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Umumi Neırlyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

Bükreş konferan· 
sında tahdidi 

teslihat meselesi 
Denizli Meb'usuı Necip ALİ 

1Yunan murahhasla 1 dün r. 
Bu sene Bükrette içtiına 

eden beynelmilel Parlamento· 
lar ittihadı konferansının ruz· 
namesinde tahdidi teslihat, ka· 
dm ve çocukların himayesi, ik· 
tısadi buhran ziraat ve Avru· 
Pa fedarasyonu nıe&eleleri var 
idi . 

Konferansta müzakere edi • 
len bu meseleleri sırasile tet
kik ve tahlil edeceğiz. 

Bugün medeniyet dünyaa_ı
nın çekmekte olduğu emsalsız 
~uhran karşısında tahdidi tes· 
lıhat iti bence birinci derece
deki meselelerden madut de
ğilse de konferans programını 
takip etmi§ olmak için efl'ela 
teslihatın tahdidi etrafında or· 
taya atılan fikirleri izah ede
ceğim. Gerek geçen parlamen 
lolar konferanslarında ve se· 
tek resmi devlet adamLarı tara 
fuıdan harbi umumiden sonra 
Yapılan konferanslara mevzu 
olan bu mesele siyasi mahiye
ti itibarile cidden çok nazik ve 
ınühimdir. 

Yunan lıegeti rt1isi mösgö Papa Anastaıgo Tiirk lı•6etl reisi Hasan Beyle beraber 

Murahhaslar konf ~rans neticele
nikhinlikle karşılıyorlar .. • • 

rını 

gazetecileri de 
~~~--------~~-

Yunan geldiler Heyetle beraber 

Arnavut murahhaslarından M. Leonidi Paçi B. de Yunan 
murahh~slarile beraber geldi .. 

Misafir Yunan gazetecilttri flapurda. 

Muhripler 
Geliyor 
Kocatepe ve Adale· 
pe hareket ettiler 
SPAGİA, 14 (A.A.) - Ko 
catepe ve Adatepe Türk tor 
pido muhripleri buradan 
Çanakkaleye müteveccihen 
hareket etmişlerdir. Bu ge
miler limet Paşa Hazretle
rini hamil Ege vapurunu 
Türkiye sularında karşıla
yacaklardır. 

Vali B. 
Ankaraya gitti 

Fen işleri müdürünü de 
beraber iÖlÜrdü 

Vali ve lıelediye reiıi Muhittin 
B. ve belediye fen itleri mildürü 
Ziya B. dün aktam Ankaraya ırit
miılerdir. Bu ıeyababn ne Ue ali.
kadar olduğu maliım değildiı;,-

Recep B. in 
Konferansı 
Münakaşalı konferans 

bugün veriliyor 

Her sene milletlerin bü~· 
•inde çok ağır bir yük teşkil 
eden ve devletlerin hakkı ha
Yat ve bakasile yakından alll
kadar olan bu mesele görün· 
düğünden daha çok ziyade 
ınuğlak bir mahiyet arzetme~
tedir. Polonya murahhası ~~~ 
YÖ Valkan Makoski'nin d~ı~ı 
gibi harbe mani olmak ıçın 
Yalnız topların susturulması 
kafi değildir. İnsanların .ru~un 
da yatıyan cengaver hısuya
tı öldürmek ieap eder. Mede
niyet hislerinin ruhlarda ya~a
Cllğı büyilk tekamülü?. b~ hı~
•i ne dereceye kadar oldurebı
leceği dütünmeğe layık bir 
noktadır. Maamafih vaziyeti 
daha ciddi ve umumi gören 
Fransız heyeti murahhasası re 
İsi Merlen teslihatın kamilen 
ortadan kaldırılmasına halen 
bir imkanı maddi olmadığını 
ve binaenaleyh günden güne 
Çoğalan ve nevileri ziyadeleşen 
harp vasıtalarının tahdidinin 
temini icap ettiğini söylemiş
tir , 

Filhakika galip ve mağlup 
ınilletleri bugünkü müşkülata 
duçar eden dünkü harbin vası· 
talarma nispeten bugün~ü 
harp vasıtaları cidden müthış· 
tir. Brüksel Darülfünununun 
ihtiyar profeeörü Lafonten ye· 

Şehrimizde toplanacak Bal
kan konferansına iştirak ede
cek olan Yunan murahhas he
yeti ve gazetecileri, dün akşam 
saat on yedide, Ankara vapuru 
ile Pireden şehrimize gelmiş
lerdir. Yunan heyetine lstan
bulun muhtelif teşekkülleri çok 
parlak bir istikbal resmi hazır
lamışlardı. Bayraklarla süsle
nen Şirketi Hayriyenin 73 nu
maralı vapuru, istikbalcileri 
hamilen saat 16 buçukta, Sey
risefainin Tophane nhbmın· 
dan hareket etmiş ve o sırada 
limana girmekte olan Ankara 
vapurunu Saraybumu açıkların 
da istikbal etmiştir. Ankara 
vapurunun grandi direğinde 
Yunan bayrağı vardı. İstikbale 
gidenlerin vapuru da Ankara 
vapuruna yaklaşınca, direğine 
Yunan bayrağım çekti. Yunan 
murahhas heyeti, Balkan Birli 

Eşref, İstanbul meb'usu Rana ı mittir. Kezalik matbuat cemi- ( ' 
Beylerle şehir meclisi namına yeti reisi Hakkı Tarık Bey de- · 
reislerden Necip, belediye namı laletile, Ti.irk ve Yunan gazete ' 
na reis muavini Hamit, iktısat cileri de biribirlerile tanı,mıt· 
müdürü Kemal Ömer, Darülfü lardır. Bu esnada heyetin grup 

ni bir harbin doğuracağı fela
ketin geçen harbe kıya• ka· 
bul etmez derecede vahim ola
ca. ğını izah ederek: Geçen 
harpte tayyarelerin taşıdıkları 
boınba miktar ve sikleti çok 
§ayanı hayrettir. Kimya ve 
bakteriyoloji harbi geçen har· 
Pte çok iptidai bir surette tat· 
b!k edilmişti. Bir milletin ve 
bır medeniyetin tamamile mah 
~olması için bu üç vasıtanın 
istimal edilmesi kafidir. De- 1 

di. 

Tahdidi teslihat meselesi 
etrafında daha birçok noktai 
nazarlar dermeyan edildi. Vaki 
olan tekliflerin içinde Fransız 
tezile Alman tezi dikkate şa • 
Yan idi . 

L /. .. , ~-~---

Yunan lıegeti reisi 
Mösgö Anastasgo 

nun namına müderris İbrahim halinde müteaddit fotografları 
Fazıl, kolordu namına yaver alınmıştır. Heyet, Balkan Bir
Hafız Hüsnü, Ticaret odası liği tarafından evvelce ihzar e
namma Hakkı ve Sadi Beyler, dilen otellere yerleşmek üzere 
matbuat cemiyeti namına reis saat altıya doğru Vapurdan ay 

\ Hakkı Tarık Bey ve Türk Rum rılmışlar ve Tophane yolcu 18• 
111 

j· Ermeni matbuatı mümessilleri !onundan çıkarken orada bulu-
t Ankara vapurunda çok samimi nan mektepliler tarafından tid 
. · ; bir surette karşılanmışlardır. detle alkışlanmıtlardır. Burada 

Balkan Birliği reisi Hasan B. ken.dilerine üç çiçek buketi tak 
vapurun salonunda, kendisine dim edilmiş ve tekrar grup ha

~ " . refakat eden zevatı Yunan he
yet reisi ve azalarına takdim et (Devamı 6 ıncı sahifede) 

ı 
_j 

--·-----

Terkos'u 1slah için 
1,000,000 lira hazır 

Çihan nizamını muhafaza 
etmek harpci teşebbüslere ma
ni olmak için Akvam Cemiye
tinin emrine ve tamamile mil· 
dafi bir mahiyette olmak şarti
le beynelmilel bir kuvvet ver
mek fikrini müdafaa ediyordu. 
Bugünkü cihan politikası üze
rinde nüfuz ve kuvveti malum 
olan f ransızların bu fikri ni
çin müdafaa ettikleri malum 
İdi gerek bu &ebepten ve ge
tekse hakikaten beynelmilel 
bir kuvvet teşkilinin tatbikat 
ıabasındaki rnüşkülatr hase
l>iI.; heyeti umurniyede muka· 
~eınete maruz kalarak, nihayet 
kon·seye havale olundu. 

ği namına Trabzon meb'usu 
Hasan, katibi ummni Ruşen ....................................... _ ............ . 

Belediye mubayaa· 
yı müteakıp derhal 
faaliyete geçmek 

emelindedir .. Maarif 
Vekili 

Bir hafta kadar 
kalmak 

üzre yarın ~eliyor 

Hükumetin Terkos ıirketinin sa· 
tın alınmasına dair verdiği karar 
henüz belediyeye tebliğ edilmemiş
tir. Terkos'un belediye tarafından 
oatrn alınmasını hükumet muvafık 
bulursa, derhal yapılması icap eden 
tesisat için kafi nıiktarda tahsisat 
bankada hazır bulunmaktadır. Bu 

1 
.para bir milyon lira kadardır. 

' 

• 
ANKARA, 15 {Telefon) -

Cümhuriyet Halk fırkası umu
mi katibi Recep Bey bu aktam 
ki trenle refakatinde başkatibi ! 
Ziya Bey olduğu halde lstanbu 
la hareket etti. İstasyonda meb 
uslar, fırka erkim ve dostları 
tarafından samimt surette tet- I 
yi oundu. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 1 

lngiliz 
mali buhranı 

Milliyet mühim bir 
makale 

silsilesi neşrediyor .. 
Günün en canJı bir mese

lesini teşkil eden İngiliz si
yasi ve mali buhranı ile bu 
buhranın tevlit ettiği neti
celer ve memleketimizde ırö 
rülen ve görülme&i muhte
mel olan teairleri etrafında 
"Milliyet,, mühim bir ma· 
kale silailesi neıredecektir. 

En salahiyettar bir ka
lem ve ihtisas mahsulü olan 
bu makalelerin birincisini 1 
pazar günkü nüıhamızda o 
koyacaksınız. 

Pazar günü 

1 

Alınan noktai nazarı ise: 2 
§ubat 1932 de milletler cemi
l'e~i tarafından içtimaa davet 
~11ecek olan tahdidi teslihat 

Maarif Vekili E
sat B~ yarın saa 1 

onda Ankaradan 
ıehrimize gele
c.;ktir. Vekil B 
burada bir hafta 
kadar kalacak, 
bazı meselelerle 
meıgul olacaktır. 
Vekil Beyin mek 
tepleri tefti§ et
mesi de muhte· 

Belediye Terkoıun diğer bir ıir· 
kete devredilmesini muvafık gör
memektedir. Çünkü belediyeler ka
nunu mucihıince bütün ıehir suları 
mahallin belediyesi tarafından idare 
edilmek laznndır. Belediye terkosu 
devraldiği takdirde ıuyu ıslah ede
cektir. Belediye Terkosu ıslah ettik 
ten ıonra, ıimdiki fiattan daha u
cuz ve daha iyi su veı·ebileceiinj 
tahmin etmektedir. 

.celedige fen işleri 

Ziya B-
müdüriiı ... o_k_u .. y._u.n.u.z __ _ 

Olı.foransında teslihatın tah· 
(Devamı 6 mcı sahifede) . meldir. 

.. 
ismet Paı11. at garı11 gerini gezerken ... 

ismet Pş. yı istikbal 
• • 
ıçın mutantan 

hazırlıklar yapılıyor 
lstik~al merasimini tespit etmek 

Üzre bir komite teşkil edildi .. 

ltalya maliye nazın dün Venedik'te 
İsmet Paşa ile görüştü .. 

Pazarteıi ırünü Venedikten ıeh
rimiıe ırelecek olan S.,vekil lımot 
Pap lb. ni istikbal için fevkalade 
meraoim yapılacaktır. 

lıtikbal meraaimini teabit etmek 
üzere bir komiıyon totkil edibnlı
tir. Bu komiıyon yarın uat 16 da 
ticareti bahriye müdilrlülilndo içti
ma edecektir. 

S.,vekilimizi karıılamıilr iizere 
belediye ve fırka tarafından birer 
vapur iıticar edilmi§tir. Vapurlarda 
muhtelif teıekkülier namına heyet
ı..,. bulunacaktır. latiyen cemiyet 
ve tefekküller aynca vapur lıticar 
edebileceklerdir. 

:(. :(. . 
VENEDIK, 16 (Heyetle ıriden 

arkadaınnı.,dan) - Bqvelcil lımet 
Pı. bugün uat on birde geldi Ye 
merulmle iıtikbal edildi. lıtikbal 
maraııiminde ltalya Akdeniz filoıu 
kumandanı V enedik valisi ve hilku· 
~. erki.nı hazır lıulunmuılardır. 
Bırhkte Ege vapurunda öile y
ii yenilmittir. 

VENEDIK, 111 (Heyetle elden 
arkadaıımızdan) - ltalya Maliye 
nazırı Kont Volpi bugün Venedik'. 
e ır~ecek ve lımet Pı. ile ıröriif. 
celdir. 

Heyet pazartesi ırtinü lıtanbul
da bulunacaktır. 

Ahmet ŞUKRU 

VENEDIK, 16 A. A. - Ba,v• 
kil lmıet Pqa Hazntleri bugün ... 
at 11 buçukta Venedii'e ıre!miıtlr. 
lıtaıyonda Vali ve Adiryatik fi10141 
kumandanı, Türkiye büyük elçioi 
Suat ve Hariciye müıt.,.an Numan 
Rıfat Beyler tarafından lıtikbal e
clilmiılerdlr. 

Baıvekil Hazretleri doğruca Ege 
vapuruna geçmiılerdir. Müıarüni
leyh Hazretleri öğleden oonra mü
zeleri ziyaret edecek ve aaat 18 de 
lıtanbul'a müteveccihen hareket ey 
liyecelderdir. 

Gazetelerin miltalaaları 

PEŞTE, 15 (A.A.) - Tek 
mil ııazeteler Türk misafirleri
nin Budapefteki ikametlerin
deo tafsilatile bahsetmektedir
ler. 

Maııy Arsaz ııazeteıi diyor
klı Türk miaafirlerin her adım 
da kar9la;tığı candan tezahü
rat kardet millet hakkındakiMa 
ear sempatisininı ne kadar derin 
olduğunu isbat eder. Ruhi ba
let hiç bir vakit tesadüfi değil 
mütterek bir mazinin miruı ve 
aaırlan ııeçerek belkizayıflyabil 
mit fakat hiç bir zaman ihtilaf-

( Devamı 6 rncı sahiiede) 

, Yeni Resimli Tefrikamız 

Hatıratımla baş başa 
Yazan: izzet Ziya 

Esbak mabeyn katiplerinden İzzet Ziya Beyin "Hitı
ratımla Baş~aşa,, iıimli külliyatını resimli olarak pek 
yakında tefr~kal'.a ,batla~aca~ız. Bu eser çok cazip tarihi 
fıkraları, zarıf hıkayelen, bilhaua §İmdiye kadar inti· 
şar etm~it birçok SARAY HATIRALARINI ihtiva 
etmektedır. 

Hatıratımla baş başa 
Bu kıymetli ve reıimli tefrikamızı 

ikinci sahifemizde takip ediniz! 
birkaç giln sonra 

Sinema aleminin 
gizli tarafları 

Sinemayı uzaktan eörenler ainema alemini binbir ıre
c:e masalları ıeklinde tahayyül ederler. Halbuki sine
ma alıp yürüyeli bu alemin ıinemuı değitmiıtir. Çünkü 
para, kadın ve atkın ırirdiği yere bittabi hırs ve entrika 
da ııirmiıtir. 

Sinema aleminin lçyüzü cidden meraklı ve hatta es
ra:reoırizdir. Yeni bqlayacağımız bir tefrika ile bu ha
yatın içyüzilnU karilerimize anlatacağız. 



ufiayye 
Düşmanlarımız hiç durmadan 

aleyhimize yürüyorlar •. 

Türkiye'de ısyanlar olmuş, aleyhte çalışan 
teşekküller varmış da haberimiz yokll! 

Türkiyede Cümhuriyet inkılabı- , fakiyetleri üzeri- halk bunlara mü
nın yalnız siyasi bir tekli tahavvülü zalıarete bqlanıqlar ve bu suretle 
halinde kalmıyarak milli varlığın asilerin adedi kısa bir müddet zar
köklerine doğru nüfuz etmesi ve fında beı yüze balit olmuıtur. ~un
Türk milletinin kanmda yeni bir ların küfesi ailalılıdır. Bu kuvvet 
hayat özünün cereyana baılaması, dörde ayrılarak (Kozan), (Fefe), 
Türk düırnanlarmı kahrrlarmdan ve (Kefsun) u muhasaraya batla
ne yapacaklarını bilmez bir hale ge- mııtır. 
tirmiıtir. Ermenil... arasmda bile Verilen malumatı göre; Dörtyol. 
bir katiller ittihadı sayılan mahut Bahçe, lslalıiye ve Ha11a havaliıi 
ermeni Taşnak komitesi de bunlar- halkı iisi!ere muzahir ve ayaklanma 
dan biridir. Bu komitenin Paris'te ğa hazır bir vaziyettedir. Euolardan 
fikirlerini nqreden (Haraç) gaze- bqka Pazarcık, Maras, Elbestan ve 
tesi, Türkiyenin nail olduğu yeni i- Rumkale ehalisi de Kemal idaresi
dareyi yoonak ve Türkleri tekrar 1 ne kartı son derece dilgir ve gayri
eski uykuya yatmnak hevesile ya- memnudur. 
nıp tutuşan hayalhanesinden birçok isyan tertibatının müteşebbisi bu 
haberler icat etmiftİr. kuvvetlerin reİAİ ol1'n Hacı Molla 

Hatırlarda ols" gerektir ki geçen 
lerde f ransızça Temps gazetesinde 
Adana hava?isinde isyan zuhuru 
hakkında bir haber intişar etmiı, 
Dahiliye Vekaleti de bunun asılsız, 
esassız olduğunu resmen tebliğ ey
lemişti. 

Haraç gazetesi bu haberi alarak 
kendi hayal ettiği Türkiyede irtica 
hareketine çevirmiş ve gUya hususi 
muhabirinden alınmış haberler ol
mak üzere 20 ve 22 eyliıl 1931 ta
rihli nüshalarında bir takım olmıya
cak hülyaları hakikat şekline soka
rak ne~reylcmiştir. 

Bu gazetenin vukuunu iddia et
tiği hadioderde hakikatten bir tek 
eser bile olmadığını söylemeğe lü
zum görmeyiz. Bu neıriyatın de!il
let ettiği yalnız bir hakikat vardır 

ki o da Türkiye düşmanlarının hayal 
hanelerinde Türkiye aleyhine besle
dikleri tasavvurların mahiyetini or
taya koyma11dır. 

işte düımanlarımızın neler dü
tündüklerini, neler umduklarını göı 
termesi itibarile bu yazıları afağıya 
aynen dercediyoruz: 

Taşnak'ların mürevvici efkarı o
larak Paris'te çıkan (Haraç) gaze
teiirdn 20 eylı'.il tarihli nüshaiında.n: 

Kemalist idaresine karşı 
hareket tevessü edigor 
"- (Kilikya) da çıkan isyandan 

dünkü nüshamızda (Temps) ten 
naklen bahsetmittik. Hususi mena .. 
biden aldığımrz tıı malümatı da 
kaydi ihtiyatla aşağıya dercediyo
t"uz. 

Kilikyadaki hareketleri ihdas e
den teıkilatın ismi (Kemalizm düı
maru Anadolu icra komitesi) dir. 
Verilen malumata göre bu komite
nin Anadolu vilayetlerinde mütca
dit şubeleri vardır. 

(Temps) ın kaydettiği vak'alar, 
temmuz iptidalarında cereyan etmiı 
tir. ilk müsademe, Ker.18list kuvvet 
leriııin mağlubiyeti ile neticelenmiı
tir. Seksen kitilik jandarma kuvve
ti, elli müsellih asi tarafından tama 
men imha edilmiştir. 

Bu ilk muvaffakiyetsizlikten son 
ra hadisenin diğer vilayetlerde du
yulmamaaı için Ankara' dan verilen 
huausi bir emre tevfikan, Maraı, 
Ayıntap, Osmaniye ve Adana vali
lericclen mürekkep bir heyet üilerle 
temaoa gitmitlerdir. Bu heyet asi
lere on gün zarfında terki silah et
mek ıartile af vadinde bulunınutlar 
dır. 

Anti Kemalist asiler bu tekilli 
reddebniıler ve silahlarını t....ı. için 
kendi taraflarından fU metalibi der
meyan eylemitlerdir: 

1 - Mustafa Kemal hükiimett• 
çekilmelidir. 

2 - Serbest intihabat yapılmalı
dır. 

3 - Medreseler tekrar açılmalı-
dır. 

4 - Li.tin harfleri kaldırılmalıdır. 
5 - Alfr umumi ilan olunmalıdır. 
Anti Kemalistler, ancak bu tart• 

lar kabul ve icra olunduğu takdirde 
silahlarmı bırakacaklarını ve aksi 
halde isyan hareketinin bütün Ana
clolu'ya yayılacağını bildirmitlerdir. 

Valilerden mürekkep heyet, bu 
teraiti tetkik ve müzakereye sala
hiyettar olmadığı için Ankara'ya 
müracaat etmiıler ve tahmin olundu 
ğu veçhile Ankara hükiimeti bu me 
talibi reddederek asileri tenkil için 
30 kitilik bir kuvvetin bunlar üzeri 
ne sevkini emretmi!Jtİr. Muhasım 
kuvvotler Kozan ile Efe arasında 
müsademeye giriımişlerdir. Asiler 
130 kişilik müsellah bir kuvvete 
malik idiler. Altı saat devam eden 
müsademeden sonra Kemalist jan
dannaları firare baılamıılar Ye kül
liyetli zayiat vermitlerdir. 

Asiler, bunları Kozan'a kadar ta .. 
kip etmişlerdir. Jandarmalardan an
cak yirmi beşi Kozan'a iltica sure
tile kurtulabilmitle7dir." 

Kemal aleghtarlıfı 
Kilikya'daki anti Kemalist hare

lıiıt ve teıkilatı hakkında bundan 
evvel bazı malumat kaydetmiıtik. 
Kilikya Türk sekenesinin anti Ke
malist emel ve tcmayiilatı hakkında 
c~ne ay'!' menbadan istihoal ettiği
mız malumatı aıağıya clen:ediyo. 
NZ: • ~ 

"Kemaliıt aleyhtarlarının muvaf • 

Ef. ada.,.,Jarile Ko"'n ve Muaı dağ 
!arına çekilmiş, çete müsademeleri
ne devam etmektedir. 

Halkın ekseriyeti Kemalist aleyh 
tarı harekata mütemayil ve zahir 
ve bir çok yerlerde kıyama amade
dir. Ancak bu kıyamlarr idare ede
cek ehil unsurların mevcut olmama 
sı İsyanı idare edenleri dütündür
mektedir. Bunlann "en büyük en
diıeıi Kemal ida~sine kartı yapıla
cak kıyamın ve talan" şekline giri .. 
vermesidir. 

Onun için halka timdilik süku
net tavsiye etmekte ve hariçteki 
anti Kemalist tetkilô.tından talimat 
beklemektedirler." 

işte memleket düşmanlarının ta
hayyül ettikleri irtica hareketini ne 
yolda ve nasıl dütündükleri bu ya
zılarla meydana çıkmııtır. Türk 
milleti bu düşmanların menhus e
mellerini pek güzel takdir eder ve 
onları umduklnrma nail edecek en 
küçük bir hareketi bile bir Türkten 
sadır olamaz. 

Burada hikaye edilen vak'aların 
aslı, eoası yoktur. Ne böyle bir ihti
lal hareketi olmuş, ne de öyle me
talip serdedilmittir. Ne de Hacı 
Molla efendi diye bir eıkıya reisi 
vardır. 

Bize bu yazılardan alınacak ders, 
Türklerin izmihlilini iıtiyenlerin en 
çok Türke yeni hayat veren milli 
hükumetten, liyik idareden, !atin 
harfinden korkmalan ve inkılibı 
yok etmek istemeleridir. 

Düımanların istediklerine nail 
olmıyacaldarma bütün milletin sa
mimi inktlipçı duygusu en kuvvetli 
şahittir. 

Şark 
Hududumuz 
lranla müzakerat bitmek 

üzeredir 
lran ile aramızda epey bir 

müddetten beri devam etmekte 
olan 'hudut müzakeratmm ya
kında halline intizar edilmekte 
dir. Evvelce müzakeresine Tah 
randa batlanmıt olan ticaret 
muahedesi ise tarafeyn arasın
da mevcut hudut meaailinin 
bir sureti halle rapbndan son
ra neticelenecektir. 

Safyada bulgar 
meb'usları 

SOFYA IS (Milliyet) 
Dün batlarmda Dr. Supu ol
mak üzere Sofyaya Romen müs 
takil köylü fırkasına mensup 
bir meb'ua kafilesi gelmiştir. 
Meb'uslar Bulgar çiftçi birliği 
nin misafiridirler. 

Nevyork'ta 10 banka 
daha iflas etti 

NEVYORK, 14 A.A. - Mev
duatları yekunu 9 milyon dolara 
baliğ olan mahalli bankalardan 10 
tanesinin gitelerini kapatımı oldu
ğu beyan edilmektedir. 

Meksika kabinesi 
istifa etti 

MEK.SIKO. 15 A.A. - Meksi
ka kabinesi istifa11ru vermiıtir. M. 
Rub!o bu_ istifayı kabul etmiıtir
Tayın edılen yeni nazırlar arasında 
Meksika sabık Reisicümhurlarından 
M. Carles de bulunmaktadır. M. 
Carles harbiye ve Bahriye nezaret
lerini deruhte etmİ§tir. 

ltalyada mühim bir 
davanın sonu 

ROMA, 15 A. A. - Gazeteler 
birçok cinayetler yapnuı olmakla 
zan altına alman 10 teririn Agrigen 
te cinayet mahkemesinde yapılan 
muhakemelerinin bİbnİ§ olduğunu 
yazmaktadır. Maznunlardan ikisi 
müebbet kürek cezasına, diğer iki
si yirmi dörder sene ağır hapse, üçü 
on ikişer sene adi hapia cezasına 
malıkiim eclilmİf tir. 

Geriye kalan üç maznun beraet 
kazanmı§tır~ 

ispanyada kabine istifa etti •• 
Yeni kabul edilen bir kanunla papazlar badema 

tedrisatta bulunamayacaklar .. 

Yeni 
Kabine 
Buqünküşeklile yerinde 

kalacak gibi 
MADRIT, 14 A.A. - Yeni ka

bine fU tarzda teıeldcül ebniıtir: 
Baıvekil ve Hariciye nazırı M. 

Azana, Dahiliye nazırı M. Quirogıı, 
Bahriye nazm M. Giralt, Maliye 
nazın M. İndalcio Prieto, Maarif 
nazırı M. Marcellino Oomingo, Na
fta nazın M. Albornoz, Meıai naıı
rı M. Largo Caballero, Hariciye 
nazırı M. Lerroux, Münakali.t nazı
rı M. Barrios, lktıııat nazm M. Ni
colau Dolwer, Adliye nazırı M. De-
los Rios. ""'"' 

Papazlara iı gok 
MADRIT, 14 A.A. - Maliim 

olduğu Yeçhile, meclis kanunu esa
ıi projesinin dini tarikatlara müte
allik ola!'l maddesini 58 reye kartı 
158 reyle kabul ebniıtir. M. Zamo
r .. ile M. Maura aleyhte rey vermiı
lerdir. 

Madde reye konulduğu ıu esnada 
mecliste bir takım gürültüler olmuı 
..., bilha11a maddeyi protesto eden 
bir meb'us tokatlanmıı ve dövül
müıtür. 

Dini tarikatlara müteallik olan 
madde, bütün dini tqekkülleri hu
susi bir kanuna tabi tutmaktadır. 
Devlet, eyaletler ve belediyeler bun
lara biçbir suretle muavenette bu
lunmıyacaklar, faaliytlerini teshil 
etmiyeceklerdir. Katolikliğin 3 ila
hi esasından biri olan dini itaat ha
ricinde ve devlet otoritesinden gay
ri bir kuvvete itaat tavıiye ve emre 
den tarikatlar fesholunacaktır. 

Faaliyetleri devlet için tehlikeli 
olan tarikatlar da keza feshedilecek 
tir. Diğer tarikatlar, adliye nezare
tince tutulacak bir sicil defterine 
kayit ve tescil olunacaktır. Bundan 
başka, bu tarikatlar geçinmeleri ve 
tak.ip ettikleri gaye uğrunda çalıı
malan için zaruri olan mal ve mülk 
ten fazla birşeye malik olamıyacak
lardır. Her sene bu mal ve mülkle
rin hesabını devlete venneğe mec .. 
burdurlar. Tarikatlar sanayi ve ti
caret ile iıtigal edemiyecelder ve 
tedrisatta bulunamıyacaklardır. Ta
rikatlara ait emlak, miriye intikal 
edebilecektir. 

Bu karar Üzerine, 24 üncü mad .. 
denin aleyhinde rey vermiş olan 
Navar ve Bask'lı çifçi meb'uslar ya
ni katolik parlamento azasr içtimaa 
karar vermiılerdir. Bunlar ne yapa- \ 
caklarıru kararlaıdıracaklardır: Hiç 
bir ıey söylemeluinn mi parlamen 
lodan çekilecekler, yoksa meb'usluk 
larmdan vazgeçerek mi çekilecek
ler? 

Bu ikinci noktai nazarı terviç e 
denler, Cortesleri bir kere terkettik 
ten sonra tekrar oraya avdet etme
nin kendilerini küçük düşüreceği 
mütaleasında bul ..... anlardır. Bu se
bebe binaen ya mecliste kalmak ve
ya bütün netayiç ve evakibini göze 
alarak çekilmek icap etmektedir. 

Madritte nümayişler 
MADRIT, 14 A. A. - Ateneo'

nm baza azası, mecliı önünde dini 
tarikatlara kartı acilen ıiddetli tet
birler aluı.ınıuuu talep için nümayiı 
ler yapacaklarını haber vermiıler
dir. Yalnız cezvitlerin memleket ha 
ricine çıkantmalarını derpiı eden 
24 üncü madcknin kabul edilmit ol
ması bunları memnun ctmeğe kafi 
gelmemiştir. 

Hitler'in 
Fikri 
İktidar mevkiine geç

mek istediğini 
açıkça söyledi .. 

BERLIN, 14 A. A. - Hitler, 
dün akf801 Berlinde toplanan müf
ritlerin bir İçtimamda, kendi fırka
sının mes'uliyeti kabul ederek ikti
dar mevkiinc geçmek arzusunda ol
duğunu ve reiıicümhur Hinden
bourg'dan yeni hükumetin tetkili
nin Nasyonalist - Sosyalistlere tev
diini talep eylemİf bulunduğunu 
mübeyyin bir beyannameyi okut
muıtur. 

Reichstağ'da şiddetli 
münakaşalar 

BERLIN, 14 A.A. - Reichstag' 
ta sağ cenah tarafından alkışlanan 
ve sol cenah tarafından arasrra söz
leri kesilen M. Oberfohren, fırkası
nın Brüning kabineıinin şikiyetle
rinden bahsetmektedir. Mumaileyh, 
batvekili psikolojiden mahrumiyetle 
ve Alman milletinin ruhu ile tema
sını kaybetmiı olmakla itham eyle
miştir. 

Mumaileyh demiştir ki: Alman
ya' da fikir uğrunda ve reisleri için 
canlarını feda edecek milyonlarca 
İnsan vardır. 

M. Oberfohren, Harzbourg'ta vü
cude getirilmiş olan muhalefet blo
kunun sağlam olduğunu ve ,imdiki 
ıiıteme esasından hücum edeceğini 
söyle1T1İştir. 

Hindenbourg'un ismi etrafında 
çıkarılan münaka§adan bahseden M. 
Oberfohren, müşarünileyh tarafın
dan ittihaz olunan tetbirler milli 
mahafilce tasvip edilmediği takdir
de gücenmcğe lu>kkı olaıruyacağını 
söylemit ve demiıtir ki: Biz, Ver
oailles muahedenamesinin 231 inci 
maddesi mevcut ve Hindenbourg'un 
İsmi harp mücoirnleri listesinde ba
ki kaldıkça F royıs17; nazırlarının Al
man devlet reisi tarafından kabul 
edilmemelerini tercih ederdik. 

Mançuri 
ihtilafı 

CENEVRE , 14 (A.A.)- Mec
lis, aktetmit olduğu hususi bir celse' 
de, Amerika'yı Çin ve Japon murah
haslarının hazır bulunmadığı bir cet 
seye ittirake davet ctmeğe müttefi
kan karar vermiıtir. Amerika'nm bu 
daveti kabul edeceğinden tüphe edil 
memektedir. 

Umumiyetle zannolunduğuna gö 
re Cemiyeti Akvam meclisi, Wıu
bingto:ı hükıimetinin bu husustaki 
temayüllerini evvelce anlarnamı1 ol
saydı hatta bu meseleyi ortaya bile 
atmazdı. Mezkur hükümetin bu te- ı 
mayülleri son diploması notalann-
dan anlağılmalrtadır. ı 

Amerika'nın Cemiyeti Akvam 
meclisine ittirak etmesi, kendisinin 
gerek cemiyeti Akvama ve gerek 
isine İ!tirak eylemekte bulunduğu 
Cemiyeti akvam meclisine kar9ı ı· 
sulh meselelerinde icap ettikçe mesa 
mevC'.ıt olan serbestinin haleldar et
miyecektlr. 

Mevzuu babı•, bütün menfaatle
ri muhafaza ve bertarafın izzeti ncf .. 
sini koruyacak bir formu\ bulunmu' 
olduğu ve bu formülün Cemiyeti 
akvam misakının beşinci f.·krasının 
dördüncü maddesinin tevsiinden iba 
ret bulunduğu beyan edilmektedir. 
Formülde ıüyle deniliyor: 

" Cemiyeti akvam meclisinde 

1 M. Laval'in 
Seyahati 

Matbuata mühim 
beyanatta bulundu 
PARIS, 14 A.A. - M.. Laval 

V 11fİngton'a gitmeden eyyel Ameri
ka ile yapı\mıt olan müzakerelere 
vazife ve mevkileri icabı olarak iı
tirak ebnİ§ olan devlet adaınlmile, 

bilhassa M. Herriot, M. Caillaux, 
M. Beranger, M. Messim, M. Paul 
Boncour, M. Fahry, M. Loucheur 
ve M. Marin ile görütmüı veya gö
rütecektir. 

P ARI S, 14 A.A. - 1 ngiliz - A
merikan matbuat cemiyetinin bir 
ziyafeti esnasmda M. Lava!, M. 
Edge'ye karıı tekrimatıru izhar ve 
cemiyet erk&nı ile tema. etmek fır
satmı elde ettiğinden dolayı bahti
yar olduğunu beyan eylemiıtir. Mu
maileyh, Paris gazetecilerinin Fran
sa'run menafiini müdafaa için onı.. 
rm ihlisına müracaat etmekte te.. 
reddüt etmediğini bildiklerini söy
lemiş •e demiştir ki: Bugün size 
hitap ve müracaat ederken kıymet
li yardımınızı esirgemiyecegınızt 

biliyorum. Ben yalnız milletlerimi
zin müşterek menfaatlerini müda .. 
faa değil ayni zamanda eıki mede
niyeti muhafaza eylemek mecburi .. 
yetindeyim. 

Cihan, ikhsadi buhran ile nakit 
buhranı yüzünden hercümerç için
dedir. Vaşingto.ı' da m~kalemelcr 
y.:ıpılacağı haberi, büyük ümitler u
yandırnuştrr. Böyfo olması; tabii
dir. M. Hoov-cr, bana dostane dave
tini gönderirken herhald..? aramızda 
cereyan edecek müki.lemeleı·in sü .. 
k:Un ve huzuru yeniden tesis etmek 
ve itimadı canlandırmak çarelerini 
aramanuza medar olacaS;ını dU:;iJ.n .. 
müttür. Bir konferansa iştirak ede .. 
cek değiliz; muahedeler .kaleme al
mıyacağız; yalnız aç. ktan açığa gö .. 
rüıüp anlaıacağız. Hali hazırda ci
hanın bulunduğu vaziyetin ortaya 
attığı bütün meseleleri batbafa ko
nuıacaiız. 

Benim itimadım vaı-d1r, çünkü 
nikbinlik benim tabiatımda ...,.dır 
ve çünkü vak'ayün veho.meti, bizim 
lizım olan lı8.I suretlerini derpiş et
memize mani olmıyacaktır. 

Şimdi ıizden ricau1; 
Matbuata yapmıt olduğumuz 

tebliğatta hasbelzarure ketum ve 
ihtiyatlı davranıyoruz diye mukabe
leibilmisilde bulunmağa kalkııma
yrnız. Dünyayı tehlik~li heyecanlı 
haberlerden koruyunuz. 

Gazetecilik rne$leğinin bir takım 
icabatı vardır. Fakat hilkumet reis
lerinin iti de pek nar.k.ir bir iıtir. 
Bugün pek ihtiyatlı davranmak ya
ratıcı muhayyelenin aıgaı i faallyet 
sa.-febneıine dikkat etmek icap etli .. 
yor. 

Bu fikir, güzeldir diye asla ta
hakkuk .etmiyecektir. Çünkü dil.that 
sizlik ifade edilmiştir. Benim tekli
fim, akim kalacakb.r. Bilhassa söz
lerimin evvelden ı .. sbit edilmiş .bir 
program mevcut oldu\1'una delalet 
eylendiği söylenmesin. 

Saltı!'I Amerika'ya c:hanın ıa!iıh 
ve iti!a~ını tem:n edecek bir pro-
gramla gel.nckte olduğuma dair 
telgraf çekmeyiniz. Bu heyecanlı ve 
ümitlerle dolu, fakat acı inkisarı ha
yallere doğunabilecek bir haber o
lacaktır. 

Sizin g~yretinizi biliyorum, ona 
hayranım. Mesainizi te•hil etmek 
1 1.tretile size dostluğumu gösterec:e .. 
ğim. Size efkirı unıumiyelerin hak
lı merakını tatnıin edecek olan not
lar rn!lntazam surette tevdi edilecek 
tir. 

Bu iki temaatan benim o kadar 
muğlik bir adam olmadığım netice
sinin çıkmamasını isterim. 

Benim vaııtaJar:m, seciye ve ta
biatım gibi sadedir. Fakat M. Hoo-

---
"intibah ,, isminde 

hezeyanname 
bir 

SOFYA 15 [Milliyet] -- İki aylık bir fasıladan sonra Şumnu'da NecİP 
Asan'ın idıorei tahririyai altında tekrar intİfara baılıyan mürteci İntibah 
gazetesi, Cümhuriyet Türkiyesi ve Sofyadaki mümeuili aleyhine hezeyan 
alut bir .nüsha neşretmiıtir. Bu gazete Ahmet.Hikmet'in Bulgar hudutların
dan hane tardmdan dolayı adeta köpiirmektedir. 

Mahmut EsatB. masonluğa talipolmamış 
ANKARA, 15 (Telefon) -

İzmir meb'uıu Mahmut Esat 
Bey Masonluğa ginneğe hiç 
bi rgün ve hiç bir yerde talip 
olmadığına dair Cümhuriyet ga 

zeteıine hitaben Hakimiyeti 
Milliyeye bir tekzipname gön· 
dennittir. Mahmut Esat Bey 
Ankaradan bir iki gün sonra 
tekrar lzmire gidecektir. 

Varşuva büyük elçiliği 
ANKARA, 15 A.A. - Varıova büyük elçiliğine tayin edilen sabık Tok· 

yo büyük elçisi Cevat Bey hakkında vaki olan istimzac Lehistan hükumeti 
tarafından kemali memnuniyetle telakki edilmiş ve Cevat Beyin mezkur el
çili~e ~ayini t.akkındaki hey~ti v<kil kararı bu kere iradei milliyeye ikt:ran 
etmııtır. 

Türkiye - Japonya ikamet 
mukavele namesi 

ANKARA, 15 A.A. - Türkiye ile Japonya arasında akdi mükarrer i· 
ka~et mukavdesi müzak~ra~ın~ memur Türk heyeti murahhaoasma büyük 
elçı Cevat Bey memur edrlmıştır. Cevat Bey bu müzakeratın hitamındar 
sonr" V arıovaya haı·eket edecektir. 

M. Grandin in Vaşin~on 1 
seyahati 

İngilterede 
intihabat 

VAŞiNGTON, 14 A.A. -Ame 
ı-ikan gazeteleri 1 tal yan hariciye na
zın M. Grandi'nin yakında Vaşing
ton'a yapacağı seyahat lıaklanda 

Roma muhabirlerinden aldıkları bir 
çok haberleri neşretmcl<te ve bu se
yahatın ehemmiyetine dikkati celp 
eylemektedir. 

Amerikan matbuı:1t' bu ziyaretin 
bill:nssa tahdidi te•ııhat ve tamirat 
meseleleri hakk!nda kat'i neticeler 
vereceği mütalea::anda bulunmakta 
Ye geçen Haziran'da Roma'da M. 
Grandi, M. Muasolini ile M. Simson 
arasında vuku bulan müli.katlerin 
samimi mahiyetini hatırlatmakta
dır. 

M. Tardieu, Parise 
avdet etti 

PARIS, 14 A.A. - Birkaç haf
tadan beri cenubi Fransa'da tatil 
yapmakta olan M. Tardieu, Paris'e 
avdet etmiıtir. 

Meydana çıkanlan 
insan kemikleri 

ROMA, 14 A.A. - Campoglia 
Marittima yakininde bir talmn ge
mikler meydana çıkanlmııtır. Bu 
kemiklerin milattan 225 sene evvel 
Gollerle Romalılar arasında vuku 
bulan bir muharebede telef olmuı 
ol:ın askerlere ait olduğu zannedili
yor. 

Fransız - Alman iktisa
diyat komisyonu 

PARIS, 14 A.A. - Yarın öğle
den sonra ~ı. Gignoux'nun riyue
tinde toplanacak olan Fransız - AI
nıan iktısadiyat komiıyonunun me .. 
saiıine mütehaıııı sıfatile İ§tirak ... 
decek sanayi, ticaret, ziraat, banka
lar ve madencilik teıkilatı murah
has ve mümeuilleri intihap edilmit
tir. 

Ceneral Balbo 
Bükreşte 

BOKREŞ, 14 A.A. - Romanya 
hariciye nazırının ltalyan - Franuz 
ve lngiliz hava itleri na:ı:ırlarma nr 
diği ziyafette M. Balbo Romanya 
hariciye nazırı M. Chika'run söyle
diği nutka verdiği cevapta ltalya i
le Romanya'nın ayni asla mensup 
bulunduklarını kaydebniı Ye mesa
feleri ortadan kaldıracak asil bir va
sıta olan tayyareciliğin terakkilerin 
den bahsetmİftir. 

Dört nazırın beynelmilel tayya
reciliğe ait meseleler hakkında tetki 
katta bulunmak üzere yapmakta ol
duldan içtimalar devam etmektedir. 

Fırkalar arasında çarpış
malar berdevam 

LONDRA 14 (A.A.) - Bu 
sabah, "Üç Köşeli" intihap da 
İrelerinde muhafazakrlarla libe 
raller arasmda çekişilecek 33 
namzetlik vardır. Milli birliğiıı 
zafı sebeplerinden 'biri olan bu 
vaziyetin şiddetini tahfif içiıı 
sarfedilmekte olan mesai de 
vam etmektedir. 

LONDRA, 14 ( A.A. ) -
Serbest mubadele taraftarı libe 
rallerin intihap mucadelesi.ıti 
idareye memur icra heyeti aza· 
sı §U teklifler 1ıakkmda anlat• 
ma haad etmişlerdir. 

1 - Kambiyo fiyatlarmd• 
istikrar temini ve para usulle
rinde ıslahat icrası; 

2 - Harp ve tamirat borç· 
!arının azaltılması ve mümkün· 
olduğu taktirde iptali; 

3 - Bütün milletlerin silib 
kuvvetlerinin tahdidi; 

4 - Bütün memleketleriıı 
ve milletlerin serbestçe ticaret 
yapabilme!erini mümkün kıl· 
mak için kümrük tarifelerinİll 
indirilmesi; 

S - Yukarld 4 maddede göt 
terilen tekliflerin müzakeretl 
içinbeynelmilel konferanılarıf 
içtima davetlı 

M. Mac Donal'111 6lr n•ik' 

LONDRA, 14 ( A.A. ) .....
Baıvekil M. Mac Donald Dut' 
ham kontluğu dahilinde Wiır 
gat'ta ıöylediii bir nutukta dl 
mittir kiı 

"Şimdiki hiik6met yaaifeajıli 
bitirir bitirmez çelcilecektit• 
Ben muhafu:akir delilim. /.' 
mele fırka•ma menaup bulll!!lf' 
yonam.,, 

Binrazide 
ROMA, 14 A.A. - Bingazi ..,., 

lisi iıpl esnasmda uzaldattını.ııı' 
olan yerlilerden bir çoğunun bu 1r 
kmlarcla Kufra'ya dönrniit olcluklr 
rını bildirmiıtir. 

Bunlardan befka birçok muJır 
cirlerinde gelecek kıt llM!Ya;,,,ı,JI 
avdet edeceklerini haber verclild.,ı 
Öğrenllmİftir. 

Ateneo, bu nÜmayİ§İn reuni hiç 
bir mahiyeti olmadığını ve buna İf
tirak etmek istiyen kimseler bun
dan tevellit edecek meı'uliyeti üze
lerine almalara lazım geleceğini ilin 
etmiıtir. Saat 19,45'e doğru delikan 
lılardan mürekkep bir grup Neptu
ne meydanından geçerek Prado cad 
desini takiben meb'usan meclisine 
doiru gidiyor; ikinci bir grop Ate
neo'dan çıkarak keza parlam :ıtoya 
gibnek istiyordu. Sivil muhafızlar 
bu iki grubu dağıtmak ve meclis 
önüne gitmelerine mi.ni olmak için 
hücum ebniılerdir. Şehrin diğer 
mahallelerinde de dini tarikatlar a
leybinde bir takım nümayişler ter
tip edilmiıtir. 

mümessili bulunrr.ıyan ue f:-ıh·~t r: .... 
miyeti akvam azasından olan her 
millet, bilhnssa kendi15,i:ıi atdli..'.l.Jaı· 
eden bir mesele mevzuu bahsolda .. 
ğu zaman meclise bir murahhas 
göndermeğe davet olunur." 

Diğer taraftan, hatırlatmak fai
deden hali değildir ki, müessis ana
neye tevfikan meclis cemiyet aza
sından olıruyan milletleri doğrudan 
doğruya alakadar eden siyasi veya 
diğer mahiyette bir takım meseleler 
müzakereye zemin tetkil ettiği za
man o ıuilletlerin müzakerata işti .. 
rak etmeğe davet edegelmiıtir. 

ver ile beraber medeniyet davasına Şz"mendu·~~er mektebı·n Jeı·mtı"lıa .. 
hizmet huşusunda ihtirasım baki ve · 'J 1 U 1 I' 
azmim katidir. Fransızlann eski bir 
fazileti o ,. Akli selim" den baıka 
bir rehber istemem. 

Polis, birkaç kere halka hücum 

mecburiyetinde kalm.ııtır. Bu ak
f'Ull, merkezi yollarda heyecan bü
yüktür. 

Grenda'da kanlı arbedeler 
GRENADE, 14 A.A. - Saat 18 

de grevcilerle sivil muhafızlar ara
sında müsademe olmuştıur. Nüma
yişçileri dağıtmak için muhafızlar 

silah kullanmok mecburiyetinde kal 
mıtlardrr. 4 yarat• vardır. ikisinin 
yarası ağırdır. 

P..feaeli. Musul meselesi mevzuu 
bahsolduğu zaman Türkiye, mccliı 
müza.keratına iıtirake davet olun .. 
muıtur. 

Oteden beri Akvam Cemiyetin
de mevzuu bahıolan Çin - Japon 
ihtilafının safahatını yakından takip 
etmekte bulunan Amerika'nın Ce
neve jeneral konsolusu M. Silberd 
vaııtasile Amerika'nın kendi,ine 
meclis tarafından yapılmıı olan da
veti kabul etmiı olduğu rivayet o
lunrrıaktadır. 

Çin hükiimetinin bu hususa mu
vaff akat edeceği şüphesizdir. Japon 
heyetinin ittihaz edeceği hattı hare 
ket kaliyor ki Cemiyeti Akvam mec 
lisindeki Japon mümessili M. Y os
hizawa, M. Briandla ile rörütmei.,. 

gidecektir. 
Meclis, Amerika'yı davete itti

fak il~ brar vermiı o!duğundan ve 1 
Amerıb da bu davetı kabul ebniı 
bulunduğundan Japonya'nın bu sa- ı 
bab ittihaz edilen kararı kabulden 
imtina etmesi son derecede hayret 
tevlit edecektir. 

}aponqa kabul etmezse •• 
CENEVRE, 14 A.A. - C~ 

yeti Akvam meclisinin Amerika'yı 
istişari mahiyette mecliı mesaisine 
iştirake daveti dolayuile kendisine 
fikri sorulan M. Loskizawa'nın hü
kümetinden talimat istiyeceği sure
tinde cevap vermiş olduğu teyit e
dilmektedir. 

Japon mahafili, bu daveti büyük 
bir ihtiyat ile derpİ§ eder görün
mekte ve bu hususta şimdiye kadar 
görülmemiı bir kütumiyet muhafa. 
.,.a etmektedir. 

17 inci devre istasgoR sınıfı talebesi midir 
Eır•/ Be11l• bir arada 

Haydarpafa leyli timendifer mesleki raporlar, malu111ııP 
mektebinin umumi imtihanları mealekiye gibi dersleri olan lı" 
na bu cwnarteainden itibaren ihtisas mektebinin mtihanı.ıt 
batlanacaktır. Tirenler hareki- tam bir ay sürecektir. .ıı 

Ciddi bir tahsil ve ku~ b ve itaret, telgraf, varidat mu .,_w• 
bir disiplin ile yetiıen isti.P-

haaebeei, tarifeler, cer, yol, lin bu iıtaıyon teflerine tJJll' 
iktıaat, malumab kanuniye, vaffakıyet temenni deriz-



iz mirde -
Ekonomi 

Pariste kavunlarımız 
bir liraya satılıyor 

1Ik parti kavunlar hale gelir 
gelmez derhal satıldı 

Paris konsolosumuzdan dün 
licaret ofisine ıelen bir mek
tupta bildirildiğine göre, evvel 
Ce buradan sevkedilen Türk 
kavunları Paris'e vasıl olmut 
Ve beher sandığı (her sandıkta 
on kavun vardır) 85 franktan 
•atılmıştır. Kavunların geldiği 
ni haber alan Paris manavları 
halin önüne toplanmışlarsa da 
kavunların bittiği cevabile kar 
§ılaşmışlardır. Başlanııçtaki 
lıu sürümün ilerisi için hayırlı 
0l•cağına hükmedilmektedir. 
Kavunbrıroızın bilhassa amba
lajı çok beğenilmi,tir. Mühim 
lıir parti alan bir ermeni manav 
beher kavunu 12 frank (takri
ben bir Türk lirası) ndan sat
mıştır. Paris konsolosumuz 
levkiyata sür'atle devam edil
mesini tavsiye etmektedir. 

İtalya üzüm, incir 
fındık isteyor 

Bari sergisi reisi Kaınandör 
l\f. Lorakka İhracat ofisine bir 
llıektup göndermiştir. Bu mek 
tupta mühim İtalyan firmaları 
nın üzüm incir ve fındık iste· 
diklerini ~e alakadar Türk fir
malarının müstacelen telifte 
bulunmaları rica edilmektedir. 
Ofia ıerek h limited ve ı~r~ 
İzmir İhracat odasına keyfıyetı 
bildirmiıtir. 

İzmir tütünleri 
lzmirden gelen bir telgrafta 

tütün fiatlerinin ıayet dütük 
olduğu, müstahsilin çok mut~
,.~\"rır bulunduğu yazılmakta t· 
dı. Bu hususta ofiaçe ne gibl 
tedabir alınmış olduiunu öi
renmek için müracaat ettik ve 
fu nıalllınatı aldık: 

- Ofis ihracatta en mühim 
mevkii tutan tütün vaziyetini 
Yakından tak"p etmekte ve icap 
eden tedbirleri düşünmektedir· 
Ofis tütün vaziyetini bugünler 
de içtima edecek olan idare ko 
lrıitesirde mevzuu bahis ve tü-· 
tün ihracatımızın normal ve iyi 
bir fiatle satışını temin edecek 
tedbir leri ikmal edecektir. 

Bir haftalık ihracat 
vaziyetimiz 

1
. Son bir haftaldc baılıca ihraç 
ırnanlarımızın ihracat vaziyeti 

fUdur: lstanbuldan: 15210 çu
Val arpa, 24 sandık afyon, 188 
b•lya yapağı, 514 balya tiftik, 
:.182 çuval fındık ihraç edil~it 
•1r. İzmirden: 1,200,000 kılo 
11lcir, 108,832 kilo palamut, 
451,403 kilo tütün 878,581 ki
lo Üzüm. Samsundan: 15,153 
kilo tütün, 2647 sandık yumur 
~a ihraç edilmittir. Tütün sto-

u 6,5 milyon kilodur. 

Amerikanın alb aylık 
w 

açıgı 

Amerikanın 1931 senesi ilk 
11ltı aylık bütçesinde 38'0 mil· 
Yon dolar açık tesbit edilmittir. 

fsterlin üzerinden akte-
dilmiş mukaveleler 
lsterlin üzerine aktedilmit 

ınukavelelerin sureti tediyesi 
lıakkında sair memleketlerde 

Kambiyo Borsası 
i~terl1n 

Dolar 
fran k 

Liret 9,29,41 Rayşmarlı: 2.09.S. -
Frank 8 . 3,37,75 Zloti 
Drahmi 37 .26~enıD _ 0,00,0< 

hank 1. 2,42,40 L•Y _ 
79·~ 

leva 64 33 Dinar :16,96 

1-·ıortn 

Borsa 
harici 

' -- -- -
ı,1 7,03 çervoueç 

f Alim 

l 
Mecidiye 
Banknot 

943,00 
51 

272 

Esham ve Tahvilatın nevi 
1'1lkrau dablll 94,25 
Düyunu muvabhld~ 45,25 
..!!rırnlyell Demlryollar·ı 3 

verilmi§ bir karar olup olma~•: 
tını ve böyle bir karar~n bı~! 
ne derece alakadar edebılecegı 
ni İhracat ofisinden sorduk ve 
ıu malumatı aldık: 

_ Bu hususta resmi olarak 
ıon günlerde Fransa ticareti ha 
riciye müıavirlerinin bir karan 
vardır. Sabık Ticaret Nazırı M. 
Clamentel'in riyaseti al~ında, 
toplanan müşavirler heyetı .son 
isterlin buhranının Fransa ıhra 
catçılarına taalluk eden c~ph~ 
sini, yani isterlinle aktedılmıt 
mukavelelerin infazı lazım ıe
lip gelmeyeceği hakkında bir 
karar vermiştir. Bu kararda de 
niliyor ki: Bir zamanlar frank 
kıymetinin tenezzülü esnasın
da İngiliz ihracatçıları ı;:r~~sa 
ya karrtı olan taahh~tlerını ı~a 
da devam etmitlerdı. hterlın 
tenezzülü dolayısile ihracatçı
lar zarar ediyorsa da buna mu 
kabil ihracatçılar karlıdır. ls
terlinle aktedilmit mukavelele
rin infazından, !sterlinin tenez 
zülü kıymeti meselesinde nü
kUl edersek, bundan Fransa'nın 
şerefi haleldar olur. Bu üç se
bep nazarı dikkate alınınca 
Fransız ithalitçılarınm lnııiliz 
lirası ile olan taahhütlerini fark 
talep etmeden ifaları lizımeden 
olduiu neticesi çıkar. Fakat gö 
rülüyor ki F ranaa ticareti hari
ciye roüıavirlerinin serdettikl~ 
ri bu sebeplerden her üçü de 
Franıanın İngiltere ile olan mü 
nasebatı ticariyesini idame nok 
tai nuarından ileri sürülmüt 
teylerdir. 21 eylfılden evvel is
terlinle viki olan akitlerden do 
layı fark talebine taraftar olan 
larmı serdetmekle oldukları 
mütaleat ve esbabı mucibeyi 
cerhedecek malıiyette değildir. 
Binaenaleyh bu meseleye he
nüz halledilroemit nazarile bak 
mak lazımdır. Bu hususta bir 
az da intizar etmek ve bilhassa 
23 teşrinievvel 931 de toplana
cak olan beynelmilel ticaret o
dasının kararını beklemek icap 
etmektedir. 

ltalyada kambiyo 
kanunu 

ROMA, 14 (A.A.) - Bat· 
vekil kambiyo ticaretini tanzim 
için lazım gelen tertibatı. ve 
tedbirleri almak üzere Malıye 
nazırına mezuniyet verilmesi 
hakkında Meb'usan meclisine 
bir kanun layihası tevdi etmit 
ti. Bu kanun liyihasına bir de 
rapor raptedilmittir. Bu rapor
da bütün dünyayı kaplamıt o
lan iktıaadi buhranın uzun müd 
detten beTi devamından, istih
sar iatihlik ve münakalat sa· 

' halarında yaptığı tesirlerden, 
İnıiltereni naltın mikyaamı bı
rakması ve Alman bankalarının 
bu yakınlarda Moratoryom ilin 
etmesi yüzünden bu tesirlerin 
de ziyade vahim bir ıekil almıt 
olmasından bahsedilmektedir. 
Gene bu raporda İtalyanın ıe
lir fiatlerinin altın mikyasının 
yeni seviyesi ile teyip için aldı 
ğı tedbrler sayesinde diğer 
memleketlere nazaran müsait 
bir vaziyette bulunduğundan 
ehemıniyetle bahsedildikten 
sonra İtalyanın bu müsait vazi 
yetini temin _eden &~iller şu 
suretle gösterılmektedır: 

1 - T ediyat mizanının dü· 
zeltilmit olması, 

2 - Devlet bütçesindeki a· 
çığın kaldırılmaaı, 

3 - Tedavül mevkiinde bu 
lunan kağıt paranın büyük bir 
kismının ortadan kaldırılması 
siyasetinin takibi, 

4 - Ecnebi memleketler
den yapılan istikrazların sıkı 
bir kontrole tabi tutulması. 

Hükumet beynelmilel ispeki
lisyooa bir set çekmek ve İtal
yan parasının istikrar fiatine 
dokunulmamasını yeniden le-

lzmirde 
Tutulan ermeni 
Üsküdarlı 28 yaşında 

Mihran'dır 
İzmir limanına ııelen Rus 

lliç vapurunda füpheli ıörün
düjü için, hakkında tahkikat 
icrasına lüzum görülen Erme
in hakkındaki tahkikata devam 
edilmektedir. İzmir gazeteleri
nin verdiği malumata ıöre, bu 
Ermeninin ismi Mihran'dır, 28 
yaşındadır ve Üsküdarlıdır. 

Mihran Rusyadan geldiğini 
söylemektedir. Keyfiyet Dahili 
ye Vekaletine bildirilmittir. Ge 
lecek cevaba intizar edilmekte
dir. 

Memlekette 

Gazi Hz. nin lzmir
deki heykelleri 

Gazi Hz. nin lzmirde Gazi 
meydanında rekzedilec)ek olan 
tunçtan mamul heykellerinin 
kaidesine ait plan ve proje be
lediye heyeti fenniyesi müdürü 
Necmeddin Bey tarafından ya
pılmıştır. Kaidenin inıası gele
cek hafta zarfında belediyece 
münakasaya çıkarılacaktır. 

Mahkemeierde 

Bayram sokagındaki 
cinayet davası 

Cinayet faillerinden ikisi yedişer 
buçuk se eye mahkum oldular .. 
·Bundan bir müddet evvel Bay

ram sokağında Beykoz khibu kap
tanı Sait Beyi öldürmekle maznun 
Nqet, bahriyeli Cemal, Kazım, di
ğer Cemal ve Salabattin hakkında
ki davaya ait karar dün tefhim edil
miştir. 

.. Karara nazaran Neı'etle Cemalin 
mu~tereken bu cinayeti ika ettikleri 
anlaşıldığından, her ikiıinin yedi
ıer buçuk aene ağır hapiılerine, an
cak Nq'etin yatı küçük oldu ğun
dan cezaıının 6 sene üç aya tenzili
ne hükmolunmuıtur. 

Cinayetle neticelenen bu kavga
ya iştirak eden Cemal Kiznn ve 
Salihattin Ef. ler de i;tiraklerinden 
dolayı yinn!bejer gün hapse mah
kum edilmislerdir . . 

Gebze cinayeti 
Üvey babası Abclinin teıvilri ü

zel'İne Gcbzede Oıman reisi öldü· 
ren Hüınü ile üvey baba11 Abdi hak 
landa.ki hükiim dün tefhim edilmiı 
tir. 

Hüınü on bet aene altı ay üvey 
baba11 Abdi de yedi buçuk ıene hap 
ıe mahkôm olmuşlardır. Bundan 
başka ayrıca her iki•inin müıtere
ken 1500 lira tazminat vermelerine 
karar verilmiıtir. 

Mübaşir olmak 
isteyenlere 

Adliye mübatirliğine tayin i
çin müracaatta bulunup evrakı 
müsbitelerini ibraz etmiş olan
ların imtihanlarının icrası zım 
nında 19-10-1931 günü saat 
11 de Adliye Encümenine lüzu 
mu müracaatları. 

Beraet 
Aile birliğini ıaraacak n"§riyat 

yapbğından dolayı aleyhine dava i
kame edilmiı olan Güvercin aazete
ıi hakkındaki hükiım dün tefhim e
dilmiıtir. Güvercin bu davada be
raet ebnİ§tİr. Ödemişte cinayet 

Evvelki ııün Ödemiıte ala· ı-~-~;p;ı;;:::=;:=;::;::;::;::::========~== 
cak meselesinden feci bir cina- ""~l ID~~~~ 
yet olmuıtur. ~ ·~~ 1"'9k 

Tirenin Doyranlı çiftliğinde - -- -~ .,_ 

oturan mütekait mülazım Bo- A b 1 k ? yabatlı Mustafa Efendinin, or- yrı ı•r ı• mı• 
takçıaı Adem Efendide bir mik e 
dar para alacağı vardır. 

Mustafa Efendi evvelki ıün 
Murat ve Haaan isminde iki 
hizmetçisini Adem Efendiye 
ııöndererek parayı istemiıtir. 1 
ki hizmetçi Adem Efetıdiye ııit 
mit -.e: 

- Bizi Aiamız Mustafa E-
fendi gönderdi, alacağı olan pa 
rayı istiyor. 

Demitlerdir. Bu sarada A
dem Efendi kızarak: 

- Batakçıya mal mı kaptır-

mıt ! 
Mukaddemesi! Mustafa Ef. 

aleyhinde bazı sözlner sarfet
mittir. İki hizmetçi, Adem E
fendinin bu sözlerini izzeti ne
fis meselesi telakki ederek mu 
kabele etmşlerdir. Neticede 
kavga büyümüş ve Murat elin 
deki çifte tüfengini tevcih ile 
Adem Efendiye atet etmittir. 
Adem derhal yere düşmüş ve 
ölmüttür. 

Slih seıi üzerine evde bulu-

Fener, Galatasaray, Beşiktaş ara
sında birlik yapılacağı söyleniyor 

~enerbahçe, Galatasaray,! mek mecburiyetindeyis. Bun-
Bctıkt-. kulüpleri, aralarına dan dolayı bu üç kulübün maç
Pera ve Kurtuluı takımlarını ları İçin ayrı ayrı günler tahsia 
aluak mmtakadan ayrıldılar. etme kimkanı yoktur. 
Bu münasebetle alikadarlarla - Bu tetekkül kuvveden fii. 
konuttuk. Hakikaten böyle bir le geçerse mmtaka ne gibi bir 
şeyin mevcut olduğunu söyle- karar -terecektir? 
diler. - Vallahi o zaman mesele 

Sebep olarak tunları gösteri başkalatır· Nizamname neyi 
yorlar: emrediyorsa onu yapacağız. Za 

ten elimizdeki nizamnamede i-
•• tstanbuldaki tetkilita men ki sene müstemirren tetkilitm 

sup kulüpler öteden beri para yaptıi!ı müsabakalara girme
ukıntısı çekmektedirler. Bu 11 yeıı kulübün teşkilatla alakası 
kıntıyı giderebilmek için bunu kalmaz. Maamafih bakalım va
yapmak mecburiyetinde kal- ziyet ne olacak?. 
dık. Malumdur ki, ıehrimizde 
en fazla hasılat toplayabilen Tekzip 
-ecnebi temasları hariç- bu üç Dün Yeni Gün ga:ı:eteainde 

Maarifte 

F akü/tef erde 
Tedrisat 
Yarından itibaren 

başlıyor 
Darülfünun fakültesile bü

tün yüksek mekteplerde tedri
sata yarın sabah başlanacak
tır. 

Edebiyat fakültesi 
talimatnamesi 

Edebiyat faktllteai meclisi 
müderrisini dün toplanmıttır. 
Edebiyat fakültesi imtihan ta
limatnamesi ikmal edilmittir. 

Maarif müsteşarı gitti 
Maarif müstctarı Salih Zeki 

Bey dün akşam Ankaraya ııit
mittir. 

Aynı trenle umumi müfettit 
Refet Bey de gitmi9tir. 

Yeni bir mektep 
daha açıldı 

Yeni yapılan ilk mekteplerden 
Defterdar Niııancı 38 İnci mektebi 
yano açdacak •e tedrisata baılıya
caktır. 

Vilayetin ikinci plandan olııralı 
yapbrdıfı bu ilk mektep bu civarın 
mektep ihtiyacım karıdamıı olacak
hr. 38 İnci ilk mektebe lou ıene 300 
e yakın talebe alınmıfbr. 

Şehrin diier mahallerinde ya
pılmıt olan yeni mekteplwden de 
bazdan açılmııbr. Eyip'te Cumapa
zan denilen mevkide da büyük plan 
dan yeni bir ilk mektebin inıaıma 
baılanını§hr. 

Tasarruf 
Haf tasa 
Komite diin ilk içtimaını 

aktetti. 

Milli Tasarruf cemiyetinin 
12 kanunusanide yapacağı ta
sarruf haftasının mükemmel 
olması için teşkil edilen komite 
dün ilk içtimaını C. H. F ırkaaı 
merkezinde aktetmittir. Bu 
içtimada bazı mukarrerat itti
ha:ı: edilmi,tir. Komite munta
zaman içtimalarma deovam ede
cektir. 

İçtimada aynca tasarruf hak 
kında mekteplerde konferans
lar verilmesi ve muallimlerin 
talebeyi tasarrufa teşvik etme
l~ri etrafnda kararlar verilmit
tır. 

Bundan maada 12 kişilik bir 
komit~ de intihap edilmittir. 

Belediyede 

ım • 
VilAyette 

Memurlar 
Kafi zaruret olma

dıkça tebed 
dülat yapılmayacak 

Memurlar hakkında dün vi
liyete ıu tebliğ gelmittirı 

Vilayet ve kazalardan gelen 
düyun ilmühaberlerinin tetkiki 
neticesinde ekserisinde tahsisat 
sız hizmet ifa ettirildiği görül
müttür. Tahsisat harici hizmet 
ifası Muhasebei Umumiye ka
nunu ile menedilmit ve müseb 
biplerinin mes'ul tutulmaaı 
mezkiir kanunun sarahati cÜm· 
lesinden bulunmuıtur. 931 se
nesi harcırah tahsisatının azlı
ğı ve vilayetlerden viki taleple 
rin kesreti karıısmda mezkiir 
tahsisatın sene nihayetine ka
kadar kifayet edemiyeceği de 
anlaşılm19tır. 

Binaenaleyh 931 senesi zar
fında tali memurlar arasında 
kat'i zaruret hisıl olmadıkça te 
becldülit icra edilmemesi ve 
t~haiaatı temin edilmeyen bir 
hızmetin ifa ettirilmemesi hu
auau ehemmiyetle tebliğ olun
muıtur. 

istatistik nasıl tutulacak 
İstatistik Umum Müdürlüğü 

nün tasvibi olmadan devlet da. 
irelerinde hiç bir istatistik usu 
lü tatbik ve yeni istatistik cet
velleri tan:ı:Un edilmemesi 1554 
numaralı kanun icabından oldu 
ğu halde, buna bası dairelerde 
riayet edilmeyerek iatatistikler 
yapıldığı, latatiatik Umum Mü 
dürlüğünden it'ar ve kanuni ga 
yeai, madun teıkilit tarafındau 
bir çok emek sarfını mucip ola
cak bu gibi mesainin ilmi eaaa 
lara raptederek bütün tctkili
tıo ihtiyacına uyııun ve yekdi
ğerile kabili mukayese netice
ler istihsalini temin etmek ol
duğundan kanunun ahkimmm 
tatbikini tminen tanzimi arzu 
edilecek her nevi istatistik ve 
esaslarının latbikından evvel 
münhasıran teknik onktai naza 
rından dairenin mütaleasının a. 
lınması rica edilmektedir M• Bu 
kanuni usule ve lizımeye ri.lyet 
edilmesinin temini viliyeiyı bil 
dirilmittir. 

Ordu valisi gitti 
nan ve maktul Adem Efendinin 
zevcesi Bahriye Hanım gelmiş, 
:ı:evci Adem Efendinin maktul 
düıtüjünü görünce; hizmetçi 
Murat ve Haaanın üzerlerine 
saldırmııtır. Hasan bu sırada 
Bahriye Hanımın boynunda a
sılı bet altını almak istemiıtir. 
Kadın kendisini müdafaa et
mi~ ve altınlarını vermek iste
memiıtir. Bu sefer Hasan da 
çifte ile Bahriye Hanıma atat 
etmiş ve kadını kolundan yara 
lamıttır. Kadın yaralı olarak ye 
re dütünce Hasan kadının boy 
nundaki altınları almıt ve a-.• 

kulübün yekdiğeri ile yaptığı benim bir beyanatım çıkmıı. 
maçlardır. Bundan baıka bun- Ben Yeni Gün gazetesine hiç 
lar en fazla para ihtiyaçları o- bir mülkat vermedim, tekzip e 
lan te,ekküllerdir. Çünkü mas derim. • Bentler tamire muhtaç 

Ordu vilayetine tayin edilen 
Dahiliye vekaleti vilayet mahal 
li idareler umum müdürü Na
zif Bey dün mahalli memuriye 
tine hareket etmiştir. 

det etmiştir. 

Türk - Yunan 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk • Yanan mah
kemesinde dün 14 davaya bakıl 
ınış ve karar için batka bir ııü 
rıc talik edilmiştir . 

min etmek için kambiyo tica
retinin tanzimi hakkındaki 29-
Eylul 1931 tarihli kararnameyi 
kanun haline koymak lazım 
geldiği mütaleasında bulun
maktadır. Bu suretle kambiyo 
ticareti İtalyan milletinin ecne 
bi memleketlerle mali münase
betlerini ihlal etmeksizin muzır 
ve tehlikeli ispekülisyonlardan 
kurtarılmıı olacaktır. 

Almanyada döviz tica
retindeki tahdidat 

BERL1N, 14 (A.A.) - Mu 
kabili ecnebi parası olan ecnebi 
memleketlere ait tediye manda 
!arının ihtiva edeceği nıikdar 
200 mark olarak tahdit edilmiı 
tir. Bu meblağ harM:inde yapı
lacak irsalat için hususi bir me 
zuniyet istihsali lazımdır. 

rafları diğer kulüplerden çok Atletizm federasyo-
daha fazladır. Bu böyle olduk- nu reisi 
ça, bu takımların biribirlerile Bürhan 
olan maçlarından evvel mınta- ' • 1111 • 

ka iki veya üç maç daha ilive Dünkü sis 
ediyor. Dün sabah saat 5,45 den itibaren 

limanı hafif bir ıiı kaplamııtır. Siı 
hafif olduğu için vapurların seyrÜ
seferleri bozulmamııtrr. Sis saat 8 
de açrlmııtır. 

Cemil Kerim Beyin 
cenazesi 

Belediye erkanından bir he
yet dün bentleri tetkik etmittir 
Bentlerde Bentlerde tamimat 
İcap ettiği anlıatılmıttır. Bunun 
için tahaisat olmadığından büt 
çede münakale yapılabilmek i
çin Dahiliye vekaletine müraca 
at edilmiıtir. 

Unkapanı köprüsü 
Unkapanı köprüsünün tahta 

aksamının tamiri takarrür et
miştir. 

Boğaz;da bir vapur 
karaya oturdu 

Parudi ajentaaına menıup ltal
yan bandıralı Gayda Y&punı, evvel
ki ııün 18,30 da buğday yüklü oldu
ğu halde, Doğudan ıeçerken, Ye
niköy iıkeles.i ciY&rmda Halim Pa
ta yalısı ııahilinde karaya oturmut· 
tur. 

Haddi zatında bu kulübün 
herhanıi ikisinin m•çını seyre 
ıelen balkın verdiği para 18 
federe kulüp arasında taksim 
ediliyor. Tabii bu letekküller 
ufak bir para alıyorlar ve sene
lik masraflarının ·hiç olnıazsa
bir kısmmı bile kapayamıyor
lar. Bunu mıntakaya söyledik 
ve biç olmazaa bu kulüplerin 
maçı olduğu ıün b&§ka maç 
konmamasını ve paranın 0 iki 
kulüp arasında taksim edilme-· 
sini istedik. Fakat bunu da ka
bul etmediler. Biz de böyle bir 
blok yap-mağı dütünüyoruz. 

Vefat ettiğini teessürle bildirdi-
ğimiz H. Fırkası ı.tanbul idare he- ı!!!l~~niİm;iör;~;~~====:=;;:;::;:~~~~::; 
yeti reiıi Cevdet Kerim Beyin kar- :: .H 

Ağlebi ihtimal aramıza Pera 
ve Kurtulut talamlarını alıyo
ru:ı:. Fakat daha bu vadide bir 
karar vermedik.,, 

Bu mesele etrafında mınta• 
ka reisi Or~an Beyle de konuı 
tuk. Mumaıleyh §unları söyle
di: 

- "Biz böyle bir blokun te
şekkül edeceğini sizin gibi duy 
duk. Ancak mıntakaya resmi 
bir müracaat viki olmadı. Çar
şamba günkü içtimamızda Fe
ner, Galatasaray, Betiktat ku
lüplerinin oynadığı gün batka 
maç yapılmaması etrafındaki 
talebi fenni heyetle mütavere 
ettikten sonra reddettik. 

Çünkü 56 ıilt maçı ve 16 da 
lik maçımız vardır ki ceman ye 
kUn 73 müsabaka eder. Biz bun 
ları futbol mevsimi içinde bitir 

deıi Cemil Kerim Beyin cenaze .,_ 
rasimi dün güzel ve aami.mi bir ıe
kilde yapılmııtır. 

Merasime Afyon mebuıu Ali B 
ali 

.. F 1 ı· ., v muavını az ı, po ıı müdürü 
Ali Rıza Beyler birçok meb'uılar Te 
sair zevat ittirak etmitlerdir. Mer
humun mezarına 15 e yakın çelenk 
konumuıtur. 

Teşekkü' 
Cenaze dün ıaat 11 de Cerrahpa

ıadan kaldınlarak V alde camiinde 
namazı kılındıktan ıonra Toplaıpı 

kabristanına defnedilmittir. 
Ağabeyimiz Cemil Kerimin va .. 

kitsiz ölümü dolay11ile gerek bizzat 
ve gerek biJvaırta tAzİye ıuretile 
kederimize iıtirak ve cenazede de 
hazır bulunmak ıibi arkadaılıfın, 
kardetliğin en yükıek tecellilerine 
bizleri mazhar ederek kalbimi~in 0 • 

nulmaz acılarını birden hafifletecek 
derecede cidden derin alaka göıte
ren, bizleri minettor bırakan bütün 
muhterem dostlara, arkadaılara 
ve kardeılere yanık bağnmızdan ko
pan candan minnet ve ıükranlarunı 
zı ayn ayrı bizzat ifa imkin11zhğın
dan dolayı gazeteniz •uıtuile te
ıekkür etmeğe mecbur oldutumuz
dan özürler dileriz. 

Merhumun kardeıleri : 
c;:evdet ~erim, . Cevat Kerim, 

Macıde Kenm ve aıleıi • 
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Çamurlu sokaktan geçme, buı;. .. ..ıc ~uların.ın üstünde doll!I 

ma. onra üstün ba§ın kirlenir. 
- Ya buna ne derler 6aba? 
- Buna te~den lnme derler yavrum. 

• 



Yeni netriyat: 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

Gol çıktı 
Meşhur Muganni 

AL JOLSON 
6 TEŞRiNiEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

i No: 100 Telcraf adreli: Milli,.et, 
aıanbul. 

Süpürgeci 

Gol ecnebi temaslarrmız ne
ticelerini münakaşa eden gayet 
güzel yazı ve basıtla çıkmııtır. 
Tavsiye ederiz. 

Artist 

ONU ŞARKIYLA SÖYLE 
18 Teırlııievvel pazar akıamı saat 9,30 

/ 

Telefon namaralanı 

24311 - 24312 - 24315 

ABONE ÜCRETLERi 
G Tilrki1'• i9n Hariç ip. 

3 .,..... 400 1r:u.,.. 800 1r:u..., 
: r Ot 7llO ,. 1400 Ot 

.. 1400 • 2700 " 

' l Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen nuılıalar 10 lw1'11t 

ur. Gazete ve matbaa,.a ait ifler 
~İn müdiriyete müracaat edilir. 

y 

Gazetemiz ilinlann mea'uliyetinl 
tabu! etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün uami hararet 18, 

ugari 14 derece idi. Bu
gün ruzgir mütebav-ril 
hava bulutlu. 

·!wd~,r f-=ld&m 
e e 

· süt1 Bir seyahat sebebile vaki olu on 

la c ıe.ş: günlük. zaruri gaybubette hizmet e

kim rememek.ten mütevellit kusurlarımı al-

1 etmelerini kari/erimden rica ederim. 

FELEK 
flYO 

bir ~Mizah muharrirleri 
mev· Malfun ya! Atinada benim 
ıa k; Je dostlarım var. Zaten şimdi 

f- r..tina nesile me§hur diye sorar 
ed' arsa eskiden balı ile meşhur

n 1 <en şimdi Türk dostluğu ile 
B neşhur diyebiliriz. Bu şöhret 

tada l şehrin manzarasını pek fazla 
- foğiştirmez. Çünkü Türk dost 

ular uğu da bal kadar tatlıdır. 
Ç< Evet! Atinada dostlarım var! 

en k lstanbulda düşmanlarım oldu
- ~u gibi... Bu da benim manza.-

nız ! ramı ihlal etmez.. Uzatmıya
- ,ım. Atinadaki bir dostum be
A) ~im abus çehremi görmüş dedi 
: ki: 

- Bu mizah muharrirleri 
·lmiı hep böyle midir?. Ben falanı ta 
z ca 'nırrm, mizah yazar, lakin yüzü 

nü görseniz işiniz rast gitmez. 
- Küs:Cün ve bezgindir. Halbuki 

ötede bir haile muharriri tanı
rım ki; neş'esi dünyayı tutar .• 

'iva" Piyeslerinde insan birkaç men 
1 H dil yaşartır!. 
i 'll Dostum sözünü bitirince ak
sat lıma şu geldi: 
irti Hoca Nasreddin Timurlenk

ımın le oturuyormuş. Pencerenin ö
ün ü nünde de bir kaç kaz tek ayak 
<ş ın c üstünde duruyorlarmış. Timur 
da ~ lenk sormuş: 
ıamc - Kaz kaç ayaklıdır? .• 
10 E Hoca: 
una - Tek ayaklıdır. cevabını 
et e: vermiş. 
- Timur elindeki asasını kazla 
ahil ra fırlatmış, tabii hayvanlar 

koşuşmaya batlamışlar. Timur: 
A - Gördün mü? işte iki ayak 

1 lı imiş.. Deyince Hoca cevap 
11.eti vermiş: 
ırı - O sopayı siz yeseniz dört 
) n ayaklı olurdunuz. 

ralı Kalp 25 likler 
zıln 

Gazeteler, halkı ikaz ediyor. 
:-- "Açıkgözler kalp yirmibeşlik
ıy{ ler yapmışlar, aman dikkat e
- din kapılmayın!,, diyor. 
~ _ lnsan bir kalp yirmi beşlik a 

Geçen cuma Confto çartısı 
inaııı:lmaz bir haberle çalkan
dı. O kadar ki bir saat itler 
durdu. Sanki çartıda ticaret l 
lemi bir saatlik mütareke yap
mqa döndü. Çünkü bu haber 
o derece inanılmaz bir feydi. 
Barbaro avdet etmit. 

Siz Gonflo' dan olmadığınız 
için, bu haberden bir şey anla 
mazsınııı. Bu Barbaro ömrü 
net'e içinde geçen, ötekine be 
rikine takılan, şununla bunun 
la latife eden, daima ten, da
ima yüzü gülen, ayni zaman • 
da it ehli bir adamdır. iş ehli 
diyince çalışmasını sevdiği an
latılmaım. Hayır! Sadece neı 
e içinde vakit geçirip te, bat- ' 
kalannın sırtından geçinmesi
ni bilenler de bir nevi iş ehi~ 
sayılırlar. iki senelik gaybube 
tinden sonra, böyle bir ada
mın Gonflo'ya gelitinin neden 
bir hadise teşkil ettiğini anla-

·--·----· .. ·-·-·----
lır ve sarfedemezse ettiği zi
yan yirmi bet kuruştur. Ya ma 
azallah bazan rastgeldiğimiz 
kalp- adamlardan birile it ya
parsa edeceği zarar bununla kı 
yas edilebilir mi?. 

Ben de naçiz bir gazeteci 81· 

fatile karilerimi bu zarardan 
korunmaları için ikaz ederim. 
Y almz kalp yirmi beşliği tanı
mak kolay olduğu kadar beriki 
ni tanımak güçtür. işin fena ta 
rafı da buradadır. 

Nutuk söylenirken 
Bir resmi ziyafette mutat 

veçhile nutuklar söylenmeğe 
başlar .. tik, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü hatipler o kadar uzun 
derin tafsilatlı söylerler ki; söz 
söylemesi zaruri olan son hati
be bir şey kalmaz, o da şunu 
söyler: 

"Hanımlar, Efendiler! 
Benden evvel söz söyleyen 

hatiplerin bize ikram ettikleri 
derin, felsefi ve kıymetli fikir 
ziyafetine benim bir tek kelime 
ilave etmeme mahal ve imkan 
yoktur. Fakat her şeye rağmen 

. birkaç söz söylemekliğim zaru 
reti vardır. Amma aklıma bir 
şey gelmiyor. Onun için size li
sanımıza ait bir ufak fıkrayı an 
!atayım .. Bizde milli bir nükte 
dan vardır. ismi Hoca Nasred
dindir. Bir gün bu hoca vaaz i
çin camide kürsüye çıkmış, fa
kat benim gibi onun da aklına 
bir şey gelmemiş .. Durmuş dur 
muş, halk sabırsızlanmış.. Ve 
Hoca bunun üzerine: 

- Efendiler! Size bir şey söy 
!emek istiyordum amma maale 
sef aklıma birşey gelmiyor .. 
demiş.. Orada hazır bulunan 
Hocanın oğlu da babasına 

- Baba kürsüden inmek te 
mi aklına gelmiyor.. Cevabını 
vermış ... 

Benim oğlum olmadığı ve ol 
sa da burada olmadığı için bu 
cevabı beklemeden yerime otu 
ruyorum. Kusura bakmayınız.,, 

Ne dersiniz bu nutka? •. E
min olun ki en fazla bu nutuk 
alkışlanmış. 

FELEK 

• 
I\ı1illiyet'in Edebi Romanı : 52 
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Ahmet Nebilin elindeki ka 
lem ihtiyarsız hareketlerle ka 
ğıdın üzerine çizgiler çiziyor, 
isimler yazıy<lf', karıtık resim
ler ve yazılar döküyordu. Zih
!li mütemadiyen dütünce ile 
mefguldü. Bir program yap
mak, bütün bu randevularla 
günlük işleri nizamlamak isti
yordu. Bunları kafasında top 
'amağa, zamanlara uydurma 
ğa çalışıyordu . 

Kapının birden bire açıllDll 
sı, Ahmet Nebilin zihnindeki 
düşünceleri durdurdu. Silki
nerek kapıya baktı. Reşit Bey 
girmişti. Fakat kapının arasın 
dan ince bir kadın gölgesi de 
belli belirsiz görünüyordu : 

- Bonjur, Nebil Bey. 
Ahmet Nebil, kendini top

lıyarak ayağa kalktı: 
- Bonjur, lieyefendi.' 

lbrahim Necmi 
- Ne var, ne yok, baka

lım? 
- Efendim, evvela Ni

hat llhami Bey telefon etti. 
Acele bir it için görütmek isti 
yormuf. Zatıaliniz gelince ken 
disine telefon etmemi istedi. 

- Nihat llhami Bey mi? 
Acayip! 

• • • • 
- Mesele neymit acaba? 
- Bir şey söylemedi, efen-

dim. 

- Bir de, Neriman Cemşit 
Hanım aradı. 

- Neriman Cemtit Hanım 
mı? 

Reşit Beyin bir bakışı, Ah
met Nebilin yüzünü kızarttı. 

- Evet, efendim. 
- Buraya mı geldi? Bu ka 

dar erken .•. 

- Fransızcadan -

dınız ya! Artist gazetesinin 5 inci sayı 
11 kıymetli münderecat ile neş
redilmittir. Tavsiye ederiz. 

MAJIK SiNEMASINDA 
Açık söylemeli ki, Barbaro 

ayni zamanda da kasabanın 
neı'esi idi. Ötekine berikine 
yaptığı oyunları görürseniz, e
ğer size yapılmamıısa, gül
mekten kınlırdınız. Ara sıra 
iti azıtır, o zaman adliye, faz-

Tiyatro, Sinema 

laranbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

la hırpalamamakla beraber, Bugün matine ısaat 15.30 da ve suare 
töyle sekiz on gün kadar Bar
baro'yu hapisane gölgesinde, 
istirahate gönderirdi. Fakat 

Mum Söndü 

Komedi S Tablo 
bu mahkUmiyetler şöhretine Yazan: Musahipza<k 
halel vermezdi. Barbaro hapi
saneden çıkınca yine her taraf Celfil. 
ta ayni muhabbetle karıılanır- Altı ya§ından aşağı olan çocuk-
d !ar tiyatroya kabul edilemezler. 

1 • 

İki sene evvel Barbaro kim 
seye bir şey söylemeden bir 
gün ortadan kayboluvermişti. 
Acaba başka bir kasabada şa
kalaşmak ilıtiyatsızlığına mı 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Beykozıda Alibey çıkmazı karşısın
da 45 No. lu hanede Halide hanı
mın mukaddema Yeniköy belediye 1 

düttü? Kimse bir şey bilmi- şöförü iken elyevm nerde olduğu 
yordu. Fakat gaybubetine her maltlm olmayan Halil oğlu Sü.ley 
kesin canı sıkıldı. Zaman ge- man efendi aleyhine açtığı boşanma 
çince, Barbaro unutuldu. işte davası üzerine mılmaileyh Siili!y
timdi de çıka geliyordu. man efendinin ikametgahı meçbul 

- Yahu Barbaro'yu gördün olduğundan yirmi gün zarfmıda ce-
mü? vap vermek ve tahkikat için tayin 

- Deme, gelmit mi? kılman 12/ 11/ 931 Perşembe günü 

Karın deşen Jak'ı yaka
lamaık için bütün zabıta 
meşgul oluyor. Bu: 
PALERMO 

ClNAYETl 
dir. 

-------·ı 
Bugün 

OPERA 
SiNEMASINDA 

İstiklal mücad~lesinden 
ıbir safhayı musavver 

VARŞOVA 
KALESi 

sesli ve şar1kılı fihnini 
mutlaıka görUnüz. 

Mümessilleri: 

VİCTOR VARCONİ 
Bugün sat 11 de matine 

Umumi dühuliye 25 kuruş 

- Gelmiş. Hem de hiç de saat on dörtten istimai için mahke GLORY A 
ğiımemiş. Şimdi kapalı çarşı- meye gelmek üzre ilanen tebligat Yaınn akşam 
da süpürge satıyor • icrasrna karar verilerek bu baptaki Saat 9,45 te 

Hakikaten doğru! Çubuğu· davetiye varakası ile istida sureti BÜ y Ü K GALA 
nu ağzına takmış, kollarını sı maJıkeme divanhanesine talik kılın 1 olaraılı: 
vamış, Barbaro hem de yep mış olduğundan keyfiyet gazete 

1 

MÜTHİŞ BİR TEMAŞA 
yeni süpürgeler satıyor. Hem ile ilan olunux SÖZLÜ SİNEMA SAN'A 
de ne ucuz: Tanesi bir buçuk TİNİN EN KUVVETLİ 
franga.. v E F A T ESERİ 

Halbuki Kastanya biri da- E A DUPONT' 
" Lloyd Triestino " va,pur kum- · • · un 

Bugün 
'1AJIK SiNEMASINDA 

CONRAD VEIDT'in 
ilk sözlü filmi 

SON BÖLÜK 
(muazzam haııp filmi) ı 

BUGÜN SAAT 11 DE tenzilatlı fiatlı matine 
Dühuliye 25 kuruş. 

AS R 1 SİNEMASINDA 1 
Bu haftaki programı çak ZENGİN ve çok mühimdir. 

İKİ BÜYÜK FİLM: 
1 - C 1 N S 1 L A T 1 F pek eğlenceli bir komedi, 
S/DNEY CHAPLIN ve BETTY BALFOUR 

tarafından 

2- FAK 1 R M 1 L YON ER 
RICHARD TALMADGE ve CONSTANCE HOWARD 

tarafından temsil edilen tuhaf sergüzeştleri 
musavver bir filmdiır. 

İlaveten: Zengin Varyete Numeroları 

GLORYA 
BUıgÜ'll lbu akşam ve yarın yalnız matineleırde: 

Huguette Ex-Duflos ve Roland Toutain'in 
temsili muht~emleri 

SARI ODANIN ESRARI 
filminin son temsilleri. 

B u g ü n ART 1 S T 1 K Sinemasında --
Gaby Morlay ve Charles V anel 

tarafından temsil edilen 

Seville Dansözü 1 

ha var ki, bu adam da süpür- h · 1 

gelerinin ucuzluğu ve sağlam- panyasının Müfettiş i Umumi ve Şar 11----• şaAeserı ____ ,. Fll'ansrzça sözlü ve şarkılı filmini görünüz. 
k kı Karik mümessili Umumisi Ko-

lığı ile meşhurdur. Her es sü- Bugün saat 11 de matine. Umumi dühuliye 25 kuruş 
pürgelerini ondan alır. Fakat mandatore Domeniko Brazzafolli 1 Iİıııl••••••••••-~:::::::::::::~ Efen·di kısa bir hastalıkdan sonra, · Kastanya süpürgelerini yine u 
cuz olmakla beraber üç franga bu sabah irtihali darı beka eylemiş Maxime T Marcel 

satıyordu. Halbuki Barbaro- tirEiemdi<le zevcesi Madam Nataşa Dejar- Vibert 
nunkiler yan fiata! dın 

Kastanya 0 gün bir tek sü- hemşiresi Maria Badin, yeğenleri 1 L 
Pürge satamayınca, kara dü- mühendis Leon Badin ve Gulia Da- 1 

mini ve zevci Luki Damini bu ha~ 1 §Üncelere daldı. Barbaro bu! 
Herifte dil var .. Sonra yan ya beri felaketi akraba ve evldda.kırı- A 
rıya ucuz süpürge satıyor. El- nın pişi itıtilaına isal ederler. 
bette müşteri gelir mi? Daha Mera~imi ruhaniye Cumartesi gü 
birkaç gün böyle geç.erse, gi- nü saat 10 da Bey<ığlunda "Saint- 8 N 
dip en yakm ticaret mahkeme- Antoine" kli,..,.;indıt icra edildikren 
sine müracaatla iflas talep et- sonra, °"naze Feriköyünde ka- \ 
mekten başka çare yok! Şu bri-.tanda .defno.lunacaktır. T 
Barbaro gittiği yerde kalsay- * * * 
dı, sanki ne olurdu? Hem son " Lloyd Triestino " Seyrisefain 
ra süpürgeleri nasıl olup ta bu Şirketi, otuz seneden fazla bir miid • 

kadar ucuza satabiliyordu? dettenberi şirketin nef'ine hidema ALiCE ı 
Hayret ! tı bergüüdesi sehl\at etmiş olan ve FIELD 

Kastanya bu işi anlamak ha.La kendi.sinden büyük himmetler 
merakına düştü ve o gün Bar- bekleci.Jen Müfettişi umumi K 
baro'ya yaklaştı: Komandatore Domenico 

• 

I.EON 
3elieres 

BRAZZAFOLLİ EFENDİNİN 
bu sabah vukuu vefatile düçar oldu
ğu ziyaı elimi <!erin bir teessürle 
arzı ihbar eyler. 

!filmini 
talkdim ediyor. 

İstanbul, 15 Teşrinievvel 1931 

* * * 

Bir transatlantik vapu
runda hissi ve müessir !:ıir 
dram. . . Cümudiye... Mü
sademe... Kaza ... 

Londra dehşet içinde ıka
til ibulunamryor. Bu: 

PALERMO 
CiNAYETi 

dir. 

Sinemanın. yeni bir yıldızı 
(Viyana Operasına men
sup) İRENE EİıSİNGER 
ve cc NİEıBELUNGEN » 
filminde Siegfried rolünü 

oynayan 
PAUL RICHTER 
Mozaırt'ın meşhur 

opereti 
KlRALİN GÖZDESİ 

(Die F oeraterchiatl) 
filminde görüne<:eıklerdir. 

İspanyol ~arılu ve dasla
rmı seviyorsanız dı!inyanm 
en meşhur dansözü 

ROZITA MORENO 
ile 

Rio de J aneiro milli tiyat
rosuna mensup 

ROBERTO REY'i 

SEN İNSANLAR 
(Genı Heureux) 

Tamamen İspanyolca 
büyük opecetinde alıkı:şla

mağa hazırlanınız. 

Kadıköy 
Sürreya Sinemasında 

Bugünden itibaren 
ASK RESMİ GEClDl 

Maurice Chevalier'nin 
Şaheseri 

9111HWl~llilttfl11111Ullltll!HllB-1" 
= Muallim Mubahat Bey tarafından i':=: 

§3 

- Allah aşkına sen nasıl 
idare ediyorsun anlamıyorum. 
Aramızda kalsın! Ben süpürge 
telh!rini çalıyorum. Saplarını 
çalıyorum. Sicimi çalıyorum, 
bağlamak için telleri çalıyo
rum. Süpürgeleri evimde ken
dim yapıyorum. Sonra üç fran
ga satıyorum da, ancak ekmek 
parası çıkarıyorum. 

0 Lloyd Triestino " vapur kum
panyasının İstanbul sera<:entalığı 

memurları, pek muhterem ve muaz
zez amirleri müfettişi umumi 

Teroüme edilen Ameli Hayat Alimi E ! 
.=----~----r: (HERBERT N. GASSON) 'un E3 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜS1.'ERİ ~- -O zaman Barbaro bir kahka 
ha salıverdi : 

- Arkadaş, sana doğrusu
nu söyliyeyim, dedi, ben şu sü 
pürgelerini görüyorsun ya, hep 
sini de hazır yapılmış çalıyo
rum. Anlarsın ki ne alırsam 
kar . 

- Hayır, efendim. Telefon 
la aradı. O da bir şey söyle
mek istiyormuş. 

- Ey, size söyleseydi ya! 
- Zatıalinize söyliyecek-

miş. T eşrifinizde telefon etme 
mi istedi . 

- Romanını aldınız mı? 
- Henüz almadım, Beye-

fendi • 
- O halde bana ne söyliye 

cek ? 
- . . . • 

- Ey, daha var mı? 
- Hayır, efendim, Şimdi-

lik bu kadar . 
- ·Peki. Onları Ş'S:::di halle 

deriz. Fakat daha telefon et -
meyin. Biraz buradaki kağıt
ları nizama koyayım da ... 

- Başüstüne, efendim. 
Reşit Bey, ayakta, bir eli 

masaya dayanmış, konufuyor
du. Ahmet Nebil de ayaktay
dı. Retit Beye cevap verir
ken bir yandan da gözü mü
temadiyen kapının aralığından 
beliren hayale doğru dönüyor 
du. Oradaki ince kadın gölge
si ikide bir, asabi bir elle kapı 

Komandatore Domenico 

BRAZZAFOLLİ EFENDİNİN 

bu sabah irtihali darı beka eylemiş 

olduğunu kemali hüznü teessürle 
arzederler. 

İstanbul, 15 Teşrinievvel 1931 

kanadını aralıyor, sonra yine 
çekiliyordu . 

Ahmet Nebil bu gölgenin 
hüviyetini keşfetmek istemiş
cesine gözlerini kapıya diki
yor, fakat bir türlü kim oldu
~unu sezemiyordu. 

Reşit Bey, son sözünü söy 
leyince kapıya doğru döndü. 
Ahmet Nebil yerinden iki adım 
ilerledi. Kapının önündeki ka 
dın gölgesi o zaman içeriye 
doğru hareket etti. Delikanlı, 
birden bire önünde Nemika 
Sırrı Hanımın ince, uzun göl
gesini, göz çukurlarının ta i
çinden biraz kederli, kederli 
bakan kara gözlerini gördü: 

- Bonjur, Nebil Bey ... 
- Bonjur, Nemika Hanım. 
Genç kız, gözleri Ahmet 

Nebilin gözlerine dikilmiş, eli 
ni uzattı. Bu esmer, hafif, u
zunca el, hafifçe titriyor gibiy 
di. Ahmet Nebilin zihnine bir 
den bire Nemika Sırrı Hanı
mın Saraçhanebaşmda kendisi 
le Nebahat Hanımdan ayrılışı 
hücum etti. O kadar serbest 
konuşan, o kadar oriiinal fikir 

Otelde bir içtima esna
sında ga.:·son, karin deşen 
J allc tarafından ıkatlediliyor. 
Bu: 
PALERMO 

C1NAYET1 
dir. 

ler serdeden, o kadar gelecek 
asrın çocuğuna benziyen bu 
genç kızın elindeki titreme 
nedendi acaba ? 

- Nasılsınız, bakalım, sizi 
görmiyeli? . 

- T etekkür ederim, Nemi 
ka Hanım, iyiyim. 

Reşit Bey iki gencin konu
şuna şöyle bir baktı. Sonra 
genç kıza hitap etti: 

- Ben odama gidiyorum. 
Nemika. Sen istersen Nebil 
Beyle görüş. 

- Peki, dayı, Ben sonra ge 
lirim • 

Reşit Bey çekilince, Nemi
ka Sırrı Hanım doğruca Ah
met Nebilin masası önüne gel
di. Delikanlı bir sandalye al
mağa davrandı. Genç kız ev
vela buna mani olmak istemit
cesine bir harekette bulundu. 
Fakat, hemen vazgeçti. Gözü 
ne masanın üzerindeki karışık 
çizgiler, yazılarla dolu kağıt 
ilişmişti. Ahmet Nebil odanın 
ta ötesindeki sandalyeyi geti
rirken Nemika Sıı-rı Hanım da 
masa üzerindeki bu kağıdı eli 

BULMAK SAN' ATİ 

_ Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir -
= Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. ~-

( Tevzi mahalli: Milliyet Matbaasr. 
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ne geçirdi. Bir bakış darbesi 
kağıdın üzerindekileri seçme
ğe kafi gelmişti. Ahmet Nebil 
yerine oturduğu vakit, orada
ki kağıt parçasının kaldırıldı
ğının farkına bile varmadı. 

Nemika Sırrı Hanım otur
du. Göz çukurlarının ta içine 
gömülmüş olan gözlerinde hü 
zünlü, hülyalı bir bakış vardı. 
Elleri, kaşları hafifçe titriyor 
du. Batının içinde bir duman 
dolaııyordu. 

- Ey, anlatın bakalım, Ne 
bil Bey? Ne var, ne yok? 

- Yeni hiç bir şey yok ki0 
efendim. 

- Nebahatı her gün görü
yor musunuz? 

- O gündenberi görme
dim . 

- O mümkün mü? 
- Niçin olmasın, Nemika 

Hanım? 

- Ben zannediyordum ki .. 
- Ne zannediyordunuz? 
- Şey.. Bir şey değil.. De 

mek hiç görmediniz Nebaha
tı? 

- Hayır, Nemika Hanım 

-Yoksa .. 

Ahmet Nebilin yüreğini de 
mir bir el sıkar gibi oluyordu. 
Bu garip, mahzun bakışlı, es
mer genç kızın kekeliyerek, 
tereddüt ederek, bir şey söy
lemek istermit gibi davranıp 
ta söyliyememesi içinde bir ü
züntü uyandırıyordu. 

- Yoksa, ne? 

- Yoksa, şeyle mi meıgul 
sünüz? 

- Şeyle .•. Hangi şeyle, Ne 
mika Hanım ? 

Nemika Sırrı Hanımın göz 
!eri daha mahzun bir hal 
aldı. Masanın üzerine doğ 
ru uzattığı hafif, ince 
esmer derili el, belli bir suret 
te titriyordu. Yüzün ün derisi 
tuhaf bir titreyişle inceliyor, 
yer yer deliniyor gibi oluyor• 
du. içinde birbirile mücadele 
eden duyguların sözlerine bu 
kekelemeyi verdiği besbelliydi. 

- Hayır, canım. Sakın gü 
cenmeyin. Bugün biraz sinirle 
rim boz•ık ... 

(Devamı var) 



ISAN'A 
~eminde 

~-
Ruhi Bey 

kuııl Bey öldü. Beyaz saçlı "'!· 
!•nda daimi bir buhranı, içinde dai
~ taıkın bir heyecanı taııyaıı. Cot 
""n adam. Onun ölümü: lnanılını· 
racaı. bir felikettir: 

Ruhi Bey didindi ve üzüld~. O· 
nu hU"palayan arkadaılarının ınoaf· 
'1>1.ldanna tıkanık bir seıle cenp 
•otirdi. Bu seı, bugün yutkunurken 
>becliyen tıkandı ve suıtu. Onu atı· 
'•p boğdu Onu mücadele öldürdü. 
8u babe~ fecaatini, onu d~ 
".'lllı bir mevzu üzerinde canlı hır 
tıda)e girmit görmeğe alışanlar ta· 
~· Bu haberin fecaatini, aileoi ı.:a· 
"'' - belkide biraz fazla - san at 
_,kadaşları bilir. Biz biliriz. 

l iÇ.endi neslinin ihanetine kurban 
~-a,, Ruhi Bey akciğerlerinin claınar 
""lnda dolaşan son bava yudumu
~u teneffüs ederken bile haksızlığa 
''Yaıı halinde idi. 

, Resimlerindeki ibtidai güzelliJı:, 
.. "'- f • bir .. '"'" ve dunuk renkleri, ':'""ız.. .. 
~·•iin çok içli, çok deruni bır goru• 
lıle re d"I . . sme ı mııbr. 

la,, O mahalli mevzulardan _çok ~Of• 
dı. Gergef işleyen hanım . rune, 

';"'nga) altında uyuklayan kedı, ~· 
~· ardında tuvalet yapan şark dild 
h •leri, Sarıkamış, Haliç velba~ 
•Psi bu toprağın ilhamının renği-

lle L di 
uoyanmıı eserler . 

~iz karilerim 1 
l>ek iyı" bil" . ki ba•ka memleketler d·· ırız , ... 
e olen san'atkirların eserlerı ınu~ 

.l:elere gider bizde tavan arasına. 
.\zi, kar· ı ~ ı Şüphe yok ki ısbra-h ı erım. . . . . 
1 lrn~a ınüştereksiniz. Gelınız sızın· 
•. lıırükte Ruhi Beyin ruhunu tak· 
d,, ed ı· e un. 

O temiz bir adamdı. öldü. H~
~~tında affetmedi. Şimdi artık _ _hü
tu., .. . bed"ı bir musa-

nıucadelelerıne e 
lııaha ı"J •• 1 · · yummuş bulunu· " e goz erını ,,.o ... 

Ruhi Beyin ruhunu taziz edelim. 
Elif NAC1 

Sofya'da 
Resim 
Sergisi 
"S B~~kaç gün evvel Sofya'da 
~elOcıete Soficete,, de Matma-
1 Rouska Marinava geçen 
l e~e hazırlamış olduğu portre 
r1rıi. teşhir etti. Matmazel 
ı·~arınava) ilhamları kuvvet· 
~<>lan ressamlardandır. Bütün 
\i erleri yaşanmış, canlı birer 
"s llııaldir. Matmazel her sene 
~ t~ğı sergilerde tersim kuv
~~ltıin artmakta olduğu gö
l\ llıektedir. Matmazel Mari-

<>1ra• d k d" 'il nın eserlerin e en me 
l\ •hsus orijinal bir ifade tarzı
ek, ve bilhassa porterelerin~~ 
'd" llresyon kuvvetine tesaduf 
l\ ıltıı.ektedir. Matmazel Mari· 
ti<>~a'rıın eı.erlerinde belki ba
dik formü ihmal ettiği nazarı 
bir kate çarpar. Fakat bunu 
d , kusur olarak kabul etmek 
h llgru değildir, Zira kendine 

ıı:~ bir zerafet ve inceliği J:>u 
loıt anlığı telafi etmektedır. 
Si~~?tazelin portereleri ıayet 
r,/ ıze' dir . Çizgilerindeki ze-
1 I et ve ekspres yonlarındaki a 

1~ et Matmazel Marinova'nın 
•ıı' at· k 'i ınin en bariz ve kara te-
•tik tecellisidir. 

,~ l'.tevzuunu Stilize etmek 
Ilı 11•u belki tabiata sadık kal· 
•t "'1na mani oluyorsa da tabi-
11\ te? uzaklaşmasına sebep le 
'ıı ~~~etlerinin tebarüzüne dol 

Yurümek isteyişindendir • 
1 

~ Velhasıl Matmazel Marino
~~ olgun iapirtüel görüılerlle 
il\ gun bir portretiattir, Mat
l •~el Marinova muasır aan'at 
l et~kkilerine uygun elliden faz 

\ h --L· t • · .. ortre l"'!'•ır e mıttır. 

Viyana 
Se~gisi 
tı \/iYanada gelecek ayın batlım· 
~:'Qda T iirk asarı sergiıi açdacak
~·d n .. •erginin iki mümessili gten
'~ • §elırimize gelmiıler ve op
ı,~ '. llıiizesinden mühim eaerler ala
~iy \/iYanaya götünnilılerdir. Ser· 
11~ Türk ressamları on iki -ıe 
1İ~ il) etınişlerdir. Bu on iki eserle
"'•ıı tısı güzel san'atlar birliğine ,•up diğer altısı da müstakil res
'lt~ ~· ,heykeltraşlar birliğine men~ 

11 atı.arların eserleridir. 

SAN 'AT 

Venüs Dönilonun kolları 
u tetkikattan sonra, Pari•te, 

1.ouV:nmiizesiııcleld V •Ü•. de Mi
Jonun kollanru naıd kaybettiği nlha 
yet teabit edilmiıtir. edd 

MevcUl olauyan lı:ollann 
·....;.; öğrenmek içia ..... .ı

vuı,~- •-•L•-lar bu kollarm es 
u"-~• oan _. ' bi 

a• ~"7" • , ···" --· L--ı tea 1 et• ld vuıyetinı ...-.ı ır- . . 
mitl•di. Fakat kolların han1r1 t9;'""'t 
altında kayboldukları ucak ahir• 
pnl•tılııuttır• • 1 M ·"Ven;ı. Camili• V erınıo ma-

u _L Dumont d'Urville'den 
ruf .-,y... ok 
bahseden ldtabmda bu n tayı an-

)atıyyor. de Milo'ya bidayette 
enuı • . erilecek 

Apbrodite de Meloı umı v -
. Çiinkü heykel Me)oı adaımdan 

tı. • y kızını tem· 
geliyordu ve hır unan 
sil ediyordu. 1·· .. tar 

H kel 1820 de bir köy unu. 
ey lki va tasında bulunmuıtur. parça, 

bölünmüı olmakla beraber, kollan, 
.. dea"ı, her tarafı sağlamdı. Papa• 

gov h ke
Oiıkonoınoı vatandaılarma .. eyrem 

1. --•· almarak, ada valısı P 
ın ~n iJme . • ta "ye 

Morosi'ye hediye ed ıını vsı. 
. b. Fakat köylü 750 kurut ıo

etmıt • zamanki belediye 
tedi. Bu para 0 al "d" p lığa 1 
bütçesine göre pah ı ı ı. azar ' 

girittiler • fil 
Bu sıralarda bir Fransız. o~u 

Meloı adaıınm önünde demırl~-
• F"I bitanı heykeli takdırle 

tı. ıoza . d Du nt 
seyrettiler. Bu zabıtler en .-.. 
d'Urville arkadatlarma h?ykelı mut 

t ek tın alın• aı teklif etti. Faer en sa -. .. 
kat köylü zabitlerin alakasını go-

.. fiatl 12 000 kuruta kadar ÇI runce, , d D 
kardı. Bu talep kartmnda a u-
mont d'Urville heykeli satın almak-
tan vaz geçti. . •. 

Fakat lstanbula geldıgı ~an, 
meseleyi Fransız sefarethaneıı at~ 

. Marcelluı'e anlattı. O da hır 
şesı "M "d 
lisanı münasiple sefir arquıı e 
Riviere'in ali.kasını uy~n~rrdL 

Sefirin muvafakat< ıle Marce
llus heykeli satın alm~ .için fi~oya 
mensup Estafette gemısıne rakıben 
Melos adasına gitti. Adaya vardık
ları zaman, garip bir manzara karşı
sında kaldılar. Batta bir papas, et
rafta eli sopalı insanlar, ortada da 
sedyeye yatırılmıı bir heykeli taşı
yan bet altı adamdan mürekkep bir 
kafile ilerliyor. Fransızlar sorup so
ruşturdukları zaman, heykelin ma
halli makamat tarafından satın alm 
dığmı ve timdi ada valisinin harem 
dairesine konulmak üzere, saraya 
götürülmekte olduğunu öğrendiler. 
Marcellua o dakikada, kuvvete mü
racaat edilmedikçe, heykeli ebediy
yen kaybedeceklerini anladı ~e ~er
hal gemi müretteballndan yınru o-

tuz kifiyi c:dbederek. heykeli ıötü: 
r• kııfil9J'e hücum ettiler. Şiddetli 
w,. mücadele oldu ve nihayet Fran
•ıdoır ,,...ıilerin hakkından ıelerelı: 
Aphrodite'i alddar ve alelacele ka
,.Jarın arasından kaçırarak, deniz 
kmarmda beldeyen bir kayıia at
tılar ve vapura ıötürdüler • 

Ancak vapura ıeldiği zaman Ve
nlb'lln iki kolunun kopmut olduğu
nu gördüler. Bu iki kol mücadele eı 
nasında, kayaların arasından kaçı
rılırken veyahut kayıia alllırken 
kopınuıtu. Belki de kollar denize 
dütmüıtü. 

Ve Fransalar haklı olarak, tekrar 

adaya çıkıp bu kolları arayaınadılar. 
Sefir hadiseden meınnun olmadı. 

Zira siyasi tetevviişlere meydan ve
recek bir şekild~ kuvvet istimal edil 
mitti. Efkarı teskin için epice bir 
parayı gözden çıkarmak lazım geli
yordu. 

Melos' daki köylüye altı bin ku
ruş gönderdiler. Meloı valisi, hey
keli kaptırdıkları için adaınlannı kır 
baçlamıt ve ayrıca hepsini yedi bin 
kurut cezayi nakdiye mahkUm el· 
mişti. Franaa bu adamlara da ver
dikleri cezayi nakdiyi iade etti. Bu 
suretle heykelin meıru surette sa
tın alındığı teklinde bir protokol 
yapıldı. 

Venus de Milo Fransada hara
retle karşılandı ve Louvre müzesin 
de hugilnkii yerine kondu. Bilahare 
kolları bulunmak için yapılan tahar
riyat hiç bir netice vermedi. 

lotanbuldaki sefir Marquis de 
Riviere ise, Franıaya böyle bir san 
at eseri kazandırdığından dolayı, da 
ha yüksek bir makama alındı ve ün 
vanı da "Diik,, e terfi edildi. 

MÜSTAKILL~R 
Ve 

• • • • 5 incı resım sergısı 
"M"" takil re11am ve beykeltraı-ua . • 

1 birli.,; teırinievvelin 25 ıncı pa-ar .,.,, •b" d 
günü eoki Türkocagı ınasm a 

~inci re•İm ıergiıini açıyor. Bu 
eş . birlik hakkında birliğin rıo-

~~gı ::_ Nurullah Cemal Beyle bir 
ısı res-·· 1 C al mülikat yaptık. Nuru! ah em 
Bey suallerimize şu cevapları ver-

miıtir. 

1 _ Birlik ne zaman ve ne 

teşekkül etti? 

için 

1 _ Müstakil reHamlar .ve bey
keltrqlar birliği 1~2~. ~enes.~de. te
şekkül etti. Yani bırlıgın muessısle
ri bulunan gençlerin Avrupa~~ ~v: 
detlerinden bir sene s~nra. Bı~lığımı 
zin teşekkülüne maddı ve bilhassa 
manevi birçok sebepler vardı~. ~ 
sebepleri birer birer izah e!"'ege. . 
kışmak, nesiller araaınd~. ~zelı ~
dali, ve Türk san'at tarıhin_ın mu- ! 
hlın bir safhaaını anlatmak ıstemek 1 
demektir. Bu iıe burada ~akt~ız 

tahammülümüz olınadıgı ıçın, 
ve ki1J • b" "bl · ben bilhissa müsta erı m rıne 
aenelerdenberi bağlayan muhabbet 
ve anlaşma bağlarından bah•edece

ğim. 

Filvaki, toplanıp bir san'at birli
ği kurmamızın en mühim sebe~le
• den biri biribirimize olan mute-. 

rın , bhe . . 
kabil hürmet ve muha • tı~a, v.e 
san'•t hakkındaki uınumı fikirlerı
mizia yakınlığıdır. Senelerce atelye 

arkadaılığı, hayat arkadath#ı ya-

bi San'atldr ırupunun - hu-1 
paa r fikir" h · 

il sanat prensiplerinde ır- ı sus e . . ...

1 
ı: x.• 1 sa mümesillerırun, reıını 
._..ıour - •• 
b. tet-u.n.ı teklinde toplanıp mu- 1 
ır ...,.... tabii bir 

cadeleye atılmaları kadar - 1 
lam H.,.teyden üstün tuttu• 

tey o aıı. ı,·· 
"'· .. telı:abil anlatma ve urme· ' 
•-m mu · ı 
tin yanında, vatana avdet e~tiğimı,z 
zaman memleketimizin plasllk san • . 
at veziyeti, ve bu ıan'atı deii~ti~
mek hususundaki kararımııı, hırlı; 
ğİn teıekkülüne ikinci ve son ıebebı. 
teıkil' "etmektedir. Bl2, şimdi can çe-' 
kişen ve Galatasaray sergilerin~e 
tecelli etmiı olan bosılk, çürük hır 
san'at anlayııı ile mücadele etmek 
istedik ve istiyoruz. Bu mücadele 
de bihakkın muvaffak olmak için 

toplu bir halde b!'lunmak, p~ogra
mmıtzı vuzuhlu hır surette ç~e~, 

Y
egane silahımız olan eserleruru

ve • . ba . b" ~""' zi teıhir etmek ıçın nz ,.. ... -.-J 

halinde &ergiler tertip ı!tmemİz li
:ıımdL Müstakil ressamlar ve heykel 
traşlar birliğinin kurulutu, müıtak
hel meoaimizin sağlam bir temeli
dir. 

- Birinci, ikinci, üçüncü, ve dör
düncü ıergilerimizden aldığın12 ne
ticeler nedir. 

_ Şimdiye kadar aÇJDI§ olduğu
muz dört sergiden elde edilen neti
celer tahminin fevkinde büyiik ve 
eb....:...ıyetlidirler. Evvela bu sergi
lerle, Türkiy,de senede iki olan san 
at sergilerinin senede dörde çıkma
sını temin ettiler. Bu kabil niimayiı 
Jerin çokluğudur ki, bir memleket~e 
sanat hayatının zenginliğine birölçü 
teşkil eder. Proğramunızın en mü
him noktası, memleketimizde sağ
lam teknik ve anla,yış kaidelerine İs 
tinat eden temiz bir san'at cereyanı 
açmaktır. Gerek Ankarada, gerek 
lstanhulda açtığımız resim, heykel 
v,e tezyini san'at sergileri, halkımı
za, Türk ıanatkirlan tarafından ya
pılmıt sağlam ve yeni bir tan'atın 
mevcudiyetini tanıttı. Evveli. hal
kın batti. bazı münevver geç:inenle-

, 1 . . d rin itirazı ve hayret erını uyan ı-

ran sergiler, az zaman zarfında 
hakiki bir merak uyandırdılar. Müs 
takil reuam ve heykeltraıların ıe
nede iki defa açtıkları sergiler, deni
lebilir ki Türkiyenin en kuvvetli, 
en canJı 'san'at nümayiıleridir. Emi 
nim ki bir kaç sene zarfında bu ser 
giler memleketimizde, bütün varlı
ğnnı~la istihdaf ettiğimiz ıan'at ce
reyanmı yaratmağa muvaffak ola
caklardn-. 

_ Bu ayın sonunda açacağımz 

sergi hakkında ne dÜ§ÜnÜyorsunuz? 

_ Beşinci ser-ğimiz ayın 25 inci 
pazar günü eski T ürkocağı binası
nın alt kat şalonlarmda açılacaktır. 
Teşhir edilecek olan eserlerin nisbe 
ten az olmalarına rağmen, keyfiyet 

1 
itibarile çok zengin olacak olan bu 
sergiden çok şeyler ümit etmekte-

1 
yiz. Bu sergide 60 kadar resim. bir 
çok desenler, ~okiler :"~ be~kel!er 1 

teıhlr edilecektir. Sergmın bilh~ssa 
tezyini san'at kısmına ehemm.ıyet 
verdik. Bu kısımda dekorasyona a- 1 
it muhtelif eıya, enteriör ve tiyat
r? elbiseleri projeleri teıhir edilecek ı 
tır. 

_ Takip etınekte olduğunuz gaJ 

San' atta disiplin Marlene Dietrich'e dair ... 
Cemiyetin tekamiil ve terakkioi 

yoktur. Ferdin tarakki ve telıAmülü 
vardır. insan ayn ayn kültürize ise
ler cemiyet de dolgun ve müterakki 
dir. Hars derece ve •eviyeleri pek 
fazla olmayan bizim memlekette, 
cemiyet hayatının ideiiıl tel<lini bu
lamazsınız. Biz aıaiı yukarı, hepsi 
hiribirine benzeyen inıanlarız. Çok 
yükselmit gördüğümüz tip bizden 
itiraz daha oJııun bir adam, çok ipti
dai gördüğümüz tip te bizden biraz 
daha aıağı olan kimsedir. llimde, 
san' atta hranılar ayırarak, onları da 
tekrar ihtiııaslara taksim etmek, de
rece zümreleri tasavvur etmek bizde 
henil.z gayri varittir. 

Basit bir aile hayah yaşayan bu kadın birden bire 
nasıl yıldız oldu? 

Cemiyet, teıekkül, muntazam bir 
sai programı altında çalııınak iki 
kat semere verir. Bizde, cemiyetin, 
birliğin tekiimül ıeyri ve ıon ulq
tığı merhale yine bizzat fert beynin
de müıahede ve tetkik edilebilir. 
Bi., hepimiz ayrı ayrı, henüz ide&I 
insanlar olmadık: ne san'atta, ne 
ilimde •. Şu halde cemiyetlerimiz de 
modern tam teıkililth değildir. 

Tekamül etmit insan, cemiyet 
içinde yaıamağa ihtiyaç hisseder. 
Tekamül etınemit İptidai insanı zor
la cemiyete sokamazsınız. 

San'at ta böyle: San'atkar hakiki 
san'atkô.r olduğu va.kit kendi elile 
kurduğu bir çatı altında toplanmak, 
konuımak dertleşmek ister. San'at 
büdayinabit değildir. Allahın güne
şi, havası ve suyU onu tatmin et
mez. 

San'at, birçok hauasiyetlerin bi
ribirlerine uzun senelerde öğrettik
leri binbir çeıit güzelliğin enmuzeci 
dir. Muhit en mühim şeydir. San'at, 
kendisine müsait olarak muhitte do
ğar. 

Tek batına, ilham ile san'at eseri 
viicude getirmek hülyası artık yok
tur. San'at, zannettiğimiz gibi, der
bederlikte de doğmaz, disiplin ve 
sistem lbımdır. 

Dağda kaval çalan çoban, dağda 
yalnız kaldıkça, aynı nağmeyi tek
rar etmeğe mahkumdur. Muhtelif 
istidat ta, daha bir çok kaval üstat
larının toplandığı kasaba meydanı
na geldiği gün yeni nağmeler öğre
nir .• Bu en İptidai kulağa bitap e
den san'atkar bu toplantılardan 
zevk duyduğu, berabet .oturup ıan
attan bahaetıneği fayd11lı bulduğu 
gün, san'ata bajlıdır. 

* • • 

Sinema alemi. yüzünde 

h.a7at aiatemi ric:ada setirdi. Bu ba7atın 
teferrüabnı tetkik için bGyik ain•ma mM' 
kez.lerlne sidenler, sinema artiatleri.niıııı 

ha,.-at1annı en ine• noktalarına kadar t• 
telııbu edenlet' Tar. Bualar tıttkikl•rinlın. 

mahsullerini kitap veya 
ortaya da ko711Jorlar. 

makale kallnde 

Fraatıs mubarı-irleriaden M. J.._n 
Laaae~, ainema aemea•nda 7en.İ parll· 
yan büyük alman yıld1&1 Marlene Diet

rich hakkında böyle bir kitap ıı .. rettt;iı

tir. Bu kitabtn iami (Marlene Dietrfc°"hin 
yakıcı hayatı) dır. Eaerde Alman ainema 

yılduının ainemaya ıiriıi •e çahıııı l:ıa.k~ 

kında pek dikkate 1a7an tafaili.t •erildi.
fi •ibi. huauai hayab cbı noktaaı noktaaı· 

na tetkik olUllllluttur. 

Dı.ıardan hakilinca bir filim oynamak 

için akıllara ha7rel •erecek kadar çok 
para ka&anan ve dün7amn ber tarahna 
ıöhreti yaydan ainema artiatlerinin ba
yatı adeta aıpt• edilecek bir t•J' •ibi gö
riizııür. Bu ha7abn elemlerizııi, (ac:ialaruu 
anlamak için itin i.çine ıirmek l&zımclır. 

1ıte me.1eli. Marlene Dietrich •• Berliıt
de baait bir- aile hayatı 7a1arken, birden

bir-e ıinemaya ablao, methur ydd.nların 
bile hevea ettikleri bir muzafferiyeti da
ha ilk adımda ibraz ederek Strenbera 

gibi bir aahne ••zınrn elinde ça.hıan bu 
aenç ve parlak sinema 71ldızu:un hayatı
m tetkik eden franaız muharriri bunun 

bütün acallklarını n• sü.zel canlandırıyor. 

Alman ainema 71ldı:r.mın Hollyvoodta. 
oturduğu ev, diğer yıldızların parlak 

ikametaahları araunda ıadeliii ve leva· 
zuu ile aeçilmektedir. Bu minimini ev 

de Marlene Dietrich. altı ay i.ki hizmetci., 
bir oda bizmetçiai, bir ıoför ve bir de 
aevgili köpeiiyle yafamıtbr. Daima Ber• 
linde bıraktığı minimini kızını dütünea 
Alman sanatki.rı, diier •İoema artiatJeri 

ıibi kabul reaimleri yapmamıı, eğlenceye 
kendini vermemiı, yalnız vıuifeaiy)e meı 

ıınl olmuıtur. 

Strenberk aünümüı:üo en parl•k sah· 
ne va"Zılarından biridir. Fakat birçok re

jiaörlerde görüldüiü Ü:tere ıert, müte• 

hakkim, cebbar bir adamdır. Çalrıtırdı

iı artistlere çok h8.kimane mu•n'ıele eder 
ve en ciddi mazeretleri pek güçlükle 

tanır. 

Marlene Dietrich, bö1le bir sahne va• 

zı'm .Jinde çabıtriı için hazan akla.

gelmez ııtıra.plara da tahammü)e mec· 

bur olmuıtur. 

Franııı; muharriri bunlardan bazıları 

Bizde ne reaıamlann, ne edebi- nı hikaye ediyor. Meseli ıu vak'ya l»akı· 
yatçıların, ne müziıiyenlerin, ıakfı 1 ruz: 
altında hakikaten çalıttık:ları bir bir l Sanatki.rın ıöbretini birdenbire 1ük

likleri yoktur. Aynı telden çalan 1 selten Marocco filmi için çalıttıiı ••-. 
gan'atki.rlar, biribirlerile birl91erek rada, Strenber-ı her veai7le ile MarJene 

tq.ekküller vücude ıetiremiyorlar. Dietricbi oyuna .ımade bulundurm•i• 
Demek ki cemiyet halinde çalıfmak 1 çok ehemmiyet vermiıti. Gece biraz ce· 

aeYiyesine gelmemiflerdir. Bir elin 1 c.ikae, bemen; 

ıeai çıkmaz. Y alna, tek batına ça- _ Marlene, yarın bütün sün çalıta· 
lııbğmı iddia eden ıan'atki.r Lir caiız. Artık u1umanız liaım. Yoku. ya· 
budaladan baıtka bir ıey değildir. ! rm. çir.kin ve zayif ııı3rü.nec:ekai.ni•. 
Çünkü bir ıey öfrenemez. El oğul- 1 Diye yataiına gönderirdi. 

lan bir çok akademiler, enıtitüler, Biiyük Afrika aahraauua ortaaında bir 
birlikler, cemiyetler yapıyorlar. Biz ••m yeli eıerkaa oynadlil hu rolde pek 

hll.i. yapayalnız kaval çalıyoruz. çok yorulan yıldız, oyunun •on l'Ünü 

Bir arada, disiplin alhnda çalıı- artık kurtulmak b~.v~a.iyl~. takat~nin fe•-
ma" ı kabul ettiğimiz gün Türk kinde çalıımıı , butun aun en al'•r t•rt.. 
ti ~o ... acaktır. Şimdi bizde hö"sanl 1 lar alnnda rölünün korkunç hatımeaini 

a g ' Ye E · dö dü"" gece gündüz çahfan aan'at ınuhitle 1 bat• çılr.armııtı. ••ne n ıu xaman 

ri yoksa. bak.iki san'atkirlarırnız da ! aıtmalı idi. Titnyordu. 

yok, demektir. Kendiıine: 
- Neden rabataız.hiını aöyJemedin? 

O halde ... San'atki.rın olmadığı 
yerde san'at eseri aramak gülünç 
olmaz nu? •• 

Halk 

Reıat Feyzi 

şairleri koruma 
derneği 

Sivas'ta evvelce tetekkül edece
ceğinj haber verdiğimiz "'Halk şair
leri koruma derneği,, nİzamnameıl 
ni ve teıkilallnı yapmııtrr. Dernek 
faaliyetine baılamıı ve yapılacak 
büyük bayramın bazırlıklari!e meı
gul olmaktadır. "Halk şairleri koru
ma derneği,, bayramı teıriniaaninin 
5 inci günü icra olunacaktır. 

leri meselesi ne oldu? 

- lıtanhul ıebrinin san'at ehem
miyeti ile mütenasip bir galeri bina
sının İnfası için gerek Maarif veka
leti, gerek lotanbul belediyesi nez
dinde r -".:ıtelif tetebbüılerde bu-
lunduk. Bu teşebbüsler maalesef 
şimdiye kadar müspet bir netic" 
vermediler. Birliğimizle alakadar o
lan Halk fırkasının bu İtte bize yar
dnn edeceğini ümit ediyorum. Bu 
hususta Cevdet Kerim Beyefendi
nin kat'i telakki etmek istediğim 
vaadlerini 11ldım. lıtanbula bir sergi 
binası ve bir güzel aan'atlar müzesi 
lazımdır. Bu, mübrem bir ihtiyaç
tır, ve, artık milli bir İzı:eti nefis 
meselesi haline gelmiştir. Komşula
rımız Balkan devletlerinde, Atina
da, Sofyada, Belgratta muhtelif gale 
riler, sergi binaları vardır. Biz ise, 
sergimizi ötede beride, e]veriısiz, 
dar, karanlık binalarda açmaktayız. 
Bu, Türle san'ati namma esefle kay 
dedilecek bir şeydir. lstanbul bele
diyesinin bu nokta üzerine ali.kasını 
celbetmek için elimizden t"eleni ya
pacağıL 

Diyıe aoranlara: 

l • 

Metro Goldvirı'in g•ni gıldızlaruıdan Jan.t Currie'nin 
elinde gazetemizi• çıkilmiş en geni bir resmi 

- Ah, bilmezsiniz, 
diye can veriyordum. 

bu oyun bitain 

Diye c:evap verdi. 
Artık oyun bittiği için, rahat etmek 

ümidinde olan Mllrlene Dietric:h blr dok 

lor celbed.erek kendini tedavi ve iatira-

hat vermek gayretine dütmüttü• Fakat, 

birdenbire bir telefon çaldı : 
- Allo ! ben, Strenberı. Nedir bu., 

duyduğum? Ha.ata mı11ruı:? 

- Yok, hayu, bir teJ' delil. 
iatirab.at edeceiim. Öbür aün bir 

kalmaz. 

Yarın 

ıeyim. 

- Naııl yarın? yar•n aize ihtiyacım ..... 
Senatki.r1n ha Jretini düıününüz: 
- E1i ama, oyun bitti. 
- Evet, M.arocco bitti ama elimde 

batka bir ••nariyo var. Burda pek aü
zel bir rolün.üz olaeak. Öbür aün hunu 
çevirmeie b.athyacaiız. Yarın roliinüzU. 

yermek iaterim. 
1,te böyle h••la halinde bile ra1ı.at 

hırakalmıy.an z.avalli sinema yıldızı llemia 
b.aaedi önünde •kndini i.deta kürek mah.
kiı:ı::nu aay.bilecek kadar valıthrıldı. 

Leon Beliereı 
Ne Valentino, ne de Novar 

ro'nun güzelliğine malik olma 
dıtı halde Leon Belieres sesli 
sinemanın keıfettiği artistlerin 
en sevimlisidir. 

Onu "Gece içinde bir ıtık,, 

"Kader,, "Levi ve Şsi., filmle
rinde gördük ve bu hafta mev 
simin en muvaffakıyetli filmi 
olan "Sarı odanın eararı,, fil · 
minde seyrediyoruz . 

Gelecek hafta da, çok olkol 
lü içkilere karşı zaaf sahibi 
§en ve lakayt bir efendi rolünü 
tesmil ettiiti Atlantik filmindt 
seyredeceğiz • 

Jane Marnac 
Osso tirketi beaabma Au

guıto Genina'nm vüc;ude ııotir 
mit oldujtu Canım Pariı fil. 
minde, sinemada ilk defa oyn. 
yan Jane Mıı.rnac, miailıiz bü
tün variyete numaralarını gÖ•· 
termektedir • 

Bu mükemmel vücut hare
katını vücude getirmek ıçm, 
Jane Marnac tam altı ay ekaeı 
ıiz yapmlfbr r 

Sinema Haberleri 

"' Mac Murray Tiffany tirke 
ti aleyhine, mukavelenin feahin 
de ndolayı 7,600,000 frank za. 
rar ve ziyan davası aÇJDJttır. 

"' Ouo tirketi, Gaston Lero· 
ux'nun methur poliı romanın· 
dan naklen filme aldıtı Siyah 
lı kadının kokusu filmini ikmal 
etmiştir. Huguette ex - Luf
loı, Roland Toutaın, Narcel, 
Vibert, Maxime D.,.jardin ve 
Leon Bellieres bu filmin mü
messilleri olup, bunun da . Sarı 
odanın esrarı filmi kadar ve 
batt ondan büyük bir muvaf
fakıyete nail olacağına emi
niz • 

Fransız meclisleri 12 
, teşrinisanide açılacak 

PARIS, 15 A.A. - Echo de Pa
ris ııazeteslnin aldıfı bir habere gö
re M. Laval Washlngton'da M. Ho 
overle' birlikte tetkik edeceği mü
him meselelerin ve cihan buhranınu 
bafifletibnesine matuf tekliflerin 
Franısı meclislerince vakit geçir4 

mekıizin tetkiki Iizım olduğu mü
taleaımda bulundujundan M. Dou
mer F ranım parlamentoıunun tek
rar açılması tarihini 12 teırinlsani 
olarak tesbit edecektir. 

• il 
Bitlis Yılmaz kütüp

hanesi ve pazarı 
Türkçe Fransızca mec

mualarla gazeteler iher nevi 
damga pulu, tütün ve siga
ra, kartpostallaırla alıbüm
ler, mektep kitaptan bulu -
nur. Mülha:kata y·egane ihe
defi sürat, intizam, ehveni
yettir. Teışriof veya siıpariş 
memnun bırakacaktır. 



İktibaslar 

Lotinin evi 

Loti'nin ••inlle bir arap vo bir Türk •tıılonıı 

Geçenlerde Pierre Loti'ıaia lan biıyük kardeıi doktor ve 
evini ziyaret eclea Marie - Edi bahriye zabiti Gustave'nin rea 
th de Bonnewil - Dauban anla mi! Öteki Loti'nin bir bemti
byor : reai.. Bir de Romanya kraliçe 

"Rocbe F ort sözlerinin hu- ai Eliaabeth'in Loti'nin altrn
dudu içinde, eıki viliyet lııali- da el yazısı ile annesine gön
ni en çok muhafaza eden ve derdiii iki resmi.,, 
diğer Franıız vilayetlerine biç Her tarafta şark hahları a-
benaemiyen bir kasabadır. Lo- yak seslerine mini oluyor. 
ti sokağından &İHrek, 102 nu- Kırmızı aalondan geniş ve 
maralı evin önünde durdum. aydınlık başka bir salona geçi 
İhtiyar bir kadm kapıyı açtı: yoruz. Buraaı "On dördüncü 

- Pariıteo mi aeliyorau- Lui salonu,. · 
nuz? dedi, müaaade aldmı:z Her taraf açık mai ipekle 
mı? o halde buyurunus.. örtülmüı. Yemek salonunu da 

B ·· d · p · t ~ aeçtikten sonra biricik üat ka u muıaa eyı anı e v~- "d 
Loti·• · oğl S ı L ta çıkıyoruz. Sag a kurunu ren nın u amu o- . .. 

ti _ Viaud bana vermitti. vuatai ~ır s.alon. Koşede kuy-. . . l ruklu bır pıyano var. Mozarı 
. İçenye ııırerken kadı~m sıv ve Şopeni çok seven Loti'nin 

l'I sakallı ~~Si da ael~ı. . hayaletini bu piyanoya otur-
- Ellı dört sene .hı:zmet~- muı, isti~rak içinde çalıyor 

de ~uttuk, ~ec;l1• Ta_Çm zannettim . 
de amıral Courbet ':1~':1 emrı al- Hizmetçi aiır bir kapıyı aç 
tında 11;1ubarebe ettıııım zaman tı. Sanki bir &lemden baıka 
danben. bir aleme geçtim. Burası bir 

Loti'nin evi.. Burada ne ıe- cami.. Cami deiil de, lstan
yahatlerin, ne heyecanlann bulda bir türbe! Loti İstanbu
mahıulü var. Dar bahçede dı- lu dütünmek ve hayalinde can 
varlar fikri ve hini sarmıt gi !andırmak için hep buraya ka
diyor. Ortada, içine damla panırmış. Dıvarlarda ayet 
damla su akan havuzdan kü- ler var. Her taraf kıymetli sec 
çük küçük kaplumbaialar, ılık cadelerle örtülmüş. Methalde 
günete ı11nmafa çıkıyorlar. küçük küçük işlemeli terlikler 

Hurma aiacı Loti'nin dik bir sıraya dizilmiş duruyor. Be · 
tiği hurma ağacıdll". Sadık hiz ri tarafta şimdi suyu akmıyan 
metçi anlatıyor : bir tadırvan ! Solda Mekke is-

- Bu küçük kaplumbağala tikametinde bir mihrap! İki 
n seyahatlarından birinden o şamdan arasına konmuş kürsü 
getirdi içlerinde en ya9lı11 yet- nün üstünde açık bir Kuran 
'lliJliktir. Cezairden gelmittir. nazarı dikkat; celbediyor. Bir 
ismi de Selimadır . tarafta da avizeleri esb.;miş i-

Küçük bir salona gınyo- peklilerle örtülü iki türbe! Bu 
ruz. Burası bir Britanyalı ba- türbeler de zeytin yağlı kandil 
lıkçınm iabesi.. Dıvarda, ta- leı· bili yanıyor. 
vanda balık aiilan var. Büyük Loti'nin evinde buııdan baş 
bir koridordan husuai dairelere ka ayrıca bir Arap salonu, bir 
gidiyoruz. Burası Loti'nin an- Türk salonu, bir Çin aalonu, 
nesinin salonu: "Kırmızı sa- bir de Japon nlonu var. Bü
lon!., Loti burada gençliiini tün bu salonlaı-m her biri bu 
geçirmİf. Her tarafta ağır kır uzak memeleketlerden getiri
mızı kadife var. Piyanonun üs len e9ya ile doludur. 
tünde üç yajlı boyalı portre gö Denebilir ki buraaı bir etV 

:ı:e çarpıyor: değil, bir müze de dejil, fakat 
Biri Loti'nin denizde bir ilemdir. Loti itte böyle 

boğulan ve cesedi denizde ka- bir ilemin iviııde Yatıyordu. 

Loti' nin •r1indeki türbe 

Iktısat Vekaleti 
Balıkçılık işleri müfettişliğinden: 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Murahhaslar konferans neticeleri-! İsmet Pşa_yı 
ni nikbinlikle karşılıyorlar İstikbal Alh kişi sandalcılar 

kahyasını yaraladılar 
(Başı birinci sahifede) 

llnde fotogı·aflar alınınıttır. 

Marahhaslar kimlerdir 

M. Papadoplos da demittir ki: 

- Balhan Birliği fikrinin ilk 
mürevviçleri araamdaynn. is
tikbal hakkında büyük imanım 

Yunan murabhaa heyeti fU 
zevattan mürekkeptir: vardır. Türk - Yunan dostluğu 

bu tetebbüıün muvaffakıyetin-
M. Papanastasiu sabık başve 

killerden, cümhuriyetperverler 
de büyük amil olacaktır. Bütün 
Balkan milletleri, bu fikrin mu 

ittihadı reHıi, M. Papadoplos, ff kı t" · · 1 t ki tak . va a ye ı ıçın ça ış ı arı 

kitibi umumi, M. Bakalbatı; d" d ek b k t hak 
ır e gaye, p ça u a -

aabık nizır, Merkuria, sabık ni ı kuk edecek, parlak neticeler ah 
z .. (Atina belediye :·eiainin oğ- nacaktır. 
ludur) Benais Dr. ve Darülfü- " 
nwı müderriai, M. Sideris sa- Gelen gazeteciler 
bık ıoayalist meb'uslıı.rdan, M. 
Simonides Yunan üzümcüler 
birliği umumi kitibi, M. Papaz 
oğlu katip, M. Liskaridea Yu
ııan hava mütavirlerinden Ma
dam Tanopulo Yunan kadnlar 
cemiyeti mümessili, M. Kiryozjl 
dis Atina belediyesi, shhiye 
müdürü, M. Psalti müşavir, 

M. Libnor matbuat mümessili, 
M. Kaaimatis dava vekili. 

Murabhaalardan: Profesör 
Spiropulos ve müıavirlerden 

M. Zivulos cumartesi güııü ltal 
ya vapuru ile geleceklerdir. 

He!lel reisinin beyanatı 
Yunan heyeti murahhasası 

reisi cümburiyetçi, i,çi ve çift
çi fırkası reiai M. Papa Anaa
tasiu dün akşam, kendisile gö 
rüşen gazetecilere kısaca fU be 
yanatta bulunmu§tur: 

- lstanbula ilk defa geliyo 
rum, ne güzel memleket ... Gös 
terilen bu samimi hüsnü kabul 
den çok mütehassiaim. iki mil
let araamda başlamıt olan ya
kınlık ve tesis olunan rabıta, 

göreceksiniz ki ebedi kalacak
tır .. 

Balkan konferanaı, bu müna 
sebetleri takviyeye bir sebep o 
lacaktır.,. 

Diler bir murahhas 
ne diyor? 

Murahhaslardan Profesör 
M. Yensis ihtiaasatmı §U keli
melerle ifade etmiştir: 

Heyetle beraber gelen Yu
nan gazetecileri şunlardır: M. 
Kronyotakis sabık meb'us, mat 
buat cemiyeti reisi M. Likııos 
Patris gazetesi muharriri, M. 
Kolitidis Akropolis gazetesi 
muharriri, M. Kokinos ve refi
kası, M. Bastias Pröya muhar
riri, M. Oreopolos lmera gaze
tesi muharriri, M. Kolekotani& 
Eleftros Antropos muharriri, 
M. Vasilaki llyadis, M. Mosko 
pulos matbuat müdür muavini, 
M. Kaloyerikos umum Yunan 
gazeteleri mümessili, M. Leru
ios Katimerini muharriri. 

Yunan gazetecileri ile biı·lik 
te Amerika ga:ı:etelerinin Avru 
pa muhabiri M. Christo P. Pa
pazoilu ve refikası şehrimize 
gelmiştir. 

Bir Arnavut murahhası d• 
geldi 

Ankara vapuru ile gelenler a 
rasnda Arnavut murahbaslarm 
dan M. Leoindi, Paci Bey de 
vardır. 

Bu zat, Arnavutluk Maarif 
nezareti aabık müfetti,i umumi 
)erindendir. 1 Rahatsız buunan 
oğlunu Atinada hastahaneye 
yatırnıı§ ve kendisi Yunan mu 
rahhaslarile birlikte ıehrimize 
gelmittir. 

1 

Arnavutluğua diğer murah
hasları da birkaç güne kadar 
şehrimıze geleceklerdir. Arna
vutluk murahhas heyeti Meb-

- Kırk iki sene evvel bir de met Bey Koniçe riyaset etmek
fa buraya gelmiştim. Bu tarih tedir. 
ten sonra lstanbula dört seya- M L "d" p · B h 

eonı ı acı ey mu ar 
hatim var. Şehri gayet iyi bili . . •. b t nda Am t 
rim. Konferans ve Balkan Bir- 1 ·ı ·· b tı 

1 

nrımıze eyana ı avu -

l·-· h kkınd b"' .. k .. 'ti )uğun komşu arı e munase a 
ıgı a a uyu umı er ld -

besliyorum. Bu, gayet gü:ı:el tabii ve dostane o ugunu, Yu 
bir fikirdir. O kadar ııüzel ki go&lavya ile mevcut bazı ibti
Yunanistanda bu fikre bütün lafların halline çalışıldığını, 
millet ittirak etmektedir. 

T etebbüs, henüz ilk saflııa
sında olmakla beraber, yakın
da Balkan milletleri için çok 
iyi neticeler verecejtine eminim 

Heget klitihi ıımamisi'de 
nikbin 

Yunan heyeti kitilıi umumiıi 

Türkiyeye gelmekten çok mem 

nun olduğunu söylemittir. 

Yunan heyrli murabhasası 

reisi M. Papanastaaiu bugün 

saat dokuzda İstanbul gazete

leri mümessillerini kabul ede

rek beyanatta bulunacaktır. 

Bükreş konferansında tahdidi 
teslihat nıeselesi 

(Başı birinci sahifede) 
didi itlerinin milletler arasında 
müsavat eıaama müatenit ol
ma11 için her milletin kendi 
murahhasları üzerinde mües
sir olması teklif olunuyordu. 
Bu fikir de diğerleri tarafın
dan kabul edildi. Ve F ransrz 
teklifi gibi bir neticeye iktiran 
etmedi. 

kendi murahbaaları üzerinde 
müetısir olacaktır. 

Bu maksada vaaıl olmak 
için, 

1 - 1927 de Paria'te kabul 
edilen ameli çarei hallin tatbi
kinin istenilmesini, 

2 - Halen mevcut tesliha
tm artık tezyit edilmesini . 

3 - Kabul edilecek bir nis
pet dahilinde teslihatm tahdi
dini . 

4 - Tahtelbahir, hava ve 
kimya harbinin ve sari hasta -
!ıklar saçan mikroplar harbinin .. . men ını. 

5 - Azami on bin tondan 
fazla gemiler inşasına müsaa 
de olunmamasını • 

(Başı 1 inci sahifede) 
!arla dahi sönmemiş bir hisel 
temsil eder. Zir rkoyi Ye 
sonra da Kosautc'in Türkiyede 
malfim olan kabulda istifadele 
rinden beri acı tekmil hatıralar 
silinmiıtir. Macarlar o zaman-
dan beri Türkleri kardet addet 
mektedir. Macar milleti çalı
nan mmtakaları tekrar elde e
den tark kardetini hayranlıkla 
takdir edecektir. 
Türk misafirler vatanlarına av 
detlerinde Macar milletinin bu 
hayranlığım bu kardetlik hissi 
yatını nakletsinler onlar kendi
lerini Budaı>eıtedeki ikametle
ri eınaaında kendi nezdlerinde 
gibi duymut olmalıdırlal" ve bu 
rada daima böyle olacaklardır. 

Ali, Oaınaıa, Cemil Ahmet, Akif 
n Ali Onnan iaminde 6 aandaleı 
ile ealıi 11111dalcıLır lri.hyaaı Ruım 
reiı aıratmda NDdalcilar kihyalıjı 
yüzünden bir münaferet vannq. 
Bu altı lıiıi ile Raıim rela evvelki 
alqmıı Cibalide ı...,..ıtqmıılar ye 
hemen UYg&ya tuhlfmuflardır. 8. 
altı lritiden üçll bıçak, brovni~ n 
aegant tabancalarla eıki lıihyanm 

Üzerine hücum etmi1ler ve adamı 

baımclan, kolundan vücudunun mııh 
telif yerlerinden yaralamıılardır. 

Mecruh Raaim hastaneye kalclı
nlmış, carihlerclen Cemil yakalan
mış, firar eden diğer betinin der

destine teveuül edilmi§tir. 

Tabanca ile cerh 
Sandalcılana sabık idare memıı

ru Rizeli Kör Mustafa ile kahveci 
Ri:ıeli lmıail evvelki gece Mahmu
diye caddesinde fırancelacı fırını <>
nünde dunnakta olan Oıman kilı· 
yayı tabanca ile yaralamıılardır· 
Bunlardan Kör Mustafa yakalan· 
mlf, Ismail kaçmııtır. 

Boyle şaka olur mu? 
Balnrköyünde lstanbul cadcleıia 

de oturan 18 yqmda Şükrü Haıaıı 
ile ıırluıdqr Yakup ıakal8fırken 
Y akup naıd•a Şükrüyü kaba etin· 
den yaralamış, kaçmııtn·. Şükrii
tedavi altına alınmıı, Yakubun araıı 
mauna başlanılmıtltr. 

Kardeş milletler 
PEŞTE. 14 A.A. - (Geçikmit

tir. Baş vekil Hazretleri parlamento
yu ziyaretinte reisin nutkuna cevap 
verirken; Yükaek Macar ricalinin 
gösterdiği muhabbetten dolayı mem 
nuniyet ve teşekkürlerini bildirmit 
ve demittir ki' 

Dünyanın en zengin 
adamı bir Japondur 

Bir kandan olduğumuzu, tamimi 
kardetlik bislerile bağlı bulunduğu
muzu, tarihin güç zamanlannda bi
le unutmadık. Müıkül devirlerde bi 
ribirimize kalbi ve ı.~mimi hisleri
mizi izhar için vesile bulmuttuk. 
En son veaikaJar, en son taharri 
göstermiştir ki; ırkımız be§eriyetin 
en eskj ırkıdır ve en lradim mede
niyetlerin bizzat vazıı olmuıtur. 

Böyle bir ırkın kardeş milletleri el
bette dünyanın her yerinde kuvvet
i! ve lıe!eriyete daima en yükıek 
hizmetleri ifaya namzet mevkiinde
dir. 

fnkqaf ve ıulbün, sulh içinde 
milletlerimize be14'riyete minneti• 
rinclen azami derecede iıtifade ga
yemizdir. Buradan en esiri rabıtalar 
la bağlı olduğumuz Macar milleti
ne muhabbetlerimiz daha ziyade 
artımı olarak ayrılacağız. 

Millet vekillerine, Macar mille
tine n hükumetine en samimi tak
diratımızı ifade ederek buradan gi
deceği:r. Macar milletine liyilr. oldu 
ğu .... deti ve iıtilıboıli bütün sami
miyetimizle temenni ediyonız." 

Bqvelıil Hanetleri hududa luı
dar da Behiç Beyle t"'rifat müdürü 
Beyler tarahndan l"fyi olunmuı
tur. Refikaları Hanımefendiye bü
ketler takdim edilmi~tir. lıtansyon
larda muzika ve asker misafirleri 
selô.mlamııhr. 

Recep'B. in 
Konferansı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Recep Bey yarın (bugün) 

Darülfünun konferans salonun 
da Cümhuriyet Halk fırkası 

programııın izahı üzerinde bü
yük bir konferans verecektir. 
Recep Bey bu konferansta fır
ka programımızın esaalarmı ve 
anavasıflarını, iktısat prensiple 
rimizi anlatacaktır. Fırka umu 
mi katibi konferansılm sonun 
da bu konferansın faidesini ıü
mullettirmek için hazır bulu
nan zevatı haabuhale davet ede 
cektir. 

Recep Bey bu yolda derm~ 
yan edilecek fikirleri dinleye
cek ve cevaplarını verecektir •• 

Recep Bey İsmet Patanın 
avdetini müteakıp Baıvekili
mi&le görüıtükten sonra Balı
kesir tarikile lzmire gidecek ve 
Uşak, Kütahya ve vakit bulur
sa Aydın vilayetlerinde bir tel 
kik ~yahati yapacak, halk ile 
haabuhalde bulunacaktır. 

C. H. F. Iıtanbul viliyeti idan 
heyeti riyaıetinden 

Umumi katibimiz Recep Be:rf•
di bugün öğleden ıonra aaat on bet 
te Beyazıtta DarüHünun konferanı 
talonunda umuma açık olmak üz. 
re bir konfearnı vereceklerdir. 

Konferansın mevzuu fırkamu:ın 
büyük programının i.zalııdır. Arka
daJlıını arzıma!Wrıat olun':!~ 

Tahran 
Sefirimi2 
Mezunen ıehrimize 
gelmiş bulunuyor 

Tahran sefirimiz Hüsrev B. 

Çok kimseler dünyanın en 
zengin adamının bir Amerika
lı olduğunu zannederler. Hal
buki dünyanın en zengin ada
mı, ne Amerikalı, ne F ransı:z, 
ne İngilizdir. Ha9ırömon Mit
sui isminde bir Japondur . 

Bu adam yeni zenginlerden 
de değildir. Serveti dün veya 
evvelki gün kazanmamııtır. 
Belki de bu muazzam serveti 
üç asırlık mesainin mahsulü
dür. 

Modern milyarderlerin spe
külasyon yaparak, yahut 
cür' etkarane bir teıebbüse gi
riterek zengin olduklarını gör 
düğümüz için, belki Japonya
lınm üç asırda biriken serveti 
ne hayret ederiz. 

Halbuki bu bir tek adamın 
sahip olduğu milyarları tam 
on iki nesil çalış rak biriktir
mittir . 

Japonyada satılan, aatm a
lınan, nakledilen ne varaa, hep 
sinin üstünde M. B. K. itareti 
görünür. Bu üç harfin ifade et 
tiği Japonca mana şudur: Mit 
sui Sussan Kaizha. 

Tercümesi de: Mitaui tica
ret kumpanyası. 

Ayrıca bir Mihui bankası, 
bir Mitaui intaat müessesesi, 
bir Mitsui antrepo kumpanya 
sı da mevcuttur. Bütün bu tir 
ketlerin başında buııün hüku
met içinde hükumet kuvvetini 
haiz ticaret kralı Hotirömen 
Mitaui bulunuyor . 

Mikado inaanlarmın üzerin 
de hükümran bulunuyor. Mit
aui sülalesi ise çaya, kağıda, 
ipeğe, sellüloit ve, bahri inıa
ata, hülaaa bir kelime ile Japon 
ticaret ve sanayiine hakimdir. 

Garpte Roçilt ismi aerve -
tin sembolidir. Halbuki Japon 
ya bu rolü, Mitıui ifa eder. 
Şu farkla ki, Japonya'run Sem 
boli Roçilt gibi yeni delildir. 
Ve üç yüz senedenberi devam 
etmektedir • 

Bu harikulide mu•affakıye· 

tin temelini kuran da bir ka· 
dmdır. 

1600 de ite başlıyan bu ka· 
dının ismi Şuho idi ve T okup 
Mitaui isminde bir prensle ev· 
lenmiıti. Bu kadın, paranın 
her noktadan en emin istinat· 
gah olduğunu anlamıt ve it 
hayatına atılmıttı . 

Evveli rehin mukabilinde 
ikrazatta bulunmak için bir mü 
essese açtı. Bu itte muvaffak 
olunca bir 9arap imalathanesi 
vücude getirdi ve reklam için 
kocasının ünvanından da istifa 
de ederek "Prens Şigo mamu
latı., ismini kullandı. Tokup 
karıaına sekiz çocuk bırakarak 
kırk yatında öldü . 

Üç erkek kardeşten Haşi· 
rop annesinin vefatında it batı 
na geçti. Ve mevcut teşkilatı 
tevıi etti. Ve üç büyük şehir
de üç müessese daha açtı. O z• 
mandan itibaren Mitaui firma• 
sı Japon ticaret iieminde kuv • 
vetiin hiasettirmeğe ba,Iamış • 
tı . 

Haşirop Mitaui Japonya· 
dairi ticaret usullerinde bir in· 
kılap vücude getirdi. 1687 de 
sarayın mutemedi cldu. Son • 
ra bir banka tesis etti. Bu baII 
ka imparatora sıkıntılı z11man· 
larda para da vermiştir. Japoll 
yada ilk defa olarak çek kull• 
nan Hatiroptur . 

Hatirop'tan sonra işlerill 
tedviri Haşirömen ele alını~ 
bulunuyor. Dünyanın bu etl 
zengin adamı şimdi seksen y• 
şmdadır. Günde on beş saat 
çalışır. Japonyadaki müeue· 
sesenin dünyanın her tarafın· 
da ıubeleri vardır . 

Avrupaya seyahatlerind~ 
kırk yatındaki oğlu da kendi•1 

ne refakat etmektedir. Oğl~ 
Avrupa ve Amerika Darülfiİ' 
nunlarında tahsil etmittir. B•• 
baam. aon derece hürmeti vat 
dır. Ahiren Tokyoda açılall 
Mitaui bankası son derece 111' 
dem bir müessesedir . 

Hayatım zehrolurdu 
eger Bromuıal komprimell!ri olmasaydı! 

ö Teşrinievvel tarihinde akdi mukarrer yağ ve levazımatı 

Görülüyor ki: Harp ve tes
lihat işlerinin kat'i surette hal 
linin mevsimi henüz gelmemit 
tir. Her millet esaslı bir tarzı 
halle gitmekten siyasi bir ta
krm mülahazalarla içtinap et
mektedir. Yapılan şey: Bu fik 
rin milletler camiası arasında 

bir adım daba inkitafını te
min etmemesidir. Konseyin 
heyeti umumiyece kabul edi
len maruzatı §U esaalar içinde 
hüliaa edilebilir • 

Kendi murahhaslarından te
min etmektir. Resmi bir veci
be temin etmekten ziyade te
menni mahiyetinde olan bu e
sasların Parlamentolar kanalı 
vasıtasile 2 şubat 932 deki kon 
ferans üzerinde ne gibi bir te -
sir göstereceğini artık zaman 
tayin edecektir • 

Hariciye vekaletinden v&kiolan 
davet üzerine ıehrimi:ıe gelmit 
tir. Hüsrev Bey biı·az rahatsrz 
bulunduğundan tedavi edilmek 
tedir. Bir haftaya kadar Anka
raya gitmesi mukarrerdir. 

Sinirlerim gcrainmi? Bromural! . • • Uykusuzmuyum? 
8romural ! .•. Bir hardalı su içerisinde alınan bu zararsız 

ilaç ııerııin sinirleri teskin eder. 

oahriye ve gaz münakasaınızm bazı esbabı 

mahihalin 20 inci salı günü saat 10 buçuğa 

olunur. (3042' 

idariyeye binaen 

tehir edildiei ilan 

2 tubat 932 tarihinde tah
did; teslihat konferansında tes 
lihatm tahdidi için her mem
leketin Parlamentolar gurupv Necip ALİ 

(Ladwlgahafen L Rh.,Almanya) Knoll A.-0. Kumpanya: 
u•ın Bromural'ı çeyrek asırdanberl halkın aradıiı 

ve heryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimellk tfipler içerlslndedi' 



Muhabir mektubu 

Orhanelinde halk 
ne istiyor? 

Bura ahalisi hamiyet müsabaka
sında çok ileriye gitmiştir 

• • 
~ 

- ...;.:;=..:_;. ....... ,..::,.,;;,111 

talebeleri muallimleril• birlikte 
açılnuttır ki memlekete çok 
faydaaı dokunmaktadır • 

Orhanelinde m•klt1p 
ORHANELİ (Milliyet) -
Belediyenin batına Osman 

Efendi namında faal bir ~en~ 
.. 1 . . K za beledıveaı 

getırı mıttır. a · 
faikrdir. Senevi 3,000 lira v~: 
ridatı vardır. Yangına kartı e 1 

kolu bağlıdır. . f?0k~of" 
luk vazifesini frengı muca de e 
tabipleri parasız yapınakdta bı~-

. · e ır lar. Melek Hannn ısının 1 
ebe vanada diş hekimi yoktur· 
Burada diti ağrıyanlar Bura~y.a 
gitmektedirler! Belediye reıa~ 
le kasaba halkı elele vererel 
şehre su getirmekle metgu • 
durlar. 

Kaymakamlık 
Kazakaymakamı Tayyar B. 

b. · 'nlı' olduğundan ye
ır sene ızı u 

rine vekaleten maiyet ~e~~~ 
Nurettin Bey ırön~erı ını~ ırj 
Mumaileyh müdebbır v_e. ~ 
bir zattir ve istikbalde ıyı b~r 
idare memuru olm.a~a n.amı: 
:ı:ettir. Tahrirat kltıbı N_ ıyazı 
Bey gazetecilik yapmıf, bır re
fik mesaidir. Kaıtamonıde No.
zikter ve Borsada Çekirge nam 
larında iki gazete ve birde ( Ça~ 
Çene) namile mizah gaz~tea~ 
lleşreylemiıtir. Yusuf .Nıya~ı 
Beyin matbu hikayeelerı ve pı
Yesleri çok enteresandır· Jan: 
darma kumandanlığı Hamdı 
Çavuş tarafından vekaleten ifa 
olunmaktadır. 

Neler yapılmıştır 
12,000 lira sarfile kasabaya 

tatlı bir su ııetirilmiş. Müced
det ve ceıim bir Halk fırka11 
binası yaptırılmış, harap ~a
mam tamir ettirilmit, 60 kılo
ınetre köy yolları yapılmı~, 
Bursa • Orhaniye şosası ta_m.ır 
olunmuş Harmancık şoseaının 
tesviyei turabiyeai ikmal olun
ınuş ve 103 köyde köy ~anu~u 
tatbik edilmiştir. Vah Fatın 
Beyin himmetine medyun olan 
hu muvaffakıyet kaza kayma
lcarnının mesaisile husule gel
miştir. 

Hastalık 
Kaza dahilinde yalnız fren

gi hastalığı nazarı dikkati cel~ 
eylediğinden burada bir frengı 
lnücadelesi tetkil olunmuştur. 
Maahaza 40 bin nüfusa naza
ran 300 kadar frengili bulun
rnuşturki bunun da 300 zu te
da':'i olunmuştur. Sıhhiye ve~~ 
letı her hastalıkta olduğu gıbı 
hunun için de büyük fedaka.r
lıklar ihtiyar ederek 3 tabıp 
Ve müteaddit sıhhiye memur
ları göndermiştir. Hastalığın 
kesif olduğu yerler (Akalan) 
Ve Ağaçhisar) köyleridir. Ge· 
rek köylerin uzaklığı ve gerek
se halkın cehalet saikasile ken
di kendilerine gelmemeleri yü
zünden tedavi keyfiyeti uzamış 
tır. Şimdi ise cebren getirilmek 
le oldukları cihetle 3-4 senede 
frenginin kökü kurutulacaktır. 
Binbaşılıktan malulen müteka 
it Başhekim Cemal Beyle rüfe 
kayi mesaisi doktor Tahsin 
ve Nuri Beylerin gerek kendi 
Vazifelerinde ve geı·ekse hüku
l!:ıet ve belediye işlerinde mec 
~anen gösterdikleri gayret ve 
muavenet sezavarı takdirdir. 
Burada ayak tedavisine ınab
'Us bir de frengi dispanseri 

Taggare 
Orhaneli ahaliıi ~a~iy~t 

.. abakaımda çok ilerı gıtmıf 
muı d ·ıa t 
lerdir. Şimdiye ka. ar ı ay-
yare almışlar ve bır daha alın 
mak üzere parasını bazırlamıt 
tardır -

Nafıa işleri 
O haneliye kadar Buraadan 

yapıl:.ış olan yol çok mü~~ 
ıd, Ancak bu yolun Nılu-

ıne ır. . 
fer vadisinden geçirilmeyıp te 
sarp ve arızalı bir arazide':' ge
çirilmesindeki sebep ve bıkıne 
ti anlıyamadım. 

Orhaneli - Harmancık -
Tavşanlı yolunun maalesif 28 
senedenberi bir türlü yapılma
sına imkan bulunamamıştır! 
Bu yolun müteaddit defaler 
tesviyei türabiyesi yapılmış ise 
de taş ferşine muvaffak olma
dan kı! mevsimlerinde her se
ne bozulmuttıır. Halbuki bu 
yolun askeri ve iktısadi kıy~~ 
ti pek büyüktür. Her sene ~ır 
çok mesai ve himmet sarfıle 
teıviyei türabiyeai yapılmakta 
olan bu yol kışın bozuluyor, 
ertesi sene tekrar yapılıyor
muş ve bu suretle (28) sene
denberi bunca paralar ve e
mekler toprakla.ra gömül~yor-

ı Bunun içın mezkur yo-
ınuş. .b 1 . 
1 bir müteahhide ı a esı su 
un "d t n retile yaptırılması ve ı are e 

d rfı nazar ol-
yapılmasnı an sa 

k mantıki bir hareket ma11 pe 
olur. 

Halkın dertleri 
1 - Bazı yerlerde olduğ~ 

gibi buı·ada da ilk mekt~p bı
nası şehrin haricinde ve bır te
penin üzerinde yapılmıf oldu
ğundan soğuk ve yağmurlu ha 
valarda muallimlerle talebeler 
büyük zahmetlere maruz kai-

l ta ve bitçoğu da hastalan-
ma t b' k b 

ktadırlar. Mekte m asa • 
ına . k" 

nakli artık ıın ansız 
ortasına 

ld • undan hiç olmazsa oraya 

ko ci:~ muntaz~m bir yol yapıl 
a Ç"'nkü yol naması lazımdır. u 
mına bir teY yoktıır! . 

2 - Talebe meyanı~da bır 
ok fakirler bulundugundan 

ç bunlar lazım gelen gıdayı 
ve d klanndan bunlara gıda 
alama 1 I k t' büyüklerin
temini meın e e ın d 
den rica olunmakta ır. tatbik 

3 - Köy kanununW?: ol 
1 nduğu mahallerde koy yl -

o u biran evvel yaptırı ma 
tarının hmet ve me-
l halkın za . 
arı ve kurtulmaları ebemı 
şakkatten d 

d olmalı ır · 
umur an 183 köyde 26 mektep 

4 - ki bunun nüfusa 
yapılmıştır lduğu ıneydanda
nazaran az o 

dır · K"' ler yekdiğerlerine 
5 - ~~dan küçük köy

yakın old~~I k bir muhtar· 
ler birleştırı ere Ç"' kü bun-
) k yapılmalıdır. . un k"' 
ı:r birleştiril:i1e:;ek:~unı::: 
yolları ve ne e ·ı· 
hakkile tatbik olunabı ır .' 

Orhaneli'ye bir tau5ıyem 
. . K ın ormanlarında na 

azan • ld ·u-.. h" kız agacı o ug mutena ı sa • 1 A.rın-
. 'tt' Bu agaç ara ,_ nu ışı ım. 1 olsa 

tap fıstık atı•• yapı mı§ · 
memleket dehşetli para dgıd~ 

. A - zı açık fıstık e ı-
~~k~ır. ve temali lezzetle yedi
gımız . d A 
• . . bu fıstık savesın e -
gımız 

••'-'•-· -·-:::1 "" ı ı 1 lYI~, 

Yeni Holanda Bey idaresindeki LON.C:lA Birahanesinde Küçük Çiftlik 
mubteıem ~az heyetine ittirak etmektedir. 

Bir senede denizden 75,000 dönüm 
arazi alındı daha da alınacak Gayrimübadiller tak

diri kıymet koınisyonu 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSK1Dt 

Yunan vapur şirketi 

~esare Ma~ro Hollanda'da bir sene içinde 
tabiatın vücude getirdiği bir 
şekli denğiştiren mühim bir 

j hadise oldu. İnsanlar, binlerce 
dönüm vüs'atindeki bir deniz 
parçasını kuruttular, buraya e
kin ektiler, mahsul yetiştirdi
ler ve ekmek çıkardılar. Bir 
sene evvel buralarda deniz dal 
gaları büküm sürerken, şimdi 
sapan işliyor . 

Bütün tarihinde denizle mü 
cadele eden Hollanda'nın de -
nize kartı olan bu yeni zaferin 
den o kadar bahseden olmadı. 
Halbuki elde edilen b·ı netice 
Zuyderzenin büsbütün kuru
tulması için, tertip edilen mu 
azzam planın bir merhalesidir. 
Yirmi sene içinde ikmal edile
cek olan bu plan Hollanda'ya 
kos koca bir yeni vilayet ka
zandırmış olacaktır. Topsuz, 
tüfeksiz fethedilen bir vilayet. 

Zuyder:ıe 

Asıl pl'Oje, parmak gibi uza 
nan bir yarım adayı, memleke 
tin diğer aksamı ile birleştir
mek ve burada mevcut deniz 
suyunu dıtarıya tardetmektir. 
Bu suretle elde edilecek yeni 
topraklar ekileceği gibi, bu a
razinin orta yerinde de vapur 
tarın seyrü sefer edebileceği 
tarzda bir kanal ve bir de göl 
vücude getirilecektir. 

Amsterdam bu projeden ha 
riçtir. Çünkü vapurlar Ams
terda'ma şimal denizinden ve 
büyük Y muiden kanalından ge 
lirler . 

Zuyderzenin şark körfezin
deki sular da kurutulacak ve 
bu meşhur körfez haritadan si 
linmiş olacaktır . 

Bir sene evvel 
Daha bir sene evvel deniz 

altmda olan 75,000 dönümlük 
arazi bugün memlekete ilhak 
edilmi, bulunuyor. Kurutma 
aıneliyatına 1930 şubatında 
başlanmıştı. Beş büyük tulum 
ba timdiye kadar hiç görülme 
mit şekilde denize karşı müt
hiş bir surette saldırdılar. 

rutmak için yapılan setlerin en 
büyüğü 12 mil tulindedir . 

riyasetinden: 
1010 Karat ıumaraları 971 ile 

arasında 't>ulunan Gayrimübadille
rin Teşrin.evvelin 17 inci cumartesi 
günü vakti muayyende komisyona 
nıüracaatları. (3271) 

16 teırinievvelde Port Sait ve İs
kendcriyeden muvasalatla Köstcnce, 
İbrail ve Galatz limanları için emti 
ai ticariye kabul edecektir. 

Umumi acentaları: Galatada Çi
nili Rıhtım Hanında D. Anaı.-nosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2614 
Galata ve Beyoğlu Tali acenta/arr: 

I Bütün s•yahat acentalıklarıdır. 

"" ................ .. 
SEYRISEF AtN 

Merkez accnta · Galata KöprU ba· 

şı B. 2362. Sube A. Sirlı::eci Mühür. 

dar 2ade han 2. 2740. 

Planın en cür' etkii.rane ve 
müşkül kısmı artık ikmal edil 
miştir. Şimdi Züyderze'yi de
nizden tamamile ayıracak olan 
büyük bir set inşa edilmekte
dir. Ayni zamanda siklistiler 
için bu sedde gayet güzel bir 
piska inşa edilecektir. Bisikle 
te binenler iki tarafı deniz o
lan bu seddin üstünden sanki 
Manş denizini bisikletle geçi
yormuş gibi geçeceklerdir. Bu 
pistin yam b!\şında da bir oto 
mobil ve bir de dc::nir9olu ya
pılacaktır. Seyrüseferin 1933 
de ve h11tta daha evvel başla
ması muhtemeldir . 

Denizden alınan toprak ga· 
yet vasidir. Eski sahil ancak 
ağaçları, evleri ve sairesile fark 
edilebiliyor. Yeni toprakta da 
çürümüş, batmış gemi en'kaz• 
na, deniz hayvanatının kabuk
larına tesadüf eJiliyor. Bu top 
rağa bakıp ta eskiden buraları 
nın deniz olduğuna inanmak 
müşküldür. Hol!anda'lılar bu 
yeni arazide her istikamete gi 
den kanallar vücude getirmiş
lerdir . 
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M b 
~ İZMİR SÜR'AT 

=-- Milliyet at aası ~ (GÜLc:Z~l~~~ Teşrin-
" - . NEFİS VE SERİ SORETTE ı ~t:ek~:t:~!;~. <la Ga· 

Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere BOZCAADA POSTASI 

- - ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, = ( EREGLl) 18 Teıjrinevvel 
muhtıra, reçete ve faturalar ren'kli olarak el ve duvar = Pazar 17 de İdare rrhtı-

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildia:. mrndan kalkMlar. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa •••••••••••lllllllİİ 

Telefon: 24311/ 2/3 - •----------. 

-!lllllllııiillllllllllilllllllll!l!llll/11/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli, 
Denizin bıraktığı tuz kaldı 

rılmıştrr. llk defa olarak lah
na ve arpa ekilmiştir. Virin
gen civarındaki bin dönümlük 
arazi bu sene gayet iyi mah
sul vemiştir. Bir kısma ekilen 
buğdaylardan yapılmış elemek 
ler kraliçe Vilhelrnin'e takdim 
edilmiştir. Bilahara bu muaz
zam işin hakkından gelen mü
hendisler şerefine verilen 300 
kişilik bir ziyafette bu ekmek 
yenilmiştir. 

Eyüb Sulh Mahkemesinden: Ha- SQÇETA fTALYANAI 
seki Hastahanesinde 12 Temuz 931 ot SERVETSİ MARİTİMİ 1 
tarihinde vefat eden Madam Bea· 
tris Valentinonun rerekesine malı ASUNZİONE vapuru 21 Teş-
kemece vaziyet edileceğinden mü· rinievvel Çarşamba (Burgaz, 
tevefiyenin veresesiyle ala<:aklı ve V arna, Köstence, Suliııa, Ka- 1 
borçlularınln bir ay zarfında mah
kemede müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

lstaııbııl ikinci iflas m~murluğun 
dan: Müflis Bozüyükda Ywnurtacı 

Emir Zade Ali Efendinin borçlula-
/ik kög rına müteallik tetkikat hitam bul 

Yeni toprak ekilmekle kal- muş olmakla yapı.lan sıra deftıeri 
mamış, hatta ir4aata da baş- dairede alaeakldarrn tetkikine ha
lanmıştır. Şimdiden ilk köy ' zır bulundurulmuşdur. Alacakl:~
meydana gelmi gibidir. On rın ikinci toplanmasmm 8 Teş.rını
iki evden ibaretş lan bu köyde 1 sani 931 .pazar günü sa.at 14 te ak'.1i 
ahiren bir de poatabane açıl- kararlaştırdmış olduğundan mu
mlflır- Denizin toprağa kalbe kayyet alacaklıların ikinci i_n_as 
dilmesi ile Züyderze balıkçıla- dairesinde hazır bulunmaları tlan 
rı da artık kendilerine yeni it <>lunur. 

las ve İbraile) ye gidecektir . . 
A TLANTİD vapuru 22 Teşrin ' 

evvel Perşembe (Napoli, l 
Marsilya ve Cenova) ya gi- ı 
decelktir. 

FEDE vapuru 25 Teşrinievvel 
Pazar (Burgaz, Varna, Kös
tence ve Odesa) ya gidecek
tir. 

BRAZİLE vapuru 27 Teşrini- . 
evvel Salı (Sitmar Levant 
Ekspres) olarak (Pire, Na
poli, Marsilya ve Cenova) 
ya gidecektir. 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rrhtnn hanmma umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında Nat
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoğlu 
3599yahut Istanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

aramağa ba,lamı,lardır. Çün- -lstanbul fk;;;;lcra memurluğun
kü bu balıkçıların deniz kena dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
rmdaki eaki köyleri, şimdi sa paraya eçvrilmeei milkaN"er yazı· 
hilden fersahlarca uzakta kal- hane eşyası 22/10/931 tarihir>e mil
mııtır. Bunların Çoğu kendile sadif Perşembe günü saat on.dan 
rini ziraate vennişlerdir. Hü- on bire kadar Sirkeeide Köprülü 
kiimet ihtiyar balıkçılara taz- hanında 39 numara önünde açık art 
minat vermiş, fakat gençler- tııma suretilc sattlacağından talip 1-------------
den de önlerinde açılan yeni olanlaruı mezkilr gün ve saatte ma- ltanbul ikinci icra Memur/u. 
sabada çalıtmalarcnı tabep et- hallinde hazır bulunacak memuruna ğundan: Bir borçtan .dolayi maheuz 
mittir . müracaatları ilin olunur. ve paraya çevrilecek Fransız marka 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 
vapuru r A z ~ H 

18 T.evvel ff ff l 

günü akşamı 1 7 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fa:rla taf
silat için Sirkeci Meyme
net ham altmda acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Samsun 
19v~u;~vel razartes\ 

Bu tulumbalar tam faaliyet 
halinde, dakikada 700,000 ga 
ton su boşaltıyorlardı. Bu ta
raflarda pek o kadar derin ol
mıyan deniz , altı ayda kuru
du. Kurutulan bu arazi Wirin 
gen adasına ula,tı. Bu ada, 
umumi harpten sonra sabık Al 
manya veliahtinin oturduğu a
dadır. Fakat bugün adalıktan 
çıkmıt bulunuyor. Den':ıi ku-

Dünya mesafe rekorunu kırdılar --Yedinci icra memurluğundan: 

Paraya çevri~ine karar verilmiş 
olan Amavutköyünde Niko efendi
ye ait karyola konsol ayna ve ufak 
d<Var halısı 4 adet hezar311 sanda
lye şehrihalin 22 ci Perşembe günü 
saat ıo ila 12 ye kadar Arnavuıtkö
yli pazar yerinde hazrr bulunacak 
memuru tarafından satıla.cağı ilan 
olunur. 

büyük bir masa ile Amerikan Sis· 
tem bir yazıhane 18/10/931 tarihin 
de saat 12,13 de İstanbul eski 
Basmaciyan han No 8 dairede ikin· 
ci arttırması yapılmak suretile kati 
ihalesi icra edileceğinden tali,plecin 
931/2586 numara ile müracaat.ları 

ilan olunur. 

günü akşamı (Zonguldaık, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Ki 
ll'eSOn, Trabzon, Rize ve 
Hope) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

VATAN 
21 T. evvel 

Terekesine mahkememizçe vazi Çarşam ha 
r Jaci icra memurlujuadan: Pa- y.et edilen müteveffa otelci Hafız k s· k . d 

SuJtanahmet Beşinci 
kuk Mahkemesinden: 

Hasan Ef. ye ait müsteciri bulundu günü a şamı ır ecı en 
raya ~,.vrilmesine karar verilmi• h r-ketle (Zonguldak lne "" ~ ğu Sirkecide Hüdavendigar otcJ.in a v • 
borçlu madam E!eniye ait 1 adet bolu, Samsun, Ordu, Kire-de meveut otel eşyasrnrn 21/10/931 
karyola 1 adet dıvar sa.ati 1 adet ah son, Trabzon, Sürmene ve tarihine müsadif çarşamba günü 
zoohı gaz lambası 1 adet masa 1 saat II de toptan veya perakende Rizeye gidecektir. 
adet k.on.sul nıa ayna 1 adet çiçek- aatılnıa<ıı karargir olmuş bulunmak Fazla tafsilat için Sir-
lik 1 adet karyola şchrihalin 22 in- l.a talip olanların mezknr gün ve keci Yelkenci hanındaki 
ci Perşembe günü saat 10 dan 12 saatta eşyanın buluduğu mahalle acenteliğine müracaat. 
ye kadar açılı: arttınna. wıuli ile Ar- Tel 21515 
navutköyünde mezat mahallinde ha -ge-ım_e_ı_cr_i_J_.u_zu_m_u_i_ıa_n_o_ıu_n_ur_. --ı ••••••••••••ili 
21< bulunaeak memuru tarafından 

satıJacağı ilan olunur. lstanbul ikinci Ticaret Mahke

1--------------I mesimJen: Tüccardan Apustol E-
Devrialemde sür'at rekoru- Asohi ismindeki Japon gaze vangilidis efendiye ait olup Fele· 

nu kırmak için yola çkıp ta mu lesi Bahrjmuhiti kebiri ilk geçe Doktor menk bankasına mtthun bulunan 
vaffak olamayan Amerikalı tay cek tayyarecilere be, bin İngi- H f c ı 20 yinni adet yüzde üç faizli 1903 
yarecilerden Pangborn ile Her liz lirası mükafat vadetmitti. a iZ ema seneai Mısır tahvilatı ve keza s a-
dorn buna mukabil bir hamle- Tayyareciler bu mükafatı al- <!et 1886 bin ve 4 adet 1911 tarihli 

k b. · Dahiliye hastalıkları de Bahrimuhiti e ırı geçme- mışlardır. Fakat buna rağmen Mısır tahvililtı ve 34 adet İstanbul 
ff k ıd 1 mütehassısı ğe muva a o u ar. Nevyorkla fstanbul arasında tramvayları hisse senedatı ve 28 •· 

Ayın dördünde Tokyodan sa 8125 kilometre mesafe rekoru- Cumadan maada hergün öğ- det Rumeli ve 39 adet ylizd.e üç 
bab yedide çıkan tayyareciler B leden sonra saat (z,30 dan Se) faizli 1920 sene<ıi Yunan östilmız 
41 saatlik bir tayyarandan son nu kırmış olan oardman ile tahvili açık arttınna suretile 19/ 
ra Amerika yoluna indiler. Polandoyu yenememişlerdir. kadar İstanbulda Divanyolun- 101931 tarihine müsadif Pazarte6i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C"'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I da ll8 numaralı hususi daire- günü ııaat ıı de tahvilat borsaemda 

ymtap bavaliıi çok servet te
min eylemiştir. Otedenberi 
şam fıstığı dahi denilen ve en 
ziyade Amerikada ve Avrupa
nın kibar mahafilinde sarfolu
nan bu mühim meyvenin ihmal 
edilmesi büyük bir nok&anlık
tır. Cebelibereket ve Antalya 
valileri ormandaki bir nevi a-

ğaçlara fıstık aşısı yaptırmalı: sinde dahili hastalıkları mua- satılacağm.dan tal~ olanların mcz
tadırlar. Memlekete büyük bir yene ve tedavi eder. Telefon: kOr mahalle müracaatları ilSn olu· ı 
servet getirecek olan !U fıstık İstanbul 8923• nur. 
aşısının nazarı ehemmiyete a- ZA Yl - Tatbik milhürUmil zayi 
lınmasını Orhandilere tavsiye Sıra numarasını beklememek ettim, mezk().r mühür ile kimseye 
eyler ve makamı vilayete de borcum olmadığını ve yenisini yap 1 isteyenler, kabineye müracaat 
müracaat eylemelerini derhatır tıracağımdan hilkmü olma.dığı ilan 
ettiririm. la veya telefonla randevu al- olunur. Müteveffa kıdemli Yüzbaşı 

Ragıp KEMAL malıdrrl::> Haci Tahi.r Bey zevcesi Fcyziy.e. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postası 

B ··ı İ VAPURU 
U en 19 T. evvel 

Pazartesi 
gunu akııam saat 18 de 
Sirkeci rıhtnnından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize ve Mapavriye azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
ValkfikebiT ve Göreleye u
ğrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında N o. 61 acentası
na müracaat. Tel. 21037. 
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Mevsim münasebetile yeni vürut eden her türlü levazımatı 
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LUVR Mağazalarını 
- -; I• -

IYI BiR VAUDE 
Evlidının ıihhatini di1fllnen, her · 

• h•njlİ bir rahatsızlık ııebebile zai~ 
düşdılğılnli g6ren, bu mi1naııebet~ 
le kansız kalan, iştibaaız bulunan 
çocukhınna latif leuetli ve m~ 
keınnıel bir kuvvet ıltcı olan • 

enoferratoS , 
Hrt cc~arde ~ar. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
:tstanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık S liraya, küştüyünün kilosu 100 ku
ruştan başlar.Ku5tüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tcl.2.3027. 

-.~SAL Tİ ve FRANKO 
BOY OK M E F RUS AT M A GAZA S 1 
Fincancılar yokuşu ı Ankara şubesi 

No. 70 Balıkpazarr No. 173 
'"'" Telefon: 22732 Telefon: 1855 

Ma~azamızda vukubulan harik dolayısıle 
Yenid~n cclbcttiğimiz mefruşata dal.- her oıcvi modem perdelik 

k"diieler, ipekli kumaşlar, till mister ,perdeler, mantarlı mutarnbalar, 
Avusturya hezaran takım ve sandalyalar, bronz karyolalar ve sair her 
nevi mefruşata dair e!yalrrmız vürut etmiştir. 

Mulıterem müşterilerimizi yeniden mağazamıza celbetmek 
üzere liatlarımız da rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Mağazamızı bir defa le$rifiniz menhatınız icabıdır. 

Türkiyede her Jisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlannı kabul eder 
Adres ı Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 

Telgraf adresi: ResmiJan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 -·--------
~ ~iuE1iiii~ifü~;-~ 
ÇAPKINDIR Derler 

E M E L Hanımefendinin ve yeni okuduğu 

Karamanın ufak tefektir taşları 

şa.kllanCOLUMBİAPl&kla.mda 
Çıkarılmıştır. 

Şişli - Osman bey 
Hanımlara 

Dikit, Biçki, Şapka, Moda, LiAa kurları 

Yeni Türkiye Mektebinde 
Leyli ve nehari talebe kaydolunmaktadır. 

3 üncü Kolordu ilanları 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hatalıklar •da- , 

viııan,,e.i. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 34. 

İLAN 
İktisadı Milli nezareti ile hali 

tasfiyede buJunan Londrada "THE 
CONSOLİDATED OOMPANY 
LTD " şirketinin ta&fıİye memuru· 
nun muvafakatı miıcibince mezkfir 
kumpanyanın bütün işlerinin ta,.fi. 
yesine ve tarafunıza tevdi ~len 

1 teminat akçesinden her bir sigorta· 
hya hisse<ıine ait meblağın tevziine 
memur edildiğimizi mezkOr kum· 
panyanm billlmum sigortalılarma 

1 
arzetmekle kespi §eref eyleriz. 

A!jkadaranın evrakı müsbiteleri
lc birlikte Galatada, Voyvoda, Tür 
kiye Milli hanındaki .lda.-ehanemize 
müracaatları rka olunur. THE 
CONSOLİDATED sigorta loum
panyasınm taıfiye memuru Le 

! Phenix de Vienne Türkiye Şubesi. 

lŞÇl ARIYORUM 
Saııgı, düz yan makinalar 

n, otomatik di.iz ve jakar ço 
rap makinalarnıda çalııımış 
usta işçilere ihtiyaç vardır. 

Adres: Yeşildirek Kara
kol Han N o 2 Ahmet Enver 

aksim,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviye benzin münaıkasai aleniye usu-
tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. • ı lile mübayaa edilecektir. İha-

leni münakasa ile ihalesi icra 
edileceıktiır. Taliplerin şart:na 

meyi almak ve münaikasaya iş 
tirak etmek üzere · Fındı:klııda 
III. K. O. SA. AL. KOM. nu
na müracaatları. (413) (3048). 

Sahile yakın ve teTciha.n 
Boğaziç.inde ' ------------------------- ' lesi 8/11/ 931 pazar günü saat 

Ali Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Ticaret, Banka, 
Borsa, Sigorta 

15 te KOM. da icra kılınacak
tır. Taliplerin ~artnamesini al

i mak ve münakasaya iştirak et 
1 mele üzere KOM a müracaat-

laırı:. (459). (3247) 

Polatlıdaki kıtaat ihtiyacı 

* * * 

Akşam kursları 2 Teşrinisanide başlıyor. için sığır eti kapalı zarfla mü-

Yerli fabrikalar maınulatın
dan boz renkte elbiselik ku
maş kapalı zarfla münakasaya 
ikonmuştur. İhalesi 28-10-931 
çaırşamba günü saat 15 te yapı 
lacaıktır. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görımelk üzere 
Anıkarada merkez SA. AL. 
KOM. nıuna müracaatlan. Mü 
mııkasaya iştirak edecelklerin <> 
.gün ve saatinden evvel teiklif 
ve teminat melktuplarile mez
kftr tkomisyxına mi.iracaatlan. 

Mahdut talebe alınaca'ktlil". nakasaya konmuştur. İhalesi 
Kaydolmalk ve diğer şartları anlamak için pazartesi, çar- 18-10-931 pazar günü saat 10 

şamba akşamlan saat 6-7,30 Sultanahmette da Polatlrda askeri SA. AL. 
mektebe müracaat. 

------------------------ ' KOM. nunda yapılacaktır. Ta

Iktısat Vekaleti balıkçılık 
müfettişliğinden. 

Dairemizin, elektrikle müteharrik firigorofi kmotör ve ~
sisatını tahrik ve idare için yetmiş lira üoretli bir makiniste ih
tiyaç vardır. Evvelce fırigorofik veya soğUk hava tesisatında 

çalışmış olanlar tercih olunur. Taliplerin Rumeli · :Hisarında 
Baltalimarunda Balıkçılık Müfettişliğine acilen müracaatları 

(3179) 

Balıkesir Muallim mektebi müdür
lüğünden: 

Mektebimizin kalürifer ve mutfağı için 1932 mayıs gayesi
ne kadar liizumu olan en çok 450 Enaz 350 ton yerli kok kö
mürü kapalı zarf usulile 1 Teşrinievvel 931 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasaya konulm~tur. İhale 21 Teş
rinievvel 931 çarşamba günü saat 14 te Balıkesir Muallim Mek
tebinde yapılacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere Mek
tep Müdürlüğüne ve ihale günü de Balikesir Muallim Mekte
bindeki komisyona müracaatları. (2838) 

Istanbul P. T. T. B. müdiriyetinden: 
Mubayasına lüzum görülen muhtelif eb'atta ve kestane 

cinsinden 655 adet Telgraf direği 1-10-931 tarihinden itibaren 
fileni surette münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 21-10-931 
tarihinde saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminatı 
muvakkatelerini hfunilen yevmi mezkftrda Baş Müdüriyette 
müteşekkil Komisyona ve ş~yi göımek istiyenlerin de 
her Baş Müdüriyet Tahrirat kalemine müracaat eylemeleri. 
(2863) 

Jandarma satın alma komisyonu 
riyasetinden 

Jandarma ihtiyacı iç.in (15000) çift san ıfotin kapalı zarfla 
münakasaya çrkarrlmrştrr. Taliplerin evsaf ve şartnameyi gör
mek iin her günç ve münakasaya iştirak için teminat ve teklif 
mektupları ile beraber 31/ 10/ 931 cumartesi saat 15 te Gedi'.k
paşada Jandarma satın alma komisyonuna müracaat:l:arı.(3098) 

liplerin şartname almak ve 
münakasaya girımelk üzere tek 
lif ve teminatlarile mezkftr ko
misyona müracaatları. (360) 
:2797) . 

"' "' "' 
Hava kıtaat ve miiıegsesatı 

ihtiyacı için 13 !kalem tayyare 
malzemesi ıkapalı zarf usulile 
20-10-931 saat 15 te ihalooi i
cra edileceıktir. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün öğleden evvel ıkomisyonu 
muza ve münakasaya iştirak 

için de muayyen zamanda An
ıkara M. SA. AL. KOM. mü
racaatları ilan olunur. (167). 

"' "' . 
Hava kıtaatmın ihtiyacı için 

bin ıkilo tartar dört baskülün 
:H-10-931 cumartesi günü saat 
15,30 da komisyonumuzda a-

(372) (2872). ' 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulatın

dan haki yazlık elbiselik bez I 
kapalı zarila münakasaya kon 

muştur. İhalesi 26-10-931 pa

zartesi günü saat 15 te yapı 
Jacaktır. Taliplerin şartname
sini ve nümunesini görmek Ü· 

zere Ankarada meriı:ez SA. AL 
KOM. nuna müracaatları ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin o gün ve saatten evvel 
teklif ve teminat meıktuplan

mn makbuz mukabilinde mez
kur ıkomisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (376). (2876) 

Darülfünun 
Emanetinden: 

Darülfünunun bütün l '<ıki:lteleri ted,risatma, 
vel 931 cumar1 e<i günü t aıılanılacaktr.r. (3250). 

lstanbul Evkaf 
dürlüğünden 

17 Teşriniev-

Mü-

Balıkesirde Kuvayi Milliye caddesinde istasyon civarında 

zemin katı ile birinci katta iki büyük salonu ve seıkiz odayı ve 
banyoları ve ıbodrıum katını muhtevi önünde bahçesi bulunan 

Evkaf oteli üç sene müddetle icara verilmek üzere müzayedeye 

çlkanlmıştır. 

İıhalesi (28-10-931) tarihine müsadif çarşamba günü saat 

15 te Bahkesir Evkaf Müdiriyetinde yapılacaktır. Talip olanla 

ırm Müdirix_cti ~eziı:ilcexe müracaat etmeJeııi . .(32.6U. 

Arsa Aranıyor 
tam mesahası, suyun derin:liği 
ve 5.0I1 fiatı havi teklifatın 
(1435) rumuzile İstanbul 176 
nmnaralı pasta kutusu adresi
ne yazılması. 

r.cnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka koınıner~iJale 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
TravelleTs \Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İı:ı.giliz lira~ 

sı veya doları frank olaırak 
satılan bu çekler sayesin
de n&eye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanın her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal edebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas edilmiştir. 

lstanbuJ birioci ifli!.s memurlu
ğundan: Müf.lis Tayilıman birader
lere ait olan elbiselik ve ıı>aJtoluk 
kuma'lar 19/10/ 931 Pazartee.i günü 
saat 3 ~en itibaren Sultanhamamm 
da Sa.dikiyc hanında açık al'ttınna 

He satılacağın.dan talip olııların mü 
ra.caatları .ilan olunur. 

MARAŞ ÇEL TİK FABRİKASI 
T. A. ŞİRKETİNDEN: 

1 - Mec.W.i idare ve murak-ıı ca
ıııorlarınm kıraati. 

2 - Bilanço ve hesabatm tetkiki 
ve meo!itıi idarenin ibrası. 

3 - Nizamname mılcibince çıka<:a.k 
nısıf aza yerin.o diğe.r.lerinin in 
tihabı. 

4 - Heyeti umumiyen.in 30 Tetrin 
sani 1931 Pazartesi günü şirke 

tin merkezi bulunan Marat Çel 

tik Fabrikasında alelide sene

lik içtimaına muhterem hisae

daranın tesriflMİ zi<:a <>lunıır. 

ziyaret edeceık Hanımefendiler, apartıınanlan için muktezi 
bilcümle levazımatı ve bilhassa 

Tefrişat Kumaşları, Perdeler, Storlar, Mantarlı 
Muşambalar ve her cins Mobilyeler 

bulacaklar ve ucuz fiatlarından istifade edeceklerdir. 

\ Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpaşa Rıhtımında izdiham olduğu zamanlarda 
DD/ 50 No. lu tatili edevat tarifooi aşağıya yazılı hususi şe
rait altında tatbik edilir. Bu şaraitin tatbik zamanı her defasııı· 
da Devlet Demicyollan idaresinden tesbit ve tatbikinden ıaa· 
ıkal bir gün evel ilan olunacağı gibi metninde yazılı saatlar da· 
hi esasa halel gelmemek şartile idaırece her vakit tadil edik 
bilecektir. Hususi şarait Ha)ıdarpaşaya gelen tam hamuleJI 
vagonların vurutları vezinleri hec gün sabahleyin saat 8 dl 
anbaa:-da mahalli mahsusundaki tahtaya yazılarak ilan olunur 
Saat 12 ye kadar vezinleri talep edilmemiş vagonlar vezin edİ 
mez. İlan gününün saati mesaisi zarfında bu vagonların sile 
ve Antrepo veyahut denize tahliyeleri istenilmek mecburidi!· 
Silo ve antrepoya tahliyeleri istenilmiyeu , vagonlar denit 
tahliye hattına istenilmiş addolunarak silo veya Antrepoya 
tahliye edilmeyi.ip deniz tahliye hattına se'4!: olunur. Bu talı· 
liye hattına sevk olunmuş olan vagonların tahliye !hattına kO" 
nuldukları andan itibaren 3 saat zarlında tahliyeleri için mal 
sahibinin bilcümle tedabiri ittmaz etmesi mecburidri. Mal· 
sahibi tarafından muktazı tedabir ittihaz edilmemek dolayi· 
sile müddeti mezkftre zaa-fında tahliye edilmiyen vagonlar za· 
rar ve mesarif mal sahibine ait olmak üzere idareten geri hat· 
lanı alınarak Antrepoya veya siloya tahliye olunabilcliği gibİ 
bilciimle zarar hasar ve m~rif yine mal sah~bine ait olmalı 
üzere İstanbul Liman İşleri idaresinin muhafazası altında b~ 
idarenin mavnalarına da tahliye edilebilir ve tahliye ıhattın• 
konulmuş oldukları zamandan itibaren tahliye ameliyesinitl 
hitamına kadar geçen müddet için 24 lirayı tecavüz etımemdı 
tizere tatili edevat ücretine tabi tutulur. Zi'kredilen 3 saat mül1 

lette ilan gününün saati mesaİ<ı!i nihayetinden ertesi günü saat 
7 ye kadar ,geçen müddet dahil hesap edilmez. (3258). 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 42 kalem tanı· 
pon gresör .garnetürü, ,bayrak, kartonlu kenevir, dinamo kömiiJ' 
leri, amerikan ıbezi, mennerşaıhi, civata, demir, hırdavat, a:rll" 
pul soba ve saire gibi malzemenin pazarlığı 19-10-931 tarihin~ 
müsadif pa·zartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevrr' 
meıJkurda saat 9.30 dan 11.30 !tadar mağazada ispatı vücut 
ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfre
dat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi 
icap edenler için pazarlık günü nümunelerinin beraber getiril· 
mesi ilan olunur. (3259). 

1 lstanbul Belediyesi Uanlar1 1 
Satılmak üzue eşya şubesine ibıırakılan Refiık Beye ait 

süpürğe makinesi Emin Beye ait Tablo ve Enver Efendiye 
ait 113at ilan ta.-ihinden itibaren on beş gün zarfında bilmüra· 
caa kaldrnlmadığı takdirde bilmüzayede satılacağı ilan olu· 
nur. (3257). 

San'atlar mektebi için lüzumu olan 60 ton lrni.ple madetl 
kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartnS 
me almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat et· 
melidir. Münakasaya girmek için 100 liralrk teminat lazımdır· 
Bu teminat nakdeııı ıkabul edilmez. Ya belediyeden irsaliyt 
alınarak ıbankaya yatırılıp alınacaik makbuz ve yahut hükumet 
çe muteber tanınmış bankalaııdan >birinin teminat mektubtl 
ile olur. Teminat makıbuz veya mektubu şartname, teklif mel> 
tubu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı zarfa 
k.oyarak ihale günü olan 9 Teşrini'Sani 931 pazanesi günü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene verilmelidir. (3253). 

ıBedeli keşfi 1332 lira 92 ıkuruş olan Çubuklu gaz depolarıtl 
da mevcut 4 adet tangm yatakları üzerine beton ayaklar vazi• 
le yükseltilmesi ameliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. Talipler şartname almaık ve •keşfi ıgörnıek için ıher güı1 

Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münakasaya 
girmek için 100 lira teminat 1.izundır. Bu teminat nakden k8' 

bul edilmez. Ya belediyeden irsaliye almaraık bankaya yatırı· 
lıp alınacaık malkbuzu ve yahut hUkllmetçe mütcıber ta11IJU1ll? 
bankalardan ıbirinin teminat mektubu, şartname, teklif me1'· 
tubu, şartname, teklif mektubunu ıbiT zarla ıkoyaırak ihale gii· 
nü olan 9 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat onbeşe kadar 
Daimi Encümene verilmeli<iir. (3256). 

Fatih Belediyesi Müdiriyetindeın: Başı boş olarak bulunuf' 
daireye gönderilen bir merkebin sahiıbi seıkiz gün zarfında 
müracaat eylemediği takdir<le satılacağı ilan oluıwr. (3255)· 

Jandarma Satınalma 
Riyasetinden: 

Komisyon 

Yatak 'e yastrk için yerli fabriıkalar mamulatı 43,81l0 metre 
kılıflık bez alınacaktır. Taliplerin bez nümııne v~ şartnamesiJ1 1 

görmek için her giin ve münıaıkasaya iştirak için teminat ,.e 
teklif mektuplarile beraber 5/ 11/ 931 perşembe günü saat 15 ıe 
Gedikpaşada Jandannıı Satmalma koımiııyonuna müracaat1ar1• 

(3232). 

MiLLiYET MATBMSI 


