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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

1 Konferansı 
'• 

l:>ün Dolmabahçe saraymm 
llıeraıim salonu tarihi bir hadi
•eye ıahne oldu: İkinci Bal

i ~ konferansı, arkaİı sıra ça-
. an altı mar§, ve Haıan Be

:ııı ~İr nutkile açıldı. Bunu mü 
eakıp beş milleti temıil eden 
~Urahhaslar söz söylediler ve 
.llndan sonra da Türk cumhu
~Yetinin Batvekili Majistral 
ır nutuk söyledi . 

d Eğer bu zinetli salonun yal-
·:__~.......ı.,.;.s;;..:,_.;:.':" ___ : .-;;-~<;ı::;ıı...._ 1 

-.np ve Dafmunarrırı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Uıquat Neşriyat ve Y uı Müdürl 

ETEM iZZET 

ız(, dıvarları dile gelseydi, ya 
~ asır ve dört sene evvel, ay
Q.' ınilletlere mensup müın~
•;IIeriıı büsbütün batka teraıt 
' tında aynı dam altında top
~dıklannı anlatabilirdi. Çün
~u dün tahit olduğumuz ınan
ltra, birçok noktalard~. 1~71 
~ilesi martının 7 inci ııunu ay 
~· •alonda toplanan ilk Oam~ 
1 llıec:liıi meb'usanına benzı
l>ordu. 

lktısat. siyasi yakınlatma, vesaiti nakliye komisyonları Ylldız'da ös)leden sonra akdettikleri ilk içtimada .• 

1 n K 
Elli dört ıen~ evvel, O~

llıaıılı padişahları, Osman!.• n
tali Osmanlılık mefkıiresı et
l'lfında aynı milletleri topla
llıak iatemişlerdi. Os'?anlıl~~ 
~İası içinde Türkle~ rolu, 
l' Urkten gayri her hangı ~~u
tıııı rolünden çok farklı de!Jıl: 
di. İlk Meclisi Meb'usan ~ç~
~aında 115 azadan 46 Si bı~~
lıyan ve 69 u müsliiman 1~1• 
nu 69 müslümanın kısmı kül
lisi de Türk değildi. 

Y tık tarih bu ınaletlerin 
. . anın aıır lra detti. 

lıirıbir:inden aynlrnalarını ·caıy . · 8 . . zaman " ımn Unun aebeplerını o c:eriksi:ııli .. 
.. kter zihniyeti ve be ııı: 
l.adar da asrın buıuıiyetiııde ~ 
lô.<ıındır. Fransu: inlulabile ~§u~a· 
•ok Napoleon muharebelerıle hız 
alan milliyet fikirleri, on doku.zu~
c.u aınn sonuncu nısfında tam ınki· 
W sahasına girmiıti. Milliyet mef
kuresinin ne büyük bir yaratıcı kuv 
~et olduğunu göre!' .Vasati ve Şıir-
ı.; A\'rupadaki insanlar bunun et
•ilfına toplandılar. Harbi umumi 
ve bilhassa •on Türk - Yunan 
lhulıarebesile bu cereyan artık son 
laflıasma girmiı bul~nuyor. .Eski 
0•Dlanlı imparatorluğunu teıkil e
d.., bütün milletler gayelerine vasıl 
•lınuı bulunuyorlar. Bir dela bu ilk 
tayeye varıldıktan sonra iktısacli za 
turetJer altında tekrar fakat tama· 
lbile ayn ıerait altında bir toplan
::- tneyli bat göıtermiıtir. Bu tol>.:' 

"ıtıa husule gelebilmek için evvela 
:"lletıerin ayrılması tazım geliyor
ıt• Çiinkii bu aynhıta, menfaatle
. llin ne kadar birbirine bağlı oldu
tllııu anladılar. 

l>I llu ıerait altında §U sual varit 
Uyor: Acaba eski Osmanlı lmpa· 

~torluiuna müşabih bir siyasi vabJ: tekrar ihya mı edilecek? Şu ·~: 
hemen cevap verelim ki, kendısı 

~t etmeden ve kimseye de huzur 
)~eden yıkılıp giden imparat~r
.,,, g,.h arkasından göz dökecek m· 
~ ~oktur. Esasen eaki manada 
u sıyaıi teıeldcül asnn ruhuna 
y=~ll>ı _hile değildir: Balkan birl~ği, 
~ hıı- ınefkiiredir. Bu mefkure 
lıi,. 'lfıııda toplanmakta olanlar, tam 
.._ lerheati içinde milli ~kit~arı
!ıı>ıd ~ar olmuı ve yekdiien .bak-
1-... a .~urınet bisıile mütebaıı~ .. e>; 
iti muıtakjt milletlerdir. Tabudır 
til ~. heniiz tahakkuk etıniı do; 
li .dır. Fakat kuvvetle iddia edebı-
)~i ~ henüz resmi saba
ıı.ı..;tikal etmiı olmamakla be
lorır.' Avnıpa'da harbi umumiden 
t .. -.Ücude &etirilen beynelmilel 
~ut teıkilatlarından çok kökle§· 
~tiz .. Çünkü bu mefkUre, b~ki'i• 
illet erın harici ıiyaaetlerine iıtıka
ltı 'U "•rmeğe baılamazdan evvel, 

1 •tle,.;n kalplerine yerleıiyor. 
ı.., ikinci Balkan konferanamm lı-

bulda açılması, Balkanlı dostla· 
~ Türk milletinin yeni mefki'i· 
'Yi il ka . ed'"' • 

Ri>ater:u _dar çabuk benun~ hal•ırı;: 
lı.J ttir. Bunu canlı bır e 
Ilı Plerde yatabnak her memleketin 
ı atbuatına ve alelumum münevver
<!ri.ııe terettüp eden bir borçtur. 

Ahmet SOKRO 

Geceki 
Ziyafet 
İ .lstanbul Belediyesi tara
'11dan Balkan Konferansı 
(ııra!1haslan şerefine veri
berı zıya/et tafsilatı son ha-
er/erimizdedir. 

era • 
Konferansın mesai başlangıcında istiklalin emniyetine ve 

bir hava vardır . -
samımı yaklaşmalar husulüne işaret eden 

Konferans komisyonlar ~alinde 
fili mesaisine başladı ve ismet 
Paşa mühim bir nutuk irad etti .. 

Konferans 
Nasıl açıldı? 

Hasan Beyi 
• Ve diğer 

Murahhaslarm 
Nutukları 

Komisyonların ilk iç 
timaları ve ortaya 

ablan meıeleler 

Balkan kooferansı, dün altı 
Balkan devletinin 200 ~ ~ütı:
caviz murabhaslannm ıttıraki
le Dolmabahçe sarayının mua
yede salonunda merasimle ~ 
mıştır. Sabah saat dokuzdan.'" 
tibaren sarayın koridorlan bı
rer ikişer davetlilerle dolmağa 
başlamıştı. Bin küsur mum!uk 
avizelerin zıya tufanına bogdu· 
~ muhte•em muayede salonu 
gu • ·ı "z kamaıtırıcı manzaraaı e, 
go 1 ·· · d Balkan murahhas an u_ze~? .. e 
eınsalsız bir tesir yaptıgı goru-

lüyordu. 
Bilbaua Romen başmurah

hası sarayın küte bucağını ge
zerken hayranlığını gizleyj:. 
di, sarayı beğenip beğ~ . 1~1 

ni soran gazetecilere f~rını bır 
tek kelime ile ifade ettı: 

_ Admire et admire. .. 

içtima salonu 
it İçtima salonu cid~_en ~ _ 

.. tesna bir zevkle doşenm t 
:-ıu:alon\ln nihayetine yaldızlı 
b

1
! · aset masası konulmuf, 
ır rıy 

Yuıjoslao Başmurahhası 
nutkunu 

Başvekil, Tevfik Rüştü 
Beyle b•raber Balkan 
murahhaslarının nu
tuklarını dinlegor 

konferansın küşat celsesinde 
irad ediyor 

riyaset mevkiinin sağında ga
zetecilere, solunda samiine hu
susi yerler aynlmıttı. 

Daktilolar, istenograflar 
cepheye tesadüf eden kısımda' 
murahhaslar için koltuklar ha
zırlanmı§h. 

Sefirl•r de gelmişti 

Davetliler araıında Fransız 
İngiliz, lıveç, Bulgar, İtalyan' 
l~an, Danimarka, Japon, Ame:_ 
nka, Romanya, Yunan, Rus 
Polonya, sefirleri ve bazı aef~
ret müste§arlan sefaret erkanı 
ile Kolordu Kumandanı Şükrü 
Naili Pş., Vali Muhiddin Bey 
vilayet erkanı, tehir meclisi ..'. 
z~sı, Kadın Birliği idare heye
tı, ve daha pek çok belli batlı 
ıimalar vardı. 

Durmadan çalışıyorlardı. 
Sarayın her tarafı ziyaret e

dildikten sonra salona avdet e
dildi. Saat tam on buçuk ... 

Bütün gözler, konferans sa
lonuna giren Ba§vekilinıize te-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

!ıh l 
"

"cot celseıinde Başuekil ismet Pş.mrı nutkunu aJaka ile dirıle.11orlar 
Mura aı ar u., 

ismet Pş. 
Gitti 

5aşvekilimiz Ankarada 
tezahüratla 

istikbal edilecektir 
Baıvekil İsmet Paıa Hz. 

dün aabah ikinci Balkan kon
feranımm açılma merasiminde 
bulunduktan sonra Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey ile 
birlikte T okatlıyan oteline git 
niıtir. · 

Orada öğle yemeğini Tevfik 
üştü Bey ile bidikte yemia 

ıe bilahare istirahat etmiştir. 

Başvekil İsmet Pata akşam 
>aat on yedi buçukta Tevfik 
üştü Bey ile birlikte Haydar 

paşa'ya geçmişlerdir • 

Haydarpaşa IJHI bayraklarla 
süslenmişti. 

· Paşa garda teşyie gelen ze-
vatın ayrı ayn ellerini sıkarak 
hatırlannı sormuşlardır. 

Teşyie gelen zevat meya
nında Vali Muhiddin Bey, Ko
lordu Kumandanı Şükrü Naili 
Paşa Meclis ikinci reisi Hasan 
Bey, Siirt meb'usu ve Başmu
harririmiz Mahmut, Bolu meb' 
usu ve Hakimiyeti Milliye baı
muharriri Falih Rıfla, Gireson 
meb'usu ve Matbuat Cemiyeti 
reisi Hakkı Tarik, Darülfünun 
emini Muammer Raıit Bey 
!erle Rus sefiri M. Suriç, 
Poliı müdürü Ali Rıza 
Bey, Cumhuriyet Merkez Ban
kası meclisi idare reisi Nusret 
Bey, e1ki Kütahya meb'usu 
Nuri, ve eski Ardahan meb'usu 
Tahsin Beylerle bir çok zevat 
bulunuyorlardı. 

ismet Paşa trenin hareke
tinden eve! teşyie eglen zevatın 
ellerini sıkarak veda etmiş ve 
katara ili.ve edilen hususi vago 
na binmiştir. 

Tren hareket ederken İsmet 
Paşa ıapkasım sallayarak: 

- Allaha ısmarladık, demit 
tir. 

Paşaya hayırlı yolculuk te
menni edilmiş ve tiddetle allat 
lanmıştır. 

Poli• Müdüriyeti bolı~•İne Jevril•n 120 ••nelik afa9 

Evvelki geceki fırtına· 
dan ölenler de var 

Bir çok mavna, motör ve sandal 
battı. Ağaçlar kökünden söküldü 

EYYelki ıece lstanbul bir afet da-1 !ayan yağmur hafif faıılarla alqa-
ba &eçirdi denilebilir. Sabahtan hat (Mabadi 7 inci sahifede) 
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: t 1 ~ 

;; Basbasa 1 : 
= l t '7· § := zze Lıga •• § 
- -- = = MILLI•YET Pekyakındayeni = 
- v~ resimli bir tef-1 

rikaya başlıyor •• =: 
= . = § Esbak mabeyn katiplerinden izzet Ziya B. in "Ha- ~ 

tıratımla Ba~başa,, isimli külliyatını resimli olarak pek = = y.a1?nda tefrıkay~ b~şl!'yacağrz. Bu eser, çok cazip ta- § 
=: rıhı fıkraları, zanf hıkayeleri bilhassa timdiye kadar -= intişar etmemiş bir çok SARAY HATIRALARINI ih- ~ 
2 tiva etmektedir. ~ 

~ Hatırahmla Başbaşa ! ~ 
= a := Bu kıymetli ve resimli tefrikamızı bir kaç gün ıon =: 
=: ra ikinçi sahifemizde takip ediniz. 2 - -- -- -- -- Bugün bu habrat silsilesinin mündereca-= bndan bazı başlıktan dercediyoruz: = 

Balıkesir meb'us - Kırmızı ampul, Son hatıra, Hemıire izabe!, keke- ~ 
= liğe, kekemelere dair .. Beklenen mektup, Atka veda, :5 

)arının tetkikatı ~ Kudumu ıerif, Saray kızlan, baremağası, unutganlığa, § 
BALIKESiR, 

20 
(A.A.) _ Dün :: dalgınlığa dair •• Cemaziyelevvel meselesi, ıecaat arze- =: 

ak~am c. H. F. da büyük bir İçtima § derken •. Bir hak tinaılık hatıraaı tekinsiz ev, saraydan E: 
yapılmıı ve ıebrimizde bulunan meh := birkaç hatıra, Salıip mollanın bir ıözü, bir takip sebebi- :: 
uılarımız, fırka teıkilatı, Ticaret ~ EE le. Aynarozda bir gece, geçınİf zaman olur ki ... Yatak, =: 
da11 ve Borsa, bayır cemiyetleri b&- EE bir takip •. Bir akıbet bir teceuüt vak' a11, garip bir ili- EE 
yeti idareleri ve halk mümeuillerila EE nıaık, 11cak çay, gönlümün nişanlısı, feci bir vaziyet -
temasa girmiıler, umumi ihtiyaçtan - bir sakalın macerası, Zühre, liihti muhabbet, son mek: = 
dinlemitlerdir. iki saat ıüren bu iç- :5 tup, bir tesadüfün ilhamı, masum salıifeler, Peştede bir := 
timada birçok zevat IÖz IÖylemiı, ES b M d d · = iktısadi meseleler ve bu meyanda = atıra, bavroal k a adil, vb~gon per ~ı, Panayota, Kmage- = 
t .. t.. ··ıw.,· k .. "'- _, kr_,, = ceslnde a ı avın a ır gece, koy manaatınnda, bı'r -u uncu uç.ua eınıua CUJ le- = .. ' .. . ~ 5 
mini, köy mektepleri &ibi mahalli 5 aerguzett nuk!ey~ ıntıkal. =: 

' ~ız~;~ıar üzerinde teatii efkar edil- "1wu11UEJIWlllllllWIUIU llORHRlllUID, 



1 Tet_k_lk_le_r~~~_,__ 

Buhran Etrafında •.• 
Gelecek sene İngiliz bütçesinde 

daha çok büyük 
açığa intizar etmek lazımdır 

-4-
lngilteredeki buhranın kre. 

di muamelatı ve bankacılık iti 
barile tahlil edilen amillerin
den başka diğer amilleri de var 
dır . 

Bunları bütçe açıklan, tedi 
ye muvazenesi açıkları, toptan 
ve perakende fiatler arasında
ki niabetaizlik, şomaj, ihraca
tın azalması, imparatorluk ec
zası arasındaki iktısadi ahenk
sizlik, lngilterenin gümrük po 
litikasında yalnız kalması diye 
tadat mümkündür. 

Bütçe açığı deyip geçmeme 
li mikdarı bu sene yetmit mil ' . yon ise de bütün tahmınler ge 
lecek sene için 170 milyon İn
giliz lirası açık olacağı mer
kezindedir. Bütçedeki sakatlık 
yalnız bu değildir. Bu olsa bel 
ki tasarrufat ile derhal çaresi 
bulunur. Fakat İngiliz bütçesi 
esasında hastadır. Takriben bir 
sülüsü borçların faizine, bir sü 
lüsü şomaja, mütebakisi de U· 

mumi sair masarife bağlıdır. 
Bu hal bir taraftan tediye 

müvazenesini bozmakta, çünkü 
mikdarı 300 milyonu geçense
n.evi faizlerin bir kısmı mem 
leket haricine gitmektedir. Di
ğer taraftan balkın vergiyi eda 
kabiliyetini azaltmakta ve mil 
li istihsal sermayesini daralt
maktadır. 

Tediye müvazenesindeki a
çıklık derecesi tabmint hesap
lardan kurtulamaz. lngiltere
nin harici ticaretmüvazeneleri
nin umumi harpten beri gittik 
çe çoğalan ve 929 senesinde 
241 milyon iken 930 da 286 
milyollJl çıkan, 931 senesinde 
ise bundan da fazla olacağı an 
)aşılan açıkları ihracat yekii
nunu ithalatın msfma indinnit 
olmasına rağmen tediye mü
vazenelerinin aktif olduğunu 
iddia edenler ve açığın İngiliz 
ticareti bahriyesi hasılatile ec:-

ebi seyyahlar ve hariçteki İn
giliz sermayesi temettüatı sa
yesinde kapandığını umanlar 

ahi bu son senelerde vaziye
in değiştiğini ve bu seneki a
çığm 100 milyonu geçeceğini 
kabul ediyorlar . 

Ticaret ve tediyat muvaze
eleri açığının ne acı şeyler ol 

Cluğunu biliriz. ithalat karşılık 
ız kalmağa başladı mı, mem-
eketin altınlarını vererek veya 
ktısadi bünyesinden fedakir
ık ederek kan aldırma ameliye 
ine uğraması zaruri olur. Şüp 
esiz kan ziyaı bünye için teb 

ikeli bir şeycliı· .. 
Eı ya fiatlerine gelince, İn

il terede toptan fiatlerde 924 
en beri devam eden tenezzül 
30 senesinde de yüzde bet ka 
ar yine tenezzül kaydetti. Hal 
uki perakende satışlarda fiat
r nisbetsiz derecede yüksek-

iğini muhafaza eyledi. O su. 
etle ki 1913 senesi fiatlerini 
00 itibar edersek lngilterede 
30 da ·toptan satış fiatleri va-
li 120 perakende fiatler ise 

60 raddesinde kaldı. Bu bü
ük farka kartı tedbir alınma
ı. Meseli. Fransada ise bu 
rk yüzde yirmiyi geçmedi. 
Her memlekette çok mühim 

lan toptan fiatlerle perakende 
atler arasında büyük bir fark 
rakılmam:uı meselesi, bizde 

e çok itinaya layık bir mevzu 

dur. Çünkü toptan iptidai mad 
deler veya iaşe fiatleri tenez
zül ederken eğer aynı nisbette 
perakende fiatlerde düımiyor • 
aa bunun ticareti müstehlik ta 
bakanın aleyhine bazı mutavas 
sıtlarda kalıyor demektir ki bu 
hali müstehlik tabakanın ittira 
kudretinin azalması gibi bir 
felaketin takip etmemesi kabil 
olmaz. Halbuki toptan fiatler 
ucuzlamıt iken perakende ola
rak ta ucuzlarsa müstehlik ta
bakanın aynı para ile fazla eş
ya alabilmesi ve fazla istihlik 
yapabilmesi imkanı açılmış o
lur ki bu binnetice talebin art
masına, fiatlerinde bir temev
vüçten sonra yükselmesine sa
ik olur. 

Ekseriya kolaylıkla geçiı
tirilen buhranlar, bu nevi iktı
sadi amillerin mütevazin faa
liyetleri sayesinde fevkalade 
tedbirler alımnumı icap ettir
meden geçenleridir ki millet
lerin iktıaadi bayetlannda na
dir vak'alar değildir. 

Böylelikle perakende fiatle
rin yükaeldiii de timdiki lngi 
liz buhranım hazırlayan amil
lerden biri oldu. Bu sebeple 
fabrikalar amele ücretini kese
mediler, çiinkü perakende Hat 
ler pahalı olmakta devam etti. 
Fakat amelenin mikdannı azal 
tarak iatihsallerini daralttılar, 
yahut makineyi tezyit ile aynı 
istihsali az amele ile yapmağa 
çalıttılar. Bundan itsizler mey 
dana çıktı. Şömörler çoğaldı, 
adetleri ZOO binden iki buçuk 
milyonu çabuk geçti. 

Diğer taraftan lngilterede 
perakende eşya fiatinin harp
ten evvelki yüze nazaran vaaa 
ti 160 olması, amele ücretleri· 
nin de harpten evvelki 100 e 
nazaran vasati 170 e kadar çık 
masını icap ettirmiştir. 

Buna mesai saattlerinin de 
tenkis edilmit olmasını ilave 
edersek Avrupada yalnız lngil 
terede amelenin harpten evvel 
kine nazaran daha çok ücret al 
dığı meydana çıkar. İngiltere
de 100 olarak tediye edilen say 
ücreti lsviçrede 77, Holandada 
87, Almanyada 78 ve Fransa
da da buna kariptir . 

Diğer memleketlere naza
ran lngilterede pek pahalı olan 
amele ücreti ile barice rekabet 
mecburiyeti altında daima dü
şen toptan istihsalit fiatlerini 
mukayese edince de bu fiatle
rin harpten evvelki yüze naza
ran bugün lngilretede vasati 
120 raddesinde iken amele üç
retinin tarpten evvelki yüze na 
zaran 170 e çıkınıt olduğunu 
görüyoruz. 

Aradaki bu fark müstahsil 
fabrikacmm veya lngiliz emti
ası kullanan müstebliklerin za 
ı-armıa yükleniyor demektir ki 
bu sebeple İngilterenin esaslı 
san' atlerini ve ihracatının nıs
fını teşkil eden kömür, demir, 
pamuk, yün, makine sanayii is 
tihsallerioi azaltmağa mecbur 
olmuşlar veya rasyonalizasyon 
dediğimiz türlü tedbirler ile 
masraflarını kısmağa çalışmıt
lardır. 

Bu vaziyet te İngiliz emtia
sının rekabet meydanlarında 
tamamen muvaffak olamaması 
nı, ihracatın azalmasını ve ti-

ki sadı kronik 

Almanya da 
Karışıklık 

Berline 
Davet 
Alman başvekili, M. 

RLER 
'Mançuri 
ihtilafı ------Japonlar tahliye için 

Belediyenin murahhas 
lar şerefine ziyafeti Hitler taraftarlannın 

muazzam nümayişleri 
BERLIN 19 ( A.A.) - Hitler müfrit 

•illi7•tçilerden ,..tmit bet bia kitİJ'• 

Bruaa•idıt'de seçit reami yapbrmıtbr. Bu 

pçit r-.i bittildee aoara Sosyali•t mil· 
li7etçil•le ifsil• arasında YUkv bulan 
çarpıtmalar aeticesillde 160 kiıi yaralaa· 

........... 

Musolini'yi 
Berline davet ediyor 

BERLIH 19 (A.A.) - M. Brüninc 
ltusiin A.lınaa7anıa Roma sefiri yaaıtaai· 

le M. Mu.ssolini'yi Berline da•et elmittir. 

ltal7an hükiimeti reisi, M. Briioins'e t ... 
ıeldrii.r etm.it Ye kendisin.in. seyahati ta.rib.i 
ni bili.hara teabit etmek ha.klanı muh.afan. 

e7lecliii.ni ve ya1anda ic::ra edecei:i se:ra· 
hat• kendi•inİ temsile Hariciye Naunıu 
memur ettiiini beyan etmiıtir. M. Cran· 
dinin seyahati tarihi 25 •• 26 tetrinie...,el 
olarak tesbit edilmiıtir. Nanra refikası 

•e Harici7e erlc:inından. birçok zevat re.la 

kat edecektir. 

yeni şartlar koyuyorlar 
TOK.10, 20 ( A...A.) _ Japonya.ıun Maa

çurideki ukerleri seri çekmeden e..,el 

Çin bakUmeti tarafından .... itibarile ta 
n.mmaaım istec:liii batlıca bet maddeyi M. 
Briaod'a, M Simaon'a ve Sör Eric. Drwn• 
mood'a ma.hrem bir aurette bildinliii laa 
ber alınmııtır. Salahiyettar mabafilde be 

'J&D ed.ildiilne ıöre bu bet ma.dde tunlar 

daıt. ibarettir: 

Dün akşamki ziyafette çok samimi 
nutuklar irad edilmiştir 

BRUNSVICK, 19 (A.A.) - Hôtler ta· 
raftarlanlUll aC..ayi11eri vahim lkantık· 
lıkla.r çdcmasnu muc::İp olmuftvr. Welt• 
montus au•b!siaİ• J'&%clıiına eöre içi ... 
rindea 1 kiıisi. haata.h.ane7e yabrduııt ol· 
malr. Ü&ere 160 yaralı sayrlclıiı söyleoi7or. 

Bu a•••le Hitlerei çetelerin amele mabat 
lerinde mukabelei bilmiailler T• akmlar 

tertip ederek bütün aokalclan çe•irmek, 
camlan lurmalc, m .. kenler üzerien alet et 

mek •e blclınmlan aökmek svr.tile bü· 
tün Bru...,,•ick ıehrini dehıete ilka eylellÜf 
olduklarını yazmaktadır. Brun••ick •o•ya 

list ıub..i tefi M. Croeoer'i •u.ku bulmak 
ta olan bu hidiselerden tehrrafla haberdar 

etm.iıtir. 

HANOVRE ı9 (A.A.) - Brun,.;ck:ı.n 

selen 100 kadar .Nuia, üniforma taımıak 
memnui7eti hiliflaa hareket etmit olduk.la 
nadan dola)"I teylıı::if edilmitlerdir. Bunlar 

cürmi methuttan dolayı mahkeme7e ae• 
kedilmitlerd.ir. 

Camiül-Ezher şeyhine 
suikast 

KAHiRE, ıe ( A.A.) - Camôlil - Ez. 
her ıe7biai nam&& bl.,keo öldiirmek i
aere sidice camiye sirerelıı: bir köıede 
pua• kurmuı olaa 4 yerli müsellih hay
dut aabıta tarafında. Taktile yak.alanımı 

auika.at teıebbü•ii b• aarette n.etice•İz kal ......... 
M. Mac Donald'ın bir 

beyannamesi 
LONDRA iti (A.A.) - M. Mac Do· 

aald iatibab.t miic.adele•İ dolayı•ile net· 

rettiii ,..U bir be7an.aa.mede milli büiıW.
mete itimat reyi Termelerini müotabipl• 

riod• i•temit •e dem.ittir kiı "'Milli h.ii· 
kUmet baılıca üç sareri elde ebneje ç.a

bımaktadır. Bunlardan biri. laıiliz lirası 

fiatiaia mü.ata.kar bi.r halde bulu.adurulaıa 

.,t iılü.ci.ai ticaret aıizaa.ının diizeltilmeU. 

üçüacisii el• la.arptea. soara J'&pılaa borç 
lar ha.kk.nd.a be,.nelmilel itil.iflar yapdm.a 
aıclı:r. Harp borçlan alacaklı milletleri 

mütkü.I bir mevkie •• sdanbra d\i.türaek, 
borçla .milletleri d• mali nokt.ai uaardan 
111.ah..tmak suret.il• bütü.ıı. dü.n7a tiureti 
llzeriade çok felketJi neticeler •• tesh·l• 
lıüıl etr:alttir •. ,. 

Granada'da bir bomba 
GllANAD, 19 (A.A.) - San Cecilio 

Kiliauia.e 7akıa bir 7erde bir bomba 

patlamıfbr. KiliMnin öo tarafı .hemmİJ"et 

li aurette U..ara a.ira.euı, ci•udaki bn... .. 
lana camları k.ınlmııbr. 

İspanyol maliye erki· 
nından biri hapiste 
MADRIT, ı9 (A.A) - Fao M.lô7e;. 

leri m.üdilrii M. Vat.erde birkaç aünden 
beri illtilü töllmetile ittibam ecliliyord-. 

Ve Mtti hapiste buluaduiuna dair bir ta 
,.U. ela çakmıfb. Bu meHle hakkında ken-

Duçe, M. Grandi'gi 
kabul etti 

ROMA, 19 (A.A.) - M. Grandi, bu 

•abah Duç.e tarafıoclaa kabul ed.ilmit Te 
kendiaiae Cenevrede Çin - Japon ihtil&h 
hak.kında yapılan içtimalar hakkıada ma· 

lmat vermitlir. 

Mont-Ceni felaketi 
SODIGEN, ı9 (A.A.) - Öilo ...ktine 

kadar Mont Ceni madeninden çılıtanlan 

ölülerin mikdan 9 a T• yaralıler r1 e 

balij olmu9tur. 

La Recorde faciası 
kurbanları 

NIMES, 19 (A.A.) - Paromen yala

nında batan La Record'un 5 taJ'fasının 
akıbeti meçhuldür. Tutulmuı olan 3 tay

fa ıeçen vapurlara iki defa iıaret vermif• 
lerae de deniz dalcah olduiuod.ao kendi

lerini ıöatereınemitlerdir. K&%a mahallin 
de kayıklar dolaımaktadır. Geminin kap· 
taa.ı kaybolanlar arasındadır. Gemi on 

ton ha..:.minde YO yirn1i bet metre tulünde 

idi.. 

Westphalie madenle
rinde bir facia 

BERLIN 19 ( A.A.) - Westpb.alie'ni11 

Sodiopn ha•alisindelıi Mon.teenia maden 

leri.nde saat B.JO'da tiddetli bir •rizo İn· 

fiilli olmuıtur. Felakete u.irayan mad• 

lenlen 1imdi7e k.adar Üç ölü. ile 18 yaralı 

sayılmıtbr, HükUmet ınaluunlan toprak 

ahında kalaa aınel'lll!l mikclannı bildirmek

te• iatinkôf etmektedir, Madenleri idare

•i mümessilleri ft Mont.cenis madenleri 

müdürleri ka.za mahallinde bulunmakt..· 

dırlar. 

Fransız bankasının 
bır tebı1ği 

t - Japonya ye Çin mülki temami7et 

leri hakkında teuıinat olmak üaere biri 
birine taarrua •e teça•üzde bulunmama· 

yı kartılaldı surette taahhüt edeceklerdir. 
2 - Borkotaj tedbiri de dahil olduiu. 

halde Jepoa.ya •• Japonlar aleyhindeki 
her türlü dütmanc:.a hareketlere nihayet 

•erilecek.tir. 

3 _ Japonlarua mal •• CADlnlD emni· 

yet •• selmeti hakkında temin.at •erile«lc 

tir. 
4 - Japoll parasile olaa. demir7olla.r 

için Çiu. hüküıneti tarin edilecek. mikdar· 

da. tediyatta bulunacak-lir. 
Mançuride dem.iryolla n i.nıası hakkın· 

da elyevm mevcut bulunan ihtil ~fla.r Çin 

hül.. iı meti to.rahndan tanınacaktır. 
5 - M..ı.n çuride Japon tebea.11na ait 

arazinin icra mukaveleleri meaelesi de da 

hil olduiu h a.ide mevcut. muahedelerclen 
doian had.alr Çin bü.küme ti tarafından ta 

nınacakbr. 

ihtilaf etrafında 
CENEVRE ı9 (A.A.) - Çön • J•pon 

ibtilfına ait olara k ıeçeo günlerin bet

binlij:ini takip eden nikbinliğin bu .. batı 
ki ;çtim11. e.> naaında a~alar Üaerinde İJİ 

bir tesir bı;,sule getiren iki teli.kkiden nıün 

baia oldu'u anla1ılmaktadır. Bu telikk.i· 
lerdeı:ı birinci•i, Japon rnatbuab neıri7a· 
tının mahdut bir surette değiımit oldu

ğunu ve T okio bükün1eti.nin Cemiyeti Ak
vamın ihtilifın te•vi7e.a i husuaundaki mü. 
dahalesini birkaç saatten beri daha mu•• 
fık bir surette telakki ettilınin görülme· 
si; ve ikindai de, pAZ&r akıamı metbuata 

tevzi edilmit bulunan Japon mubbraaın· 
da daha muwahk telikikelre ait unsurla· 
rın mevcudiyetinin azalar tarafından mü

tahede ecillmiı olma•ıdır. Sabahleyin M. 
Yoakizawa tarafında M. Brianda verilen 
nota vaziyetin ya.kında •ali.h keabetme•İ 

imknına ait ümitleri u.afa uğratmıı oldu

iu halde hu aktam matbuata ten.i edilen 

muhbranın gôrülmüt oldui"u Üzere t•nİ· 
7et ve sali.b sahasında ali.kaya calip telki 

nalı muhtevi buJunm•S• iyi neticeler elde 
edebilmeai Umidinin husulünü ınucip ol· 

muıtur. Japon heyeti murab.ba.seaı bu. 
muhbra ile ihtilifm teaviyeai için kendi· 

lerinu derpiı edilmit bulu-o tekil •• 
tarza dair ideta 1artlar k.onmuı bulunmak 

taydJ. M. Briand, Japon muhtırasına ver· 

mit olduiu ce•apta, Japoa. bükUmetinİll 

Cemi7eti Ak•amla letriki mesaide bulun 

masını takdir eylediiin.i be7an. ederek mec 

li•İn, Japonyanın dütü.ndüiü gibi vakit •e 
bale ursun olmak aebepleriıUD. misak. ab· 

NEVYORK, 20 (A.A.) - FranHz ban 
kimile muı:ıyeret te1kil etmesini. İcap et· 

kau Nevyorktaki bankalara ıönderdiii 
ıniyeceği mU.taleaaında olduiunu kardey 

bir tebliite ecnebi merkez bar:ıkaların<la- 1 '· . . lu b" "h · . L eemm;te ve ı11n sa ır tarı çeaıru yapba 
ki me•duat halıı:kında elyevm tediye edil ıs ı6 t · · 1 ı ı · 

1 

tan sonra ve etrınıeYve ce se erı 
mekte olan yüzde bir buçuk nisbtinde..k.i d ı· d' d"I · 1 kl"f . . esnaaın a. mec ıae tev ı e ı mıt o an le ı 
faizin memnuniyeti mucıp bır hadde olma j ı . al I , b 1 -'il · 

erın y nız ... e ce m;a u eu. auı meyzu· 
dıitm, Nev7ork pi,.asasında alb yii.% ınil- t .1 t I . ·ı ·b ·ı ahd t l a ı ı marn e mee rı ı ı arı e • u me•· 
yon dolar raddesinde heaap bak.iyeelri bu 

1 

1 · h" "ki · · J •·· zu ara ın ıaar ettı eruu ve apoa.ya .....-a 
hman Fransız ban.kasnun yukan.da zlkri f d _,. 1 h L k• ., ü" ._. 

ın an •u~ı en UKU ı aıaD.11ye aatz n1e 
geçen faiz mikda.rı arttınlmayaeak olursa I I . ._, I d ., · se e erln muna.ı.aza o un ıuıu.aruu qaret 
bu he•ap baki1eleri için b&1ka bir .. rf •• 1 . . M B · d' I& · · el • , . ey emıthr. • rı.an ın. teıruu..-r 

dUine sorulan bir suale Batvokil kaçamak iatifade ciheti arayacaıuu bıldırmiıtir. t "hl" kt b .1 A ·•---·- ,_ ü" 

1 

. . art ıme u uıe men...aıa-•• a.e-
lı bir eeTap Termit oldujundan i1i malii- Nevyork ba.nkerlcri faız mıkdarının cüz'i b ti , __ L I _1_.._ !...1! Neti 

. .. . . ep ve ıar anıu ~ ey em~- HU. 

mal alın.akta olan müafil buadan muma· mikdarda artbnlar• k yuzde ıkıye çıkanl-
cc:: itibarile M. Bria.ad, i.attde •&&edilmesi 

ilyhia ba.lıcikaten ha.pi.at. oJduiu oetlcesi· maaı mu•afdı: olup olmay.-ca.iı husuaun· 
melhuz olan hukuki mese.leleria ıimdidon 

ai İ•tihraç etmektedir. da aynı fikirde bulunmaktadırlar. 
tet.lı:lkleriaio lüzumsuz olduiu kana.atinde 

Edison 'un tabutu 
önünde 

WEST. ORANGE, 20'(A.A.) - Edô
M>ou.a ~ bir tabut içinde lethir edil
mekte olan ceeediııia bulunduiu li.burat• 
•ar ile k:ü.tü.phaneaia öa.ü.ıwle.a timdi7e ka 
dar 10,000 kiti seli.p seçmi:ıtir. Nev7ork 
beled.iyo reisi M. Walker cenan alayıllfQ 

yaprlacait yarınki sün saat 19 ela her ta· 
rafta bir dakika müddetle ıtılıılann sôndi. 
riileceiini b~yaıt etmiıtir. 

Amerikada banka 
buhranı 

NEVYORK, 19 ( A.A.) - Amerôkamn 
ınuhtelif yerlerinde yeniden. 11 banka si
ıelerini. kapamıtlardır. Bu ba.nkalarcleki 

me•duat 7ek.Unu 12 milyon dobrı b.J. 
maktadır. 

-······-·--···-···········-··-··· .. ······· .. 
caret muvazenesindeki açığın 
çoğalmasını intaç etmiıtir. 

.,. .,. ,,. 

di zaaf içinde kalıyoruz. 

Mısırda bir suikast 
KAHiRE, 19 (A.A.) - Sıt 

kı Paşanın aıncasmın oğlu ve 
Gborayob belediye reısı meç
hul bir şahıs tarafından rovel
ve.r kurıunu ile öldürülmüıtür. 

Zabıta katili aramaktadrr. 
Bu cinayete saik olan sebep he 
nüz öğrenilmeıni~tir . 

Beriinde işsizler ve 
fakirlere yardım 

dir, Böyle bir tetki.k, mec:Hai.n 16 l•trin.İ· 
E:vvel tarihinde Termit olduja rerleri hiç 

bir münasebeti ilativa etmeyecektir. M. 
M. Briaad, J~ponyanm. meclisin Japoa 

nolır:tai nazarlarını kemali ehemmiyetle tet 

kik etmeltte olduiunu T• Cemiyeti Alı:· 

vam mi..kı h.ilifında h.arelı:et edememek 
u::braruula. bulunduıiu.ou takdir 

kanaatini iz.har eyle.mittir. 

/...ellog misakı 

edeceii 

NEVYORK ı9 (A.A.) - Aınerike ... 
kümetiniu Mançuricle Çin •e Japon ara· 
sında devam etmekte olaa mubasemaba 

önüne seç.melı: için K.elJo. mi...ıunı ihtar 
etmek üzere Ceı:nireti A.k.am meclisi aıra 

BERLIN 19 A.A. _ Önümüzde- Jarı.na iltihak elmit olduiu bildirilmi,tir. 
Maamafi.h. Amerikanın Çin - Japon itilifı 

ki hafta baılryacak olan kıf müna.ae meıeleainden ileri ıitmekten. iıti.nk.i.f ede 

betile yardım faaliyeti, fakirlere ve ceii aöy!eomektedir. 

iısizlere 900,000 ekmek ve patates 
vesika11 verilmesini derpİf etmekte-
dir. 

Bu vesikalar ucuz fiatla patates 
ve ekmek aahn almak hakkını bah
tctmektedir. 

Aleni içtima tehir edildi 
CENEVRE ı9 ( A.A.) - Japon mat· 

bWlbnıll aldıi1 Taziyet Ye Pazar ak1amı 
aetreclileu Japoa mubbrası daha müsait 

bir h··· •Ücude setirmit olduiu.nda nM. 
Briancl Cemiyeti Akvam medisi.nio bu •• 

frra kadar yaklatabilir. 

Gecenin en büyük sürprizi 

lstanbul belediyesi tarafından 
dün ak§81D Balkan konferan11 mn· 
rahhaslan ~e T okatlıyan ote
linde 350 kitilik parlak bir ziyafet 
verilmi,tir. 

Ziyafette Hariciye Vekili T ev• 
Eik Rüttü Bey, Balkan muralıula
rı, Belediye encümen azaları, Y U• 

nan ve Bulgar gazetecileri, lstanbul 
gazeteleri Batmuharrirleri hazır 
bulunmuılardır. 

Nutuklar 
Ziyafette Vali Muhittin Bey ta

rafmdan bir nutuk irad edilmiıtir. 
Muhittin Bey nutkunda Balkan mu
rahhaslarına beyanı ho§81Dedi 
ve ikinci Balkan konferansının ls
tanbulda toplanmasını memnuniyet· ! 
le karş?ladığını söylemiıtir. ! 

Müteakiben Arnavut heyeti na- ! 
mına hir nutuk söylenmit, lstanbul 
belediyesi tarafından gösterilen mi- 1 
safirperverliğe kar~ı teşekkür edil- 1 

mittir. 

retleri, ismet Paşa ve Hariciye • 8 

kili ~!erine içmi}tir. 

"K•.-1.ın is :ediğini yaptırır" 
Gecenin en büyük sürprizi Ro

manya heyeti murahha1B11 namın" 
nutuk söyliyen bir Hamın olnıuı· 
tur. Bu Hanım irticalen ve büyii~ 
bir heyecanla irat ettiği nutkundo 
Balkan mefkuresinin sulh mefkurr 
si olduğunu söylemit, burada lır 
dınlarm oynaması lizmı geldiii rO" 
lii zi.knderek: 

- Kadın istediğini yaptınr
Demit ve kadınlan bu mefkiıt• 

etrafında toplaıımağa davet etmir 
tir. 

lstanbula ilanı aık 
Müteakiben Yugoslavya namı,.. 

mösyö Topaloviç lıtanbul tcbrio' 
ilinı atk eder surette sözler söyle
mit ve lstanbulun tabii bir Balkaıı 
payrtalıb olduğunu bildinnittir. 

Bundan sonra Bulgar muralılıa11 Bundan sonra Darülfünun edr 
bir nutuk söyliyerek konfen.nsm la-

Maza/fer B.in nutku 

tanbulda aktedilmesini mes'ut bir biyat fakültesi reisi Muzaffer 8e1 
Türk heyeti murahhaaası namınl 

hadise olarak telakki ettiğini beyan söz söyliyerek Balkan iclealindeıl 
etrniı ve Gazi Hazretlerinin teref· ve sulh mefküresinclen babııetmit
lerine idarei ekdah eylemiıtir. tir. Muzaffer Bey ezcümle demit" 

Yunanistan namına Selanik be- tir ki: 
lediye reui tarafından bir nutuk "- Biz tarihçiler oô.ncliye kadll 
söylenmiıtir. Hatip nutkunda ken- .--

vak'"'-'-"ı Bal'--- tarihi hakkında disinin lstanbulda yabancı olmadı- ~ """' 
ğını, lstanbulda birçok zamanlar hazin tcYler >"'-•ki• ıreçirclik. Bi
bulunduğunu, burada çallftığlDI ze İyi fCyler yazmalı; fıraatmı veri 
söyledikten sonra bu dakikada bü- niz .• 
yük bir heyecan duyduğunu ilave Milletlerle bükUmetlerin arzula-
etmiıtir. n ve siyasetleri arasında büyük bil' 

Selanik belediye reisi konferan- ahenk mevcut bulunduğu bu zamall 
sın lstanbulda aktedilmiJ olmaım- da Balkan birliğini tabaldruk ettir
dan mütevellit memnuniyetlerini iz- mek için en iyi çare Balkan fikrinİ 
har ettikten sonra Atina viliyetinin milletlere kabul ettirmektir.,, 
belediyeleri namına lstanbul bele- Her nutku müteakip hatibin md 
diye•ine tetekkür etmiı, Ankara- sup olduğu milletlerin marılan ça
nın seri inkitafını büyük hayran- hndı. 
tıkla iıittiğini, bu inkitafın Türk Nihayet Temi< Rüttü Bey ki' 
cumhuriyetinin saadetine bir nümu· yam ederek B•lkan milletleri Y• 

ne teıkil ettiğini beyan ettikten ı Balkan devletleri reisleri ferefİJll 
sonra, Balkan mefkürW, Gazi Haz idarei ekdah etınittir. 

Bulgar kral ve kraliçesi Venedikte 
VENEDlK, 20 (A.A.) - Bulgar kral n Kraliçeli buraya riad olmut' 

!ardır. Kral ve Krali~ halyan hükümdar ailesinin elvevın bulunduğıl 
San RoHore ıatosuna gideceklerdir. 

Bir çok yerlerde yağmur yaS?dı 
ANKARA, 20 (A.A.) - lktıaat Vekaleti Meteoroloji Enstitüsündetl 

aldığmuz malümata göre bu gece Tiirkiyenin Trakya, Garbi Anadohı. 
Ege mıntakası, Orta Anadolu ve kısmen cenubi Anadoludan, AnkaraY8 
kadar az farklı mıntakalarda olmak üzere yağmur dütmüıtiir. En çol< 
Trakyaya isabet etmektedir. 

lzmirde üzüm ıahşı 
IZMIR, 20 (A.A.) - Bugün 30 

kuruıtan 66 kuruta kadar 2133 çu• 
val üzüm ve ıo kuruıtan 32 kuruta 
kadar 2296 çuval incir aatdmıttır. 

····-·---------·-
bah yapma.sı kararlattrnlmıı olan alem 
İçtimanu -hü•usi ınü.k&lemeler eso..asıncla 

yeni bir sayret hamlee.i sösterilme•ini te
min makr;ıadil• tehir etmiıtir. M. Bri· 
and Jepon mümeaaili M. Y 0111ılıı:awa)'l ka 

bul etmiıtir. 

Changhagda lcarışıklıklar 

TOKIO ıg (A.A.) - Japon aleyhtar· 

lıiı hareelr.tini mü.ten-ilderiaia ..... " ih• 
rine 5000 ÇU:Ji 18 tetrinien-el tarihinde 

Cbanghai'da.IU Japon mensucat fabrİlu.••· 
na taarrux edenılı: büyük sararlar 7ap• 

nuılar •e bir JapoG polisini •in' surette 
yar•lamıtlardır. SükUnu iade içiu me•cut 

polis ku••etleri ki.fi olmadıiınden bir 
Japon belııriye lut'ası müdah.ale7e mecbur 

kahıutlır. Taarruz sabah saat 10 da bat· 
lamtfhr. Öileden sonra saat 16 ela talı.fi.. 
ben 2000 Çinliden mürekkep çeteler, fab

rik.a71 müdafaa eden bahriye askerlerile 

temaalamu. d .. am ederek daiılmakta.n 

İlllıtina eylemitlerclir. Vaziyet •eh.ametiai 

muhafa..za etmektedir, 

bili istihsal ve istihlak nispeti 
tayin ede.r. 

lngilterede işsizle• 
PARIS 26 (A.A.) - Beynelıııİ'. 

lel meaai büroau i}ııizlik mesele>' 
hakkındaki müzakereyi bitirm4 ,,ı 
çalııma miiddetinin daha iyi bir su· 
rette tertip ve tesbiti imkinmı tel 
kik etmek üzere ıs3ı senesinde bİI 
itsizlik komisyonunun içtimaa da~ 
tine müsaade edilmeai hakkın~ 
F ranaaz teklifiai 16 reyle kabul ; 
mittir. 

Bu komisyon çalııma müd~ 
gerek umumi ve gerek aanayi tak" 
rnab itibarile beynelmiell mukavele" 
ler akdi suretile yeni biı- fekildı 
tesbiti meseleaini tetkik edecektir· 

Çinde Japonlar aley· 
hinde galeyan 

CENEVRE, 20 (A.A.) - Ceııe"• 

redeki Japon murahhu heyetine ·~ 
len bir habere göre Çinde milliyet9 
fırka ile Çin memurlarının sevk ., 
tesiri albnda Japonlar aleyhine!<. 
bat göstemıi§ olan galeyan ve tabt' 
kat -dite uyandıracak bir vüs'ııl 
peyda etıniıtir. Çinde bir takım ıııil• 
liyetçi cemiyetler Japonyaya ve Ja• 
ponlara kartı vUi mikyaata fili bİ' 
iktısad boykot tertip etmektedirler• 

ı-...... ı... ................................................................ ~ 
lstanbula iki aydır gelen 

buğday vagonlarının istatis
tiklerine bakılırsa, bu yıl ge
çenden fazla buğday gelmiş
tir. Fiatlann dütmesine bir 
sebep budur. Bir de dünya 
buğday fiatının düımesinden 
dolayı Türk buğdayı ayrıca 
düıüyor. Fakat bazı iktısadi 
mabfellerimiz, buğdayın bu
günkü fiatlara kadar nasıl dü
şebileceğini izah edemiyorlar. 
Diyorlar ki, mümkün değil 
Türk buğdayı lstanbulda 8 ku 
ruıtan aşağı düşemez. Buğday 
gümrüğü okkada bu miktara 
muadil olduğuna göre. Türk 

buğdayı da gümrükten aıağı 
inemez diyorlar. Mademki in
miıtir, işin içinde mutlaka ih
tikar gibi bir ıeyler vardır, di
ye ilave ediyorlar. 

Gümrük, sadece, Romanya, 
Bulgarya, Amerika buğdayla
rının Türk hudutlarına yaklaş
mamasını temin için konmuı 
bir maniadır. Bununla güm
rük kapılan, hariçten dahile 
doğru olan buğday hareketine 
karşı sıkıca kapanmıt olur. 
Fakat bu surette dahilde (ka
palı bir iktısat sa'huı) basıl 
olur. Bu aaha içinde buğday 
fiatının hareketi hür ve ser
besttir. Gümrük seviyesinin al 
tında olmak üzere, yani 8 ku
ruşun altında olarak &§ağı doğ 
ru mütemadiyen dütebilir. Bu 
nun derecesini münhasıran da-

Biz, bugünkü ve muhtemel 
olan yarınki fiat sukutunu, 
gayri tabii görmüyoruz, bu bi 
diseyi sadece aabt tetkilitı
mızın mevcut olmamasına, da 
bili satı§ tarzımrzın anarıik 
olmasına atfediyoruz. 

ladı. Franaa, ki, her politik• 
altına müncer olur, zihniyetini 
taşımaktadır, Amerikadaıı 
denk denk altm alıyor. Y alnı# 
son haftalarda, Amerika'daıl 
Fransa'ya 200 milyon Türk li 
rası kıymetinde albn gitmit• 
tir. Bir iki küçük memleket 
var, İsviçre, Hollanda gibi, 
onlarda da altın toplamak hır 
sı Fransa'dan geriye kalmıyor• 
Fakat tabii çok daha küçük 
mikyasta olarak. 

Türk Buğdayı 
Buğdayımız bu sene ucuz. 1 yüzde on kadar fazladır den

tanbulda iyi buğdayın okka- di, 33 milyonda karar kılmdı. 
4,5 kuruşa. Bu çok ehemmi Batka memleketlerde (kadar) 
tli bir meseledir. Çünkü köy sözü yoktur. Onlarda Ağus
nün eline son derece cüz'i pa tos ve Eylul aylarında mah
geçiyor. sul belli olur. Yüzde yarım 
Bu yılın mahsulü, dört ay hata ile ilan edilir. Fakat biz. 
el, fazla gösterildi. Kırk de maalesef ne tahmin şirket

ilyon kental (Bir kental yüz !eri var, ne bükiimet cihazında 
lodur) dan bahsolundu. Son- bu işe mahsus teşkilat. Bu 
tahmin indirildi. Geçen yı- yüzden biç bir yıl mabsulümü
otuz milyon kentalmdan zü bilmiyoruz. Her yıl iktısa-

Acaba öyle mi? 
Fikrimizce bu mülahaza ha 

talıdır. Gümrük, hariçten içe
riye buğday girmesin diyedir. 
Yoksa ecnebi buğdayın içeriye 
girmemesi temin olunduktan 
sonra, dahili buğday fiatmı 
gümrük ile istikrar ettirmek 
kabil değildir. Bu fiat pek ili 
düşer. Dahilde fazla arz, ek
sik talep, pek ala Türk buğ
dayının fiatını indirir. Hatta 
o kadar indirir ki, bu fiat, sı-

Para aleminde 
"Albn, kağıt paranın esa

sıdır,, diyen Fransa ve Ame
rika hani bani altın toplu
yor. Dünyadaki mevcut alb
nm dörtte üçü bu iki mem
lekettedir. Son zamanda iki
sinin de arasında rekabet baı-

Son zamanda, altına bağlı 
olan memleketlerde bir korkU 
uyandı. İngilizler'in vaziyeti
ne dütmemek korkusu. Y aJSİ 
günün birinde altından ayrıl· 



Maarif 
E'konomi 

Buğday fiatl~nnı~ 
tenezzülü gayrı tabıı ! 

akalliyet mekteplerini gezdi •• 
Belediyede 

Un kapanı 
Köprüsü 
Dün arabaların geç

mesi menedildi 

Misafir 
Gazeteciler 
Konferansın sonuna 

kadar tatbik 

edilecek program 

Vilayette 

Yeni 
Nahiyeler 
Kararnameleri dün 

Vilayete bildirildi 

Maarif Vekili 
Dün gitti 
Dün de bazı mektep

leri ziyaret etti 

ı Hikmet Beye 
Bir tecavüz 
Sabık müstantik Hik

met Beyi Bandırmada 
başından yaraladılar •• 

Çünkü buğday stokları gittik~e 
·ı ·· t rmektedır azalmağa meyı gos e . _ etmİ tir. B ... 

Yapılan son tahminlere ye net-1 lacak mübayaatı ıı~. .. }ıatlerin-

Unkapanı köpriiıünün Unkapanı 
cihetindeki mesnet duvarlanndan 
biri yılnlmııtır. Bu vaziyette köprü 
tehlikeli bir ,ekil aldığmdan araba 
ye otomobillerin geçmesi menedil
miıtir. Maamafib insan geçmeıine 
mü ... de eclilmiıtir. 

Matbuat cemiyetinin misafiri bu
lunan Yunan ve Bulgar gazetecileri, 
dün konferansın küşat celaesinde 
baz.r bulunduktan sonra, aktam Üs
tü Güzel San'atlar Akademisini zi
yaret etmitlerdir. Bu münasebetle 
kendilerine çay vcrilroiıtir. 

Misafir gazeteciler konferansın 
sonıına kadar ıu ıuretle izaz edile
ceklerdir: 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Tak
sim kazaları merkez nahiyeleri tet
kili hakkındaki kararname dün vi
layete tebliğ edilmittir. 

Bu"alara nahiyf! müdürleri tayin 
edilecektir. 

Maarif vekili Eaat B. dün aktam
ki trenle Ankara ya avdet ebniıtir. 
Vekil B. iıta•yonda maarif müdürü, 
mektep müdürleri, ve bazı zevat ta
rafından letyİ edilmittir. 

Eaat B. dün aabah Kabala! lise
sine gidettk derslere ııinniıtir. Ve
kil B. mekteple bir aaattan fazla 
kalıruı ve bütiin laboratuvarları, mü 
ztoyi, kütüphaneyi gezmiıtir. 

Bandırma avukatlanndan Hik
met Bey Bandırmada tehlikeli bir 
macera geçirmiı, bapndan ağır su
rette yaralanarak, tedavi için Şişli
de Bulgar ı;arşmndaki 39 numaralı 
evine ııetirilmittir. 

Hikmet B. keacliaini ziyaret e
den do.ilan ile görüfOIDİyecek dere
cede ağır hastadır. Mumaileyh ev
velce latanbulda ittİDtak hiikinıliği 
yapan ve biliıhare Bancbrma aiırce
za bikimliğine tayin olunan Hikmet 
Beydir. 

b • .,.,.; olarak komw-
DUD ne ı_:. · -d·ı . . tik'-· --~·-n içinde •1C" ı en ıstatıı ıe:n: .....--• 

bulunduğumuz iıtihoal ıeneıi eı~
·ında hububat stoklan tenezzule 
ıneyyal görülmektedir. • da 

Cihan hu bu batı, bilhaua bug '! 
•fokunun son senelerde ınütemadi· 

ele tereffü buıule ııe;tır· .. 
imenclifer nakliye f~~~ ut 

tırJ!....ı kömür yazİyebm endite e
dilecek bir bale aokmuıtur. Halk 
IW ürsiiz kalmaktan kor~tacbr. 

'!.~ .. fiatıoin yiikıelmesı ....,... 

Duvarın birinin yıkılması yüzün 
den ikinci duvar ela çatlayarak ıu 
almap batlaımtllT· 

Belediye köprüye miibendider 
gönderettk derhal kqif yaptu:m1t
tır. Yıkılan duYV aür'atle tamır et
tirilecektir. 

2ı • Çarıamı..., 12 de Kapalı Çar
fıda kebapçı Nafi Beyde beraber 
yemek. 14 te miizeleri ziyareL 17 
de Kadınlar Birliğininı halk evinde 
çay. 

lktısat Vekili 
Dün geldi 

Bir müddetten beri Avrupa'da 
tedavide bulunan lktısat Tekili Mus
tafa Şeref Bey dünkü ekspresle telı
rimize gelmiıtir. 

Gördüğü intizam ve mükemme
liyetten dolayı beyam memnuniyet 
etmİflİr. Vekil B. Edebiyat, Tarilı, 
Fizik ve Kimya derslerine de gire.. 
rek verilen takrirleri dinlemiı, tale
beye bazı aüaller sormut, çok mem
nun kaldığını beyan ebniıtir. 

Milliyet karilerinin biç te yaban 
cısı bulunııuyan -.e lstanbulda müs
tantik Hikmet Bey diye tanılan 
bu zat Bancbrmadalri vazifesinden 
Buraaya nakledilince iıtifa etmiş ve 
Bancbrmada aTI1katlık etmeğe batla 
Dllfbr. 

Y.en artını, olma11na ra~n ~= 
ticenin tahakkukuna ılogru iP 
iinde kuvvetli bir kanaat vard~. 

Bu vaziyet karıısında buıı:,: 
liatlerindeki tenezziil ~ ~tı ·· 
lunınaJrtadu. Bilbaua fiat uıu ;· 
iünün bizdeki tecclliai tenıam e 
Rayri tabii bulunmaktadır. ti-

Roma beynelrnild bui~Y eıu ki, 
tüsünün iıtidıalab göaterıyor . 
buğday fazlal iı~~atı. t~~ 
b!eyaldır. Nısıf kU..eı ıimali 
ausya müstesna - geçen sene u~u 
- · · .b 1 ela dokuzunu temın -..ıı ••ti aa ın on 

928 •den muhtelif ıneml<ketler ":~ 
•İnin 812 milyon 929 nu 8lS ;~ hali 
ııu 870 milyon kentale mu.:..ı. 

7
35 

hazır hasadı eınaaında edil 
tnilyon kental buğday istınoal • 
tni9tir. 930 

Çavdar istihsali iıe 92? ;;
1 

ele 
un 234 milyonuna mukabil 
189 milyon kentale düımüt. ~ 
geçen üç senenin 284 den 7119 • 
Yona kadar tebaliif eden miktarına 

--·ı•• ..,.en ınukabil 229 milyona, 7- . 1...-
&enelerin 434, 430 ve 470 milyonu
lla mukabil 394 milyon kentale te
llezzüt etmi9tir. dört 

Mısıra gelince: .1:una'~tihaali.ta 
ihracatçı memleketmın 11 • 
929 un 153 ve 930 un 1~ milyonu 
na mukabil 931 de 115 mılyon ~en
tale baliğ olmuı fakat Awupa hm 
diğer memleketlerinde 930 mabıu 
Iünden daha aşağı dütmüttiir. 

. 

Yeni ticaret 

mukaveleleri 

j 

1 

Türkiye ile Holanda arasında 26 
Ağustos 93ı de aktedilen Ticaret 
hlukavelenamesi yakında diğer mu
luıvelenin yerine mevkii meriyete 
girecektir. Yunaniıtan'la Romanya 
arasındaki yeni tiçaret muabedes 
Üzerine tarafeyn bazı ithalat etyas 
İçin ııümrük reımi üzerinde bazı ta
dilat yapırutlardır. 

Bulgar çiftçilerinin 

vaziyeti fena 1 . 
. 
. 

Eha!iainin yüzde sekıeni çiftça 
olan Bulgaristan dünya hububat fı 
•~erinin dütmesinden pek mütees 
llr olmuştur. 

e , 
. 

Bunun netioeai olarak Bulgaria
~ Fransa'dan mevadcb madeniy 
Jaıuha,...tını kesmiıtir. Bulgaristan 
in bu kararı Fransa'yı telifa dütür 
hlüttiir. 

Avusturyada kömür 

buhranı var 
A,,..sturya'da döviz üzerine Def

~dilen beyanname hariçten vukubu 

ambiyo Borsası 
~ıterun 825 · Kuron 

Doıar 047 60 şııınr - .. 
15,98 

3,6,12 

5,SO Praaıı 12,06 Pezeı. 
it----;-:--;;-;;;J 

liret 9, 15 Ra}fın~lı _z,04, 

Fraaıı B. 8,a,11 Zloti 

O.ahını - 37,22 Penrl 
11-----:::-:;;-ı ~raaıı 1. 2.42,50 Ley 78,05 

ley;- 112,15 Dinar 

F'ı~ i:i"e,61 Çervoaeç 

26,63 

Borsa 
bıırici { 

Altın 944 
Mecidiye _!! 
Banknot ... ~ 

Eabııın ve Tahvilatm nevi 
lııııuazı dablll 

0Uyuou muva.bbide 
ltrauııyell Demlı-yolları 

117,50 

2,60 

n.uaıur • • 
yide de teoirini göatermııtir. 

•• • • 
fzmirde üzum, ıncır 
tZMlR, 19 (A.A.) - Bu· 

.. 32 kuru§tan 52 kuruta ka 
~ 1168 çuvay üzüm, 6 kuru§· 
an 30 kurut• kaoar 3187 çu-
al incir ve 800 kuruştan 83 

d 
t 
v 
okka afyon sablmıttır. 

Londra borsası 
LONDRA, 19 ( A.A. ) -

Eıham boraumda pek ~ mu. 
mele olmuttur. Mamafih ln
iliz devlet eshamı sağlamdır. 

Lnebi kambiyolan kapanııta 
bir az gerginlqmİ§tİr. 

a 

Kapanıtta en m~h~m had.is~ 
Berezilya hükümebnın hancı 
borçlan hakkında. ittihaz edil~ 
miş olan tetbirlenn resmen bıl 
dirilmit olmasıdır. Mamafih 
bu eshamda bir nebze salah 
müşahede edilmittir. Zira, mali 
mahafil Berezilya'nm hali ha· 
zırdaki müşkülatın iktiham et
mesine medar olacak imkanla 
r a malik olduğu mütaleasmda 
bulunmuttur. 

Bir banka daha 

iflas etti 

NEW . YORK, 19 (A.A.) 
- Portorico'nun en eski mail 
müesseselerinden biri olan 
Banco Commelfile de Portori
co bankası hakkında hükUme
tin emri üzerine itilif kararı 
verilmiştir. Bu bankadaki mev 
duat mikdarı 325,980 dolardan 

ibarettir. 

Borçlarını kartıhyabilecek 
vesaite malik bulunan bu ban
muvakkat bir mahiyette olma

sı muhtemeldir. 

· Pamuk satışı 
MERSiN, 20 (A.A.) - Dün bor 

sacla 137 kurutla 147 kurut arasın
da 3500 batman pamuk satılmıt
llT. 

Balıkesirde tütün 

mahsulü 

BALIKESlR, 20 (A.A.) - Vila
. . · bu seneki tütün iıtihaaliitı 

yetınu2:1n • 
elerclen az ve fakat nefia

geçen ıen .. .. . . --•~ 
. Merk kazanın tutiin 11tıh ...... -

tır. ez 000 kil 
b 200,000 Aynbğuı 650, • o 

dclesincleclir. Ayvalığa !!elen fil'· 
ra 1 tiitii alınaııa ba§la-
ket memur arı n ku tan 130 
nuılardır. Piyasa 90 ruı 
kuruf8 kadardır. 

Mersinde ikbsat ve 
tasarruf cemiyeti 

RSlN 20 (A.A.) - l~tifa 
ME ' itınek yüzünden aza· 

ve bat~• :-;~ı" e~en milli ikt11at ve 
Jıkları ın ı a . . . dare heyeti inti-
tasarruf cemıyeb ı d'. dü" Hey., ite or babı yapdmı§br· . .. 

lmak üzere bır memur, uç 
Han.on ° .k. t··ccar bir bankacı ve allim, 1 1 u • • • ~-mu . b. de ıenayıcı var-. 
b. gazetecı ır . . 1 
ır aı· F ik Bey ıntihap o un Riyasete v ı a 

mu~tur. 

Kö riinün lıa vaziyeti Gazi köp-
P 1 . ~"---' rüsüniin bir an evve ınta eaumq.a 

İcap ettiği baklandaki kanaab kııT
..etlenclinniıtir. 

Gazi köpriisiinün inıasma ba§lan 
mak için beJediye her türlü hazırlık 
lan ikmal etmİftir. Vesaiti nakliye
den alman köprii rüaumu da bir mil 
yon liraya baliğ olmuttur. ln~t İ
ç.in verilecek ilk takıit hazır vazıyet 
tedir. Yalnız İllfa&t için hiikiimetten 
lı:ambiyo mü ... des.i heniiz alınma

mııtır. 
Müsaade için belediyece ıon ya

pdan teıebbüsata heniiz cevap aJm. 
mamııtır. 

inşaat bolluğu 
Belediyenin tuttğu bir istatistiğe 

nazaran l ıtanbulda son 20 senedir 
lıu ıeneki kadar fnla inıaat yapd
mamıştır. Son senelerde sermaye 
iıletilmekten ziyade yapıya sarfeclil 
mekteclir. Şehirde son yapılan bina
lar vasati bet kat üzerinedir. lnıaa
tm yüzde yetmiıi beton ve otıızu 
kargirdir. Ahşap bina intaaıma mü
saade edilmemektedir. En çok inşa
at faaliyeti olan mmtakalar, Cihan
gir, Ayazpaşa, Maçka, Şifli tarafla. 
ndır. 

Laleli, Fatih yangın yerlerinde 1 
de fazla bina İnfa edilmiıtir. Üç kat
h binalardan yukarı olan İnfaat için 
belediye merkez heyeti fenniyesi mü 
saade vermektedir. 

Açıkta et satanlar 

Bazı kasapların etleri açıkta sat· 
tıklan ve yol üzerine aıbklan bele
diyenin nazarı dikkatini celbctmit
tir. Bu ıuretle etler kııın çamur ve 
yazın da tozdan mikrop kapmakta
dır. Etlerini koymak için henüz cam 
lı dolaplar yapbnruyan kasaplara 
tebligat yapılmııtır. 

Bu sıhhi camek5nlan henüz İnşa 
eıtinneyenlere bir mühlet verilmit
tir. 

Pansiyonlar çoğaldı 
Son senelerde lıtanbulda pansi. 

yon iıleten aileler çoğalmıştır. Ev
nice pansiyonlar tebrin muayyen 
semtlerinde toplanmıı olduğu halde, 
ıimdi hemen her yerde pansiyonlar 
varclır. 

Belediye lllıhiye müdürliiğii fe
hirdeki bütün panıiyonlan teftiıe 
karar vermiı ve teftitata baılamıı
tır. 

Bir çok evlerin pansiyon teklin
de kullanılması odaları ve lıalalan 
müsait olmadığı halde bu ıekilde 
kiraya verilmeleri gayri caiz göriil
müttiir. 

Cumhuriyet bayramı 
programı 

29 tCl§rinienel CUmhuriyet bay 
ramı giinü memleketin her tarafın.. 
da olduğu ıribi şehrimizde de bu se
ne fevkalade olarak tesit edilecclr
tir. Bu husuıta program teıbit edil
mektedir. 

Müessif bir irtihal 

22 - Perıembe: (Hava müsait o
lursa) 8.20 ele Y alovaya hareket. 12 
de Millet çiftliğinde kır yemeği. 
14,S ta clönüı. 17 de Darülfünun 
çayı. 

23 • Cuma: 9.5 ta Yıldız sarayın 
da umumi cet.._ 17 ele Beylerbeyi 
saraymcla çay. 22 de Dolmababçe 
sarayında Balo. 

24 - Cumartesi: 14 te Mannar...ıa 
gezinti. 17 de Büyüliadada Yat ldü
bünde Ticaret Odaoırun çayı. 

25 • Pazar: 12 de Otellerde ye
mek. 15 le Halk evinde resim sergi
si. 17 de Haydarpaıaya arimet. 18.5 
ta Ankaraya hareket. 

26 • Pazartesi: 10.5 ta Ankaraya 
varış, Ankarada gezinti. ı2 de Ha
riciye Vekilinin ziyafeti. 14 te kon
feransın tnediste umumi celseai. 
17,30 da Marmara köşkünde çay. 
22 de Ankara Pala•ta Balo. 

Z1 • Salı : 1 de Ankaradan dö
nüş. (29 teşrinievvel Ciimburiyet 
bayramıdır, arzu edenler o giin ak
şam 6,30 da hareket edecek trene 
kadar kalabilirler.) 

Mustafa Şeref Bey istasyonda 
şehrimiz mehafili iktisadiye riieaa
ıı, Ticaret müdiriyeti ve Oda erka
nı ve daha birçok zevat tarafından 
istikbal edilmiştir. 

Vekil Bey yakında Ankara'ya 
gidecektir. 

Ekalliyet mektepleri 

kadro lan 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
kadroları tamamen ikmal edilmiı ve 
alakadar mektep idarelerine tebliğ 
edilmittir. 

Jamanak aleyhine bir 

da va daha açıldı 
Ermenice Jamanak gazetesi aley 

hine "'iıpalı caiz olmıyan sövme ve 
hakaret davasına ait zabıt hulisala
nnı neırettiğinden dolayı" bir dava 
ikame edilmittir. Dava ikinci ceza 
mahkemesinde rü'yet edilecektir. 

ltf.Qt/~~~ı:ı 
Mektep takımları arasında 

futbol maçları 

Türk Spor ırazeteıi tarafından reı heyetinden: 23 • ıo • 1931 Cu
liıe ve orta mekteplerin futbol ta- ma günü C. H. F. Bcycığla kaza 
kımlan arasında bu ıene de geçen merkezindeki mıntaka idman ıalo
seneki gibi kupa maçlan yapılacağı nunda tecriibe•iz güretçiler arasın
baber ahnmıfbr· Mektep talebeleri- da bir te~vik müsab.•ka., yapılacak
nin klüplerdeki ıpor faaliyetlerine tır: 
iştirak etmemeleri hakkında Maarif ı _ Kulüpler: Evvelce yap•lan 
Vekiletince verilen k arardan sonra tebligat d.nir~indo müaabakaya İflİ
Türk Sporun yaptığı ve muvaffaki- rak edeceklerdir. 
yetle tatbik ettiği bu ma~lar geçen 2 - Tartı il den 13 e kndar
aene çok iyi neticeler venniş ve mek dır. Müsabaka tam sant 13 te haş .. 
tepl~rimizde fut~l~ın ~arekete geç- lıyacağındarı bu miiddetıen •onra 
mesme ve terakk.i.,ne ımkanlar ha- geler.ler müııabaka~·a ittirıık edemez 
zırlamıştı. Meıkür gazete bu ıeneki ler • 
maçlarına geç~ mevsin sonunda u- 3 - Müsıtbakada birincilik ve i
mumi imtihanlann batlaması hasebi kincilik kazananlar b!, cr madalya 
le tehir edilen lıtanbul • Galatasa- ile taltif edileceklerdir. 
ray maçryla batlanacağııu ilin et- 4 - Aynı zamanda 1929 • 1930 
mitti, ve bu 1111\Çm 22 teşrinicvvelde seneleri mıntaka güreş birincilik 
oynanması kararlaımııtı. Fakat haf. müsabakalannda birincilik, ikincilik 
ta için~e Galataııar~y lisesi gösteri- ve üçüncülük kazanan Anadolu, As
len tarihi k3bul etmıyerek maça ge- keri Sanayi, BeıiktaJ, Harbiye, Ha 
lemiyeceğini bildirmi9tir. Bu seneki liç, Kumkapı, kulüplerine meıllup 
Tiirkıpor maçları Önümüzdeki ayın güreıçi!erin de Türkiye idman Ce
ikinci haftası içinde Yeni fikstür mu miyetleri ittifakı Merkezi umumi. 
cibince yapılacakbr. Refikimiz iıti- &İnden gelen mad3lyalan tevzi edi
rak edecek meı.tcplerin mur3hbasla- leceğinden saat 13 le İspatı vücut et 
rmı bu Perşemle ı:ünü saat bette ;. melen lazımdır. 
darehanesin davet etmektedir. Lik maç. arı 

Ankara Jik maçları tST ANBUL, 20 (A.A.) 

Ankara Futbol Heyetinden: İstanbul futbol heyetinden teb 
~-10..931 Cuma &"Ünü icra edile- liğ edilmiştir: 

cek lik maçları: "h' 
istiklal sahasında: 23-10-931 ta~ı .nde. Taksim 
Saat 13,15 de Ankara tekaütleri ı stad

1
yomuncl

1
a dıcra edıl~ek lik 

maçı. Hakem: Hadi Müştak Bey. maç arı şun .ar ır: 
Saat ı5,ı5 de Çankaya • Genç- Süleyman:ye - lstanbulspor 

ler Birliği .. birinci . taknnl.an maçı. ikinci takımları aaa t 1 ı hakem 
Hakem: Suleymanıyeden Hüsnü B. Nuri Bey. 

Cebeci sahasında: Beykoz • Vefa ikinci takım-
Grebene eşrafın<lan Refik Veli B. 

kısa bir hastalığı milteakı.p düıı ve
fat etti. Cenazesi bugün saat 12 de 
Beyoğlunda Aynalı çeşme Samancı 

mey<lanında 35 numaralı hanesinden 
kaldırılacaktır. Ailesi makberesine 
defnedilecektir. Cenabı Hak gariki 
rahmet ey lesin. 

Saat 10 da Çanka~a ·imalat ikin- 1 t 12 15 h kem Ş h 
ci talomlar maçı. Hakem: Mubarek 1 Ban saa • a a ap 
Emin Bey. / ey. 

Perıembe ve Cuma nüsbalarma Süleymaniye • latanbulapor 
derci riça olunur efendim. birinci takımları saat ı3,30 ba-

Güreş teşvik keıo Sedat Bey. . . . 
•• b k Beykoz - Vefa bırıncı taktm-

musa a alan ları saat 15,ı5 hakem Niyazi 
T. 1. C. 1. Is tan bul mıntaka11 gii- Bey. 

Esat B. Kabataıtan saat 12 ye 
doğru aynlıruı ve dofruca miilkiye 
mektebine gihniıtir. Orada da lllllf. 
lan gezerek derslerde bulunmuıtur. 

Maarif Vekili Esat Bey hareke
tinden evvel teftitatı hakkında bir 
muhardrimize ıu beyanatta bulun
muştur: 

"- Bu sabah (dün) F eyziati Ji. 
seıini ziyaret ettim. 

Bazı derılerde bulundum. Tal e
beyi ve tedrisatı çok İyi buldum. 
Tedris hey'eti takdire §&yandır. 

Oradan Kabataı lisesine gittim. 
Derslere girdim, tedrisatı çok beğen 
dim. Muallim ve talebelerimiz çalı
ııyorlar. 

Mülkiye mektebini de ziyaret et
tim. Bu kıymetli miıeaseaemizde i
kisi mali ve biriıi ıiyasi kısımları 
takip ede,., iki banun talebe de var • 
Çok memnun oldwıı . 

Trahomlu çocuklann okutturul
duğu HBk.imiyeli Milliye yatı mek
tebine gittim. Buradaki temizlik n 
intizamı takdir ederim. 

Bundan sonra Zapyon Rum Jise.. 
sini ve Aseyan Ermeni liıeaini sez. 
dim ve Türkçe derslerinde bulun
dum. Muallimler İyi okutmutlardır. 

Bilahare Musevi liseıine gittim. 
Gene Türkçe ve tarih derılerine 
girdim. Muallimler muvaffak ohnuı 
lar ve talebeyi giizel okutmutlardır. 

Diin de Zoğrafyon Rum erkek 
mektebini gezdim." ------
Tütün 
lkramiyelerj 
Fatih kazası dahilinde 

de tevziata başlanıyor 
Fatih Askerlik ıubeıi riya"letin

den: ı - Malul ve Şehit yetimleri
nin ikrami)e tevziatına 24-10-931 
tarihine müsadif cuınarteıi günü 
Fatih kazası kaymakamlığında mü
tetekkil komisyon tarafından başla
nılacaktır. 

2 - Mülga Koca M. Pş. ve Eyip 
ıubelerinde mukayyet olan malwin 
ve ıebit yetimlerinin ikramiye tev
ziatı dahi ayni tarihte Fatih K. kay 
ınakamlığıncla yapılacaktır. 3 -
Tevziat haftada 3 gün olmak üzere 
cumarteıi, Pazartesi, Per,embe gün 
leri saat dokuzdan on ikiye kadar 
devam edecektir. 

4 - Alakadaran tevziat günlerin 
de tubeye müracaatla ura No. 11 al

Bandırmadaki avukatlığı e•na•m 
da birçok dost kazandığı kadar bir 
kaç dütman da kazanan Hikmet B. 
evvelki giin Bandırmada Büyük o
tel önünden geçerken bir tecavüze 
m•ruz lralmııtır. 

Hikmet Bey bu tecavüz netice. 
&inde başından G~k ai:ır aurette ya· 
ralammı, ve dostları tarafından d"" 
hal · ~davi edil•u~'< Ü~<re ıstanbı,h 
nsı..leı<ilmiıtiı· P.ikmet Bey ken .!ıne 
tecavüz edenler al~y!Une bir dan 
ikame ctmiıtir. 

Recep Bey dün 

İzmire qitti 
C. H. Fırkası umumi katibi Re

cep B. dün sabah tehrimizden iz 
mire hareket etmif tir. 

Celal Bey Ankaraya 

~tti 
it Bankası umumi müdürü Ct> 

lal Bey diin An.ka.ra'ya ıribnittir. 

Edirnede feyezan 

ihtimali var 

EDiRNE, 20 - Son günlerde 
yağan tiddetli Yaimurlar kesilmek. 
te beraber nehirler kabarmqıır. Her 
hangi bir feyzan ihtimaline kar11 
tedbirler alınmaktadır. - ......... ..._ 

Selim Sırrı Beyin 

konferansı 
Yarın ak§Bm aaat aekiz buçukta 

Selim Sım Bey radyoda mutat kon· 
feranslannın 40 ıncıııru verecek
tir. 

Mevzu: (Andre Mauroiı) nir 
Amerika tahasıüslcridir. 

Gazetecilik mektebi 

Dariilfiinun divanı bugiin içtima 
ederek gazetecilik mektebi progra
mını tetkike devam İedecek:tiıı. 

Bir memur kayıp f 
lzmir Ziraat Bankası memurla

rmdan Nurettin B. IK>t sün evvel 
Değirmendereye gitmiıti Fakat bin 
diği at batı bot geri dönmüıtür. Nu 
rettin Beyin ne oldupnu ne ailesi, 
ne de kimse bilmiyor. 

malan mecburi olduğundan alacak- -------·-----
ları sıra numarasıyla tevziat yapda. 
caktır. 

5 - Mezkur günlerden ba9ka 
günlerde sıra No. 11 için müracaat 
kabul olunmaz. 6 - Tevziat eına
ıında malUlinin reımi senetlerini, 
hüviyet varakalarını, ve maaı cüz
danlarını ibraz etmeleri Vekiıleti 
CeliJenin talimatnamesi iktizaaından 
dır reımi ıcnetleri mevkii muamele
de olanlar ıubeye müracaatla vesi
ka almaları iktiza eder, maaş cüz
danlan terhin bulunanlar müessese 
sahiplerinin re!mİ firmasını havi 
pullu vesaikle müracaatlan zaruri
dir. 

mecburidir, 

8 - On seneli&. ma&flarmı alarak 
alikaları kesilmiı olan malullerin 
m•hmab beyhude yere qgal etme 
meleri için miiracaatlan lıabul olun
maz bu kabil kimselere tevziat y,.. 
pılmıyacağı talimatııame emri ikti· 
zasmdanclır. 

9 - On senelik maıışlannı alrmı 
olan ıehit yetimleri hangi emnl· 
den on seneliklerini almıtiseler o 
etnvale müracaatla aJik•lennın ke
sildiğine dair resmi vesika alarak 
müracaat etmeleri talimatname em
ri iktiza11ndandır. 

·----··-

7 - Tevziat esnasında ıebit ye
timlerinin her tahsa ait reımi -
netlerini ve nufuı tezkerelerini ve 
maaı ciizdanlanm ibraz etmeleri 
maat cüzdanlan tarbin bulunanlar 
altıncı maddede yazılı olduğu gibi 
müesıese sah.iplerinden reımi finna 
!arını havi pullu vesaik almaları 

ıo - Talimatname mucibince tev 
ziat müddeti tevziata ba§lanıldığı 
tarihten itibaren 4 ayclrr. Bu müd
det zarfında miiracaat etmiyerek ik 
ramiyelerini almıyanlarm hakları 
sakit olur. Bununla beraber yukarı
daki maddeler aynen tatbik olunaca 
ğından noksan ~eaaikle müracaat e.. 
dilmemesi alakadar ana ilin olunur. 

llıak ınecburiyeti korkusu. Son 
b~~ıında Amerika albnının bir 

1tınj takip eden gemilerle Av 
ruPa'daki albna tapan mem· 
dekettere nakledilmesi bundan
ır. Amerika altın zaafına uğ· 

de l fazlasik yüzde 2,5 ğ~ çı-
k d B surette Amenka, 

ar ı. u · h .. 
, karşı bır teza ur 

Fransakyaı"stedi Fransa'nın A-
yapma ' ld • rik 'dan çekmekte o ugu 
ml4: • hareketine mani olmak 
atının 

tarlannı bir daha yükselttiler 1 bir müşterek esasa raptetmek 1 müncer olacağı tarzındadır. / maddeyi ayniyat olarakmubade 1 surette neticelenirse, dünya ti 
ve yüzde bir farkla yüz~e 3,5 üzere Fransız Baş:vekilini mah Böyle bir toplantı olur ve ora le etmek için müzakereye gi- careti için yep yeni bir çı ğır 
ğa çıkardılar. Şu dakikada sus surette Amerıka'ya davet da altının beynelmilel taksimi rişmişlerdir. Bu surette, ne açılacak demektir. Parasız ti
Nevyork ile Paris arasında etmiştir. Dikkate layıktır ki, mevzuu bahsedilirse, bu hiidi- Almanya, ne de Brezilya ken- caret çığın. Mümkündür ki, 
yüzde bir derecede iskonto sat bu seyahate, Fransız Başveki- seye, harpten sonraki iktıaadi di paralarını değiştirmeğe lü- bu usul, &§ikar olan kolaylığın 
hı maili vardır. Bu hal Ame- li, şimdiye kadar mutat oldu- hadiselerin en ehemmiyetlisi zum kalmadan ticari muame- dan dolayı, başka maddelere 

~Yor, Avrupa'nm bazı m~~
d ketleri de altın bolluğu ıçm 

e bulunuyorlar. 

• ın' bir tezahür. 
ıç F '1 r Fak at derhal rans~z a ' 

.. lerde iskonto mıktar-son gun , . .. 

rika'dan altının devam eden ğu gibi Fransız Hariciye nazı- nazarile bakılmak icap eder. lelerini yapmıı olac:aldar. Pa.- sirayet etsin. O zaman buğ-
ihracmın önüne geçebilir. Yal- rı ile beraber çıkmamıştır. Yal T' tt . .., ra değiştirmek kambiyo hare- day, ıeker, menıucat gibi bü-
nız şu şartla ki, F ransız'lar nız çıkmıştır. Sebebi, Harici- ıcare e yenı çıgır ketidir. Şu halde iki memle- yük ticaret emteası ayniyat 

d· .Bu sebepten Amerika ken-
ını nıüdafaa etmek lüzumu
~u hi&ietmiştir. Nasıl? lskon· 
0 nıiktarını yükselterek. Bu 
:~teresan bir hadisedir. Taki· 

1 faydalıdır. 
· Anıerika'da ve Fransa'da 
~konto fiatlan birdi. Ameri
l{a birden bire iskontosunu yüz 

' · yanı yuz-larinı aynı sevıyeye, 
d 2 5 ğa çıkardılar. Bu, Ame
~ :lılara karşı mukabil bir te-

h~. du·· Fransız'lar, bu saye-
za ur. d b. 
d "ki memleket arasın a ır 

e ı T) .. 
(İskonto sathı maı ı tesısıne 
mini olmak istediler. . 

Bu vaziyeti gö~en Amerı~a-
w geçen gün ıskonto mık-ar, 

da evvelce yaptıkları gibi, ay- ye nazırının vücudunu İcap et- Altına lüzum var, yok mu- ket, kambiyo aaraıntısmdan mubadelesi esasile alınıp satı. 
nı mukabelede bulunmasınlar. tirebilecek terki teslihat veya amması halledile dursun, AJ. kurtulmuı olacaktır. Deniyor labilecektir. Beynelmilel tica-

Hariçte bulunan bizler için sulhu umumi gibi meselelerin man'lar mutlak olarak paranın ki, mademki her yıl kahve ve retin ayniyat mübadelesine 
bu, adeta bir spor mücadelesi yanında, para bahsinin çok ortadan kaldmlması mümkün kömür allDlp satılıyor. Hesap doğru tekamül etmesi de pa. 
manzarası gösteriyor. Fransa daha acil ve mühim olmasıdır. olacağına dair dünyaya bir edilsin, kömürle kahvenin hiç ranın bugünkü iıtipdadın; ya 
ile aÇılan altın kavgaa.ının git- En son haberler, iki mem- misal vermekle meıguldürler. olmazsa muayyen miktarları vaş yavat izale edebilecektir 
tikçe vahim tekil almakta ol- leket arasında cereyan eden Brezilya Almanya'ya kahve sadece mübadele edilain. Pa- Bir hayal, fakat belki yakla. 
duğunu gören Amerika Cüm- müzakeratın bir beynelmilel satar. Almanya da Brezilya';ra raya lüzum kalmasın. ıılabilir bir hayal! 
hur reisi Hoover, bu mesel4"vi pi>•·a ve iktıaat kongresine kömür. iki memleket, bu iki Eier müzakereler müspet Müderris 

Nizamettin ALI 



' 

• 

t 

.. 

'lsrın umdesi «Milliyet11 tir. 

l TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde
No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 

'tan bul. ' 
Telefon numaralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıjiı 400 kurut 800 kurut 
.. 6 .. 750 .. 1400 " 
tc!2 n 1400 ,, 2700 " 
1l 

.;1 Gelen evrak geri verilmez 
~ Müddeti geçen nuahalar 10 kurut 
1•1 .Jr. Gazete ve matbaaya ait itler 
:'1i :İn müdir.iyete müracaat edilir. 
!>i. Gazetemiz ilanların mea'uliyetini 
La abul etmez. 
,. ___________ ___ 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 8, 

k· ugari 6 cerece idi. Bu· 
b; 
d gün ruzgar mütehavvil 
1( hava bulutlu. 

;ıfELEKlill 
~~9 Teşriiıievvelde!. 
~ -
"V Acayip bir çocuk tanırım .. 
~>ün gelmişti .. Bugünlerde pek 
' eyfim yerinde olmadığı için ! elen gidenlerle pek laf etmek 
ı •temiyordum. 
t - Ben dedi, nışanlanıyo-
1um •••• , 
1 

1 - 29 Teşrinievvelde .. 
j - Otomatik telefonlar da 
,• gün işliyor .. Dedim. 
; - Evet! Sade o değil.. O 
1 :ün bizim bayram, İngiltere 
'ntihabatı da o gün... 29 T eş
inievvelde hep mühim hadi
.eler oluyor!.. . 

Kurt yavruları 

Siyasi bahisler 

Ziraat Buhranı 
- Vıgana -

• Artık dünya buhranının cekti buna bir de Amerika dam 
dehşet ve vehametini her mil- pingi ilave edince fiatler tab
let layık olduğu ehemmiyetle min edilemiyecek derecede düş 
görmeğe baıladı. Buhranın ıı- tü. ikinci derecede hemen her 
tırabrnı ve muhtelif memleket- devletin bilhassa umumi harp
lerde doğurduğu müşkül şera- ten sonra takibe başladığı hi
iti hatiplerin beyanatından an- maye siyaseti bahranın bir kat 
ladık. Dünya buhranı: Bu me- daha müşkül bir safhaya inti
seleyi tetkike memur en sala- kal etmesine sebep olmuştur . 
hiyettar zevatın ifadelerine gö- Yine Baron Eşemey'in istatis
re iki büyük kısma ayrılıyor. tiklere müstenit tetkikatına gö 
Biri sınai buhran diğeri de zi- re Avrupa'da buğday ve ona 
rai buhrandır. En hat şeklini mümasil mevaddı gıdaiye sar
lngiltere, Almanya ve Ameri- fiyatı eskisine nispeten azal
kada gösteren san'at buhranı- maktadır. Yalnız pirinç 1914 
nın yanında hudut ve şumulü senesinden evveline nispeten 
itibarile çok daha vasi sahada o/o 14 azalmıştır. 
beliren ziraat buhranının daha San'at kirizinden dolayı di
vahim ve daha esaslı olduğu ğer mevaddı İptidaiye sarfiya
muhakkaktır. Beynelmilel Par tının azalması ise cidden endi
lamentolar konferansında zi- şeyi mucip bir haldedir. % 42 
raat buhranı meselelerini tet- Amerika pamuğu % 27 Mısır 
kike memur ol~n sabık Macar pamuğu % 79 kavuçuk sarfi
nazırlarrndan Baron Eşerneyi yatından kaybetmiştir. Buh
raporunda ziraat buhranının ran meselesi gerek Cemiyeti 
İptida Şarki Avrupa memleket Akvamda ve gerek Belgrat, 
!erinde belirdiğini ve sonra A- Bükreş ve Varşova konferans
merika Kanada, Arjantin ve larmda ve geçen sene Roma 
sair memleketlere sirayet etti- konferansında ehemmiyetle tet 
ğini söylemektedir. Sınai buh kik edilmiş ve fakat müspet 
ranın sebep ve menşe'i başka ve umumi bir adım atılmamış
olmakla beraber ziraat buhranı tır. Cemiyeti Akvamın iktısat 
san'at buhranının daha ziyade komitesinin fikrine göre: Bir 
ağırlaşmasına saik olmuştur. taraftan buhranın menşe'i ve 

Ziraat buhranının en birinci mahiyetini tetkik etmekle be
sebebi istihsal fazlalığı karşı- raber diğer taraftan alakadar 
sında istihlakin az olmasıdır. devletlerin stk sık içtima ede
F ransız hatipleri le diğer bazı rek müşterek kararlar ittihazi
hatiplerin temas ettikleri veçhi le memleketlerinde tatbik et
le umumi harp başladığı za- mek, ihtiyat buğdayların bir 
man toprak ihtiyarlaı-la kadın çaresine bakmak, ve az faizle 
ve çocuklara tevdi edilmişti. beynelmilel kredi tesis etmek 
Bunların istihsal kuvveti ordu gibi mütalealara vasıl olmuş 
!arı ve halkı besliyecek derece tur . 
ve kuvvette değildi. Amerika Hüliisa; komisyon mazbata 
alemi Avrupanın bu çetin va- muharririnin ısrarı müdafaa 
ziyetinden azami istifade etti. ettiği nokt~ nazar sudur: 

Beyoğlu caddesinden ge- Buğdaylarını Avrupa' ya dök- İstihsali hakiki ihtiyaca - göre 
erken iki tane ileze kurt yav- tü harpten evvel ihmal edilen azaltmak ve müstahsil memle
usunun satılığa çıkarıldığını yüz binlerce hektar toprağı en ketler ihracat yerlerini kendi 
:örerek hayret ettim. Dağda yeni fenni vesait ile azami ve aralarında İstihsal nispetlerine 
ıele aç kalınca dünyaya sal- en ucuz istihsali yaptı. Umu- göre taksim etmek, bnı mem
lıran kurtları görmeliydiniz e- mi harp bitip te genç unsurlar leketlerde mahsulatın sürümü
endim. Pısırık bir herifin boy- toprağa avdet edince Avrupa nü temin için, sun'i bir surette 
ıuna bağladığı ipin ucıında istihsali arttı. Yeni teşkilat verilen pirinci kaldırmaktır. 

teşkil etmek lazımdır. Bu te
sanüt zihniyeti içinde büyük
ler küçükler lehine feragat 
de bulunmalıdır. Binaenaleyh 
umumi harp esnasında istihsa
lini bir kat daha ziyadeleştiren 
Amerika İstihsalini azaltmalı
dır. Yeni bir rejim içinde siya
si ve iktısadi hedefine vasrl ol 
mak için mütemadiyen dam
ping yapan Rusya ile de bir hal 
çaresi bulunmalıdır. Dedi. Re
şit Saffet Bey bu konferansın 
şimdiye kadar aktedilen kon· 
feranslardan daha ziyade haki 
kate yaklaşmasını temenni et
tikten sonra tahdidi zirai nok
tasına temas ederek bunun ko
lay olmadığını tahdidi teslihat 
kadar mühim maniaları aşmak 
mecburiyeti hasıl olacağını ve 
bunun adalet ve nispet dahilin 
de bütün devletlerin iştirakile 
mümkün olabileceğini izah et
miştir. İhracat priminin kal
dırılmasının tatbikine imkiin 
bulunmadığm?'ve Cemiyeti Ak 
vamın milletler Parlamentola
rına kabul ettirebileceği kat'i 
bir iktısadi müşareket esası bu 
luımıasını temenni eylemiştir. 
Reşit Saffet Bey en ziyade m
tıaadi buhran müvacehesinde 
beyhude tedbirlerden ziyade 
bey:nelmilel bir bankanın bir 
an evvel tesisine çalışmak la
zım olduğunu ifade eylemiş
tir. 

İşte beynelmilel Parlamen
tolar siyasi konferansında muh 
telif memleketler murahhasla
rının düşündüklerini çok hüla. 
sa olarak arzettinı . 

.slak tavuk gibi korkak ve ür- ve tesisatını bozmak istemiyen Bütün memleketler murah-
(ek gidiyor, etrafında sıçra- Amerika damping yapmağa hasları esas itibarile bu noklai Hikaye 
!an çocuklara di~lerini bile gös başladı. nazarı kabul ettiler. Romanya _ 

Serdedilen fikirlerin bir kıs
mı bugünkü medeniyet zihni· 
yeti noktai nazarından iafoi
kine imkan yoktur. Re~it Saf
fet Beyin çok iyi ifade ettikle
ri gibi buhranın önüne qeçm~k 
için daha umumi daha izyade 
şeenniyete yakın tedbirler bul
mak icap ediyor. Bunun için 
de medeniyet ailesine mensup 
devletlerin Polonya murahha
sının gayet haklı olarak temas 
ettiği veçhile mütekabil fera
gatle tam bir tesanüt içinde bu 
lunmaları lazımdır. Acaba bu
günkü politika zihniyeti buna 
müsait midir? Acaba Avrupa 
devletler ailesi bu fikre ne ka
dar samimi olabilecektir? 
__ ---~ Necip ALI 

:eremiyordu. İstihsal haddizatrnda ihtiya murahhası Bratyano buna su s İ 
Anladım ki; bir I cm fevkinde bulunduğundan fikirleri de ilave etmiştir . B~ğ Oy arı 

rt 
zamankualr 1 tabiatile buğday fiatleri düşe- day hakkındaki himaye kanun- - Franmcadan • 

ıcar ve yı ıcı manasına - 1 f ...................................................... arını re etmek zirai mahsuli- Sirk müdürü Turnelli bira.ı. 
!anılan "Kurt gibi., tabiri de 

reisi beye Rumca: tın naklini ucuzca temin et- dinlenmek :çin şöyle uzanmış-utık manasını kaybetti. Bu 
müşahedemde anlıyamadığım - Efharisto kirye proyı mek. tı, fakat birden silkinerek u-
nokta şudur: doros! Demit, reis Bey de ce- Bulgar murahhası uzun va- yandı. Kapıda garson: 

1 vaben: deli hafif kredilerden bahset- - V'ikit geldi efendim, de nsanlar acarlaştı da mı 
kurtlar bu hale geldi, yoksa - Tipotis kirye ! Cevabını miştir . di, bir çeyrek sonra oyun baş-
kurtlar mı sümsükleşti? .. Ki- verince alem gülmeğe başla· Polonya ve Türk murahhas lryacak. 
me sorsak acaba?. mıştır. Hilali Bey bu hadiseyi larrnm ifadeleri sardedilen mü -- Roze Netalden haber yok 

Ziyafette Hilali Bey 
Girit yaranından Hilali Bey 

biraderimizi tanıyanlar tanır, 
tanımıyanlara tanıtalım. Ken
disi (Türk - Yunan) dostlu
ğunun temel taşını atanlardan 
değildir. Fakat bütün kalbile 
bu dostluğun tesisini istiyen
ler arasında dün akşam mat. 
buat cemiyetinin verdiği ziya
fette Yunanlı meslektaşları
mızla birlikte taam etmiştir. 
Rumca ana lisanı olduğu için 
dün akşam ziyafette kendin
den geçerek matbuat cemiyeti 

inkar etmektedir. taleat arasında bir hususiyet mu? 

f b 1 k ki arzetmiştir. 1 Garson hayır makamında 
staJl U SO a arı.. Polonya murahhası Jan Şo- başını salladı: 
Paristen gelen bir telgraf vanski beyanatında: ittihazı - Lanet olsun ona da, A-

bize bildiriyor: tasavvur edilen tedabirin doğ. dolf'e de .. İki sene sirkte soy. 
"lktısat Vekili Mustafa Şe- ru olmadığını ve çünkü iktısa- tanlık et te, sonra birden bire. 

ref Beyefendi burada "latan- di hayatın mihverini teşkil e- - Zavallı Adolf ne yapsın? 
bul sokakları., nı görmüş be den ziraat işlerinin bilhassa zi- Ölmemek elinde mi? 
ğenmiştir .. ., raat memleketi olan yerlerde - İnsan ölür mü? Ortada 

Bu telgrafta zikredilen "la- tahdidi doğru olamıyacağını sebep yokken .. Bizi böyle sip
tanbul sokakları., Türkçe ilk ve esasen buna imkan bulun- sivri bırakıp gider mi? Buyu 
sözlü filmin ismidir. Yoksa madığını ifade ettikten sonra run bakalım Roze Netalden 
Mustafa Şeref Beyefendinin Polonya murahhası heyetinin de haber yok. 
İstanbul sokaklarında beğene- konferansa şu teklifini arzeyle Tam bu sırada kapı vurul-
cek bir şey bulamıyacağını biz . miştir. İktısadi buhranın önü- du. Bir telgraf uzattılar. 
herkesten iyi biliriz. ı n~ almak için her şeyden evvel I Sirk müdürü sür'atle açtı ve o-

FELEK mılletler arasında bir tesanüt kudu: 

Milliyet'in Edebi Romanı: 55 Alımet Nebil Bey 
eriyecek .. 

merakından ' zü birden bire kızardı. Sarardı, 
tekrar kızardı. 

BAŞI-DÖNÜKLER 
lbrahim NECMi 

Reşit Bey, bu muhavereyi 
kayıtsızcasma dinliyordu. Fa
kat kanepede oturan Nemma 
Sırrı Hanımın birden bire ku
lak kabartışı gozune çarptı. 
Bir Ahmet Nebile, bir Nemi
ka Sırrı Hanıma bakarak kaş
larını çattı. Telefonu aldı: 

- Allo! Nihat llhami Bey 
efendi? .. Bendeniz, Reşit .. 

. . 
- Evet, efendim. 

• 
- Evet. 

• 
- Evet, evet. 

• 
-Ya! ..... . . . 
- Vah, vah!. .. 

-· Evet, efendim. 

-O! 
Reşit Bey, kaşları çatık, yü 

zü gergin, başını kaldırdı. Bir 
dakika düşündü. Sonra birden 
bire telefona döndü: 

- O l:ıalde .. Şimdi saat kaç?. 
On buçuk, değil mi? İkide gö 
rüşelim, ister misiniz? 

- Peki, efendim. İkide. 
- . . . . 

- Orövvar, Beyefendi. Ha
nımefendiye hürmetler .. 

Telefonu ikinci defa kapa
dığı zaman, Re§İt Beyin yü
zünde düşünce ve endişe ala
metleri vardı. Ahmet Nebil 
bir şey sormağa cesaret ede
miyerek ayakta duruyordu. Ne 
mika Sırrı Hanım delikanlıya 
derin derin baktıktan sonra Re 
şit Beye döndü: 

- Nedir, dayı? Baksanız a, 

Reşit Bey, genç kızın sitem 
li ifadesine taaccüple dudak 
büktü. 

- Yok, hayır .. İşe ait • bir 
ıey .. 

Ahmet Nebil, titrek sesile, 
protesto etti: 

- Hiç te merak etmedim, 
Nemika Hanım . 

- Yüzünüzden bes belli 
merak ettiğiniz. Niye saklıyor 
sunuz sanki? 

Nemika Sırrı Hanımın sesi 
ekşi ekşi çıkıyordu. Reşit Bey 
dikkatle bir daha ona baktı: 

- Sahi, senin sinirlerin bo 
zuk bugün galiba.. Nihayet 
sen de kadın 'hastalıklarına ya 
kalanıyorsun, demek!.. 

- Hiç te değil. Alımet Ne 
bil Beyin merak ettiğini pek 
ala da anladım. 

- iyi ama şu Ahmet Nebil 
Beyin merak etmesinden veya 
etmemesinden sana ne? 

Nemika Sırrı Hanım, bu su 
alin önünde birden bire şaşala 
dı . Karanlık bir gölge uçan vü 

- Bana mı ne? Bana ne? 
Bana ne olacak? Hiç .. 

- Öyledir de .. 
- Hiç, canım. Bana ne ola 

cak? Yalnız, gördüm işte .. 
- Peki, ama ... 
- Hayır, hayır. Sıkıyorsun 

beni, dayı. Ben gideceğim . . 
- Nereye? 
- Eve gideceğim. Sahi is-

tirahate ihtiyacım var. 
- İyi ma, yalnız gidemez-

sin. 
- Neden? Vasiye ihtiya-

cım mı var? ; 
- Hayır, ama, sahiden ra

hatsızsın. Ben de görüyorum. 
Ahmet Nt!bil, mahcup mah 

cup, söze karıştı: • 
- Emrederseniz bendeniz 

Nemika Hanımefendiyi otomo 
bille evlerine kadar götüre
yim . 

Reşit Bey tereddütle Nemi
ka Sırrı Hanımın yül!Ü'.'."e bak
tı: 

- ister misin, Neİnika? 
- ZahmP.t olmasın .. 
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"Beklediğiniz soytarı tayya 
re postası ile yola çıktı. Bugün 
kü oyuna yetiıecek . ., 

Roze Nota! acentası 
Oyun başladı. llk numara

dan sonra T urnelli siyahlı bir 
matem buketi ile ortaya çıktı. 
Adolf'un ölümünden ağlaya
rak bahsetti, maamafih yeni 
bir soytarı angaje ettiğini de 
söyledi. 

Sonra telefonla tayyare is
tasyonunu aradı. Postanın gel 
diğini, yolculardan birinin Tur 
nclli sirkini sorup bir taksiye 
atladığını öğrendi. 

şim? Karım böyle herkesin i
çinde .. 

Bayılmış gibi arkaya doğ
ru düşerken, cambaz belinden 
tuttu. 

Müthiş bir alkış tufanı kop 
tu. 

Bu sahneleri muzikanm bu
lıınduğu yerden seyreden Tur 
nelli: 

- Mükemmel, çok mükem
mel! Bravo Roze Natal! İyi 
bir palyaço göndermişsin, di 
yordu . 

Adam alkış tufanı arasında 
kızgın bir nazarla halka baktı: 

- Ne? Herkes beni burada 
soytarı mı zannediyor? 

- Hayır, profesör cenapla
rı, ne mü:ıasebet? 

1 

1 

PRENSES EMRİNiZ 
(Princesse a vos ordres) 

HENRY GARATve 
LI LI AN HARVEY 

tarafından 

1.000.000 1 
~11\. ,!,1Nt.ıv1AIJA 

Bu hafta 

CENNET YOLU 
filminin Almanca kopyesi 

Mümessilleri: 
Vıllv F .. ıch v .. Uliıı" f.fa~··e• 

Halk soytarı gelmediği i
çin gürültü patırtı etmeğe baş 
lamıştı. Tam bu sırada da sir
kin methal tarafındaki kalaba
lığın ·içinde bir hareket peyda 
oldu. Yaşlıca bir adam sinirli 
adımlarla içeriye girdi. Sür'at 
le ortaya doğru yürüdü. Tüy -
!eri dökülmüş şapkasını çıkara 
rak, terden alnına yapışmış 
saçlarını arkaya itti. Gözlüğü
nü ihtimam ile çıkarıp sildik
ten sonra, titrek parmaklarile 
burnunun üstüne oturttu. On
dan sonra da locaları dikkatle 
aramağa koyuldu. Bir şeyler a 
radığı belliydi. Ara sıra sende 
liyor, sendeledikçe gözlüğü dü 
şüyor, ihtiyar adam gözlüğü 
düştükçe yeniden burnuna ta

- Siz karınıza bir genem ı 1.000.0 O ı 
kolunda böyle y;!rde tesadüf .. ___________ _, 

kıyordu . 
T urelli cambazlardan biri

ne: 
- Git bak bakalım ne isti

yor? Dedi . 
Tuhaf adam tetkikata de

vam ederken, cambaz yanına 
geldi: 

ederseniz, ne yaparsınız cam-
baz efendi? Hem de evden ge 
ce derslerine gideceğim diye 
çıkarsa .. 

PRENSES EMRİNİZ 
İhre Hoheit Befiehlt) 

V 1 L L Y F R 1 T C H ve 
KATE VON NAGY 

tarafından 

Etraftan tekrar bir alkış tu 
fanı koptu. Herkes gülmekten 
kırılıyordu. Cambaz artık işi 

tadında bırakmak lazım geldi- i.iıılı••••------
ğini anladı ve ihtiyarı yavaş 1 ı 
yavaş sirkten dışarıya çıkar- j 1.000.000 . 
dı. -------------

Dışarıda müdür Tumelli ZAYİ - Tıp fakültesinin 2347 
kendilerini bekliyordu. İhtiyar numaralı hüviyet cüzdanı zayidir. 
la karşılaşınca: Hükmü yoktur . Süleyman. 

- Bravo azizim size! Dedi. 
Siz ne mükemmel bir soytarı 
imişsiniz! . 

Fakat ihtiyar o dakikada ağ 
lamağa başladı .. 

Ve t nl'.'1 n •ırada icerive bir 

hademe girdi ve Roze Natal 
acentası tarafından gönderilen 
soytarının gelmiş olduğunu ha 
ber verdi . 

- Efendi ne arıyorsunuz? 29 Teşrinievvel Perşembe günü saat 18 de 
Yerinizi mi? - F R A N S 1 Z T l Y A T R O S U N D A -

- Ben mi? Yerimi arıyo- Meşhur Piyanist 
rum? Şey, evet, öyle ya. Ben F UR LAN 1 
parasını verdimdi, işte biletim. ve kerimelerinin iştirakile 

Bütün ceplerini aramağa l K 1 .. p 1 Y A N O D A B J R K O N S E R 
başladı. Telaşla söyleniyordu: verece'ktir. Rrograın tiyatro kişesin<le talik edilmiş ve 

- 13 numaralı locaydı, ga kişeler bilet satışına başlamıştır. 

yet iyi hatırlıyorum, 13 numa- -------------------•;------· 

ı-alı loca. . ..----:------------------11 Canbaz işi anladı: 1 Büyük Muganni AL J OL SON un son eserı 
- İyi amma, bizde 13 numa O N U Ş A R K İ L E S Ö Y L E 

ralı loca yok .. Bu rakam uğur- M A J f K te biiyôlk muvaffakiyet kazanıyor 
suzdur diye loca numaralan ---

12 den 14 de geçiyor . !••--------------------••• İhtiyar gittikçe aptallaşı- Bu akıam 

yordu: , M l k s· d - Öyleyse 13 numaralı kol . e e ın ema sın a 
tuk olacak . 

1 
Bu anda gözleri bir locaya J 

takıldı. Dikkatle baktı: 

1 

GÜZELLiKTE (ÇIPLAK AŞIKLAR) filmini de geçen 

- Nah, işte oradalar, diye ..... -1'5?-
bağırdı. 

Ve şemsiyesini mızrak gibi 
ileriye tutarak atıldı. Fakat bir 
aralık elinde salladığı bu şem
siye bacaklarına dolaştı ve ihti 
yar adam yuvarlandı. Tekrar 
kalktı, gözlüğünü taktı: 

-· 

- Nihayet yakaladım, de- ,. 
di, demek derse gidiyorum di

Cenubi denizlerin büyük aşk ve ihtişamıdrr. 
İliiveten: CANLI HiKAYELER ve PARAMUNT hali 
hazır dünya havadisleri ve İsmet Paşa Hazretlerinin Bu
dapeşte seyahatleri intibalarının mabadı ile İstanbula av-

ye sıvışıp geldiğin yer burası 
ha! 

Seyirciler kahkahadan kırı
lıyorlardı. Locada genç ve gü
zel bir kadın korkusundan ya
nındaki adama sokuldu. Can

detleri ve istikıbal merasimi. 
Paramunt Filmidir. 

baz gülüyordu: 
- Biçare kadını böyle kor- 1 Yalan Yere Yemin 

kutmayınız ! Dedi. i 
1 

İhtiyar profesör dişlerini gı 
cırdatıyordu: 1 

- Size göstereceğim, size 
burada herkesin içinde haddini j 

Muztarip bir validenin kızcağızım vicdansız bir pederin 
elinden kurtarmak emelile yalan yere yemin etmekte oldu

ğunu tasvir eden bir hayatı ha1"ikiye sahnesidir. 
L A ] A N A ve A L 1 C E R O B E R T E 

zi bildireceğim . 
Cambaz ihtiyarı tuttu: 

tarafından fevkalade surette temsil edilen bu muazzam 
e5er yarın akşam büyük gala olarak 

- Rica ederim, soğukkan- j 
lılığınızı muhafaza ediniz? ı ASRi SiNEM AD A 

- Nasıl muhafaza edermi- ·--•••---- gösterilecektir. 

- Hayır, hayır. Teşekkür 
ederim, Nebil Bey. Büyük bir 
li.ituf etmiş olursunuz. 

Ahmet Nebil, hemen zili 
vurdu. Gelen hademeye bir o
tomobil getirmesini söyledi. 
~Çok teşekkür ederim, 

Nebil Bey. Nemika Saraçha
nebaşında oturuyor. 

- Evet, biliyorum, Beye
fendi . 

- Öyle mi? Ala! Li.itfen 
otomobille gider, gelirsiniz. 
Bana da sıhhat haberini geti
rirsiniz, olmaz mı? 

- Başüstüne, efendim. 

nım? 

- Masanızın üzerinde elime 
geçen şu kağıt .. Biı· bakar mı
sınız? 

Alımet Nebil, fırtınanın ko 
pacağını hissederek vücudu. 
nun her tarafında ağrılar, sızı
la duymağa ba~ıyan roma
tizmalı gibi, mafsallarının 
gevşediğini, acıdığını hissedi
yordu. Yüzü sararmıştı. 

Elini uzatarak kağıdı aldı. 
Gazete müsveddeleri ıçın 

kullanılan bu ir.ce, uzun kağıt 
karışık çizgiler, yarım yama
lak resimler, tek tük kelime-

. lerle hakikaten garip bir halde· 
Otomobil Türbe önünden idi: "Nebahat., ismi belki yir

Divanyoluna dönünce, Nemi- mi defa kağıdın şurasına, bura 
ka Sırrı Hanım birden bire, dal sına dökülmüştü. Hatta bazı 
gın dalgın büzüldüğü köşeden yerlerde N. N. markasının 
kıpırdadı. Elile göğsünden çek muhtelif şekilleri de vardı. 
tiği buruşmuş bir kağıt parça Bundan başka kağıdın muhte
sını açtı. Ahmet Nebilin yüzü lif taraflarında tek tük başka 
ne, sanki hiyanetine ait en kuv isimler de vardı. Muhteşem 
vetli vesikayı mücrime göster- Nihat, Muhteşem.. Semiha 
mek istiyen bir müstantik tav Nazmi .. Neriman Cemtit .. Sü
rile, dik dik bakarak kağıdı u- heyla .. Mebruke Numan. Ni-
zattı: hat llhami · V ı. V s. 

- Nedir o, Nemika Ha- Bu muhtelif isimlerin arası 

na karışan resimler, çizgiler, 
harfler, delikanlının zihni baş 
ka feylerle meşgul iken şuuru 
nun içli faaliyetini işgal eden 
bütün unsurları belli ediyor
du: Nemika Sırrı Hanım gibi 
derin sezişli bir kızın bu kağı
dı gözden geçirince, Ahmet 
Nebilin bir taraftan bütün gön 
lü ile eski çocukluk arkadasına 
bağlandığını, diğer taraftan 
da o bir hafta kadar içinde şı
marık bir çocuk gibi yaşadığı 
ŞişJi alemini düşündüğünü an• 
lamamasına imkan yoktu. 

Ahmet Nebil genç kızın bir 
kaç gün evvel Saraçhanebaşın 
da ilk tezahürünü gösteren duy 
gularile çarpışmak mevkiine 
geldiğini hissediyordu. İçinde 
mahcubiyetle isyan hisleri çar 
pışıyordu. Bir kabahat işler
ken yakalanmış çocuk gibi 
duygularının meydana • vurma
sından utanıyor, sıkılıyordl,\
Fakat bir taraftan da: 

- Peki ama bütün bunlar· 
dan ona ne? Ne karışıyor san· 
ki? 

(Devamı var) 
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Sinema aleminin 
Gizli tarafları 

Ya%an: MaYC Steier 

· ·· ~ahnesinden evvel 
i' ılnıe aııııacak bır revu ·~ • 

S 
_ San'atta bir tek hakikat 

ahne VaZll m~baı vardır: Hayat! Ben 
kuvvetiıni daima oradan alıyo 

Filın çevriliyor • 
Stodyonun sesli filıne alı

~•ıı bu kısmı, büyük bir mü
~ber kutusuna benziyor. Her 
ttfı duvarlar, kapılar, dışa· 
~n •esi buraya kadar gelıne 
~il diye kaim pamuklularla 
Pltnmış. 

S lçe~ide derecei hararet elli .. 

1 .llııglıht lambalarının kuvvet
b' ışıkları, aynı zamanda öyle 
it hararet neşrediyor ki, Sah

~lyı kebirin güneşi bile bu ka-
lt bunaltıcı değildir. Terle

l'eıı terleyene .. Mendil değiıti 
ten değiştirene .. Dışarıdan se• 
R.elınesin diye içeriden barare
tı dııarıya bırakmıyorlar. Hiç 
Ses k ·ı•t•• 1 r b· çı armayan vantı a or e 
ıle Sungliht'lein hakkından 
Releıniyor. 
S Orta yerde bir "set,, var.· 
ette şu manzara.. Bir sayfiye 

~~Pısı.. Önünde kırmızı örtülü 
hır sofra dört beş sandalya .. 
Sandaly;lardan birinde bir 
Renç kız oturmuş, ağlıyor. 

Tıs yok .. Bir taraftan mik
ofonun biraz gerideki kapalı 

aya uzanan teli genç kızın 
1c;kırıklarını kaydediyor, bir 
araftan da film makinesinin 
. İiteınadiyen dönen pelikülle-
göğsünün inip kalk,larını 
Ptediyor • 

ru~:.ııiyane bir sÖE değil mi? 
Doetum Lehman anlattı: 

- Sahne vazılannın yerden 

1' am o •ıarada ortaya kolla 
~ ~ıvalı bir adam çıktı ve elle 
111 kaldırdı. Dönen peliküller 
lıtdu, kızın hıçkırıkları dur
lı. Kolları sıvalı adam asabi- Sinemaya gifmek isteyenlcı 
ette haykırdı: 1 Ş k p-den ekseriya böy e « e s a 

1 
-: Mary bu sefer de olma.' pel» Jer .1ramyor 

· lglryorsun amma, çektiğin 
lltı"1ni ıztırabı belli edemiyor- göke kadar hakları vardır• Çün 

·L~tıkından hakaret gören kü bir filmin muvaffak olup 
,:ı uö.yle mi ağlar? Sen aııkm olmayışndaı en evvel me~'~l 
·~ b~ç te hakaret görmedin tutulan kendisidir. Onun ıçın 
ab Bıraz daha sinirli, biraz sahne vazo, deha ve töhretine 

il. canlı .. Marş! bir tek toz kondurmaz. Ona 

ilı' litydaaa ! Film yeniden çev mes'uliyeti nisbetinde genit 
Yor bir salahiyet te verilmiştir. Bir 
8eı. d 11 defa senaryo intihap edildi mi, 

•ı M efa, on defa zava .ı .. sa l . k n hakkı , il - artist erı seçme onu -
~lıd ary gözünde ya§, gog-
lıJi e ~eryat bulabilmek mec- dır. Bazan sahne vazıı s~~arro 
'lı Yetındedir. Ta ki kolu 11. ya göre, artist bulmak ıçın ıs; 
11

• adaının gönlü oluncaya ka terse müessese hesab~a. dev~ı 
'·· 81 .. ın seyahati yapabılır. Bu; 

~- 1))0ıtum Lehman kulağıma j 
• 1 di: 

Ilı-- ~-ahne vazıı .. Dedi, bu a 
lllah~~şahhas bir "deha,, dır 

ı .. 

'r Bu adamların "müşahhas 
İ~ deha,, oldukları ekseriya 

'•hneyi sekiz on defa tek-
t eır lt ırınelerile anhışılıyor. 

:&ttın h h . . .. er sa ne ıçın mues-
. )°e :ıiyan ettirdiği pelikül

··cı~ Uzunluğu, dehasının ölçü 
İtı r. Mesela tarihi bir film 

' ıı:ekiz on N apoleon askeri 
İ)'c değil mi? Bu askerlerin 
U ekleri elbisenin yeniden 
~~Sese terzihanesinde dikil-
ltıe razı olmaz: j 

ı_;;- \'eni elbise, filmde belli 1 
.d.. 1 

~lıtlak ·· ""d'"ründ" 'ı>o a muze mu u en 
İ)d· ~';On devrinde askerlerin 

t ıgı üniformalardan sekiz 
•nesinin alınmasını ister. 

")) 
Ilı .. elıa,, nın bu nevi icapları 

)'t.Uessese katlanmak mecbu 
1ndec1· ç·· k .. "deh r )' b' ır. un u a,, o 

ı.... ır şaheser koyacak. Şa
....., bu? 

l•f . d k b" arasın a nakarat a ı-

:er,, söylediği bir söz de ıu-

Dekor dairesinde kutuptan 
çöle kadar manzaralar var 

halle tiyatrosunda çalışan 
ma d . 
silik bi~ · kızı, yıl_ ız p~yesıne çı 
karmak onun elındedır. Bu se
be ten sahne vazımın hudut-
1,! bir kudreti var~ır. f!• bu 
kudreti bildiği içindı~ kı, sı;
kiz on asker için terzıde':' el~•: 

aptırmaz. Devrin elbısesını 
se y y 1 b" . .. eden aldırtır. a nız ızım muz .. 
kostüm dairemizde yırmı asrı 

HAFTANIN FİLİMLERİ 
Elhamra'da 

Şen insanlar 
Elhamra bu hafta "Sen in

sanlar" isimli bir film gösteri
yor. Bu film tamamile İspan
yolca tarkılı ve sözlü bir ope
rettir. 

Filmi fÖyle hülba edebili
riz: 

Hattı üvtüva denizleri ... Me 
deniyetin henüz uğramadığı 
bir havali .. 

Parlak bir sema altında ve 
Bahrimuhite kartı olan bu dün 
ya cennetlerinden Bora-bora 
adasının iptidai bir hayat sür-
mekte olan sükkanı, saf, dilber 
hatta bir ilah kadar güzel bir 
delikanlı olan Matahi'den da
ha mahir bir balıkçı, daha me
tin bir avcı, daha yılmaz bir yü 
zücü tanımazlardı. 

Bu harikai tabiat delikanlı 
Matahi, hemırkı olan, ve 
tabiatin kendisine bilUınum gü 
zelliklerini bezletmit olduğu 
Reri ismindeki genç kıza deli
cesine meftundu. Fakat ne ya
zık ki; bütün mevcudiyetlerini 
ilahi bir sevginin benliğine kay 
bettikleri bir ıırada baş uçların 
da ani bir felaket belirdi. O da: 

Bütün bu hattı üvtüva ada 
!arını tahtı hükmünde bulundu 
mıakta olan büyük reis, o 
~ıralarda ufUI eden mukaddes 
bakirenin yerine getirilecek o 
lan kızı Bora-bora halkından 
intihaba karar veriyor ve dola
yısile de en münasibi olan Re
ri'yi intihapta Mukaddes Baki
re ilan ederek ebediyete vakfe
dilmek üzere mabede kapatıl
masına karar veriyor. 

Artık bundan son;a Matahi 
İçin yapılacak iki çare kalmıı
tır .. Birincisi kaderin kendisi
ne li.yik gördüğü bu felakete in 
kiyat etmek yahut ta genç kızı 
henüz daha mabede kapama
dan rizasile kaçırmak. . 

Zaten bütün hayatı serbest 
geçmiş olan bu iki genç için bu 
na karar vermek bir an mese
lesi teşkil ettiğinden bu ikinci 
tekil kuvveden file çıkıyor. 

Artık her iki sevgili serbest 
bir havayı afk içinde yaşayor 
ve bu hayat epice bir müddet 
devam ediyor. Günün birinde 
bulundukları adaya bir gemi 
yanaııyor ve bu geminin için
de Reri'yi mabede götürmeğe 
memur edilen ihtiyar muharip 
Hitu çıkıyor ve pek tabii ola
rak Reri ile Matahi'ye tesadüf 
te geçikmiyor. Reri için tekrar 
cehennemi bir hayat başlıyor 
zira Hitu mütemadiyen kendi
sini beraber gelmek için tazyi
ke başlıyor ve nihayet Reri'nin 
gelmiyeceğini anlayınca kızı 
tehdide ve dolayısile de şayet 
kendini takip etmiyecek olursa 
üç güne kadar sevgilisi Matahi 
nin öldürüleceğini kıza bildiri 
yor. 

Dünyada her şeyden fazla 
sevdiği Matahi'nin ölümü teh-

i 
didi acaba kızın üzerinde ne gi 
bi tesir yapmıttır. • 

1 Netice malum? Fedakarlık! 

1 giyindirip kuşandıracak belki 
on bin kostüm var. Her devir

. deki bütün dünya ordularının 
her rütpesine ait üniformayı 
bulmak mümkün iken, gene 
bazan böyle müzelere mühtaç 
kalırız. 

Bu münasebetle öğrendim 

ki, müessesenin mesela dekor 
dairesinde beş altı yüz dekor 
yatıyor. Kutup manzaraların
dan Hattı üstüva çölüne, Çin 
maçından B bilin asma bahçe
lerine kadar her yerin dekoru 
hazır .. 

Sonra gene öğrendim ki, 
müessese milyonlarca kilovat 
sarfediyor. Pelikülleri ise kü
rei arzı on dört defa devrede
cek kadar mebzuldur. 

O zaman sahne vazuna hak 
verdim. Böyle bir yerde "de
ha,, sını istediği şekilde isbat 
edebilir. 

l 

• • 
"Monte Kario" filminde }eanette Mac Donald 

M 1 k 't \ Fakat bütün bayatı sahnede ge-e 8 e çen Raul bir gün Del V al'le karıı-
laııyor ve naaılsa Del Yal bunun 

T b ~~adam Morel'in tenoru olduğunu a ou anlayınca feytani bir plan kurarak 

"Melek bu hafta "Tabou,, 
isminde uzak diyarlardaki bir 
aşk macerasını tasvir ediyor. 

Bu filmin mevzuu şudur: 

Raul'u tiyatroda Madam Morel'le 
kartılaıtırıyor ve esasen Raul'de bu 
ıeııiz hayattan uıanmıı olan Raul 
Del Val'in teıvikile tekrar sahne ha
yatına avdete ve bu kararının tat .. 
biki için de Mağda ile aynlmağa 
karar veriyor. 

Büyük muzik hollerden birinde 
yıldız ve pek büyük bir san'atkilr Aradan birkaç gün geçiyor ve 
olan Mağda Martin çalı\makta ol- Mağda da tekrar sahne hayatına av
duğu tiyatronun sermayedarların- det ettiğinden biribirlerinden baber
dan F re derik Del V al J tarafından leri olmadan kocasile ayni sahnede 
delicesine sevilmekt : Her ne ka- oynıyor biri dans ederken diğeri de 
dar Del Yal tiyatronun sahiplerin- şarkı söylüyor... Büyük muvaffaki
den telakki ediliyorsa da asıl serma yet kazanan bu iki genç · inoanrn 
yeyi veren Del Val'ın ihtiyar sevda sahne hayabnda kalmasının sevİ§-
1111 milyoner Madam Morel'dir. Fa-ı meğe mani olmadığını da anlamak
kat Del V al'in elindeki Para Mağda ta gecikmiyorlar aradaki sui tefeb
dan batka yeni yıldızlar almasına büm çabuk zail olarak tekrar saa
kifayet etmediğinden tiyatronun İf· detlerine kavufuyorlar. 
feri pek parlak gitmiyor ve dolayı
sile de Madam Morel nerede ise ver 
mekte olduğu parayı keırnek üzere
dir. Fakat tam bu sıralarda Madam 
Morel Del V al'a kemekan ı>ara ver

Bir sinema arti&ti 
nişanlandı 

mekte devam edeceğini ancak ken- Los • Angeles, 20 (A.A.) 
diıinin gizl~ce sevmekte ~lduğu bir _ Sinema meraklılanndan bir 
şarkıcının tiyatroya angaıe edilmesi • t k d · 
ni fart koıuyor. Fakat aynı akıam çogunu~ _. apı~ma . erecesın-
Mağda bir lokantada Raut Rolan . de sevdıg• _artıst Rıchard Ro
iıminde. g_enç bir te~or il~_ tanışıyor ı malılardaki vak'a . kahrıı:1ı;1an
ve ken~ıaıne ~!' _hıa~ettıgi senpati 1 lanna yakı,ır teraıt dahılmde 
do~ayıaıle ken~ısını evıne d~vet bile ı nişanlanmıştır. 
edıyor ... Ve nihayet her ıki tarafı R" h d · -ı · d kil 

b• "b" · b" - kal ıc ar ıt a emın en çe -
ta ırı ırıne ıgane arnadığından • .. .. b. ·· • • • 
evleniyorlar. Diğer taraftan Madam ı mıt büyuk ır tu~nn ~k~n~ı 
Morel,in sevdiği delikanlı Raul'da kızı olan ve bugun kendıaının 
ı.:ışkası ?lmadığından delikanlınınn j niıanlısı bulunan Mis Vinif-
bırden bire ortadan kaybolınaımdan ' red ile tanıtalı tam beş sene 
fevkal~de tel~ düt~yor, zira Mağ olmuştur . • 
da delıkanlı ile evlenırken esas tartı .. R" h d ') . 
olarak birdaba sahneye çık T esaduf ıc ar ı e nıtan-

ınamau- 1 ·· 1 d k k nı ileri sürüyor. Fakat delikanlı 1 ısını son gun er e arşı artı 
peşini bırakmamağa karar veren :: ya getirmiş ve bu karşılatma 
dam Morel, Del Val'ı tenorıınu , bul ı neticesi olarak nişan merasimi 
mağa memur ediyor. yapılmıştır . 

Büyük Rus artiıti Anna Sten 
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Kadın ve Moda f m J 
Bilmek lazım 

Bir kaç tavsiye 
Bir ıtır yaprağı ezilerek vü 

cudun pıçakla veya sair suret
le kesilmiı bir yerine tatbik edi 
lirse, küçük yaranın sür'atle 
kapanmasına hizmet eder. 

Yarı ceviz yağından ,yarı 
yasemin yağından mürekkep 
bir halita acıları dindirir. Ade
leyi kuvvetlendirir. 25 gram 
vazelin, 40 santigram yıkan
mı§ kükürt ve 8 gram tatlı 
badem yağından mürekkep po 
mada ile haftada iki defa saç 
derisine masaj yapılırsa saçla
rın sür'atle uzamasına yardım 
eder • 

Soğuğa karşı ayaklan 
muhafaza için 

Çorabınızın içine toz halin
de hardal serpittiriniz ve çora
bınızı ondan sonra giyiniz. Har 
dal kanın cevelanını tetei 
edecek ve bu suretle kıtın aya 
ğınızdan rahatıız olmıyacak
ıınız • 

Çorap ve eldiven 
Modada teferruatı ihmal et 

mek nasıl kabil olur? Bu kü
çük §eyler heyeti umumiyeye 
ahenk ve zerafet verirler. 
Mesela eldivensiz ve yahut 
tam manasile auorti çorapsız 
bir tuvaleti düşününüz. 

Eldivenlerde cinsi, rengi 

Siyah beyaz kareli, kol ve yakı 
kenarları şerit kürklü yün 

ve uzunluğu nasıl bir zerafet 
ifade ediyorsa, şimdi çorapla- ı 
ra da topuktan müselles şeklin 
de on santimetre yükselen bir 
koyu renk ilave edilmiştir. Bu 
koyunun ekseriya çorabın ken 
di renginin koyusudur. Fakat 
bazen de büsbütün zıt bir renk 
tedir. Mesela siyah çorapta 
beyazdır. Ahengi bozmamak · 
için bittabi iskarpinlerin rengi 
ve formasını ona göre intihap 
etmek lazım geliyor. 

manto 

Süngeri temizlemek 
Ilık bir suya koymalı ve içine li

mon sıkmalı. Sonrada temiz bir ıu
da yıkamalL 

Diş fırçaları 

Dit fırçasını alırken. en iyi cin
sinden almak lazımdır. Kıllarını kay 
beden dit fırçalan, sadece ditleri fır
çalarken brrakdıkları nahoı tesirle 
kalmazlar. Bazanda tehlikeli olurlar. 
Zira boğazdan içeriye giden bu nevi 
küçük feylerdir ki, apandisite sebe
biyet verirler. 

Sabah, akpm dit fırçanızı kul
lanmazdan evvel, fırçayı içine bir 
miktar "o okzijene,, clökülmüt kay
nar suya batırınız ve sonra kıllan 
yukarıda olmak üzere kurutunuz. 

Yahut f1rçayı kullandtktan sonra 
akar suda iyice yıkamak ve kurut
mak da muvafıkbr, Yalnız tekrar 
kullanacağınız zaman fırçayı kolon
ya suyuna batınnalıd1r. 

Soldaki pembe benekli müs 
/in rop, sağdaki resimde • pan· 
ta/on beyaz pikeden, göm/el 
benekli müslindendir. 

Ağız ve dit etlerindeki küçük, \ 
büyük anzalann en birinci sebebi, liıi .......... ili 
fena istimal edilen fırçalardan ilerı ı 
gelir. 1 Küçükler için iki model 

1 Mizah 1 
Evlendikten sonra 
Fırtınalı bir gece .. Şimıekler dur 

madan çakıyor, gök mütemadiyen 
ırürlüyor. Ali Bey yatağında.. 

Birden mülhit bir sademe.. yıldı 
rım yatak odaoma giriyor, Ali Be
yi yatağmdan kaldrrdığı gibi dıvara 
doğru fırlatıyor. 

Ali Bey bir tarafının kırılıp krrıl
madığın anlamak için vücudunu yok 
ladıktan sonra diyor ki: 

- Peki karıcığım, kalkıyorum . 

Mektup 
Kadın elinde bir mektup hiddetli 

hiddetli salona geldi ve kocasına çı
kııtı: 

- Herif, bu mektubu çekmecen
de buldum. 

-E! 
- Hangi kaltağa yazdın bu mek-

tubu? 
- Aman hanım, niıanlı iken sa~ 

na yazdığım mektup bu! 

Tarih dersinde 
Akalliyet mektebinde tarih ho· 

ca.sı Necmi Bey hasta o1duğu için, 
yerine Veli Bey vekalet ediyor. Veli 
Bey ıöyle böyle ders verdikten son
ra dedi ki: 

- Kimse birıey sormak istiyor 
mu? 

Küçük talebeden biri ayağa kalk
tı: 

- Ben vanm efendim, öteki ho
camız ne zaman gelecek? 

Balıklar 
Hanım, atçı kadına: 
- Balıkları kızartmadan evvel 

yıkadrn mı? 
- A hanımcığım, bütün ömri' 

suda geçen hayvan yıkanırnu? 

Bıyık ve saç 
Küçük Feyzi her ıeye meralı 

eden bir çocuktur. Geçen giin am 
casına sordu: 

- Amca, senin neden saçlar,. 
yok : 

- Çünkü benim kafam mütema· 
diyen iılerde onun iç.in •. 

Şimdi anladnn, dedi, ablam .. 
neden bıyıkları çıkmıyor. 

Kellog misakını ihlal 
edenlere karşı 

NEVYORK 19 (A.A.) -
M. Murray Butler, Kellog mi
sakını ihlal ederek harp usulü
ne müracaat eden milletler üze 
rinde iktısaden bir tazyik icra. 
sı için Amerika müttehit cüm
huriyetlerinin yardımı temin 
imkanını tetkike memur bir ko 
mitenin teşekkül ettiğini bil
dirmiştir. Komite azaları ara
sında Amerika eski Londra se 
firi ~- Ho~ghton, Amerika bey 
nelmılel T ıcaret odası ikinci re 
isi M. Simos Trawn ve manıf 
iktısatçı Norman Davis bulun
maktadırlar. 
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l !! Balkan Konferansı DUn Sabah Merasimle Açıldı Çapras kelimlcer 
(Başı birinci sahifede) 

Teccüh etti. İsmet Pt. kendisi
ne 1amiin arasında bir iskemle 
aeçmiıti. 

Hasan B. lciirsilde 
.., Bir dakika sonra Trabzon 
:i' meb'uau Hasan Bey, katibi u· 
e. mumi Ruten Etref Beyle bir

likte kürsüye geldi ve eğilerek 
hazırunu aelimladı. Murahhas 
lann sırasında tiddetli bir al· 

il kı, ... 
ıc Hasan Bey, ba9ile alkıtlara 
n mukabele ediyor. 
.; • O sırada .salonun yukan 

1 
'l mahfillerinde mevki alan bahri ,; 
.; ye bandosu Arnavutluk martı· 
ili nı çalmağa baıladı. Marı çalı· 
11 nırken umumi bir hareket her· 
" kes ayakta •• Arnavutluk martı 

biterbitmez, muzika Alfabe sı
rasile ikinci gelen Bulgar mar

k tını terennüm etti. Ayni mera
b aim: ayağa kalkıldı, başlar eğil 
d di .. ve sırasile Yunan, Romen, 
fi Türkiye ve Yugoslav maqlan 
u ve nihayet alkıt tufanına boğu 

lan aonuncu mar9: Balkan birli 
ği martL .• 

r 
t Reisin n11tku 

Merasimin hitamında konfe 
~ rans reiai Hasan Bey nutkuna 
' batladı. Haaan Beyin nutku 
1 aık sık alkı9larla inkitaa uğn
: yordu. Bilhasaa Gazi Hz. nin 
, .saraylarını konferansa tahsis 
1 buyurmak auretile gösterdikle-

ri misaperverlikten bahseden 
' cümle, tiddetle alkıtlandı. 

Heyeti murahhasamız reisi 

1 
Trabzon meb'uau Hasan Bey, 
söylediği nutukta, murahhasla 

1 ra bot geldiniz demit, konfe
ransı huzurularile tereflendi
ren Jsmet Pap Hazretlerine 
ve Tevfik Rüttü Beyefendiye 
Ye konferansa kendi sarayları
na tahsis buyuran Reiıicüın
bur Hazretlerine minnet ve 
tükranlannı arzettikten sonra, 
alb miUet murahhularınm ay 
m arzu etrafında Ye aynı hüs
nü niyetle toplanmalarında ve 
esaslan bir sene evvel Atinada 
atılmıt olan itilaf Ye samimi
yet esaslarını güzel neticeye 
Yardırmak için çabtmalannda
ki ulvi ve beyec:aııiı m•nuıra· 
dan duyduğu derin memnuni
yeti ifade etmittir. 

Hasan Bey, birinci Balkan 
lı:onferanımdan beri aerfedilen 
mesaiyi hülisa ederek, Balkan 
memleketleri arasmda tertip 
olunan mütekabil seyahat ve 
ziyaretlerle, Balkan haftalan
nın gaye için büyük faydalar 
verdiğini, lıtanbul' da bir Bal
kan turizm kongresi yapıldığı 
nı söylemiı "Geçen ilkMba
nn mÜ§terek idealimiz olan 
yeni doğmut bu gül fidanmm 
daha fazla neşvünemasma yar 
dım elmİf olduğu söylenebi
lir.,, demittir. 

Hasan Bey, konferansa me 
saisinde muvaffakıyet temenni 
ederek nutkunu bitirmittir. 

Diıer maralılıa•ların 
nut11kları 

Arna'TUt murahhas heyeti 
reisi Mehmet Bey Koniçe, söy 
)ediği nutukta, Arnavut mil
letlerinin Balkan milletleri ara 
smda tam bir müsavat Ye ada
let esasına müstenit olmak 
tartile bir anl&fJD& husulüne 
ve binnetice bir Balkan fedaras 
yonu 'TÜCude getirilmeaine ha 
raretli aurette taraftar olduiu 
nu beyan ettikten sonra demiı 
tir ki: 

"Atina'da bir ıekiJ yerme
ğe ve İstanbul' da tespit etme
ğe çahıbğmırz bu anlaşma ve 
onun neticesi olacak olan Bal
kan Federasyonu, ağabeyleri· 
miz ecnebilerin muzır ve meş' 
um tesirlerine kapılmıyacak 
kadar basiret sahibi olsalardı. 
Çoktan tahakkuk etmiş olu
yordu. Acaba ıimdiki nesiller 
onlardan daha mı iyi hareket 
edecekler? Bu suale cevap ver 
mek ceşaretini nefsimde bula
mıyorum. Ancalc, şu cihet bir 
l.akikatbr ki, Os~anlt impa
ratorluğundan aynldığnmz 

gündenberi, hatti düne gelin
ciye kadar birbirimizi boğazla 
maktan başka bir şey yapmıt 
değiliz. Birbirimizin milli var 
lığına kaatebneğe kadar bile 
ileri gitmişizdir. 

Osmanlı imparatorluğu za
manında Türkler, diğer unsur 
!ardan çok daha ziyade ıstırap 
çekmişlerdir. Türkiye'nin bu
gün, mazivi unutarak, eski ev 

litlanna Türk milletine bas 
bir meziyet olan lutufkirlıkla 
ağutunu açtığını görmek haki 
katen heyecan verici bir man· 
zara teıkil eder. Affetmek gü 
zel bir feydir. 

Fakat, unutmayı bilmek an 
cak esil ruhlara mahsus bir 
haslettir . 

Bugün pek çok gençletmit 
ve çok sağlam bir bünye ka· 
zanmıt olan bu anne, dünkü 
kızlarını ye bugünkü kız kar
deılerini birlik ve kardeşlik 
sofrasına davet ediyor. Bu hal 
konferansa iftirak eden mu
rahhaslar için bir ikaz ve Bal
kan devlet adamları için bir 
den olmalıdır. Balkan yanm 
adasındaki milletlere karşı ar· 
tık ifa decek bir taahhüdü bu
lunmıyan Türkiye, bugün Bal 
kanlar birliğini güçleştiren ba 
zı ihtilafların hallinde mutavas 
sıt yolunu yapmak gibi, imti
yazlı bir me-.kie 1ahip bulun
maktadır. 

Mehmet Bey, matbuatın 
yazifesini yapmadığından tiki 
yet etmif, akelliyetlerin hak
ları tanınmadığı müddetçe, bir 
adım bile ileri gidilmesine im 
kin olmadığını söylemittir. 
Hatip önümüzdeki tahdidi tes 
libat konferansının milletlerin 
atisi için muvaffakıyetle neti
celetımesi temennisinde bulun
mu9tur. 

Sıra Bulgar murahhaama 
gelmişti. Bulgar batmurabhası 
M. Sakazof çok kibar ve selis 
bir lisanla nutkunu irat etti.Bu 
nutkun baılıca hususiyeti irtİ· 
calen söylenmit olması idi. 

B11lgar murlıasının nutku 
Bulııar Batmurahbaaı M. Y aııko 

Sakazoff: Son aekU ay zarfmda Bul 
gar milli srubunwa Balkan Birliği 
etrafında aarfettiği mesaiyi m.Jı et· 
mit, bu içtimaların Balkan milletle;ri 
için yeni bir devre açacağı lamaatın 
ole buluaduğumı söyleoıif, bu konfe
ranılarda ablac:ak hakiki adımların 
Balkan milletleri için yeni bir istik· 
lıal hazırlaycağma anin bulunduiu
au, bu huauıta gerek Türkiyeye ve 
cerek kOIDfU memleketler nıüme11il 
!erine ıimdiden teıekkürü vazife 
bildiğini beyanla demi!tir ki: "Kar
deflik ruhu ile müteharrik olmamı
zı, elele tutunmamızı, yolumuzu a
çık düzlememizi, timdiye kadar blz.i 
biribirmizclen Byım>Jf olan mioı"Jerİ 
ortadan kalduarak bu ..,...,Eli atiye 
doğru ,oı almamızı bepimiz için te
menni ederim.,, 

Bulgar murahhasmdan son· 
ra Yunan Bapnurahbası M. Pa 
panastasiyu nutkunu iradetti. 

Yanan marlıhasının nutka 
Yunan Ba§murahbası M. P-nu 

tuiou Belken milletlerini birlqtir
-ı., bunların teraki ve refahını ait 
temelleri abnak ...zuıu ile burada 
toplanmanm verdiği heyecan ve ae 
vinci ifadeden sonra demiıtir ki: 

~Burada, bu Balkan milletleri pos 
tasının içindedir ki eski kin ve ihti
Wlanmm daha derin bir surette 
cömmiiı olacağız. Aramızda henüz 
but ihtiliffar vardır. Fakat bunlar 
halledilebilecektir. Bizim lunıferans. 
ta hazır blılıınmamız bile biç bir te 
Jia imlciınsrz oJmadıiuıı iahat ede
cek en laıvvetli lııir delil mahiyetin
dedir. ikinci Balkan konferanu Bal 
ı...ı.... ait lıir miaak akdi fikrini 
lıafUID&ia muvaffak olursa Balkan 
milletleri araund miinuebetlerin ile 
ride inkiıafı huıuıunda tan'hi bir e 
beınmiyet UZ!l"mıf olacaktır. Bal
kan misakı ekalliyetler meselesi de 
cl.hil ol.tutu halde diğer meselelerin 
bepıinin hallini kolaylattıracaktır. 
Ballran yanın aclasmda filan veya 
falan milletin b!le.vak ve hikimiyet 
temin etmesi fikri bugün tahakkuku 
mümkiin olmayan bir hayalden iba 
rettir. Bu hakimiy~t ve faikiyet iddi 
ası artık maziye karııınJııtıı-. Bizi 
bugiinkü buhrandan ancak birlik 
kurtarabilr. Ve atimiz.i de ancak bir 
lik temin edebilir. Ankaranm iııla
Japçı ruhu ile liberal zihniyeti ve di 
ğer Balkan milletlerinin insanlık 
duygulan birleşerek dünyaya bir de 
fa daha qık aalacak medeniyetin ye 
ni bir terkibini vücude getirecektir. 

Yunan Başmurahhasmdan 
sonra söz Romanya batmurah 
hasına verildi. M. Çiçiyopopun 
nutku, Romen milletinin lisa
nındaki bütün incelikleri taşıdı 
ğı görülüyordu. 

Romanya muralıhasının 
n11tka 

Romanya bat murahhası 
M. Stefan Cocio Pop demittir 
ki : 

Dün dütmanımız olan mil· 
letle bugün yeni bir bayatın 
temelini atmak üzere bulunu
yoruz. Bu yeni zihniyetin yol 
alması iki senelik bir zamana 
sığmışbr. Seneler milletlerin 
hayatında dakikalar kadardır. 
Romanya'd .. kadml"r hile bu 

asil müzaherete iştirak etmiş· 
ler, takip ettiğimiz hedefin 
istihsali için bizimle beraber 
çalışmakta bulunmuşlardır. 

Murahhas, takip edilecek 
yolun manialarla dolu olduğu 
nu fakat son hadiselerin bü
yük mefkiirecileri haklı gÖS· 
terdiğini söylemiş Balkan mil 
Jetlerinin mütterek maksat yo 
lunda birleşmeleri geçmiş hab 
raların enkadını tamamen yık
mak ve milletler arasında yük 
selen bir halıralan ortadan kal 
dırmak lüzumunu beyan etlik 
ten sonra demiştir ki: 

Türkiye cumhuriyeti ile 
Türk milletinin bu asil maksat 
uğrudaki muazzam mesaisin
dan dolayı aleni teşekkürleri
mizi ibliğa şitap ediyoruz. 
Türk milletinin heyeti murab
hasamıza gösterdiği muhteşem 
istikbal tezahuratından dolayı 
da Romen milleti namına res
men beyanı teıekkür ederim. 
Yugoslau murahlıasınrn nutku 

Yugoslavya murahhası M. Veli
bor Y oniç Balkan birliği Yugoslav 
milli grupunun mesaiıinden bahaet
miı ve birliğe matuf faaliyetin ko
lay olmadığını bu güne kadar Bal
kan milletlerini ayıran mazinin hali 
tesirini muhafaza etmekte olduğunu, 
Balkanlar baricinde bir Balkan birli 
ğine muarız kuv .. etler bulunduğunu 
aöylemiı, Balkan milletlerinin te
tebbüs edilen iıte muvaffakıyet ar
:zu ettikleri takdirde geniı ve müte
kabil müsamaha göstermeleri lazım 
geldiğini ilave ebnİftİr. Hatip beya
nabna devamla hali hazırda iktıaadi 
meselelerin ıiyaıi meaelelerden daha 
mübim olduğu iktnadi itilaflann za 
rwi olarak siyasi itilaflan intaçç ey. 
!ediği ve Balkan birliği vücude getir 
meii icap eden mesaide niıbeten 
az müıkül meselelerden daha mudil 
meselelere doğru gidilmeıi muvafık 
olacağı mütaleaunda bulunmuştur. 
Y ucoılav muralıhaaı demiıW- ki: 
"Bizlerin hııauıi tetebbüalerin mü· 
meailleri olduiumuzu ve bütün me
eelelercle mea'ul ıiy .. i imilJerin kat'i 
kararı vemıesi elzem bulunduğunu 
ı.er zaman hatırlamak icap eder. ip
tidai emirde vazifemizin Balkan hii 
kUmetleri araımda temaaı mümkün 
kalmak ve daha müıait bir dostluk 
havası viicucle getirmek olduğunu u 
nutmamahchr. 

Yugoslav 'baımurabha11 da 
nutkunu bitirdikten ve alkışlan 
dıktan sonra arada kıaa bir fa
sıla oldu. 

Konferansın açılma celsesin 
de sadece bir simi aıfatile bulu 
nan kıymetli Başvekilimiz, a· 
ğır ağır riyaset kürsüsüne yak
lattı. 

Alkıt alkıt··· görülmemiş bir 
alkıt fırtınası .•• 

ismet Paşanın nutku 

Hanımlar, Efendiler; 
Türkiye'de sizlere ho§geldi-

nıiz diyebibnek benim için 'baki 
ki bir zevk ve sevinç teıkil e
der. İstanbul febri, aizi kabul 
etmek ve ikinci Balkan konfe. 
ransma, bugün toplanma yeri 
olmakla fevkalade bahtiyardır. 

Bundan bir sene evvel, ga
yesi sulh davasına hizmet et
mekten. ibaret olan bir müesae 
.enin tqvikile ve Balkan mil
letlerinin milli faaliyetlerine 
ait muhtelif sahalarda biribiri
ne yaklaştırabilecek çareleri a
rattırmak makaadile, Yunanis
tanın güzel ve tarihi merkezlıı.. 
de ilk defa olarak toplandıno:. 

Bunun, o zaman biraz cesa. 
rane görülebilecek bir tqebbüa 
olduğuna şüphe yoktu. Bunun 
içindir ki mes'1inizin de..amı bu 
ausunda büyük ümit beslesni
yenler ve gayretlerinizi sırf ta
rihi bir idealizmin tezaburü su
retinde telakki edenler büyült 
bir yekfuı tutuyordu. 

Bunun sebebi şudur ki, o za
man İnsanlık aleminin dü§Ü· 
nüt tarzmda husule gelen teki 
mül hakkında doğru bir fikir 
edinlememİfti. Tarihin bize 
kusurlu bir surette öğretilmit 
olması yüzünden zihinlerimiz
de yer tutmuş olan siyasi hıra
felerin, maziye ait batnalarm 
haddinden fazla tesiri altında 
bulunuluyordu. Bu, bir hata i
di. Bugün, burada hazır bulun
manız bu hatanın elle tutulabi
lecek derecede yakın bir delili
ni teşkil eder. 

Salihiyetlerinizi almıt oldu 
ğunuz milli teşekküller, millet
ler arasında irtibat prensipinin 
gün geçtikçe daha kat'i bir za
ruret şeklinde kendisini hisset
tirdiği dünyanın bugünkü yazj. 
yetinde Balkan memleketleri
nin biribirine yaklatmakta, biri 
birile mütesanit olarak hareket 

etmekte büyük menfaatleri bu 
lunduğunu temamile müdrik 
ııörünüyorlar. (Alkışlar). 

Filhakika her milletin kom
tulannm zararına olarak kendi 
menfaatlerini korumağa ve ken 
di saadetini temine çalışabilece 
ği zamanlar çoktan geçmi~tir. 
Munhasıran, dar bir milli bot· 
gimlıktan mülhem gayretler 
zamanımızda ister istemez a
kim kalmağa mahkiimdur. lı 
bukadarla da kalmaz, bu gay
retler asıl müteşebbislerine za. 
rar verir ( Alkıtlar). 

Milletler arasında sulh ve 
müessir surette mesai ittiraki •• 
l1te Türkiye Cumhuriyeti ha· 
rici siyasetinin devamlı bir su
rette takip ettiği gayeler •. (Al
kıflar). 

Bu mesai iıtirakini temin İ· 
çindir ki ilk itimiz, Türkiye ile 
komtuları arasında mevcut 
muhtelif mahiyette meseleleri, 
kat'i ve binai surette tasfiye et 
mek olmuıtur. Zemini bu SU• 

retle temizledikten sonra gerek 
Avrupadaki ve gerek Avrupa 
haricindeki bir takım bükômet
lerle yaptığımız gibi, komşula
rımızla şimdiki karşılıklı müna 
sebetlerimizi tanzim etınekte 
olan dostluk, bitaraflık ve ha
kem muahedeleri yaptık 

Fikrimce bu siyasi sistemin 
umumil~tirilmesi beynelmilel 
mesai ittiraki ve anlaşmalar i
çin en sağlam teminat teşkil e
decektir. Seyahatim esnasında 
edindiğim intibalar da bu ka
naatimi teyit edecek mahiyet· 
tedir. Diğer taraftan., benim 
bahsettiğim Balkanlılar arasın 
da tesanüt ve İyi geçimne be· 
nim nazarımda iki esaslı pren· 
sipe istinat etmelidir: Devlet· 
ler arasında mutlak müsavat 
prensipi Balkan yanm adasın
da yaııyan milletlerin menfa· 
atleri arasında uzlatma pren· 
sipi.. (Alkışlar). Müsavat tabi 
rinden kastettiğim mana yal
nı:ı, daha ziyade nazari bir 
mefbumdan ibaret olan huku
ki müsavat değil, fakat bü. 
tün devletlerin ayni derecede 
müstefit olmaları lizım gelen 
fili müıaYatbr. (Alkışlar). it
te bu içtima ~\inasebetile size 
ifade etmeyi faydalı gördüğüm 
bazı mülahazalar bundan iba
rettir . 

Efendiler; tahakkuk ettir
mek istediğimiz mukarenet e
serinin hususi konferansların 
tam bir istiklal dairesinde sar
fettikleri mesai sayesinde fay. 
dalı surette bazırlanacağma 
eminim. İtte bu kanaatledir 
ki; faaliyetinizi alkışlıyor ve 
vazifenizin muvaffakıyetle ne
ticelenmesini çok samimi su
rette temenni ediyorum ( Cot
kun ve heyecanlı alkıtlar) . 

Murahhaslar Pı. Hz. nin 
nutkunu büyük bir alaka ile 
dinliyorlardı. Bilhassa Yunan 
murahbaalannda bu alika da
ha barizdi. ismet Pata çok te
miz bir fransl2C& Ye vakur bir 
sesle, iradettiği nutkunu bitir
dikten sonra salon alkıt sesle
rile dakikalarca çınladı. 

Bundan sonra katibi umumi 
RU!en Etref B. ayağa kalkb. 
Franau ıivesinin bütün ahengi 
ni tqıyan aelia bir ifade ile bey 
nelmilel sulh bürosundan gelen 
bir mektubu okudu. Bunda Bal 
kan konferansının muvaffakıye 
ti hararetli bir lisanla temenni 
ediliyordu. 

Gazi Hz. ne tazimat 
M. Papanastaaiyu, bu arada 

ayağa kalkarak, Balkan konfe
ransmm tazimatının Türkiy~ 
Reisicümburu Gazi Hz. ne ar
zmı teklif etti ve bu teklif alkıt 
larla kabul edildi. 

Konferans talile edildi 
Saat on ikiye gelmitti. Trab

zon meb'usu Hasan B. en gür 
aesile haykırdı: 

- La seance! 

Muzika Balkan marıını çal
mağa başlamıtb· Mart bitince 
Hasan Bey celsenin talik edil
diğini bildirdi: 

- La seance est levee... ve 
bazırun konferans salonunu 
terk ettiler. 

Komisyonlar içtimaı 
Dün öğleden ıonra saat ÜÇ· 

te Yıldız sarayında bir gün ev
vel intihap edilen komisyonlar 
ilk içtimalarını aktettiler. Yıl
dız saravının merasim köşkü, 

dün bu vesile ile tarihi bir gün 
yaıadı. 

Murahhaslar, saat 2,5 a doğ 
ru köşke gelmeğe başlamıılar
dı. Çok büyük bir itina ile ter· 
tip edilen mesai bürolarında 
murahhasların muvasalatı ake
binde faaliyete başlanmıştı. Ko 
misyon azaları kendilerine tah
sis edilen odalarda toplanarak 
gece geç vakte kadar müzake
relerde bulunmutlardır. 

Sigasf gak/aşma komis· 
9.,nunda 

Siyasi yaklaşma komisyonu 
dünkü içtimamda Balkan misa
ki meselesine dair evvelce yapı 
lan projenin müzakeresi ıçın 

müsait zamanın hulul edip et
mediğini tetkik ehniş ve müza' 
keratta bulunmak üzre komis· 
yon azasından mürekkep bir 
komite te,kil olunmuıtur. 

Küçük bazı ihtirazi kayıt· 
larm mevcudiyetine rağmen 
ihtilafın husul buhnası ümidi 
kuvvetlenmittir • 

Terki tesllıat 
Jçtimada terki teslihat ııı 

de mevzuu bahis olmuş ve fU· 
bat içinde toplanacak terki tes 
lihat konferansına mesaisinde 
muvaffakiyet temenni edilme
sine karar verilmiıtir. 

Prenses Kantagözen terki 
teslibat fikri etrafında propa
ganda yapılmasını teklif etmit 
ve bu teklif memnuniyetle ka
bul edilmit tir. 

Tütiin zerigahnın tahdidi 
lktısadi komisyonda Türk 

murahhas heyeti tütün yetiıti· 
ren Balkan memleke~ \erinde i
cabı halinde zeriyatı tahdit ve 
dahil ve hariçteki ı;,ekabetle mü 
cadele ve tark tütünlerinin faz. 
la satıtmı temin etmek üzere 
lnterbalkanik bir tütün ofisi 
tqkilini teklif etmittir. 

Komisyondaki Türk murah 
hası Muvaffak Bey, heyeti mu
rahbaunm raporunu okuyarak 
buna dair izahat Yermi9tir. Bu 
rapor, asıl ihracatçı memleket 
ler olan Türkiye· Yunanistan 
ve Bulgaristan arasında bir lef 
kilit yapılması lüzumundan ba 
hiıtir. 

Yugoslav murahhası Yugos 
lavyanın da buna iltibakinı tek 
lif etmit ve Türk murahhas he
yetinin raporu Yugoalavyamn 
da iltihakı kaydile umum mu· 
rabhas heyetinin tasvibine ikti 
ran etmiştir . 

Ancak kat'i karar için tali 
komisyon namına bir rapor tan 
zimi M. Bakalbatı ile Muvaffak 
Beye havale olunarak içtima 
bugüne bırakılmııtır. 

Posta ve telgraf işleri 

Muhabere ve münakale ko
misyonunda dün Balkan deYlet 
!eri araımdaki posta ve telgraf 
itlerinin tesbili için tali bir ko
misyon teşkili karar altına alın 
mıtbr. Bundan batka büyük 9i. 
mendifer kumpanyalarile görü
tülerek Balkan devletlerinin 
menafiine muvafık bir münaka 
le sistemi tesisine çabıılmasma 
karar Yerilmittir. 

Kezalik komisyonda turizm 
faaliyetine dair olan rapor o
kunmut Ye kabul edilmittir. 

BuıiinklJ program 
Bugün .sabah saat 10 da 

Yıldız sarayında komisyonlar 
toplanarak dünden kalan itleri 
ikmal edecdderdir. Murahhas
lar, bugün öğleden sonra Top
kapı sarayını ve müzeleri ziya. 
ret edecekler, aktam saat 17 
de Kadm Birliğinin çay ziyafe
tinde bulunacaklardır, 

Balkan Birlis}inde 
Milletler 

Balkan devletlerinin 
umumi vaziyetleri 

si, 96,134 tir. Nüfusu 13,290,000 
dir. 

Yunaniıtan'ın meıahai sathiyeai 
49,022 dir. Nüfusu 6,204,468 dir. 

Bu izahata söre, konferansın 
hedefi tahakkuk ettiği zaman, Şar
ki Avrupa' da altmq milyona yakın 
bir iktıaadi tqekkül vücude gele
cektir. 
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Arnavutluğun 1924 ıenesinde 
ithalab 7,430,500 dolar, ihracab ela ı 
2, 798,500 dolardı. 

Bulgaristan'ın ayru sene zarfın- J 1 h · t-=:-i 
claki ithalatı 59,839,000 dolar, ih-
racatı da 46,177,000 dolardı. ıı .. s ... · ................................... __ ...... ..;.;::;..:..;;;,.ı 

Türkiye'nin ithalab 255,988,665 
Türk linuı, ihracatı da 165,375,981 
Türk liraıiydi. 

Romanya'nın ithalab 29,896,504, 
000 ley, ihracab da 28,914,934,000 
ley idi. 

Yucoılavya'run ithalatı, 7,594, 
800,000 dinar, ihracatı da 7,921, 
700,000 dinar idi. 

Yunanistan'ın ithalatı, 171,254, 
000 dolar, ihracatı da 90,109,000 
dolar idi. 

Türkiye için 1929 oeneai fevka
lide bir sene olduğundan ithalat n 
ihracat müvazenesindeki bu açık di 
ğer oenele.- için bir miaaJ olarak ah. 
namaz. 

1929 da yeni gÜmrük tarifesi 
tatbik edilclijinden tüccar hariçten 
fazla miktarda mal ithal etmiıti. 
Geçen sene ihracatnnız ithalatnnrz
dan bir miktar da fazla idi. 

Arnavutluğun milli borcu 1928 
aenesincle 70,500,000 altm fr•nkb. 
Ancak aon iki sene zarfında ltalya
dan yeni istikraz yapdmqtır. 

30 Eylül 1929 tarihinde Yu.,.. 
niatan'm milli bon:u 38,672,000 
000 drabmi idi. 

Yqoalavya'nm Amerika'ya o
lan 62,850,000 dolar harp borcu da 
dahil olduğu halele harici borcu 
534,442,924 dolardır. Bu harici 
borçtan maada 38,250,960 dolar .ı. 
dahili borcu vardır. 

Bulgariıtan'ııı milli borcu 293, 
344,700 dolardır. 

Romanya'nm 31 Kanunuevvel 
1929 tarihinde milli borca 729,610, 
145 dolann faizi ecnebi paraaile 
142,367,024 dolann da faizi ley ile 
tediye edilmek tartile 871,987 179 
dolarclr. • 

Yeni ne,riyat: 
Havacılık mecmuası 
Tayyare cemiyeti tarafından 

ııetredilen Hayvancılık Mecmu 
ası gayet nefis bir surette inti
ıar etmittir. Merak! karilerimi 

Tayyare cemiyeti tarafından 
ze tavsiye ederiz • 
ne,redilen havacılık mecmuası 
gayet nefis bir surette inti9ar 
etıniıtir. Meraklı karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 

Dankil ı•klln halli 
1114117S • 10 il 

• • •• l--+-+--1--1 • 

Yeni şelcil 

Soldan sağa 

1 - Takat (5) Hastalık (5) 
2 - Keder (4) Siyah (4) 
3 - Vakit (5) Ziyan (5) 
4 - Valide (3) Deri esnafı (5) 
5 - Maden (5) 
6 - Para konan yer (4) Ayı 

yuvaıı (2) Edat (2) 

7 - Nqe (7) Su kabı (3) 
8 - Musikide bir tabir (3) Ga· 

!ebe ("') 
9 - Kedinin dütmanı ( 4) Kül· 

hanbeyi (4) 
10 - Sonuna E. ilave ederıeni.z 

eve yeiqtinnit olurıunuz (4) Sar 
bot avazeıi ( 4) 

11 - Ördeğin büyüğü (3) Ve
zin (4) Renk (2) 

Yukardan aşalı 

l - Gideceğimiz yer (5) Şef. 
katli (5) 

2 - Hala (4) Şehrin küçüğii 

(8) 

3 - Canuz teYler (7) Sır (3) 
4 - Kör (3) Diifman eline geç-

mek (8) 

5 - Yılan (3) 

8 - Nota (2) Alaturlua saat 
(5) 

7 - Memleketleri ıöıterir kro-
ki (6) Renk (2) 

8 - Irat (4) Kedinin düşmanı 
(4) 

9 - Tara11ut (5) Dağın üıt 

kıımı (4) 

10 - Anadoluda tehir (4) Siyah 
(4) 
11 - Tavla kemiği ( 3) Güzel 

koku ( 3) Sırta alınan ( 3) Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar lstanbulda Divanyolun- l lfEIEi!em-D•o•.ı•t•oEr--ıa;;;;;;;;:j 
da 118 numaralı hususi daire- 1 

sinde dahili hastalıkları mua- Rusçuklu Hakkı 
yene ve tedavi eder. Telefon: Beyoğlu, İstiklal cad-
İstanbul 8923. desi Büyük Pannak ka-

Srra numıu·asıru beklememek ı pu, Afrika hanına bitişik 
isteyenler, kabineye müracaat 1 Apartıman No 21.- Tel: 
la veya telefonla randevu aı- ı Beyoğlu 2797. 

malıdırlar. .. .. s.aa~t•:•l4!!!1i·&l8•.ii!iii!!!im .. lliii;;;;I 

ve Otomobil 

Sirgortalarnuzı Galatada Ooyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kıımpaııyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyıoğlu 2002. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

=~~Fi!~;:::~v~;!l~ ,-~ııımıııııııımınıııııınııınııı~mmııımmmııııııımıııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııımıııııımııım 

!:~::~:::.:~:b:ie :~~: Milliyet Matbaası 1 
17,374 mil mürabbaıdır. Nüfuıu ela NEFiS VE SERi SORETTE [ j 
t,()03,068 dir. H ~ 

Bulgariıtan'ın ıneaahai ıathiyesi = er nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere ~1 39,824 mil mürabbaıdır. Nüfuıu ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

1 6,596,800 dür. muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar _ 
Türkiye'nin meaalıai satbiyeai = ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

282,627 mil münıhbaıdır. Nüfuıu ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa = 
13,640,SlO dır. = f ~ 

Romanya'run ınesahai aathiyesi == Tele on: 24311/ 2/3 ~ 

!~J~~~::~~::e::~ .::: 1 ı ııı~ııımmnııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııımııııımııııımıl, 
• 



----------

Evvelki geceki fırbna 
.......,...1 ye tulu lıalık 

(BB§ı birinci şahifede) ı le-~~'": motör Mehmet Ali kap-
.,. kadar devam etmiıti. yu u yiikla motörü de batınıt-

Saat 24 de kadar hafif yağan tanın arpa 
Jağmur 24 dü 20 geçe bidenbire tid brZs- Bot ınama ve ~:.e 
ıletini artırdı. Sat bide tiddetli bir kayıkların üffesi batlllJf. 
ılolu baıladı. Saat 3 de hava ~~yel 
deıı lodosa çevirdi. Rüzgar gıttikçe doldumıuıtur~..._ ffaydarpata;.. 
ıiddetini artırıyordu. Saat 3.30 dan 26 - Ba 7-if!i __..ırtedir. 
IOnra sür'ati 3 'U'I metreyi bulmuıtu. keletine vapur Ka.wJ;Y veya o .. 

,.,., atakla Tren yolculan . • ~--'~...ı:.ıer. Fırtınanın bu ani fe..eranı Y - d d pura -~-
'1nda rahatça uyuyan lstanbulluları kü

2
;' ~n ~öyünde is~~~-~

tela,la yerlerinden fırlad<. fırtına- ı.ir evin duvarları ,,..........
ilin ve sağnalı halinde denm ed~ varında ınaili inhidam olduğu i
Y•iınurun tesirile berk es ıaıkın bir ~ • ~:., belediye tarafından bc>
lıaıe gelmitti. . ÇUi e dan üfuaça kaza olma· 

Sokaklardan akan seller evlerın taltınldığın n 

alt katlarım basıyor, diğer kiremit- mı:":._ Şehrin muhtelif y«l~~e 
leri uçuruyordu. . . yüzlerce tahta perde, duvar, _.._. 

Adeta bir Tayfon halini .~ clevrilmittir· 
fırtına ağaçları köklerind~n söktü 

29 
_ Galata ye eminönünde, Bey 

Ve telefon, telgraf ve elektrik ~tla- • nda yüzlerce tabela uçmuttur. 
rıııı bozdu. Bazı yerlerde d~vril~ oglu Münhat yerlerin hemen 
•iaçlardan demir potreller bıle eğil •~•;!' -d d-•-•-•-1-- evleri sa bas
diler. Şehrin birçok kııunlan elek- ..... um e ....,........., 
lriksiz kaldı. mıt, ıulan itfaiye batalı:'_!__~ Ar 

Fırtma denizde c!e çok tahriba! 31 - Maçka Ortaköy,...,..._, · 
Japmııbr. Açık nedhlerd"!ô l!_emı• vutköy, Topkapı, Samatya, ~re 
1
• ·ı · inıki.nmı '.:ft: ve saır' yük. ıek yerlerde bınler-oqo ancak limanlara 1 tıca u~ 

lı.ılahilmiılerdir. ce cam Jarılmıtbr• 
Fatin B. ne diyor? 32 _ Birçok ııobklarda çökün-

Dün bu hususta kendisile ırörii- tüler b&ad olımıt, bir aralık tram-
~ b" h · · · rasathane otomobil münakalatı sekteye T"'h ır mu arrınmıze _ . vay ve 
ınüdürü Fatin Bey demiştir ,:i d uğramııtır. 

- Bu fırtına bu mev e~ e 33 _ Birçok y«lerde telefon, • 
d . evıime gore __ L_ı._ b auna ve her sene m lodo lektrik telleri kopmUJ, ......,.... . -
biraz fazla sıcıık ve hava~ : dar, birçok yerlere cereyıın veril• 
olarak devamını müteakip buı~. e 

H e gıız memiıtir. . 
gelen fırtınalardır. er •: 

33 
_ Polis telefonlanndan ~ 

ınevsiminde olur. Hatta ~! tlil~ ._ ____ bozulmuı, Galata, Beyocla 
lerde bu fırtınanın daha ııdde en ..,..... 

- · oantrallan yaıımtfbr. 
ne tesadüf edilmiıtır. _ı...m bek 

34 
_ T-•-<-- batlan kırık olda-

Biz bu fırtınayı dün ~-: . .,..,.,_ 
liyorduk. fakat hava~m ~ır,~~ iu içia birçok mevalıiden kaza ııa. 
ıiindenberi çok sıcak gıtm.,.. ı:uu berleriııi almak kahil o~ııtır •. 

· ti 3S _ Şirketi Haynyeaın Y~ 
Dayı tecil etmıt r. . 'bari'I lıtan- ""yele -'-'·ll duran ..apurun gu-Bu fırtına derece ıb ınale ....., ...,..... 

bu " ,___. ann- • tur lun en ehernmiyetu nn _ 'ba verteoı açmut • 
da lab'I' fakat devamı ıtı - 36 _ Y-'·"- r.-1.ı. i.okeleoi.. n sayı ı ır. . d ...:ld'r ~ ~-
rile o derece ehenuniyetlı eııu ı . ., Sandal iskelesi, Y ağkapan ıskele1t 
Haber alınabilen kaz.ala:_ ıca- oandal iokeleoi etY•- ı 
Ş h. liman dahilinde ıundilik ticariye hamal iskeleleri parça1an. 

e ır ve • . 
111 kazalar teshil edi.lıniftı: .. , __ __. mıfbr. 

· kelesine mu ... n-· 31 _ Eınaf cenıiyetinin ıu ka-l - Beykoz ıs T t 
Ahmet kaptanın 100 tonluk urgu yıklarmdan biri 75 fıçı balılı:la bekçi 
b • - ·m1· "ıi Standard kumpan ..,.h.lliade batmıtbr• "eıs ısı ı gemı da !Jailı i- ----
Yası önünde tamandura kara clüt- 38 - 10716 No. kayık fındık 
ken baliitım koparmıt. ya Za yüklü olduğu halde soian iskelesin 
ınüıtür. Nüfusça zayiat yoktur· - de batmııtır. 
tar 800 liradır. 

2 _ Gene Standard lı:umpanJUI 
O•• •• d M-L--t kaptana alt ınavna nun e "'~~ d"' •. 
da tehlikeli surette karaya uımut-

tü;· _ Beykoz sakinlerinden Kopuk 
Muıtafanın Balık kayığı parçalan· 
ınıştır. . . 

4 _ Gene Beykoz sakinlerınden 
kaııcancı ihsanın kalkan tutmıya 
lbahıuı sandalı parçal•nmıfbr. 

5 - Beykozlu havcı Vullin un-
dalı parçalanmııtır. . • 

G - Beykozda kabvec& Salihat
linin sandalı parçalanmııtır. 

7 - Mustafa reisin balıkçı kayı-
lı ı>arçalanmııtır. .. .. 

8 _ Standard kwnpanyuı onun 
de demirli olan ve içinde 3500 ten• 
ke gaz bulunan mavna demirini ta
tamaı, semti meçhule gitmiftİr. 

9 - Paıabahçede ispirto fabrika
lı müdürü Niyazi Beyin sandalı par 
çaı.nmııtır. 

10 - Patababçede Rasim reisin 
33 tonluk motörü karaya diipnüt
t• ur. 

11 - Anadolu Kavağında Hur
ıit reise ait bir yelkenli ile bir lllll• 

dal batmııtır- . - . 
12 - Bekir Mustafa remn lıoİr 

1elkenliıi kanıya dütmiittür· 

39 - 617 No. Mavnacılar cemi
yetine ait Omer kaptanın susam 
yüklü kayığı da batarken kurtanla
rak MeyYehop çıkarılım ıtır. 20 ta
ne çuval kuru dijerleri ıslaktır. 

40 - Sahil Sıhhiye idaresinin 
Ankara motörü Sait ustanm kızağı 
önünde flllll&Ddırada bağlı iken ya
nmdald gemiler tarafından sılnıtı
rılanık 6 kopnası larılnuıtır. 

41 - Şabaıı kaptanm kalamıı is 
mindeki motörii Kızak önünde bat-
mqtır. 1 

42 - Rusumat Ye Liman tirke
tinin bazı vesaiti hasara uğramıt-

tır. 

43 _ Saraylıunıu önünde demir 
li olan lngiliz bandıralı Hagrun 
vapuru demir ıanyarak Şemıi Pa
fll sahiline düpnüıtür. 

Bugünkü lıafla 

Dün sabııh aaat 7 ye kadar ya
iıın yağınur miktarı 46 milimetre
dir. Bugün hava düne nazaran da
ha iyi olacak. Rüzgôr ıimalden ese
cektir. yağmur yaimak ihtimali az 

dr. 

Tiyatro, Sinema 
13 - Standard kumpanyası önün 

de bir mavna parçalanmıf, denize 
dökülen gaz tenekelerinden 182 ta• 
~~ Beykoz önünde 10 taneo'.. Çu· İstanbul Belediyesi 
""'ll<lıa önünde yakalanmıf, mateba- narülbedayi temsilleri 
lcaıı kaybolmuttur. · ' 21 30 da 

14 - Fatihte Eski Alipafa mev· BUGÜN akşam saat ' 

lıi; karş11mda Hırko.i Şerif camisi· Velinin Çocuğu ~111111 
ilin imaret duvarları yıkıymıt, cacl- K di 3 Perde 
dey; kapamıı, elektirik telleri kırıl- ome 1 
"'•ıtır. Yazan: Corbuccia. 

111 16 - Aluarayda Ahmediye mahal .. eden· İ 
ı . _ . · Tercume • • 1 ~ınde evlen ıu basmq, ıtfaıye ına- • 
kiııeıen tarafından sa bofaltılmqtır. Galıp. . . 

16 E - .. ·· d il"h ---•en· Zabıtan gecesı • - mınonun e ı a M:M 

~·icliltniı. denizde batmak üzere olan 
il.i kayıktan iatimdat için abldıiı 
llıılaplarak silah atanlar kurtarılmq 
'bı-. 

17 - Akbıyıkta elektrik telleri 
kinwen kopmuıtur. 

18 - Alemdarda Medrese soka· 
iıııda 1195 numaralı elektrik cihazı 
~tçalanmıt, tehlikeye mini olmak 
'Suı tertibat alınmqtır. · 
. 19 - Çartı kapıda bir çınar dn

'ilmiı, elektrik tellerini koparmıt
tır. 

30 - Ayasofya camiıi aTluıun· 
4-ki ağaçlar yıkılmııtır. 

Üsküdar Hale Sinemasında 
SON TEMSiL 

Mümessili Konrat Vayt, Mari 
Filbin 

Kadıköy Süreyya Sineması 
SÜREYYA OPERETi 

YUVA 
Operet 3 Perde . 

M. Kapucelli idaresinde 
21 - Eminönü nokta kulübesi uç 

"'"" biraz ileriye düımüıtür. FERAH SiNEMADA 
22 - Unkaparunda Rafit Bey 

lı.ııının bir kısmı yılalmıt, enkaz al Yarın akşam 
lıncla kalanlardan i1ıi kiti öJm;;•tür. B .. ük Varyete - Sine l ~ Konser - uy 
~ye enkazı kaldmnq, ölen Bay· cna _ Tiyatro 
~ zevcesi Hayriye ile kw 3 ya- ---:-----------fllıdaki Fatmanın cesetlrini çıkar-
lııııtır. Bayram hafif yara ile kurtul 
llııııtıar. 

23 - Poliı müdürlüğil bahçeıin
ıleki 120 senelik ceviz ağacı devril· 
llıiı, bahçeyi kapamııtır. 

24 - Haydarpa~ limanında otu
~u mütecaviz merakip batıruttır. Bu 
t,:eYanda Mahmut reisin soğan ~~ 
u, Mehmet ve Arif kaptanlann ko
llı~r yüklü, Ali, Mehmet, Da~'!t 
~•lerin Buğday yüklü motöden •-

Bir Doktor aranıyor 
d !uda sahilde bulunan bir Ana o k .. 

madende .is.tihdatn edilme - uzere 
b. doktora ihtiyaç bulundugundan 
t~~ip o!nların Galatada Gümr~~ ~r 

O k·myan Hanında dordun 
şunda va ı .. 
cü katta 10 numaraya muracaat et· 
meleri ilin olunur. 

1 
-

Mulıabir mektubu 

Maraş, havalisi ile 
bir fıstık diyarıdır 

,...fiKRİYE HANIM MULENRUJ'da41m 
Mevcut 20 kisilik Asd Türle Aile Musiki Heyetine illvcıcn: Bu akşamhın itibaren 

Her cumartesi, pazartesi, çarşamba akşamlan 

Sahibinin Sesi 
baı muganniye.si FiKRiYE HANIM en t=~~a;~~rım 

.,.. Aynı geceler; ??? Beyin feryatlannı, ruhtan çıkan nağmelerini de dinliyecelı:siniı: • 

Bilhassa Amerikalıların rağbet 
ettikleri fıstık istihsalahnın diğer 
taraflara da teşmiline çalışılıyor 

Maraştan bir manzara 

MARAŞ: Marat diyince akı nın doğramacılığı çok terakki · 
la bir çetlik memleketi gelme- eylemittir. Cevizden gfuıagun 
lidir. Bu vilayette senevt 215 mobilyalar, sandalyeler, masa· 
milyon okka pirinç istihsal o • lar imal ve civar vilayetlere 
lunur. Buğday arpa clahi çok ihraç olunmaktadır. Cevizden 
miktarda ihraç olunmaktadır. pek san'atkirane yapılmış tav 

Buranın bilhassa üzümleri lalar gördüm bunların içinde 
mcthurdur. Bu üzümler yaf birkaç taneıi cidden calibi na
ve kuru olarak ıarfolunduğu zan dikkat idi. Tavlanın içi 
gibi nefis pekmezler ve Ravan ve dıtı mine halinde pek Ü•ta
dalar iınal olunur. Bunlardan dane bir şekilde i şler.mit ve 
başka mazı, kize, cehre, pala- menteşelerile çer:gdleri , al.t~· 
mut, çaın kabuğu, mahmuze, dan yaprlmıştı. Türk san atının 
kudret helvası, fıstık ali Ha- bir nümunei bedayii olmak ü
lep yağlan ihraç olunur. 'Ley- zere biiyük bir makama tı:k~im 
tin ve zeytin yağları da inkitaf edilecek olan bu tavlayı mıra-
eylemektedir. !ay Kemal bey ve arkadaşla•·i· 

v d t lıelvası le beraber takdir ve sitayişler n.u re .. d . 
ıçın e temata ey ledık. 

Buralara mahsus tabii bir 
/\ ıçıkırık çetesi I gıdadır. Bu helva mazı yeprak 

lan üzerinde hasıl olmaktadır. Maraş havalislnde iki sene· 
Tarah ilahiden Hazreti Musa· denberi faaliyette bulunmuş 

olan ve 10 kişid n ibaret olan 
ya gökten inzal olunan helva bu çei.e geçen en-e bir köye 
İşte bu helvadır! uğnyarak ekmek yaptırmışlar· 

Ftstık dır. Köylüleri bu çetenin zul-

Hacı Bekir 
ZADE 

ALİ MUHİDDİN 
Ticarethaneleri: Mevsim münasebetile 

Kaymaklı Lokum 
Kestane Şekeri 

YAPIYOR 

A G LT 
ŞUBESiNDE 

Fondan ç·kolata -
Taze Pasta, Kek, Briyoş 

HALEP YAGİLE 
BAKLAVA, TULUMBA TATLISI 

1 fstanou_ fdeledıyesı alanlar~ 1 
İstanbul Belediyesi Riyasetinden: Belediye zabıtası talimat 

namesinin kahve, çay, birahanelere dair olan 495 inci maddesi
ne asağıdaki fıkralar tezyil e..iilmiştir. A liikadarlarrn malumu 
olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. 

A - Hu~~si surette tecdidi hava tertibatına malik olmayan 
kalw e, çayhane, biraharekrde vantilasyonu temin etmek üze
re penc re camlarının üst krsmı vasıstas tertibatını haiz olacak 
tır. 

B - Birahanelerde mezeler camekanla mahfuz bir mahalde 
ve temiz ki!plar içinde bulunacaktır. 

C - Artrk gıda bakiyesi muntazam ve gayri kabili nüfuz ka
palı madeni mazbut kaplara hiç beklenilmeden derhal döküle

cektir. 
D - Birahanelerde bira taksimi ve tevzii için tesis edilen tez 

g.'.ih zemininden bir metre yükseklikte üzer mermer veya çinko 
kaplı bulunacak bira bardakla ının yıkanması için otomati<k ve 
ya sır şeklinde a:<ar su tertibatmı havi olacaktrr. 

H - Bu tezgfilılarm ü~tünde bulunan ve artrlc biraların dö
külmesine: mahsus olan yalaklar aynı zamanda bira barda:kları
mn yıkantı sularını da toplayacak ve gayri kabili nüfuz madeni 
bir boru ile doğrudan doğruya lağnna merbut olacaktır. (3353) 

Bu havali bir fıstık diyarı- münden kurtarmak için misa· 
dır. Çerez ve meze olarak ls- fir oldukları hane sahibi ekme 
taııbulda büyük bir itteha ile ğin içine delice katarak bun
yediğimiz ağzı açık şam fıstık !ara yedirmiş ve hepsini bay
larmm menbaı burasıdır. Bu gın bir hale getird ikten son.-a 
fıstıkların asıl istihsal merke- derdestleri için hükumete ih-
zi Aymtap ile Marattır. Bil- bar eylemişti• Jandarmalar • 
hassa Amerikalılarca çok rağ- pek geç geldiklerinden bu md Beyoğlu darresinden: Tarlabaşmda Doğramacı sokağında 43 
bet gösterilen bu fıstıkların ıın herifler baygınhklarını ge- numa:alı b:nanm tehlikeli bir surette harabiyetine binaen mu
Cebelibereket ile Antalya vili- çirip uyanmışlar ve o s:rada ye t:ısarrıfları Melek Hanım ve Celal Bey namına yazılan ihtarna 
yellerinde çoğaltılmalarma tİ§en jıındarmalarla nıüsacleme 1 me sahiplerinin adresleri ve ikametgahları meçhul bulunması-
gayret olunmaktadır. 1 k k çmışla d J 

er yapara a-' t' dr ır. an- ı na naz:ır.:ın tebligatı kanuniye ifa edilememiştir. Binaenaleyh Fabrikalar ve ıunayi darmalann av..,e ın en sorıra _ .. . 
Maraşta bir çeltik fabrikası tekrar köye gelen bu alçaklar bir kaz~ vu~uuna mey~~. verılm~~l~z~re ~b= ka;;.un:un 

yapılmıştır. Sanayi bankası hane sahibinin karııır.a "Sen maddeı ma susası mucı ınce tarı ı ı an an ıtı en ır ' ta 
bu fabrikanın sahibidir. Elek- bu ellerle mi ckme~i yapmış- zarfında sahiple.-i tarafından mahzurun cefi ol:madığı takdirde 
trik fabrikası tirketin infisahı ü tın., diyerek kollarını kesmiş- dairesinde hedmedileceği tebligat makamına ·kaim olmak üzere. 
zerine muattal kalmı§tır. Di- ler ve zavallı kocıısını da dana ilan olunur. (3352) 
bağhaneleri sayesinde sarraç- keser gibi boğazlamışlardır. 
cılık inkitaf eylemi§tİr. Bura- Rr.1!''1) KEMAL 

HANIMLAR 
•• 
Üzülmeyiniz 

Doğrudan doğruya Beyoğlu, Tokatliyaıı karşısında kain 

LUVR MAGAZALA iNi 

İstanbul Belediyesi Riyasetinden: Zabıtai belediye talimat
na."IleBinin suculara dair ~lan 451 inCi maddesine aşağıdaki fık
ra tezyil edilmiş ve işin ftlcrada yazılı şeraiti sıhhiyeyi tatbik 
için alakadarlara tarihi landan itbaren ki ay müddet veri~miş ol· 
duğu ilan olunur. İçilecek su satan dülcltfuılarda yerlere gömül
müş küplere su konulması ve böyle gömülü küplerden içilecek 
su satılması yasaktır. İçme suları yerden yukarı konulmuş mus 
luklu ve camdan ve porselenden mamul veyahut içi sırlı kapla
ra konulur ve musluklardan alınarak satılrr. Bunlara maşrapa 

I TAViL ZADE Vapurlar 
AYVALIK POST ASI 

Selamet 
vapuru her 
Perşembe 

günü on yedide Sirlceciden ha 
reketle Gelibolu, Çanakkale 
ve Körfez tarikile Ayvalığa 

1 
zimet ve avdet edecektir. 

1 Yoku bileti vapurda da v 
rilir. Adres: Yem işte Tavilza 
de biraderler. Telefon: İst. 
2210. 

KARADENİZ 
POST ASI 

VATAN 
21 T. evvel 

Çarşamba 
günü 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 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 

Yunan vapur şirketi 
PtRE-MARSIL YA 

için seri ve doğru :posta. 
( P A T R I S) Lüks vapuru 2q 

Teşrinievvel Perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eıyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
a:ı.aıni tenzilat. 

Umumi aceotaları: Galatatfa Çi
nili Rıhtım Hanrnda D. Aııagtt08to
,poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 261Z 
Galata ve Beyoğlu Tali aceıualatr: 
Bütün seyahat acentalıklarrdır. 

Be:tiktafi icra Dairesinden: 
İstanbıılda Bahlı:pa.z.armda 11 nu

maralı bakkaliye mağazasında mu 
kim Kostantin Efet>dinin Efrakim 
Efendiye olan bor<:undan dolayı 

mahcuz olup satılmasına karar veri 
len kapalı şişe derunundaki ralı:r ve 
konyaklar 11-11-1931 çarşamba günü 
saat 11 de mahallinde atılacağı ilan 
olunur. 

lstanbul Üçünc/1 icra Dairesin
den: Bir borcun 1'emini için mahcuz 
ve paraya çevrilmeai mukarrer köee 
le 25 tetrinievvel 931 tarihinde sa
at 12 den 13 e kadar M~cla Tıcı
larda46 numaralı mağaza<la satılacak 
tır. TJ>plerin mahallinde memuruna 
müracatları ilan olunur 

Beşinci icra Memurluğundan: 

M&lıcuz değirmen taşı ve inek 28-10 
931 tarihinde saat dokuzdan itiba
ren Kemerburgazda kahveler önün· 
da satılacağı ilin olunur. 

Bir ziyaret ediniz. Orada apartnnanmız için muktezi her 
türlü levazımatı tefrişiyeyi reka:bet •kabul etmez fiatlerlc 

bulacaksınız. 
Son gelen te.frişat kumaşlan, perdelik tüller, istc•klar, dı

var kağıtları ve her nevi mobilyalar en son model ve en 
mükemmel cinslerdendir. 

1 ve bardak gibi şeyler sokularak st: almmaz. Bu kapların ağızları 1 
kolayca temizlenebilecek derecede geniş olacaktır. (3354) ! 

Nezle, Grip 
Boğu, Ku

lak, burun 

Bir defa ziyaret isbatr müddeava kafidir. 

lstanbul Adliye levazım idaresinden: 
!stanhul ve mülhakatı mahakimi asliye ve sulhiyesine vaze

dilecek sobaların vaz'ı ve tamiratın icrası ve noksanların ilana 
li pazarltlc suretile ihale edileceğinden yapılaca:k işin anlaşılma 
sı ve ona göre fiat teklif edilmesi zrmnında talip olanların dört 
gün zarfın.da İstanbul Adliye levazımma müracaat eylemeleri. 

(3348) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Nev'i Marka Numara Kilo Cinsi eiya 
20 Sandtlc M. K. Muhtelif 2451 İnce ve kalın klasör 

Evsafı balada yazılı eşya 21-10-931 tariıhinden itibaren yirmi 
gün müddetle bilmüzayede transit suretile ecnebi memlekete 
gönderilmek üzere satılacağından taliplerin 12-11-931 perşembe 
günü saat 14 te satıs komisyonuna müracaatları. (3356) 

İstanbul Belediyesi Riyasetinden; Zabıtai belediye tali-
matnamesinin sütçülere dair olan 443 üncü maddesi aşağıda 
gösterilen şekil<ı:e tadil edilmiştir. Alakadaranın malllmu olmak 
üzere ilanı keyfiyet olunur. 

Muatldel 443 üncü madde: 

Seyyar sütçülerin kaymak altı denilen yağı alınmış sütleri 
satmaları ve ekzalik sütçü dükkanlarında da perakende surette 
yani bardak ve kase gibi küçük kaplarlİa içilmek üzere kay
mak altı süt satılması memnudur. Kaymak altı sütler dükkan
larda (yağı alınmış sütler) etiketini havi güğümler derununda 
hıfzolunarak mahallebi ve saire yapmak için okka ile harice 
sattlabilir. Kaymak altı sütlerden yapılan peynirler dahi ancak 
Üzerlerine (yağsız peynir) etiketi !Wonulmak suretile ısatılabi
lir. (3355) 

Akşam Erkek San'at Mektebi 
Talebe kaydına devam edilmektedir. Marangozluk, Tesvi

yeci ve motorculuk,Elektrikcili1c, Sihhi tesisatcılık şulbeleri var 
ılır. Haricte bu işlerde çalışanlar yazılı. Her gün öğleden sonra 
müracaat. İkind Teşrin başında byrt kapanacaktır, (3287) 

•ili huta'ıklan 
llRJZlt 
ile tedavi 

edilir. Her 

eczane ve 
ecza depolarında bulunur. 

IHvttdilecek ihtira Beratr 
Nebati mevaddın yahut uzvi ma4 

hiyetteki mahsıdatın bil.i mayı kul 
lanılmasına ait muaddel ameliye u
ımlü" hakkında istihsal edilmiş olan 
3 te~rinisani 1927 tarih ve 6S2 numa 
ralı ihtira beratı bu kere ferağ veya 
hut icara verileceğinden mezkür be 
ratı satın almak veya isticar etmek 

arzusunda bulunan zevatın İstanb"I 
Bahçekapı Ta han No. 43 - 48 de 
mukim vekili H. W. İstok Efendi re 
müracatları. 

ZAYİ - 1842 6idl numaralı şoför 
vesikamı kaybettim. Yenisini alaca 
ğımclan hükmü yoktur. B yoı;lun
dan şoför Yorgi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



• HER EKE 
MENSUCAT FABRİKASI 

Toptan Satıs Mağazası 
Memleketimizin yünlü mensucat üzerine en eski miiesaisesi olan 

HEREKE FABRİKASI 
Abirll'n bir toptan ı;: aj:ızası açmışbr. Her nevi ve kaliteden 
Erkek kostümlük, Yardesülük, Paltoluk kumaşlar satar. 

tedbirli 

Mamulatının metanet ve zarafetile tanınmıştır. Fiatları 
maktu v mut dildir. Arzu ve talep uzerine nümune 

kataloğu gönderilir. 
Adres: Is anbul, Su1tan Hamam Kabrcıoğlu han 1 inci kat No. 40 

TPlqraf adro,;i: l tanbul ffel'eke - T •efon 21639 

1:>1du§umu sovutyım mı '7 

Ba~ ağrısına karşı en müessir devanın 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet
'kikat yaptım. Neticede ASPİRİN de 
1 
karar kıldım . 

Resmi 
• 
lanlar Türk Lt. Şirketi 

Size temin ederim ki, nerem ağrırsa 
afrısın, başka tedbire hacet kalma
dan "ASPİRiN •• o ağrının derhaJ 
önüne ııeçer. 
\; ASPiRiN" in sizdeki ağrıları da aym 
suretle ,ıfayap edeceği muhakkaktır. 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kurusu Ist 753 

? 
PHOSPHATllE FAllERES 

, 

(FOSFATIN .FALIER) 

.,OCUllLARI• E• •OKE••EL GIDASIDllt. 
f tncı, & inci •.rdan ıtıbaren; memeden keeme zem 
anlarında ve netvU nOma eanaeında kullanılır. Dl• 
eDnneaını .,. k•mlkl•rln ıe,ekkOIUnO t .. hll eder, 
Sıhhat ve kuv"et b•hf eyler 
tıer qooutun hotuna sıoer bir sıOadı,. 

1. Qt.IAI AULACNIER. ASNIERES • PARll!I tFRANCEI 

1LAN 
İstanbulda Sultanhamamında Ha 

' çopulo hanı altmda 31 numaralı ma 
ğaza.da monifatura ticaretile iştigal 
eden Mustafa Nuri oğlu Ha..an ve 
şürekası şirketinin konkordato akdi 
için mühlet itası zımnında vaki olan 
müracaatı İstanbul icra riyasctince 
kabul edilerek komiseıılik vazifesini 
ifa etmekliğim takarrür etmiş oldu
ğundan: 

ı - Mezkur ticarethanede alaca 
ğı olanların müsbet vesikalarla bir
likte 20-10-931 tarihinden 8-11-931 
tarihine kadar saat 13 - 18 arasında 
Galatada Nordstem hattında 3 • 4 
numaralı yazıhaneye m~t ede 
rek alacaklarını kaydettirmeleri ve 
bu müddet zarfın.da alacaklarını kay 

d l d 
dettinnemiş olanların konkordato 

ll.:inci daire su işleri mü Ür üğün en müzakeresinden hariç kalacakları. 
2 - Alacaklıların 9-11-931 tarihin 

İzmir Vilayetinde kain Tiryanda deresi tebdili mecra ame- den 18-11-931 tarihine kadar saat 17 

liyatı kapalı zarf usulile v.e (20) gün müddetle münakasaya 118 arasında mezkur yazıhaneye mü 
vazolunmuştur. racaatla alacak vesikalarını tetkik c-

1 - Ameliyat (3150) metre tulünde kanal küşadından iba- decekleri. 
3 - Alacaklarmı kaydettirmiş o

ret olup yapılacak hafriyat (39000) metre mikabi kadardır. Ve lanlaxm 23_11_931 pazartesi günü sa 
bunun takriben (500) metre mikabi kaya hafridir. at 15 de mezkftr yazıhanede vuku bu 

2 - Münakasa Teşrinievvelin 22 inci perşembe günü saat lacak alacaklılar toplanmasına gel
on altıda İzmir Su İşleri dairesinde icra edileceğinden kapalı meleri ilin olımur. 
zarfların saati mezkOre kadar maılııbuz mukabilinde mezkOr Komiser avukat Kemal 

Müdiriyete tevdi edilmeleri ve yahut taahhütlü olarak ı><>sta lNGlLlZ HARlSON 
'le göndermeleri Iazmıdır. Ç k" 

3 - Talipler 661 numaralı kanunun tarifatı veÇhile ve şart- Orap ma tna 
nameye merbut nümunesine tevfikıan tanzim edecekleri teklif- ACENTESİ 
namelerini yukarıda yazılı saate kadar tevdi etmelidirler. Clban§ilmul bir şöhreti haiz İn-

4 - Teklif mektuplan berveçhi ati vesaiki ihtiva edecektir, giliz müdevver düz ve jakarlı el 
makinaları ve y.:dek akşamı ve her 

A - İmalat Nafia müteahhidi olabileceğine dair (Su İşleri nevi iğne ayrıca Hilşler fabrikası 
Müdüriyetince kabule şayan) ehliyet vesikalarını ve mam!ılatmdan İDEAL markalı bir 
ya Noterden müsaddak su~tlerini. yüz sekiz diğeri yüz elli iğneli iki 

B - ficaret odasının itibarı mali mektubu. 

C - Teklif bir ş::ket mümessili tarafından yapılıyorsa 

Şirketin vekaletnamesi aslı veya Noterden müsıfddak 

kopyası. 

D - (2500) liralık muvakkat teminat akçesine ait Mal-

ftilindiri muhtevi motörla mütehar
rik tam takım bir de otomatik rna

kina bulunmaktadır. 
Yeni Postahane arkası Aşir efen

di eokak No. 9. 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye has
tanesi baştababetinden: 

Müessesemiz için alem münakasa suretile 15 ton kok 'kömü-

rü mübayaa edilece'ktir. ı· 
Taliplerin mezkOr kömüre ait şartnameyi göıme1ı; üzere her 

gün ve münakasaya iştiraık etmek için de müna:kasa günü ola
rak tesbit edilen 9 teşrinisani 931 tarihine müsadn pazartesi gü
nü saat 14 te Galatada Kara Mustafapaşa sokağında kain İstan 
bul Liman Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşclckil ık.oıınisyona 

müracaatları ilan olunur. (3344) 

Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaletinden: 

1 - Diyarıbekir Nümune hastahanesi. 2 - Aiaziz akliye ve 
asabiye !hastahanesi. 3 - Adana doğum ve çocuık bakım evi. 
4 - (85) adet muayene ve tedavi evi için şartnamelerinde yazı
lı ilaç ve sıhhat malzemesi kapalı zarf usulile ayın ayn müna
kasaya konulmustur. İhalesi 9 teşrinisani 931 pazartesi gü
nü saaıt 15 te Ankarada vekalet kıcmıisyonunca icra kılmaca:k
tır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin Anıkarada Vekalet İç
timai muavenet umum müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin her 
müessese için ayrı ayn teklif fiatlarıru havi talepruımelerile te
minat a!kçeelrini şartnamelerine tevfikan ihzar ve vakti muay
yeninde vekalete tevdi etmiş olmaları ilan olunur. (3323) 

Tahlisiye Umum Mü
dürlüğünden: 
Kumaşı dairede mahfuz ve memhur nümunesine tevfikan 

irae edilecek fabrikadan alınmak üzere İdare müstahdemini 
için 230 ila 260 takım kışlık elbise ile aynı mi:kdarda kasket ima 
li aleni surette münakasaya konmuştur. 5 teşrinisani 931 tari
hine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağm 
dan taliplerin bu baptaki şartnameyi gönnek üzere Galatatada 
Rrhtrm caddesindeki İdarei Merkeziyeye müracaatları. (3272) 

~,. , 

-

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir 
Eğlence vasıtası haline 
Getirmekle, ona istikbalini 
Kazandırmış olursunuz ... 

TÜRKlYE İŞ BA KASI 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanla~ 
Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı z 

münakasası 2 ikinci Teşrin 931 Pazartesi günü saat 15 te 
re merkezinde yapılacaktır.Tafsilat Ankara ve Haydarpaş 
nelerile Afyon istasyonunda biııer liıraya satılmakta olan 
namelerde 'Yazılıdır. (3154). 

3 üncü Kolordu ilanları 

Kolordu .birinci futka hayva
natı için otun ihalesi aşağıda 
gösterilen günler ve saatte ıka
palı zarfla ayrı ayn şartname 

ile münakasaya konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi abnak ü 
zere her gün münakasaya işti
rak ede<:eklerfu muayyen vakit 
te teminat ve teklifnamelerile 
Fındıklı.da 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(451) (3191) 
KO. kıtaatı için ot, ihale 

tarihi 12-11-931 çarşamba günü 
saat 14 te. 

KO. Topçu alayı için ot, iha 
le tarihi 12-11-931 çarşamba 

günü saat 14,5 ta. 
F. I. için ot, ihale tarihi 12-11 

931 çarşamba günü saat 15 te. 
* * • 

K. O. ve birinci fmka kıtaatı 
için fasulya, patat.es, ve nohu 
tun ihalesi kapalı zarfla ayrı ay 
rı şartnamelerile aşağıd;. göste• 
rilen tarih ve günlerde icra edi 
lecektir. Taliplerin şartnameyi 

Ordu ihtiya<:ı için KO 
mevcut kataloktaki eşkali 
hile bir -adet sargı sarma 
adet sargı kesme makinel 
leni münakasa U'Slllile 31-1 
tarih cumartesi günü sa 
da komisyonumuzda ihal 
ra kılına<:aktır. Taliıplerin 
namesini almak ve münak 
ya iştirak etmek üzere y 
mezkurda komisyonumuza 
racatı. (416) (3 

• • • 
Hava ihtiyacı için 979 

altı köşeli dural çubuk 378 
yuvarlak çubuk, 265 kilo d 
borular kapalı aarfla mün 
ya konmuştur. İhalesi 1 
931 perşembe günü saat 1 
Ankarada Vekalet binas 
Hava SA. AL. KOM. da y 
lacaktır. Taliplerin şartn 

almak ve münakasaya g· 
üzere teminat ve teklifn 
rile mezkur KOM. a müra 
ları. (292) (2 

~ "' "' sandığı makbuzu veya hükfımetçe mute\.er Milli bir 

bankanın niimunesine muvat k kefaletname 

bu. 

UROLOG - OPERATÖR 

Dr. Fuat Hamit 
1DRAR YOLLARI 

Hastalıkları mütehassısı 
Türbe Babıali caddesi No. 10 

Telefon: 22622. 

--------------------------! okumaık üzere heır gün ve müna Yerli fabrikalar mamul" 
mektu· 

5 -- Taliplerin şartname, proje, mukavelename, ve teki;~ 
mektubu suretlerini gönneık ve tetkik etmeleri lazımdır. Bu
nun için Ankarada Sular Umum müdürlüğüne ve lzmirde Su 
İşleri müdiriyetine müracaatları. 

6 - Mahalli ameliyatta tetkikat yapmak ve izahat almak 
istiyen taliplerin Teşrinievvelin 17 inci cumartesi günü saat 
9.30 da Kuşçuburun istasyıonunda hazır bulunmaları ilan olu- , 
nur. (2932). 

Edirne jandarma mektebi 
müdürlüğünden 

Jisgart 
Kilo 

80000 ' 

Azam• 
Kilo 
130000 

.t!.dime 4 No. lu Janaanna mektebi efradının bır senelik ih
tiyacı için yukarıda miktarı yazılı dakike verilen fiatlar haddi 
layıkında göriilmediğinden üçüncü defa olarak zarfla (20) gün 
müddetle 7 /10/931 tarihinden itibaren münakasaya konulmuş
~ur. 28/10/931 çarşamba günü saat on beşte Edirne Malmüdür
lüğünde müteşekkil komisyonu mahsusunca ihalei katiyesi icra 
kılınacaktır. 

Besiktaş 

DlKlS YURDU 
Bir senede dikiş nakış ve 

her cins boya ile resim ve 
tazyinat öğretilir. Kayit a

• c;ıktır. Aıkaretler 65. • 

Sultan Ahmet ikinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Nevres Hanım ik 
Hafız Asaf Efendinin şiyian muta
sarrıfoldukları Aksarayda İsmail a
ğa mahallesinde Oruç Gazi sokağın 
da 22 numara ile murakkam dört o
da ve bir kuyu v.e bahçe ve müştemi 
!atı saireyi havi bir bap ahşa,p hane 
nin izalei şuyuu zımnında furuhtu 
takarrür etmekle mevkii müzaye
deye vazedilmiş ve 24-11-931 salı 

günü zevali saat 15 te ihalesi iera 
kılınacağından talip olanların kıyıne 
ti muharnmencsi olan 1100 liranın 

Bu baptaki şeraiti anlamak üzere taliplerin mektep kuman- yüzde onu nisbetinde pey akçesini 
danlığma, ve yevmi ihale günü de yüzde 7,5 teminatı müvalclı:a- hamilen Sultan Ahmet İkinei Sulh 
te makbuzlarile birlikte komisyona müracaatları lüzumu ilan Hukuk mahkemesine müracaat .ey.le 
Olll!lur. (3109). · meleri tan olunur. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesc:il edilmiş 

olan e<:nebi şirketlerinden Fransız tabiiyetli (Mernaliki Şarkiye Fransız 
Bankası) nm Türkiye umum vekili bu kere müraeaatla Şirketin Bey
oğlu Tali şubesinin 1 EylCıl 931 tarihinden itibaren tatili faaliyet etti
ğini ve tasfiyesinin Galata Merkezi tarafından ifa edile<:eğini bildirmiş 
olmakla mezkur tali şube ile alakası bulunanların şirkete ve icabında 
İstanbul mmtakası Ticaret Müdürlüğüne müracaat eyl.emckri ilan olu
nur. 

Jandarma Satınalma 
Riyasetinden: 

Komisyon 

Yatak 'e yıısır:,_ için yerli fabriıkalar mamtılatr 43,800 ınetTe 
kılıflık bez alınacaktır. Taliplerin bez nümune ve şartnamesini 
görmek için her giin ve münakasaya iştirak için teminat ve 
teklif rnektuplarile beraber 5/11/931 perşembe günü saat 15 te 
Gedikpaşada Jandarma Satmalma komisyonuna müracaatları. 
(3232). 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 
30 ton silindir yağı, 5 teşrinisani 931 perşembe günü saat 10,5 i 

da açık müzayede usulile satılacağından şartnamesini göreınk 

isteyenlerin hergün, müzayede ve satın almak isteyenlerin mü

zayede gün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasım 

paşada Bahriye Sevkiyat Müdürlüğünden rnüteşek'kil müzaye

de kQtnisyonuna müracaatları (3195) 

kasaya iştiıak etmek üzere yev 
mi me:ııklırda teminat ve teklü 
namelerile Fmdııklıda K. O. 3. 
SA. AL. KOM. müracaatları. 

(471)- (3350) 
Nohut K. O. ve 1 inci fırka 

için ihale tarihi 10-11-931 saat 
15 te. 

Nohut K. O. ve 1 inci F. için 
ihale tarihi 10-11-931 saat 15,5 
te. 

Nohut K. O. ve 1 inci F. için 
ihale tarihi 10-11-931 saat 16 da 

dan ylin çorap ipliği ka 
zarlla münakasaya konmu 
İhalesi 24-10-931 curnartes • 
nü saat 15 te yapılacaktır. 
liplerin şartname ve nümun 
ni görmek üzere Ankar 
mertkez satın alına ıkomisy 
na rnüra<:aatları ve münak 
ya iştirak edeceklerin o 
ve saatten evvel teklif ve t 
nat niektuplarmm makbuz 
kabilinde mezklır komis 
tevdi eylemelerL (375) (2 

Jandarma salın alma komisyon 
riyasetinden 

Jandanna ihtiyacı için (15000) çift san rotin kapalı za 
münakasaya çııkarilınışt1r. Taliplerin evsaf ve şartnameyi 
mek iin her günç ve münakasaya iştirak için teminat ve te 
mektupları ile beraber 31/10/931 cumartesi saat 15 te G 
paşada J andamıa satın alına komisyonuna müracaatları. (30 

Gayrimübadil Bonoları 
Almak ve satmak İftteyenler hergün altıya kadar, Meydancık, 11 

yilk Kınacıyan Han, No 24 müracaat edebilirler. Telefon: 227 
Telgraf adre<ıi: Ziyator İstanbul 


