerek 
1930 · 1931 senesi şilt müsaba 
kalarJDın neticesiz kaldığı teb
liğ olunur. 

Türkiye Başvekili İsmet Paşa 
Hazretlerile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Beyfendi, Buda
peştedeki Türle mezarlığına gi
derek, umumi harpte ,ehit dü
şen Türk askerlerinin kabirleri 
ni ziyaret etmitlerdir. Müşarün 
ileybima bundan sonra Ziraat 
müzesini gezmitler ve müze mü 
dürü Dr. Nagy ile diğer memur 
lar tarafndan karşılanmışlar 
dır. Türk vekilleri gördükleri 
şeylerden dolayı bilhassa mem 
nuniyet izhar eylemişlerdir. 

Ege vapurunda ziyafet 
VENEDİK, 14 (A.A.) -

Seyrisefain umum müdürü Sa
dullah Bey, bugün Ege vapu· 
runda Venedik valisi şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. Ro
ma sefirimiz Suat Beyle sefa
ret erkanı ve gazetecilerimiz, 
ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Tayin 
ANKARA, 14 (Telefon) 

Gümüfhane Vilayeti Sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürü Vas 
fi Kamil Bey Erzincana naklen 
tayin edilmiıtir. 

Taksi boyaları 
Şoförler cemiyeti idare heyeti 

dün ak§am loplanmı§tır. Bu içtima
da Belediyenin otomobil boyaları 
hakkıııdaki yeni lrarannrn bütün ıo 
förlere sür'atle tamimi takarrür et· 
miftir. Belediye, her otomobilin ta• 
mamile boyanması 80 liraya mal o
lacağını nazan itibara alarak, ~ 
dan nqeçmif, ancak talıoi alimeÖ 
farik.a11 olan Ye beher otomobile 10 
liraya yapılacaiı anlaıılan Brodlb 
iıaret boyalanmn tene batına ka
dar bitirilmesini tebliğ etınqtir. 

Çelikten tayyare 
MOSKOVA, 14 (A.A.)- -

Hava filosu tecrübe enstitüsü, 
tam•men çelikten yapılmış bir 
tayyareyi filoya teslim etmlt· 
tir. 

Romanyada temerküz 
kabinesi 

BOKREŞ, 13 A. A. - Siyasi 
mahafil, fırka reiıleri ile kral ar•· 
arndaki miilikatlan büyük bir ali· 
ka ile takip etmektedir. Bu müli· 
katların hedefi, bir temerküz vücu• 
de getirmek olduğu aöyleniyor. Hii 
kiimet mahafili, bu mülakatların 
parlimentonun açdmasmdan evvel 
tiyasi hayatın nonnal bir surette 
başlanuş olduğunu göstermekten 
batka t.ir mana ifade etmediği id
diaamdadır. 

rehilmek İçin yol masrafı yapamıya- K 1 vermiıtir. Bu eksperler bilhassa ıu biridir." vamla Türkiyeyi yeniden teai& h 
cakl d ,, tır. ütüphane er tercihan yeni in- kk T lahına çok e emmiyet veren Moskovada metro 

ar ır. ıa edilen binalarda tesia edil~ô•tir. zevattan müre eptir. ütün için Matbuat mümessillerinin yaptık- ve ihya eyliyen Reisicümhur 
istihkaklarının yuz·· de yı"rmı"sı" Al .....,. · b" 1 .•. -ı"sı· M. An J Nik Başvekilimizin en büyu .. k tefer- I' • ~ sanayı ır ıgı ·~ ge 0 • ,_................................................... Gazi Mustafa Kemal Hazretle- po ıten ınşaatı 

li lirayı mütecaviz olanlara yüz li- Bir morfin fabrikası lof, ticaret ve sanayi odası delegesi Trakya muhacirin teıkili\tından bir rinin yüksek mezayasını methü rüata kadar izahat aldığını gör 
ralık bono verilmekte ve daha az Taksimde Popon morfin ve M. Stamoff, banka meıeleri için azanın bulunmıyacağını haber al- mek ziyarete ayrı bir hususiyet MOSKOVA, 13 A.A. - Yeral; 
~ulanlara ise ıinıdilik biç bir §ey beynelmilel banka müdürü M. Geor drm. Bu teşkilat reisinin, Trakyanın sena etmit ve müşarünileyain veriyordu. tı şimenJiferinin inşası 1932 sen••' 
tevzi edilmemektedir. Bunların ıa- diğer afyon emlihaaı fabrikan gof. Bulgaristana ilhakı halrkmdaki be- sihhatine ve Türkiyenin inkişaf bidayetinde başhyacakbr. Bu inı•· 

...ıihl...ı.1.at...t...,..i.tlm.-.MUlllloa..bır,akı!...l~Y~As~toilli.~lı!!'l!l~a~a~t~ıl~a~r~k~t~ı..J..~..BJıWı:ar..becıı.t..:1-ı:uıııı:.ııl:ıl.ııı~l!Alılll.l.ı~.;ın~ı..J~uı.Jı.ka~r~a~rai!...lıb~a~l~ıça~ASJ~J..xı;.~a!add~e~·.ıı:e~r!ef~i~n~ejixm!!!!i~t~İ!r·:.....~J_.:_T~u:·r~k:....!şe:h:::it~l:e:rı~·ı~u~·:z~i~y~a~r:e:t~J...::a~t~8~7~6~m:!!!!il~oy~n:!.,!rubleye mal olacak· 



--
Marmara ü~sübahri ve 

müstahkem mevki 
kumandanlığın~!~ ...... 

T rin 931 pazartesi Sa. 14, 
·· ··m 26 1 eş 14 

ıuooo Kil<> :ıwx:u uzu_ ~- Teşrin 931 pazartesi Sa. 
6300 Zeytın yagı 26 . 931 .,.,..7,,.rıesi Sa. 15 

" 26 ı Teşrın ·..-
20000 ,, Noihut T. ·n 931 pazartesi ,Sa. 15,5 

("', 26 1. oşrı . s 16 200 ,. yay T in 931 pazartesı a. 
30000 ,, Fasuliye 26 1. eşır Kapalı zarf 

. T rin 931 Salı Saat 14 
235 Zeytin tanesı 27 1. ~ Sal Saat 15 

00 " 27 1. Teşnn 931 ı 
2500Q ,. Sabun 

27 
l Teşrin 931 Salı Saat 16 

26000 ,, ŞC:~er 
28 

~ Teşrin 931 çarşamba Saat 14 
50000 ,, Pıınnç _ · Te rin 931 Çarşamba Saat 15 
21000 Sade yagı 28 ı. ş 

" .1 ilan mefsuhtur. 
1 - Bundan evvel ven en d rlı on kalem iaşe rnad-

. .k !arı yukarı a Y~ 1 2 - Cıns ve nn tar . erd 1 ni ve ıkapalı zarf usu -
.. "Leın tanhl e a e 

desi yanlaırmda gosterı . . .. a,kasaya konmuştur. 
·h · den ıtı'baren mun 

ieri ile 6/10/931 tarı ın ' . ·danlık karaı-ga'hında Sa-
. .. 1 mıtte K~ nan . .. Tahp olanlar ehr gun z .. il şartruıınesinı gore-

·sıı-- · murıııoaat e 
tınalma komieyon reı. ı~ne ecek talipler iıhale günü muay 
bilirler. Münakasaya ıştır~ ed. d hil" ıde !l.rornisyona müracaat 
yen saatleııde eşıkali kanunıyesı a 111 

lan iliin olunur. (3115). 

Istanbul vilayetinden: 
0000 kilo otun iskan mıntaka mü-

1 - Aııpa ile saman ve 40 "fetile ve 
ı onıu ınahısU6 man 

diriyeitnde teş.eıkıkül eden kıom ı;y .
1 

'"'-~""'a edi-
• aıkd"rd münakasa ı e muuaJ-

pazarirlk 511retile oLmaıdıgı t ı e .. .. ık·'-l "-•al saat 
. . . ernbe gunu au ez~. 

leceğinden bu ayın 22 ıncı perş . . , aık üzere ıkomisyonu 
on bire kadar talip olanların şerraıtıı anl:am 

mahısusa müracaat etmeleri. ibal ve aııpanm çu-
2 - Mübayaa olunaca!k ot ve samanın ~ .. 

. . inden itibatıen azami dört gun zarfında 
val halinde ve akıt tarıh . kt (3239) 
gösterilecek vapura tamaın 

en teıslıın otuııaca! ır. · 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetinden: 

b kl aıımışum ıkaıpalı zarila 
( 1500'0) ta!kım ık?sa ık ol ve ' aca! ı ç . . . .. 

.. 4/11/931 tarihirule çaırşamba •gıumı saat 15 te ya-
munaıkasası . 
P l caktır Şartnameyi görmek üzere her gün münakasaya ış-
ti~: için. de yevmi mezkfu-da taliplerin t~tlarile -~i.dilkte 
Gedikpaşada Jarul.amıa Satın Alma Komısyonuna muracaat-

ları (3177). 

St:YKfSEF AIN 
j{ .. Ü ba 

Merkez :ıcenta.: Galata opr -

şı J'I. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür

dar .z:ıde han 2. 2740. 

-~---
-TRABZON POSTASI. 
(KARADEN1Z) 15 Teşrın 

e"vel Perşembe 17 de 
mutat iskelelerden maa
da gidiş geliş Ünye, ~a
tsaya ve dönüşte Of, Sur
menye de uğrar. 

MERSİN POST ASI 
(ANAFARTA) 16 Teşrin

evvel Cuma 10 da Gala
ta R~htnnı:ndan lkalkaT
lar. 

t z M lR - M E R S l N 
Lüks ve Sür'at 

Postası 

Gerze vaouru 
15 T.evvel 

PERŞEMBE 
Akşamı saat 19 da Sirkeci rıh 

tımından hareketle doğru (Ça
nakkale. İzmir, Küllük, Fethiye 
Antalya Alil.iye ve Mersin) c 

azimet ve avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Kü

çük Kırzade hamndaki acenta

sına ınüracaat. 

Telefon: 23118, Galata acen
tası Galata, rıhtımında 35 No. 
Vııçino Tel. Beyoğlu 1169, 

S A F 1 Y E H A N 1 M ... ,ı 
Her aksam ZİVER Bey idaresindeki LONDRA Birahanesinde Küçük ç:ftrk 

muhtetem saz heyetine İftirak etmektedir. 

-BE .... I M ... 1 l~Ll ...... NL l ..... R ....,TIÜ 1 LIMT-ED .. Si R-K E.,.Ti 
eden bütün 

daireler 
Türkiyede her lisanda intişar 

gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul eder 

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

Sirkecide Köprillü handa 27 mı 
marada Deri, Tiftik vesaire ticare
tile iştigal eden Nalbant zade Sü
Jeyman ve şürekası kollektif şirketi 
Mersindeki şubesi dahi dahil oldu
ğu halde icra ve iflas kanunun 267 

inci maddesi muc.ebinee ı stanbul 
icra ıriyaseti aliyesirulen talep ettik 
!eri konkoroato mühletinin kabuli
le ş>rkete iki ay m!lhlet verilerek 
komser tayin olunduğum gibi şir

loctin Mersindeki muamelatı için 
Me~in iera ınemuruda muavin kom 
eer olarak tayin edildiğinden şir
ketten ala.caklı olanlara ait zirde 
yaznlı hu.su111ar loa111.uııun 283 üncü 
maddesine tevfikan ilan olıunur. 

ı - Abcaklılar 93 l senesi Teş
rin.icvveliınin yirmi birinci Çarşam
ba gününden itibaren 20 gün .içinde 
al.acak!.a:rnıı kayt ettirmeleri ve 
alacak ~ikalarmı -1im eylemeri. 

ı - Bt11111Un için t .. tanbuılıda Ga 
,Jata<la Öıner Ab!.t hanında 3 üncü 
katta 5 nu.ınaralı yazıhanede tarafı

ma mUraeat JAzımdır. 
3 - MezkO.r 20 gün içinıdıe ala

caklarını kayt ettirmeyenler kanu
nen konkorıdato mü:ı:aloeresin.den ha 
riç kalu'(l rey hakkme. malik olamaz 

ı.ı .... 
4 - Alacakhların lmyıdin.den son 

ra a!aaıkılarını kayt etıimıiş olan 
alacaklılar ta~afmd0'n müzakere e 
diı.e«ğ.inden a.Jıı,cklılrın toplanına

Jru-ı iıtin tay:in olunan Teşrinisani
ni.n 23 üneü Paı.arte>si günü saat 
14 te mezk!lr yazihanede toplanma
ğ6 aı..cıaklılar davet olunur borçlu
.Jatıda toplanma.da hazır bulunmağa 
ınecbutıdurlar. 

5 - Tarafıma teslim edile~ek 

alacak v>eSikaJarı toplanma için 
tayin olunan mezkfu- tarihe tekad
<lüm eden on gün için.de ya:oihane
roize müracaatla alacakılı.lar tarafın
dan tetkik olunabilir. 

l ı 

Konkordato komse.ri: Mazhar 

UMUM AYAKKABICILAR ı 
KOOPERATİFİNDEN: 

25 Teşrinevvel Paz."\r günü saat 
tam 2 de Çarşıkapıda Ayakkabıcı

lar Cemiyeti dahil' 1de kooıperatif 
ortaklarınrn gelmesi rica olunur. 

RUZNAME ŞUDUR: 
ı - td~re meclisi raporunun okun

ması ve kooperatifin faaliyete 
devam edilip edi.lrnermsi hak
kında müzakere ve karar itti
hazı. 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATıN CİNS VE 

NF.V'ILE MEVKİ VE MÜŞ
TEMiLATI 

656 2647 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Eğri so
kağında eski 19 ve yeni 21 nwnaralı altmış dört ar 
şın arsa üzerinde hodTum ve çatı ıkatından lbaşka 
,kağir üç katta b~ri ufak olmak üzere yedi oda iki 
Lifak sofa bir antre biır taşlıtlı: bir mutlaik bir sarnıç 
ve on altı arışın aralığı .havi bir hanenin msrf his
sesi. Lütfiye H. 

11272 2908 Galatada Kemankeş maıhallesinde Karamustafa
paşa ve Kılmçalipaşa caddesinde esıki 87, 89, 91, 
16 ilii 26 ve yeni 119, 1 ila 5, 121, 12-1 2,22, 24, 26 
numaralı sekiz yüz yetmiş üç arşın arsa üzerinde 
kağir iki katta iki dükkanı ve bu diikıkanların üs
tünde gezinti mahalli altı oda ( od9nın birinin 
icinde aynca ahşap camekanla bölme vardır), 
(,odaların üçü çatı odasrdrr) bir havlu bir yazıha
ne bir mus!Ulı: mahalli çatı altı galvenizli saçla ör
tülmüştür, diğer merdivenle ikinci kata çıkıldı!kça 
dükkanların üstüne müsadif mahal bk ikapısı olan 
büyük bir salon camlı çatı altı 'bu salonUıll üstüne 
müsadif olup koliler vaırdır, iki yüz altmış aırşın 
arsa üzerinde ;ki ,krsrrndan föaret oluıp 'birinci ıkı
sım dört dükıkan halinde dolma ve tamire muıhtaç \ 

PHILIPS 2531 
Daha Ucuz Fiatle 

En Mükemmel Neticeler 

ANADOLU CİHETİ ----il! 
Elektrik Fiatında 

Tenzilat 
Eski fiat 21,20 kuruş Yeni fiat: 19,30 kuruş 

·ı. 10 TENZİLAT 
Yani kilovat saat başıına 70 paıra ki aynı meblağ ile eski

sinden daha fazla elektrik saırfcde.bilirsiniz. 
Bundan ıbaŞka muayyen bir sarfiyattan $ODClllki llrilowıt 

saatler o/o50 ten~iıata tabidir. Bu hususta daha f~~ ~ş!O.
mat almalk için 

Ameli Elektrige 
v·e atroeıki büııolarrrnıza müracaat ediniz: 

oda şeklindedir. Diğer kısım üç diiıkikan !halinde- Mühürdar caddesi No 73-75 Kadıfköy. Telefon: KadEköy 783 
dir kısımda <lolma ve elyevm zemini çimento \ Şiı1keti Hayriye iskelesi No 10 ÜSküdar. Tel. Kadı:köy 312 
ıbir garaj halinde kullanılmadtadır, ve yüz doksan L~;. .... ~----••••••••••••••••• 
bir arşın arsayi havi eSki 87, 89, 91, 16 ile 26, ve lalı iki daire (a'Partımana pasajdan beş basamakla 
yeııi, 119, 121, 121, ı, 2, 22, 24, 26 numaralarla mu çı1ulır) üçüncü :katta on altı (dördü üç odalı üçü 
rakkam han ve düı~iirun sekiz hisse itibarile be- dört oda: bir sofa bir helii bir mutfak yedi daire-
şcr hissesi. Ayşe Prrlanta, Emine Nimet , Mel~ dı.r) dördıincü katta !kisi beşer oda üçü dörder o-

Neriman Hanımlarla Mustafa Adnan ve Alı <.'!11ı birer .sofa biretr mutfak ibiu:er helalı sekiz dai-
Ruhi Bey1erle ıbilvekale Andonya Efendi re ust katta biri iki üçü dört dördü üç odalı birer 

3201'i 3646 Üsıkiicfarda Hacıhesnahatun mahallesinde PaŞ,a- dar ça birer hela birer sofa birer mutfağı havi se-
limanı sokağında esıki 87 mii1<errer 87 mük,.rrer ·ki·ı daireyi ve dokuz) üz dört arsın pasaj ve aral ' 
89 mükerrer 89 1,1ü:kerrer 81,1 ve yeni 104 numara mahallini havı Lüt ham naınile maruf bır han ıı 
lı beş yüz doksan altı arşnı arsa üzerinde bir kati nısıf hissesi. Abdüllatif Bey 
k5.ğir iki katı ahsap olmak iizere üç katta dördiı 1061 6138 Galat.ıda Sultanbcyazit mahalıcsinde Kasap dr 
sandık odası oım'ak üzere on yedi oda (odaların wkağında es:ki 3 ve yeni 1 elyevnı, 1, 3. numaralı 
ikisi 11utfağa tahvil edilmiştir) iki salon bir an- :r üz beş arşın arsa üzerinde kiigir üç katta sekı.: 
tre bir taşlık, odunluk !kömürlük (üçüncü kattaki oda iken odaların yedisi birleşmek üzere üç kal· 
saloıı bir oda ,bir sofaya tahvil edilmiştir) bir mıştır bir bodrum zemini çini daraça ahşap lıc; 
kuyu bir sarmç bir havuz ve on seıkiz arşın aırsa kamara ve ıkömürfük ve altında biır dükkanı ha\ ı 
üzerinde bir mutfak v·e doksan yedi bin dokuz yüz bir otelin nısıf hissesi. Ayşe Seniha Hanı.n 
altmış sekiz buçulk arşın araziyi havi ıköşk ve müş 894 1622 Şehzadebaşında Feyziye mahallesinde Feyziye 

~.ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSK1D1 

z - Faal.iyete devama karar veril-
1 s OV TOR G F L U ·ı diği takdirde idare meclisine 

aza ve nııuakıp intibahı tasfiye 
SOVYET SEFAİNİ TİCA- sine karar verildii:ri halde tas 

temilatımn tamamı Arazinin •lut1k hisse itİ'barile caddesinde eıSki 2, ddkuz defa 2 mükerrer ve ye-
on bür hissesi. Ayşe Mediha, Ayşe Güzide, Fatma ni 109, lll, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 numaralı iki 

Nazan ve Alime Saide, Fatma Nevire Hanım yüz altmış arşın aıısa üzerinde 109, 111 numaralı 
Yunan vapur şirketi 

tesare Ma~ro 
16 te§rinievvelde Port Salt ve İs

ken-0.,riycden muvasalatla Köstıen<:e, 
lbrail ve Galatz limanları için emti 
ai ticariye kabul edeccktic. 

Umumi acentalarr: Galatada. Çi
niı; Rıhtım Hanında D. Anagnosto• 
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 261Z 
Galata ve Beyoğlu Tal/ acentaları: 
Bütün seyahat acentalrklarıdır. 

SADlK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

R!YESİ HİSSELİ ŞİRKETİ fiye memurıarınru intihabı. 
28 saatte Lstanbuldan Selaniğe 3 - Ortaklar tarafrndan vazoJuna-

LENINE ve.puru 15 teşrinievvel J eak teklifler. 
perşembe günü saat 16 da yolcu ve '11!1!Eeö!!llEim!!!!!ll!!i!!iE!e'!!'!!iE;;;;;jl 
eşyayi ticariye alarak (Selanik, İz
mir, Pire, Yafa, İsken.deriye ve 
Port Sait e hareket edecektok. 

Fazla tafsilat için Galatada Çini
li Rıhtım Hanındaki ac-entalığına 
müracaat. Telefon Beyoğlu: 2358, 

2501, 962. 

HACI FIDAEIN 
mun balı;fi: 8P.şikı ~ '• 

ENN1 SÜNNETÇİ 
M. EMiNı 

Do~tor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstikl3.l cad

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

Saat: 14 - 18. 

Doktor 

lar ve Rauf B. dilkkanlar tam ıkağir üstünde iki oda bir merdi-
2318 4835 T.-ıpanede Hocaali mahallesinde Hendek sokağın- ven başı 4, 6 numaralı dükikanlar haneye kalbe-

da eski 52, 54, 56, 58 ve yeni 52, 54, 56 58, 60 nu dilmi.ş mutfaık halindedir 8, 10 numaralı dükkan-
pıarah üç yüz on beş arşın at'Sa üzerinde kağir !ar bi ,. düıkıkan halinded~r 12, 14, numaralı dük-
dört katta altında fırın ve ilki dükkan hamurhane kanlar ortadan tahta ile ayrılmıştır 16, 18 nu ıı:ı 
ve harman mahalli ve un deposu üstünde üç oda i ıralı diikkanlar ıbiır dükıkaıı halindedir, yüz otuz üç 
ikinci ve üçüncü ve dördüncü katlar üçer oda bi arşın mutfak mahalli ve çarşının ,kuridonınunu teş 
rer gezinti mahalli mutfak birer küçük sandık o- iki etmeıkte olup Feyziye çarşısı demekle maruf 
dası diğer üç dairesi dörder oda birer sandık seıkiz d~kan V'e odaların tamamı. Şerife Fatma. 
odası l:ıil!'er ,gezin.di maihali ve yüz elli dokuz arşın Aliye Hanım, ta.rafından vasisi Maşuk 
·bahçeyi havi bir apartrmanın nısıf hissesi (iki Ziya Bey 
tulunbalı kuyu varorr. İbrahim ve İsmail efendi- 97 4551 Davutpaşada Davutpaşa mahallesin Heıkimoğlu-

lerle Balii Hanrrn, alipaşa caddesinde eski 187 ve yeni 203 numaralı 
184 5173 Galatada Kemankeş mahallesinde Beyzade soka- otuz iki arsın arsa üzerime 'kağir iki katta üstün 

' ğında eski 39, 39, mükerrer ve yeni 43 45 numa- \e bir odayı havi bir dükkanın tamamı. Mehmet 
Hafız Cemal ralı otuz arşın arsa üze.rinde dahili bir katı ah- Ef. tarafından bilvelale Fatma H. ve Hatı;e 

Darüşşafaka Müdürlüğün şa pdiğerl-eıri lkağir olm:ık üzere beş katta zemini hanım tarafından bilvekaie Hacı Ömer Ef. .Sakarya 
den: Dahiliye hastalıkları tar.ta. altında mahzen ikinci ve üçüncü dördünciı 1678 4942 Atpazarında Manisalı Mehmetpaşa mahallesinde 

Mektebimiz talebesi .için mütehassısı beşinci katlarda tahta mukavva ile bölünmüş yukarnneydan atpazarı s<ikağında eski 14, 7, 7, 
(açık müna:kasa ile (350) çift Cumadan maada hergün öğ- dört odayı havi bir dü!kkanın nısıf 'hissesi. Meh- mükerrer 14 ve yeni 14, 16, 18 numaralı iki yüz 

günü akşamı 17 de Sirıkeci 1 harici, (350) çift dahili ve leden sonra saat (2,30 dan 5e) met Adnan Bey ve vekili Hacı Ziver B. 

1 

yemiş seıkiz acşın arsa üzerinde lkağir iki katta 
r.ıhtımmdan hareketle , (40) çift hademe kundurası kadar tstanbulda Divanyolun- 19405 .~?.Öl Galatada Suitanbeyazit mahallesinde Kılınçali- üstünde sekiz arşın oda bir sofa bir mutfağı havi 
(Zonguldak, İnebolu GA.- · . · ı h • d · paşa caddesinde eski 88, 90, 92, 94, 96 ve yeni 102, ahır ve dükkanların tamamı. Seıher H. ' imal ettirileoeğiruien şeraitını da 118 numara ı ususı aıre-
yancık, Samsun, Ordu, ~- ı 104, 106, 108, 110 numaralı bin üç yüz otuz yedi Yukarıda cins ve nevlle semti ve numaraları muharrer em 

b ve Rı- > anlamak isteyenlerin her gün sinde dahili hastalıkları mua-
resun, Traı zoıı, . T 1 f arşın arsa üzerinde kağir 'beş !katta birinci katın- vali gayrimenkUlenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesin 
ze) ye azimet ve aynı ı ve münaıkasaya iştirak edecek- yene ve tedavi eder. e e on: da dördü Krlınç Ali caddesinde biıri Site Fraruıez de hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takar-
iskelelerle Görele ve Ü- lerin (28 teşırihievvel 1931) İstanbul 8923· sokagmrla ikisi aradaki araj.ııkta diğerleri paşajda rür etmiş ise de mezkilır bedeller haddilayrkında görülmediğin-
nye ' ye uğrayarak a~- c~r=mba günü saat 9,30 da Nu Sıra numarasını beklememek olmak üzere ıon ıbeıı dükkanı dük.kanlardan ilcisi- den tekrar 15 gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş 
det edecektir. Fazla ta - ,,~...- · ·· · d b" 

1 ruo•.,.,an·ı"ye camı·1· mahfilinde- 1·steyenler, kabinı:ye müracaat nın uzerm e ırer oda birisinin üzerinde ıbir sofa ve 4 T. sani 931 tarihine müsadif Çarşamba gu .. nü kati kararla-silat için Sirkeci Meyıne- .,.. •• 
net haru altında arenteli- j -•- t 1 fonla randevu al- ve birbirinden geçme iki ooayi üst katları apartı- rınm çekilmesi takarrür eylemış oldugu-ndan yevmi me~kurde ~ k"t Cemiyeti Teıkisiye meır.e- la veya e e 
ğine müracaat. Tel. 22134. man şeklinde bıllanılıır i!kinci :katta on bir oda bi- saat on dörtten itibaren on beş ıbuçuğa kadar Sandık İdaresino 

___________ .. zine maeill!li<Lrı. ' malıdırlar. ~ <lört diğeri iki oda biri sofa biri mutfaık biri ıha- müracaat eylemeleı_:i lüzumu ilan ol~nur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~---~~~~~~~-
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1 9 3 2 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramiy• ~.000,000 
1 " 400,000 
1 H 200,000 
1 .. 150,000 
1 " 100,000 
1 .. 40,000 
1 " 80,000 
1 .. 20,000 
1 .. 15,000 

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

" ( " ) 100,000 
5 ikramiye lıo,ooo) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 

" 
(5,000) 30,000 

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

200 .. !(1,000) 200,000 
5,000 'Amortt ( 100) 500,000 -5,700 Adet 

Tahlisiye Umum 
dürlüğünden: 

•• mu-

$işli havalarda sefainin selameti seyrüseferle'rini temin 
için Fenerlıahçe, Kızkuksi, Ahırkapıda vaz ve tesisi mütasav
ver sis düdükleri !kapalı zarf UflUli ile ve iki ay müddetle mü
nakasaya konulmuştur. 30 TeFlıUsani 931 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 te ihalesi kra kılmacağından taliplerin 
şeraiti anlamak ve bu ıbaptaki fenni ve idari şartnameyi almak 
üzıere her gün ve münakasaya işcirak edecek olanların da ihale 
günü Galatada Maritim Hanında Tahlisiye Müdiriyeti Umu
miyesi Mübayaa komisyonmıa müracaatları ilan olmıur. 

(2794) 

Askeri San'atlar mektebi Müdürlüğünden: 

Askeri San'atlar mektebi için lüzum göriilen aşağıda yazılı 
14 kalem erzakın 31/10/ 931 tarihinde münakasaya vazi mü
karrer olduğmıdan talip olanların şartnameleri gönneık için 
her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere muvakkat temi
natlarını Beyoğlu mal Md. ne teslim ederek yevmi mezkurde 
saat 14 ten 16 ya kadar Topanede: Askeri San'atlar mektebin
de müteşekkil Sa. Al Ko. nuna müracaat eylemeleri. (17) 

(3114), 
Kilo Cinsi Kilo Cinsi Kilo Cinsi 
1282 Sade yağı 10 Çay 300 Kuru üzüm 
1577 Şeker 850 Zeytin tanesi 
5656 Pirinç 146 Beyaz peynir 

500 Nohut 204 Reçel 
1338 Şehriye 300 Kuru kaysı 

' ı 250 Sabun 300 Kuru erik 
____./ 

Giimüşane Vilayeti Nafıa Baş Mühendisliğinden: 
Giimüşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon - Erzurum yolu

nun Köprübaşı ile Zıgana arasında iki ve Ke1kit kazasının Kö
se ile Kelkit arasında birki ceman üç adet on iki tonluk Rus
lardan metruk harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21-9-931 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle münaıkasaya konulmuştur. 

Tenzilat yapmak ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Gümüşa
ne Nafıa Baş Mühendisliğine müracaatları iliin olunur. (2837) 

Eskişehir vilayetinden 
Memleket ·hastanesi ameliyatanesinde yapılacak inşaat 2500 

lira bedeli keşifle 4/10/ 931 tarihinden 24/ 10/ 931 cumartesi gü 
nü saat on beşe kadar münakasaya konmuştur. 

Talipierin evvel emirde bedeli keşfin %7 buçuğu nisbetin
de teminat akçesi vermeleri bu gibi inşaatı yapmış ve mukte
dir bulunduğuna dair Nafia Başmühendisliğinden veya sahibi 
salahiyet makamattan alınmış vesika ibrazı lazrmdll". İnşaat 

hakkında fazla tafsilat almak şartname evrakı keşfiyeyi gör
mek istiyenlerin muhasebei hususiye müdiriyetine müracaat
ları lüzumu ilan olunur. (3075). 

lstanbul deniz levazımı satınalma 
komisyonundan: 

Kilo 

100,034 Muhtelif eb'atta saç lavha) Kapalı zarfla münakasası: 
20762 Muhtelif eb'atta saç lavha) 24 Teşrinievvel 931 cu

martesi günü saat 10,30 da. 
Yukarıda ciruı ve miktarı yazılı malzemenin hizasındaki gün 

ve saatte kapalı zarl usulile münakasası icra kılınacağından 

şartnamesini görmek için her gün ve talip olanların münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile !birlikte Kasnnpaşada 
Deniz Levazımı satınalma komisyonuna müracaatları. (2802). 

lstanbul Gümrükleri başmüdürlü
ğünden: 

İstanbul Gümriikleri için 110 ton 1avamarin kömürü ve 826 
.;eki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapalı 

zarf usulile mübayaası mükarrerdir, Taliplerin, şartnamelerini 
itula husulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve 424 lira 
olan teminatı müvakkateyi hamilen 18-10-931 pazar günü saat 
14 te Basmüdürlükteki Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 
(2864). 

zmır-

Gayrimübadiller tak -
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaralan 941 ile 970 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hesabile bonolarını al
mak üzere T eşrinievvelin 15 inci 
perşembe günüsaat10dan 16yaka
dar komisyona müracaatları. (3233) 

Devlet Demıryolları idaresi ilanları 

H. P. Mağazasına ait Çe.ııtler maı:'ka tenezillıten kamyonete 
tahvil edilen bir otomobil müzayede ile satrla~tıır. 

Müzayede 18/ 10/ 931 tarihine müsadif Pazar günü :;aat 
14 te icra edilecektir. Talip olanların yevmi me:ııkftrda Mağa

zaya müracaatları ilan olunur. Otomobili görmek istiyenleır 

her gün Mağaza Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3176) 

Afyon deposu kömür tahmil ve taıhliyıeıılnin kapalı zarfla 
münakasası 2 ikinci Teşrin 931 Pazartesi günü saat 15 te İda
re merkezinde yapılacaktır.Tafeilit Ankara ve Haydarpaşa vez 
nelerile Afyon İstasyonunda birer lirıaya satılmakta olan şart
namelerde ıyazılıdır. (3154). 

13 Lake Karyola 
Lira Sirkeci EbuHuut caddesi karyola ve madeni fabrika•ı 

f ____ . _a __ u_·n_c __ ü __ K_o_ı_o_r_d_u __ iı_a_n_ı_a_r_a ____ ı 
Ordu ıııhhiye ihtiyacı ıiçin 1 

adet Elektrokaridiyoğraf ci
hazı pazarlık suretile 18/10/ 
931 tarih pazar günü saat 16 
da komisyonumuzda ioca kı
lınacaktır. Taliplerin şartna

mesini almak ve pazarlığa iş
tirak etmek üzre komisyonu
muza müracaatı. (417). 

(3089). 

III. K. O. kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için arpa kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 7/11/ 931 sair günü saat 
16 da Fındrklıda III. K. O. 
SA.AL.KOM. nunda yapılacak 
tır. Taliplerin şartnameyi aI
mak ve münakasay·a iştirak e
deceıkl.erin yevmi ihaleden ev
vel teıklif ve teminat mektup
larile KOM. mımuza müracaat 
!arı. (428). (3122). 

111. K. O. kıtaat hayvanatı 

ihtiyacı için yulaf kapalı zarl
la münakasaya ıkonmuştur. İ
halesi 7/ 11/ 931 Salı günü saat 
15 te Fındıklıda IH. K.O.SA. 
AL. KOM. nunda yapılacak

tır. Talipl&in şartnamesıru 

almak ve münakasaya iştirak 
etmek üzere yevmi ihaleden 
evvel teminat ve teklif mclk
tuplarile KOM. rnınıuza mü
racaatıları. ( 429). (3123). 

• • • 
Fakülte Talim Tabur 

K.dan: 
Bu sene Darülfünun talim 

taburuna kaydolunmak istiyen 
Darülfünun ve buna muadil 
Yüksek mektep mezwılarile li 
se ve muadili mektepler ve Er 
ıkelk Muallim mektep mezunla
nrun taburca kayıt muamelesi 
5-10-931 den itiba{'ell bu ayın 
nihayetine kadar devam ede
cek ve tkinci teşrin 931 birinci 
.gününden itibaren tedrisata 
başlanacaktır.Bu maksatla bu 
şeraiti haiz olanlar: 

A - Mektep mezuniyet di-
ploması 

>B - Aşı ve sıhhat raporu. 
C - Nüfus cüzdanı sureti. 
N - Mahallece ve polişçe 

musaddak hüsnühal varakası. 
M - 4 adet fotoğraf ile bir

likte. 
İstanbul Bayazıtta tabur ku

mandanlığına şeraiti anlamak 
üzere heF gün müracaatları i
lan olunur. (382). (2915) 

lstanbul Levazım eşya ve 
teohizat amlıarı için 22-10-931 
Pu-şcmbe günü saat 16 da ale
ni münakasa ile balya ipi alr
nacaktır. Taliplerin şartname
sini almak ve münakasaya gir 
mek üzere mezikfır gün ve saat 
te teminatlarile Fındıklrda III 
K. O. SA. AL. KOM. runa mu 
racaatları. (373) (2873) 

Giresondaki Efrat ihtiyacı 
için 50,000 kilo sığır eti !kapa
lı zarfla münakasaya konulmuş 
tur. İhalesi 1 T~rinisani 931 
Pazaır günü saat 9 da Gireson
da Askeri Satın Alma Komi
syonunda yapılacaktır. Gelen
lerin 862,50 liıra teminatlarile 
ve teklifatlarile vaktı ihaleden 
evvel mezkfir Komisyona mü
racaatları. (379). (2879) . "' . 

Ordu srhhiyesi ithiyacı için 
kapalı zarfla tülbent ve gaz ısaf 
ile katgüt ve Neosalvarsan mü 
bayaa edilecektir. İhaleleri tül 
bent ve gaz safm 24-10-931 cu
martesi saat 15 te ıkatjJrijtün 15 
buçukta Neosalvarsanın 16 da 
komisyonumuzça icra ıkılına
cak:tır. Taliplerin Şartnamesini 
almak ve münakasa.ya iştirak 

için yevmi mezkürda teklif ve 
teminatlarile birlikte Fındık
lı K. O. 3 SA. AL. komisyonu
na müracaatı. (318) (2878) 

* * * 
Çatalca Müstahkem mevtlrii 

için sabun ve zeytin aleni mü
nakasaya ıkonmuştur. İhaleleri . 
ıhizalarında gösterilen gün ve' 
saatlerde Fındıklıda K. O. SA. 
AL. KOM. nında yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamelerini ko
misyonda görmeleri ve İhale 
saatinden evvel teminatlaırile 
KOM. da hazır buhmrnalar. 
(336). (2650) 

Zeytin 17/10/ 931 cumartesi 
g·ünü saat 15 te. 

Sabun 17/ 10/ 931 cumartesi 
günü saat 15,30 da. 

Sahile yakın ve tercihan 
Boğaziçinde 

Arsa Aranıyor 
tam mesahtısı, suyun derinliği 
ve s.on fiatı havi te4difatın 
(1435) rumuzile İstanbul 176 
numaralı posta kutusu adresi
ne yazılması 

1 lstanbui Belediyesi ilanları 1 
Belediye talimatname.wne ilave edilen tütün depoları hak

kında mevat: 
1 - H« depoda lftakal ynni ton 111.1 lııtiep ede<ıek ıhavnz 

veya su deposu bulundurulaıcalktır. 
2 - Eldctıriı'k t.esiıtatı, mutlaka ~ ·~ daü-e

sinde ve borular derununda yapılacaktrr . 
3 - Bina dahilinde icabı hale göre itıfaiJ118 teıııiııatı bulwı.du. 

rulacaktır . 
4 - Tütün konulacak oda ve mağazalarda tıiltünler. her 

taraftan insan girip çrlı:abilıecek surette istif cıdileodktir. 

5 - Gece belkçHerinin uyıuımamalarmı teminen her depoda 
saatli kontrol tertibatı vücü<le egtirilecektir. 

6 - Her depoya yangın vuk:ııunu ani surette ihbar edecek 
telefon konulacaktır. Bu telefon yangın vUkuunda itfaiyeye ih
barı mümkün kılacak surette ve bina haricinde mazbut bir yer 
de bulunacaktır. 

7 - Bina <löşemelerinin mukavemeti 1hisap edildiği zaman 
her hangi ibir yangın vukuunda tütünlerin sulanarak sikletleri 
arttığı zaman'ki vaziyetleri naızarı itibara alınarak ona nazaran 
tütünler istolk edileccıktir. 

8 - Tütün vazedilen depo ve imalatanelerde sigara içil
miyec:cKtir. 

9 - İmalataneler, mümkün iıse alt katlarda yapılacak, 
mümkün değ ilse imala tane içindekilerin yangın zamanı harice 
çı:kmalarını temin için harici demir merdiven yapılacaktır. 

10 - Kışın soba istimal edilirse borular behemehal baca
lara müntehi olacaık, ve sobaya yalkın boruların !kısa bir mesa
fesinde ahşap tavan ve duvar varsa ıborular tharaııeti gayri na
kil mevat ile setredilecek ve soba altında geniş çinko tabla 
kıonulacaktır. 

11 - Ahşap merdiven ve döşemelerde delik varsa buralaı; 
tamir edileccık ve delikler trkarulacaktu-. 

12 - Bu imalitaneler diğer falbriJkalar gibi hıfzıssıha aih
kamına tabi olacaktır. 

Beykoz Belediye Şubesinde.ıı: Beykozda Karacaburun cad
dcainde 1 atik 15 cedit ıwrnaralı ahşap hanenin taşından maa 
da enka:zı kapalı zari usulile müzayedeye vazedilmiştir. Talip 
olanların verecelkleri. bedelin yüzde yedi •buçuk depozitıo akçe
sini müstashiben 8 Teşrinisani 931 pazar günü saat on be§e 
kadar Encümene müracaatları ilan olunur. (3237). , 

İstan'bul Belediyesi itfaiyesinde bir ıkaç şoför vazifesi mün
hal olduğundan taliplerin Fatihte İtfaiye Müdiriyetine mü
racaatları i)an olunur. (3236) . 

, 
Zındankapası caddesinde 105 numaralı çeşme mahalli bir 

seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere açık müzaye
deye konmuştur. Talipler şartnameyi- gömlek için hec gün Le
vazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Müzayedeye gir
melk icin 9 lira teminat lazımdır. Teminat akcesi nakden ka-, , 

bul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırı
lıp alınacak makbuz ve yahut hüıkUınetçe müteber tanınmış 
bankalardan birinden getirilerek mektup ile oluır. Bu şekilde 
teminat malkıbuz veya mektup ile ihale günü olan 5 Teşrinisani 
931 perşembe günü saat on beşe ikiaıdar Daimi Encümene ver
melidvr. (3234). 

Merıkez ve dairelerle müessesatı srhhiyeye Dolmaıbahçe, 
Yedikule ve Kadıköy gazhanelerinden :pazarlıkla ıkdk ık:ömürü 
naklettirileıcektir. Pazarlığa iştirak etmek için 298 liralık temi 
nat aıkçesi lazımdır. Teminat akçesi na!kden kabul edilmez. Ya 
belediyeden irsaliye alınaraık: ban!lı:aya yatırılıp alınacak mak
buz ve yahut hUkUnıetçe mütebet tanınmış bankalardan bi
rin<len getirileceık mektup ile olur. Bu şe·kilde teminatla be
raber 17 Teşrinievvel 931 cumartesi günü saat on ·beşe kadar. 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. (3241). 

Bedeli keşfi 879 lira 61 kuruş olan Fatih İtfaiye .garajın
daki oluklu saçların tamiri kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. Talipler şartname almaık ve keşfini görmek için hec 
gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münaka
saya girmek için 66 lira teminat llizmıdır. Teminat akçesi 
nakten kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye alınarak ban
kaya- yatırılıp alınacak makbuz veyahut hükilmetçe muteber 
tanınmış bankaların birinden getirilecek mektup ile olur. Bu 
şekilde teminat makbuzu veya melktubu ile şartname ve tek
lif melktubmıu bir zarfa kıoyarak ihale günü olan 5 Teşrinisani • 
931 Perşembe günü saat onbeşe ıkadar Daimi Elncii:ınene ver
meli<lir. (3242). 

Deniz Levazımı Satın Alma 
komisyonundan 

11 kalem boya malzemesi: Açı:k münakaeası 7/2. Teş. 931 
Cumartesi ıgünii saat 1 l de, 

12 kalem muhtelif tel ve kendir halat: Açık münakasası 7 /2. 
Teş. 931 Cımıartesi günü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve miıktarı yazılı malzemenin hizasında gös
terilen gün ve saatte açık münakasaları icra olımacağmdan 

şartnamesini gömıek için eıhr gün ve vermeğe talip olanların 
hizalarındaıki münaıkasa .g:iin ve saatinde muvakkat teminatla
rile birliıkte Kasımpaşacla Deniıı Levazım Satmalma ilromisyo
nuna müracaatlan.(3219) 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
30 İkind Teşrin 330 1arihlıi kanun hükümlerine göre TUrkiyede iş 

yapcnağa iz:inli kılman ecnebi şirketlerin<k-n Danimarka tabiiyetli 
(Wetek Anonim Şirketi - A. S. WETEK) şirketi bu kere müraaatla 
Türkiyedeki faaliyetine ruhayet verdiğini bildirmiş ve keyfiyet kanuni 
hükümlere muvafık görfilmüş o1makle mezkt.r şirketle alakası bulunan
Jarrn şirkete ve icabında İstanbul mıntawı Ticaret Mii<lürlüğüne mü
~acaat eylemeleri ilitı o.lı!Jıw", 

i ""o·· h • ıınyamo en assas en oa · 
kik ve ayda bir dakika bile 

farketmiyen saati 

15 sene için taahhütlüdilr. 
1929 senesi Barselon me~!ıe

rindc birinciliği kazanmıştıı

Fiatlann ehven iyeti ve saatJeriıı 

zarafeti bilhassa diğer marka la· 
rrn fevkindedir. 

Türkiye için umumi vekili; 
VAHE OTOClYAN 

111tanbul Sultanhamam No. ~ 

1ŞÇ1 ARI YORUM 
Sangı, düz yan m akinala· 

rı, otomatik düz ve jakar ço 
rap makinalarında çalışmıs 
usta işçilere ihtiyaç VM"dır. 

Adres: Yeşildirek Kara
kol Han No 2 Ahmet Enver 
•ı .. llıiıiıııllllııi .. ııiiiıiı-.iiıiıiiiıııl'I 

Konferans 
Darülfünun EmanetindeJ1' 

Tatil münasebetile Daırülf-0· 
nun İliihiyat Fakültesi Müdef 
risleri tarafından verilmesi rııu 
karr& konferanslardan yedill' 
cisi Müderris Şekip Bey tar3' 
fından Teşrinievvelin 15 irı'' 
bugünkü perşembe günü veri· 
!erektir. Konfecansın mevııı~ 

«Din Felsefesi nedi.r» dir. 
Bu konferanslar umU111~ 

mahsus olup İlahiyat Fakülte" 
si dershanesinde saat 17 de<lif 

Emanatı Ayniye daİı:J11 

satış komisyonundan: 
Defterdarda kain Feshanc faiıı1" 

kasında mevcut yünlü mensuc91 

f 
boyarnağa mahsus muhte lif cins' 
renkte takribtn yirmi üç bin J<ill 
mik<larında on altı kalem tıof 
11-11-931 tarilrine müsadif Çar<aı" 
ba günü zevali saat üçte ihale .,dİ~ 
me k üzre kapalı zarf usu lile ııı1 
nakasaya konmuştur. İştiraye ıaJ.İf 
olupta şeraiti öğrenmek ve boyal.ıl' 
gönnek iste}"'nlerin her gün ~! 
dokuzdan on ye diye kadar meydaıf 
eıktaBirinci VakıfHanında Fesııaıı' 
mensücat Şirketinin merkez iıııl' 
Emanatı ayniye komisyonuna ı1' 
racaa t eylemeleri ilôn olunur. / 

UROLOG • OPERATÖJİ 

Dr. Fuat Hamit 
lDRAR YOLLARI 

Hastalıkları mütehassısı 
Türbe Babıali caddesi No. ıO 

Telefon: 22622. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

30/11/ 931 tarihinde kap9
11 

zarfla münakasası icra edile' , ıı 
cek olan (21) kalem ateş wıı 
!arını tayin edilen tarihlerd.1 

Milliyet gazetesi neşretmed' 
ğinden münakasa günü 23/IZ 
931 tarihine S. (on beşe) teıııf 
edilmişti'!". Taliplerin ye\1111, 
mezkiirda müracaatları. (2931 

Darüşşafaka müdürh'e' 
tinden: , 

Mektebe pazarlıkla 1000 adet fi'_ 
dil 500 adet pamuk fanila 900 çı 

-~~ çorap ve 1200 metre Ame1"1 ~ 

1000 metre gömkklik bez ye 
ton maden kömürü alınacağındl",.. 
taliplerin şartnameleri almak 
nümun.eleri görmek üzere her ~ 
ve pazarlığa iştirak için <le 21 1 1 
rinievvel 931 çarşamba günü ,;~ 
10 <la Nuruosrnaniyede Ceıııl~ 
tedrialyei islamiyeye müracaat!# 
(3134). ,,,,, 

MlLLIYET MA TS"'i..# 


