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ETEM İZZET 

'Basvekilinliz dün seyahatten döndüle 
bu ~alkan birliği konfera~ı .. 

Balkan Birliği 

d.ııunaçılıyor. Bu tarihiha- B lk konferansı bu sah h 1 ~i~~~u:;:~T~~~Esu:~E::~:e a a n · a · · a Ç 1 1 y O 
i~::~::~~:::::~:;~~:;~~: 932 Bütçesi 931 bütçesinden 15 milyon eksik ola·ca 
har? Şuna sevinmeli ki, bütün 
u Yakın ve acı hatıralara rağ
~~ .Balkanlılar; mazinin elelP 
l~~ı bir tarafa bırakara~ ~a
hlJı ıcaplarına uymağa, ~tıye 
I azırlanmağa karar vernı:~t. b~
unuyorlar. lşte bugünku ıçtı
~'111 ruhunda bu mana var· 

t, 

1 
Şüphe yok ki, Balkan mil

_etlerini birbirine yaklaıtırma
!la sevkeden amillerin başında 
hayatın bugünkü zaruretleı-i., 
~ali hazır şeraitinin bugünkü 
ıcapları vardr. Fakat bunlar 
olınasa bile muhakeme, man
tık, siyaset menfaat, tarzı 
~aYat, iktısadi ve içtimai şera· 
ıt , bilhassa tarih, Balkanlıla-
tı . . 

•0 tııutlaka bi.- leşmesını emre-
dıyor. 

Ahlaki iktısadi ve içtimai 
hayatları birbirine benzemiyen 
tnilletleri bi rbirine yaklaştır· 
llıak, birbirine ısındırmak da
İnıa güçtür. Bunun misallerin~ 
Avrupa'da gördük. HalbU.kı 
Balkan milletleri için bu muş
küliit varit değildir. Bir defa 
bu milletler arasında bir kan 
rabıtası var ki türlü türlü te-
. ' • t 

sır Ve icbar ile halkta yara r-
lan sun'i milliyet hislerine rağ 
tnen bu milletlerin kolaylı~• 
birleşmelerinde en mühim bır 
il.mil olabilir. Kim inkar ed~-
bilir ki kan ve ırk İ§tİ.rakı, , . . .. 
nıilletlerin birl~mesını azamı 
derecede kolaylaştırır? 

Balkan milletlerinin umu· 
nıi hayatlarında müşabehet 
noktaları pek çoktur. Denebi
lir ki bu milletlerin medeni se
viyeleri, iktısadi inkişafları ay 
nıdır. Hepsi de esasen ziraat 
nıeınleketleri oldukları halde 
san'at hayatına girmişlerdir. 
Srnai istihsali.tlan için hariç
te pazar aramazlar. Yalnızken 
di sınai ihtiyaçla rını temine ça 
~ı şı_rlar. Paraları ve serm.ay~
erı azdır . Daha ziyade ınkı

§af için haricin sermayesine 
llıuhtaçtırl ar. Birbirlerinin ik
tısadi hakimiyetlerinden kork
lU<1zlar. Çünkü iktısadi kud
~etleri ayni derecededir. Onun 
1~in hususi ticaret mukavelele
r~, hususi gümrük muahedele· 
rı Yaparak birbirini pek ali. 
~iistefi.t edebilirler. Bu türlü 
~ısadi bereketler kolaylıkla 
sıy ' asi hareketlere de yol açar. 

k Şurası da muhakkak ki, Bal 
I anlardaki milli ve siyasi emel 
er, daha ziyade arizidirler. u 
ııut-a. 1 k" · • "ht. s 1 ""' ma ı ı, sıyası ı ıra • 
ilr· a t k . h .. ı· ' r ı yem ayat ıçm sa-
~ııı bir ıni:hver olamaz. lktısadi 

enfaatleri telif ettikten son· 
ra siyasi emelleri tatmin et
~ek pek çok kolaylatır. Tek
ilr ediyoruz: İstanbul konfe
b~nıı Balkan tarihinde yeni 
dır devir açıyor. Şimdiye ka· 
Şlr !alnış yoldan gidiyorduk. 
1 Dıdı anlıyoruz ki, yanlış yo
~ neresinden dönülse kardır. 
•ız~ziye teeşaüf etmek fayda
İsti/r. _Hal~n fırsatlarından 
ltııa adeyı bılmeli, gayeye en 

d Yoldan varmağa- bakmalı
ır. 

11 ~0litika itlerinde realist ve 
l'ratık olmak mecburiyetinde
oJ z. Sebepleri ne kadar küçük 
ri~~ıa olsun insanları hisle
lede en, i~tiraalarından bi~. h~m 
.ı\ l tecrıt etmek müşkuldur. 
v n .a§tnağa en evvel iktısadi 
e •lın· l"d" :a, ı cepheden yürüme ı ır • 

•il\ •aha.da alınacak mesafeler, 
d :Yaaj cephedeki anlaşmaları 
"'a kolayla•tırır Bunlar, işin' 
.. rat"k r • a. 1 cephesine taalliik eder. 
y lr de manevi ve hani cephede 
ıe:ıı:l~cak işler vardır. Bu iş
\>il çın daha canlı, bilhassa de
Jl.t iclı faaliyet sarfetmek ister. 
lb.'~l tep ~e terbiye yolunda~ 
İci 1 etlerı yeni fi.kirlere, yem 
lııeııllere alıttırmakta Balkan
" ilrın daha büyük tecrübeleri 
,:•dır· Azim ve irade, bilhaı-

11111liıniyet old~ktaİı sonra 

• 

"Ege,, Kocatepe fit! Adatepe torpitolarımızın ortasında limana gaklaşırke~. 

İstanbul dün Başvekilimizi coşkun 
tezahürat ile istikbal etti 

Mübadillerin 
Seyahati 
Heyeti vekile içtima

ında 
kat'i şeklini alacak .. 

Mübadele edilerek Yuna
nistana gitmiş olan Rum -
!arın Türkiye dahilindeki 
seyrüseferleri meselesi önü 
miizdeki Heyeti Vekile iç
timalarından birinde kat'i 
olarak tamim olunacaktır. 
iş görmek, ziyarette bulun
mak, tedavi edilmek gibi 
herhangi ihtiyaç üzerine 
Türkiyeye gelecek olanlara 
üç aylık seyrüset"er müsaa
desi verilecek ve bu müsa
ade icap ettiği takdirde He 
yeti V ekile kararile temdit 
olunabilecektir. 

Ya.ğmura rağmen halkın gösterdiği candan alaka 
ve cuşiş tasavvurun fevkindeydi 

Atina ve Peşte seyahatlerinden 
avdet eden Batvekil ismet Paıa Hz. 
ve Hariciye vekili Tevfik Rüttü B., 
çok muazzam tezahürat araslnda 
dün Ege vapuru ile ethrimize vasıl 
olmuılardır. Havanın yağmurlu ol· 
masına rağmen, Bat vekilimizi bin
lerce halk, motörler, iatimbotlar, va
purlarla Saraybumu açıklarrnda ve 
rıhtımda çok hararetli ve misli na
dir iÖrülen bir kilde kaqılamrılar
dır. 

Bütçenin 

1 
Esaslan 

Denizde istikbal 
Sabahleyin saat sekizde, Millet 

Meclisi ikinci reisi Hasan, Maarif ve 
kili Esat, Afyon meb'usu Ali, ~alk 
fırkası umumi katibi Recep, Yalı mu 

· · Fazlr Halk fırkası İstanbul 
avını , . I 
heyeti reisi Cevdet K~~ı~, stan~u~ 
Meb'usu Hamdi, Darulfun~n emını 
Muammer Raıi.t, tütün i~hısar. umu 
mi müdürü Behçet, belediy~ reıs ~~ 1 

". . Hamit Beyler ve ıehir mec. ısı av_. ı B .., Safi 
azasından Latife eıur ve .. ye 
Hüseyin Hanımlar, gazete . °?umes
iUeri tütün inhisar idaresının Say-

s • . f . ıht yat motörü ile Seyrıse aın r rrnın-
dan hareket etmişlerdir. Saat dokuz 
da da Halk fırkası tarahnd?n. tutu: l 
lan Kalanut vapuru, ıehrımı~deki i 
meb'uslarla Halk fırkası erkan ve l 
azasını ve belediye namına kirala- ! 
nan 74 numaralı Şirket vapuru, ls
tanbul belediye azasını ve hükıim~t t. 

.kiin ve memurinini hamilen Y eııl- : .. 
~·· açıklanna hareket etmiştir. Bun . 
doy başka muhtelif teşekküller tara-
an k' al 

f dan hususi surette ır anan o-
m "ti tuzdan fazla motör, muı, ve ıs m-

( Devamı 6 ıncı sahifede) .......................... .-.••···-·-.. 
:::detlerini birle§mede göre-
cek, birleşmedeki kudreti~ d~
recesini takdir edecek ye~ı ~ır 

l 

ismet P,. Htı. flapurun güflertesinde fle kartıtta 

Memur maaşlarında 
tenkihat 

yapılacak mı? 

il hazırlamak zor degıldır. 
nes b" l"ğ ' :ıı Her halde Balkan._ ır .ı ı aya-

Tasarrufa Vekil maa -
farından başlanacak 
ANKARA, 19 (Telelonla)

Maliye Vekaleti icra vekilleri 
heyetine tevdi edeceği 932 büt 
çe layihasının esaslarını ikmal 
etmiştir. i smet Paşanın Anka
raya avdet ini miiteakıp Heyeti 
Vekilede müzakere edilecek o
lan bu esaslara ehemmiyeti 
mahsusa atfedilecektir. Maha
fildeki umumi kanaate göre Bü 
yük Millet Meclisi ve ismet Plj 
hilkumeti geçen sene bütçede 
esaslı tenkihat yapmak suretile 
her devletin bu sene tevessül et 
mekte olduğu aym tedbiri da
ha evvelce almı§ olmakla bü
yük bir dirayet ve basiret gös
termiş ve bu sene iktihamı za
ruri müşkülatı bu suretle hafif 
letmiştir. Fil baklka 932 bütçe
miz 931 bütçesine nisbetle 15 
milyon, /la 20 milyon eksik o
lacaktır. Tevazün temin maksa 
dile masraf bütçesi de bittabi 
bu nisbette tenzil edilecektir. 
llgası mümkün görülen teşki
lat, kısılması za.rur1 masraflar 
ve kuvvetli bir ihtimale göre de 
memurin maaşlan bu tasarrufa 
mevzu teşkil edecektir. H attD. 

=====--=--=-~=~-=~=====~="""'=== 1 vekil tahsisatlarından başlaya-

Ege' de son gece.. cak olan bu tasarrufta hükOmet 
erkD.m kendi tahsisatlarının r bir mefhum degıldır. ~ehe_

ı:,ehal tahakkuku mümk~n. bır 
ideal olabilir. Böyle bır ıde-
lin tahakkukuna çalışmak, 
~alkan milletlerinin refah ve 
aaadeti.ne çalışmaktır. Balk~n 
birliği idealinin tahakkuku ıse 

yüzde yirmi beşinin kesllmesi-
11 JT b b . . bı"r ni teklif edecekleri söyleniyor. 
lV.IQf UQf entm İÇln Memur maaşlarında yapılmaSJ 

k t l melhuz tenkihat derecelefe gö 
UVVe O muştur .. ·İsıne.t Pş. . re muayyen nisbetlerde olacak 

• sulh hesabına kazarul-
umumı . 1 mış en parlak bır zafer o ur. 

Konferansa murahhas ola
k ittirak eden zatlar, mem

r:ketlerinin idaresin~e ~erece 
derece alaka ve tesırlerı olan 

hterem insanlardır. Bu zat 
ı.:; elbette hakikat ve • me~f~-

tin ne tarafta ole.cagını ıyı 
:akdir edecek ' hüküm ve kar~r 
1 ona . göre vereceklerdır. 
~~yeti hususi bile _ol~a,_ her 
hükumet konferansa ıştırak e
deri milli gurupların karar ~e 
temayüllerine hürmet etınege 
mecburdur. İstanbul konferan 
sının neticelerini. ya!?ız ~~~-

1 

l 
1 

~ leketlerı degıl, butun 
kan mem k hemmiyetle Egede Başflekil, Teofik Rüştü Heyi dinliyor 
Avrupa mera ve e d k • d · f · "d · . . b ki" Ege vapurunda geçen on o uz 1 gun an Seyrıse aın ı are11 namına 
göz dıkmış, ~ ıyMor.b' . j ..ünlük yolculuğun sonuncu gecesi hmet Paşanın önüne harita §eklin-

Sıırt e usu ,,- D h"f d MAHMUT . ııek ıwnlloi olmuıtur. Son gece oldu ( evarm 6 mcı sa ı c e) 

• 

tır. Mütekaidin ve eytam ve e
ramil maaşlarında tenkihat 
mevzuu bahis değildir. 

1. ···~ • 1 

M. Litvinofun 
Seyahati 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Beye iadei ziyaret edecek olan Rua 
Hariciye Komiseri M. Litvinof için 
Ege vapuru tahsis edilmittir. 

Ege vapuru ayın 22 sinde bura
dan Odesa'ya hareket edecektir. Ay 
ni vapurla Hariciye Vekaleti kale
mi mahsus miidürü Kemal Aziz B. 
Odesa'ya gidecektir. 

Kemal Aziz Bey avdetle M. Lit
vinoPa refakat edecektir. 

Ege ayın yirmi beşinde Odesa' 
dan hareketle yirmi albaında lıtan
bul'a muv'aselat edecektir. M. Lit
vinof ayni r;ün Ankara"ya hareket 
edeeelrtir. · 

Ballcan konferansı 20 
( murahhasın huzurile 

bu sabah açılıyor 
Dün de konferansa iştirak edece 

mütebaki murahhaslar geldiler 

Dünkii ihzari içtimada muralılıaslar 

Bugün açılacak olan ikinci 
Balkan konferansına ittirak e
decek delegelerin mütebakiıi 
de dün şehrimize gelmiş ve 
konferans heyetleri tamamlan
mıştır. Bu defa.ki konferansta 
altı Balkan me · ı a 
200 murahhas hazır bulunacak 
tır. 

Yugoslafl murahhasla"rı 
Yalnız Y1ugoslav heyeti mu 

rahhasası reisi eski nafıa nazırı 
M. Y ovaniç memleketinde in-

tihap mücadelesile metıul ol
duğu için, gelemiyeceğini bil
dirmiştir. 

Kendisine '.Jıeyeti murahhasa. 
nın ikinci reisi harp akademisi 
profesörlerinden M. Y oniç ve
kalet eclecektiY. Dün gelenleri 
azası miktarı 16 ya baliğ olan 
Yugoslav heyetinin katibi umu 
miıi M. Topaloviç Yugodavya 
daki sosyalist fırkası lideri, iş
çilerin mürevvici efkarı olan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bulgar gazetecileri 
de dün geldiler 

Matbuat cemiyeti Park otelde 
şereflerine bir ziyafet verdi 

ve samimi nutuklar irad edildi 

Dün geceki ziyafetten intibalar: Yunan fle Bulg«r 
lıegetleri reisleri nutuklarını söylerlerken 

Dün de 10 kişiden mürekkep 
Bulgar gazetecileri şehrimize 
geldiler. Bulgar meslektatları· 
mızı istasyonda Matbuat Cemi 
yeti namına bir heyet ve gaze
teciler karşıladılar. Kafilede 
Bulgar muharrirlerinden M. 
Va"llilof, M. Stanef, M. Tanef, 

matmazel Vaneda M. Trayco
polof, M. Nicolayf, Zayarof ve 
zevceleri vardır. Bulgar gazete 
cileri trenden inince Türk gaze 
tecilerine çiçekler verdiler. 

Bundan sonra istasyonda ih 
zar edilen otomobillerle Pera 
(Devamı altıncı sahifede) 



----- ----- .. -- .. 

j1~~~-T_e_tk_ik_l_e_r~~~~ı HARöCl HABERLER 
Buhran Etrafında... -J.:;...a_p_o_n_la_r_ı_n_ç_e_k_il_m_e_s_i _B_ul-ga-, -

Kralı 
Şimdiki buhranın bariz farkı 
istihsalatın fazla oluşundadır 

-3-

Söze batlarken eneli kayted• I türdü .• Bu vuiJtıt ön.lind~ Yollun 
lim ki buhranın bariz vufı birfula (circuit fenne). ~y•ıne tebeen 
iıtiboalit (ıurproduction) buhram daralan marıenın ihtıyacmdan fazla 
olmaııclır. Ayın hadiıeyi bir noksan ka1aa ba~~-tekr".:".:nnk~ ka
btiblikit (Souı· coD10mmmtion) aasme, talip -~an e no 
buh djv tavsif edenler T.,,a do- !arının 0-let aandıgına avdet etma 

ranı ,e . eli .. h la d '- ıl 
layiıile bir enflaayon (inflation) mu ıı, kre .tor eoap rırun a "" ma 
aclelesi tekfuıde görenler de hakb- •• :ıanın ol~. . . . 
dır. Çünkü hepsi atağı yukarı bir . Bu deflatıon amelıyesıru otama-
k _ı__ tıkınan yapmak her zaman kolay ol 
apıya ç .... r. d . "b" 

lıtihsal fazlalığı dernek, ıüphesi:ı ~· Babuıuı Loı:,ı .ra pıyasa11 gı. ı 
· tihlikitın bel edemiyeceği derece- dunyanın bankerliiin! yapan bır 
" · t"h ı·ı demektir. Buna iıter- marıedeki muhtelif ve zıt menaatlar 
de ıs ı sa a ,_ · bu · · '- ·· • · iıtihl&k noksanı de diyebilir- e .. ıerıya neticeyı açı.. gormeg& 
senız d ·· · b 1 · · z.. Şu farkla ki hadiseyi bu ikin- e mu&a1t u unmaz. 
·~m k"ld go··renler istihlaki tezyit lngiltere banka11 ise keneli bank-
cı şe ı e ti .. bu mak"t d 
yollarını arryarak buhrana çare bu- no arıkıçhalın d ~~1,ad~ s· .. ~se ı e 
1 akl h~-p ederler Lo..+ Cor- yapaca e ...._, ı. ınnetıce n ac arını .... ..,. • ,~ . • . 

talep edilecek 
Cemiyetin böyle bir karar vere

ceği tahmin ediliyor 
CENEVRE, 18. A.A.- Mecliı, :yarıa 

Mbd her iki taraftan arblıı: ıiki7etle.ri.ni 

deiU, meaelenin muılihane bir aurette 
halli için bt'i temayüllerini bildirerek •• 
aiyeti taTalb. etmelerin talep elmeie ka
rar vermiıtir. 

Diier tarafrn mutabık kalmaları belı:

leailmemekte olduiunclan M. Brla.nd, mi 
da.lııelede bulunarak meclisin noktai na· 
%arını tetrih edecektir. 

Bu sabahki celae eanaaıada lıpan7a 
marahbatı M. Madaroaianın lu.t'i bü
mldahele•İ üzerine 13 lerin her türlü rnü 
talu.ddim. müza.kerattaa ev.-el Çia'deki e

raaİDİn tahli7esi lehinde vaziyet almıı ol-
daklarr iatihbar edilmiıtir. 

tarafmdan himaye .dilmesi liaımplec.•· 

iiai sö7lemei• iaa ltizU.m 7oktur. 
Diğer taraftan, M. Yoıhizavanın re-

fakatinde bulunan kimselerin be7anatine 

a.u.aren -ki mumaileyh. bu.alan tek1İp 
etn1emittir - Japonya, Cemiyeti akvam 
mediıinin battı barektl lc.arıt•ında Cemi
yeti ak.-am au.lljından iatifa etmeii dü

ılinmemektedir. 

japonganın ~kilm•ıi 
meselesi 

TOKIO, 18. A.A. - Cemiyeti akvamı111 
mecliıin müaakerabna bir Amerika'b 

mütah.idi da•et etmeie karar vermeai Ja
pon •fkirı umumi7 .. ini bilbı .. iısal et 
mekte berdevamdır. 

Kraliçe ile beraber 
İtalyaya hareket etti 

• 
Ankarada ismet Pş. yı 
istikbal hazırlıkları 

ANKARA 19 (Telefonla) - Batvekil İsmet Paşayı istikbal 

için fırkada bugün bir içtim& aktedilerek program hazırland~ 
Cemiyetlerin ve Halkın iatuyonda muhterem Başvekili daha İ· 
yi aelamlayabilmeleri için istasyon dahilinde ve haricinde yerle• 

ayrılması takarrür etti. İsmet Paşaya şehir namına güzel bir 

buket akdim edilecektir. 

Cumhuriyet bayramı 
Merasim programı hazırlandı 

ANKARA, 19 (Telefonlu.) - Cümhuriyet bayramında ya 

ııılacak meraaimın programı hazırlandı. Meclis caddesinin ilo 

tarafına tribünler yapılıyor. Bu sene Gazi Hz. nin tribünlerinİO 

yanına misafirimiz M. Litvinof için de bir tribün yapılacaktır. cun ( development loan) teklifi bu giliz !ıraları. darl~ ~ted~ taıtı, 
kab"ldendir Beynelmilel tedarük e- taıınca da fiatlerımn duımell zaru
dile::ek ser~yeleri bütün alakadar ~i old.u. Bu hadi!" şüpheaiz bir nevi 
eden büyük projeleri vucüda getir- İnflation ~em~.W:· . .. 

k · · 1 tırarak 1• ••İzlere i• bul· lnflation hukumetlerın butçe a-

Japonyanın, Amerikanın mecli•e lca
bulü lıakkaadaki notu.ı .... ttir; mamafih 
So•retler hak.landa 7apıla.n telmih. i.le nİ· 
hai ihtiyat kaydinin T okioııun bir mace

raya atdacaiuu derpif etmei• müıaade 

bahıolııaadıjr zaanodila\ektedi.r, 

Japon7a hü.kiimetinin C.mi7eti alc:•a.n.. 
m ecliaine yeai bir rapor •ererak Ceae
•rede ittihaz ol~ mukarrerat hakkın· 

daki kanuni ıınü.liha~arında iırar etm ... 
ie karar •errniı oldui• •e diier taraf
tan erk&nı aıkeriyeain. Japonya c••İJ'e
ti ak Yamt terke mecbur ltaJaa dalü, oaa 
ka.rıı yapdacak adaletaizlilc.lar• mukave
met etmeii. tahb brat"a almıt bulundu

iu ıöylenmektedir, 

Kral Boris Hz. Bulgaristanda demir yolu inşatı:lı 
me ıçın ça ıı , s ,_ • tih', '-
mak davası bu türlü düşüncelerin çıklannı kapama.. veya 11 ..,.. et-

h 
'
.diri tikleri aerTet ve kıymetlerden müte 

ma su' u. eli" bo 1 "f d .ı. • • ka · U • h b" tah · v ıt rç arını ı a e etm.,.. oçın r Hakikatte mumı ar ın rıp lık olarak kard klan .... ,._. 
~iliği sanayİİıı ihyası ve iatihsal fa- 1' llZbo 1 laçıihr 1 L--~~~ 

Japoa uıatbuabaıa buraya selen laii
llMlan, tlik-U.n büfedecek bi.r mahi7ette 
ol•p iyi bir te•İr 7apmııtır. 

. . . . d 1 eki" ra ve no ar aç ...,......,....11111 
alıyetı~ın -r_eru ~. non_na ş 1~ martenin ihtiyacından fazla teda
girmesı eski tertıbı tadil eden yem .. 1 da tu'-•,. __ 1 ••• Lı. 

eEI dalıilinde TU meyanın ....._a .,....fuauon 
prosramJar ve hed er banknotlarmcian doğar. lqiliz lira-

M. Briand' a verilen şaşırtıcı 
bir sııalname 

vuku'-'lnwı ve bu sebeple ınarfde- larmın ~- •-- ~- -· ledii" · · · · h ua yuıu.nua soy uruz gı-
rin mlıisam ve toveuuu ve er mem b" t11 28 . aı~ı- t - ediJ-L ·ı • • . ,,.. . · ı ıo zı UD&A eaun cuı mıı 
leketin ithalat ve ihracatı vazıyet-, ld • .. ··t-L-•-' ı..-- )·"-.... . • . Alma ı_ o upna sore mu~ ---.,ı ._.n 
leri değİf1D1• ıdi.. nyarun te11> lu .. tı" • -~t d "L--~ 1 .,. e erııı can IGUC1. er en ıuarft o -
ba•ma Yllfl'Yl'mamaktan dolayı mai 1 ••-- elir B -•--- • kar • h emlek . IDUI 1ALUD g • Uwanıı ue fi• 
lup olmq ~ulu~ı laerb'~ _._ . o:tı lıtı ekseriya her hangi bir emtiadır. 
kendi kendisine .....,, o um... ıçm Fazl · tib 1,trn b" ilani" • •-•-'--. h defi da • ıı aaıa. ır ı ııLVIU«r 
iktısadi hr.~tını yem e. _ er · fiatini bankaların teobit ettiii marj 
h~linde ta~e sevk ~bnqtı. Adeta lan da geçerek uçuruma •üriildeme 
bır (autarchie eco~e) modası ğe baıladığı zaman bu senetler kıy-
çıklDlftı. Avrupanın aan at memle- metlerinden n.aııl kaybediy bu 
k~!.le_ri de_artık ziı:_ai iıtihsalitta ken )ara dayanan paraların da o'::bett: 
dılerme -~ olmaga çalqıy"':, . buna karJılılm:ı kalma11 ve karfılıkıız ka 
muubbil :onat memleketlen ue ha lan kıımm da tedaYiilde tutulma 
riçten ma...,uat itlıali.tım ıiddetli ta- da iırar olunursa bu '--1- 1·"-

1~ 
if-•-- tabi ~--'- ·· dahil •-..uıı•n mev r aa-e tu-... aanayun • cut bütün paralann kıymetini teruıi 

de inkifafmı himaye ediyorlardı.. ı • il ima --" "dir B d · . k f" ti e am o sı zazun . u a ın .. 
Zirai ıstihsalat arttı ça 18 er flati qka!inden birid" B 

düştü. Fiatlerin düşmesi de zeriyat Lon:~a piyasasındaki hazi:.; bouna 
müıtahsili memleketlerin iıtira Te larmı ilave ediniz• vaziveti bu-t~ 
• "Ll,k L d • • ---'ttJ. D"" • o ı n Un 
utı._ .. u retını "'""' unya n~· vehameti bütün bütün meydana çı
fuıunun yarıs1ndan fazlaırna sahip kar 
olan ziraat menıleketlerinin ittira ·· 
kudretinin azalm:ııına Çindeki, Hin-
diıtandaki dahili harplerde ikinci 
birer müessir oldular. 

Bu suretle mamul maddelerin pa 
zarlan daral<lı, bazı yerlerde para-
11zlığa, fııkru zarurete, harp ve iğti

Balbo filosunun Ok-
yanos seferi 

ROMA, 18 (A.A.)- ltalyaa. filosunun 
fAJa diğer bazı yerlerde İıe &'üm.riilr; Atlas Oltyıa.noau. ce..-elirunıa ferda"ncla 
manialarına çattL Demek ki iıtihoal 
miktarı istihlakat kabiliyetinden 
fazla .>!muştu bu da mamul eşya 
iıtofdarmın fiatlerini kırdı. Netice: 
g1İrünen buhrandır. 

Buhranı bir enflasyon muadelesi 
ıeklinde görenlerin tahlili de bizi ay 
1tı 11eticeye isAI edecektir. Filvaki 
fazla i&tihsal, fa~la i•tok iddiharını 

faıi•t reji&irlla onuncu ,.,l dönüınü.nde 
bia2at M. Balbonu..n riyaaeti alt.oda ye=:ıi 
Ye büyük bir lı.a•a cM'efinı yapılacait ha
ber .-erilmiıti. Bu lıaber üzerine ecnebi 
memleketlerde hemen birçok İtal7aa fi.

loıunun Ne•yorka aeyaftat edeceii hava
disi ortaya atılnı.ıtbr. Ba haber 1reçeoler
de ye.iden itu edilmittir. 

Bu meıele bakluada aali.hiyettar ita-
emtianın ve istihsal vesa.itinin bollat lyan ma.bafiJinde aeyabatia. nerele.-e icr-a 
a.1asın1, kreGj amillttinin artmaıı da 
miibadele vasıtalarmtn çoğalmasını 
mucip olur. Mübadele vasıtaları is
ter me•kfık veya gayri meıkük altın 
i1ter kitğıt para isterse hazine bo· .. 
noıu, çek, poliçe ve taire olsun .. 

edileceii, ne sibi anasına iıtirakile •• 
ban•İ tarihte ya,.lacaiı huauıla.rının tim 
diden tayin •e teıbiti mün1kün olmadıiı 
beyan olunmaktadır. 

Bu yolda bir proje •araa da henii.a: İt· 
tihaz edilmit bir k;arar yoktur. M. Bal

bonun hali ha:ıirda Bu.dapeıtede oldu.iu 
Bir kaç yıi<J.r devam eden fazla 

i.tihsal her tarafta \'C bu meyanda 
•• bir pro~am nte.c11t ite bunun herJngilterede fiatleri düşürüp ve istok 

lan biriktirii> fabrikaları kısmen ta- halde mumail.,.bia ca7bubeti ura.tında i

til ·..-e htt tarafta yeni iıtihaali taz- lia edHmiyeceji de lıı:ayde ,..yandır. 

yik etmeğe başlayınca Londra pi
ya3asını gıdalandıran yüzlerce mil
yon ecnebi sennayeai ve mu meyan 
<b kendi paralarına 1 ngiliz liraımı 

Kazazedeler 

meınetyapmış oll\D memleketler ban bi.tlıtia birllalde Lyoa lrörf•lnin ufak bir 
ka,arının Loodra pİyaaalarnıdaki 

rezervleri de kendini toplamalı: için 
geri çekilmeğe mecbur oldu, ve çe

MARSIL YA, 18 .A.A. - Kü<ük b;r 
lır.ayıja binm.iı oJAa 3 pluı, rorpnluktaa 

lima.aa olaa Graa D" Roi•ya .. lm'41erdlr. 
Bu. adamlar, perı•aıahe sü.nü batnut olaa 
Marıil7a lima.ıuaa • .. aup bir talup•nİa 

kilirkea fnaüterenin altınına, killç• tayfuuııdandır. Kasaya uir•••t olan t•
sinj V'""8 istok emtiaauu beraber gö lopede 8 kiti •ardL 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 M ht (1) ı Böyle bir kitabı hemen almak iı- anzum mu ıra temez misiniz? Ben onun bahıini 

Yeni çıkan kitaplann hepsini gÖ- duyar duyına:ı kitapçıya koıtum. 
rüyor musunuz? Cörmeğe çalıııyor Çok eğleneceğimi umuyordum; bu 
muıumız? Okuyun demiyorum. Ba- hususta yanılmıtmı. Garabet insanı 
bı-Ali caddesinden geçerken kitap- pek muvakkat zaman güldürebili
çıların önünde bir parça durup ca- yor;ıonra öfke batlıyor.Tahir B. bu 
mekanlara göz gezdirin. Vakıa yeni kitabı niçin yazmq? Durup durur
bir isme tesadüf ebnediğini:ı günler ken edebiyat tarihimizi on birer he
çok olacaktır; fakat genç ıairlerimi- c.~ kafiyeli oatıılara yazmata ne 
zin buılarmın kitaplarına bulduk- )uzum vardı? Nesrin ne kabahati 
ları UDftlllJl prabeti aize, ekseriya vardı? 

bot döonıenin verdiii acılığı unut- Her nedense me111ur yazdığı mu-
turur. kaddiınede diyor ki: "Edebiyat ta-

Hem o camekanlarda yalnız böy- ribimizi okuyan talebeye bir muhtı
le garip isimler görmezsiniz; bazan ra olsun cliye ıu sayfaları kar~ladım. 
latin harfi kiıve•ine bürünmüı eski- Manzum yazıımıa ıebep: vezinli 
likler; bir daha dirilmemek Üzere sözlerin kolayca zihne girmesi ve 
öldüğünü zannettiğiniz eskilikler uzun müddet hatırda kalmasıdır.,, 
görürsünüz. Bugünlerde iyice dik-
kat edin: küçük, krem rengi bir ki. Bu kitabın, ''Llıelerin onuncu sı- , 
tap dikkatimizi muhakkak celbede- ruf pniııramına göre yazılmıı., oldu
cektir. Ne olduğunu iımi söylüyor: ğunu da kaydediyor. Anlıyorsunuz 1 

"'Batlangıcından tanzimat devrine ya! kendisi de muallim: bunlan ta
kadar Edebiyat tarihimize dair lebesiae ezberletmeğe kalk:ı::ak. Bu
MANZUM BiR MUHTIRA,,. nu düıününce gülmek bitiyor, insan 

ürkü veriyor. 

(l) İttifak matbaası Edebiyat tarihini ezberletmek! ..• 

zırnı da ya 1 

PARIS, IS. AA.- Matea s..aete•i., Ja
pon he1etiı:Un hülı.ümette11. yeni talimat 
.ı.u, olduiuau ... bu talimatın bu aün 
M. Briaacl'a •• cemiyeti alıı:•aın mecli•i
ne t .. cli oluaacaiım 7umaktadır . 

T a.limabuun.e ıu me.-addı ihtiva 
yor: 

edi-

1.-- Amerikanı.a mü.zakerata iıtiraki

•İll mUteber olup alruayaca.jını tetkik et· 
m.•k Üz.re hukukıina•lardlUl mürekkep bir 

komi.•yon teıkili ıuretinde M. Yothiu.•a 
tarafından vukubula.n teklifl reddetme•İ.o.İ 
M~ Bri......l ne ıuratle mllh.ilt siater•bilir? 

2.- Mecliı hulnakıinaıların nndc.arre
rab sayri mü.ıait olduiu takdirde o aıu· 
karror•b reddedebilmds. ha.klana m.allk 
oldufu halde, a&a•rnda.a birillİ.n. hukuku
nu neden dolayı tanınmamak hareketinde 
balundu? 

3.- M. Briand, Amerikaıua müu.Jıı: .. 
rata iıti.rak etm.eıine müsaade ederle.en 
Lehiıtan Ye Yuaoala ... .ranın bu aokta hak 
kında ••detmiı olduklan ihtira&i kayıt
l•n neden dolaya kabuletti.? 

4.- Japonya hukuku teılim edilme

miı olduiu halde ıimdi metalibatıoı na-
111 müdafaa edebilir ? 

5.- Japonyanuı •erdetımit olduiu iti.
raalar aa•ydanda iken Vaıhinston'•a 

mecli.sdelri hukuki vazi7eti. ne olac.aktrr? 

Japoa aılcerleriain çelı:ilmeai ihtiraali 
h.aklunda Japoa hariciye a..a:un, bu çelc.i.1-
ma ameli.yetinin krıım 1apr'lma•• IU.m
seldi.iini, çünkü Cemiyeti alı.Yam tarafm
da11ı bir tarih teıbit edilmemit buluada
iunu •ÖJ'leııniıtir. Japon tebaasının hayat 
Y• em•al •• eaıılikiain Cin. nıenıurlan 

Yeni bir telsiz telefon ı 
istasyonu 

TRIYESTE, 18. A.A.- Bu a,-.n 28 ;. 
de kuYTetli bir teltiz İ•turonunun lcü
tat reaai 7ap1lacakbr. 

Lille'de bir hadise 
LILLE, t8. A.A.- N.Jt.iye mecli•leri 

intiba.bati dolayiı.ile divarlara beyan.nam• 
yapıtbnlrnasına nezaret etmekt. olan So
syaliatler ellerinde ıapalar bu1unan bir 

takun komüniatlerin hücumuııa maru-. 
kalnu,lat"dır. Bu mutaarrızlar kendilerini 
aükünu muhafaz.aJa da.-et .den iki k'4i 
aiır avrette ya.ralaamııtır. 

Roma - New Y ork 
seferi 

ROMA, 18 A.A. - Balbo filosunun Ro 
ma • Ne•7ork •.ferini icraya teıebbüı •

deceii babe.ri henüz t••1JÜt etmemiıtir. 

Ezberlenecek mısralar da bakın na
ıd: 

Eacumle o aann ı .. hip edebi. 
T•ci Beyin oilu Ca'fer Çelebi 

Ka:z;aaker oldu, nitancı oldu 
N;umi1lır, nesriyle unü duyuldu. 

V a.la.a fuhna niabeten azdı: 

(Hevesname} i.le bir (Tarih) yazda. 

Sadt"ce ya.z.ıtmıt iı.e de ıi'ri 

Vaıaa(a benzetti üılübu neıri. 

Yapbiı lıtaobal ta•viri süzel 
Mürettep diYaor. deiil nıü.kemmel 

Fikri p•rlaksa da ıi'ri duyıuau:ıı: 
En son :za'Yallıyı öldürttü Yavuz 

Dok~ yüz yirmi bir yılında ma'dwn j 
Balatta metfundur Ç•l•bi M•rbum 1 

Ben ezberderıinin aleyhinde de-
ğilim; talebeye güzel ıiirleri ezber-! 
lebnek hem edebi zevklerinin teıek- I 
külüne, hem de doğru türkl'e Öğren- , 
meleriene yardım etler. Fakat böy
lesini Öğretmek günah değil midir? 1 

Yuk m!aki parçada Tahir Beyin 
imli.sını aynen muhafaza ettim. 
''Cafer,, yazamıyor, ''Ca'fcr,, yazı
yor; acaba okurken de arapçarun 
''ayin,, mı çatlatıyor mu? 

Tahir Bey, "galatı meıhur., u da 

CENEVRE, 18. A.A.- Mecliı, ıaat 11 
den itibaren hafi bir celıe aktetmittir. 

Çin ve Japon murahhasları hariç olmak 
üzere mccliı azaları ile Amerikan müıa

hidi bu celıeye ittira.k .derek dün a.k

t•• Japonya tarafından tevdi edilmiı o
lan memorandöma ittil ke•betmitlerdir. 

Mecliı, M. Brland tarafından hemen 
iti. edilecek olan ce•abın metninde rau .. 

tabık b.lmııbr. 

Meıgul erazide 
CHANGHAI, 18. A.A.- Japon ku•-

vetleri Cha.ıasohande •• Ki.rinde tayyara 
kararsihlan •Ücıuda cetirmektedir. Ja
ponlar Kirinde ılıntrn muhtelit aık•rlerdea 
mürekkep bir fırka barındırmalı: için de 
lam selen. terti.batı almaktadır. 

Ayni zamanda Japonlar Kiria e1a1etı.
de teıis eden iki idarenin yardimile Çİ•· 
liler-dea. atlıı:er 7azmai• da batlanuılar .. 
wr. 

M. Briandın hazır/adılı 
l4giha 

CENEVRE, IS.A.A.- M .. çW"i ihtila

fında iki tarafı tqkit edeo Çi• •• Japoa 
mümes•illeri c.m'7eti. .Juaa mecliıi.aia 
yanlli içtimanuia bu ihtiJifm ha.ili bak
landa sarih. t.lc.liflerde buluamaja da.-e.l 
edilecektir. Japon •• Çin •uralılıaalan bu 
haıuata iti.laf eclemedik.1...-i •e bir t•••İJ'• 
aureti Üzerinde a.alıaıamacLlc.ları takdirde 
M. Briand ınenua b.hia ib.tilifm halli 
için ha.z.ırladıiı iptidai liyihaJ'l m19Cli .. 
tevdi edecektir. Mec.lit azaaı M. Briaad'm. 
bu liyibaunr daha busü.n.lr:I içtimunda 
ittifakla ta•vİp etmit bulua111aktadır .. 

M. Lloyd George 
sosyalist 

LONDRA, 18. A.A.- Suuday Expre•• 
a•zete•i , M. Lloyd Ceorse'u.n liberaller
derı ayrılarak soıyaliatlere iltihk deceiini 
iıtilıbarabna atfen yu:m.aktadır. 

Liberallerin sol cena.lır ile J'•i bir fır

ka tetkil edecek olan mwn&i.l•rlıin bu f1r 

luıaı ... T eraldc.iper•er fırlc.aıı" a..ınuu a

lacakbr. Mümaile7h bu fırkaya 200 au 

alaca.lı:br ki ekıerini parlamento haricin

dedir. M. Lloyd Ceorse, ıoa7aliıtlere il-. 

tibak İçin tartolaralı: aerbe•ti•i •Übade
lenin batında bıtlunmuıaı ileri ıürmüı
tiir. 

Bir Yunan konsolo
suna tecavüz 

AOIS ARABA, 16. A.A.- Blr Erıneııi, 
Yunaniat.ı.n vi.•konsoluıunu rövelyerJe 7a
ralam14hr, 

kabul etmiyor. ''Hatabe., diyor ve 
bunun sadece bir tertip hatası olma
dığını göstermek için de hemen bir 
not çıkıyor: "Hutbe ve Hitabe: Nu
tuk Jemektiı·. Hitabe ve hitabet ise 
hatiplik nıSnasınadır. Maamafih 
.. lıatabe,. insanın Rklına "hatapl:k,, 
kelimesini de getiriyor. 

Bir kelimenin teliffuzunda bu 
derece titizlik gösteren Tabir Bey, 
bjraz sonra da: 

(Yuluj-) un ••mimi kalomi canlı, 
ifade yolunda, mea.l heycanlı. 

diyor ''Heyecan,, yerine "heycan,, ..• 
"Zarureti vezin,, için buna cevaz 
var da bunca okur yazar kimeelerin 
hahra için ''hitabe" ye cevaz yok 
mu? 

Türkçe kelimelerin manasına 
hürmet yok; mukaddimede elbet 
dikkat ettiniz: "MaD7.UID yazıtıma 
sebep ... ,, Burada "'yasıf,, , uyaz:rna,, 
yerine konulmuı. Ne çıkar! Türkçe 
değil mi? Artık onun içinde mi kül
fete gireceğiz? 

Bittabi bu kitabı baıtan sonuna 
kadar okumadım; fakat edebiyat ta
rihine benzer bir yeri yok. Sadece 
bir "tezkere,, ; affedersiniz, ''tez-. 
kire.,... ı 

Fakat bunun bir "tezkere., oldu-
1 ğu anlaıılmca manzum yazılıımın ıe 
1 bebi de anlqılıyor. Tahir Bey, her 

nedense bir edebiyat tarihi yumağa J 

• 

SOFYA, 18. A.A.- Kral ve lı:raJiçe 
laN. bir m.Gddet ikamet etmek Ü%Cre, 
ltalyaya hareket et.miılerdir. Miitarüai

l•yhi.ma, mütenekkiren ae7a.h.at etmekte
dit"ler. ltaJ,.ada ltalyan lcral Ye kraliçeü
a.in m.itafiri olacaklardır. 

Bir isyanın sonu 
HAMBOURC, 18. A.A.- Lenin.ratl 

lima.n.ıada bulunan Alman semilerindeki 
tayfaa.ın ia7anı hitam bulmuıtur. 

Zeppelin calonunun 
seferi 

FRIEDRISCHAFFEN, 18. A.A.- Z•p 
pelin balonundan &ltna.n bir tel•izde ba· 
lonun saat 6,30 da (merkezi A.ru~ •••
ti) Juby burnunun bi'%•aında bulunduiu 

bildirilmiıti.r. 

Hitlercilerin Brünswik 
kongresi 

BERLIN, 18. A.A,- Hitler hücum kı
taları konsreıine ittiralc. etmek üzre 
74..000 kitinin Brüaırilc.'e ıelmui belde

ni7or. 

BERLlN, 18. A.A.- Br-iinsvik na•1«>-
... t-aoı1aliıt konsreai kanlı at"bedelet"le 
baıla.m.ııtır. Bir çok 7aralı vardır. Hit!er

ciler, •mele mahallelerinde •ulu.bele bi.l
miıi.llerde bulunmaıla.rdır, 

japonyada askeri 
bir fesat 

TOKIO, t8. A.A-
paeteti, yeai hü.kürneti devirmek ve ye
rine aıkeri bir diktatörlülı. ikame etmek 
Üzere aılı:eri bir feNt tertibatı Dleyda.na 
çıka.nlmıt olduiım• ya&mektadır. Fuab 
yapanlar, tİ.ladiki bükü.metin Çin - Japoa. 
ihtilafı eanatında takip etmit olduiu ıi

yaaeti pek aaif telildti etmektedir, 

Küçük rütbede 5 zabit te"Yklf edilmiı· 

tir. 

Kanada'da bir fırtına 
OTTA VA, 19. A.A.- Saint Maurent 

körfezinde bulu11.an •e denUe a.çılmaia 

müu.it yazİyette bulunan bütün remi.l•• 
sönderilen bir telıi.sde K.uebec civarında. 
Gaıte aa.biline doina alelacele witmeleri 
ve bir fırt.na eıaa.anııda balmıt olmal•nn 

dan korkulan on kadar balrlu;ı 1remi•ini. 
aramaları rica edilmi4tir. 

Meksikada kargaşalık 
NEVYORK, 19. A.A.- VCl'"a-Cruz hü

kUmeti dah.i.linda Tlapocoda ki.liselerden 
birinden bir kaç heykel ve put alınıp aö. 
türülmü, olması dolayisile çıkna arbede 

ler netİc•ıinde on kiti ölmüttür. Elıali 

.lıükümet memurlarını le.ili.enin yal'm;ı e• 

cl.ilmeıine müsaade etn1iı olmakla İttih~ın 

etnlittir. 

Belediye d.ıircsi de dahıl olduğu halde 
bir çok bi.nalaı- yakılnuthr. 

heves etmit; söyliyecek, mevcut üç 
dört kitab,. ilave ede...-ek bir şeyi de 
yok; ıuen-ıur yazaa bu Jüzum:ıuz
luk hemen göze çarpacak. Manzum 
yazarsa bir nevi yenilik olur •.. Fa
kat bu yenilik olıa olsa "Yeni Ca
mi., nin yeniliği nevindendir. 

2.- Edebiyat tarihi 
Mamıüi ben, kitabı için, Tahir 

Beye minnettanm; mekteplerimiz
de ckutulan edebiyat tarihi dersi 
hakkında dütündüklerimi bir kere 
daha söylememe fırıat verdi. 

Edebiyat tarihi dersinden gaye 
nedir? Bir milletin çocuklarına o' 
milletin dilinin nasıl teıekkül etti
ğini, büyük tair, nasır ve filezofla· 
nn ıetirdikleri fikirleri, hiıleri öğ
retmektir. Edebiyat tarihi, muhar
rirlerini tercümei halleri değilse, 1 
ancak fikriyat tarihidir. Fakat böy
le bir §eyin bizde okutulmasına İm
kan yoktur; çünkü Türklerin, bu
gün müsbet olarak bildiğimiz tarih
lerinde esaslı fikir cereyanları yok
tur. Bütün divan f&İrlerini, halk şa
irlerini alın: hepsinin söylediği bir 
kaç yüz mazmun içindedir. Mistik
lere gelince, onları ben pek iyi anlı
yamıyorum ve bunun için, eseı·leri
nin derin fikirlerle dolu olduğunu 
söyliyenlere inanmoktan başka ça
rem yok. Fakat mistik!~, bir emi-

SOFYA 19 (Milliyet) - Mali mütkülattan dolayı hükUıne' 

şimendifer idaresinin tanzim ettiği yeni inşaat programının tat· 

bikıru tehire karar vermittir. Sadece io,aama ba,lanmış olan kı· 

sımlar ikmal edilecektir. 

fevkalade Afganistanda 
tezahürat yapıldı 

C:ONDRA 19 A.A. - Kabilden bildiriliyor: 
Geçen hafta taç geyme merasimi yapılan Efgan .Şahı Nadir 

Hanm §erefinE- tertip olunan merasim meyanında ezcümle 40 .ka· 
dar zırhlı otomobil ve bir miktar tayyare ile takviye edilen ve biı 
Alman kumandana tarafından idare olunan bir takım piyade ve 
süvari kıtaalma fenni bir surette yaptırılan manevreleri zikret· 
mek lizın1dır. 

llk rasinılerdeo biri mühteşem aliiyın Kabil sokaklannda ~o 
laşm .. 11 olmuştur. Müteakiben Şah büyük üniformalarını geymıt 
olan sefirlerin yüksek, sivil ve askeri memurların ve meclis aza· 
sının huzurunda bir nutuk iradeylemittir. Rus sefiri, Süfera na• 
mına Şahı tebrik eylemiştir. 

Bu merasime bitikten Lonra 1 O bin piyade ve süvari tarafın
dan bir geçit resmi yapılmıştır. Askerlerde görülen intizam ordıt 
nun son zamanlarda şayam dikkat bir surette terakki ettiğine 
delildir. 

Ankarada bir ev bir
denbire yıkıldı 

Enkaz altında kalan aile 
efradı kurtarılmışhr 

ANKARA, ıg ( Telefonla ) -
Evvelki gece saat üçte Haric'·'e 
vekileti katiplerinden Rafet Beyın 
müıteciren ikamet etmekte olduğu 
ev birdenbire yıkılarak Rafet Bey 
ye refikası ile iki çocuğu enkaz al
tında kalmıılardır. 

Hadiseyi haber alan polis derhal 
imdada yetiıerek feliketzede aileyi 
kurtarmııtır. ıt.fet Beyin Hanımı
na ve çocuklarına bir ,ey olmamıı 
isede kendisinin pannaiı kırılrruı 
ve aağ ayağının kemikleri üç yerin-

den çatlamıftır. Hadu..in aebelı' 
evin alt kısmını tamir eden uıtanı' 
evi aıkıya almadan bazı dıva.rlaı1 
yılmnq olmasıdır. Hadlıeye sebet 
yeren usta tevkif edilmiıtir. 

ltiD garip tarafı ıudur ki; R.af~I 
Beyin üç yatındaki küçük kızı o ~ 
ce yıkılan odada yatmak iıteme<JJlf 
ve karyolaaını yandaki odaya SÖ: 
türtmek için epice ailamıı tesadüf 
e-; olarak çocuğun karyolasım ı-· 
ııtmak iıtecliii odaya birfey oJıııa 
ınqtır. 

M. Mac Donald'in beyannamesı 
LONDRA, 19 A.A. - M. Mac Don8ld müntehiplere hita• 

ben nesrelti ği ıkiııci bir beyannamede intihap mücadelesinde 
daima ~n mühim nıeaeleyi göz önünde bulundurmak ve tali me
selelere o kıdar ehemmiyet vermemek lüzumundan bahaeyle
mektedir. Bu en mühim mesele ise mali vaziyeti ıslah etmektı; 
dir. M. MaC' Donald bu vaziyete kar§ı gelecekmiyiz yoksa gelnı• 
yecekmiyiz diye soruyor. 

yet içinde, daima huıuıi bir zümre 
dlr ve onların '"mesaage,, ları, mek
teplerde öğt'etilecek ıeylerden de
ğildir. 

Bence, daha bir müddet, mek
teplerde sadece eski ve yeni J&irleri
mizden müntahap parçalar okutup 
onları anlatmakla iktifa edilmelidir. 

Hem bizde edebiyat tarihi ilmi 
yepyeni bir ıeydir; 1908 den sonra, 
Köprülüzade Fuat Bey ile Merhum 
Şahabettin Süleyman'm bir kitabı 
ile bafiadı; o halde henüz faraziye 
halindedir; tam, müıbet bir tekil 
alamamııtır. Mekteplerde naaıl o
kutulabilir? Faraziye üzerine İf gör
mek, araıtırmak ancak Darülfünun' 
da olur, liselerde değil. 

Türk edebiyatının ilk devirleri 
için elde edilen vesikalar, eksik de
ğilse bile, tasnif edilmemiı bir Iıal. 
de. Bütün o kitap ve kağıt yığınının 
taınifine çalışıyorlar; Fuat Beyin 
idare ettiği Türkiyat Enıtitüıü, bü
yük bir hinmıet göıtererelr, bununla 
uğrqıyor ve alkıılanacak neticeler 
veriyor. Fakat bu, edebiyat tarihi
nin liselerde okutulması için kafi 
değildir. 

Bizin cemiyetimizin tarihinin u· 
mumj hatları henüz tamamilc ma· 
lüm değil ki e<ll"biyat tarihimiz te-

bellür etmiı olıun. Bunu ı Fuat B•Y 
de çok iyi görmiif ki son ıenelerd• 
edebiyat tarihinden ziyade, ı
rible uğrıqıyor; çünkü bunll• 
hakkında sarih bir fikir edinmed"" 
öbürü ile uğraımak, onun lıakkınıll 
doğruya yakın bir ilim kunnak ..,._. 
bil değildir. 

Biz daha tenkit devri geçinı19' 
dik. Eski şairlerimiz hakkında tel· 
kikler daha yeni batladı. Tafıilat d• 
rinlettirilmeden "etude densembl.., 
olur mu? 

Bu denin mabzurlan oluyor. it' 
te bir tanesi: Tahir Beyin kitab<
Tal ebeye falan tairin kaç senesi o~ 
doğup öldüğünü, eoerlerinin iı~ 
öğretmek. Biliyorum: edebiyat t11rt' 
hi dersine taraftar olanlar bu ~ 
kabul etmiyor; fakat baıka11na iıı'" 
kan var mı? Fuat Beyin son yazdı!' 
ve yukanda söylediğim gibi dıJıl 
ziyade birer milli tarih olan kitaP" 
lar müıtesna, edebiyat tarihi elif' 
ne varsa hep birer tezkeredir. 

Türkiyat Enstitüıli ıündiki ıibİ 
devam ederıe bundan belki elli ,e
ne sonra mekteplerimizde hakiıı
ten bir edebiyat tarihi okutulabilir 
Fakat ondan evet yapılacak her ıe>'• 
karııık, perakende olduğu içio f•Y 
dalı değil, zararlıdır. 'f J 

Nurullah /. 
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Tütün 
ikramiyeleri 
Malmüdürl üklerinde 

tevziata başlandı 

Pollste 

Heroin 
Kaçakçılığı 
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Belediyede Hayvau Rüsumatta 

Ekonomi 

Sekiz aylık ithalat ve 
ihracat farkları 

İthalahmız azaldığı nisbette ihra
cahmızda fazlalık göze çıırpı~or._ 

. !ekil sergiıi hakkında hır ıeblıg 
ihracat ofisince 1931 aeneoı ıon netrelmittir. .. • 

tekiz _,.w. ithalat ve ihracatım~ Bu ıebliie nazaran mııstemlekat 
dair bir iıtatiıtik bazırlanımıtır. B .. IS Kinunuevvelde kapana-. ·ı birlikte ıergllt 
İstatistiği aylık takıunatı e co.ktır. 
neşrediyoruz. ithalat: Tebliğde sergini~ her. sme aç~a-
Ki.n AYLAR )~~~446 cafı rivayetleri ıekzıp edilmektedir. 

Şub:tnuaagj 10,254,672 Amerikanın 1931 
Mart 12,851,526 ı it • 
Nisan 1o,ssı,36l pamuk re 'o esı 
Mayıs Jl,892,~ Vaıington ziraat bürosunun ne.'" 
Haziran 11,567, rettiği ıon rapora nazaran,. ~men: 
Temmuz 9,388,!!! ka'nun 1931 senesi pamuk 11tıhıala-
Ağustoı d,2~• tı 16,284,000 balya tahmin e~il?'ek-

1931 senesi ilk ıtılöz ayının ıtha- tedir. Geçen seneye niıbeıle utıhsa
litı yekUııu 90,033,232 liradır. ~al- lat fazlalığı 2,564,000 bal~adır. Bu 
bu ,; geçen ıenenin. ayni aylan9 ıtba- raporun netri pamuk pıyaaasın~ 
lit yekıinu 92,668,173 ~~ l~~ se!'e mabıuı l>ir tenezzÜI huıule getir· 
•İnde 187,994,865 lira ıdi kı ıtha~- mittir. . . 
lnnızın gittiky -.Jnuıkla oldugu Amcr;ka pamuk kooperatıfıne 
görülür. dahil bulunan bükümetler bankalan 

AYLAR LiRA 8IY1 aktettikle.-i bir konferansta İotfü ... 
Kanunuıani !!•=• 131 ' litın fazlalıfı ~arft1~n~a pamuk. f~at 
Şubat 10'592'957 )erinin düımetıne rnanı olmak __ ıçın 
Mart ' 9• 705 alınacak ıetbirler etrafında muzake-
Niaan lO,~~ı'.:ı70 rede bulunmutlardır. ilk tedbiı· ola-
Mayıs :•415,528 rak yedi milyon bslya pamuğun 
Hazıra" • 

528 649 ıtok olarak aaklanmas;ne karar ve-
Temmus , ~708;266 rilmiıtir. Bu suretle. p~yaoaya fazla 
Ağuatoa lb pamuk çıkmasına maru olunacaktır. 

1931 ilk ıeldz aylık racatımı:ı: 
69 

32 
lir dır Halbu.ki geçen Difer taraftan gelecek sene pa-

'9 . .Jlil8k kia · a. •mda 85 304,174 muk ziraatinin tahdidi etrafında ela 
ıenemn ıezJ ' nf ··k 
Ve 1929 

• · ilk ıekiz ayında ko eransta muza erat cereyan et. 
ıenuuuo .. 

92,498,421 lira idi. . mıtltr. 
1931 ilk .ekiz ayında başlı~ ~- lzmirden son bir 

raç maddelerimiııİn ihracat vazıyeti 
tudur: haftalık ihracat 

MADDE 1931 (T.L.) 
Tütiın l 3,854,J46 
Pamuk 3.086,688 
Fmdık 4,679,625 
tJzüm 3,856,077 
Zeytinvaiı 5,807,824 
l\fyOD 2,048,J6ı 
Yün 1,085,349 
lndr 769,701 
Arpa 800,933 

lzmir limanından son bir hafta 
zarfında muhtelif ecnebi memleket
lere 1,387,000 kilo üzüm ihraç edil
miştir. Mevıim bidayetinden 15 lef 
rinievvele kadar olan üzüm ihracab 
ı0,229 tondur. 

Son bir haftada ı,56ı,273 kilo 
incir ihraç edilıniıtir. Mevsim bida
yetinden beri ihraç edilen İncir mik 
tarı ise ı0,527 tandur. 

Kahve ve Sergisi Kaçakçılık 

Bı·rahaneı·er - Tahkikatı 

Belediye yeni bir tali· 

matname yaph 

Belediye kahvehane ve birahane
ler için mühim bir talimatname vü
cude getimıiıtir. Talimetnameye na 
zaran hua .. ıi ıekilde tecdidi bava 
tertibatmı haiz olmayan kahvehane 
ve birahanelerde pençere camlarımn 
üıt kııonlannda daimi hava cr.eya
nnıı temin için "V asiıtaı" ter tibeb 
yaptırılacaktır. 

Kayıt muamelesine 

devam ediliyor 

Dolmabahçede nki Haıahırlarda 
her sene olduğu gibi bu sene de "1Y 
vanatı ehliye ıergisi kütal edilecek
tir. Kayıt muamelesine 21 te,riniev
vel Çlll'l&rrıba günü aktamına kadar 
devam edilecek 22, 25 teırinievvel 
akşamına kadar da 10 kişilik bir he 
yet tarafı:lan hayvanlar puvante edi 
!erek mük.ifatlandınlacaklardır. Ser 
ginin at şubesine tehacüm fazladır. 
Bilhassa s rgi için yetiştirilmiş olan 
taylar çoktur. Hayvanatı bakariye 
şubesinde: Yerli, boz, Krım, boğa 
ve inekleri kaydedilmektedir. Sergi
nın geçen seneden daha iyi olmasına 
çol .. ılm~ktad,,-. 

Birahanelerde mezeler camekan
la mahfuz bir mahal do ve temiz lıap 
lar 'çinde bulunacaktrr. Artık meze
ler kat'jyyen müşteriye verilmiye
cek ve biç beklemeden derhal dö
külecektir. Bira tevzi ve taksim edi-
len te:ı:gB.lı zeminden ugari bir met ocatepe ve 
re yüksek ve üıtü, yahut çinko kap Adatepe 
lı olacaktır. Bira bardaklarını yıka-
mak için otomatik akar tu te s isatı Bu sabah Halice gırıp 
olacaktır. bağlanacaklar 

Artık biraların dökülmesine mah y . K 
ıuı olan yalaklarla yıkantı sulannı enı gemilerimiz: ocatepe 
toplayacak kaplar bayri kabili nü- ve Adatepe bu sabah Halice gi
fuz bir madeni boru ile Jağıma mer receklerdir, 
but bulunac ıktır. ı Gemilerimiz tersane önünde 

. Henüz bu tesisatı hlliz olnuya_n bağlanacaklardır. Haliç'te 29 
bırahanelere muayyen ve kısa hır tctrinievv l' d 1 cak d 
mühlet verilmiıtir. Mühletin hita- . . e e y~pı a e
mında kaymakamlıklar derhal tef- nız resmı geçidi içın hazırlıklar 
tiıata ba§layarak talimatname mu- yapılacaktır. 
cibince hareket etmiyenler ıiddetle --------
tecziye edileceklerdir. Geriye kalan eytam 

Kanalizasyona bağla- ve eramil maaşlan 
nacak ev helaları 

Evlerin Jağımlannı kanalizasyo
nun umumi macerasına birl~ttire
cek raptiyeler İD§a edilıneğe baılan
mııtır. Halalan umumi lağıma mün 
tehi olmıyan ev ve müeııeee sahip
leri yakınlarında muayyen bir za
man zarfında büyük birer çıkar yap 
tınnağa mecbıır tutulacaklardır. 
Muayyen mühlet içinde bu çıkurla
rı yaptırmayanlardan iki miıli para 
alınecak ve çıkurlar belediye tara
fından in~a edilecektir. 

Belediye ve otobüs 

imtiyazı 
lstanbul belediyesinin mahalli 

otobüs iıle me imtiyazım Ford kum 
panyasma vereceği hakkında bazı 
gazetelerde intişar etlen hav&diıin 
aslı olmadığı: F ord müeııeıeainden 

Haziran, temmuz, ağustos 93ı 
Üç aylıklarını bazı noktan mııamele 
leri ~olayıaile almamın olan eytam, 
eramıl Ye mütekaidinin maaılarımn 
Sultan Ahmet ıubetinde verilmekte 
olduğunu YllZlnıftık. Sultan Ahmet 
lDaaf tevzi ınahalli harap olduğu d
hetle tevziatı Beyazııtaki mülga zat 
~ları merkez ıubeoine nakledil
mıtbr. Maaş tevziatı 27 tqrinievvel 
alqamı nihayet bulacaktır. 

Hasta Çocuklara 

yardım 

Bir ı:ümrük memuruna 
işten el çektirildi 

Geçenlerde Eminönü merke
zi tarafından meydana çıkarı
lan kaçakcılık meselesinden do 
layı Galata güm:üğü muayene 
memurlarından birine itten el 
çektirilmittir. 

Tahkikata devam olunmak
tadır. • 
Karnesiz komisyoncular 

Gümrük komisyonculan bir 
ligi Maliye heyeti teftifiyesine 
bir müracaatta bulunmuıtur. 

Komisyoncular birliği bu 
müracaatında gümrüklerde kar 
nesiz komisyoncuların it yap
malarının önüne geçilemediğin 
den tiki.yet etmekte ve buna 
bir nihayet verilmesini istemek 
tedir. 

Maliye heyeti teftiıiyesi bu 
ciheti ehemmiyetle nazarı dik
kate almııtır. 

Edisonun 
Ölümü 
Maarif Vekili bir ta:ıiget 

telgrafı ı;ekti 

Vefatı büyük ve cihantümul bir 
teeuür uyandıran Amerikalı muh· 
teri Ecliaon için Maarif Vekili Esat 
Bey tarefmdan Amerika Maarif n&
zaretine bir ıee11ür ve taziyet tel
grafı keıide edilmittir. --------

Erenköydeki verem 

sanatoryomu 

Cenubi Afrika 

üzümleri .-------------. ' bildirİlmİftİr. 

Bab~e~pıda küçük Kınacıyan ha 
l'mda i.latı tıbbiye ve müstahzerab 
tıbbiye komiıyoncusu farhi Efendi 
tarafın~~n ls~f, un kurtııluı•bay 
ramı munaıebetileEdimekapı diıpan 
serinde tah~ te~•ıvide hulunan ço
c~klara tev:u ~lınek üzere bin, Be
~ıktat ve Oıkudar diıpanıerlerine 
de bet~r yüz '?a~et çorbalık kon1«
ve bedıye elnuttir. 

Verem aanatoryomu ittihaz edil
mek üzere Verem Mücadele Cemiye 
ti tarafından Erenköyünde Muhid
din PB.fAnın kötkü mübayaa edilmit 
ti. Sanatoryom için tabıiı edilen 30 
bin lira Hilô.liahmer cemiyeti merke 
zi umuınisinden ıehrimiz Hililiah
mer merkezine gönderilmiı ve mua· 
melei ferağiyeaiııe bat,lanırutbr. K.öt 
kün bedeli olan yirmi bin lira Ylrile
celı ve mütebaki on bin lira ela ._ 
fedilecektir. Difer taraftan V eromle 
mücadele cemiyeti Clımhııriyet bay 
ramına müsadif 29 Tqrinievvel per 
ıembe ırünü rozet tevzü için lizım 
gelen iıtibzaratla meıgul olmakta
dır. Rozet kutulan Hili.liahmer fll• 
belerine gönderilmektedir. 

Son netredilen bir islatiıtiğe na
zarım, Cenubi Alrika'mn 1931 yün 
istihıalabnın 1 milyon balyayı bu
lacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya buğday stoku 

Dünya buğday stoku hakkında 
hazırlanan iıtatiıtildere nazaran, 1 
ey)UJ 1931 deki dünya buğday sto
ku 500 milyon buaua (her buasoa 
36 kilo) dur. Bir kaç tene zarfında
ki vaziyet tetkik ediline her tene 
hug· d k ld -ay ıtokunun artma ta o ugu, 
bilhassa bu seneki ıtokun en fa:ıla 
oldugu görülür: 

Cihan ıtoku 926 da 183 milyon 
iken 926 da 496 milyona çıkmıştL 

Paris müstemlekat . -
sergısı 

Fnmsız Müstemlekat nazareti 
Pariı'te açılan beynelmilel müıtem· 

Maarif vekili bu 

akşam gidiyor 
P.faarif vekili Eoat B. dün öğle

den ııonra bazı mektepleri teftit et· 
llıİttir. Vekil B. bu alqam Ankara
Ya •vdet edecektir. 

Mahsulab hasara uğ· 
• 

rayan erazı 
Maıııuli.b hatara uğrıyan ve ya 

!at, lcuın ve •u albnda kalan ara:ri
Dİnvergi.; hakkında Maliye vekile-
tind- D bir · •u efterdarlıklara tamıın 
tÖnderıniıtir. 

Bu tamimde arazi ver,Pıi kanunu 
:un f>etincl madde.i mucibince; her 
arıgj bir köy veya kaaaba, ıehir 

lraziıi temamınm ve ya muayyen 
birnı ld 1 •nbka11nın mahsulleri ae , o-
u, kuraklık, yangın, mtıZll" haıenıt 

vl •y11 bul111ıc1 hastalıklar gibi fevka-
ade "d surette zarar gördüğü ı are 
~hkiL ab '' ""tile ıabit olanların m ıuıa· 
lı; ıi . 

ırorta edilınemit veya ıcara ve-
>ilrııenı;ı olmak ıartile, o seneye ait 
••rıriferinin Maliye Vekaletinin mü
~desi ile kısmen veya tamamen ter 
. " edileceği bildirilrr.iftİr. Ay~ ka· 

"11 ııu., altıncı maddesinde de zıraat 
~İsinden iken fevkalô.de bir arıza 
"•ticesi olarak tat, kum veya ı_u al
lıııda kalan ve bu suretle zeredılme
~ecek ~ir hale geldiği idare. ~ki~: 

le •ab --L b mu ıt olan araziden oauı ının 
~taatı tarihinden sonra gelen tak-
••tte., ba d ılamak üzere arızaııın .,. 
•a.,, et.tiğı. · müddetçe verııi alınmaya 
~ağı hild 

ırilmektedir. 
· llu kanun mucibince vukua gelen 
t""ların mahaulitın en az üçte bir 

ece.inin zıyaa uğraması ıarttır. 

Kambiyo Borsası 
İsterlln 

,, 
816,00 Kuron 15,93,00 ---

Dolar 0,47,58 Şlllnıı 3.64,5( 

t ·rank 12,06 Peıeta 5,84,SO 
·-

ı .ırel !1,17,60 "R,;}Şmark 2 .o.ı~oc 

frank B. 3,38,14 Zloti 

Orah,.J S7.2& PenıD 

frank 1. Ley 

- Dinar 

0,00.0t 

78,79 

26,M 
Leva 

I · 
fıorJo ı.17 , 10 Çervoneç 

Borsa 
harici f 

Alttn 
Jl'lecldlye 
Banknot 

943,00 
51 

272 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmeğe 20 para 

sanile 6,30 ve francelaya da 
fiat konmu 'l' tur. 

.i::Sir sirkat iddiası 

nok-
11,50 

Sadettın efendi isminde bir 
zat Beşiktaıtaki evinin kiracısı 
Ahmet efendi aleyhine bir dava 
ıkeme etmittir. Sadettin efen
di kiracısının kendisine ait o
lan elmasları çaldığını iddia et 
mektedir. 

Davanın rüyetine dün ikinci 
cezada başlanılmıştır. 

Prens Halim Beyin 

bir teberrüü 
latanbul vilayet llyg~ d 

P . ~ eposuna 
renı Halım Bey bıı sene d S'b 

Gı dlbil . eıver-
ovn a ı r ngıliz lllt h d" et . . S d-'- e ıye -

mıştır. on .,... verdi"" kı 11 il b. f'k •• yme ar 111 e ır ı ıe aygıı- deposu d" • • d 1 lJa . na ver ı
gı amız ı · rm mıkdan bet bal" i 
olmuıtur. Vilayetçe Pten H 

8

1. 88' t kk .. d"lmi ı a un 
ye eıe ur e ı ttir. 

---.ı....--
Hariciye mü.teşan 

geldi 

Tedavi için Avrupa'ya ait. 
mit olan Hariciye müıtetan 
Numan B. dün tehrimize av. 
det etmittir . 
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Esham ve Tahvilatın nevi Dava şahitlerin celbi için _ 
başka güne kalmıştır. - Hatıratımla 

Başbaşal 

''= 
lıtıkrau dahili 
Dilyunu muvahhlde 
lkramlyell De111lryolları 

94,25 
45,25 
3 Mübaşirlik imtihanları 

Dün adliyede mubatirlik im • 
tihanları yapılmıı, 200 kiti iı
tirak etmiştir. lmti!ıan neticesi 

Türk- Macar 
dostluğu 

Başvekiller ve Hariciye 

vekilleri arasında 
telgraflar teati edildi 

PEŞTE, 19 (A.A.) - Tü_rk ~ev 
let adamlarının son ziyaretlerı muna 

~:;:~~:~~:mobil ~ MİLLiYET 
izzet Ziya .. 
Pek yakında yeni 

ve resimli bir tef

rikaya başlıyor .. kazası 
İzmir civarında, Ulucak -

Kemalpaıa arasında Salihli 16 
numaralı Kerim ağa namında 
birinin kamyonunun rotu çık
mıı ve kamyonet devrilmiştir. 

Otomobilin devrileceğini 

Esbak mabeyn katiplerinden İzzet Ziya B. in "Ha. 
tıratımla Ba~başa., isimli külliyatını reıimli olarak pelı: 
>:•~ında tefrıkay~ baılayacağız. Bu eser, çok casip ta. 
nhı fıkraları, zarıf hikayeleri bilhuıa tun' d' k .ı __ . . t . , ıye a....-
ı~tııar e meın~ş bir çok SARAY HA TIRALARlNI lb. 
tıva etmektedır. 

betile bir taraftan Türkiye Batve
ıe B kil" kili ismet Pata ile Macar aıve .. ı 
Kont Karolyi ve diğer tara.ftan .!u.~ 
kiye Hariciye vekili . Tevfık Ru~tu 
Bey ile Macar Haricıye N_""'.rı M. 
Wa~ko arasında bar ve samımı telg-

daha evvel hisseden şoför mua
vini otomobilden atağıya atıl- = 
mış ve fakat otomobilin altında 

1

-

kaldığı için beli kınlarak bir := 
Hatıratımla Başbaşa !' 

. ~u .kıy~etli _ve resimli tefrikamızı bir kaç 
ra ıkınçı sahıfemızde takip ediniz. 

liİn IOD 

raliar teati eJilmiıtir. 

müddet scmra ölmüştür. ı 

Otomobilde birkaç yolcu a- = 
ğır, hafif surette yaralanmıttır. 

Edirnede harap olan İki otomobil yolcu- _-==_. 

Bugün bu habrat silsilesinin mündereca· 

tından b zı başlıkları dercediyoruz: 

müessesat tamir ediliyor larını soyanlar 
EDiRNE, 19 (A.A.) - Geçen ae 

neki müthiş fırtına neticesinde ha- İzmir civarında Ahmetli ile 
rap olan kıymetli iıbidelerimi:ıin ta- Cellat köyü arasında iki otomo 
miratma baılanmııtır. Bu meyanda bil soyan haydutlar jandarma
Selimiyenin dört minareıi de yapılı nın şedit takibatı neticesinde 
Y'ir. Erkek muallim mektebini.." p~~ yakalanmışlardır. Soyguncular 
mühim tamirata mııhtaç olduıru ı;o- Ahmetli köyünden kahveci Oı 

· d" man ile Tirenin Tulum köyün-
rülmüıtür. lıe baflaıımak uzere ır. d 

en Arap Emindir. ikisi de tev ..,...._._.. 
Etıbba Odasında kif edilmi,tir. Soyguncuların ü 

zerinde biraz para da zuhur et
Ebbba odaaının yeni heyeti idare mittir. Ahmetli köyünde kah

ıi ilk içtimaını per~em~ _günü Sıhhi veci Osmanm evi taharri edil-
e müdiriyetindekı daıreı masuıasın k l 

~a aktedecektir. Bu içtimad~ heyeti miş ve mesru eşya ar mevda-
"h d kt na çıkarılmıştır ıdaH reisini inb ap e ecP ır. 

. • Kırmızı ampul~ Son hatıra, Hemıire İzabe!, Jceke-
lıge, kekemelere daır .. Beklenen mekt A k ed 
K d "f S up, ' a v a 

u um~ şerı. • aray kızları, haremağası, unutıanlığ.' = 
dalgmlıga daır .• Cemaziyelevvel m~eıea· t ' e 

- d k B' h k . - ı, ıecaa arze- 55_ § b~rk enh ır ; h§_ınaslık hatırası tekinsiz ev, saraydan 
3 

1 
ır Aaç atırad, b~ ıp mollanın bir sözü, bir takip sebebi- ~ = ~- y~aroz . a ır gece! geçmiı zaman olur ki ... yatak, e 

=-
~ bır takıp .. Bır akıbet bır teceasüt vak'aaı, gari bir ili- -

nıaık, sıcak çay, gönlümün niıanlıaı fec" b" p • 
5
e 

b
. k l • ı ır vaaıyet 
ır sa. a m m~c-~ra~ı, Zühre, lihti muhabbet, son mele:~ ;;;;: 

tup, bır teaadufun ılhamı, masum sahifeler, Peıtede bir e 
§§ hatıra, Mavros ada11, vagon perdesi Panayot K e = · d b 1 k d b" ' a, mage. _5 cesın e, a ı avın a ır gece, köy manastınnd b' 
= sergüzeşt nükteye intikal. a, ır § 
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Maliıllerle, ıehit ailelerine ve ıü
hecla yetimlerine verilecek olan IÜ• 
tün ikramiyelerinin mel müdürlükle 
rinde bir heyet müvacebeainde tn
ziine baılanacaimı yazmıt tık. Ka
dıköy malmüdürlüğü dünden itiba
ren tevziata baılamııtır. Bqiklaf 
malmüdürlüğii de geçen hafta batla 
ıntfb. Fatih malmüdürlüğü cumarte 
si, Beykoz malmüdürlüğü çar§AIDbe, 
Beyoğlu melınüdürlüğü cumarteoi 
günü tevziata baılayacaktır. Eminö
nü malmüdürlüğü de tevziat cetveli 
gelmedi~inden tevziata ba§layama
mııtır. Cetvel gönderildiği takdirde 
pazartesi günü tev:riata batlayacalr
ltr. Malmüdürlüklerinde koıniıyon. 
lar meyanında Harp malulleri cemi 
yeti tarafından birer murahhas bulu 
nacaktır. Oıküdar ınalmüdürlüğün
de 930 ıeneıi birinci ve ikinci ziyl 
defterinde mukeyyet olup ta timdi
ye kadar tütün ikrAmİyelerini alma 
mış olan zabitana ve ıehit yetimle
rine her hafta oah günleri tevdat 
yapılacaktır. 

Muhiddin Bey 
Geldi 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
B. dün ıabah Ankaradan ıehrinıUe 
gelmiıtir. Belediye fen itleri müdü
rü Ziya B. de avdet etmittir. 

Muhittin B. Ankarada lstanbu· 
lun bet tenelik imıır programi ve 
planı hakkında da Dahiliye vekal&
tl ile temas etmiım. Muhittin Be
yin bugünlerde tekrar Ankaraya git
mesi muhtemeldir. 

Süleyman Nazifin 

kabri 

Süleyman Nazif merhumun kab
rinin intutı tamamen bitmit ve tat
lar yerli yerine konmuıtur. Meza
rm İnta•ı bin liraya çılmı.ııtır. 

Kanunusaninin betinde vefabnın 
yıl dönümü münaııebetile merulm 
yapılacaktır. 

Recep Bey bugün 

lzmire gidiyor 

C. H. F ıtkatr umumi kltibi Re.. 
oep B. bu sabah aa.at onda fzmire 
hareket edecektir. Mumaileyh lllDIİr 
ve difer garp viliyetlerimlzde fırka 
tetkilatmı tetkik ve teftit edecek
tir. 

29 tqriniavvel Clımhuriyet ba~ 
ranıında Ankaracla bulunmuı ola
caktır. Recep B. lzmirde de bir kon 
ferans verecek defildir . 

Cumhuriyet bankası· 
nın Istanbul merkezi 

CUınhuriyet merkez bankMı 
İstanbul tubeai ittihaz edilecek 
olan Kındıyan han binaamda 
tertibat alınmağa baılamııtır. 

Bankanın İstanbul tuJ>-i 
yakında açılacakbr. 

Bono tevziatı 
C..yrimübaclillerin bono tevzia

tına dün de devam eclilmiıtir Dün 
l 045 numaradan yukan olanlar al
ınıılardır. 

lktısat 
Vekili 
M11•tafa Şeref B•g /Jugiht 

ıelrrimize gell.or 
Aldıtımız malumata naza

ran, bir müddetten beri Avru. 
pa'da tedavide bulunan lktrsat 
veki~ ~uıtafa Şf'rei B. bu,ün 
tehnmıze aelecektir. Mustafa 
Şeref Bey Viyana' da tedavide 
bulunmakta idi. Şerei Bey elu
preale avdet edecektir. 

Havalar 
Bozuldu 

Birkaç günden beri sıcak ~ 
den havalar herkese kıtı unul· 
tunnuttu. Dün sabah poyrazla 
batlıyan yağmur fasıla ile ak -
tama kadar devam etmiıtir, 
Dün azami hararet 16 ugart 
14 idi. Dün sabah saat 7 ye ka. 
dar yağan yafmunın miktan 
8 milimetredir. Hava bugün de 
kapalı olacak, rU:ııılr timalden 
esecektir. Y ailmur hafif ve fa. 
sılalı bir surette devam edecelc 
tir. 

Beraet 

Dün ikinci cezada Bıldırcın 
meı'ul müdürü Kemal Ahmet 
Bey. aleyhindeki milstehçen 
neırıyat davası intaç edilmit 
Kemal Ahmet Bey beraet et: 
miştir • 

Kaçakçılar hakkı 
tahkikat devam ed 

Eminönü poliı merkezi cu 
ıi ıünii alq11mı Eminönü ile 
ci araımda mühim miktarda 
roin kaçakçılıktm meydana 
ıntfbr. Bu kaçakçılık e 
tahkikata devam edilmektedir 

Pırç1k Hüseyin b 

adamı yaraladı 
Tahta kalede oturan pırçı 

aeyİrı ile Ahmet Ferit efendi 
ki gece Calatada Necati Bey 
deıinde kavga etıniıler, n 
pırçok Hüseyin bıçakla Ahme 
rit efendiyi ağır ıurette yara 
tır. 

Mecruh Zükür hastane,;~ 
dırılmıı, carih yakalanmıııJ." 

Tramvaya binerk 

AlpuUuda oturmakta iken 
fireten lıtanbula ırelen 60 ya 

Saadet Hanım evvelki ırün Si• 
de tramvaya binerken düşmüş 
tmelan yaralanmıttır. 

Bulgar maliyesi 

SAFYA, 18 (Milliyet 
Maliye nazın M. Stefanof 
programı izah ederken az 
tasarrufa dikkat edileceğin 
yeni varidat membaları ar 
cağmı söylemittir. Smai 
deler ıon derece pahalı ol 
için, bazı ithalat resimlerin 
tenzilat yapılacakbr. 

Buljl'ar ikbsat mecl 

SOFY A 18 (Milliyet) 
Baıvekalet dairesinde iktı 
ve mesleki teıekküllerin 
measilleri ile mütehassısları 
ti va eden istitari bir iktısa t 
lisi t"§kil edilecektir. 

lngiliz •efarethane 

sindeki müsamere 

lngiltere sefiresi Lady CI 
aefarethanede tertip olunan 
samerelere ait umumi prova 
bu çarıamba aktamı saat 21 
yapılacağını taahihen beyan 
ler. b:-

Birinci tema il, evvel& ·bil 
rildiği veçhile pertembe akş 
mı saat 22 dedir. ____________ , .... ,. .... 

' Kari mektuplan 

Yuiloslavyadaki Tür 

erazisi 

Balkan devletleri murahhas) 
ıehrlmizde toplandılar. Bu devi 
ferden her biri aralannda tiındiye 
dar halleclikmemit mueleleri m 
zııu müzakere ittihaz edip hukuki 
rının mütekabilen siyanet et!ilm 
için çalııacaldarı murabhaılarm 
yaMlından anlatılmaktadır, Y ugo 
lavya ile hükUmetimiz arumela 
him bir meıele vardır, Bu me 
vaktile eaas itibarilt hallolunmuı 
halli kısmen mevkii icraya da v 
dilmiı ise de evveli. Balkan 
ve IOIU'a umumi harbin zuhuru 
zünden kJtmen teehhüre ufraııııt 
di. Bu meaele Türklerin Sırbiıtan 
mııtasarnf oldukl11n arazilerin 
mini meselesidir. Bundan yinni 
otuz ıene •vvel, Sırbiıtandan bi 
eden Türklerin bu hukuku ıiyan 
edilmek üzere hülıcıimetimiz S 
tan hükumeti ile akteclilmit bir ti 
ret muahedenamesinde bu kebil 
zileria tazmini huıuııınu Sırbiı 
bükiimetine taahhüt ettirmiı i 
Son ıenelerde Belgrat aefaretim' 
müteeıddit tetebbüaatı üzerine Y 
goılavya hükiimeti, Sırbiıtandan 
Nit ıebrinden hicret •tıniı Türkl 
re ait arazilerin tazmin eclilecefi 
tekrar vad ttiler. Bunu mütcak~ 
bu kabil arazi oahiplerinin bu huıu 
ta beyannameler vermeleri lüzum 
gazetelerimizle resmen ilin olundu 
Alilıadaran ela beyıınnamelerini hil
kümetimize takdim ettiler. Belgrat 
aefaretince bu beyannamelere ve ta
pularıınıza müıteniden tanzim kıla. 
nan d~~rler Yugoslavya hükiimetl 
~e venldı ~e bedelleri talep olundu 
ue de henuz Yugoolavya hükume
tince tazmin cihetine ııidilmedi. Bi
naenaleyh lıtanbulda timdi içtima 
eden Balkan knnfe...1111 murahlıaalıı 
~ız tarafından 9u hukukumazua 
mudefaa ve siyanet buyrulına11 içi11 
bu meteleye dair nazan dilı:kaılerini 
celbetmek lütfunuzu .. •talan rica 
eylerim efendim. 

Nitlııa .. bumda .... 
..ı.;p1a· ... 
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llilliyct 
srrn umden «Milllyet» tir. 

TEŞRİNİEWEL 931 
DAREHANE - Ankara cadde
fo: 100 T elııraf adresiı Millb'et. 
mbul. • 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

aylığı 400 kuruı 800 kuruı .. 750 .. 1400 .. 

" 
1400 .. 2700 .. 

relen evrak geri verilmez 
'1üddeti geçen nudıalar 10 kurut 
. Gazete ve matbaaya ait iıler 
ı mildiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
>ul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 16, 

asgari 14 clerece idi. Bu· 
gün nızglir poyra:ı: hava 
ıağmurlu. 

Fr:ıırPıW 
-lepimize geçmiş 
olsun .. Ona da! 

Son günlerde lııtanbul asliye 
ıhkemesi lstanbulun sekiz 
zetesi hakkında beraet kara
verdi. 
Günün birinde lstanbulun se 
! ga:ı:eteai hep bir ağızdan bir 
amın hakkında polisçe tahki 
t yapıldığını yazmış. Bu ada 
n ismini de meseli. Ahmet 
mişler .. Bu haberi Mehmet 
ninde birisi okumuş. O Meh
~t te poliae çağmlmış imi§. 
emen gazetelere birer mek
p göndermiş; taahhütlü: 
"Ahmet diye yazdığınız isim 
nim ismime benziyor, benim 
:nim Mehmettir. Hakkımda 
hkikat yapıldığına dair yazdı 
nız şeyleri tekzip edin,, 
Bu söz ile, yağmur yağacak 

yene hiddet eden adamın ha
keti arasında fark görmedik
ri için aldırmamışlar .. Beriki 
n istediği de bu .. Hemen se
z gazete aleyhine bir dava, be 
:rinden ikişer bin lira tazmi
ıt .. Cem'an yekfuı 16000 Ji. 
ı .• Yuvarlacık bir servet.. Ne 
ıdar borcu harcı varaa verdik 
ın sonra bir de güzel seyahat 
apılabilir. Zaten işler de iyi 
itmiyor. Hep bu hesap üzerin 
en bakkala, kasaba genit ge· 
iş hesaplar açılır.Mahkeme işi 
!tkik eder,gazeteciler sözlerini 
:)ylerler .. Müdafaalarını yapar 
Lr .. Ben de bunlar arasında i
im. Adamcağıza bir az hayal 
evki vermek için 2000 lira Ü· 
erinden pazarlığa girdim ve 
ek tahtada 2000 kuruş teklif 
ttiydim. Tabii kızdı ve yanaş
'1&dı .. işte bu davada sekiz ga
eteci beraet ettik. Lakin me
ak ettiğim şey 16000 liralık ü 
nidi kaybettiği znman davacı
l'IIl sura tının ne şekil aldığını 
:ormekti.Bu fırsatı kaçırdık.F e 
ıası şu ki bu zat fotografçılar 
arafından resminin alınmasına 
la müsaade etmiyordu. Artık 
> intibaı elde etmenin madde
.en imkanı yok! 

Yeşil Tire! 
Latife diye söylemiyorum 

MİLLiYET 

Edison ve Eserleri 
Ediıon Amerikalı muhteri ti / harikulade idi. Günde altı saat 

pinin ta kendiıl idi. Çalıtmak- ten fazla uyuınaztlı. Kafasına 
tan biç ydmamıt, kafa11na koy yeni bir fikir girdi mi artık o
duklarım meydana getirinceye nuu Lçın zaman mefhumu kal
kadar hep uğn.şmıttı. Şu suret mıyordu. O :raman gecelerini 
le ki ihtiramı meydana getir- de li.buratuvarında ~eçirir, son 
dikten sonra, ondan azami ma- derece uykusuz clüşerse başmı 
li iatifade te~in ederdi. masasına da yay J~11k, birkaç ~•-

Bütün hayatı aramakla ve .ıt uyurdu. 
tecrübe ile geçmiştir. Çocuklu- Gıda meselesi onun için ti.il 
ğundan ti. ihtıyathğının son de bir ehemmiyeti haizdi. Zamanı. 
mine kadaı·.. Daha p~k küçüle mızda insanların çok yemek ye 
ya9ta iken evinin mahzeninde diklerini söyler ve sofrada ga
çalıtırdı. Bir az büyüyüp gaze- yet az otururdu. Eğer bil'az şif 
te ıatmağa baıladığı zaman ba manlar ve zayıflarsa, ona göre 
gaj furgonunda çalı~tı. Telgraf az veya çok yerdi. 
meınuru olduğu vakit te it haı·i 1869 da ilk beratını aldığı 
cindeki saatleri çalışt!ğı mü~a- ihtira ray makinesi idi. Bu ma
seAedeki piller arasında geçti. kine Amerikan kongresinde 
Nihayet tc b:zzat inşa ettirdiği rayları bir dakika içinde tasnif 
muht~em labul'atuvarlarda.. ediyordu. Edison makinesini 

Bu adamda ı;almnak kudreti göstermek için Vşaington'a gel 

(Tire) kasabamı zda bir mecmu 
a çıkıyormuş! İsmi de (Yeşil 
Tire) imiş.... Şehirlere böyle 
renk ismi vermek öteden beri 
adettir. (Yeşil Bursa) gibi. La 
kin inanın, gülelim diye söyle
miyorum. Ben (Y.eşil Tire) is
mini görünce bunu bir nakış ve 
ya dikiş mecmuası zannettim. 

Okadar kalabalığa 
yerimiz yok 1 

Maruftur: Bir gece bir İspan 
yol bir hana misafir olmak iste 
miş ... Kapıyı çalmış, içeriden 
hancı sormuş: 

-Kimdir o! 
İapanyolların isimleri uzun o 

!urmuş. Cevap vermiş: 
- Don Karlosebostiyona la· 

paciventodel Vazoama! 
Hancı pencereyi kaparken: 
- O kadar kalabalığa yeri

miz yok! demiş.. • 
Atinadan döndüğüm günün 

gecesi Cümhuriyet gazetesin·n 
spor muharriri İhsan Bey bira
derimiz telefonla beni aramış 
ve benden Balkan hadiseleri 
hakkında kısaca maliimat iste
mişti. O sırada ben ona (Yeni 
Gün) de a:eybime çıkmış yazı
lardan bahsedince de bana: 

- Ben o işe karı§mıyorum. 
Falan Bey meşgul oluyor. de
mişti .. 

Ben İhsan Beyin Yeni Güne 
yazı yazdığını bilmiyordum.Ka 
rışmıyorum diyince de yazmadı 
ğına kail oldum. Ihsan Bey ben 
den aldığı mıılıimatın bir kısmı 
nı Yeni Güne yazmış.. Amma 
onları benden Yeni Gün namı
na almıı değildi. Orası lazım 
değil... Ben Yeni Gün namına 
kimseye beyanat vermediğim 
için hemen bu yazıları tekz·p 
etmiştim .. lbsan Bey bu sözle
ri benim kendisine söylediğimi 
( Cümhuriyet ve Yeni Gün spor 
muharriri Ihsan) imzalı bir ya 
zı ile ilan ediyor. 

Eğer lhaan Bey hem Cümhu 
riyet, hem Yeni Gün spor mu
harriri olduğunu söyleseydi bel 
ki ben de hancı gibi : 

- Bu kadar kalabalığa yeri
miz yok derdim .. 

Eğer kazara yarın, öbürgün 
Tahranda çıkaıı (Şebbabı İran) 
gazetesince de bana matuf be. 
yanat görürsem ses çıkartma
yacağım. Çünkü kimbilir görüş 
tüğüm aı·kadaşlar iç;nde ona ya 
zı yazan da vardır. Söyleme:ı:ler 
se kerametle mi keşfedeyim .. 

FELEK 

di. 
Edison diyor ki: 
- Bu makineyi tetkike me

mur komisyon reisi, elde edilen 
sür'ati ve mükemmeliyeti gör
dükten sonra bana dedi ki: " De 
likanlı , eğer yer yüzündeki ibti 
ralardan bizim hiç işimize yara 
mayan bir tar.-si varsa, o da bu 

Edison 

.nakinedir. Çıir.l<ü b:z mecliste 
reylerin bu kaılar sür'atle teba 
rüz etmesini işimize uygun bul 
mayız.,, 

Ondan sonra Edison faaliye
tini böyle ir:kirnr• hayallere düş 
meyecek sabalara tevcih etti . 
Evveli. Gı·ahom Bell'in keşfetti 
ği telefonla meşgul oldu. Bu 
telefon İptidai idi. Ancak kısa 
mesafeler arasında, o da güç
lükle konu~mak mümkün olu
yol'du. Edison bir kaç uğraştık 
tan sonra, kömürlü mikrofon 
yaptı ve telefona pilin daimi ce 
reyamnı ili.ve etti. Artık tele
fon teessüs etmişti ve halkın 
kullanabileceği hale getirilmiş· 
ti. 

Fakat Edison'un en mühim 
ihtiraı fonograftır. 1877 senesi 
19 kinunuevvelinde Edison "se 
si tekrar eden,, bir makinenin 
beratını aldı. Bu, bir ufki bakır 
fü tüvane idi ve ortasında bulu 
nan bir mihverin etrafın :1a dö
nüyordu. Bakırın sathında ka
laydan ince bir yaprak vardı ve 
bu yaprağa temas eden sivri bir 
uç, sağırların iyi işitmek için 
kullandıkları bir nevi komeye 
müntehi oluyordu. Üstüvaneyi 
döndürüp korneye bir söz söyle 
di mi, sivri uç kalay yaprağın 
üzerine bir takım ihtizazlı çizgi 
!er çiziyordu. Son bu sivri ucu 
tekrar başlanan yere getiriyor 
ve üstüvaneye muntazıı.m hare 
kelini verdiği zaman, evvelce 

Milliyet'in Edebi Romanı : 54 - Hayır, hayır, bir şeyim 
yok. 

BAŞIDÖNÜKLE 
lbrahim Necmi 

Ahmet Nebil, birden bire 
şaşaladı. Nemika Sırrı Hanı
mın Semiha Nazmi Hanım için 
bu yolda söz söyliyeceğini hiç 
ummuyordu. Nemika Sırrı Ha 
nım, hırslı hırslı devam etti: 

- Ne istiyor, sizden? 
- Nihat 1lbami Beyin evin 

deymiş te... Demin de Nihat 
tlbami Bey Reşit Beyi aramıt 
tı ..• 

- Ey, neye vermediniz ken 
disine ? 

- Demin Reşit Bey, "daha 
telefon etmeyin.,, Demişti de.. 

Nemika Sırrı Hanım, bir
den bire durakladı: 

- Affedersiniz, Nebil Bey 
Boşu boşuna suallerle sizi yo
ruyorum. Müsaadenizle biraz 
Reşit Beyin yanına gideyim. 

- Buyurun, Nemika Ha
nım. Zaten ben de ıu telefonu 

haber vermeliyim . 
Nemika Sırrı Hanım, ken

dini zorluyarak kapıya doğru 
yürüyordu. Ahmet Nebil de 
arkasından geliyordu. 

Reşit Bey, odasında mek
tuplar, kağıtlar, gazeteler ara 
sındaydı. Kapı açılınca, başını 
kaldırdı : 

- Sen misin, Nemika? Gel 
bakalım. 

Genç kızın yüzüne ilk bakıt 
ta Reşit Bey taaccüp etti: 

- Ne o? Ne oldun? Yüzün 
çok bozuk ıenin . 

Bu aralık Ahmet Nebilin 
de girdiğini görünce birden bi 
re aklına bir tüphe geldi: 

- Kavga mı ettiniz yoksa? 
Nemika Sırrı Hanım, kendi 

ni kanapeye attı. Yüzünün bü 
tün çizgileri geritmiıti. Kuru 
bir sesle CM"ap verdi: 

Reşit Beyin gözleri Ahmet 
Nebile doğru dönmüştü. Deli
kanlı titrek bir sesle anlattı: 

- Şimdi Semiha Nazmi Ha 
mm telefon efti. Nihat llba
mi Beylerdeymiş. Sizin gelip 
gelmediğinizi soruyordu. 

- Semiha Nazmi Hanım 
mı? Tuhaf şey! Ey, ne dedi
niz ? 

- Zannederim, daha gelme 
diler, dedim . 

Reşit Bey, birden bire tele 
fona doğru yürüdü. Sonra dur 
du. 

- Mademki daha gelme
dim, biraz sonrn telefon ede
rız . 

Tekrar gözlerini Nemika 
Sırrı Hanıma çevirdi. Genç kız 
geçen birkaç dakika içinde ken 
dini epeyce toplamıştı. 

- Sana ne oldu, acanım? 
Gelirken ne güzel neş 'eli net' e 
li konuşuyordun?. 

- Hiç, hiç .. 
Reşit Bey, halden anlar bir 

adam ciddiliğile bir kere daha 

SALI 20 TEŞRiNiEVVEL 1931 

Mizah 

- Terbiyesiz he°rif, ne çimdikleyorsun? 

Piyango 1 vermiyeceğimizi biliyordu da 

S 1 Ab 'h .. ondan . nmoe ve ra am muşte 
rek bir piyanko bileti aldılar. Olur mu? 
O ay bir şey çıkmadı. Samoel İhtıyar lzak ölüm döşeğin-
Abrahama dedi ki : de yatıyor. Bütün ailesi tam 

- Gelecek sefer de beraber son nefesini vereceğini zannet 
bilet alalım. O gün havraya tikleri bir sırada lzak sordu: 
giderek eğer bize birinci ikra- - Rastel burada mı? 
miyeyi kazandırırsa, lli.hı- Karısı cevap verdi: 
mıza on lira vadedelim ve bu - Buradayım kocacığım. 
parayı havraya verelim . - Oğlum, Salamon bura-

İki arkadaş beraber bilet al- da mı? 
dılar ve o gün havraya giderek 
llahlarına yalvardılar. Fakat 
o ay da bilete bir şey isabet et 
medi. 

Yine Samoel Abrahama de 
di ki : 

- Buradayım, babacığım. 

- Ya Manasa? Samoel? 
Sara? 

- Hepimiz de bul'Bdayız 
babacığım . 

O zaman lzagın gözleri a
çıldı ve sordu: 

- '' ,_.--~- . f ••• 
-· -~~ .. 

YARIN AKŞAM 

Melek Sinemasında 
MURNAU' nun şaheseri, aş

kın şiiri olan ve tamamen ce
nubi denizlerin adalan ihtişa
m içinde sinemaya alınan 

TA B Ü U filminde 

güzellikte inkılap... Gözlerde 
ihtişam ... Kulaklaırda neşe ... Ve 
kalpte ıküşayiş ... Hissedecek
siniz. 

Paramount filmidir. 

--------Yarın akşam --------

ELHAMRA Sinemasında 
Bütün dünyanın en meşhur c\ansözü 

ROSİTA MORENO 
ve (Rio-de-Janeiro) milli tiyatrosuna mensup FERM.11ND 

REY ile bir çok büyük ispanyıol yıldızları tarafından 
temsil edilen: 

ŞEN İNSANLAR 
Tamamen İspanyolca sözlü ve şarkılı muazzam 

opereti ilk defa olarak gösterilecektir. 
YERLERİNİZİ TEDARİK EDİNİZ ... 

.. _____ Paramount filmidir. _____ _. 

>Bugün muganni: AL JOLSON 

Onu Şarkile Söyle 
MAJIK'te büylik muvaffakiyetle gösteriliyor. 

- Gelecek ay da beraber 
bilet alalım. Bu sefer havra
ya değil, camiye gidelim. E
ğer bize birinci ikramiyeyi ka
zandırırsa, Türklerin 1li.bları
na on Era vadedelim ve bu pa
rayı fukaraya verelim. 

- Peki, dükkanda kim 

var ? 1------------ı.--. Bir valide İş ı Bir valide, çocuğunu y A L A N y E R E 

Dediklerini de yaptılar ve 
o ay ikisinin biletine birinci 
ikramiye isabet etti • 

Abraham dedi ki: 
- Bizim Allahımız, Türk

lerin Allahı kadar kuvvetli de
ğil. 

Samoel şu cevabı verdi: 
- Budala gibi konuşuyor

sun, bizim ilahımız on lirayı 

söyknen söz ekrar itidiliyor
du. 

Bir kaç ay sonra fonograf Pa 
risteki fen akademisine göste
rildiği zaman, şayanı dikkat bir 
hadise oldu. Akademi azasın
dan bir zat, tecrübeyi yapan a
damın vanteı·ilog olduğunu, ya 
ni karnından konuştuğunu iddi 
a etti. Bunun Ü?'erine bir başka 
sı aynı tecrübeyi tekrarladı ve 
bu defa da ses duyuldu. 

Tabii bu fonogrıı.fla, bugün
kü mükE:mmel gramofonlar ara 
sında azim bir fark vardır. Fa
kat bu fonografla prensip bir 
defa ortaya konmuş bulunuyor 
du. 

Edison bir taraftan fonograf 
ile uğraşırken, diğer taraftan e 
lektrik lambasını icat etmişti. 
Modern tenviratta bu lamba
nın nasıl bir inkılap yaptığını 
biliyoruz. O zamana kadar her 
kes elektrik cereyanı geçirilen 
ince bir nakilin kızdığını bili
yorlardı. ve bittabi bu ziyadan 
tenvirat için istifade etmek der 
hal akla gelmişli. Fakat bunu 
tatbikatta kabili istifade bir ha 
le g"tiren ihtira ettiği lambasi
le gene Edison olmuştur. 

genç kızın gözlerine baktL Son 
'a tekrar Ahmet Nebile dön 
clü : 

- Semiha Nazmi Hanım 
telefonda başka bir şey söyle
medi miydi? 

- Hayır, efendim. 
Kanepenin üzerinden hır

çın bir ses aksetti: 
- Niçin tamam söylemiyor 

sunuz, Nebil Bey? Daha bir 
sürü konuştunuz. 

Ahmet Nebil, kıp kırmIIı 
kesilerek, Nemika Sırrı Hanı
ma doğru döndü. Genç kızın 
yüzü şimdi adeta kararmıttı. 
Gözleri koyu koyu, derin derin 
bakıyordu. 

Reşit Bey, dikkatle genç 
kıza tekrar baktı· 

- Hımmm.. 
Sonra Ahmet Nebile dön

dü. · Delikanlı. Titrek seeile 
anlatmağa çahşıyordu: 

- Yani.. Zatıalinize ait bir 
şey söylemedi.. Bendenize ner 
desiniz, falan diye sordu. 

Reşit Bey, gülümsedi: 
- Evet, evet .. Anlıyorum. 
Ahmet Nebil, kapıya doğ-

. Sam~el. kahvede Buhura raatgel- / kurtarmak için olsa bile ya Y E M 1 N 
dı. Dedı ki: lan yere yemin edebilir 

mi? edebilir mi ? ? 
-Ben de seni arıyorum. Sana mü 

kemmel bir if. Bende iki bidon 
benzin ile yüz kilo arpa var. Sana 
ucuz elden vereyim. 

Daima it peıinden ko!}an Buhur: 
- Çok iyi, dedi, arpaları alayım. 
- Olmaz! Arpaları benzinsiz sa 

tamam. 
- Neden? 
- Çünkü bir kaza oldu. Benzin-

ler arpaların üstüne döküldü. 

Ekseriya muhteriler, ibtira
larının tatbikata geçtiğini gör
meden ölmüşlerdir. Halbuki E 
dison bunları fazlasile gördü. 
Hatta 1929 teşriinevvelinin yir 
miıinde ellinıci yıldönümü mü
nasebetile yapılan merasimde 
bile hazır bulundu. 

Edison'un sinema, dinamo, 
elektrik şimendiferi, akümüli.-

İşte .bu müthiş vicdan 
meselesi 

YALAN YERE 
YEMİN 

filminin mevzuunu teşkil 
etmektedir. ...................... 

ve çocuğunu vicdansız bir 
pederin elinden ikuf'tarmak 
için yalan yere yemin ede" 
ceok olsa mahkilm edilmeli 
mi? 

İşte bu muammayı pek 
yakında halletmeğe davet 

... olunacaksınız . 

Ittilıaclı 1"..i 
TÜRK SİGORTA Ş1RKET1 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameles' 
icra eyleriz. 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidiı 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaıktadır. 

~ Tel: B~yoğlu - 2003 

törler ve saire etrafındaki ta- ı 
harriyat ve tetkikatından da nefe•İn.İ Termit olan ıökretıiar alim ve 

bayi ıİstifade edilmiştir. muhteri EDISON'un hayab •• meoleii 
adeta bir romanı andırmaktadır. 

Müıarünile7h, bu para il• Munso-Park 

labu.ratuarını teıiı ettiii bili.har• bu la

buratuardan barUhulada ilııtiralar çıktı. 

Bunlar ma,.arunda bilh.aaaa fonoiraf alb 

·emia,.onlu teleraf. .. ilh.. "Tardır. Fakat 

daha as malO.m olan ihtiraları mü.h.im bir 

Edison'un büyük, ufak ihti • 
1 · b. 1 b THOMAS ALVA EDISON, il ıubat ra ara aıt ın erce eratı var-

1847 b.rihind• doimuıtur. Ohio •J'a1eti 
dır. Bir insan ömrünün bu ka
dar feyizli olabilmesi şaıılacak 
şeylerdendir. 

Edison kendisine dahi diyen 
!ere şu cevabı verirdi: 

- Bence dehanın sırrı çalış
mak, sebattır. Yani deha yüz
de bir ilham, yüzde doksan do 
kuz çalışmaktır.,, 

Edison'un harikalarla 
dolu olan hayatı 

NEVYORK, 18. A.A.- Bu ıabah, Veat 
Oranse'daki ikametgi.hında etrahnda aİ· 

leıi erki.nı ve doktrü olduğu halde, aon 

ru gidiyordu. Reşit Bey, elile 
durdurdu: 

- On dakika sonra, Nihat 
1Ibami Beye telefon edersiniz. 
Benim geldiğimi söylersiniz. 
Bakalrm, ne istiyor? 

- Ba9üatüne, efendim. 
- Bir de Neriman Cemıit 

Hanım vardı, değil mi? 
- Evet, efendim. 
- Dur, evveli. onu araya-

lım öylise.. Kaçtı onun numa
rası ? 

Ahmet Nebil telefon defte 
rine uzattı. 

- A! Numarasını ezber bil 
miyor musunuz ? 

- Hatırlıyamıyorum, efen 
dim. 

Reşit Bey yine gülümsedi. 
Numara bulununca telefonu aç 
tı. Konutmağa baıladı: 

- Allo! Neriman Ceınşit 
Hanımefendi mi? Bendeniz, 
Reşit .. 

• 
- Bir emriniz mi var, Ha

nımefendi? 

- Evet, efendim, Ahmet 

dahilinde Milanda ikamet etmekte ola_n 

aileai fakir idi. 12 yaıında h.ayabru ka- yekün teıkil etmektedir. Meı.Jl demir 

zanmaia mecbur olan Ediaon, sokaklarda 

baiırarak gazete aatmakla ite baıladı.Da 

bili harbin en •ahim ıünlerinde ıim•ndi

ferlerle ıazete paketleri tatımak mec:• 

buri,.etinde kalan Ediıon, demiryolu kum 
panyaıı ile kendisinin muYaaalabndan ev 
vel her i•t••Jona h.avadiıleri telırafla 
vermek buıuaunda mutabık kaldı. Hal· 
kın merak ve beyecanının fe,,.kalade art· 
mıt olma.11, yapmakta olduiu sazete &a• 

btı fiyatlarını üç. mi•line çıkardı. Bili.ha

re, ıenç elektrikçi. 21 yaıında ilk ihtira 

bera.bnı aldı ve 28 yaıında iken mali pi

yasaları otomatik surette kaydeden bir 

alet icat ederek 1 milyon franıa satb. 

Nebil Bey .• 

- Emredersiniz, efendim. 
Koşarak gelirim .. 

- Hay hay! Baıüstüne, 
Hanımefendi. 

- Peki, efendim. Mersi! .. 
Reşit Bey telefonu kapadı. 

Ahmet Nebile dönerek: 
- Neriman Cemşit Hanı

mın oturduğu yeri biliyorsu
nuz, değil mi? 

Diye sordu. Delikanlı, bir
raz kızararak hayretle cevap 
verdi. 

- Evet, efendim. 

- Çok ali. Haydi şimdi 
Nihat Ubami Beyi arayalım. 

- Bendeniz bulayım, efen 
dim. 

- Haydi, bakalım. 
Ahmet Nebil çıkıyordu. Re 

şit Bey, tekrar durdurdu. 
- Burada telefon var ya! 
- Sizi rahatsız etmemek 

için .. 
- Haydi canım. N a11l ol

sa bir dakika sonra ben konu -

madenini çı_b.rmak için kallanılau m.ik

natiai iıb.ndil ile harp .. naaında tatbik 

edilmiı olan diier ihtiraları bu cümle

dendir. 

Çoo mütavazi olan Ediıon, en bü1ük 

t•• •• ıereflere nail olmuı olmakla be

rab_. kendisini daima "Elektrikçi'' diJ• 
tavaif ederdi. 

Büyük bir mütefekkir •• aon derecede 
çalıtb.n olan Ediaon, dehadan zi:rıu.:Je 

tahai cehte inaniyordu. 

Kendisinin nazarında eseri, ,.üzde l 
illaam mahaülü, yüzde 99 çahımak yolun 
da dökülen terlerin mabıu.lü idi." 

mağa mecbur olacağım. 
Ahmet Nebil, makineyi aç 

tı, numarayı ,verdi. Konutma 
ğa başladı. 

- Allo! Oz Türk gazeteai. 
Bendeniz, Ahmet Nebil. 

- . 
- Evet, efendim. Bonjur 

Hanımefendi. 

- Beyefendi, Re9it Beye
fendiyi aramışlardı da .. 

- Evet, geldiler, efendim. 

- Evet, Hanımefendi. 
- . 
- Şey .• Çok meşgulüm de. 

- Hayır, Vallahi doğru de 
ğil, efendim. 

- . 
- Evet, efendim. İnşallah 

efendim. 
- . 
- Başüstüne efendim. LB· 

tuf buyurun .. 



--
Sinema Tefrikamız : 3 

Sinema aleminin 
Gizli tarafları 

sokaklarına dair l 
l Sinemada "Malek,, ünvanile 

Buster Keaton 
P.riate çıkan Cinemoode 

1 

mecımuaımdanı Cehaletimiz 
ber taraf, uzun senelerden beri 
mlllt bir Türk filmciliğinin mev 
cut olduğundan haberdar deği 
Uz. 1923 • 1924 senelerinde 1 

Kemal - Film'in ilk teıebbüsle 
ri parlak neticeler vermedi ise 

tanınan Buster Keaton bu ye 
tatilini Avnıpada geçirdikten 

1 son~a, şimdi Amel'ikaya avdet 1 
etmış bulunuyor. Aslen Ameri
k~I~ olan Malek 1895 teşrinisa
~ısınde Kansos hükfuneti dahi-

i 
ı 
l 

. i 
1 

1 
l ' 

ele, hiq olmazsa artistlere ve 
telmiayenlere bu san'atte apran 
tnaj vazifesini yaptı. Seıli film 
dm ıonra Türk film amilleri 
teıebbüslerlne devam ederek, 
henin stüdyolarını ve malzeme 
!erini tebdil etm..ıikleri cihet
le, yeni filmlerinin sesli cihet
lerini Frıı.nsada çevirdiler. Bu 
iatihap, Bosfor aahillerinde me 
ıabııize gllsterilen alakanın bir 
tfadeıidir. 

İpekçi KardG!lerden bir zat 
blııe dedi ki: 

- Eğer bizde sinema sana
yii inkişaf edemiyoraa, bu ar
tistlerimiz ve tekniıyenlerimiıı 
olmadığı için değil, fakat he
nüz bizde sinemacılığın, filmin 
maarafmı koruyacak derecede 

Bir filmde küçük roll~r için ı ~ abtık old';'klan iı;in, hiç bi inkitaf etmemit olmasındandır. 
angaje edildiler. Senelık kon- rı aldmt etmıyor.. Onun için biz yaptığımız film 
torat yapmak istiyorlarmıf. O Havada ağır bır et Ye ter içisı komşu memleketleri de ala 
nuıı için bütün müesseıe looa- kokusu var. Masalarmm UaUl- kadar edecek mevzu intihabı 
larmdan geçiyor. Belki iste- ııe uzatılarak kenetlenmit çıp- mecburiyetinde kaldık. Şimdi 
dikleri olacak ama kendileri- lak bacaklar, çıplak ıırtlar ha- de Jevirdiğimiz "İstanbul So
ne de pahalıya mal olacak. Bu fif tüllerle karıtmıf, yaılı ka- ka arı,, filmi ile bu intihaba 
her yerde het zaman böyledir dmlar bütün bu yan çıp- uygun bir tecrübe yapmıt olu
e~~ndim. 'şu dakika idare mü- la~ vilc~tleri podralıyorlar. yoıruz. Onun içindir ki filmdeki 
durü 2 numaralı locada bulunu Katede ıki erkek bacak ba- harekat M11ırda, Yunanistanda 
Yor. Makyaj şefi de 3 numara cak üzerine koymutlar, aiga- ve Türkiyede geçiyor ve filmde 
h locada. ı 1 numaralı locada ralarını püfürdeterek konuıu- ki muhavereler ve şarkılar türk 
Yarım düzine kadar kız var. yorlar. Solda yine açık bir ka- çe, arapça, ve Rumcadır. Di
Onlar da kuzu gibi sıralarını pı var. Oradan içeriye girdik. l!er taraftan filme mümkün ol
b!'kliyorlar. Fakat locada ka- Geniş, ziyadar bir oda .. Beyaz duğu kadar az muhavere, fakat 
labalıli: oldukları için, ya evleri gömlekli biri büyük bir ayna- çok musiki koyduk. 
ne gidiyorlar, yahut başka yer nın yarşısındaki koltuğa otur- Memleketimiz inkişaf 'lıalin
le;·de randevu veriyorlar. muş, bir delikanlının kaşlarına dedir ve bu inkiş<ıf san'at saha 

Daha fazla sormadım. Bu kalem çekiyor. sında bilhassa Türk musikisin 

ı'ht' ' 1 t tt "u genç Ani d k' b k de kendisini l.!:ulerİ'-'or. Fen't ıyarın nıes u u ug a ım ı urası ma yaj - ' kadınlar hakkında, öyle bir dairesi.. Bir resim atelyesi ile Beyin bestelediği bu filmdeki 
yerde daha fazla şeyler sora- berber dükkanım mezcederek musiki tamamile alaturka ol
mazdım. F akat anladım ki, her ikisini şöyle bir hercU m~ makla beraber, Avrupa musiki 
burada tesadüf, takdim, tanış ediniz. Makyaj dairesinin man si Türk musikisi üze~lnde mah 

lınde .. ~ickvey'de doğmuştur. 
Bu küçuk kasabayı bir fırtına 
tahri!> etmiş olduğu için Ma
l~k aılesi Mişigan'a çekiİmişler 
dı. 

Ana11 ve babası Amerikanın 
muhtelif şehirlerindeki müzik 
hollerde akröbatlık yaparak ha 
yatlarını kazanırlardı. Bu sebep 
ten M11lek daha beş yaşında i
ken akrobat olarak sahneye 

j çıkmıştır. O zamandan itibaren 
~ru~a. da "3 Keatonlar" trupu 
ısmını vermişlerdi. 

. 1916 da ailesi sahneden çeki 
lınce, Buster meşhur Fatty'nin 
trupuna girdi. 

1918 de askere alınarak Fran 
say.a gönderildi. Fakat mütare 
ke ımza edildiği için btı§ ay son 

f ra döndü ve tekru Fatty'nin 
trupuna dahil oldu. 

1920 de Paramunt kumpan
naryosunu bizzat rejisörümüz yası uzun filmler için F atty'yi 
Ertuğrul Muhsin Bey yazını§- angaje etmişti. Bunun Uzerine 
tır. Bu, yeni bir eseri için mev Buster birkaç ay için sahneye 
zu a~ay~.Mısırlı bir rı;nnan mu avdet elti. Ondan sonra Metro 
~~rnresmın hikayesidir. Bunun kumpanyası namına kısa film. 
ıçın. Yunanistanı ve Türkiyeyi ler çevirmeğe başladı. Bu film 
gezıyor. En nihayet nıevzuunu / 
İstanbul aokaklatında buluyor. 
Fil~n dekorlarını Parla güzel 
ıan atler mektebini ikmal eden 
~edat .. Bey hazırlamı§tır. Bil· 

1 

tun mumessiller Türktür •• Yal
nız roman muharrircai rolünü 
alan Azil!e Emir Hanım Mıaır
lıdır ve bu gün Mısırın en tanın 
mış bir yıldızıdu. Filmin hari
ci manzaralarını Kahire Atina 
ve ls~?bulda çevil'dlk' ve bu 
havalını? en güzel manzaraları \ 
Dl ve libıdeleri de filme alındı. 

1 

Daniele Parola 

Azize Emir H. 

~a vesilelerini ekseriya bir göz zarası meydana çıkar . süs derecede tesirlerini göster· 
ı~a ı· k" d' diği için, filmde bu halitanın 
• re ı ta ıp e ıyor. Tam delikanlı aynanın .kar-

B 

hoş bir enmuzicini de dinleyece 1 f k h k 
.. u kadar yakından teha- şısmda ayağa kalktığı zaman, · .. nce a at ey el ua bir 

cu. m varken, bilmem hangi te atelyenin her tarafı kuvvetli . ğı~;t b 1 vucut.. Sarıtının S&rıtını .. İrı' 
h d 

stan u SokaJdarı,, nın se- k 1 

d

!r eki posta memuresinin en- bir zil gürültüsü ile ıarsıldı. 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!! 1 Fe ço mana 
1 

gözler.. İtle ışesine ·mahal kalıyor mı? Zili müteakıp, kapm açdmıf · y ld 1 •,ansız yıldı:ı:ı Daniele Paro· rız. ı ızın daiı·esi mükellef 
bir tımarhane gibi, makyaj b" d a · ır apartıman an farksızdır. 
daireaindeki bütün kızlar hopla Banyosu, yatak ve yemek oda t Çe8~irdi~~ ~.esskiz filmler çok 
yıp sıçrıyarak, birbirlerinin ü- !arı, salonları, kütüphaneıi, pi . ~r. ır reJısor arısı olduğu 
zerinden atlıyarak dıtarıya ut ıanoları. ve sairesile yıldız, fi- tfın, derhal yükselmi ştir E _ 

Makyaj 
Bu ziyaretimle dostum Leh 

ıııan• . . old "a ış arasında ıt çdcarmıt 
lt llgumun farkındayım. Fa-
~t o dostluğun icaplarile tfl• 

dı telif etmesini bilenlerden ol 
Uğ . • \ u ıçın, yazıhanMinde yapı-

radlla
r. Delikanlı da ağır ağır k · d velce müzikhollerde ku''ç.:k v 1 ıın çevırme iızere stil yoya l l . b u ro 

çıktı. Biran salonun deminki geldiği zaman, her türlü esba er e ıte aşlaım§, fakat d ı• cmlbıı kesildi. Öteki açık ka bı istirahati bulur. Sinemanın bal şahsi~llt~i göaterıni9ti. ~i 
pdardan da ıeıler gelmez ol- esas kaideleri hilafına, yıldız nemanın llZ zaınanıar d / 
du. kaytlara tabi değildir. Dairesi ~~irdlğıA' fi~l1erin en iy~~er~ / 

Ellerimizi sıkarak tanqtığı ne gelince, soyunur. Sizi ia- I r~~E ~lantık er,, "Paris kız 
ıuıs makyaj şefi, dıt ve iç ka- ter pijamasile koltuğa gömül- d~~1·: n 

66 uıet~,, _filmleri- Greta Garbo mrı? H 3J•ır, ı:cakları yapllktan, bakılacak
ı/11kbaktıktan sonra, yerinden 

l tı: 

cıe'd=- Haydi devrialeme çıkalon 
l • 

!<İn !'iakikaten bir stüdyonun i
d 1 dolaşmak ,en kısa zaman
il~ Yapılan devrialemlerden biri 

r. 

a ~~r .. merdiveni indik. Bura-
1111 ~un. kapılar açık. Stüdyo
e k Ynı denilen yukariki kat 
,,

1 
ddar kapalı denilirse, bu

ar a ~ kadar açık ve ziya

pıları kapattıktan sonra, yaDJ- müş, ister aynanın kartıaında Tala Birell 
mıza geldi. Anladım ki, film çır çıplak, ister yatağında nim I ~li 

1
sinbuema ç~ICrn.ca, Dani- let hep Malek'in imline izafe e 

çevriliyor . üry~ kabul edebilir. Bunda e e aro a yenı aan'at' · dilmi! filmlerdt: Maleğin evi 
lldııci bir zil sesi daha - hiç bir gayri tabiilik olmadı- c~plarına uyn,ıak için şarkı,u:ıik Maleğin komşu kızı. Malek 

ortalık tıs! Sesli film çevrilir ltı iıçiu, biz ekseriya makyajla sıyon ve muııklye sarıldı. golf oynuyor, Maleğin hileleri 
ken böyle bir sesaizlik lizım- nmızı böyle bir "havayi ha- İlk sesli film olan "Gece y b hrt M 1 k M I ğ' ' 

1 
• · · d A ki ,, a- a ıız a e , a e ın cina-

dır. Sivri sinek bile vızı tıımı J'llD,, ıçın e yaparız. Fakat ek- r111 ş an nı çevirecekti. Al yeti ve saire gibi .. 
mikrofona duyurınağa hakkı: seriya da yıldı~ yanında ya 1922 de Buster First Natio-
yoktur. Derhal filmin o kısmı bir iki davetlisi veya ~ti• nal için on' kısa film çevirdi. Bu 
tekrar edilir. kirı ~lmem hangi kont, lpa113i ırada Malek Frigo ismini almış 

Makyaj şefi dedi ki: Marki veya hangi artiıt bulu- tı: "Frigo kaptan, Frigo ham-
- Ne yapayım, kırk üç ya aur. Yıldız bu davetli veya m l F 'a b ı· · d a , n.o ve a ına,, ve saıre .. 

şındaki adamdan da jönpremi. ostlarına anlatır: Hint Fele- Nihayet Meck - Sennet, Şar-

Yenilerden Barbara Leonard 

rı --Sin_e_m_a_H_a_b_e_r_l_en-.-ı •. T asarrur 
,,. Bir Amerikan · firması . E~kisıne anzaran filmler 

1 

Wells'in m"§hur "Gö .. . tımdı daha pahalıya mal olu 
d . . runmıyen yo O . . -

a am,, ısmındeki romanım film b r. ~un ıçın Almanya't>:ı. 
, e almaktadır . ı at artııtlere verilen haftalı
: ,,. Parliat bil filmin göst .1 ğın miktarını fazla görüyor-

. · en lar U • 'f mesını meneden Fransız sa .. . . mumı masan meyanın-
rü aleyhine dava açmıştır . nso da .bırinci ve. ikinci derecede 

,,. Amerikalı bir muht . artıstiere verılen haftalıklarnı 
Sakaloid isminde şekei·den ;:: kısılması lehinde bir cereya~ 
pılmış yanmaz bir film ihf hasıl olmuştur. Yalnız bunla. 
ettiğini iddia etmektedir . ıra r~ da tı;mettüden bir hisse ve. 

,,. Al h rılecektır . 
P onse Dawdet'nin 

meşhur Tartarin de Tarascon- Sertinde sinema, tiyatro ve 
u de filme alınmaktadır. stüdyo sahiplerinin bir ce'.ıni-
. ıı. P aristeki yedinci E douard yetleri vardır. Bu cemiyet baş 
tıyatrosu da sinemaya kalbedil artistlerin haftalıklarının kısı! 
miştir . masına esas itibarile karar ver 

•Y. Olga Tscheckova geçenler mittir . 
de Tanber Taufilnı aleyhine aç . En yüksek Alman 
tı4ı davayı kazanmıştır. Bu su nın aylığı 3000 mark 
retle 65,000 frank a!acaktır. lır • 

artisti
ol~.k-

"' Macaristanda "Karıları ---------
boşayan erkekler,, kulübü Hol- Bir keşif 
lyvood'daki yıldı:rları kul"b TRIYESTE, 18. A.A.-

kay!cdilmeğe davet etmitti~. e 
San.-Guiıto 

kliaeainde, 1450 senesin• ait m~ biı 

fre•k meydana çıkanlmıttır. l~tısadi buhran dolayıaile 
Macarııtanda 200 sinema ka
pılarını kapatmı,tır. HükCimet 

ı yardımı düJiinmektedir 
"' ~.o~lyvood'da 193İ _ 1932 

1 '«lesı ıçın 950 kısa (bir bobin') 
1 415 u~un (iki bobin) film çevri 
lecektır. 

"' 1931 Amerikan güzeli Lo
m~ ı;>uane sinemaya intisap et
mıştır. 

Şarlo Amerikaya döndü 
Uzun müddet Avrupada 

kalmıt olan Şarlo Hollyvood
a avdet etmi§tir • 

M. Laval yolda 
iLE DE FRANCE Tapurunclan, 1& 

A.A-- M. Hoov ... ile İcra edeceii müli.· 

lı:at eınaııada mevzuu bahaecleceii fikir

ler ha.kında intlıar etmit olan haber hale 

kmda kendiıine ıoru.lan b'ır al ıu • ceva-
ben M. La•al, ıöyle demiıtirı 

M. HooYer ile icra edeceiinı mllllkaı 

hakkında beyanatı. bulun_m.adıfrm cibi 

bu.lunmıyaçaa" und BI a... naenaleJ'h bana 

iına.t ve iu.fe olunan bütlln tekl'll • ı erın a· 

aıl ..-eeıaıı da J'Oktur. Fransız hükUnıetİ• 

njn, va1!.İyetini, ancak Vaıhinıtoa mülika· 

trndan ıonra, alea.i olarak ıö7li1ebilece 

flm. 

~ Dı.pteki salondan akseden 
isın·etlı projektörlerin ışığı ye 
~ ~ormuş gibi, güpe gün
a\a er tarafta elektrik lam

ye bu kadar olur . menginden ona bir köpek getir lo, Harold Llyd gibi Buster Ke 
_ Ay, bu katlarına kalem m~ler. İsmini Yoyo koymuş. ~ alon da Metro Goldvin'e döndü 

çektiğiniz zat kırk üç yaşında E nde iki tane kaplaa yavru- \ v~ 1?2,3,. de ilk uzun filmini çe- ' , 

mı?. su beıliyorıum. vı d Ü ı r ı: ç ya~,, 

_ Ne zanııettiniz? Nice On sekizinci anın Fran•- b' ·r O d y h 
•• n an sonra ep gene al'ka-

k'ı cnıyor. Burada elektrik 
lir 1 dava bir metadır, oka
aıı mebzul! Dipteki salona u
e =~ geniş koridorun sağında 
dı: Undaki açık kapılardan 

or S erkek kahkahaları tatı
. r ·g. d~nra koridorun içinde 
1 !(~· ış, geliş var ki arı kova
e 11;t 

1
" bir binanın içinde üıt 

d katların bu kadar biribi
§:n {arklı ve zıt olabilmeıi
ıd şı ır. Yanımızdan, sağı
ıe ~. solumuzdan geçenler 
d:;:a aldırmıyorlar, bazıla-

ıı11ı,k Um Lehman' a kısa bir a 
l h Yapıyor 
t e tııan'a duvardaki "sü
;İı Yazısı ile bu gürültü ve 
h Uy arasındaki münasebeti 

etme · · · · ..._ . sını rıca ettım. 

!!di. Bıraz sonra görürsün! 

td~ı1 kapılardan birinden 
da · çeı;de aynaların karşı 
letı ~~kyajları ve sahne tu
lar~rı e metgul bir alay kız 
a,

1
fda gevezelik ediyorlar. 
an bu nevi ziyaretlere 

kırk bet yaıında kadın artist- krallarının düğmelel'inden kol- ~atlarla birlikte "Misafirperver 
)erimiz var ki, hali "ingenue,. leksiyon yapıyonnuş. Vakti lık kanunları, Küçük hatibe Şar 
yahut mektepli kız rolleri alı- gayet azmıt ama,fakat yine bol lok, Çdgın nişanlılar, İnekle 
yorlar. Erkekler neys~, fakat bol okıımağa vakit buluyor- ~·.Son ravnt,, gibi filmler çe 
genç görünmek bahs.ınde ka- muı. İstikbale ait projeleri ara vırdı . 
dınlann bizim makyajlanmıza sında izdivaç ta var. Ya bu 1926 da United Artiıte de 
ihtiyaçları kalmıyor. yaz, yahut sonbaharda evlene ı >/. bulunan kayın biraderi tarafın 

Şurası var ki, makyaj da- cekmif. İsmini söylemez. Çün ' d~ çağırıldı ve orada: Aşk yü 
ireleri insanı yirmi dakikada kü mes'ut kalbinin ıım imit · · zunden sporcu, Ceneralin maki 
bir Ruı ceneraline, bir idam Yak~dıı büyük ~stu maruf ' ·. \ nesi, Tatlı su adamı, filmlerini 
mahkumuna,bir amele ustasına ıenartıtlerden G ... ın "Cehen- Danıele Parola 1 çevirdi. ' 
hülasa dünyanın bin bir tür- ™;m yolcuları,, . iemindeki fil- lın saçlı yıldıza da ilk defa drrı lki sene evvel tekrar Metro 
lü karı,ık tiplerinden her han- mİDİ çevırecekmış. lstokholm m~~~ bir rol verilmişti. Bu fil- Goldvin' e gelerek "Operatör 
gi birine benzetiyor. de bir ıtüdyo aylardan be- ~ı oyle canlı ve hevesli oygadı ve '. 'F~güran,, isminde iki fil~ 

Dostum Lelımaıı dedi ki: ri kendisini çağnıyormuı Bu kı, Paramunt "Kayıp Bir Ada- çevırdı. Bu son film senkronize 
_ Bu çıkan zat günde yir- davete cevap verecekmiJ. Şhn da,, filmi için ilk evvel Daniele edilmişti. Geçen sene de artık 

mi defa şahıiyet dellttirlr. O- dl pvirditl filmi, bitirir bitir Parolayı dü,ündii. Bu filnıdeki sesli filmlere ba,lıyorlardı. B 
nun ıla vazifesi bu! \'.eni çıkan meıl\ ci~en hak kazandığmı, rol daha müşküldü. Fakat 0 !ar~an birincisi "Sahne vaz~ 
sürmeleri düzgünleri, boyaları tatil erinı nerede aeçireceğini bu müşkülü kolaylıkla yendi ısmmdeki filmidir. 
onun yüzünde tecrübe ederler. şatırmıt imi§. Tabil muvaffakıyeti de 0 nis: . Malu~dur ki Malek filmle-

- Anladığıma aöre, bura- Ben timdiye kadar bu mev- bette azim oldu. rmden hıç birisinde gülmez.Bir 
da wiDMİZ artistlere ı,nakyaj zular haricinde bir ıeyler konu Şimdi Berlinde yeni bir film ada~ın bu kadar ısrarla gülme 
yapıyorsunuz. Mesel& bat _... ıulduğunu bilmiyonım. Eğer çeviriyor. Daniele Parola kürkü mege muvaffak oluşu şayanı 
tietleriniz, film yıldızınıza da bqka bir rakip yıldız gekitti- tııvaleti, bebekleri, yastıkları hayrettir. Fakat derler ki Ma-
burada mı makyaj yapanınız? ril~.ı:or!!_. çok ıeven bir bdm.Jı~. Kadın- 1~ yüzünden felç geçi~it i- L. 

_ Hayır, dairelerine p:ide- ( Arkuı :rarın \ dır itte!... ~ış. Doğru mu, valan mı. malum değil! «Mavi kordon» ı·ı · d J 1 mm e eanne Helblin_g 
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Başvekilimiz dün avdet ettiler Balkan konferansı bu sabah açılıyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

<ıtlarla diğer ..-iti nakliye Bqve
;ilimizi iıtikbal için yekcliğerini mü
eakıp Marmaraya açılmlflardır. 

Muhripler de istikbale 
çıktılar 

Saat sekizde alaJ aancaldarile clo
ıatılan Adatepe ve Kocatepe torpi
lo muhriplerimiz Marmaraya açıl
DIŞ bulunuyorlardı. Torpido muh· 
-iplerimiz Ege vapurunu Çekmece 
•çıklannda karıdauutlardır. iki tor-
1idomuz, Egeye yııkl11tmca sür'atle
-ini çoğaltarak geminiıı etrafmda 
ı.ir daire çizdikten aonra, gemiyi or
talanna almıı vaziyette aiır ~ır ha 
rekete hatlamıtlardır. 

E~·e yaklaşıyor • 

"Sayyat,, muıu, bu esnada Yetil· 
lıöy açıklarına viml olmuıtu. lstik
balciler, muıun baı tarafına toplan· 
ıhlar, dürbinler elden ele geı;yordu. 
Keskin bir denizci gözü Egeyi çok 
uzaktan seçti: 

- lıte geliyor! 
Biraz sonra diirbine de hacet kal

madı. Ege iki torpidomuzun refaka
tinde bacasından keıif dumanlar çı· 
l<ararak gittikçe yaklqmakta idi. 
Saat tam onda, Sayyat muıu Ege 
vapuruna doğru dümen kırdı. ince 
uzun bir düdük sesi: Muı, ismet Pa 
pyı selamlıyor. Artık Egenin güver 
teıindekileri iyice teşhis etmek kabil 
oluyordu. Muhterem Baıvekilimiz, 
bu esnada kasketlerini aallayarak İl 
tikbale gelenleri selamlamak için gü 
verteye çıkmıılardı. Pa;ıa Hazretleri, 
gülerek Tevfik Rüştü Beye bir ;ıey
ler anlatıyor, muştaki :zevab tayine 
ç.ahştıklan görülüyordu. Mu§, bir 
kaç dakika sonra Egenin bordasına 
yanaıtı. lıtikbalciler birer birer ge
miye çıktılar. Baıvekil Pa111 Hazret
leri, karıılaınağa gelenlerin' ellerini 
ııkarken: 

- Ne zahmet ettiniz. Bu yağmur 
da yoruldunuz. Çok teşekkürler eda 
rim diyorlardı. 

Güvertede 
Güğertede bir müddet devam e

den müaafaha ve samimi deraiut
lardan aonra herkes Başvekil Pllfll 
Hazretluinin etrafına toplanmıtb· 
Baıvekil Paşaııc ağzından çıkan 
aözler, can kulağı ile dinleniyordu. 
lsmet Paıa Hazretleri seyahat hi
bralarmı anlatıyorlardı. Pi.§& Afyon 
meb'usu Ali, mecliı ikinci reisi Ha
san Beylere tevcihi hitap ediyorlar
dı: 

- Çok güzel ve samimi kartılan
.W.. Atinada bize yapılan hüınü ka
bul, tasavvurumun çok fevkinde ol-

1 du. Poliı çemberine rağmen halkm 
tezahüratı, bütün manasile samimi
yetin bir ifadeai idi. Ba karşılama 
synı zamanda Peştede de çok muaz-

ı zam oldu. Kardeş Macar milleti, bi-
1 :ııi candan alkıtiatlı. 

Evvelce Peıtede elçilik yapmıf o
lan Tahran ıefirimiz Hü..-ev Bey 
aordu: 

- Patam Amiral Horti'yi naaıl 
buldunuz? Hakikaten aamimi ve bi 
ze karşı çok muhabbeti olan bir Ma

ı cardır. 
ismet Paıa, bu sözü derhal taıdik 

ettiler: 
- Hakikaten öyle.. Emsalsiz a

dam .• dediler. 
Hüsrev Bey tekrar etti: 
- Macarla.da asırlarca beraber 

yaşadık Paşam... Macarlarm göıter 
tliği muhabbette bu beraberlik hatı
ralarınm çok tesiri var. 

Biraz ıonra muhavere Y unaniıta
na intikal etti. Afyon meb'usu Ali 
Bey, bu esnada Yunan Ba9vekili M. 
Venizelosun gazetelerde intiıar e
den makaleoinden b.:ılısetti ve Türk. 
Yunan mukarenetinin daha Lozan 
lı:onferanımda kurulmuı olduğunu i· 
lcri süren Yunan Bqvekilinin l"Y•· 
nı dikkat sözlerini İsmet Pataya an
lattı. 

Baıvekilimiz bu sözleri dikkatle 
dinledikten sonra dediler ki: 

- Hadisat, benim tahminlerimi 
teyit etmiı oldu. Buna çok memnu
num. Atinada halkın yaptığı tezabü 
rat, bu mukarenetin Yunan milleti. 
p arzularına tevafuk ettiğine ben
de fÜphe bırakmadı. 

Bundan sonra memleket havadis
lerine geçildi. ismet Pata Hazretle
ri. son iıterlin buhranından ve te
me".vü~lerinden bahsettiler ve son 
vazıyet hakkında malumat istediler 

Ali Bey (Afyon) bu meseleye t.,.: 
snaı ederken: 

- Paıam, dedi, memleketimizin 
Taziyeti çok kuvvetlidir. Hatta g&
çenlerde Aydın demiryollan hisse
clarlannnı içtimaında müdürü umu
mi tarafından bir nutuk irat edildiği 
ni Tempı'te okudum M""d·· ·· ... • u uru umu .. 
mı bu nutkunda ' 1kürrei arzda müs
takar birkaç millet varsa, bunla • 
~~ ~irin~iıi Türkiyedir.,, diyer:k 
T~rkiy_enın mali vaziyetinin aağlam 
lıgına ışaret ediyordu. 

ismet Pata, cevap verdi' 
- Ona hiç fÜphe yok. Sağlamız 

"~ _sağlam durmalıyız, buhran geçi
cıdır. 

Muazzam bir mevkip 
Bu mükilemeler cereyan ederken 

~ıı;e vapurunun etrah birçok motör, 
11timhot, vapur ve sandallarla ıarıl
Bllfb. Egenin önünden geçerek Ak
denize giden ecnebi vapnrlan telsiz 

(Başı birinci sahifede) 1 tarafından Meclis azaları tere- 1 Türkiye: Hasan Be, Ruıen Eı
ref Bey, Ali Rana Bey. 

le 1 ımet Pap. Hazretlerinin muvaf
fakıyetli seyahatlerinden dolayı teb
rikitta bulundular ve aynı auretle 
telsizle kendilerine cevaplar verildi. 
Romanya, laveç, ltalya banclralı bir 
çok gemiler, Türk sancağma çek<>
rek Pa111yı ıelimlıyorlarcb.. Saat on 
bir buçukta Abırkapı feneri istika
metine gelinmiıti. Onde Ege, aaim 
da va solunda Aclatepe ve Kocatepe 
muhriplerimiaı bunların arkasında 
Seyriufaüı .,.e Şirketi Hayriye va
purlan daha arkada motör, istim
bot, muı, kayık ve sandallar, 111-
tanbulun çok nadir tahit olduğu 
muazazm bir mevkip halinde limana 
girileli. Ege Saraybumu önlerine 
yaklaıtıiı •ırada limanda bulunan, 
Amerika, lngiliz, ltalyan, Yunan 'H 

diğer ecnebi bandralı upurlar, alay 
aancaklanm çekerek hep birden dü
dük öttünneğe batladdar. Limanda 
ki Türk vapurlan da, aym zamanda 
düdük öttürüyor, Egeye yaldqan 
vapur, iıtimhot, ve ıandallarda bu
lunan yüzlerce kişi 1 smet Paıayı ha 
raretle alkışlıyor "Y 8f11 ismet Paf&,, 
avazeleri ortalığı çın !i..m öttürüyor
du. O sırada bir ıeı yükaeldi: 

"Radinive Narive" gazetesi fine bir aktam ziyafeti veril-
başmuharriri ve mesai odası mittir. 
kitibi umumisidir. M. Topalo- Resmi tebliğ 

Yugoslavya: M. Velibor Yoni
' tch, M. Givko Topalovitch, M. V. 

- Y11ta lımet Paşa! Lozan gibi 
bir seyahat yaptın.. 

lamet Paıa, bütün bu teuhürata 
kasketlerini sallayarak selimlarla 
mukabelede bulunuyorlardı. 

Düdükler öter, alluılar yükselir
ken, Adatepe ve Kocatepe torpido 
muhripleri Ege önünden geçerek 
Dolmabahçe karşıamda demirli bulu 
nan Hamidiye kruvazörü yanında 
demir atblar. Bunu müteakıp Hami
cliye selam sancağım çekti. Başve
kil Hazretlerini toplar atarak selam 
!adı. Ege Kaballlf açıklarına geldi~ 
zaman denizin üzerinde yüzlerce ka 
yık toplanmııb. 

Karadtı istikbal 
Saat 12 ye 10 kala Ege vapuruna 

Sakarya motörü yanaıb. 

ismet Paıa Hazretleri, valideleri 
Hanımefendinin ellerini Öperek ve 
refikaları Hanunefendiye nda ecl• 
rek beraberlerindeki :zevat ile Sakar 

viç dün "Novotni" otelindeki 
dairesinde bir muharririmize 
atideki beyanatta bulunmuş
tur: 
"- lkinçi Balkan konferan

sından çok iyi neticeler almaca 
ğını ümit ediyoruz. Zaten ilk 
konferansta bu defa müzakere
lere esaa olacak zemini hazırla
mıştık. Bundan batka, ikinci 
konferansa gelen delegeler bi
rinci konferansta biribirilerile 
tanıımıı ve aralarında arkada§ 
bk teessüs etmi§ olması da me 
saimizi çok kolaylaştıracaktır. 
T amamile samimi bir muhit i
çinde çalışarak müspet işler 
yapmak mümkündür. Hepimiz 
biliyoruz ki Balkan itilafı lazım 
dİr. Ve bunu istiyoruz. Hatta 
diyebiliriz ki, buradan itilafı 
yapmadan gitmiyeceğiz. 

Konferansta görüşülecek bin 
çok meseleler vardır. Bunların 
hepsini bir konferansta bitir
mek imkansızdır. En evvei ko
lay itlerden baılıyarak bunları 
intaç ettikten sonra diğerlerine 
geçeceğiz. Hangi meselelerin 
bu defa halledileceğini timdi
deo kestirilemez. Bulgar dost
larımız konferansta ilk iı ola
rak ekalliyetler meselesinin mü 
zakere edilmesini istiyorlar. 
Bittabı konferans ruznamesi 
deleeelerin ekseriyeti kararile 
yapılacak, biz de buna uyaca.
tız. Ekalliyetler meselesile biz 
de alakadarız ve bunun halledil 
mesinde bizim de menfaatleri
mi• vardır." 

Y• motörüne bindiler. Motörde Ko- Dift1r bir m•rtılılıas 
catepe ve Adatepe muhriplerile do- 1141 digor? 
nanmarun selam ve tazimatnu ar-
zetmek üzere gelen donanma kuman Yueoslav murahhaslarından 
danı Şükrü Bey, Pllfllyı iıtikbal etti profesör M. Elerzoviç de gayet 
ve gür bir ıesle: fuih türkçeaile ıunlan ıöyle-

- PllfaDI torpidolar geldiler. Mat mittirı 
lup evsafı tamamen haizdirler. Mü- "- Şimdiki halde ekalliyet
dafaai Milliye vekili Bey a,. tazi- ler meselesi ruznamede yoktur. 
mat ettiler dedi. Biz bu konferansta ancak ruz. 
Yağmur tiddetle yağırordu. Bu- nameye dahil meselelerle meı· 

na rağmen Seyrisefain yolcu aalonu eul olabiliriz. Heyeti murahha 
nhtunı öniinde kesif bir halk kütl&- salar daba timdid- biribirleri 
ıi bekleıiyordu. P1lf3, karaya ayak 
baıar basmaz, Darülfünun ve Türk le temaaa bqlamıılardır. Kon.-
gençliği etrafı çınlatan YafB! .• ·- feram heyeti umumiyesine ar
lerile ismet Paşayı selimladılar. Ko zedilecek meseleler daha evvel 
lordu muzikası istiklal marıım çalı- heyeti murahhasalar arasında 
yordu. görütülerek, esas itibarile bir 

Bu sırada muhtelif tetekküller na anlaşma temin edilecektir. Bl-
mma gelen heyetler PafBya arzı ta- · l h h • • 
zimat ettiler. Burada Bqvekilimize naena e!. eyeti umumıyede 
muhtelif buketler verildi. lıtanhul uzun munakaıalar olmaksızm 
valisi Muhiddin Bey, dün öğleye bunların karara bağlanacağım 
doğru Ankaradan avdet etmiı ve E- ve müzakeratm tamamen dos. 
~eden ç~tıiı b~ .'~da lımet Paf" tane surette cereyan edeceğini 
azretlerıne mülaki olmuıtur. la. zannediyoruz Ayrı ayn uzlaı-

met Paıa ilk söz olarak Muhiddin k 1 k · f ki 1 Beye: ma yo u, on eransın sa n o 
t . ed kt"" - Gazi Hll2retleri nasıldırlar?.. maıını emın ece ır. 

diye sonnuı, Muhiddin Bey de: Ziyaretler 
- Çok iyidirler. Ankara zab aJi. 

nize mütehassirdir, hep bekliyorlar Topaloviç'in refikaıı Yugos 
Paıam .. cevabile mukabelede bulun- lav Kadın birliğinin dehgesi o
mu~tur. !arak konferansa ittirak edecek 

Seyrisefain rıhbmında kolordu ku tir· Dün saat on dört buçukta 
mandam Şükrü Naili PllfBllın batta Yugoslav murahhasları "Kon.
bulunduğu askeri bir kıt'a selim res tinantal" oteline eiderek Bul
mini ifa etmiı ve lıtanbulda bulu- gar heyeti murahhasıuımı ziya 
nan devair rüe11111, Boraa komiseri, ret etmiılerdir. 
yerli ve ecnebi banka direktörleri, lki heyet azalarının i•tiraki-
Balkan konferan11 murahhaılan, şeb ~ 
rimizde bulunan sefirler Pafllyı iı- le bir içtima aktedilereke kon
tikbal etmitlerdir. feransta alınacak hattı hareket 

Konferans murahhasları, Haaan ve konferansın ruznamesi görü 
Bey vaartaaile lımet Paııaya tak- tülmüttür. Bu içtimada bilhaa
clim ~~mitlerdir. Baıvekil Pa"" sa ekalliyetler meselesi mev
k~d~erile ayn ayrı bir müddet gö- zuu bahıolduğu ve Bulgarların 
ruıtükten sonra halkın tiddetli alkıt noktayı nazarlarında israr ettik 
ları arasında Haaan Beyi refakatle. 
rine alarak otomobille doğruca Dol- leri söylenmektedir." 
mabahçe sarayına hareket ettiler. Baıvekil Yıldızda 

ismet P-.. Hazretleri, dün bir ' 
~üddet sarayda meıgul olmuı, bazı Baıvekil ismet Pı. Hz. saat 
~yaretl~de bulunmut ve geceyi ge- on altıya doğru Yıldız sarayını 
çinnek uzere ak;ıam üzeri Ege vapu ziyaret etmişlerdir. İsmet Pş. 
nına dönmüılerdir. Hz. sarayda bir saat kalarak 

Başvekil Hazretlerinin bugün Bal konferans reisi Hasan B. ile bir 
kan konferanıumı küıadı münaaebıı likte her tarafını gezmişler, ha. 
tile mukarrer olan nutuklanm İrat I 
ettikten ıonra Ankaraya hareket et zır ıklar etrafında izahat almıt 
m!'leri muhtemeldir. Hariciye vekili !ardır. 
nuz ıehrimizde iki gün kalacaktır Bu esnada ihzari içtima için 
Bu müddet esnaımda Balkan konf · saraya gelmiş olan Balkan mu-' 
ransını alikadar bir ıami ııfatile ta~ rahhaslan Başvekilimizle tanış 
kip edecektir. hrılmı§ ve konferans mevzuu 

lsm~t Pş.nın Gazi Hz.ne ve üzerinde müdavelei efkarda bu 
Başvekalet flekilint1 telgrafı lunmuşlardır. 

ANKARA, 19 ( Telefonla ) _ ismet Pş. Hz. saat on yedi-
lımet Pllfll lstanbula varır varmaz de saraydan ayrılmı9lardır. 
Gazi Hazretlerine telgrafla arzı tazi Saat on yedide Başmurah
mat eylemit ve Baıvekilet vekili :.asların ve her heyetten üçer 
Rerik Beye bir telgraf çekerek ve azanm ittirakile konferans mec 
çartamba günü Ankara'da buluna- !isi Trabzon meb'usu ve konfe-
caimı bildirmiş Tevfik Rüıtü Beyin • H 
i';<' Balkıuı müzakerabnı takip için rans reısi asan B. in riyase-
bır kaç gun lıtanbulda kalacağım tinde toplanmıştır. Geç vakte 
müsaade edilmesini rica etmiıtir. kadar devam eden bu hafi İçti-

Doktor Refik Bey Başvekilin mada konferansın ruznamesi 
bu telın-afma derhal cevap vermit- tesbit ve tanzim edilmiştir. 
tir. içtimaı müteakip Hasan B. 

ikinci Balkan konferan11 umumi 
katipliğinden: 

Balkan konferan11 meclisi bugün 
öğleden ıonra saat dörtte Yıldız aa
raymda toplarumıbr. 

Meclis, yarın aktedilecek olan kü
tat celsesinde ilk olarak Hasan B&
yİn söz almaS1nı, badehu Baıyekil 
lamet Pata Hazretlerinin bir nutuk 
irat eylemesini, bu nutuktan ıonra 
riyaset divanının intihabım ve n1üte 
Bkıben tebliğ telgraflarının okunma• 
smı kararl11ttırmıttır. 

Bundan sonra komisyonlara riya
set edecek olan zevatın intihaptan 
yapdmıfbr. 

1 - Teıkilat komisyonu; reiı Ha 
san Bey (Türkiye) 

2 - Siyasi mukarenet komisyonu 
reİ• iV>. Stefan Cocio Pop (Roman
ya) 

3 - Harsi mukarenet komisyonu; 
rei• Mehmet Bey Koniıtza (Arna
vutluk) 

4 - iktisat komisyonu ı reis M. 
Papanaata11iou (Yunan) (Mumai
leyh aynı zamanda Balkan miaala 
komisyonuna da riyaıet edecektir). 

5 - Sıhhat ve içtimai ıiyaaet ko
miıyonu; reis M. Yonitch (Yugos
lavya) 

6 - Münakalat komisyonu; reiı 
M. Sakazoff (Bulgaristan) 

Meclis; tetkillit komiıyonunda 
muhtelif heyeti murahhaaalan tem
ıil edecek olan atide isimleri müncle 
riç murahhaslan tayin etmiıtir: 

Arnavutluk: Mehmet Bey Koni 
tza, M. Leonida Natchi, M. Bedri 
Pejaıu. 

Bulgaristan: M. Yanko Saka· 
zoff, M. Andre Tochew, M. le Pro
fesör P. Ghenov. 

Yunanistan: M. Papıınastaaiou, 
M. Mylonaa, M. Bakalbuaiı. 

Romanya: M. Cocio Pop, M. V. 
V. Pella, M. Vlacleacu Rocoaaa. 

Egede son gece 
(Başı 1 inci sahi/ede) 

de bir pasta yap.ılnuıtı. Pastanın iise 
rinde Seyrisefainin uğradıiı lak.ı.. 
ter itaret edilmitti-
yemeğin sonunda Seyrİfffaİa mü 

cltirü umumisi Slldullah Bey ayaia 
kalkaralı: Seyria4lfaini11 büyük himi· 
si 11fatile ismet P&fllya beyam tazi
mat etti . 
Bunu mtiteakıp te Akfllm gazetesi 

Baımuharriri NeCmeddin Sadık B.; 
maiyetinde giden gazeteciler namı
na lımet Paıaya teıekkür etti ve -
yahat devam ettiği müddetçe gazete 
cil.,.. hakkındaki göıterclikleri mu, 

ismet Pş. geminin horda
sından ufku tetkik edigor 

habbetten dolayı ıükranlarmı beyan 
ederek kendilerine hayırlı seyahat
ler temenni etti. 

Batvekil bunun ü:ıerine ayağa kal 
karak seyahatte kendilerine refakat 
eden gazetecilerin her birinden ay
n ayrı memnun olduğunu söyledi ve 
matbuatımızın vatan ve memleket 
yolunda mütemadi çalıttıldarını be
yan etti, Dedi ki: 

- Bu seyahatte gazetecilerin be
nimle beraber bulunmaları benim j. 

çin bir kuvvet teıkil etmiıtir. 
lımet Pata sofradan kalkarken 

Atina ve Peşte seyahatlerinin husu
le getirdiği memnuniyetli intibalara 
İfaret ederek ıenelerden beri harici 
ıiyasetimizi muvaffakıyetle ve dira
yetle idare eden Tevfik Rüştü Bey 
hakkında çok stayitli ve muhabbet
li beyanatta bulunmuttur. 

Yemek esnasında donanma ku
mandam Şükrü imzasile gelen bir 
telsizde bayrak merasimi yapılan ye
ni torpidolarrmızın lımet Paıayı is
tikbale gelecekleri bildiriliyordu. is
met Pqa donanmanın nezaketine 
tetekkür etmiştir. 

Bundan mnaca lstanbuldaki istik 
bal programının teferrüatı hakkında 
gelen telgraflar okunmuş ve Müda
faai Milliye vekili Zekai B. den yeni 
torpidolarırruzın bayrak merasimin
de bulunduğu hakkında da bir tel
graf gelmiştir. 

Seyahatin son g~ceıi ismet Pa. 
ıa ayağa kalkarak Büyük Gazinin 
ıerefine ve sıhhatine idarei ekdah et 
mit ve fiddetle alkışlanmı9tır. 

Djordjevitch. 
Meclis, tevhidi hukuk komiıyonu 

nun barsi mukarenet komisyonuna 
raptedilmeıine ve batka yeni komiı 
yonlar teıkil edilmemesine karar 
vermiıtir. 

Meclis, bundan ıonra Selanikte 
ittihaz eclilmiş olan kararlara tevfi
kan ikinci Balkan konferanamm ati
de münderiç bulunan ruznamei mü .. 
zakerabnı teıbit eylemiıtir. 

Müzak11rt1 ruznam•si 
1 - Siyasi 
a) - Balkan misakı ve bili hazır 

da mer'i bulunan muahedeler ahki
mımn dürüst bir tarzda tabikına ait 
ekalliyetler de dahil olmak üzere iı
bu muahedelerden mütevellit taah· 
.hüdatın İcraaına müteallik ve Bal
kan milletlerinin ıiyaıi mukareneti
ne miini te9kil eden bilcümle mütkü 
!ita dair hususi komisyon raporu• 
nun münakataıL 

b) - Terki teslihat konferansı. 
2 - lkb111di 
a) - Zahireler Te tütünün müıte 

rek himayesi. 
b) - Balkan memleketleri arasm 

da bir ticaret oclaaımn tesisi. 
c) - Balkan memleketleri kredi 

müeueıelerinin iıtiraki meselesi. 
3 - Harsi mukarenet 
a) - Balkan milletlerin tarihine 

ait nıikaların vücude getirilmesi i
çin bir -•titü t•isi. 

b) - Balkan memleketleri huku
kunun peyderpey tevhidi. 

4 - Münakalit komisyonu 
a) - Balkan memleketleri merke 

zi hükiimetlerl arasında bila vasıta 
milnakalta İcrıı.sı için demiryollan
nm biribirine bağlanmau va köprii
lerin yapbrılmaıL 

b) - Postaların ve telgraf.,. te
lefon muhaberelerinin tevhidi. 

c) - Hava münakaleleri. 
5 - Sıhhat ve içtimai siyaset ko

misyonu 
a) - Balkan devletleri tebealan

nm Bal.Un dnletlari arazileri dahi
linde ıerhestçe gezmeleri ve çalıı· 
malan hakkında komite raporunun 
münakata11 Te bu hapta bir karar 
verilmeai. 

b) - Balkan memleketleri 11hhat 
itleri meaaiıinin teıriki. 

c) - Müteelıhil kadmlarm tabii
yetleri baldoiıcla münakaş. 

Terki t••lilrat me•~le•i 
Meclia, aynı azmanda yakında top 

!anacak olan terki telihat konferan
sile meıgul olmayı ve ameli netice
ranı lehindeki harekete iıtirak eyle
lere varmasını teminen iıbu konfe
mefi kararlaıtmnıfbr. Balkan kon• 
feran11 bu bapta bir temenni serde
decektir. 

Meclia, Bıılkaıı milletlerinin mu
karenetlerina muhalif bulunan mani 
leri tahlil ve Balkan misakını tetkik 
maksadile her bir heyeti murahha. 
sa iç.ln üç azadıın mürekkep bir ko
mite tesiıine karar vermiıtir. 

lıbu komite ıu suretle teıekkül 
etmiıtir: 

Arnavutluk: Mehmet Bey Ko
nitza, Ihsan Bey Libahova, Sırat B. 
Aılani. 

Bulgaristan: M. Sakazoff, M. 
Guenoff, M. T ocheff. 

Yunanistan: .M. Papanaıtasiou, 
M. ".'refesaeur Spıropoloı, M. Bakal 
basaıs. 

Romanya: M. Pella, M. Mirto, 
M. Craciun. 

Türkiye: Ahmet Reıit Bey Ta-
bir Bey, Muz~ffer Bey. ' 

Yugoslavya: M. Zivko Topale>
vitch, M. Stephane Popovitch, M. 
Yonitcb. 
Mediıin kararı mucibince, konfe

ransın umumi celseleri aleni olacak 
fakat komisyonların celseleri aksi 
bir karar olmadıkça hususi oİacak. 
tır. 

Sıhhat ve içtimai siyaıet komiayo 
Duna gelince; Balkan tebealanmn 
kendi nremleketlerinden gayri olan 
Bıdkan memleketlerinde tabi buluna 
cakları ı·ejimin tesbitine matuf bir 
lnukavele projesinin tetkiki maksa
dile tali bir komite teşk·I edecektir. 
lş;bu tali komite atideki zevattan 
mürekkeptir: 

Arnavutluk: Kemal Bey Yusufa 
ti, _Bedri Bey Pejani, Ziya Bey Bej. 
ler,_ 

Bulgaristan: M. Anghel Nicoloff 
M. Pandoff, M. G. Stanoff. 

Yunanistan: M. l.ıtmbiris, M. 
Z. Zvolos, M. Sideris. 

Türikey: Vasfi Reşit Bey Veh
bi Bey, Nizameddin Ali Bey. ' 

Yugoslavya: M. Popovitch Steva 
M. Tomitchich, Mm. Topalovitch. ' 

Romanya: M. Trarıcu Ja,i, M. 
Raducanu, M. V. Racoasa. 

Mecliı, nihayet, komiıyonlann
dan her birinin birer ikinci reis inti
hap etmelerine karar vermittir. 

Küşat celsesi 
Konferansın küşat merasimi 

bu sabah saat onda Dolmabah
çe sarayında altı Balkan mille
tini temsil eden 200 murahba
sın iştirakile icra edilecektir. 

Konferans reisi Hasan B. in 
kıs~ bir nutkunu müteakip Baş 
vekıl ismet Pş. Hz. bir nutuk 

• 

jBulgar gazetecileri de dün geldiler 
(Başı birinci sahifede) 

Palas oteline indiler. Otelde öğ 
le yemeğini müteakıp şehrin 
muhtelif yerlerini gezdiler. 

Ziyajet 
Dün akşam saat yirmide İs

tanbul Matbuat cemiyeti tara
fından misafrimiz olan Yunan 
ve Bulgar gazetecileri şerefine 
Park otelinde mükellef bir zi
yafet v~rilmi~tir. Bu münase
betle Matbuat cemiyeti reisi 
Hakkı Tarik B. bir nutuk irat 
ederek meslekta§"İanmızın 
memleketimizi ziyaretlerinden 
mütevellit memnuniyetten ve 
Balkan itilafmm kolaylaşması 
hususunda Balkan gazetecile
rinin ifa edecekleri mühim rol
den bahsetmittir. 

Hakkı Tarik B. ezcümle de
mittir ki: 

"- Bu kıymetli temas fırsa
tından istifade ederek tebarüz 
ettirmek İsterim ki Bulgaristan 
ve Yunanistanm bu kadar gü
zide ıahsiyetlerile ayn ayrı ya
pılmıt bu iki ziyaretinin alela
de seyyah ziyaretinden farklı 
ve yüksek bir mahiyeti, alela
de bir tanışmadan doğacak an
laımalardan yüksek bir anlat
ma kıymeti olmak tabiidir. 

Biz ve Bulgarlar ve Yunan

lılar yalnız hudutlarda yan ya
na yaıamıyoruz; adetleri, 

zevkleri, ruhları atağı yukarı 
biribirini andıran memleketle
rin çocuklarıyız; ihtiyaçlarımız 
atağı yukarı biribirinin ay
ındır. Biribirimizden ne 
zengin, ne fakiriz, menfaat
lerimizde birlik vardır. Halbu
ki bir de bu menfaatin bütün 
Avrupa, bütün dünya sullıünün 
de menfaati olduğunu dütünü
nüz, tabii ve büyük it bölümle
rinin kendi topraklarımıza ayı
rıp verdiği kabiliyetler ve te
min edeceğimiz enerji ve kuv
vet İsrafının men'i sayesinde 
Balkanlarda - halledilmemit 
kalan ihtilaflar ,.arsa düğümle 
rini çözecek ve eski medeniyet
lere yuva olmuı yurtlarımız üs 
tünde yeni, mütterek bir mede
niyet kuracak. - Bir yeni dün 
ya inkiıafmın anahtarını sakla 
dığmızı teslim edeceksiniz." 

Müteakiben Hakkı Tarik B. 

Bulgar, Yunan memleketleri 
ve Bulgar, Yunan matbuatı ile 
onların güzide mümessilleri te 
refine kadehini kaldırmıştır. 

Misafirlerimizin nutukları 
Hakkı Tarik B. İn nutkun

dan sonra Bulgar heyetinden 
M. Vaailyos parlak bir nutuk 
irat ebnittir. M. Vasilyos sık 
sık alkıtlanan nutkunda Yeni 
Türkiyeden hararetle bahset
mit, Türkiye'nin çok demokrat 
olduğunu söylemiı, büyük bir 
istikbale namzet olduğunu ili.
ve etmittir. 

Balkan konferansına temas 
eden hatip takip edilen yüksek 
gayeleri izah etmiı, konferan
sın muvaffakıyetle intacı için 
bütün murahhasların hüsnü ni
yetle çalııacaklarmı söylemİf· 
tir. 

M. Vasilyos Gazi Hazretle
rinden hararetle bahsetmiş ve; 
"Vaktile Sofya'da, aramızda, 
ateıemilter bulunan Büyük Ga
zi vücude getirdiği büyük inkı· 
laplarla bütün dünyanın en bü 
yük adamı vaziyetine geçmiş 
tir" demiştir. 

Bundan sonra Yunan muhar 
rirler cemiyeti reisi M. Kroni
yohakis de çok alkışlanan biı 
nutuk söylemiştir. Yunanlı ha
tip Türk - Yunan munasebatı 
run hüsnü tanziminden, son iti
liflardan bahsettikten sonra 
Yunanistana giden mübadille
rin vaziyetlerine temas etmiş 
Türkiye'ye yeni bir muhaceret 
mevzubahs olmadığmı Yuna
nistanm bu mübadillere ihtiya
cı olduğunu söylemiştir. 

Nutkuna devam eden M 
Kraniyotakis : "Türkiye'den 
Yunanistana eideo vatandaşlar 
bir nıfak unsuru değil, dostlulı! 
unsurudur. Bunlar her iki mil
letin dostluğuna mütemayil in 
sanlardır. Yunanistanda harp 
iatiyen hiç bir fırka yoktur. Bal 
kan konferansında heyeti mu
rahhasamız sulhuperverliğini 
ispat edecektir." d-.iıtir. 

Hatip Balkan milletlerinin 
ittihat edeceklerine kani bulun 
duğunu da beyan etmittir • 

Nutuklar sürekli alkışları. 
karıılanmıt ve ziyafet çok sa
mimi bir hava İçerisinde cere· 
yan etmiştir. 

irat ederek, konferansı 
buyuracaklardır. 

kütat 1 Balkan hükUmetinin bayrakla
rı asılmıştır. 

Bundan sonra heyeti murah 
hasalann reisleri de birer nutuk 
söyliyeceLlerdir. Müteakiben 
konferansın ihtisas komisyon
ları te9kil edilerek bu ilk alent 
içtimaa nihayet verilecektir.Bu 
içtimada 6 komisyon yapılaca
ğı anlatılmııtır. Bu komisyon
lar bugün öğleden sonra saat 
on beıte Yıldız sarayında ken 
dilerine tahsis edilen dairelerde 
hafi olarak toplanacaklar ve 
konferansa verilecek raporları 
ihzara baılıyacaklardır. 

Bu akşamki zigafet 
Bu aktam Belediye reisi Mu 

hiddin B. tarafından, konferans 
azaları terefine Tokatliyan'da 
300 kişilik bir ziyafet verilecek 
tir. Muhiddin B. bu münasebet 
le bir nutuk İrat ederek tehir 
namına murahhaslara beyanı 
hot amedi edecek, buna heyeti 
murahhasalarm reisleri muka
belede bulunacaklardır. 

Yarın 

Yarın sabah ta ihtisas ko
misyonları Yıldız'da toplana
caklardır. Yarın öğleden sonra 
murahhaslar Asarı atika müze
sile T opkapı sarayım gezecek
ler ve saat on yedide Kadm Bir 
liğinde şereflerine bir çay ziya
feti verilecektir. 

ikinci içtima 
Konferans heyeti umumiye

si cuma günü sabah saat dokuz 
buçukta ikinci içtimaını Yıldız 
da hazırlanan büyük salonda 
aktedecektir • 

Murahhas heyetleri için sa
londa sağdan itibaren alfabe 11 

rasile yer ayrılınıştır. Murah
haslara konferans münasebeti. 
le hazırlanan "Balkan Birliği 
bayrağı ile "ikinci Balkan kon 
feransı,, ibaresini muhtevi siga 
ralar ve l<011feransa mahsus ro
zetler tevzi edilmi,tir. 

Yıldız sarayının methaline 
Balkan Birliği bayrağile altı 

Yddız'da bir istihbarat ve 
netriyat bürosu teıkil edildiği 
elbi Türk ve ecnebi matbuatı 
mümessillerine ayn ayn daire· 
ler tahsis edilmit ve bunlara te 
lefon da vazedilmiıtir. 

I stilrbarat işleri 
Anadolu Ajansı Yıldız sa· 

rayında konferans esnasında 
faaliyette bulunmak üzere bir 
büro tesis etmittir. Bu büroda 
fransızça olarak miizakeratı teı 
bit için 4 stenodaktilo Hanllll 
tavzif edilmiftir. Bu teıkilitl• 
konferans zabıtları ayn- tu· 
tularak içtimalardan pek az 
sonra bunlar teksir edilip mu· 
rahhaslara dağıtılacaktır. 

Üçüncü konferans 
Gelecek seneki üçüncü kon• 

ferans Biikreıte ve Romen Bat• 
murahhasının riyasetinde top. 
!anacak ve böylece münavebe 
ıuretile konferans müteakip •' 
nelerde diğer Balkan memleket 
!erinde toplanacaktır. 

ikinci Balkan konferansın· 
da mütahit sıfatile hazır bulu· 
nacak olan beynelmilel ıulh bii 
rosu heyeti murahbasası dün 
gelmi9tir. 

6 kitilik olan bu heyet M· 
Lafonten'in riyasetindedir. 

Konferans müzakeratmı takiP 
için Avusturya gazetecileriıı· 

den M. Dr. Giroviski de gel· 
mittir. 

Şehirde gece t11nviratı 

Taksim abidesi ile Galat• 
kulesinin geceleri elektrikle teJJ 
viri için lazım gelen tesisat i1'· 
mal edilmit ve dün geceden İ· 
tibaren tenvirat başlamıştır. 

Galata kulesine 4 tane d~ 
kuvvetli projektör konmu§tur· 
Tenvirat gece 24 e kadar d.,.. 
vam edecektir. Abide ve )<ı.ılt 
tenvirat ile güzel bir manıar• 
arzetmektedirler. Tenvirat bef 
gece yapılacaktır. 



Matbuat sergisi için 
bir rica 

TEŞEKKÜR , FiKRİYE HANIM MULENRUJ'da~" 
Mevcut iO ktıillk Ası1 Türk Aile Musiki Heyetine il!veteıı: 1 lcr cumartesi, pazartesi, çarşımba akıamları 

Sahibinin Sesi. FiKRiYE HA A.TJM en müntahap parçalarını 

Atina müsabakaları 
nasıl olmuştu? 

lstanbul matbuat umiyeti reisli

ğiad11J: 
1 teırinisani 1931 ilk türk gazete

si çıktığının yüzüncli ytl dönllmü
ne ı...adilf ediyor. Cemiyetimiz o 
gün İstanbulda bir matbuat tı..-gi 
ei açacaktır. Sergi ilk günden beri 
çık<10 gazetıe ve mecmualaroan nü
muneler arzediyor. 

Müteveffa Konıe.ndatore Domeni- 1 
ko Brazzafolli Efendinin ·c.,naze . 
merasimine lütfen iştirak oderek 1 
ibrazı nezaket ve muhalasat etmiş o
l.an memurini resmlyeye, sefaretha· 
nelerle konsolosluklar erkanrna, 
Seyriısefain kumpanyaları mümes 
sil.lerin.e, erkanı matbuata, müe.sse~ 

satı ticariye ve maliye erkinın.a, 

cemiyetlerle müessesatı hay.riyeye, 
ve diğer zevatı muhteremeye ayrı 
ayrı arzı şükran etmeğe maddeten 
imkan ıbulama<lıklarından, Brazza
folli - Badin - Danıini aileleri his
siyatı minnettaraonelerin iblağına 

oeridıei feridelerinin tav.as-sutunıu 

rica ederler. 

bat muganniye11 l Y • taganni edecektir. 
Aynı geceler; ??? Beyin fe ryaOannı, ruhtan çıkan nağmelerini de dinliveceksiniz:. 

H. k .. l ğ" • •• ı di Müsaba-er es soy eyece ını soy e . · . b. d 
kalann içyüzünü öğrenmek. ıç~n, ır . e 

kaf"l · · B" h nettin Beyı dınleyelım 
l e reısı ur a 1 931 tarihli son 

IST ANBUL 1_9 A.A. - Atinada tetkiJiıtı ıe eyi'.! "kalı Starter ektubunda hır Anten 
l'apılan 2 inci Balkan oyunlarına iıtl i:.ıacafını ilmit ettiği~ yıuıdL F ~
ralc eden Türk atlet ve tenioçilerİ· Ü bakaJarın ıcraoından bır 
ilin ınuvaffakıyetsizlikleri hakkında, ~-~ ':,.;~ anlafıldı ki; bula~larını 
•trafta deveran eden mütenakıs iddi ~ . ttlkl---' Amerikalı Atmada de 
al. fd uumıte"'" . '- la ar Üzerine atletizm e erasyon ,..

1 
• Bu yib:den bıze Kartı o n 

ve kafile reisi Burhanettin Beye mil "' ~tı'''ı . yapamadılar. Biz de bu 
~ .. •·vaıernı el ''ak •caat ederek meselenin tenvınnı n . lb da müıabak ara ııtır 

b. • ıeraıt a n b'ld' ca. ettik. Bürhanettin Bey ıze fU •- • .,. • • kat'iyyen ı ır-
~h edemıy-guınzı . . ğ d 

ati verdi. dik. Ve münaoebet ınkitaa u ra -~ 
. ikinci B~lkan oyunlanna riya•'; Bu inkita oyunla•·ın batlayacağı gu

tinı altında iştirak eden Türk kafi· .. ecesi saat ıı ,le olmuıtu. O ge 
~~•İnin beklenilen neticeyi almaması =~:at 3 buçukta bizim Atina elçi
U~erine matbuatımızda gıyabnnızda !iiinden bir mektup aldnn. ~~ mek 
·~Ya avdetimden sonra intiıar .ede~ 1 t t lamet Paıa Hazretlerının hu
~tün yazılar şöyle hülasa edılebı- :i;le terd'lenen müsabakalara İf· 
lir:z 

1
• k etmemek'"'imizin tevlit edece-

1 1 d git ıra "" · d'ld'k - Atletler hazır anma an · ği namüsait neticeleri z_ıkr•. ı. 1 I~ 
tiler, oonra müea'bakalara iıtırakımız lü-

Türki]ifde on son gün, hafta ve 
ay içinde çıka.n nUsbalMJa serginin 
tamaoılanmasını arzu eden cemiye
timiz r.ica ediyor: 

Gerek İstanbuLda ve gerek mem
leketin başke yer.Jerinde çıkmakta 
olan gazete ve mecmua sahipleri, 
bir tıeşrinisani 1931 sabahı erken 
sergide bulunup te~ir edilecek su
rette yetiştirilebilecek en son çı
kanlarından ikişe.- nüshasını Anka
ra caddesinde Orhanbey hanındaki 
cemiyet merkezine elden veya pos
ta ile tevdi buyursunlar. 

Tivatro, Sinema 

latanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

BUGÜN akşam saat 21,30 da 

Velinin Çocuğu 
Komedi 5 Tablo 

2 - Orada iyi bakılmadılar. , zumu bildiriliyordu. Bu mektup 
3 _ yunanlı Steıırterin değqtl-

l"İlnıe:i için çelııılmadı. 
mevcuttur. H Yazan: Coı:bm:cia. 

Ertesi eabah .ı.met Paşa y ıuı- Tercüme eden: İ. 
Bu iddialar tamamen eaaasnıdır. 

Size bunlan birer birtt iıbat edece-
iiın: . 

retlerine arzı tazım ederken unan ' • 
Jdarla mevcut ihtilaf ta mevzuu ":8h Gahp. 
ıoldu Ve hmet Pata Haıı:retlerın- Talebe ve 
den .;Sportmen ve centilmen olı~nuz ••B!ll!ll!!!!ll!!!i!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!l!!!!!I!!! 

İstanbul 20 Te<;rinevvel 1931. 
ıı:ı * :j_; 

Pek kıymettar erkanından biri
sını zayi -etm.eklc dilbun o1an 
LLOYD TRİESTİNO Kumpanya
sı, müteveffa müfetti!}i .umumi Ko
mandatore Domeniko Brazza folli 
Efe-:ı1inin hatırasını tebcilen izhari 
teessür etmiş olan ehaJii beldenin 
kaffosine an ~amimülkaLp arzı te
sekkür eder. 

İstanbul 20 Teşrinevvel 1931. 

Dr. İıJ:ısan Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Ökısürük ve nefes darlığı için 

pek tesirli ilaçtır. Divaııyolu 

Sultan Mahmut türbe•i No. 189 

Her eczanede bulunur. 

1LAN 
İstanbul.da Sultanluımamında ' , 1 - AtleUer çalıımıt O~ ııt· 

tıler. Bunun en büyük delilı . (Se
ınilı) in 100 ve 200 metreye gırme
tneai yüzünden müsabıkların mane
viyatı kırılmış olmaıma rağmen: 

müoabakalara girini&-,, ıeklinde 
emir telakki ettim. Artık bundan fevkine çıkıyorduk. Yunanlı Starter Haçaıpı>lo hanı altında 31 numualı 
sonra Türk kafileo.i içİıl bu Balkan meseleaini izah ederken ilave etme- mağzada manifatura ticaretile işti
oyunlarma iştirak meselesi bir at· liyün kiı bir kafileye girmit olan gal eden M'U!Stafa Nuri oğlu Ha..a.n 
lelik bicliae olmaktan çıkarak nıillt atlet veya oyuncu seyyahat ikamet, ve şurekası şirketinin kı>:ıkoroato A _ IOO X4 Türkiye ve Balkan 

rekoru 
B ~ 200 Türkiye ve Balkan reko 

ru, 
C _ Türkiye disk rekoru. 
D _ Türkiye gülle rekoru... , 
E _Yunan uaulü diok Türkiye 

l"eko.ru. 
F - 10,000 metre Türkiye reko-

>"lı. ki 
G - Yüksek atlama Tür ye r&-

bir vazife olmuıtu ... Bu emirleri ka· iaıe, idman, müsabaka hususlarında kd. . . 
fileye tebliğ ettim. Tabii hepoi itaat edna mertebe istiklale malik değil- a ı •çın mühlet itası zımınında 
ettiler Yalnız ilk gün kofmalar ve dlr. Bir nefer gibi kafile reisine ita- vaki olan müracaatı İstanbul İcra 
ilk miİaabııka olan 100 metreye gir- ate mecburdur. Ve bu itaati evnl- Riyasetinı:e kabul edilerek Komi
meıi mürettep olan ve girseydi 100 den kabul ve taahlıut ederler. Bina- ser.lik vazifesini ifa etmek!iğim tı.
metreyi kazanarak Atina stadina enaleyh bu iki gençin vaziyetleri 1 kat'l"Ür etmiş ol<luğundan: 
ismet Pata hazretlerinin huzurile Türk sporunda emsalsiz bir inzibat 1 1 _ Mezkflr t" de l•ca 
ilk bayrak olarak Türk oancağını im leoef T .. rk f ıcaretane a - -

~~raSJ 0h. ~' ·~ ~il' . bu u .. de - ' ğı olanların ala.:aklarını müııbit 
çekdireceği muhakkak ... bulunan -.ar ve ıssıyah mı ıyeın yuz en . 
Semih Yunanlı Starterinin değİ§me- hırpalanmııtrr. v~sıkalarla bir.Jikte 20-10-931 tari-
diğini ileri sürerek bütün rica ve is- Teıüıe geliııçe: hınden 8-ll-931 tarihine kadar saat 
rarlara rağmen yanf& girmedi. Geçen sene Romen •e Yunanlı· 17-18 arasında Galatada Nordstem 

Unutınaymki; Bu genç atletik !arla O,Ynadık. lkisinide yendik. hanında 3-4 numaralı yazıhaneye 
taknnın kaptanı ve bizim en çok iti- Çift erkekte birinci olduk. Bu •ene müra<:aat e<ieı·ek alacaklarını key
mat ettiğimiz bir adam idi. Semihin geçen seneden fazla olarak Yuııos- dettiımeler· b .. f ada 
100 metreye girmemesi takımın ma- lavlar çok kuvvetli bir takımla teııİ· ala kla 

1 
ve u muddet zar ı 

neviyatını berbat etti. oe iıtirak ettikleri gibi Ronı.,nlerde ca rmı kaydettirmemiş ofanla-
10000 metrede birinci olmasını (Miıu) ismindeki mıınıf beynelmi- r'.n konkOl'dato müzakeresinden ha 

umduğumuz Mehmeclin aoabı bozul- lel oyuncuyu takımlarına soktular. rıç kala<:al<ları. 
du. 7 'inci kilometrede ayağına Biz buna rağmen Bulgarlar ve Yu- 2 - Alacaklıların 9-11-931 tari 
kramp girdi ve yarıtı yarım bırak- nanlıları yine yendik. hinden 18-11-931 tarihine kadar 
mak için 3000 metre lmunpla kota· Fakat diğer ikioine de yenildik. saat 17-18 arasında trıezkQr yazıha-
rak bayıldı. Haydar, Aoabileıti. 1,85 Oçüncü olduk. neye ıni1racaatla alacak vosikala.rmı ı 

KARADENİZ 
POSTASI 

VATAN 
21 T. evvel 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

SEYRl~EFAIN 
Merkez accnta: Galata Köprü ba4 

şı B. 2362. Subc A. Sirkeci Mühür 4 

dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POST ASI 
(İNEBOLU) Vapuru 20 

Teşrinievvel Salı 17 de Sir
keci Rıhtnnından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayan
ctk, Samsun, Ünye, Fatsa, 
011Clu, Gireııon, Trabzon, Ri 
ze Mapavri'ye gidecektir. 
Dönü§te Zonguldak yoktu: 
Sürmene ve GöPeleye de uğ 
rayacaktır. 

AYVALİK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 20 Teşriniev
vel Salı 11 de Sirkeci 
Rdıtımm.dan. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHUfl.lYET) 22 Tcş

rinevvel Peı:şembe 17 de. 

MERSİN POSTASI 
(MAHMUTŞEVKET PA
ŞA) 23 Teşrinevvel Cu
ma 10 da. 

koru, Rekorlarının kırdm•t. olma••· 
dır. Takımımız buradan ıııtnıeden 
evvel bir muharrir "E'ğer k~'.!'beder 
lerse kabahat çocuklarda degil, aa~ 
onları hazrrlamadan götürenlerdedır 
Lakin ka:.anırlaraa sırf tali eseri ola 
caktır diye yazmııtı. Tali. eseri ola
rak bir futbol maçı, hatla bir tenia 
maçı kazanılır, Bir yan§ta da birin· 
ci gelinebilir. Çünkü ha&1m sizden 
de fena olur, ona galebe edersiniz. 
lakin tesadüf ve tali eseri olarak re 
kor kırılmaz. Çünkü rekor takatın 
son derecesi demektir. Hazırlanma
dan rekor kırabileceğini en cüret
kar mugalatacılar. bile iddia edemez
ler. 

de çıtayı düıürdü. Birincilik alacak ş· d' h ı· I' · · ım ı u asa etıne ıyız. 1ıetkik edecekleri. f 
iken ikincilik aldL Ertesi gün Ro- Biz buradan giderken teıkilaitı· Darüşşa aka Müdürlü-
manya takonl kaptan.Dm mu""daba 3 -- Alacaklarını lııa"" .. •ttı"-ı'~ 0 _ - mıza kartı Balkanlarda bir iki birin· 1 ,. .. _ .... ., gu~ .. nden: 
leaile Starter 5 Balkan milletinin il"k iki" il'k b' k nif d :lanlarm aı...-... k.ılar l<>planmasrna c ı ve ne ı ır aç tao et"e- , • • Darüşşafaka 350 talebesine yap-
göstereceği 5 namzet arasında kur'a c.,.i (Yani betinciden yukanya geımelerı ılan olunur. 'I h d k --•- tırıla:cak harici elbisenin kumac:.ı 
ı e ve er yanıa ayn " am oy......,. doğrıı) vadetmi,tik. Eğer Semih v.e , -~··~· • "-·--·---- • 
takarrür etti aFkat muhak- Mehmet Ali istediğimiz l<otul&<"a , ZA.Yt -- Sultan Ahmet maliye ŞU· münakasa ile alınacağından şartna-
kak idi ki, orada buluna bilen ecnebi girselerdi, onlaruı girınderi üzerine ı beouıden almakta olduğum Eylfıl n:.·sini görmek istiyenlerin her gün 
mümessilleri arasında iyi Starter kazanılan ve bizim iddiamtzI toyit 929 ita Şubat 930 altı aylık ve münakasaya iştirak için 28 Teş-

PHILIPS 2531 
Daha Ucuz Fiatle 

En Mükemmel Netice1er 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp Fakültesi Seırirıiyatı Üzniye ve Hançereviye ve Teşrih 

asistanlıkları münhaldir. Taliplerin Tıp Fakültesine mili•-· 

caatları. (3337). 

Istanbul Evkaf müdür~ 
lüğünderı: 

Cevamii şerife için m'liktazi muhtelif lkuvvette ampul mü

nakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini ,gömıek üze-

re her gün heyeti fenniyeye ve yevmi ihale olan 

sani 931 tarihine müsadif salı gilnü saat on dörtte 

İdareye müracaat eylcmeleıri. (3320). 

10 Teşrini

Encümeni 
10,000 metreyi kotarken ayağına 

kramp girip 3000 metreyi krampla 
koşarak yarışın sonunda baydan ve 
kalp letevvütatı aebebile dört gÜn 
ha•tanede b.lan Mehmet krampa 
rağmen \ .. ürkiye ı-ekorunu kınnıı
tır. Bu yarıştan bir hafta evvel Meh 
ınet Atinada da 10000 metreyi 34 
dakika 17 saniyede yapmıftı. Son 
Balkan müsabakalarında 10,000 met 
re birincisinin zamanı 34 dakika 2Z 
saııiyedir. 

yoktu. Buna rağmen bu şekli kabul eden, 100 X 4 bayrak birinclUğin· cli2lda'llııını kezaen kaybett" H~kş ı·ini.evvel 931 ~mba günü saat 

ettik. Bl'zden de mualim Her Abra- de ba ka 100 200 d bi · · ım. u -n ! ve ". rıııcı "e mü y<>ktu4'. Mütekait M .. . ar;da Nuruosmaniyı>de Cemiyetti 11ıııııırı1!1111 A hamOı vgu~ndik.Melırnet Alı"nın' de Semih ikincilik alacak ve yük••k .:.tlama.. ..-.. , - • .:.~::__ T...<lrisiye merlrezine miiracaatları. , l 'll,i, Hl' . . ' : . . . -
daki ikinciliğe geçen seöe f e-aa şe- 5 · · / .. 

Yüksek atlamada ikinci olan Hay 
dar geçen sene 1,65 ile taofiyeye uğ 
ramış tı. Bu sene 1 ,80 ile ikinci ol
m•,ştur. Hazırlanmıyan adam bu ta 
ra.kkiyi göstcı·emez. Geçen sene SO• 

nuncu ol"n Veysi bu ıene her millet 
ten gelen 10 müsabık içinde gülle 
"e diskte 5 inciliği almış yani yarı• 
dan yukarı çıkmıtlır, Ancak iki •<>-
0edir bu idmana baılamıt olan bu 
gençten Balkanlarda birinci gelnıe
siu · · · • • rn1 ıstıyordunuz? 

2 - Seyahat, ikamet, iaıe. orada 
en İyi şekilde idi. 

A - Diğer milletler ikinci smıfta 
•~yahat ederken bizim kafilemiz bi
rıncj sınıf kamarada seyahat etti. 

B - Atinanm en yüksek ve ge-

h
Çen sene Balkan konferansına giden 
ey' ı· d • h e ı murahhas.emızın otur ugu 
er odasında banyo ve sıcak, soğuk 

akar suyu olan Akropol palasta o
tu~duk. Ve yemek liatuini kendi
lltl2; tertip ettik. 

C - idmana, müsabakaya hatta 
~elere otomobillerle gittik gel· 

D - İdman levazımının en iyiıi .. 
ni seçtik. 

E - Atinada müsabakalara itti· 
•'.'1< eden bet millet içinde yalnız bi 
~ınıı ve Yunanlıların masajcuı var .. 

1• Şu farkla ki; Yunanlıların bir 
tane ı ve bizim de iki tane idi.. 

ikamet ve seyahat feraİtİmİz en 
Y"k b '!' •ek hayat yaıayan bir adamın 
i~!e evinde bulamayacağı derecede 

ı. 

. F - Kafileden hiç kimse ikamet 
ıaşe ve idareden en ufak bir ,iı.a
~~t. bil~ edememiştir. Hiç bir kaf"~e 
lZtınki kadar mtikemınel ve zengın 

ferait altında bulunmamııtır. 
3 - Yunanlı Starter mesel.,.i. 

ki G~en sene Balkan oyunlarında
d Y Unanlı Starter iyi değildi. F &
I erasyonumuz bu sene Balkan oyun 
arına ittirak için bitaraf millete 
~ensup bir Star ter (Hareket İlmi· 
•ı) tayinini şart koftu. Hatli bu
~un ınaarafından kendi hiııe&İne isa ,/t edecek kısmını vereceğini de 
d'unan teşkilatına bildirdi. Mütead-

11 nıuhaberelerden sonra Y UD&n 

ıibi mü&abakalara girmeyeceğini ha rait altında; 5000 de üçün~ü olan mcı. cra Memurluğundan·, (3325). =: M }l" M b h B f 
ber alılık, ve çağırdım. Evvela Star- Me.hmeclin 5000 ve 10000 de alaca- Mahcuz gereste 29· 10-931 tarihiııd~ '.-·-----------. . Ua lffi U a at ey tara ından ==> 
ter muel.,.i hakkında tesbit edilen ğı en aşağı bir ikinciliğini ilave ede- <ıaat 12 den .. itit:ıren ~o~zkesende 1 JŞÇJ ARIYORUM := 
yeni şekili izahtan sonra biliıkaydü- sek tahminimizde isabet etıniı ola- 68 No. lu dukkanın ontinde satıla S d"' ak' l l 
tart bundan sonraki müsabakalara caktık. cağı jJan olunur. augı, uz yan m 

1ı:ıa a-

l
irip girmiyeceklerini sordum. lki 1 rı, otomatik düz ve jakar ço -

Şimdi itaatsizlik, disipliruıizlik - --~- ak· 1 d l 
."ata kadar düşünüp bana cevap lstanbul 5 ,·,ıci t ı rap m ma arın a ra ı•,.,,ış meselesi bertaraf ediline, bizim at- cra dairesi11aen: ' ~ ,.-- __ 
Vermel

erini oöyledim. Bu iki saattan . M h usta işçilere ihti". ·aç vaırdır. letlerimızin bugün elde ettikleri de- a cuz ve paraya çev.rilmesi mü- ' -' 
sonra Semih biliikayit ve şart diğer 1 d k k · de • · Adres: Y eşildirek Kara-

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTER! o= 
BULMAK SAN'ATİ ==ı 

Eser !eri gayet güzel bir şdkilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 
müsabakalara gireceğini söyledi. rece erki en Y~ a.:ı·~~ı on~;da~iote- darlrer bı.rka td~rı r>enlode aynalı 1 hı\ H3tl ~Tn? /.\h.mrt Envr.r 1. 
Lakin Mehmet Ali eğer muallim ~ye. m;;,nın '.' .. ı yo .:;.r· - u at- o ap, 2 omo ın, 1 tualet takımı l ltııiıiiııiıii••••••llİımıiıiııiiilııl 1 = 

Her Abraham h
---Let amırı' • olmaz- et enn y ıımesı ıçın ngı atat, ve 2 nnrtmanto, 26-10-931 . i 
"""' h . . t h . han • b ·..- pazartesı l b' K 
deci

. Bö. ı ..... la angı P11 • angı anasır, gı ey- ı saat 13 de itibar s ••~ Güze ır ür1
· ==< 

sa ben koşmam •· ye ..... nelmilel müsabaka, ve hangi alaka- n _ . ':" anda! Bedes- K = Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 
koş,jya gidilemeyeceğini ve biliika- dar halk gösterilebilir. Türkiyedeki tende satılacagı ılan olunur. 1 Şik .kadın tu"3.letinin la- il 
yit ve ıart cevap vermesini istedim. atlet adedi en ııeniı tahminlerle 500 znnı gayri_mufarikidir. Bey t!lll''J.!l,n[j·jll!lllltl'!'llt,H,lll[ljlll· . . . • ıı:rıı.:rnT . . 
Müsabakaya girmiyeceğİ cevapını u geçmez. Yunanlılarm son seneki lstanhul S inci icra dairesinden: , oklunda istiklal caddesin- U ~ f ' 1 ~ WMlllıU 
verdi. Bende kendilerile birlikte ta- •tatistikine nazaran 50,000 atlet var. Bir borçtan dolayı sattlınas k 1 de 391 No. lı 
kını koşularına girmek ~~ . onlara d Y ' b' d 100 defa fa 1 ıruı a-

~€~..:;:.5isr:.~ ;t: .a.:~~;;..; ~:'§: :::E~~!Z.;t::·=~~ E p REM ;.-ııııııı~ıımıı'.ımııı~ıı~Mııı111111111H1ını11111111~ 
~ebliğ ettim. Bu tebliğ akıam saat belli, bir pİıt yeni yapılabildi. Ora- saat on altıda Galata.da To.phanede ı- M il t M tb -
9 30 da oldu. Daima bizle beraber daki miiaabakalara 70 bin kiıi aeyiı·- Ktlıç Ali mahaUe•inde Koyun so- mağazalarında en güzel i __ -_ ı ıye a aası 1) 
b~lunan lstanbulklu ~i~-~~111 ;!l7si- c~ ~elir .. Bizde kapılan açarız da 700 kağmda sabık '"'1bane elyevım de küınkleri rekabet kabul 
nin atletizme ço m~d ve kızımı· kıtıTgelı_rse m

1
em. nun oluruz. mirci fabrikasında arık artırma au. NEFİS VE SERl SÜRETTE = 

kofuç
ularla ıpor çihetın en so a. a.- enı• ge ın • • etmez fiatlarla !bulacaıksınız 

ıd d e ce; retile satıla.cağı its.n otu.nur. ••••••••••••••• = H · kadar bir kw o esnada ote ~ 1 1• ı 
1 

b . .er .. nevı evrakı matbua tab'mı d-·hte -"--. Noter·0 

... d dil et. atan ulda teniı mea·ııl bir tek - - -·- -- b 1 ~· ~. CUQ ~ il 
Ç

oçuklarm ertesi.giı.·nu ıa e e ec 1 t De -~··- k 'h't b . aıt ı cumle e'.'rak, m-'·tupluk '-"g"ıt, --~, '-artvız" ı't, 
U d 

klüp vardır. Ve bu klübu""n uç ıyı ZAY - 26Z2 nwnerolu •ofo"r ehli- vr""ı""ce ı ıra eratı "" ...,, :cııuı ,. 
)erini itiltİ, ve gıtb. zun uza ı~a 

1 
• muhtıra re t f -kendilerini iknaa çalıttı. Ve o bız- , oyunçusu vardır. Bu oyuncuların }'etnamemi gaip ettim. Yenisin.i a- Blanketler ve emsalinin kesilmesi • . ~e e ve aturalaı: renkli olarak el ve duvar @\ 

den fazla muvaffak oldu. Onun ıöz- yerine koyacak batka adamımız da lacağımdan hükmü yoktur. Şoför n tazyik edilmesi,, hakkındaki jcat ılanları yapılır. Fiatlar mutedildir. d 

~A~ ~!~~K-"§-B_oıı_çe_t. ___ o_o_k_t_o_r ______ ı ~~;~[~~~~~ ~~~::;mll~l~~~~;;;:~;;lllm.I 
söz üzerine tabii iadeden sarfı na- ki; istinat ettiği kütlenin niıbetine Hafız CemaJ ve emsali hususlarında miiı;tamel ma 
zar ettik. fakat her ikiıide verdik- . nazaran ıpor, Balkanlarda kendin- kinelerin donanimlcrine ,dair,. hak-
leri sözü tutmadılar. Semih ve Meh- 1 den beklenilebilecek neticelerin 10 Dahiliye hastahkları kındaki icat için Sinai Müdiriyeti 
mel Ali Bal_k~n bal'.rağlna i§tirak et-ı mislini elde etıniştir. Akıllı adamla- mütehassısı aliyesinden jstihsal eı:lilrniş olan 28 

medl
'ld-' ııbı Semih 200 metreyede rın itiraz etmiyeceğine emin oldu- . . ..,.... teşrınısani 1928 tarih ve 704 numara 

d
. J ğum bu ıözlere mukabil bir Türk Cumadan maada hergün o""g". girme L. k fi • · _ 1 be lı ihtira beratı bu kere ferağ ve ya 

B
u yüzden: 

1 
spor a 1 eSJnın ,.-e veya mağ- lede sonra saat (2 30 d 

(5 l "b' etı" sebeplerı' · h·ı· b" kaf"I n ' an Se) but icara verileceg"inden mezkQr ı"h 
100 metrede birincilik ) puvan. u ıy nı a a ır ı e İ 

200 
metrede birinciilk ve ikinci- reisinin §ah1tnda aramak ve 0 §alııs kadar stanbulda Divanyolun- tirayi satın almak veyahut isticar 

lik (
9

) puvan. değiıince her teyİn yarine geleceği- da 118 numaralı hususi dai e- etme karzusunda bulunan zevatın İ• 
Balkan bayrağında ikincilik (4) ni ve Türk sporunun Balkanlarda sinde dahili hastalıkları: mua· tanbul, Bahçekapı Taş Han No 43 • 

birinci olacağım düşünmek belki d · 48 .Je mukim vekili H. WK. İSTOK 
puvan. t ti b' .. "ttı" Faka b yene ve te avı eder. Telefon·. 

yani ceman 18 puvan alacak i- a 1 ır umı r. t u bizde Efendiye müracaa~acı. 
ken bugiln ıs puvan aldık ki; arada- sporun tarakkisine mütevakkıf oldu İstanbul 8923. 
ki 13 puvan zarar bu iki gençin ita ğunu münevverlerin de anlamadığı
atsızliği eseri olarak gaypeyledik. na bir delildir. 
Bu sene aldığnnız 22 puvana bu 13 Bu izabatımdan sonra Balkan 
puvanı il8ve edersek sayımlZın ye- oyunlaf'ı hakkındaki, efki.rı umumi
kunu 35 olur. Bu sene Bul.ııarlarm yenin hükmü ne İse onu kabulda 
puvanı 30 idi. Şu halde Bulgarların bir dakika tereddüt etmem. 

Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla ı:and .. vu al· 
malıdırlar. 

Dr. Aa KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihanesi. Karaköy, büyük mahallebl 
ci yanında 34. 

İHTİRA İLANI 
«Döşeme tuğlalarJJlın jeJihı> hak 

kında istihsal olunan 29-11-1930 ta 
rih V'C 991 numar"1ı ihtira be1'atı bu 
defo mevkii fiile korunak ilı;re ahe
re dcvrüfecağ veya icar edilece
ğinden talip olanlarJJI Galata.da Çi
nili Rıhtım Hanında Robel't Ferri
Yt! müracaatları ~lin olunur. 

ZAYİ - 126 sicil numerolu ehli
yetnamemi zayi ettim. Bir diğerini 
çıkllracağımdan hükmü yoktur. Üs
küdar Karacaalımette Ha<:ı Emin 
o~.tu Silleymau. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

Saat: 14 - 18. 

~A Yİ - l576 nu~rolu şoför eh
liyetnamomi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan hükmü yoktur. Sofür 
AV 
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Tapu ve Kadastro mektebi Mü
dürlüğünden: 

T.-pıı •• Kada1tro tatblht m4ltııttıtııııe 7111/931 taıl*ııdofll\ 
18/11/931 tarihino ka<t.r talebe kalM1 olıumcllı:tır. Orta mc*
tep mezun.lan imtihanaı•, ~ olmıyanlar imtihan Ue ka

bul o1't.ınudar. Fazla malOmat almak iıtiyenlec her gllıı ö~ye r· 
kadar Sultanahmette Tapu ve Kadastıro dairesindeki mektıeıp 
idaresine müracaatları. (8274). 

' 932 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramiye ,000,000 
1 .. 400,000 
1 .. 200,000 
1 .. 150,000 
1 " 

100,000 
1 .. 40,000 
1 • 30,000 
1 .. 20,000 
1 .. 15,000 

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

5 Jlrramiy• (10,000) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 ,, (5,000) 30,000 
ıs • (3,000) 45,000 
6(} (2,000) 120,000 

200 ~ 
(1,000) 200,000 

Amorti , 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

HAYVAN SERGİSİ' 
Dolmabahçede Eski Hasahırlarda 26 Teşrinievvel 

Pazartesi saat 14 te 

AÇILACAKTIR. 
Sergiye at, kısrak, tay, eşek, katır, yavrulu kısrak, inek, 

boğa, dişi manda, manda boğası, koç,. koyun kabul ?l.unur. 
Kaydü kabul: 17 Teşrinievvel Cumarteııınden 21 Teşrınıevvel 

Çarşamba akşamına kadardır. 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetinden : 

alR K A C GDN DAHA SABIR EDiNiZ 

aıze ıtea YA«lllDA ·rAIC11H •DECEGIHIZı 

YENi MODE~ 

TELEFUN 
340 

EN MOTEKAMiL 5 LAMBALI BiR RADYO AHIZESIDIAi 
• 

Ot o matik ı skala 
iLE MÜCEHHEZ OLAN BU AHiZE 

Fiat, kullanış, şekli harici ve musiki iktidarı itibarile 

Radyo aleminin bir harikasını teskil edecektir 

BOURLA BiRADERLER VE şsı 

.. .............. ~ ........................ ... 
BE~MI ıLINLlB T~BK LiMTED ~İBKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabu' eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 ....................... 
3 üncü Kolordu 

ilinları 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Semti Teminat akçesi 

Kapalıçarşıda Hacı Hasan sokağında 16 No. dükkan 4 
Davııtpa§ada Alipaşa caddesinde 107 numaralı dük!kiin 3 
Üsküdarda Selimpaşa caddesinde 15 numaralı mektep 

binası 

Gayrimübadiller tak·
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaralan 1081 ile 1111 
arasında bulunan Gayrimübadille· 
rin yüzde 20 hesabile bonolarını 

Ilı 

almak üzere T eşrinievvelin 20 inci 
salı günü saat 10 dan 16 ya kadar 
komisyona müracaatları. (3339) ti 

h" 
~---- ANADOLU CİHETİ~----

d Elektrik Fiatında " tı 

Tenzilat 
Eıkl ffat 21,20 kuru, Yeni fiat: 19,30 

ıo İENZİLAT 

~i 

&il 
ll 
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kij 
ta 
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lı 
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Yani kilovat saat başmıa :.ıo para ki ayru meblağ ile eski
sinden &ıha fazla elektrik aaırfede.bilirsiniz. 

Bundan bqka muayyen bir aarfiyattan sonraki kilovat 

1aatler O/ 050 tenzillta tabidir. Bu huıusta daha fazla 

maliimat almak içi.ı 

Ameli Elektrige 
vo atiddd ıbüııolarnnıza müracaat ediniz: 
Mfthlli'der caddesi No 73-75 Kadıköy. Telefonı Kadı'köy 783 
ŞiI1ketl Hayriye iskelesi No 10 Üekiidar. Tel. Kadıköy 31Z 

Tütün inhisarı Umuınl hi• 

müdürlüğünden: au 

ı. - İzmİl' fabrikıuı için (2000) kiJo İncin madta kış!~ 
makine yağı: 2-11-931 pazartesi günüı nümune ve şartnameS1 

ne tevfikan. 
2.- (40) top San yaldwı kağrtı 2-11-931 pazartesi günıı· ı.u 

nümune ve §artnaınesine tevfikan. ~t Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için 
kapalı zarfla tülbent ve gaz saf 
ile katgüt ve neosalvarsan mü
bayaa edile{;ektir. İhaleleri tül 

(15000) ta<kım kısa kol ve bacaklı çamaşırın kapalı zarfla bent ve gaz safın 24-10-931 cu- Kapalıçarşıda Hacı Hasan sokağında 14 N.lı dükkan 
Hasköy kumbarhane caddesinde 48 numaralı hane 

4,50 
4 

3.- Muşamba ve kaneviçe d~kmdc için (1400) yumak .A raf 

vrupa malı makine ipliği : 4-11-931 Çarşamba günü: nümuıı 11e 

ve şartnamesine tevfikan. . tnu 

4.- (200) adot büyük vo küyük araba lastik tekerleğ1 

4-11-931 çarşamba: nümune ve §artnamesine tevfikan. münakasası 4/11/931 tarihinde çaırşamba günü saat 15 te ya- ı martesi saat 15 te katgütün 
pılacaktır. Şartnameyi görmek üzere her gün münakasaya iş- 15 buçukta, Neosalvarsanın 16 
tirak için de yevmi mezkurda taliplerin teminatlarile ibirlikte da kıomisyonumuzca icra ıkılı 
Gedrkpaşada Jandarma Satın Alına Komisyonuna müracaat- nacaktır. Taliplerin şartna~e-

sini almak ve münakasaya ış-

) 

Sirikecide Elvan zade mahallesinde Cezairli Ahmetıpa-
2,5 

şa medresesi 22,S 

Yukarda yazılı mahalleır biT seneden üç seneye ıkadar 'kira

ya verilmek üzere ayrı ayrı açık müzayedeye konmuştın". Ta

lipler şartnameleri görmek için her gün Levazım müdürlüğüne 

müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için hizalarında yazı

lı teminat akçeleri liizımd~r. Teminat nakden kabul edilmez. 
Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak 

5.- (6000) metre murabbaı SeHufan ıkağıdı: 9-11-931 p,- 0 

zartesi: nümune ve şartnamesine tevfikan. 
MezkUır beş nevi malzeme aleni münakasa ile satın aııns· 

caktır. Makine yağına (30), Sarı yaldızlı ıkağıda (45) , Makin' 
ipliğine (30), Lastik tekerleklel"e (40) ve Sellufan kağıdı içiO 
de (65) lira teminat akçesi alınır. Taliplerin nümune ve şart' 
namelerimizi görmek üze-re her gün ve münakasalara iştira~ 
edebilmek için de teminat aıkçelerini hamilen yukarıda göste
rilen eyyamda saat 10,30 da Galatada Mübayaat Komisyonun3 

la.n (3177). . k . . . k·rda tek 
tıra ıçın yevmı mez u 

Devlet Demiryolları idares i anlan 

Devlet Demiryolları matbaasında toplanan ve toplanacak o
lan kırpıntı kağıtlarla bütün itıtaayon ve sel'Vislerde teraküm 
eden kullanılmı bilet, telgraf bandı ve sair eski ve hurda evrak 
ve defterlerin bia- sene müddetle satışı müzayedeye konmuştur. 
Müzayede 22-10-931 tarihine müsa.dif perşembe günü saat 14 te 
Haydarpaşa mağazasında icra kılınacaktır. Talip olanların şe
raiti öğrenmek üzere hergün mezkfır mağaza müdürlüğüne mü 
racaat edebilecekleri ve yevmi mezkurda 100 lica.dan ibaret pey 
akçesini hamilen ispatı vücut eylemeleri lazım geldiği iliin olu 
nur. (3196) 

Haydarpaşa Rıiıtmıında i.ııdiham olduğu zamanlaraa 
DD/50 No. lu tatili edevat tarifesi aşağıya yazılı hUGusi şe
rait altında tatbik edilir. Bu şaraitin tatbik zamanı her defasın
da Devlet Demiryollan idaresinden tesbit ve tatblkinden laa
kal bir gfui evel ilan olunacağı gibi metninde yazılı saatlar da
hi esasa halel gelmemek şartile idaa'eCe her vakit tadil edile
bilecektir. Hususi şarait Haydarpaşaya gelen tam lıamuleli 
vagonların vurutları vezinleri hec gün sabahleyin saat 8 de 
anbacda mahalli mahsusundaki tahtaya yazrlara:k ilan olunur. 
Saat 12 ye kadar vezinleri talep edilmemiş vagonlar vezin edil 
mez. İlan gününün saati mesaisi zarıfında bu vagonların silo 
ve Antrepo veyahut denize tahliyeleri istenilmek meciburidir. 
Silo ve antrepoya tahliyeleri istenilmiyen vagonlar deniz 
tahliye hattına istenilmiş addolunarak silo veya Antrepoya 
tahliye edilmeyüp deniz tahliye hattına sevk olunur. Bu tah
liye hattına sevk olunmuş olan vagonların tahliye hattına ko
nuldukları andan itibaren 3 saat zarlında tahliyeleri için mal 
sahibinin bilcümle tedabiri ittihaz etmesi mecburidri. Mal
sahibi tarafından mu.ktazı tedabir ittihaz edilmemek dolayi
sile müddeti mezkilre zarfında tahliye edilmiyen vagonlar za
rar ve mesarif mal sahibine ait olmak üzere idareten geri hat
lara alınarak Antrepoya veya siloya tahliye olunabildiği gibi 
bilcümle zarar hasar ve mesarif yine mal sahiıbine ait olmak 
üzere İstanbul Liman İşleri idaresinin muhafazası altında bu 
idarenin mavnalarına da tahliye edilebilir ve tahliye hattına 
konulmuş oldukları zamandan itibaren tahliye ameliyesinin 
hitamına kadar geçen müddet için 24 lirayı tecavüz etmemek 
üze-re tatili edevat ücretine tabi tutulur. Zikredilen 3 saat müh 
!ette ilan gününün saati mesaisi nihayetinden ertesi günü saat 
7 y.e kadar geçen müddet dahil hesap edilmez. (32S8) 

lif ve teminatlarile bidikte 
Fındıklı K. O. 3. SA. AL. ko
misyonuna müracaatı. (378) 
(2878). 

* * ,ı makıbuz ve yahut hiikumetçe muteber tanınmış banka1ardan 
müTacaatlacı. (3243). 

İ 
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birinin teminat mektubu ile olur. Bu şe'kilde teminat ile ıbera-
stanbul Levazım eşya ve b 'h 1 .. .. ı 9 T · · · 931 rt · .... . . . . 

2 0 931 
er ı a e gunu -0 an eşnmsanı paza esı gunu saat on 

techızat ambarı ıçın 2 -1 - · , E ·· .. el'd' 1 ( ) lzmir maarif müdürlüğünden: .. .. d 
1 

l;ıese kadar Daımı ncumene muracaat etm ı ır er. 3332 . 
Perşembe gunu saat 16 a a e- --·---------------------- İzmir vilayeti İlkmektepleriode bulunan fakir talebe içi~ 

lüzumu olan kitaplar 1-10-931 tarihinden itibaren 20 gün müÔ' 
dede münakasaya k-0nulmuştur. İtasına talip olanların şartıı• 

mürur ve ıinı-- , mesini gönne'k ve daıha fazla izahat almak üzre her gün maaril 
idaresine, münakasaya iştirak eylemek üzre de 20-10-931 PaıB1 

günü saat 11 de 315 liralıok muvakıkat teminat para veya ,ban)ı• 
Üsküdar Atlama taşında demirciler sokağında ıkiiin 13 ı:ııu- mektuplarile vilayet daimi encümenine müracaatları. (721). 

ni münakasa ile balya ipi alı-
nacaktır. Taliplerin şartname
sini alma:k ve münakasaya gir-
mek üzere mezkur gün ve saat 
te teminatlarile Fındıklıda ili. 
K. O. SA. AL. KOM. nma mü 
racaatları. (373). (2873) 

Unkapanı Köprüsü 
Emri ahere kadaır Unkaıpam Köprüsünden 

run memnu olduğu ilan olunur. (3334). 

maralı dükkan açık müzayedeye konulara•k talip zuhur etme- . ------------------------
.1 diğinden ihale müddeti 26 Teşrinievvel 931 tarihine temdit Jandarma 

nundan: 
Satın alma komisyo-Fakülte Talim Tabur edilmiştir. Talip olanlar şartnameyi görmek için her gün Le-

K d vazrm Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek . an: 

Bu sene Darülfünun talim ta 
buruna kaydolunmak istiyen 
Darülfünun ve buna muadil 
Yüksek mektep mezunlarile li 
se ve muadili mektepler ve 
Erkek MualJirn mektep mezun 
lannın taburca kayit muame
lesi 5-10-931 den itibaren bu 
ayın nihayetine kadar devam 
edecek ve ikinci teşrin 931 bi
rinci gününden itibaren tedri
sata başlanacaktır. Bu maksat
la bu şeraiti haiz olanlar: 

A - Mektep mezuniyet dip-
loması. 

B - Aşı ve sıhhat raporu 
C - Nüfus cüzdanı sureti 
N - Mahallece ve poli~çe mu 

saddak hüsnühal varaka
sı. 

M - 4 adet fotoğraf ile birlik
te. 

İs ul Bayazıtta tabur 
kumandanlığına şeraiti anla
mak Ü.rer'c het" ·· müracaat
ları ilin olunur. (382) (2915) 

için 9 liralrk teminat lazımdır. Bu teminat nakden kabUI edil
mez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Bankaya yatırılıp aılı-
nacak makbuz ve yahut Hükumetçe muteber tanınmış Banılca
larm birinden alınacak teminat mektubu ile olur. Bu şekilde 
teminat ile beraber yevmi meZ'kUrda saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. (3335). 

Çorum Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlü
ğünden: 

Çorum Metkep Hastanesi Rontkeni için lüzum görülen ve 
şartnamesinde muharrer bulunan iıki adet tüpün 27-9-931 tari
hinden itibaren münakasa müddeti ıbiır ay daha temdit edil
miş olduğundan taliplerin şartnameyi görmek üzere Çoıum 
ve İstanbul Sılfıat ve İçtimai Muavenet Müdürfüklerine mü-
racaatları. (3321). . 

Cinsi Miktarr metre 
Fabrikalar mamulatı yerli haki p~k bezi 7600 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı .bez kapalı zarfla almacalt· 
tl'I". Münakasa 9-11-931 pazartesi günü saat 15 tedir. Şarmanıe· 
sini görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de yevıJI' 
mezkurda Gedikpırşada Jandanna Satın Alma komisyonun' 
müracaatları. (3330) 

Galata ithalat Gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Adet Nevi Marka Numara Kilo Cinsi e§ys 
4 Balya S C 8205/8 522.500 Yün mens-ucııt 
Evsafı balada yazılı eşya 19-10-931 tarihinden itibaren •bil 

haha müddetle bilmüzayede satılacağından 27-10-931 salı gil' 
nü saat 14 te taliplerin satış komisyonuna müracaatları. (3336) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
letanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Kil,ıilyil febrikaeı yilzile ıiltl 

C 
D HORHOR UN • J 12,yilzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, küttilyilniln kilosu 100 i<'l' r. 1 ruştan ba~lar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz sattlu.Tel.2.so27· 

aksim,Zambak sokak N o.41. Cilt ve emrazı- ziihreviye , !1!!1!!!!!!!!!!11!!!11!!!!!!!!!1!11!!!!!1!11-iııııl-!!!!!!!mll!l _________ lllll".' 
tedavihanesi. Hergiln sabahtan akşama liadar. Ml.J..LlY~T MATBA.'SI 
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