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NUSHASI S KURUŞTUR 

Buhran 
Karşısında 

-6-
l Buharanın, müteakip safa
Qatı hakkında nikbinane tab
:~natta bulunmak müşkül· 
ur. 

I 923 bütçesinde • temin ~di
'<:ek cebri tevazüne ve yıne 
llelec:ek sene zarfında tediyat 
llıiivazenesini ihzar için alına
~~k tedabirin filiyatta verece
~1 netayice intizaren lngiliz 
ırasının bugünkü 100 frank
tan aşağı kıymet üzerinde te
llıeVVücü devam edip gidecek 
!?Öriinüyor. 

• rnavutu 
nazarlarında 

u 

Yunanlılar İstanbulun Balkan 
·merkezi olmasını teklif ettiler! .. 

d·· İngiliz lirasının kıymetten 
ll§ınesi diğer memleketlere r ~arpten evvelkine nazaran 
~ı?ıltere' de nispetsiz derecede 
~llkselmiş olan sayü amel üc:re 

Dünkü içtimalar Balkanlıların harp aleyhin
deki hissiyatını bir defa daha tebarüz ettirdi 

t';Din kendiliğinden itidal. ~a~
dıne inmesini tevlit ettiğı ıçın 
f~_b_rikalann yeniden faaliye~le
tını arttırması kabil olacagı
~1 ve bu sebeple Şomajın da 
0nüne geçileceğini söyliyen 
travayistlerin bir kısmı yanlış 
diitünüyorlar. İngiliz lirası· 
llrn bu sukutu İngiltere' de ga 
li olan amele ücretini ve büt
Çenin istitaatı fevkinde görü
n~n bazı maaşat ve tazm~~t 
Dııktarlarım değiştirmeksızın 
ehvenleştirmiş olacak, bu da 

Yuğoslavlarla Arnavutlar arasındaki .. ihtilaf nedir? .. Dün 
komisyonlarda çok heyecanlı muzakereler oldu .. 

biitçeye muvakkat bir hayati-. 
Yet verecektir. Fakat bu şaf~ 
tesir ne kadar devam eder· 
Ücretleri arttırmadan İngiliz 

ır lirasının siikutu derecesinden 
edilecek bu istifadeye ancak 

•
1 

Perakende fiatların tezayüt et
Dıeınesi müddetince devanıı 
Dıihnkün olabilir. 
. Filvaki geçenki ma~ale~.e

rın birinde tahlil olundugu u· 
Zere İngiltere' de perakende fi
atlerin nispetsiz galası da buh 
ranın amillerinden biri oldu
itından bu itibarla isterlingin 
diişmesine rağmen perakende 
tlatla.rı arttırmamak için ne 
tedbir alınsa yeridir. Fakat 
buna nedereceye kadar imkan 
bı.ılunur? Şimdiye kadar her 
Yerde görünen bal bunun aksi-
11edir. Paranın iştira kuvveti 
azalınca eşya fiati yükselir ve 
neticede bütçedeki rakamlar 
~a kabarır. lngiltere'de pera
d ende fiatlar anormal denecı:J< 
d erec:ede yüksektir. Buna bır 

e liranın sukutundan müte
jellit yükselme payı da ilave o 
.~nursa amele ve müstabdimin 
~retlerinin tezyidi zııruri olur. 

takdirde ise istihsalin mali- 1 

Balkan konferansı azalan dün sa· 
bah saat 10 da Yıldız sarayında top
lanarak öğleye kadar komisyonlarda 
çalışmışlardır. • 

Müteakıben saat 11,5 a do~ 
konferans baş murahhaslarınd~ ~u 
rekkep olan komite içtima etmı§br. 
Kom.it~nin içtimaı saat _bire lıada~ 

.. .. · b'mam hıtarnmda bır 
BUrtnU§ ve ıç 
tebliğ neşredilmiştir. 

Komisyonların içtimaları muta-
dın fevkinde hararetli idi. 

Ekalliyetler meselesi 

Ekalliyetler meselesi dün de. g"!• 
gin vaziyetini muhafaza etmııtir. 
Yugoslav murahhasları memleket
lerinde bir ekaUiyet mevcut olduğu 
noktai nazarına iıtirak efmemekte
dirler. 
Arnaflutlar ısrar ediyorlar 

Bilakis Arnavutlar, bu mesele 
halledilmedikçe konferansın müebet 

-
Ayasofyayı tedkik 

!:tt fıati yükselir, bu da ibra- netice vermiyeceği kanaatindedirler. 
f 1 tezyit yolunda beklenen Arnavutluk murahhaslarından Bed-
aa.Jiyete mani olur. ri Bey Peyani demiştir ki: 

İbtafata gümrük resmi ko- "- Yugoslavyada bir milyondan 
~alıxı:ı diyorlar. Yeni intiba- fazla Arnavut var. Bunlar. mi:::..ı~~ 
Oatın • . b t • de har·' hak ve hurriye.tlerıne. , ı. 

netıc:eaı unu ayın e - -
eektir. Şı'mdı'lı'k go .. rünen Libe değildirler. Biz fazla bır ıey ıste~: 1 Sadece kendilerinin en tabu 
~a lerden simonistlerle muha- ~=;ından mahrum edilmemele~i-
·ı'Zakarların ve Mac: Donald . tale ediyoruz. Yugoslavya ıle 
1 e b m P d · edil k eski partisinden on on eş Arnavutluk arasın a ımza .en 

•tinin buna taraftar oldukla- ekalliyetler muahedesi gayet sarı~-. 
tıd . B ahedenin aynen tatbıki 
1 ır. Fakat böyle bir çareye tır· u mu da hi ı,; ihtilaf nok-
t e~eaıül dahi acaba kafi bir ~:n~~,:';.!ız c r 
le b. ir olacak mıdır? Hiç şüp- A t murahhaslan konferans Qeg rnavu .. I 

ız gümrüklerin artması eş- ta sonuna kadar k>!:>caklarm• soy e-
ra .fıa.tlarıru yükseltecek ve mektedirler. 
ı llgıltere' de zaten, yüksek olan Bir Arnavut murahha•ı: . 
ıı;ı B' yun bozanlık etmıyece-
() Yat bahasını arttıracaktıı; -· - H::~üo niyetimizi göstermek i-

t 
Zaman ise bütrede tasarruf gız. . - Yugoslav mu e.... ,. in herşeyı yapacagız. . . . " 

... ın etmek kabil olamaz. ;ahhaslar• isterlerse çekilebılırler. 
İngiltere' de çalışan ecnebi elemiştir. 

'erınayesinin çekilip altın, 'kül Siyasi yaklaşn ·ada hararet 
çı'\ ve eşya halinde memleket- ki 
erıne dönmesı' ve hususile ec- Dün bilhas<a siyasi ya aşma 

il b · da hararetli bir faaliyet 
1 

e İ ihraç bankalarının para· komısyonun 
a göze çarpiyordu. 
d tına kuvertür olarak Lon- Komisyonun uzun 
~~ P,iyasasında tuttukları lnr ız liralarının tamamen al

ı '11 haline kalbedilmesine ça
t~~ılınası lngiltere'deki faaliye 
~ idame için lngiltere hari
cıııdeki İngiliz sermayesinin 

süren 

,., (Devamı 2 inci sahifede) .... 
~························· ··········· .. ········ 
l'faftalık Siyasi lı 
lem al 

Ahmet Şükrü Beyin 
seyahati dolayısile bir ka~ 
~~itadan beri neşredemedı 
gııniz bu baltalık yazıla
rm neşrine tekrar başlıya-

11 'ıız. 
---

Murahhaslar geziyorlar. 
. b. •• neticesinde Balkan mısakı 
ıç m~ . d'I .. 
f'k · bir kere daha teyıt e ı mışbr. 

1 r~ h. d b B dan maada harp aley ın e u-
1 un ak noktai nazarı ittifakla kabul unm 1 1 .. edilerek bütün Balkan dev et erını 

Mühim meselelere temas eden siyasi yakınlaşma 
içtima halinde 

komisyonu 1 

şmnil olmak Üzere bir hakem mua
hedeai akdı karar altına alınmıştır. 

Hariciye nazırları 
toplanacak 

ilk toplanacak konferansta, kon
feransın toplandığı memleket harici
ye nazırı tarafından bütün Balkan 
devletleri hariciye nazırlarının umu
mi bir içtimaa davet edilmeleri de 
kararlaşmıştır. 

Hakem muahedesinin esasları bu 
i~tunada tesbit edilecektir. Diğer 
( 'lraftan misak projesinin konferan
sa yapılan diğer tekliflerle bir1ikte 
tetkik edilmek üzre bir komisyona 
tevdii ve gelecek içtimada kat,iyet 
kespetmesinin temini kararlaşmı§
tır. 

Pasaportsuz $egahat 
içtimai komisyonda Balkan mil

letlerinin Balkanlarda mütekabilcn 

ransı murah· 
hasları Varili· 
fiinurıda oeri-
len. çayda "" 
izcilerimizin 
resmi ulamı 

pasaportsuz seyahat edebilmeleri et
rafında yapılan teklif tekrar ortaya 
ablmıf, fakat ilk müzakerede Ro
men murahhaslarının esaslı itirazla-

1
· 

rrna uğ.~amııtır. Rornenlerin itirazla 1 

rma, Tuı·k murahha•ları da iştirrk 
etıniıtir. Bunun Üzet'İne başka esas
lar dahilinde yeni bir p;oje hazırlan 
ması ve gelecek -konf •ansa arzedil
mesi kararlaşrnışlır. 

Evlilik ve tabiiyet 

Ayni komisyonda evliliğin kadı. 
nın tabii.yeti üze•·i.,de rniiesai:r' olmB
sı kadın murahasların tiddetli müd 
haleler1~; mucip ohnuıtur. Roman~ 
yalı Prenses Kanlagüzen Balk 
Kadınlığını bu kayıttan azade ~:
r3k.'1ma11 no~ta_i nazarını ıiddetle 
mudafaa elmı§br. Buna dair kat•• 
J>ir karar verilmif değilcfit.. 1 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Darülfünunda çay 
Muammer Raşit Bey şa.yanı dikkat 

bir nutuk söyledi .. 
Dün Darülfünunda Balkan mu

rahhasları serefine bir çay verildi. 
Darülfünun bu vesile ile çok za

rif bir ıekilde bayraklarla donatıl
mış, dış kapı elektrik ampullarile 
tenvir edilmi§, meydana iki sırah 
izciler dizilmiılerdi. 

Misafirler saat bete doğru gel
meğe baılamışlar ve Darülfünun 
gençleri tarafından lcarıılanarak en 
yukarı kattaki meraıim salonuna 
alınmıılardır. Balkan murahhas ve 
gazetecileri merdivenlere ııralanmıı 
genç ve gürbüz izcilerimiz tarahn
dan seliımlanmıılardır. Davetliler a
raunda Balkan murahhasları ve ga· 
zetecilerinden maada Darülfünun 

hukuk, bp, fen edebiyat, ilahiyat 
fakülteleri reisleri Tahir, Tevfik Re
cep, Mustafa Hakkı, Muzaffer, 1•
mail Hakkı Beylerle Fakülte katibi 
umumileri ve müderrisler, ve diğer 
yüksele mektep müderri•leri hazır 
bulunmuşlardll'· 

M. Raşit B. in nutku 
Ziyafet devam ederken Darülfü

nun Emini Muammer Raıit Bey 
kürsüye çıkrruı ve türkçe olarak ha: 
raretli bir nutuk irat etıniştir. 

Muammer Raıit Beyin nutku 
fudur: 

(D~amı 6 ıncı sahifede) 

lL~-!I 

:Sahfp ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

os vya 
erginlik 

noktai 
var!. a 

İsmet Pş. 
Teşekkür ediyor 
ANKARA 22 ( A .A .) - ismet 

Paşa Harretleri Anadolu Ajan
sma şu beyanatta bulunmuşlar

dır: 

~Avdetimde vata ndaşlanm ta
rafından gösterilen muhabbet 
ve teveccühü hakiki minnet ve 
heyecanla tezkar ederim. Çanak 
kalede muhterem vatandaşla

rım vakit geç olmasına rağmen 
çok külfet ve Iutufkarbk ihti
yar etmişlerdir. Muhterem ls
tanbul halkının milli siyasetle a 
lakası , y üksek nezaketi ve okşa 
yıcılığı. havanın namüsait o/. 
duğu bir günde bile insana he
yecan veren tezahürata vesile 
vermiştir. Ankarada bulduğıım 
coşkun ve umumi hüsnü kabu
le en derin minnet ve merbuti
yet hisleri mukabeleye kifayet 
edemez. Bütün bu tezahüratı 
naçiz şahsımıza tevcih ile bera
ber ve ondan ziyade mes'ul bu
lunduğumuz siyasi vazifelerde 
vatandaşlar tarafmdan teşçi ve 
teşvik manası galip ve zahirdi. 
Cümhuriyetin feyiz ve itibarı 
milletimizce ne derece hassasi
yeti" takip olunduğunu her ve
sile ile tezahür etmesi memle
keti mütemadiyen takviye eden 
mühim bı'r amildir. Büyük Reisi 
cümhur Hazretleri müstesna lü 
tufkarlıklarmı bilhassa ibzal et
mekle beni bahtiyar ettiler Mem 
leket i çin tük enmez bir hazine 
olduğunu bin defa tecrübe etti

ğimiz Büy ük Reisin vatana te
min ettiği ktıdret ve itibarı ha
riçten de müşahede etmenin ha

. kikaten ifdhar olunacak mes'ut 
bir hf;disc olduğunu vatandaşla
rıma arzetmek vazifemdir. Mat
buatımızın dikkat ve lıizmetleri
ni samıiııi teşckkilr his/erile ifa
de Mmek benim için hususi bir 
n;ıeserrettir. Bütün dünyanın 8-

- t<ıbeti ne olacağı bir çok muhit
, erde henüz malOm olmayan ik
tısadi ve mali buhrana karşı her 
memlekette milli örfü ve mı'lli 

itimadı nefsi müsbet ve feyizli 
tutmak başlıca kaygusudur. Bey 
nelmı'lel buhrana takdiri calip 
bir hayatiyetle mukabele eden 
milletimizin bünyesinin resane
ti sarsrntıdan vikaya ederek 
buhranı geçirebileceğine kat'i 
itimadımız vardır. Haticin bita
raf bir müşahidinin görüşü de 
böyledir. Bagünlerde her mem
leketin matbuatının vazifesi biz 
de olduğu gibi milli ve manevi 
kudreti takviye edecek fikir ce
reyanını takip etmektir. Matbu
atımıza teşekkürlerimi ve mu
vaffakıyetinin devamı temenni. 
sini tekrar ederim .. , 

Başvekilin 
Ankaraya avdeti 

"----
) 

Başoekil ismet Paşanın 
Ankaraya avde•i ve istas
yonda bizzat Gazi Hazret
i eri tarafın,..f.an karşılanma
ları intiboını tespit eden 
luısusi bir fotograf imiz .• 

Tarla içinde kalan bir aile 

• 
Dün gece Istanbulun 

bir köşesi yandı .. 
Yangının çıkmasına sebebiyet 

bir 
veren Hıristo isminde 
ihtiyar da . diri diri yandı .. 

Evvelki gece gene şehrin bir 
köşesi alevler içinde kaldı, 20 
ev, bir insan yandı. 30 aile, yer 
siz yurtsu2(, çırılçıplak sokak 
ortasında kaldılar. Yangın ge· 
ce saat 3,15 te Küçük Langada 
Kürkçüba-şı mahallesinde At
maca sokağından çıkmıştır. Bu 
rada sokak dar, evler ahşap ve 
adeta biribirine girift vaziyet
te olduğu için, ateş sür'atle te
vessü etmiş, itfaiyenin de yan
gın yerine pek çabuk gelmİ§ 
olmasına rağmen iyi iş göreme 
miş bulunması yüzünden 20 e
vin yanmasının önüne geçile
memiştir. 

Yangın nasıl çıktı 

Yangın Atmaca sokağında 
oturan dülger Praşkeva Efendi 

( 
__, ,.,....,. .___.- -~ 

nin zevcesi Roza Hanımın sabi ltiaiye harabe ve viraneye dö
bi ol?uğu 9 numaralı ve üç kat nen yerlerde enkazı söndürme-
lı ev~ alt katından çıkmıştır • . • ye çalışıyor ... 
Bu evın alt katında Rozanın 
dayısı olan sağır ve kör 85 ya- l Ateş parlayınca ü~tte~i. oda
şında Hırısto yatıyormuş. H11o da yatan Praşkeva aılesını sar· 
risto gece yarısı kalkmış, siga- mıt, bunlar kaçacak yer hula
ra içmiş ve sonra sigarayı pen- mayınca feryada ve istimdada 
cereden dışarı atıyorum zanni- başla~ışlardır. "Yangın var!,, 
l~ yatağın içine düşürmüştür. s~lenne konu komş~ ':'yanmış 
Sıgara düştüğü yerde yavaş ya hır taraftan alevler ıçınde ka-

l v~ş a.teş yapmaya, bu ateş te lan i~i erkek, bir kadın ve üç 
gıt gıde büyümeye başlamış çoc:ugun kurtarılmaşına çalışı
!h.tiyar adam derhal uyuduğ~ lırken diğer ~ar~ft~n da i_tfaiye 
ıçı.n tehlikenin farkına varama ye haber verılmıştır. hfaıye ge 
mıştır. Ateş te büyüyünce bir- linc:eye ~dar bekçi ve konu 
denbire parlamıştır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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;Hatıratım la ! 
~Basbasal : 

izzet Ziya .. ~ - -- -
MI.LLJ•YET Pek yakında yeni _§_-

ve re~mli bir tef~ 
= rikaya başlıyor .. = - -- -- -- -- -= Esbak mabeyn l<atiplerinden lzzet Ziya 8. in "Ha. :S 
- tıratımla Başba9a,, isimli külliyatını resimli olarak pek = 

yakında tefrikaya başlayacağız. Bu eser, çok cazip ta- ~ 
rihi fıkraları, :.arif hi~ayeleri, bilhassa şimdiye kadar = 
intişar etmemiş bir çok SARAY HATIRALARINI ih- =====
tiva etmektedir. 

. Hatıratımla Başbaşa ! 
_ Bu kıymetli ve resimli tefrikamızı bı'r k " -
- 'k' · h'f · d k' aç gun son _ = ra ı ınçı sa ı emız e ta ıp ediniz. = 
'1aıı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111 il lll lllll/1111111, 



Ankara'dan mektup 

Kuponlar meselesi 
İnkıtaa uğramış olan müzakerata 
teşrinisanide Ankarada devam 
edilecek mi? - 25 teşrinievvelde 
Osmanlı bankasında birinci taksit 
düyunu umumiye meclisi emrine 

Çinde gene şiddetli 
bir müsademe oldu .. 
Mamafi Tokyoda şu bir iki gün 

içinde bir sureti tesvi 
yeye varılacağı zannedilme~t~dir 

1 M. Laval 
Amerika'da 

" 
Müzakerelerde esas: 
Dünya iktisadiyatı 
NEVYORK, 22 A.A. - M. La· 

val'i. Amerika'ya getirmekte olan 
lle de France vapuru bu sabah saat 
3 te Nevyork açıklarına gelmittir. 
M. Lava( saat 9 da Nevyork'ta kara-
ya çıkacaktır. · 

- '• 
~. '•~• 

-- - , .; 
~ 

-~· 
Yeni sene bütçesi 

Heyeti vekilede mem1eketin ma 
ve iktısadi vaziyeti görüşüldü 

hazır bulunacaktır .. 
LONDRA 21 A.A. _ Tokyio· \ leri Taonan Anganchı demıryolu bo 

d b·ı r ·ı· ' yunca ı,;r keşif hareketi yapmakta an ı uırı ıyor: . 
Mukden"den gelen bir telgrafa olan bir Japon teyyaresıne at°' aç-

Amerikan • ularında 
NEVYORK, 22 AA. - M. La

val Amerikan sularına gelmiştir. Sa
at 9 da karaya çıkacaktır. 

ANKARA, 22 (A.A.) -Heyeti Vekile bugün de sa~t ~n 
buçukta içtima e ti. Geç vakte kadar devam eden _bu .ıçtım 
memleketin mali ve iktısadi vaziyeti müzakeı;e edılmış ve 
bütçesi için Maliye vekaielinin hazırladığı esaslar etrafında 
rüşülmüştür. Bu içtima'l bu ~abah şehrimize gelen lktısat ve 
Mustafa Şeref f:sey de iştirak etmiştir . ANKARA - Hamiller duğumuz mali senede ise mü

mumess;lleri ile Saraçoğlu rettebatı seoeviye ve düyunu 
Şükrü Bey arasında An- umumiye meclisi masarifinden 
karada cereyan etmekte o Türkiyeye düşen hisseye karşı
l!ln müzakeratın inkıtaından bu !ık olarak. bütçede buhınan 
güne kadar Düyunu umumiye 4,960,000 liradan bir santim 
meclisi ile hükümetimiz arasın fazla tediye imki.nı bittabi yok 
da devamlı müzakereler cere- tur. Bu dört milyon küsur lira
yan etmiıtir. Fakat bu muha- om bir kısmı gümrük varidatın 
bereler halli matliip meseleyi dan ayrılarak Osmanlı bankası 
kaldığı yerden biraz olsun ile- I na yatırrlmıt bulunuyor. Muka 
riye götürmüt değildir. Onun vele m':'c!bince seneli~ taksit 
içirdir ki hamiller mümeuille- ~ t~rıruevvel ve .. 25 n~s~ ta
rinin teşrinisani ayı zarfında r!hlennd~ ol~ uze~e iki. ~ak: 

göre Tiehling civarında Japon mu- mışlardır. . 
hafız kuvvetlerile 2000 kadar Çinli Tayyare bırçok bomba atmak su-

kumandanı asker arasında şiddetli bir çarpışma relile mukabelede bulunmuştur. 
Washington'a gitme-k üzere hare 

ketinden evvel terefine bir kabul 
reımi yapılacaktır. 

Ankara jandarma 
olmuştur. . . . _ Japon pa;_ııtahtında vaziyet 

Japonlar Tıehlıng şebrıne dogru TOKYIO 21 A.A. - Bugünkü 
alel~cele takviye kıtıatı göndermit- siyasi hava, cİaha ziyade ür.ıitbabı
lerdır. tır. Fakat hükumet erkanı müzake-

WASHiNGTON, 21 A.A. - Ha 
riciye nazırı M. Simıon Franıız 
Ba"Svckili M. Lnval'e gönderdiği aa
mi~i birtelsiz telgrafta bütün Ame
rikan milleti namına beyanı hot a
ınedi etınittir. 

ANKARA 22 (Telefonla) - Ankara jandarma kuman• 
Binb~şı Ztcki 'Eey kendi arzusu ile tekaüde sevkedilmiştir. 

Sıhhiye müsteşarının yeni vazife 

Ankaraya gdecekleri haberini sıtt.e tedıye edılecektır. Bırmcı 
mualli.kta kalan pürüzlü bir taksitin günü 7aklaımı•tır · <:'.!
meselenin halli yolunda hüsnü nun içi~d}r ki Düyunu umumı
niyetle atılmış bir adım telak- ye meclısı parayı Osmanl~ ban
ki etmek li.zımdır. Alman ha- kasından çekmek gayestle bu 
berlerden bu sefer olsun Anka meblağın dövize tahvilini iste
rada yeniden başlayacak olan miştir. Fakat h~kfunetimizi~ 
teıraslardım her iki tarafı mem şu sırada bu tah~I muamelesı
nun edecek bir neticeye varıla- ne rıza göstereceğine ihtimal 
cağı ümidi vardır. Filhakika verilmiyor. Başlayacak olan 
ciımhuriyet hükumeti Türkiye- A;nkar~ müzaker~tında~ ~asıl 
ııin borcu!la ~adık kalmasını bır netıce elde edılecek. Şuphe 
temin ~ayesile en ihtiyaçlı bir siz her vatandaşrn cevap almak 
zamanı~da Pı:ris mukavelesini istediği sual budur. 
imzalamış ve en sıkıntılı senele Ankara müzakeratından alın 
rinde taks:tlerir. üçte bir nisbe- ması muhtemel olan n .. ticeler 
tindeki mikdarını olsun öde- bir kaç maddede hülasa oluna
mek suretile sarr:·imiyet ve dost bilir: 
luktan ayrılmamıştır. Paris mu 
kavelesi hükümlerine göre: 

Türkiye 929 dan itibaren 7 se
ne zarfında senevi 200,000, mü 
teakıp G sene zarfında senevi 
2,380,000, mütukıp 5 sene zar 
fında senevi 2, 780,000, mütea
ltıp 5 sene zarfında senevi 
3,180,000 

Altın Türk lirası tesviye e
d.?Cek idi. Taksit mikdarı 1952 
fon sonra daha da artmakta 
idi. 929 senesinde iki yüz bin 
Türk altınına baliğ olan takiit 
tamamm ödenebildi. 930 sene 
sinde muvakkat bir sureti hal
le istir' aden taks:tin bir mikda
rı tesviye edildi. İçinde bulun-

1 - Her şeyden evvel, tedi
yatm muayyen bir müddet için 
tecili veya bir kısmının tediye
si şeklinin kat'i bir itilafa rap
tı. 

2 - 928 de Paris mukavele
si imza edilirken hükumetimize 
yapılır. ış olan vaatlerin sözden 
fiile intikali. 

Ecnebi Ye mali mahafilde, 
batlayacak olan Ankara müza 
kerelerine nikbin bir nazarla 
bakılmaktadır. Bu müzakere 
hakkında vaki bazı temas ve 
mükalemeler bu görütü takvi
ye et~ktedir. 

Mecdi Sadrettin 

Buhran karşısında 
(Başı 1 inci sahifede) 1 mişe ve hatta yüze çıkarmak 

de toplanmasına ihtiyaç gös- mecburiyeti karşısında netice 
tennektedir. Marşeler arasın- istihsal etmek kolay bir it de
da bu yeni tevazünün temini ğildir. 
uzun bir zaman meselesidir. lngilizler bugünkü kredi 

Sonra dünyanın senevi al- buhranının kapital ile olan mü 
tın istihsalatı mevcut dünya nasebatının tanzimil'.e ucuz ve 
nukudunun tabii nemasına te- ya pahalı istikrazlar, itilif
kabül edebilecek miktarın çok !ar aktile çare bulurlar. Bütçe
dunundadır. terini de mütevazin kılacak ta-

Buhran sebebile herkes altı aarruf tedbirlerini alırlar, bun 
nma sahip olmağa çalıtıyor. lara ciddi mani yoktur. İngi
Ve mümkün olanı hariçten liz milleti şüphesiz bu mütkü
tedarik ediyor. Geçen. seneden latı iktiham edecektir. Keza
beri Fransa ile Amerika'run lik ithalatı tahdit edecek tari
altın depolarını çok yükselt- fe zamaimi veya doğrudan 
mit olmalarına mukabil lngil- dojiruya lüks eşya ithalatının 
tere'deki depo miktarı azalnııt men'i tedabirini de alabilirler. 
tır. Bunu yeniden tesis ve ik- Bu da tediye müvazenesını, 
mal, hususile bir defa sarsılan (in·kitafı tevkif hatta bugünkü 
isterlin için evvelki yüzde o- iktıaadi faaliyeti kısmen tahrip 
tuz ni!peti hiç kafi gelmiye- ve tatil etmek bahasına) tesiı 
:eğine göre bunu yiizde yet- eder. Buna da diyecek yoktur. 

EI:~!!~!~:~~~~~~:r:::ı 
İngiltere' de intihabat mü

cadelesi en hararetli safhasına 
gi rniş bulunuyor. l'\'1 ücadele 
başltca iki fırka ara~ma inhi
sar ediyoı·: Muhdazakd.rlar 
ve Sosyal:stler. Bunlardan heı·. 
biri beşer yüz kadar namzet ile 
ri sürmüştür. Rakamlar ıun
lardır: Muhafazakarlar, 517 

amzet, Sosyalistler 514 nam 
ıet. İngiltere'nin üç fırkasın
dan oldukça toplu ve mütesa
nit bir halde hareket eden fır
ular bunlardır. Liberallere 

hafazakirlar, himayeye taı-af
tar oldukların. ilan etmitler
dir. Mac Donald' ın milli hü
kiımeti de Muhafazakarlara is
tinat edeceğinden eğer İntiha
batta muvaffak olursa, hima
ye usulünü tatbik edecektir. 
Bu şerait altında liberaller 
müşkil vaziyette kalmışlardır. 
Sosyalistlere kar,ı hükumete 
yardım zarureti ile serbest ti
caret prensipine ihanet arasın
da sallanıp durmuşlardır. Bu 
vaziyette üç fikir tebellür et
mittir: 

MUK.DEN, 21 A.A. - Japonlar rata başlamadan evvel Japonyanın 
ın Tiehling civarında çarpıtnuı oldu hukukunun teslim edilmesi hususun 
ğu 2000 kadar Çinli askerin bir müd da israr etmekte ve bugükü vaziye 
det evvel Japonlar tarafından mev- ; tin bu hukulcun tanınrnz.maıı eıeri 
zilerinden çıkarılıp uzaklaştırılmış olduğu beyan edilmektedir. Japonya 
olan Mançuri ordusunun dağılmıı nın Çinin aktettiği muahedeler me
kuvvetlerine mensup askerlerden ol yanında 1915 muahedesi de vardır. 
duldan söyleıımdı:tedir. Nankin hükümeti bu muahedenin 

MUKDEN 22 A.A. - Mukden' cebren imza ettirilmiş olduğu iddia
cle nctredilen :.e.mi bir tebliğ Tielı- 11nda. i~e de Tokyio hüküme~i bu 
lin ci .. anncla dü vukuu bildirilen nazarıyı kabul etmemekte ve böyle 
~ıtma hakkın~ ilk haberin bir iddianın bütü~ m_uahedelerin ve 
mübaliığalı olduğunu göıteı·mekte- bu ID'!yanda cemıyetı Akv~ '.'rta -
dir Japonlar takviye kıtaatı gönder- ya çıkann Versay ınuabedesının ef
mek niyetinde değildir. karı demek olacağını ileri ıünnekte-

M. Laval bu telgrafa verdiği ce
vapta Amerika'ya yaptığı oeyahatın 
Fransa ile Amerika araamdaki me
sai iıtirııkini bütün dünya lehine o
larak kuvvetlendireceği ümidinde 
bulunduğunu bildinnittir. 

CENEVRE 21 (A.A.) - Sıhhiye müsteşan Hüsameddin 
Cemiy~!i Alcr~m sıhhiye şobesine merbut sıbhi komiteye dai 
aza intihap edilmittir. Sıhhi komite senede bir defa içtima ed 

Atletizm teşvik müsabakaları 
ANKARA, 22 (A.A.) - Ankara idman mıntakası. atle~iz~ h. 
yeti tarafından atletizme teşvik ~~sabakaları. t.ertı~ edılmıştı 
23 te§rİnievvvel cuma gününden ıtıbaren atletızm musa~a~al.ar 
na girmemiş gençlerin iştirak c;deceğ~ bu müsabakada bırmcı 

Hakikah halde bu mÜ•ademe tel dir. 
graf ve telefon hatlanru kesmekte /h:iliif bilmek üzere mi? 
olan 500 kadar eşkıya ile Japon mu
hafız kuvvetleri ara•mda şiddetli bir 
çarpışmadan ibaret kalmıştır. Japon 
kuvvetleri şakileri pü<kürtmüştür. 

Çinliler bir jap~n tagga-
res:n 1 ateş açtılar 

TOKY10, 22 AA. - Mukden'
den gelen bir habere göre Çin asker- · 

Fakat bir !:ere sar:almış olan 
paranın yeniden itibar bulma
sı için eski teminat nispeti 
kifi değildir. Bunu tedarike 
ise maddeten imkan bulunabi
leceği füphel'dir. Kaldı ki yu 
karıda arzettiğim iktısadi fa
aliyetin kısmen tatili mesele
sinin diğer sahalarda tevlit e
debileceği müşkülat ayrıca 
mütalea edilecek ehemmiyette 
dir. 

Bütün dünya gibi biz de İn 
giliz milletinin yüksek enerji
sini ötedenberi hayranhkla 
takdfr edenleı·deniz. Bugünkü 
mütkül vaziyetten çıkmak İçin 
de böyle yüksek bir enerji ve 
sabırlı ve devamlı mesai la
zımdır. 

Bizce bugünkü buhran yal
nız İngiliz buhranı da değildir. 
Şumul ve ihatası bütün dün
yayı sannııtır. Bu itibarla buh 
rana bütün dünyanın _göstere 
ceği yüksek alaka ile ancak 
çare bulunabilecektir. Mesele 
bütün dünyanın iktısadiyatı 
meselesi olmu§tur. 

Bu münasebetle bütün dün 
ya için mütterek bir para ka
bulü mevzuu bahis olabileceği 
gibi, Luit Corcun projesi gibi 
bazı projelerin tetkiki de kesbi 
imkan eder. 

Asyanm bir kısmında dün
ya nüfusunun yarısı sakindir 
ki henüz yolları, timendifer
leri ve bir çok vesaiti medeni
yeleri noksandır. Bu milletle
rin bugün haddi asgaride olan 
istihlak kuvvetini arttırmak 
ve ancak bunuıtla istihsalat faz 
lalığma müşteri bulmak lizım 
ve belki yegane çaredir. Bu
nun için orada medeni tesisleri 
faiz talep etmiyen sermayeler-

zaheret ederek serbest ticare
tin feda edilmesini iltizam et
mif tir. 

3 - Bu iki zümrenin orta
sında liberal fırkasının ekseri
yeti vardır ki, buna resmi libe
ral fırkası İsmi verilmiştir. Sir 
Herbert Samuel'in riyasetinde 
ki bu zümre esas itibarile hü
kiimete müzaheret taraftan
dır. Himaye meselesine gelin
ce; bunun mühtaçı tetkik oldu 
ğunu söylüyor ve bu mesele 
mevzuu bahsedildiği zaman 
serbestii hareketini muhafaza 
eylemekte olduğunu bildiriyor. 

TOKYIO, 22 A.A. Reomi Japon 
mahllfili Çin - Japon ibtilih hakkın 
da tu bir iki gün içinde bir hal su
reti bulunacağını ümit eder gibi gÖ
rünm~ktedir. Bu mahafil Japonya' -
nın kabul edebileceği tekilde bir tes 
viyc sureti kaleme almdığıru ihau 
etmektedir. 

le vücude getirmeğe çalı~mak 
dahi medeni alem için onun 
refah ve memuriyetini idame 
bahasına tehammül edilmesi la 
z.m gelen bir fedakarlıktır. 

Buhranrn bize de tesiri az 
olmadı. Alivre satışlarımızda 
ihracatçı tüccar çok zarar gör 
dü. İhracat ticareti umumi su 
rette durakladı. Bu ir. tizar dev 
resi mahsullerimizin tam ih
raç zamanına te5adüf edince 
de bil' lusırn mahsullerimizi 
çok mutazarrır etti. 

Dünya buhranının her yer
de tesiri olınası tabiidiö. Az 
çok her yerde ibzal edilmi, o
lan emtea üzerindeki krediler 
ile a decouvert kredilerin da
ralmasını ve bunun neticesin
de ticaret aleminde yeni bir 
sıkıtma ve sendeleme peyda 
omasır.ı da derpiş etmek mu
vafıktır . 

Altın fiatı her yerde azçok 
mahsus bir şekilde yükselecek 
ve bundan paralannda istik
rar temin etmit olan bütün 
memleketler gibi bizde de top
tan qya fiatleri müstefit ola
caktır. Toptan eıya fiatlarm -
daki bu tereffüün memleketi
mizde esasen nispetsiz derece
de yüksek olan perakende eı
ya fiatlanna tesir etmemesi i
çin tedbir almak mecburiyetin 
deyiz. Bu hususta timdiye ka 
dar belediyelerin yaptığı neza
reti lktısat V ekiletinin bir ka 
nunla daha derli toplu bir mü 
rakabe altına alması temenni
ye fayandır. 

ihraç maddelerimizin bu 
günkü ölü liatı biraz kımıldasa 
dahi ihracat yekunumuzun sad 
ra şifa verecek bir dereceyi bul 
mıyacağı şüphesiz gibidir. Bu 

lebilir. Diğer taraftan Lloyd 
George zümresinin de sosya
listlere iltihakı emri vaki gibi
dir. Fırkanın "reımi., namı ve
rilen kısmının da proğramı 
müphemdir. 

V AŞINGTON, 21 A.A. - Ame
rikan resmi mahafilinde M. Laval'in 
seyahatı dolayısile beyan edildiğine 
göre Amerika hükUmeti Fransa'nın 
yahut Avrupa bükiımetlerinden her 
hıuıai birinin emniyet ve selameti 
hakkında bir vaitte bulunmasına im
kan olmadığı mütaleasmdad:r. 

M. Hoover ile M. Lava! arasında 
yapılacak mükilemelerin münhasr
rl.n bütün dünyanın iktısadi vaziye
tini düzeltip yükseltmek esa11na is
tinat edeceği ve bu müliıkatlarda ik
tıudi vaziyette ait safhaların hepsi
nin tetkik olunacağı zannedilmekte
dir. 

Harp borçları meselesinde Ameri
ka'nrn göz önünde tuttuğu ve tut
makta devam edeceği umumi ölçü 
b.>rçlu bük\ımetlerin tediye kabili
yetlerinden ibarettir. 

~eviik 
Rüştü B. 
Yarın Anlcaraya gidigar 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü B. 
dün öğleye kadar T okadiyanda m"' 
ğul olınuı. Öğleden sonra dışarıya 

1 
çıkmıştır. 

Tevfik Rü,tü Bey yarın Ankara
ya hareket edecektir. 

na kaqı şimdilik elmizdeki si
lah, ithalat eşyasını tahditten. 
ibarettir. Bunu gümrüklerde 
ithalat rusumumzn tezyidi yo
lunda aramak bittabi doğru de 
gildir? Bu şeklin hayatı baha
lılaştiracağına şüphe yoktur. 
Fakat gümrük manivelasına 

dokunmadan baZI nevi eşyaya 
ait istihlakatı miIIi isthsalata 
hasr ve tahsis etmekle kabil
dir. Mesela bilumum memuri
nin ve müstahdimin gibi aile
lerinin dahi yerli kumaşlardan 
elbise giymeleri mecburi tu 
tulabilir. Kezalik hipotek 
kredileri inşaat malzeme
sının yerli olması ile meş 
rut kılmır. Velhasıl bazı nevi 
lüks eşya ithalatı hakkmda 
kambiyo mubayaası için tücca 
rın Merkez bankasına müracaa 
tmdan evvel sipariş etmek 
istediği bu nevi eşyanın bir be 
yannamesini ita etmesi ve eve! 
emirde mezuniyet alması usu
lü ittihaz olunur. Ve mezuni
yet itası için de Merkez banka 
smca ihracatm temin ettiği im 
ksn derecesi itibar nazarma 
alınır. 

Bunlar ayu ayr1 etüd edile
cek mevzulardır. 

hülua edelim. Bugün İngilte
rede parlamentonun 615 azalı
ğı için namzet ileri süren fır
kalar şunlardır: 

1 - Milli hükumete müza
heret eden muhafazakar fırka 
- 517 namzet. 

2 - Milli hükumete aleyh
tar olan sosyalist fırka - 514 
namzet . 

3 - Bilakaydüşart milli hü
kfunete müzaheret eden ve bi
naenaleyh muhafazakar fırka
nın vaziyetinde telakki edilebi
len liberal fırkasının sağ cenah 
zümresi - 35 namzet. 

ikinci geleı.lel'e madalyalar verılecektır. 

Bir İspanyol gazetesi Edisonun muse • 
olduğunu iddia ediyor .. 

MADRIT, 22 (A.A.) - EL SOL gazetesi, Edison'a tahs'. 
ettiği bir makalesinde büyük muhteriin Holanda'da yerletmı 
İspanyol Yahudi ailelerinden birine ~enaup buhı~du~unu.!~ 
maktadır. Bu iddiasını teyit için mezkur gazete Edıson un kuçu 
isminin Alba olduğunu zikretmektedir. Makale ıu cümleleri 
mitmektedir: "Madrit şehri, caddelerinden veya meydanlarında 
birine Aiba Edison ismim vermek husuaunda diğer tehirlere te 
kaddüm etmelidir . ., 

Darülfünunda konferans 

Romen heyeti reisinin ilmi bir konferans 

lif. Radikano konferanstan çıkarken 
o·· Darülfünun Hukuk Fakül- ı eayesi de ticarette devlet müdahale

tesin;~ Balkan konferansına istirak sidir. 17 v~ 18 inci .asır~~cla f~yok• 
eden Romanya heyeti murahhasa11 

1 

ratlar, yanı serbeıti tezuıın muclafı· 
reisi ve meşhur iktıaatçılardan me- teri ve taraftar!~ tarafmdan orta· 
buı M. Radikano tarafından "Ted- dan kaldınlmıt ıııe de 19 uncu asır
viri iktisat" a dair bir konteran• ve- dan itibaren tekrar me,.dana çı.kınıf 
rilmiştir. Konferansta müderrisler, tır. 
diğer Romen murabbaslan ve bü- Serbestçilerin "Les affaires, Lai,. 
tün hukuk talebesi hazır bulunmuı aer passer" duıtu.ru ticarette aerbes .. 
ve hatip konferansın müteaddit J'eT tii rekabeti itki! ediyor. Bunun ;. 
)erinde alkıtlanmqtır. Korfenını çİn ticarette devlet müdahalesi farl• 
franırzça verilmit ve bittikten .on- tır ve batti kafi bile değildir. Bugiid 
ra lktı1&t müderrisi Fazı! B. tarafın bu tez beynelmilel bir tekil almalı:
dan türkçe olarak tekrar edilmİltİr. tadır. Zira yalnız devletin müclaba· 

lesi bu ıayeyi temine kifi ıe.lemi-
M. Radikano ezcümle şunları SÖJ'- J'Or. Onun için Milletler cemiyeti 

lemi,tir: bunu kendi himayesi altına almq ve 
"-Tedviri ikısat yeni bir teY de

ğildir. Kurunu vuatarun nihayetin
den beri mevcuttur ki Merkantiniz
min hemen hemen ayni gibidir, ve 

6 - Mac Donald'a sadık ka 
lan ve milli mesai fırkası ismi
ni alan milli hükiımet" müza
hir sosyalistler. 23 namzet. 

7 - Mesai fırkasının Mose
ly riyasetindeki sol cenahı 23 
namzet. 

8 - Komünistler. 25 nam
zet. 

İşte lngilterede çarpışan se
kiz zümre bunlardan ibarettir. 
Fakat mücadele sekiz cepheli 
görünmekle beraber, hakikat
te iki taraflıdır: Muhafazakar
lar. Sosyalistler. Milli hükU
met taraftarları milli hükumet 
aleyhtarları. Kralıa hükumeti 
ve Kralın muhalefeti. Ortada 
Liberal fırka bile kaynı-

bütün devletlerin birlefeRk bu hıı· 
susta mÜ§tereken çalıtmaları ,,. 
tedbirler almaları esasına dojr1I 
,,;irümeie baflanmıttır." 

rettir. İngiltere tekrar iki fır• 
kaya doğru ıidiyor • 

* * * İkinci Balkan konferansı 
üç gün evvel Dolmabahçeniıı 
merasim salonunda debdebe ile 
açıldı. Balkan devletleri, dah• 
doğrusu Balkan milletleri ara
sında bir anla,ma, iki sene ka
dar evvel Atinada toplanan 
beynelmilel sulh bürosunun iç
timaı esnasında Balkan mıı· 
rahhaslan tarafından ileri atıl· 
mıştı. Bundan sonra da geçen 
sene Atina'da birinci konfe
rans içtima etti. 

elince; bunlar danna dağınık 
ir manzara irae ediyor. Libe
alleri ayıran mesele serbest 
icaret meselesidir. 

Mali\mdur ki serbest tica
et mc~elcsi, lngiltere'de Li
eral fırkanın hikmeti mevcu
İyeti halindedir. Fırka bu 
rensipe istinat ediyor. Mu-

1 - Lloyd George bilakay
düşart serbest ticaret prensi
pine sadık kalarak milli hüku
mete müzaheret edilmesini il-

Resmi liberal fırkasının ile
ri sürdüğü namzetler 123 tür. 
Bilakaydüşart milli hükılrnete 
yardım edecek olan liberaller 
ise 35 namzet ileri sürmüıler
dir. Bu izahatten anlaşılacağı 
üzere liberal fırkasının vaziye
ti epice karışıktır. Bilakaydü
ıart hükumete yardıma karar 
veren zümrenin muhafazakar 
fırkaya dahil olduğu iddia edi-

Muhafazakar, sosyalist ve 
liberal fırkasının bu üç zümre· 
sinden maada iki hizbi daha 
vardır ki, bunları da izah ede
lim: Bunlardan biri Mac Do
nald' a sadık kalan mesai fır
kası mensuplarıdır. Bunlar 23 
namzet ileri sünnü,lerdir. İkin 
ci hizip te Mosely'nin riyase
ti altında mesai fırkasından 
geçen sene ayrılanlardır ki bun 
ların da 23 namzeti vardır. 
Bunlar Mac Donald'ın amele 
fırkası riyaseti zamanında da 
fırka içinde ayrı bir zümre va
ziyetinde idiler. Bunlardan 
maada 25 te komünist namzeti 
vardır . 

4 - Bilakaydüıart milli bü 
kumete aleyhtar olan serbest 
ticaret taraftarı Lloyd George 
zümresi. 

5 - Hükiımete taraftar o
lan fakat serbest ticaret ve hi
maye meseleleri mevzuu bahsol 
duğu zaman serbestii hareket
lerini muhafaza edebilecekleri
ni beyan eden resmi liberaller 
- 123 namzet. 

yor. lngilterenin siyasi 
bünyesi üç fırkayı haz-
medemiyor. Binaenaleyh zahi
ri manzara bir çok fırkalar ve 
zümreler arasında bir mücade
le olmakla beraber, hakikatte 
İngiliz siyasi an'anesine uygun 
olan iki taraflı bir cidalden iba 

İstanbul konferansı da bu 
İçtimaların ikincisidir. Konfe· 
rans gayri resmi mümes· 
siller arasındadır. Yani Ce> 
miyeti akvama müzaheret 
cemiyeti teşkilatına ben
ziyor Muhtelif Balkan meıJl· 

leketlerindeki fikri iktı· 

sadi, amele ve kadın teşkilit
larınm mümessilleri arasında. 
bir müzakereden ibarettir. Buıt 

azımı dO• 1 

tizam etmiştir. • 
2 - Sir Gohn Simon'un ri-

yaseti altında bir zümre, bila
kaydüşart milli hükUmete mü-

Muhterem karilerimize sa
rih bir fikir verebilmek için yu
kariki iza'hati bir defa daha 
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Bütçe hazırlıklarına baslanıldı •• 
' 

Ekonomi 

Yeni pamuk ihraca
tına devam ediliyor 

1 ••••••• 

Yalnız eyliil zarfında Mersinden 
392 628 liralık 

' k ·h edildi 

Haliç 
Şirketi 

- ....... ---
Heyeti umumiye 

toplandı 

dün 

Halıç ıirketi heyeti umumiyesi 
dı.in fevkalade olarak toplandı. 

Bundan evvel tirketin son za
manlardaki vaziyeti nazarı dikkate 
alarak iki defa heyeti umumiye içti
maı yapılmağa tqebbüs edilmiş, fa
kat eksen, et temin olmamııtr. 

Dünkü içtimada ekseriyet hi.111 
olmuı ve müzakere yapılmıfbr. 

Belediyede 

1932 
Bütçesi 
Bütün şubeler hazır

lığa başladı 
Belediye 1932 bütçesini hB>;'rl_a· 

mak üzere ıubelere emir venmtbr. 
Bütçe için merkez muhasebesi de 
faaliyete batlamııtır. 

Fiat listeleri 
yeni mahsul pamu 1 raç . 

. d. mıntakalardan yapılan ihra-
l'derain limanından yeni pamuk iktı1a 1 1 tanbul'dan• 15 sandık 

Müzakerat ıirketin vaziyeti hak
kında hazırlanan raporun kraetile 
açılmışt1r. Rapor~ u~umi v~İyet 
ve otobüs rekabetı hulasa edil?"'k
tedir. H. Umumiye bu husuıta ıcap 
eden tedabirin ittihaz olunmasr, Hü
kUmetle temaı edilme~i ve bir karar 
verilmesi için meclisi idareye sali
hiyeti tamme verilmesine karar ve
mİştir. Diğer taraftan tirketin son 
zamanlarda vaziyeti e•ki h:ıline doğ 
ru bir ~el3.h ve varidatında niıbi- bir 
tezayüt göstermeğe baılanuıtır. 

Bar, lokanta ve emaalı gibi yer
lerin sınıflara takaiıni ve listelerin 
asılma mühleti bu ay sonunda bite
cektir. Müessese sahipleri belediye
ye müracaat ederek liıtelerini tas
dik ettirmektedirler. Mühlet ay ba
tından sonra tekrar temdit edilmiye
cektir. 

c:at 1udur: s · ~sulünün ihracı cievam etmekte- afy 325 balya tiftik, 735 çuval 
ır. . fın:ı'::. 19000 çuval arpa,_ 82 bal!a 

Eylül ayı zarfında muhtelif ecne- • 60 balya pamuk ıhraç edıl-
b; Dıernleketlere 392 628 lira kıyıne- Y":Pa.gı, 
r ' d"I nuttır ~~ 6280 balya pamuk i~~ç. e 1 

• · 1,.,;,ir'den : 6,930,000 kilo. ar~a, 
llıi!tir. Bu partilerin vasatı fıatı 31,3 6 403 kilo afyon, z milyon kilo ın· 
kııru,tur. ! 443 828 kilo palamut, 550,908 

9330 senesi Eylülünde 938,8577 cık.'1 • tu··t'u··n 3 460 ()()() kilo üzüm ihU k ıo , , ' . . . . . ra kıymetinde 11.054 -öalya pamu edilmittir. Üzüm ve ıncırlerunı-
ıhraç edilmiş ve 42,5 buçuk kurut r~! en fazla ihraç edildiği yer Ham-
•aa t• 6 1 zı d a ı at bu muştu. burg ve Amıterdam ır. . 

Pamuk ihracatınm seneden se'."'- Bursa'dan: 2613 kilo zeytın ih-
Ye tenezzül ettiği görülmekte!;. raç edilmittir. 
Geçen senenin ilk ihraç ayı d t 
Eylülde ihracat süratli olmuı ve bü- Mısır an yumur a 
tiirı sene ihracatının mühim bir kıs- ihracah 
llıı sevkedilmitti. 

MarsiJya borsasında 
mısır muamelatı 

Ticaret odası hu bu bat tacirle.rine 
tÖnclerdiği bir tamimde ~r11lya 
boraas1nın mıırr üzerine vaki mua
llıelelercle tatbik etmekte old":i". hü
lciiınleri tadil ettiğini bildinmttır. 

liariçte iskonto fiatlan 
Son gelen malUınata nazaran 

Nevyork ihtiyat bankasının iskonto 
fiatini yüzde birden yüzde .2!5. a .~
ı..,_1 Paris'te derhal tesınnı go•
lernü, ve Fransa bankası iıkonto 
fiatini yüzde 2 den 2,5 a çıkarmıı
br. 

15 Eylulden beri sair memleket 
lerin iskonto f.iatlcri ıu suretle tes· 
lıit edilmittir: 

Amsterdam yüzde 2 den 3 e, 
Atina yiizde 9 dan 12 ye, Berlin 
tüzele 3 den 2,5 ya, Londra yüzde 
4,5 tan 6 ya, Roma yüzde 5,5 ton 
7 Ye, Viyana yüzde 7,5 ton 11 e 
$1kniıştır. 

İngilterede ithalat ih
racattan çok fazla! 
İngiltere ticaret nezareti Eylıil 

ay, zarfındaki ihracat ve ithalit va
.t.İyeti hakkında bir istatistik neşret 
ibiş tir. 

Ofise gelen istatistiğe nazaran, 
lngiltere'nin 1931 EylUI ayı zarfın
aki ithalatı 68 milyon !sterlin, ih
~catı ise ancak, 29 milyon İsterlin
ır. 

on bir haftalık ihracat 
Son bir hafta zarfında muhtelif 

ambiyo Borsası 
fsterun 829,75 Kuron 15.96, 75 

o-;ı.,- 0,47,50 Şllln~5,50 
frank 

lir~ 
Peıet• 12,06 

.11-----,,-:-:::::ı 
9,12 Raytmart 2,04, 

Frant B. S,38,17 Zlotl 

Orabml 38.76 Peara 

Frant 1. 2,42,55 Ley 78,114 

le•a 

l'ıor111 

62,67 Dinar 2~,06 

Borsa 
harici 

41-----
1,11,20 Çervoneç 

{ 
Altın 
Mecidiye 
Bank.not 

Eabam ve Talıvilituı nevi 
lıUkrazı dahtır 
Düyunu muvahhJde 
lkramıyeıt Demlryolları 

-·--
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t muayyen meseleler hakkın
a karar verebilecek olursa, 
iikUmetlerine, siyasetlerini bu 
ararlara tevfik etmeği tavsi
e edecekler ve hükumetler de 
ııvafık bulurlarsa, bu tavsiye 
ri kabul edecekler . 
Konferans gayri resmi bir 
ahiyette olmakla bera
t, bunun faaliyetinde hükil
etlerin alakası inkar edile
e:;:. Açık bir hakikattir ki, her 
'·kümet mensup olduğu hey'e 
rı harekat ve faaliyetini ya
ndan takip ediyor. Ve hey' et 
mensup olduğu hi..ikônıetten 
arn alıyor. O k:ıdar ki, Bal
n konferansı, daha ikinci se
sinde beynelmilel resmi bir 
rıferans halini aldı. Bütün 
aıızara bı:dur. İçtimalar bile 

ehemmiyetli diplomatik me 
leler müzakere edildiği za
anlarda olduğu gibi gizlidir. 
nki verilecek her hangi ka

t yarın muahede şeklini ala

Lnış gibi bir hava vardır. 

Mııır'hlar yumurta ihracatı için 
ehııınmiyetli mukarrerat ittih~z et

. I b kararların tatbıkatına mış er ve u 
girişmiılerdir. . . 

Teıriniıaniden ıt.Jbare~. Mısır
dan yumurta ihracatı en m':1ke?1~1 
ambalaj içinde ve tasnif edıJmıf hır 
ıekilde yapılacaktır. 

T. caret odaıı bu mukarreratı 
yum:rta ihracat tacirlerine bildiril
mit ve bunun y ... umur.ta ihracatımız 
üzerine yapacagı teıırler hakkında 
nazarı dikkatleri celbedilmiıtir. 

Tuzlu palamut ve 
Sazan balığı 

Son günlerde tuzlu palamut, ve 
sazan balığı ihracatımız artmııtır. 

İhracat en ziyade Bulgaristan ve 
Yunaniıtan'a yapılmaktadır. 

lzmirde üzüm ve 
incir sahşı 

IZMİR, 21 A.A. - Bugün 32 
kuru§tan 52 kuruta kadar 1542 çu
val üzüm ve 7 kuruştan 25 kuruıa 
kadar 484 çuval ir oir satılmıftır. 

--------~--
Kadınlar birliğinde 

lisan kursları 
Kadınlar birliği bu kıı da lisan 

kurslan açaeaktır. Fakat birliğin bu 
kurslanna rağbet olmamaktadır. 

Kadınlar Birliği lisan kurslarına 
rağbeti celhetınek için mektepler~ 
birer tezkere göndererek talebeyı 
lisan öğrcnmeğe teıvik etmeği ka
rarlaştırmıştır. 

---~-
Vali Bey yarın 

Ankaraya gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin 

Bey yarın Ankara'ya gidecektir · 
-~-..-..--~ 

Yol vergisi 
yol vergisinin ikinci taksiti bu 

ay baıınclan itibaren alınmağa batla 
nacaktır. ----
Muallimler birliğinde 

konferans 
ilk tedrisat müfettişlerinden 

F . B d"" saat 15 demuallimler 
eyzı • un klar'' 

birliiinde "T erbiyeoi zor çocu . . 
1 bir konferans vermıfbr. mevzu u . kt bo

Konferansta bir çok ılk me ep 
caları hazır bulunmuıtur. oKnf~rans 

nra bazı muallimler terbıyeye tan so 
1 dair muhtelif sualler . '?~uıKar ~e 

kendilerine izahat verilmbeıfbr. t on17e 
k• •• .. La IU rans ve meıJe ı mu.-n 

de hitam bulmuıtur. 

.Konferans~ müzakere tar
zındaki zaaf veya kuv_vet ne. 

1 Ol.un Balkan mılletlerı 
o ursa • d"" 1 .. ında bir tesanü un uzu-
aras "kardır Müzakere şöyle 
mu aşı . ·ı· a· bö le yapılabı ır. ır ne-
v.eya k y ve çıkmıız. Çıksa da 
tıce çı ar .. 
ıkın da tesanüt luzumunu.n 

~akdi:•:ıilmesi dahi .~üyük bır 
k t Fakat muzakeratm azanç ır. I k 

azaran a maca 
cereyanına n h 
neticenin müsbet olması m~ -
temeldir. Ve !Ik .. h~mled~. bo:k 
le bir neticeyı kuçuk gorm 
hiç akhmızdan geçmez. 

,. ~ ,. 
Fra'nsız Ba;vekili L~val A: 

merikaya muvasalat ettı. Esi?. 
dünyanın en zengin_ millet mu 

.1 .. 1 yeni dunyanın en 
messı ı ı e . . 

1 . · ·ıı·et mümessılı o an 
zengın mı "h 
Amerika Reisicümhuru cı an 

b hranmı görüşecekler ve buh 
u . k 

rana bir hal çaresı arııyaca. -

1 d J:"ifhakika Hoover ıle ar ır. - . h' 
Laval bütün maliye alemır:e a 
kim iki simadır. 

Poliste 

Metaksa konya
"' gını taklit eden •. 

Dün şehrimizde kaçak rakı 
ve konyak imal eden üç şebeke 
meydana çıkarılmıştır. Müski
rat inhisarı alakadar memurla
rı Galatada F ermenecilerde 
108 numaralı tlyadi hanında 
Sakızlı Yani tarafından sahte 
Yunan konyağı imal edildiğini 
haber alarak, usulü veçhile bu
rada taharriyat yapılmış ve bu 
imalat cürmü meşhut halinde 
meydana çıkanlmıştır. Konyak 
lar ve ahit müsadere e
dilmiştir. Sakızlı Yani Metak
sa konyağı markasını da taklit 
etmiştir. Yani hakkında alame
ti farikayı taklit ettiği de zab
ta ilave olunarak evrak adliye
ye verilmiştir. 

Yeniçarşıda Bostanbaşında 
Seferbostanı sokağında 4 numa 
ralı Hristo ve Dimitriyadis'in 
hanesinde teferrüatı ile kazan, 
cibre, arer, amonyak, anason, 
üzüm ve saire meydana çıkarı
larak müsadere edilmiıtir. Bun 
dan başka T opkapıda Beyazıt
ağ a mahallesinin Camiyoğurt
çu sokağında 13 - 15 numaralı 
Tahsin ve Veysel efendilerin 
hanesinde hali faaliyette tam 
teferrüatlı kazan bulunmuş ve 
müsadere olunmuştur. 

Muhayyel konser 
biletleri 

Mahmut Saim isminde biri
sinin bazı eşhas ve ticarethane 
fere "Büyük Türk konseri., di
ye davetiyelerle mektup gön
derdiği vilayete ihbar edilmit
tir. Bunun üzerine zabıtaca tah 
kikat yaprlmış ve Mahmut Sa
im polisçe celbedilmit ve bilet
lerile mektuplar elde edilmiş
tir. Mektuplarda bu konserin 
hasılatile eski Türkocaklarmm 
borcunun verileceği ve mektup 
gönderilen ticarethaneye de 
maktu olarak mesela 150 - 200 
500 lira isabet ettiği yazılıdır. 

Mahmut Saim evrakı ile ad
liyeye verilmiıtir. Bu hususta 
Vali muavini Fazlı Bey dün 
bir muharririmize derni!tir ki: 

- Bu gibi biletler için nere-

Fransız Başvekilinin bu seya 
hati Amerika Reisicümhuru
nun daveti üzerine vuku bul
maktadır. Geçen ilkbaharda A 
vusturya'da başlayıp ta Alman 
yaya intikal eden vı; nihayet 
İngiltereyi sarsan mali buh
ran, Fransayı Avrupa11ın mali 
diktatörü vaziyetir.e koymuş
tur. Binaenaleyh evvelce bir
kaç tertibile F ransadan ayn 
olarak cihan iktı•adiyatına ça
reler arayıp ta muvaffak ola
mıyan Amerika, bu defa Fran
sa ile teşriki mesai lüzumunu 
hissetmiştir. Bu, Fransız siya
seti için büyük bir muvaffakı
yettir. 

Hoover ile Laval neler gö
rüşecekler? Evvela beynelmi
lel borçlar meselesi vardır iri 
Amerika bütün Avrupa devlet 
!erinden alacaklıdır. Saniyen 
tamirat meselesi vardır ki Av
rupa devletleri Alnıanyadan a
lacaklıdırlar. Salisf'n tahdidi 
leslihat meselesi vardır. Sonra 

Millet 
Mektepleri 

Millet mektepleri teırinisanide 
açılarak tedrisata başlıyacaktw. Mil
let mektepleri her ille mektepte açı
lacak ve müracaat eden her vatan· 
daş kabul edilecektir. Mektepler A 
ve B diye iki kurs halinde tedrisata 
devam edecektir. A kursuna hiç o
kuyup yazma hilmiyenler kabul e
dilecekler ve B kursuna da A kur
sunu ikmal edenler umumi malUmat 
larım tevsi için devam edecekler
dir. 

Millet mekteplerinin açılmasına 
bir hafta kaldığı için maarif müdü
rünün riyasetinde biitün ilk teclrisat 
müfettitleri İçtima ederek her türlü 
hazırlıkları ikmal etmiılerdir. 

Etibba 
Odasında 
Tevfik. ~alim paşa gene 
hegetı ıdare reisi oldu 
Etıbba odası yeni heyeti ida

resi dün saat 16 da Sıhhiye mü 
diriyetindeki dairesinde topla
narak reisini intihap etmiştir. 
Sabık heyeti idare reisi Doktor 
Tevfik Salim Paşa tekrar reis
liğine intihap edilmiştir. Heye 
ti idare her perşembe günü iç
tima etmek üzere dağılmıştır. 

1 Küçük Haberler 1 

,. Dördüncü orman amenej
man grupu başmühendis mua
vini Hilmi Bey birinci grup bat 
mühendis muavinliğine ve sa
bık birinci grup başmühendisi 
muavini -Şevket Bey Hilmi Be
yin yeı:ine tayin edilmiştir. Yük 
sek orman mektebi haşerat mü 
derrisliğine Avrupada ikmali 
tahsil eden Ahmet Bey tayin 
edilmiştir. 

,. Eminönünde ifa yi vazife 
eden altı tahriri müsakkafat ko 
misyonu muavenet için muvak
katen Fatih kazasına verilmiş
lerdir. Bu komisyonlardan bir 
numaralı tahriri müsakkafat ko 
misyonu Karagümrük nahiye
sine, 6, 35, 38 numaralı tahriri 
müsakkafat koıoiayonları da 
Fener nahiyesine, 39, 40 numa 
ralı tahriri müsakkafat komia
yonlan Eyüp nahiyesine veril
mişlerdir. Bu nahiyelerde bir 
iki güne kadar tahrire başlana
caktır. 

·······-·······--·····-····--· .. --.. ·-· 
ye müracaat edilmiş ve edilir-
se makamımıza derhal haber 
verilmesini beklerim • 

Esasen seyyar bir şekilde bi
let satmak memnudur. Bilet 
ancak gitelerde satılabilir. 

gümrük tarifeleri vardır. ADJ&. 
rika Reisicümhuru bütün bun
ları mezcederek Lava! ile gö
rüşmek arzusundadır. 

iki hükfunetin reisini ayı
ran noktalar çoktur. Beynelıni 
Jel borçları tecil etmek ve hat
ta büsbütün bağışlamak Anıe-. 

rikaya ait bir meseledir. Fakat 
Amerika bunu yapmağa hazır 
olsa da ancak Almanyadan ta
mirat bedelinin alınmaması ıar 
tile yapmak isteyecektir. Hoo
ver Projesinde olduğu gibi. La
va! ise, tamirat bedelinin şarta 
tabi olmayan kısımlarından vaz 
geçemiyeceğini söylemiştir. 
Tahdidi teslihat meselesini de 
Fransa paraya bağlamak isti
yor. Fransa en zengin devlet 
olduğundan bu, F ransanın iti
ne elverir. Esasen ihzari tah
didi teslihat konferansında da 
Fransa bu noktai nazarı ileri 
sürmüştü. Sonra tahdidi tesli
hat mesı:lesinde F ransanın 

Vilayette 

Sahte 
Gazeteci 
Vilayetin pek yerinde 

bir tamimi 
Bazı kimselerin hali kendilerine 

gazeteci süıü vererek mevhum mec. 
mua veya gazete namlarına fara}'• 
buraya müracaatle abone kaydettik
leri vilayetçe haber alınmııtır. 

Vilayet yeni Matbuat kanunu 
mucibince kimin gazetecilik yapaca
ğını tesbit ederek yeni vesikalar •er
miı ve gazetecilik yapanuyacaklara 
da vermemiştir. 

Bu itibarla eski vesikaların hiç 
bir hükmü kalmadığı gibi, abone 
kaydı meselesi de muayyen ıeraite 
tabi tutulmu§tur. 

Kendilerine gazeteci ıüıü vere
rek, hakiki matbuat münteıiplerinin 
terefıni bile ihlale cesaret eden bu 
gibi e§has hakkında vilayetçe talô
batta bulunulmasına kara verilmiş
tir. 

Vali muavini bu mesele ile meı
gul olmaktadır. 

Fazlı Bey dün bu hususta İcap 
eden yerlere emir vermittir. 

Tipos kapahlmadı 
Rumca ''Tipoı,, gazeteıinin vili 

yetçe kapatıldığını bir gazete yaz
DU§ ise de, Vilayetten aldığnnız ma
lıimata göre, bu gazele kapatılma
mıştır. 

Nüfus umumi müdürü 
Nüfus umumi müdürü Akif Bey 

dün Vali muavini Fazlı Beyi ziya
ret etmiıtir. Bugün Ankara'ya gide
cektir. 

An karadaki merasime 
iştirak edecek izciler 

29 tetrinievvel Cumhuriyet bay
ramında Ankıırada yapılacak muaz
zam resmi geçide htanbuldan itti
rak edecek izciler pazar günü lstan
bul liseıinde içtima ederek prova ta
limleri yapacaklardır. izciler pazar
tesi günü Ankaraya hareket edecek
lerdir. Kafile reisliğine lstanbul li
sesi müdürü Celal Ferdi B. tayin e
dilmiştir. 

İstanbul sokakları 
Fahir İpekçi Bey tarafından 

ilk sesli Türkçe film olarak yap 
tmlan "İstanbul Sokakları,, bit 
miş ve iraeye hazırlanmı,tır. 
Filmin son hazırlıklarile Paria 
te meşgul olan Ertuğrul Muh
sin Bey de bugün ıehrimize 
avdet edecektir. Yakında film 
İstanbulda göaterilecekl.ir. 

Şakir Rasim Bey 
İtimadı milli Türk sigorta 

tirketi umumi müdürlüğüne Şa 
kir Rasim Bey tayin ec:lilmittir. 
Şakir Rasim B. senelerden beri 
sigorta itlerile uğr&f&D ve bi
hakkin kabul ettiği vazifelerde 
temayüz eden bir iktısatçıdır. 
Kendiıine bu yeni hizmetinde 
de muvaffakryet tememıi ede
riz. 

Askeri Tebliıı~t 

Malul zabitan ve efratla ıe
bit yetimlerinin ikramiyesi pa
zartesi ve perfembe günleri tev 
zi edilecektir. Tevziat 19 ıubat 
932 ye kadar devam edecektir. 
Esbabı istibkakın işbu iki gün 
de doğruca Oıküdar mal mü
dürlüğüne müracaatlan. 

Veraaille sulhünd~ beri ileri 
ıürdüğü emniyet meselesi 
vardır. 

Aralarında bir çok noktai 
nazar farklan olmakla bera
ber, Hoover ile Laval mühim 
bir noktada müıterektirler. En 
büyük kapitalist devlet olmak 
dolayısile bugünkü sistemi kur 
tarmak mecburiyetindedirler. 
Akai takdirde sistemin inhida
mı kendilerini de devirebilir. 
Bu esasta birleştikleri içindir 
ki bir itilafa varmağa çalıtacak 
!ardır. 

Japonya ile Çin arasındaki 
ihtilaf Cemiyeti akvamı müş
kül bir vaziyette bırakmıştır. 
Malumdur ki Cemiyeti akvam 
meclisi, Fransız Hariciye Na
zırı Briand'ın riyasdi altında 
fevkalade olarak toplanarak 
bu meseleyi tetkik etmitli. Bu 
aralık Amerika munhhasının 

da meclis içtimalarına iştirak 

Mahkemelerde 

Müstehçen mi 
Değil mi? 
Sonposta gazetesinin 

neşrettiği 

karikatür davası 
Muallim hanımların gayri ciddi 

olduklarını ima eder bir tarzda ve 
sui zanru davet edici mahiyette bir 
karikatür neırettiğinden dolayı Son 
posta gazetesi aleyhine açılan dava
ya dün birinci ceza mahkemeıinde 
başlanıruıtır. Gazete sahiplerinden 
Selim Ragıp ve Ekrem Beylerle ve
killeri Vasfi Raşit B. mahkemede 
hazır bulunuyorlardı. 

Selim Ragıp B. karikatürün müı 
tehçen olmadığım söyledi. Müddei 
umumi tecziyelerini İstedi. Karar 
verilmek üzere muhakeme batka 
güne tehir edildi. 

Zimmette görünen 
12,000 lire davası 
Zimmetine para geçirmekle maz. 

nunen ağırceza mahkemesine veri
len Adliye veznedarı Celal Beyin 
muhakemesine batlanmıttır. Celil 
B. 12,694 lirayı zimmetine geçir
mekle maznundur. 

Celal B. yedi ıeneden beri İfayı 
vazife ettiğini, hesabahn tetkik edil
mediğini, yalnız Defterdarlığın her 
sene haziranda kasaya baktığını 
söyledi. 

Müddei umumilik makamı bu 12 
bin küsur liranın zimmetinde olup 
olmadığını sordu. Maznun zimmetin 
de göründüğünü, fakat bu parayı 
hiç bir yere aarfetmecliiini söyledi. 
Neticede evrakın tetkik edilerek, 
mahkemeye malümat verilmesi İ
ç.İn, muhakemenin tehirine karar 
verildi. 

Çolak Hayrinin 
muhakemesi 

Ağır cezada, dün Çolak Hayri'. 
nin muhakemesine devam edilmiı 
ve bazı JBhitlerin celbi için, muha
keme 14 teşriniaaniye kalmıştır. 

Kömürcü Hüseynin 
katili davası 

Bundan on ay evvel Hasekide 
Kürkçübaşı mahallesinde oturan 
kömürcü Hüseyin efendiyi öldür
mekle maznun Ali B. ve mahdumla
rı Kemal ve Ihsan efendilerin dün 
ağır cezada muhakemelerine devam 
edilmittir. Muhakeme karar veril
mek üzere bafka bir güne talik edil
miştir. 

"Vakit 
" refikimiz 

"V alôt" refikimiz dünkü nüıhası 
ile on beı yaıına girmiıtir. Refiki
mizi tebrik eder, daha büyük mu
vaffakiyetler ve uzun ömür dileriz. 

Orman amenajman 
grupJan f aaJiyette 

Orman amenajman grupları 
faaliyetlerine devam etmekte
dirler. 4 üncü orman amenaj
man grupu Gereze kazası dahi
lindeki Baıkanat, ve Dözmiye
de kiriş ormanlarının pliiıılan
nı yapmıştır. İkincİı grup ta 
Medertide Peynirlidüz ormanı, 
Hendeklide Melimin pınarı ve 
Gültepe omıanlannm amenaj 
man pli.nlarmı yaparak Buna 
ya çekilmittir • 

Birinci grup Adanm 
Pos ormanı ile Alaiye ormanla 
nnın plinlarile, üçüncü grup ta 
Ayvalık ve Eğridüz bavalisinin 
orman amenajman planlarmm 
tanzimi ile me§gul olmaktadır. 

ettirilmesi istendi. Filhakika 
Amerika Aksayışark meaeleai
le birinci derecede alakadar bir 
devlettir. Fakat Japonlar buna 
itiraz ettiler. Evvela Japon mu 
rahhası iti sallamak İçin tali
mat istiyeceğini aö)'ledi. Son
ra gelen talimatta meselenin 
hukuki safhasının tetkiki için 
bir komisyon teşkili teklif edi
liyordu. Velhasıl Amerika mu
rahhasınm müzakerata ittira
kine mani ohnak için Japon
ların her çareye bat vurdukla
n görünüyordu • 

Meclisin diğer azaları Ame
rikanın behemehal iştirakinde 
ıarar edinı:e, Japonlar büsbü
tün hiddet ettiler. iki gündür 
Japonyanrn Cemiyeti akvam
dan çekilmek istediği hakkın
da bir kkım rivayetler vardır. 
Buna ihtimal verilemez. Çünkü 

Japonyanın Mançurya'daki si
yasi emellerine böyle bir hare-

Cümhuriyet 
Bayramı --
Yapılacak merasım 

programı 

vilayetçe tespit edildi 
Cumhuriyet bayrammcla yapıla· 

cak merasim programı Vilayetçe 
tanzim edilmiıtir. Program ıudur: 

Madde 1 - Cumhuriyet hayra.o 
mıııa tesadüf eden 29 T qrinievvel 
931 perfembe günü saat dokuz bu
çuktan on kırk bete kadar atideki 
tertip sıraıile kabul merasimi yapıla 
caktır. 

A - lstanbulda bulunan meb'uı 
Beyfendiler. 

B - Kolordu kumandanı Pqa 
Hz. ve bilümum erkin ve ümerayi 
aıkeriye. 

C - Darülfünun emini, 
Ç - Vekiletlere mensup müfet

tiş Beyfendiler, 
D - Cumhuriyet müddei umu

misi ve hikimler 
E - Darülfünun heyeti, 
F - Defterdar ve ona teb' an 

Maliye rüesası, gümrük, tapu, ve 
varidat müdürleri. 

G - Va)i muavini ve ona teb'an 
MektuPÇu, nüfus, Polis, hukuk işle
ri posta ve telgraf ve iskan müdür
leri ve ıehir dahilindeki kazalar kay
makamlarL 

H - Maarif müdürü ve muavini. 
le ilk tedrisat müfettişleri ali, li11 
ve orta mektepler müdür ve mual. 
timleri ye bilumum mektep mual
limleri. 

J - Nafıa bat mÜMndiıi ve mai
yeti, ziraat, orman, baytar, ticaret, 
sanayi, deniz ticareti müdürleri ve 
maaden mühendisi. 

K - Sıhhat müdürü ve merkez
deki hükumet hekimleri ve sahil 
sıhhat ve sıhhat vekaleti teıkilatına 
dahil cliğer bilıimum ııhhi teıekkül
Jerin reiıJeri ve sıhhi müesseseler 
müdürleri. 

L - Müfti efendi ve Evkaf mü." 
dürü. 

M - Belediye erkanı ( belediy,> 
ye merbut sıhhat müdürlüğü ve sıh
hi müe&ıeseler müdüram da bu me... 
7andadır) umumi meclis azaıı. 

O - Siyasi fırkalar rüeıa51 ida. 
re heyetleri ve Baro heyeti. 

P - Umumi menfaatlara hadim 
cemiyetler heyetleri. 

R - Mali müeaaeseler müdürleri 
Ticaret oda11 Ye borsalar erkanı. 

S - imtiyazlı tirketler müdür 
ve reideri. 
Ş - E•naf teıekkülleri ve diğer 

mesleki cemiyetler hey'etJeri. 
Madde 2 - lstanbuldaki ecnebi 

devletler konsolosları, öğleden ıon
ra saat on be,ten on altıya kadar 
kabul olunacaklardır. 

Madde 3 - Saat on birdeıı son
ra her ıene olduğu gibi Darlilflinun 
önünde yapılacak a11keri med.sim 
teferruatı kolordu kumandanı Pata 
Hz. tarafından tayin ve tebliğ olu-
nur. 

Madde 4 - Geçen sene husuıi 
komisyon tarafmdau tayin olunaa 
program dahilinde yapılacak huıasl 
tenliJder ve telıri ayinler alikadar. 
ları tarafından tanzim olunacakbr, 
lıtanbul zabitaaı bu programl
tatbikinde intizamı temin için anir 
alaufhr. 

Madde 5 - Bu programın g.
telerle nqri alikadarları davet ma. 
biyetinde olup aynca dafttiye tel> 
liğ olunmaz. 

Türk tayyareciler 
klübü azasına 

Türk tayyareciler cemiyetinden 
aldığımız bir tezkerede, klübün fa. 
aliyeti hakkında miizakeratta bulan 

mak üzere azanın 26-10-931 -· 
teli günü saat 17 ele T epeba9mda, 
Emperiyal oteli kartısmda Murat 
Bey hanındaki daireyi tepifleri rica 
edilmektedir. 

ketin yardım edeceği 9iipbeli
dir. Evveli Japonya Cemiyeti 

akvamdan derhal çekilemez. 
Misak muçibince mühlet ver
mek lazımdır. Saniyen çekilse 
de Cemiyeti akvam azasından 
birine tecavüz edemez. Cemiye 
ti akvamın Çin - Japon ihtila
fında müessir l :r müdahalede 
bulunmadığmdan çok bahsedil 
di. Filhakika müdahale lüzu
mu kadar müessir olmamıttır. 
Fakat hiç müessir olmadığını 
iddia etmek te doğru değildir. 
Kim bilir Cemiyeti akvamın 
müdahalesi olmasaydı, belki 

de Akaayi şarkta kanlı bir mu

harebe başlardı. Cemiyeti ak. 

vamın kusurlarını ve !!:aaflarım 
sayarken, ne kadar k:.içük olur 
sa olsun, müıbet rollerini dafü 
inkir etmemek hakıinulrk İk• 
tizuıdır. 
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iDAREHANE - Ankara cadd&
ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaraları: 
ı4311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kuruı 

6 " 750 " 1400 " 
12 .. 1400 " 2700 " 

; Gelen evrak geri verilmez 
~ Müddeti geçen nusbalar 10 kurut 
• · tur. Gazete ve matbaaya ait qler 
~ : için müdiriyete müracaat edilir. 

ıı 

re 

k 
b 
d 
ı< 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

1 Bugünkü Hava 
Dün r:rami hararet 19, 

ergari 13 cerece idi. Bu· 
riin ıuzgar mütehavvil 
hava bulutlu. 

;ı ffs:Liael 
~ ; Hem fisiolog, hem 
' 
' 

( 

filolog! 
Doktor müderris Kemal Ce· 

nap Beyfendi dostumuzun tıp 
fakültesi Fisiologiya institut'u 
hakkında bir broşür'ü çıkmış, 
bir nüshada bana lutfetmişler .. 
Tetkik ettim, gördüm ki; muh 
terem doktor sade Fisiolog de
ğil aynı zamanda filolog imiş .. 
Çünkü ecnebi kelimelerin Türk 
imlasına nasıl nakledileceği 
hakkında enteresan fikirler ve
riyor. Bu satırları nakletme
den kendimi alamadım ... 

Bana, "Niçin Enstitü yazma 
dın ve okumadın da Almanlar 
gibi ( !) İnstitut yazdın ve on
lar gibi okudun?) diyecekler 
bulunabilir. Fakat ben, Alman 
gibi değil, fakat Türk olarak 
Türkçe okudum ve Türkçe yaz 
dım. Zira latince lnstitutum 
tabirinden gelen bir beynelmi
lel kelime vardır ki bugüne ka 
dar Türkçesi müessesedir. Bu, 
Türkçe addolunan tabire mu· 
kabil: 
Fransızcada İnstitut 
İngilizcede İnstitut 
Almancada lnstitut 
şeklinde yazılan bir beynelmi
lel kelime vardır. ve bu tabir 
lıer dilin milli alfabesile oku· 
nursa, milli ve mahalli bir fo
netik çıkar. lmdi eğer, bugüne 
kadar Türkçe adı Müessese o
lan böyle, fonetiği her dilde ay 
rı beynelmilel bir tabiri Türk· 
çeye almak icap ederse, ne ya
pacaksınız? Dünya yüzünde 
herkes bu tabiri Fransız fone
tiğince okuyarak sadasını ensti 
tü diye vermiyor! Bu şeraitte 
geliniz de Türkçenin fonetik 
olduğu kaidesini tatbik ediniz, 
görelim! Fransızca bizde çok 
münteşir bir dilmiş te onun i
çin o dile bizde bir ( droit de 
cite) vermeli imişiz! Maazal
lah!?." lsterscrriz veriniz, fakat 
o halde Enstitü diye yazılan 
bir kelime güzel bir lisan olan 
Fransızca mıdır? Buna Fransız 
cada bile (kelimeyi massacre 
etmek) derler. Her millet, ken 
di milli alfebesini başına koya· 

Gece yarısı •• Uyandı, uyku 
au kaçtı. Yataktan kalkarak gi 
dip bir kanapeye oturmak iste 
di. Bu sırada bir başka sea 
rehavetle sordu: 

- Nereye gidiyorsun? 
Hayatında kaç defa işittiği, 

kaç defa da boyun eğdiği sual! 
Bu sefer biç cevap verme

den yataktan kalkmağa karar 
vermişti. Gene o ses, fakat bu 
sefer rehavetli değil, emir ver 
meğe alışık kuvvetli bir ses: 

- Nereye gidiyorsun diyo
rum sana 

Aıiladınız kimin sesi değil 
mi? Karısının sesi! Senelerce 
beraber yaşadıklan karısının 
sesi! İkisinin de yetifmiş oğul 
!arı ve kızları var. Fakat sene
ler geçtikçe kadının nüfuzu art 
mış, kendisininki azalmıştı. 

tık evlendikleri zaman değil 
de, daha nişanlandıkları gün
lerden bunun böyle olacağı an 
la,ılıyordu. 

tik defa bu genç kıza rast 
gel~iş ve beğenmişti. Sonra 
akrabası da ili mataallah mü 
kemmel bir tuzak kuruyorlar
dı. Biribirlerine manalı manalı 
bakarak, iki genci bir an evvel 
baş göz etmek lazım geldiğini 
····-.. -··········-···-··- _ .. 
rak bu, latinceden gelen tabirin 
şeklini aynen yazını§ ve milli 
alfabesile okumuş, Çıkan fone
tik te o milletin (İnıtitut) ke
limesine verdiği milli fonetik 
olmuş. Eğer Fransız milli alfa 
besi Fransız'a bu tabiri (Ensti
tü) diye okutuyorsa bundan 
ben, kendi gibi dili de müsta· 
kil olan Türke, ne? Benim, ben 
ce mutat olan milli alfabem, 
bana bu tabiri, tıpkı latincesin
deki gibi, lnstitüt diye okutur 
ve bana bu milli vazifemi ihtar 
eder. Onun için lnstitut yaz
dım. 

T erkos ve demir 
başlan 

iki seneye kadar Terkos şir
keti bütün demirbaşlarile İstan 
bul belediyesine devredilecek .. 
Artık bunu işitmemiş kimse 
kalmadı .. Yalnız arkadaşlar so 
ruyorlar. Şirket müdürü de de
mirbaştan madut mudur? değil 
midir? ... 

Bu ciheti belediyeye devre
dildiği zaman anlayacağız .. Bir 
az sabır lazım. 

Hep şehirleri o yapa
cak değil ya!. 

Geçenlerde İstanbul beledi
ye mahafilinde bir li.f olmuş ... 
Canım şu M. Yansen'in bir ke
re fikrini alsaydık.... O adam 
da çok meıgul.. Bir türlü görü 
ıülemiyor 

Erkandan birisi bu söze içer 
!emiş ve şu cevabı vermiş .. 

Artık bütün şehrimizi de 
M. Yanaen'e yaptırtacak deği
liz ya! ... Doğru söze can kur
ban .. Belediyenin şehir yapa 
yapa başı aşındı.. Hele M. 
(Yanaen. in bize şehir yapmak 
tan başını kaşıyacak hali yok!. 
Bazan insan bilmeden ne tuhaf 
laflar ediyor. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 57 
• • • • 

BAŞI DONUKLER._ 
Jbrahim NECMi 

- Neriman Cemşit Hanım .. 
- Utanmağa lüzum yok, a-

canım. Sana bir gece daha söy 
lemiştim ya, bizim sosyete ale 
mindeki fütuhatını biliyorum. 
Neriman Cemşit Hanım, İpti
da çok mütemayi:Ji. Hatta bir 
cumayı başbaşa evinde geçirdi 
niz . 

• 
Reşit Bey gülmeden kırılı

yordu: 

- Yavrum, sana o zaman 
da söyledim: Bu alem öyle bir 
alemdir ki kimse sır saklamayı 
bilmez. Muhteşem Nihat Ha. 
nım, Neriman Cemşit Hanım, 
Süheyla Hanım, bilmem ne 
hanım için seninle geçirilen 
bir kaç saat, yarın zevkle hiki. 
ye edilecek bir maceradır. Ha
ni eskiden erekekler bir gece 
eğlnirler de erteıi günü o eğ-

lencenin hatırasını eşe, dosta 
anlatırlardı ya, bu hanımlar da 
aşağı yukan böyle erkekleşmit 
!erdir. Sen onlar için çantaya 
düten bir keklik gibiıydin ... 

~hmet Nebil, kıp kırmızı 
kesilmişti. Reşit Beyin sözle
rinde gücenecek bir şey bula
mıyordu. Fakat kendisi hak
kında yaptığı teşbihten, adeta 
maşukası ketfedilmiş bir genç 
kız gibi, utanıyordu. Reıit 
Bey güle güle sözüne devam 
etti: 

- Şimdi utanmayı, falanı 
bir tarafa bırak. Bak, ötekiler 
hiç utanıyorlar mı? Muhte
şem Nihat Hanımın sayısız a
şıkları, Şeyda Ki.miller, Ke
mal Rehalar, Semiha Nazmi 
Hanımın Ferit Necdeti, Neri
man Cemşit Harwmın doktor 
Lutfisi, Süheyla hanımın Ni· 

işrap ediyorlardı. Nihayet ni
şanlandılar. 

Daha o zamanlar nişanlısı 
ile samimiyeti ilerletmek iste· 
yip, ona biraz daha sokulduğu 
vakit, şimdi : 

- Nereye gidiyorsun? 
Diyen ses, o zaman: 

- Ne yapıy-orsun? Diyor
du. 

Ve ili.ve ediyordu: 
- Ben böyle her kız gibi de 

ğilim. Dikkat et! 
Nikah kıyıldı. Meşru bir ka 

rı koca oldular Fakat meseli. 
öğleden sonra gezmeğe çıksa
lar, karı kocanın vaziyetleri 
bir tuhaf oluyordu. Nasıl ol· 
masm ki, bu yeni çifti gören
ler, onu koca değil de, bu genç 
kadının yanında bir hizmetçi 
zannediyorlardı . 

Çocuklan oldu. Büyüdüler. 
Fakat bu hep böyle devam et
ti. 

Onun İçin vazallı adam kaç 
defa, başını ellerine alır: 

- Ah, ne zaman kurtulaca
ğım? Diye düşünüyordu. 

Bir şey yapmak istedi mi, 
karısı çıkışırdı: 

- Baksana bana, ne yapı
yorsun? 

Fakat kadın, sanki fena bir 
kadın mıydı? Hayır! İşte mü
kemmel bir ev kad~nıyd~ Fa
kat daima böyle yaşamak, a
damın git gide içini sıkmağa 
başladı. 

Çocuklar büyüdüler. Ne ga 
riptir ki, bu çocuklar da tıpkı 
anaları gibi, babalarının her i
şine karışmağa başladılar. 

Bu 'hayata nihayet vermek 
mümkündü amma, ah, zengin 
olsaydı .. Dünyada her şeyin u 
cu paraya dayanıyor. 

Fakat hayat bu! Günün bi 
rinde kendisine piyango çıktı 
ve adamcağız orta halli bir 
zengin oldu. 

O zaman gene karısının su
ali: 

- Bu parayı ne yapacak
sın? 

Bu suale nasıl cevap vermiş 
ti, şimdi hatırlayamıyor. Fa
kat nasıl cevap vermiş olursa 
olsun, eline büyük bir kuvvet 
geçmişti ya! 

- Ne yapıyorsun? 
- Nereye gidiyorsun? 
- Cevap ver, diyorum sa ~. 

Bütün bu sualler zihninde 
korkunç heyulalar şeklinde 
cartlandı. Artık bir karar ver
mek lazımdı ve bu kararı ver
di. 

O gece de yataktan kalkıp 
ta karısı gene: 

- Nereye gidiyorsun? Diye 
sorunca, cevap verdi: 

- Ben mi? Bir hey'etle Ma 
caristana gidiyorum. Bavulu· 
mu hazırlamak için kalktım. 

Hey' etle falan gittiği yok
tu. Fakat Macaristana gidecek 1 
ti. Karısından daha çok uzak- 1 

lara gitmeğe cesaret edemedi
ği için .. 

Nitekim bu cesaretsizliğin
de haklı olduğunu da anladı. 
Çünkü on beş gün sonra tek
rar karısının yanına döndü. 

hat 1Ihamisi... Hatta Ben, u· 
tanıyor muyum? Muhteşem 
Nihat, Semiha Nazmi, Sühey. 
la, Mebruke Nnman .. Bunlar 
hep benim de macera defterim 
de yazılı isimlerdir. Yalnız Ne 
riman Cemşit Hanım eksikti. 
Galiba bugün bu eksiği de ta
mamlıyacağız. 

Ahmet Nebil bir kelime söy 
!emeğe cesaret edemiyotdu. 
Yalnız gözleri bir sual bakışile 
Reşit Beye döndü: 

- Evet. Deminki telefo. 
nunda Neriman Cemşit Ha
nım, beni bu akşam yemeğe 
davet etti. Kocası bu gece Ka 
dıköyünde kalacakmış, yanlız 
mış da ... 

Reşit Beyin ağzında bir kah 
kaha çınladı: 

- Anlıyorsun ya, delikan
lı? Galiba senin yerine Hanım 
efendinin romanını ben dinli
yeceğim. 

Ahmet Nebil, nihayet cesa 
ret ederek, gülümsedi: 

- Evet, efendim. 
- lıte bunun ıçın soru-

yordum: Kıskanç mısm dive? 

Eğer hava müsait olursa; bugün 
F enerbahçe kortlarında 

maç yapılması muhtemeldir .. 
Son Atina oyunlarında Yu- 1 Fener muhteliti-Rum muhte 

nan tenis ekibine mensup M. , liti. 
Nikolaides Lozana giderken 1s Haftalardan beri İstanbul 
tanbulu görmek arzu etmiş ve sporcuları yeni bir havadisin de ! 
arkadaşı olan tenisçilerimizden dikodusunu duyuyorlar. Fakat ı 
Sedat Beye misafir olmuştur. hiç kimse bu dedikodunun aslı- j 

Bu güzel fırsattan istifade et nı öğrenemiyor. Çünkü .~laka- J 

mek isteyen F enerbahçe kulü- darlar gazetelere çok muphem j 
bü bu sabah, eğer hava iyi olur malumat veriyorlar, adeta ne 
sa kendi kortlarında Sedat - demek istediklerini ağızlarında 

filmi 
JOHN BARRYMORE 

tarafından. 

Pek yakında: FRANSIZ TİYATROSUNDA 
neşhur müellif 

FURLANİ 
ve kerimeleri iştirakile 

2 PİYANODA BİR KONSEk 
verecektir. 

Tafsilat için Tiyatro kişesine müracaat. 
• 

Nikolaides singl maçını yaptı- geveli}orlar. Esas itibarile uyu ı MAJİK SİNEMASINDA 
racaktır. Yunan ekibinde rol şulmuş iken, dün hayretle öğ- ------• .. •-••ı••• 
almış ve orada bize karşı oyna- rendik ki, bu işte~ bir netic~ ı Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan ve pek 
mış bir sporcuyu kendi memle- çıkmamış ve kemafissabık vazı çok alkışlanan 

ketimizde ve kendi sahamızda yet idame edilmiştir. Bir iş ya- ONU ŞARKIYLE so·· YLE 
seyretmek çok enteresan ola- yapılır, ya yapılmaz, fakat böy 
caktır. Bu kıymetli tavassuttan le bugün oluyor, yarın olacak 
dolayı Fener klübünü tebrik et deyip dururken birdenbire ol- 1 
mek bir borçtur. Singlden son- muyor denmez. Biz bu hareke
ra ağlebi ihtimal (Sedat - Ni- tin iyi veya fena şeklini müna
kolades) (Şirinyan - Suat) dab kaşa edecek değiliz. Her kes 
lıda bir maç yapacaktır. şaşkına döndü. Bu vaziyetin as 

Bugün stadyumda maçlar lı ne ise, biT an evvel efkarı u
sabah saat 9,5 da başlayacak- mumiyeye anlatıl~al_ı. Herkes 
tır. Çünkü. gelecek hafta şehri- te ne yapacağını bılsın. 
mi%e gelecek oh:.n Yunan ekibi 
ile maç yapacak olan muhteliti 
miz saat 15,30 da ilk cemi id
manını yapacaktır. işte bundan 
dolayı mmtaka bir cemile ol
mak, üzere kendi maçlarını er· 
ken yapıyor. Bugün oynanacak 
maçlar şunlardır: 

Birinci maç: Süleymaniye -
lstanbulspor ikinci takımları. 

ikinci maç: Vefa - Beykoz 
ikinci takımları. 

Üçüncü maç: Süleymaniye -
İstanbulspor lik maçı. 

Dördüncü maç: Vefa - Bey
koz lik maçı. 

Beşinci maç: Galatasaray -

Kırlangıç vapuru 
davası 

Muhtelit Türk - Yunan mahke- 1 

mesi dün bazı davalara bakmıştır. 
Bunların içinde Seyrisefainin Kır
langıç vapuru davası da vardır. Ka
rar için muhal&ome başka bir güne 
talik edilmiştir. lagiliz mahkemesi 
teşrinisaninin ilk haftasında faali
yete başlayacaktır. lngiliz mahk,_ 
mesi bu sene nihayetinde faaliyeti
ne hitam verecektir. 

Ocak kongreleri 
C. H. fırkası o<ak k~ngreleri 

1 teşrinievvelde başlanacaktır. Bu 
buıusta hazırlıklar yapılmaktadır. 

filminde 
Al Jolson ve Küçük David Lee'yi 

heııkes görmelidir. 

•••••••Bugün saat 11 de matine 25 kuru~·------Q 

Kaiser JOSEPH ' den başkası olmayan bli' avcı 
kendini bir çoban kadınına-sobacı ustası olarak takdim 
ediyor ... 

Muhteşem saraylarda cereyan eden bll' aşk entrika
sı .. MOZART'm opeııeti «Die Foersterchristl». 

KIRALIN GÖZDESİ 
Almanca sözlü ve şarkılı filmdir. (Viyana operasına 

mensup). İRENE EİSİNGER ve PAUL RİCHTER 
tarafından temsil edilmektedir. 

AR TİS TİK'te 
Bu e>peret fevkaiade şen olup mükemmel bir musiki ile bir 

çok şarkıları havidir. 

YALAN YERE YEMiN 
Çocuğunu kurtannak için yalan yel'e yemin eden bir vali

denin iztirabatını tasvir eden bu şaheser dün akşam: 
ASRI SİNEMADA 

fevkalade bir muvaffakiyet kazanmrştır. 
Çok sevimli tki yıldız olan 

L A J A N A ve ALİCE ROBERTE 
bu filmde emsalsizdir. 

Her aksam meşhur İspanyol dansözü PAQUİTA PAGAN 
ve .gitaristleri. 

~~~-- ~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~ 

------ G LOR Y A'da ------
Bugün, bu akşam ve yarın yalnız matinelerde: 

haftanın fevkalade muvaffa'kiyeti E. A. DUPONT'un eseci , 

Çok çay içen japonyah 
ınırleniııce Bromural alır, rahat eder, tatlı uyk" 

.ıyur. Bu ilaç zararsız yegane müsekkindir 

(Ludwigshafen a. Rh.,Alm:ınya) Knoll A .. Q. Kumpanya~ 
sının Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradığı 

ve hcryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimelik tüpler içerisindedir, 

- Hayır, hayır, efendim. 
- Ali... İşte bu iyi bir ali 

met.. Böyle kadınları kıskan. 
mak bile onlara fazla şeref ver 
mek olur. Bunlarla sadece eğ
lenmeli!.. Şimdi, söyle baka -
lım, bu Hanımın adresini .. 
' Ahmet Nebil, Neriman 
Cemşit Hanımm adresini ver-
di. Reşit Bey gülümsiyerek: 

- Pek ali. .. Bugün saat iki 
de de Nihat 1Ihami Beyle gö
rüşeceğim. Yazıcı Zade Naz
mi Beyle beraber bir mali me
sele hakkında benimle goruş 
mek istiyorlarmış. Onlarla sö 
zümüz uzanırsa belki matbaa
ya uğramadan doğruca Neri
man Cemşit Hanıma çıkarım. 

Dedi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O gün öğleden sonra borsa 
ve piyasa işleri hakkında gaze 
teye daima malUınat getiren 
Refik Cemal Bey, Ahmet Ne 
bile takıldı: 

- Nebil Bey, ıizin Muhte
şem Nihat Hanımefendinin ha 
li yaman galiba ... 

- Neden? 

-·- Neden olacak? Piyasa
da müthiş bir haber var: Yazı 
cı Zııde ticarethanesi iflas ha
linde .. 

- Bundan Muhteşem Ni
hat Hanımefendiye ne? 

- Allah allah ! Bilmiyor 
musun? Nihat 1Ihami Bey Ya 
zıcı Zadelerle beraber çalıtır. 

- Çok şey! Nihat 1Ihami 
Bey bir şirket müdürü değil 
mi? 

- Evet, ama, şirketin ser
mı.:yesi de Yazıcı Zadenindir. 

-Ya! 
- Tuhaf şey! Bunu bilmi-

yor mıydın? 
- Nereden bilecefrim? 

- Yahu, ne bön şeysin: 
Hem Muhteşem Nihat Hanı
mın harimine gir, hem de va
ziyetlerini bilme. 

- Ne münasebet? 
- Kuzum, Nebil Bey, ben 

c!~n saklama. Zaten bilmiyen 
yok ya: Muhteşem Nihat Ha 
nımefendi sana iltifat buyur
muşlar. 

-· Hayır, acanım. 
- Hem sade o değil ki .. 

ATLANTIK 
ilaveten: PATHE - JURNAL 

BUGÜN 
ETUAL 
SİNEMASIN DA 

Aşk Çocu v 

gu 
QUES EMMY LYNN - JAC 

CATELAIN - MARY G 

JEAN ANGEL 

tarrafından. 

LORY 

o 

ıc 

LLIER 

KIZIL KIL 1 
MARION NIXON 

WİLLİAM CO .__ 
Daha bir suru Hanımefendi .. 

- Uydurmuşlar. 
- yok, yok, biz bu ale-

min kurduyuz. Uydurma ile 
gerçeği ayırabiliriz. 

Ahmet Nebil, üzüntü ile 
kızardı. Refik Cemal devam 
etti: 

- Ne kızarıyorsun, yahu? 
Bunda utanıcak ne var? 

- Hayır, kızardığım yok. 
- Hah! Şimdi bunu da in-

kar et. Kalk, şu aynaya bak 
ta kızardın mı, kızarmadın mı 
anlarsın. 

Ahmet Nebil büsbütün sı
kıldı. Refik Cemal onu tatmi 
ne çalıştı: 

- Allah aşkına, üzülme, 
be yahu. Ne acayip çocuksun! 

- Yok, üzülmedim ama .. 
-E? 
- Elalemin Hanımlarına if 

tira ... 
- Vah, vah! Allah o Ha

nımları iftiradan esirgesin! .. 

- Değil mi ya? 
- Değil ya! Bir gün hak-

larında böyle iftira edilmesin 
de, bak, gör, o Hanımlar iten 

1 

KIZIL KILIÇ 
MARION NIXON 

WILLIAM COLLIER 

-
ZA YI - İzmit askerlik şubesinden 
aldığım a~kerlik vesikamı zayi et 
tim. Yenisini çıkartacağundan bük-
mü yoktur. Hacı Hüseyin oii;lu Sa-
dullah. 

ZA YI - Unkapam ile Eyüp ara· 
sında 3455 numerolu otobüs plaka· 
sı zayi olmuştur. Yenisini alaca-
ğımızdan hükmü olmadığı ilan olu-
nur. Halit. 

dil eri iftira aramazlar mı? 
- Nasıl? Nasıl? 
- Öyle ya! Zanneder mİ· 

sin ki bu haberleri poliı tahki.It 
eder de ogrenınz. Bilakis, 
hep bu haberler yine kendile
rinden, kendi muhitlerinden çı 
kar. 

-Çok fey! 
- Bir kere bu Hanımefen· 

diler maceralarile kendileri ö
vünürler. Bir erkeği teshir et· 
melerini "muvaffakıyet., diye 
anarlar. Sonra her biri öteki
nin macerasını kıskanır. Ken· 
disi de ona benzer maceralaı 
arar . 

- Acayip! 
- Daha sonra bunların yan 

larındaki erkekler de dedikodu 
cudur. Onlar da ne görseler, 
ne duysalar, ne hissetseler he 
men şurada burada anlatırlar . 

- Meseli. bana ait olan sii 
zü kimden duydunuz? 

- O! Sizinki çok parlak· 
tır. Bir kere Şeyda Ki.mil 
Bey her tarafa yaydı. Sonra 
da N.-vn.t Süreyya ... 

(Devamı var) 

' 
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Sinema Tefrikamız : 6 ~IY.iE:-YA'~ PA"\«:;) 
Sinema aleminin 
Gizli tarafları , ~SA/\1 'A ·illj 1 Bulgaristanda halıcılık 

Yazan: Marc Steler 

: 

. . .. ed""i ekilde resimlerini çıkartmak 
Artistle,r ilanat dairesının ıst ıg ş 

mecburiyetindedirler. 

llanat 1 
Stüdyoda, arkasında nıübim şey 

ler cereyan eden bir kapı daha var· 
dır. Burada da durmak, kapı':~ açıp 
· . . ha • b" ınuddet ıçerıye gırmek, tta ır 

oturmak zahmete değer· .. 
D . b"I" · ki bütün dunya 
ıye ı ınm , . 1 • ili at 

•tüdyolan, tatbik ettik erı n 
ın t d A rikadan almışlardır. 

e o unu me 'd" . t 
Çünkü d bir filnı şerı mı sa • 

ora a ... di "' er ınem 
ınanın ne demek oldugu, g 
leketlerden daha iyi anlaşılnııttır. 

En kötü bir filmi bile, en nıuv~
fak olmuş film diye halka seyretti· 
tenler itte bu kapının arkasında ça

lşan insanlardır. . • • u-
Am "kad sinema ılancılıgı m . 

erı a . Yal Amera-
azzam bir kuvvettir. nız 
kad de. il bütün dünyada baltada 

a g ' · mecmu .. 
\reya ayda bir Çlkan aınema • 
al b 'ldigı-. miz "magazın,, ler 

an, şu ı "d ka alı 
hatta yevmi gazeteler, ı are n . 
V t il Stüdyolardaki ilanat daı-
ası as e, .. 

l"esinin emirlerine tibidırle.r. 
Amerikada ilanat şeflerı, matbu

ata akıttıkları parayı, gürültülü mü 
lakal\ar, medih ve sitayiş destanları, 
sahifeleri tutan rengarenk ilanlar 
haline kalbederler. Ve emin olunuz 
ki, bu parayı da deve yapnıış adde 
dilınezler. Diğer taraftan g8:"e~~
!<arii ayni zamanda sinemaya gıttığı 
•çin, ilanat şeflerinin bu noktadan 
da kazançları vardır. Sinemaya gİ· 
den gazete karii, nıesela Greta Gar 
lıo•nun sabahleyin yataktan kal~tık 
lan sonra ne yaptığını, saat bırde. 
nasd esnediğini, saat altıda bilmem 
lıangi kurtta elindeki raketle topu 
laasmına doğru nasd fırlattağım hat 
ta Creta Garbo'dan daha iyi bilir. 
~rnon Novarro'nun piyanoda en 
Çok severek çaldığı parçalann isim
lerini ezbere sayar. 

Bu sinema amatörleri şayam hay 
•et insanlardır. Herhirinin kadın· 
dan ve erkekten birer "intihap ger
deai., vardır. Mesela bir tanesi Bri
tette Helm'e aşıktır. 

Artık bu artist ne kadar kötü 
0Ynasa, onun gözünde mükemme
len oynamış gibidir. Bir tanesi de 
C::..rry Cooper'e bayılır. Onun hayat 
tÖrrnüı insanlara mahsus tavrı, u
~n boyu lıPtuna gitmiştir. Artık 
~u Garry Cooper rolünde kıl kadar 
"ata eder mi ? Kimi Banckrofttan 
~~ parmak şaşmaz, kimi Marlene 
uıeh·ich'i Greta Garhodan üıtün tu 
tar. 

Bu kadar karışık zevkte bir kari 
kiitlesinin huzurunda gazeteci ne 
)'~pıın? Hepsini de memnun et~ 
l'nelr: için "bütün artistler mükem .. 
llıeldir., diyip işin içinden çıkar. 
,.. Geçenlerde bir lngiliz mecmuası 
-.reta Garho'yu tenkit etmiş ve satı 
tı derhal yarı yaraya düşmüş. Bu 
~~•İyette cesurane, gazeteciliğin 
b~r faydası yoktur. Onun içindir ki, 
lltiin dünya sinema mecmualarma, 

)evnıi gazetelerin sinema ıütunları
tıa bakınız. Hep met, hep sena .. Ku 
'<lrlu hiç bir artist yok. 
b Bazı gazetelerin tenkit iılerine 
akan muharriri, idare ile muhası .. 
~a ~~lindedir. N oktai nazarları hiç 
•rbırme uymaz. Fakat daima bu 

llıuhasımeden mağlup çıkan da mü-
11•kkit muharrirdir. 
.. Bir gün cesur bir gazete müdü

t-1.1, bu yeknesaklığa isyan ehnit te, 
ltaıetenin münekkidini çağırmış: 
, .. - Haydi monşer demiş, gördü
tUnü yaz. Muvaffakıyete muvaffa-

Yet de! Fakat kusura da muvaf. 
a~yet deme! Seni ben bu göğsü
uıı arkasında muhafaza ederim. 

.. Ve ite bakın ki, münekkitte bu 
, ~leri ciddiye almı§ ve bir film için 
falın değil, çirkef!,. tabirini kullan 
•ş. Çocuk bu sinema münekkidi! 
•hl gaflet! 

Makale çıktıktan altı saat sonra, 
e~ur gazete müdürü, münekkidini 
•muş: 

. :-. Yahu, sen bu filmi görüp ten 
dın.; yazdın ama, her halde o ge

e ~ahataızdın galiba! ·Çünkü ·· ben 

de gidip gördüm ve fevkalade be
ğendim. Siz bir kere dah.~, fa~= 
bu sefer tammüssıha ve P~.r .~".! 
bir halde gidip aynı filmi gorunu_~· 
Bu filmin rejisörünü tanırım. Mu
kemmel insandır. Onu da memn~~ 
etmiş olursun. Cidden çahşan, mu
kemmel insanlara da haklarını ver
mek nüsfet icabıdır. 

Münekkit biraz şaşır~ış :""~ 
tekrar ayni filmi seyretmege gıtmıf. 

Ve ertesi hafta şu satırlar: 
"Geçen balta 0 • ka

0

dar şiddetle 
tenkit ettiğim filmı hır ker': daha 
görmeğe gittim. Nedense ınsanlar 
bir filmi ilk defa gördükleri zaman, 
inceliklerini kavrıyamıyorlar. Onun 
içindir ki, bir filmin ~u~un_u • "?la: 
mak istiyenlere, aynı fılmı ıkıncı, 
üçüncü batta dördüncü defa görme· 
)erini t~vsiye ederim. Bu şahsi tec
rübemin neticesi ıu oldu ki, geçen 
hafta tenkit ettiğim filmin bazı nok
talarını tashih etmek mecburiyetin
de kaldım. Bir defa film haddi za
tında gayet iyi ''monte,, edilmiştir. 
Senaryosu bugüne kadar yazılanları 
mn en iyilerindendir. Tevziat hari 
kulade yapdmıştır. Artistler yarat· 
tıkları şahsiyetlere hakikaten can 
vermi,Ierdir.,, 

Belki siz, canım bu kadar bariz 
dönüklük olur mu? Diyeceksiniz. 
Olur, olur. Bunun hikmetini eğer 
anlamadmızsa, cesur gazete müdü
rü iJe münekkide sorabilirsiniz. Fa 
kat onlar filvaki bu hikmete ermi,. 
terdir ama, yine size sadra ş.ifa veri 
ci bir şey söylemezler. 

Şimdi gazete ve mecmualarda bir 
filmin tenkidi adeta stüdyoların ila
nat şubesine havale edilıni! gibidir. 
Bu şubede cidden kalemler• kuvvet
li muharrirler ve münekkitler vardır. 
Ondan sonra ilancılıkta yüzde yüz 
ihtisas sahipleri, boyuna yeni yeni 
ilan afiş şekilleri yaratırlar. Gazete
lere tenkit makaleleri ve bir maksa
da matuf sinema havadisleri hep bu 
daireden gönderilir, ve bunlar gaze
tede de aynen intişar eder. 

En tanınmış artistler hile, kendi 
haklarında bu şubede çıkan yazıla• 
ra itiraz edemezler. Meseli. Greta 
Garbo Metro Goldvin'de mi çalışı
yor? Bu stüdyonun il&nat şubesi 
Greta Garboyu nişanlandrrır. Amma 
bu Greta Garbonun hiç itine gelmi 
o~muş. llinat şubesinin umurund.a 

~ahi değildir. Çünkü Greta'n~": n~
şanlanıp nişanlanmaması, sekizincı, 
onuncu derecede bile kalmaz. Esas 
ya onun yahut kendisine niıanlan
dınlan adamın çevirdiği filme azami 
kuvvetle reklam yapma~tadır. B~ 
şube, pek belli olmasın dıye, ekserı- . 
ya pek üstadane hareket ed~rek, en- . 
direkt usuller kullanır ve kunse far ! 

Garb . " k" kına varmaz. Greta o ııe gı 

bile demez! 1 

Geçenlerde iliinat teflerindeo biri 
ni vazife başında görmüşt~. Y ~rı- ı 
nm yıldızı olmağa namzet hır artist
le konuşuyordu. Öyl~ bi~ . a~ist. k~ 
''lamse" etmek, yani ısmıru, cısmını 
halka tanıtmak tazım. Aralarında şö_y 
le ticari bir muhavere cereyan etb: 

_ Ne kadar aşıkıruz var? 
- Bir tane ... 
_ Hala bir tane mi? 
-Evet •. . ? _ Aşıkınızı sevıyor musunuz. 

- Evet. •. 
_ Olmadı madmazel, olmadı. 

Derhal aşıkmrza ihanet ediniz. Hem 
de kaybedecek vaktimiz yoktur. Bu 
günden itibare": . yeni birkaç. '?"tist 
daha tedarik ııodınız ve bu ye~ı aıı~
larınızJa göz önllnde dolaşınız. Sız 

· '""'-' · d "Meş'um kadın ro-yenı •ınıunız e ,, . 
lü alacaksınız. Meı'um kadın, endışc · 
li olduğu kadar memnun, bitkin ol
duğu kadar şen, bir çehre gösterme
lidir. Çehrede bu ifadeyi gösterebil
mek için de birkaç aşık lazımdır. 
Yalnız gösteriş için aşık değil ha! 
Ne demek istediğinıi anladınız yal 

Muhaverenin arkası hitırımda de 
ğil Fak at kani im ki bu il.inat şefi 
Greta Garbonun halii gece gibi es-

aleminde 
~ 

Müstakiller 
Bu sütunda yazıları çıkan Elif 

Naci, mustakil ressamların paLar 
günü açdacak sergisinde, anlıyan 
gözlere eserlerile hitap edeceği için , 
bugu·· nlük yerini bana verdi. Müs-

' ı· takillere dair bir şeyler yazmam a· 
zım. Fakat, bilmem ki, siz onları, 
müstekilleri biraz olsun taruyan1ar 
mısınız? Müstakiller ne demek? Ne 
demek müstakil ressamlar? Bunla
rın istiklalleri üstünde fazla durmı
yalmı: Müstakil ressam şu demek
tik.: Türk resmini yaratan iki nes
lin sonuncusu. Şüphesiz en sonun
cusu değil. Bundan sonra da bir
çok nesiller, yirmi sene . evvel Çal
lı'nm, Namik lsmaiPin, Hikmet Be
yin rahmetli Ruhi'nin, ve diğer Öte
ki 'arkadaşlarının başladıkları "te
sis,, İ§İne devam edeceklerdir. Çün
kü bunlar, Türkiye'ye Garptan re
sim getirmiş] erdir. Hem de meşihat 
gümrüklerinden kaçırarak, tehlikeyi 
göze alarak, softa jandarmayı alda
tarak resim getirmişlerdir. 

Fakat ıan'at eseri daima eksik 
bir şeydir; her yenj neslin vazifesi, 
bu eksik şeyi tamamlamaya doğru 
bir adnn atmaktır. işte dünkülerin 
eksiğini biraz daha tamamlamak üze 
re meydana atılan bugünkü nesil 
san'atki\rlanna uMüstakil ressam
lar,, derler. 

Tam eser çıkıncaya kadar, yani 
Allahm eseri kadar tam eser çıkın
caya kadar kaç asır veya kaç bin 
asır geçecektir Ne bileyim? Fakat 
bu neslin o nesle ne ilave ettiğini 
bir kere daha görmek için pazar gü 
nü açı1acak taze eserler meıberine 
gitmek lazımdır. lstanbul Türk oca 
ğındadır. Ben, o müstakiller namı
na ve o müstakillerin haberi olma
dan, bütün güzel san'at muhiplerini 
oraya davet için şu birkaç acele sa
tırı yazdım. 

Peyami SAFA 

Mahmut Bey Şeref Bey 

Pazar günü müstakillerin ser~ 
gisinde eser teşhir edecek olan 
san'atkarlarrmızdan bazıları 

Müstekillerin sergiei 
Yarın değil öbür gün yani teırini

evvelin 25 İnci Pazar günü "müsta
kil resoam ve heykeltraşlar birliği., 
resim sergisi eski Türkocağı salon
larında açılacaktır. Sergiye şehrimiz 
de bulunan Balkan murahhasları 
davet edilmişlerdir. Serginin keyfi
yet itibarile çok şayanı dikkat ola
cağı tahmin edilmektedir. 

rarengiz, Clara Bow'un iıe on yer
de, on yataklı kızlar olduğunu, Va
lentino'nun belki de hala ölmediğini 
zannediyor. 

(Arkası varın) 

Bulgar halılarından bir nümune 
Sofyada birkaç gündenberi haline ifrağ edilmİftİr. Mektebin bu 

(Bank kooperatif santral) binasın- gün (25) talebesi vardır. Bank koo
da. ( Çiprovzi ) köy kooperatifleri peratif profesör (Boca!) ın teşeb
tarafından tekamül ettirilen Bulgar büslerile hiç menfaat göstermeden 
halıları sergisi açılmıştar. Burada teş (Çiprovzi) mamulatı için yardunlar 
hir edilen nümüneler bu imalatmhu- da bulunmuştur. Bunun neticesi ola 
susiyetini mütehariz bir şekilde gös- rak halı imali ile meşgul olan köy
termektedir. lüler ayrı ayrı evlerde çalışacaklan 

Bir müddettenberi l>u kıymetli yerde, mükemmel, geniş, asri bir a
sanayiin yeniden tekemmül veinkişa telyede toplanmışlardır. Profesör 
fını temin etmek için Bulgaristan- (Bacof) bu atelyenin artistik kısmı 
da ciddi bir me•ai sarfedilmektedir. nın idaresini deruhte etmiıtir. Ve 

Bu mesainin başında profesör yeni bir çok modeller tesisi için ça• 
( Bacok ) un belli ba.tlı mesaisini lışmaktadır. 
zikretmek lazımdır. 

Profesör gayesini §Öyle hülasa 
(Çiprov:ı:i) köyünde halıcılığın, etmektedir: 

bu milli san'atın eskiden beri bir ma 
zisi vardır. Aşağı yukarı onseoeden "Maksadım, bütün eski halk mo-

lk,•r halıcılığından iki model 
beri inhitat devresinde bulunuyord. tiflerini ihya etmek ve busuretle as 
Eskiden meşhur olan modeller ri kompozisyonlarla milli unsurların 
kaybolmuş, onl~rı_n rerine resim:Jer- tebarüziine çalışmaktır. Aynı zaman 
de, renklerde bır ınsıcarnsızlık kaim da renkleri suya, güneşe kartı daha 
olmuştu. Bununla t;-eraber dokuma mukavim bir hale ifrağ için uğraşıl-
ve renk vermek san atanda da müte · k ··hi b" 

d. b" ilik ·· ah d . · maktadır. Bu mesaı artı mu m ır ma ı ır ger muş e e edilmek- ... 
te idi. Uç seneden beri bu san'ati es suretle semeresını verme?'e başla: 
ki şaşaa devresine sokmak . . mıştır. Ve bu açılan sergı bu nevı 

ıçm sar- . . . "d" p f .. 
fı mesai edilmektedir. Bu maksatla sergilerin bırıncısı u·.,, . ro esor 
1920 senesinde Sof ya ticaret ve sa- ( Bacof) ber sene daha genış esas
nayi odası tarafından biı· kurs tesis lara istinat etmek üzere daha büyük 
edilmit ve bu kurs biJahara iki sene sergiler açmağı tasavvur etmekte-
devam edilmek üzere bir mektep dir. 

PASCJN 
Pascin'nin (Gerad Nerval) is

minde bir arkadaşı var. Bunlar biri 
birlerile çok sevi§iyorlar. Yani tam 
manasile arkadaı. Bohem hayata 
karşı zevkleri, Almanyada ve şarkta 
geçen gençlikleri kadına karşı olan 
iptiliiları sefalet içinde geçen müşte 
rek hayat bunları o kadar hiribirine 
bağlamış ki, biri kendisini sokak 
fenerine asmış, öteki de kapının to 
puzuna. 

Bir gün kendi ifadesine göre Bas 
cin evinin penceresinden atlayıp ai
le yuvasını bırakmış. ( 1885) te Vi
din'de bir ltalyan Sırp anadan ve 
Musevi bir babadan - ki orijirini 
Bulgardır - doğmuı asıl ismi Pin
cas. Evvela Munih'e gitmiş. O za
man 18 yaşında. ilk resimlerine ora 
da başlamıı. Simplicisaiınus' da bir 
talum resimleri çıkmış. O genç ya
şına rağmen resimleri cnyesinde iyi 
para kazanmış, oradan Berline git
mit. Oradan 1907 ye doğı-u Parise 
g'lmiş, çalışkan, İş aramakta mahir 
bir insan olarak atelyeyi :sokağa ter
cih etmiş . 

Harp ilan edildiği zaman kendi
sini Londrada buluyoruz. Fakat 
Garp aleminin bu boğuşmaaı onu 
hiç alakadar etmediği için, vapura 
bindiği gibi Amerikaya gitmiı. Şima 
li, cenubi bütün Amerikayı dolaş
mış. (Brooklyn) de etrafına topla
nan bir çok genç artistlerin (kadın 
erkek) takdirini celbetmiş, kendi
sinden resim atelyesi açmasını rica 
etmişler. Oradan ( Caroline) adala
rına (Havane) ye bilhassa Charles
ton'a gitmiş ve bilhassa Charlestonu 
pek beğenmiş. Çiinkü Charlestona 
ait pek iyi tuvalleri vardı r. 

Harp bitince Paris'e geliyor. Ken 
disini hiç bir ırk ile hiç bir vatanla 
münasebettar addetmiyor. E•ki dost 
lanru ailesini hatta hatırasını taziz 
ettiği annesini bile ihmal ediyor. 

Burjuva yaşayan kardeşi ona 
mobilyeli apartıman tutmak istiyor. 
Pascin kabul etmiyor. Annesinin ve 
fatından bir kaç gün sonra Romay11 
gidiyor. Müıarünileyh hiç b;r din 
tanımıyor. Kanında Yahudilik oldu
ğu halde tanımıyor. 

Oradan Tunusa ve oradan Filis
tine giderken Pire'ye uğrayor. Va
purdaki şıkiıyeti ,u vapurda çok 
Yahudi var. Fili•tine gitmekten vaz 
geçiyor. Telcraı· Tunusa. dönüyor. 
Oradn 1926 do ispanya ve Porteki 
ze gidiyor. Fakat bütün bu seyahat 
terinde başında daima değişen bir 
kadın vardır. 

Müzeleri hiç sevmiyor. Müzeler 
için daima (ölüler diyarıdır. ) derdi. 
Üstatlann resimlerine bile bakmı
yor. Onun için en büyük ilham mem 
baı sokak .. Parayı hiç sevmiyor. Fa 
kat eline geçtiği zaman da güzel 
sarfediyor. Cebinde parası varken 
de dostlarına ziy<,Jetler vererek son 
meteliğine kada, sarfediyor •. 

1925 ten 1930 a kadar Clichy 
bulvarında atelyeleri her cumartesi 
akıamı ahbapların toplandığı bir 
bir yerdi. Cumartesi akşamları atel 
yesi adeta bi~ şehriayin yapıyor. 

llk zamanlar çalışnıağı çok seven 

1 
Pascin sonra tenbelliği aevmeğe 
baıladı. Bir işi ertesi güne bırakmak 
için her ıey onun iç.in bir mazeretti. 
Bir ırün: 

- Bugün o kadar çalıtmak isti
yorum ki, demiş derhal kendisine 
yep yeni bir pastel kutusu getirmiı 
ler. Kutuya bakmış ve yepyeni ku
tuda renklerin o derece derece olan 
gfu;elliğjni hozmağa kıyamamış. Ek 
serıya modelleri atelyeye gelir, ak
şama kadar çırçrpalk oturur. Ve Pas 
cin eline kalemi almaz. Mizacı, lem 
fatik asabi. 

Pacr;cin'in resimleri asabi, sert, 
canlı, bulanık, gayrihakiki bir pen
türdür. Son zamanlarda saate kız 
mağa başlamış. El saati, duvar sa~ 
ati ne kadar &aat vrsa hepsini nıut
fak~ak~ dolab~ sokmuş ve kendini e 
bedı bır saatsızliğe mahkum etmiş. 

Bohem arkadaşların ve kızların 
meclisinden çok zevk alıyor. Ekıeri 
ya so"."ğa çıktığı zaman arkadaıla
rını eglenceye götürünnüı. Bir gün 
gazete alacağım diye s:.ıkmıı eve ıa 
bahleyin gelmit "gazete al~ için 
çıkan adam sabahleyin gelir mi? di 

- "Çok iyi insanlara rast gel-J 
ye ıormuılar. Deıniş ki: 

5 
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Muhabir mektubu 

Mersinde Halk ticaret 
mektebini ziyaret 

Mektepte tedrisat gece yapıldığı 
için herkes istifade edebilecek 

Mersin Halk Ticaret Mektebinde Muhasebe tedrisatı 
MERSiN - Oda reisi Seyit A

rif Beyin deliiletile bu mektebi ziya 
ret eyledim. Bu müessese, yüksek 
ticaret mektebinden mezun Cemil 
Beyin idaresindedir. 

Mektebin dershanesi Ticaret 
odasının altında ve deniz kenarında 
vasi ve her türlü levazmlı cami bir 
salondan ibarettir. Almanyada tah
sil görmüş gençlermizden Oda baş• 
katibi Mahmut Sayda Beyde bu 
mektepte hocadır. Bu cins mektep
ler Belçikalı Omerbois namında bir 
profesör tarafından bükumetimize 
tavsiye olunmuı ve 15 yerde açıl

mıştır. Maahaza, muallimler buluna
madığından hepsi lavolunmuş isede 
Mersin bunun idamesinde İsrar et
tiği cihetle bir müddet Ticaret odası 
ve belediye dairesinin yardımlarile 
idaınei bayat ettirilmi:ı ve en niha .. 
yet veki.J.eti celilenin emrine ahnmıf 
tır. Bu mektebin müdavimleri, tüc
car, esnaf ve çıraklardan ibaret ol
mak üzere 72 talebedir. Oda reisi 
Seyyit Arif Bey mektebin binasını 
temin etmifler ve müesseıenin bu 
hale getirilmesinde çok müessir ol
muşlardır. Mektep meccanendir. 
Muhtaç olanlara da yardımlar yapd
maktadır. Beş muhtelif yazı maki
nesi de tedarik olunmuştur. Emsa
linin tekessürünü temenni ederiz. 

Temenniyat 
Bu dershane 100 kişilik olduğu 

halde devairdeki efendilerin buraya 
devam etmemesi şayanı teessüftür. 
Bu efendilerin ekserisinin malUmat• 
ları nakıstır. Valilerle daire amirleri 
bu gençleri mektebe sevketmelidir
ler. Çünkü iktısadi inkıliip bunu İs
tilzam ettirir. Mektep geceleri üçer 
saat çalışmakta olduğundan bu müd 
det zarfında herkes devam edebilir. 

Mektebin gayesi 
Esnafı inkirazdan kurtaımak ve 
şirket ve kooperatif teşkiline doğru 
sevk ve imale eylemekten ibarettir. 

istihlak kooperatifi 
Liman inhisar tirketi müdürü 

Mansur Bey cidden çok kiymetli, 

nazik ve kibar bir zattir. Şimdiye 
kadar bulunduğu Polis müdiriyeti 
lktasat müdiriyeti gibi vazifeleri hüı 
nü ifa eylemiş ve şimdiki vazifeıİn· 
de de azami derecelerde muvaffa~ 
olmuştur. 
Liman tirketini vukuf ve malumatİ· 
le ıslah ederken bir taraftan da li
man işçileri tarafından bir koopera .. 
lif vücude getirmiş ve bu müesse
seyi Cemil Beyin idaresine tevdi ey
lemiştir. lstanbuldan Karakulak su
yunu bu kooperatif getirtmekte ol
duğu gibi buz sarfiyatandan da % 13 
kar tevzi eylemiştir. Bu şirket diğer 
letine de bir nümüne olmalıdır. 

Adanada tütün işleri 

Adana vilayeti tütün ve kağıt 
kaçakçılığının · bir mihrak noktası
dır. Suriyede imal olunan sigara ki.
ğıtları vaziyeti coğrafiyesi hasebile 
buraya ithal olunmaktadır. On ay 
zarfında bir milyon sigara k8.ğıt ve 
defteri ve (110,000) kilo tütün ve 
37 havan derdest olunmuş\ur. 

Tütün ambalajlarında istimal o
lunan kanaviçelerin imaline mukta
zı Hint geneviri denilen jut'un ye
tiıtirilmesi burada tecrübe olunmak
tadır. Netice iyi göründüğünden fu 
halde senevi harice verdiğimiz 8 mil 
yon lira memleketimizde kalacaktır .. 
Bu mesut hi.diseyi de Müdürü umu
mi Behçet Beyin muvaffakiyeti he
sabına kaydedilmek lazımdır. 

Adananın bağları ve 
pamukları 

Adananın umum bağlarında haa
talıkvardır .. Onun için bu sene üzüm 
az o1acaktır. Havaların fena gitme
sinden dolayı amaJiyatı zürraiyenin 
bir araya toplanması ve mesainin bir 
ana tesadüf eylemesi çiftçiyi yor
gun bir vaziyete düşmüıtür. 

Çiftçi layıkiyle yardım göreme
diklerini söylüyorlar. Adananın yü
z.ünü güldüren turfandacıhkbr ve 
çok parlak bir şekilde istifade olun
maktadır. Hergün garbe doğru va. 
gon dolusu sebze sevkiyatı yapıl
maktadır. 

Ragıp KEMAL 

dim epice eğeneİdik. Amma nereyer Pascin cevap veriyor: 
gittik? Bilmil(orum. Eğlendiğimiz - Bugün sana lüzum yok! 
adamlar kimdi? Bilmiyorum. Şimdi Model kapı açılmadan gidiyor. 
bu gecemi resmedeceğim. Şapkasını Atelye eski sükununa avdet edi
çıkarmış. Palto•unu çıkarını§. Ken- yor. Kan boyuna akıyor. Ölüm geli 
di kendine konuşarak resim yapma yor. Pascin atelyenin içinde hem do 
ğa baılamıı: laşryor, hem sigara içiyor. Hem de 

- "Sabaha kadar beraber kaldık. eski mektuplanndan bazılarım oku
Bana dediler ki bizimle beraber otu- yor. Gidip aynada yüzüne bakıyor 
racak çok iyi İnsansınız. Fakat ar- ve o zaman kendini asmak aklına ge 
tık gidiniz. Güneş doğunca neş'eyi liyor. Ve diyoı· ki: 
bozdu. Dostluğu bozdu ve beraber _ ispanyada alçaktan asalırlar-
eğlendiğim, insanlar benimle alay ' 

mı!J. 
ettiler.,. Bu reıim hi.li mevcuttur. Ve kapının topuzuna bir kement. 
Resmin altanda §U yazı vardır: Atel Bu defa her ıey bitti, ölmeden ev-
yesini düzeltmeğe gelenlere: 1 vel atelyede kendi kanile duvara şu 
''M. Pascin•Ie alay edenler,, "irıti- d kelimeyi yaz ı. 
zamsızlığa çok bayılırdım. intizam-' _ Pardon! 
sızlık bana lazım bir ıey •· derdi. 1 Ölümü kaldıran haham: Saint· 

Pascin resimlerinde Alman eks-
1 

Ouen mezarllğında ıon düayı yapar 
presyonistlerine biraz yakııır. Bir ken: 
iki kübizm tecrübesi yaptı. Ve yap -" Gözlerine rahmet olsun. Ken 
tığı tuvalleri yırttı. (Hendese ile re di kanile duvatra,, Affet kelimesini 
sim olmaz.) dedi. Yaşı ilerledikçe yazan ve mukadderatın kendisini 
kendini hissinin ıevkeylediği yola her cej>heden tatmin ettiği bir saat
harakıyordu. Ve diyordu ki: 1 te yaşamak için kendisinde hak gör 
"- Benim yaıta insan ne ise o-

1 
meyen aile cüda çocuğun ruhuna 

dur. Yani çocuk. "ben yatakta öl- j dedi. " 
miyeceğim demişti.,, Ve son zaman- Cbarlottenburg gecesi, §İşman 
lannda daima ölümü düşünüyordu. bir fngiliz kadının zaaflarını tasvir 
Bu ölüm, onun için yapılacak son eden ''Güzellik doktoru,,, nam tab
taheser gibi görünüyordu. 1 losu, Babil gecesi, Florida zenci 

45 yaşına geldiği zaman arkada- sahneleri 1915, Sabarı tuvaleti v 
!• (Bernheim) ın kendisini asmış ol yeni Orlean çarşısı Tunus Yahudi~ 
ması üzerine deruni kederleri için- leri. 1919 
de kendisine karıı ifrat derecede gös 
terilen muhabbetlere rağmen 1930 
senesinin güzel bir baharında Cli
chy bulvarındaki ately .. ine kapan
mıı ve damarlarını açmıştır. Dakilta 
lar geçiyor. Kapıva vunıluvor. Ge
len bir model 

Krok>lerinin en gÜze:lerinden 
"Charleston limanı 1919 p · ,. . ,, aıcın ı 

sevdtren ve iamhıi unutulmaz bir ha 
le getiren eserleri, bilhassa emsal
siz desenleridir. 

Balkanlarda yaphğı reoimler için 
de bi•baııa foule re.imleri. 
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Yunanlılar .Istanbulun Balkan 
merkezi olmasını teklif ettiler!. 
(Ba§ı birinci sahifede) 

Arnat1utların teklifi 
Öğrendiğimize göre Bal~-~

sakı ve ekalliyetler komıtesının 
dünkü içtimaında Arnavut murah
haslan mühim bir teklifte bulunmut 
!ardır. Bu teklif, bütün Balkan mil
letleri murahbaslanndan altı kitilik 
bir komisyonun tetkiline dairdir. Bu 
komisyon ekalliyetlerin bulunduğu 
memleketlerde mahalli tetkikat ya
pacak ve muabedelerin tatbikini tes. 
bil edecek esaslan hazırlayq> konfe
ransa bildirecektir. Teklifin Yugos
lavlar tarafından kabul edileceği 
ıüpheli ııörülmektedir· . Yu~~slavla
nn ekalliyetler mesele11 muzakere 
edilirken son derece ihtiyatkar hare
ket etmktedirler. 

Nota değil .. 
Dünkü Vakıt ııazeteai Arnavut 

murahhaslannın konferansa bir no
ta verdiklerini yazıyordu. Halbuki 
bu nota değil, sadece bir muhtıra
dır. Evvelce hazırlanmış olan bu 
muhtıra ekalliyetlere dair olan Ar· 
navut noktai nazannı hulasa etmek 
tedir • 

Balkanların merkezi 

lST ANBUL, 22 (A.A.) -
Aldığımız malumata nazaran 
Balkan Birliği mecliainin bu
günkü içtimaında serdedilen te 
menniyat meyanında her sene 
vuku bulacak olan konferans 
içtiınalarından sonra bütün 
Balkan memleketleri Hariciye 
Vekı1i ve nazırların da kon
feransın içtima eylemiş olduğu 
tehirde toplanmaları temenni
si de dahildir. 

Komisyonlarda 
lST ANBUL, 22 (A.A.) 

İkinci Balkan Konferansında 
komisiyonlar bu günde öğle
den evvel Yıldız sarayında ça
lışmağa devam etmişlerdir. 

Tevhidi Kavain komisiyonu 
bugünkü içtimamda Balkan 
memleketleri hususi kanunları 
nın tevhidi projesini ihzar için 
te9kile kaı-ar veTmiş bulundu
ğu hukukşinaslar daimi komi
tesinin mümasil teşekküllerle 
temasa gelmesini karar altına 
almış ve komisiyon mesaisine 

Siyasi yakJatma komisyonunda ait zabtalan tetkik ve kabul 
Balkanların m<*kezi meselesine de ed 

erek içtimaına nihayet ver
temas edilmittir. 

Yunan murabh3'1ları lstanbulun miştir. 
Balkaıılar için en tabii merkez oldu- Sihhat ve içtimai siyaset 
ğunu ileri ıürmütlerdir. komisiyonu Balkan devletleri 

Arnavut ve Yuğoslav murahhas- tabaalarının Balkan devletle
ları, bilakis Setaniğin daha merkezi rinde pasaportsuz seyahetleri 
vaziyette olduğundan Balkan Payı- hakkında alakadar hükiımetler 
tahtlığına daha layık olduğu müta-
leasında bulunmuılardır. Yunanlı- nezdinde temenniyatta bulun
lar, Selaniği de reddetmemekle bera mağa ve Balkan tabaalarının 
her, lstanbulu tercih ettiklerini bil- ikametleri hususlarını tetkik 
dirmişlerdir. Netice henüz alınama- için daimi bir komite teşkiline: 
mıştır. . karar vermiştir. Münakalat ko 

Dünkü komisyon müzakerelerı · · · · b" · • d 
d B ık d 1 ti . .. "k mısyonu mesaısını ıtırmış, e 

esnasın a a an ev e erı gumru . . . 
Ierinin tevhidi meselesi de görüşü!- mıryollan, posta ıttıhadı ve ha 
müı ve bazı noktai nazarlar tevti e 1 va münakalatı hakkındaki ka
dilmiıtir. Balkan memleketlerinin rarlarmı ve deniz vesaiti, yol
kendilerinde bulunmayan malları !ar ve turizme ait temenniya.tı
yekdiğerlerinden gümrüksüz celp nı tesbit etmiştir. 
etıneleri esası üzerinde uyuıulmuı M~ı· h t' · · "b"dir ... ~ ıs eye ı umumıyesıne 
gıı. k" fd 

omısyon raportörü tara ın an 
Miişter•k pal arzedilecek olan bu karar ve te 

Muhabere ve münakale koıniıyo- menniyata posta iithadı ıçın 
nunda Balkan devletleri araaında 
posta telgraf ve telefon ücretlerin- yapılan dört maddelik bir mu-
den yüzde 25 tenzilat icrası ve Bal- kavele müsveddesi ve uçuncü 
kan memleketleri için müıterek bir Balkan turizm federasyonuna 
pul ihdaaı kabul edilmittir. dair bir rapor ilave edilmiş bu-

Ayni komisyonda demir yolları lunmaktadır. 
n köprüler intaatı ve Balkan payı- 1STANBUL, 23 (A.A.) -
tahtları arasında doğrudan doğruya İkinci Balkan Konferansı 
muvasale meselesi de görüıülmüş-
t - Katibi umumilig"inden: ur. 

Balkan tarihi 
Aldığımız maliimata ııöre İstan

bul hazinei evrakında 15, 16, 17 ve 
18 inci uırlara ait olan bazı vesika
ların Balkan tarihi ve o tarihlerdeki 
lalam, Hristiyan münaferet ve ihti
lafları noktasından ehemmiyeti naza 
rı dikkate alınarak bunlardan istifa
de edilmesine karar verilmiştir. Bun 
ları tetkik için lstanbulda bir Bal
kan tarih enstitüsü ihdas edilecek
tir. Enstitünün tarih encümenile teı 
riki mesai etmesi kararlaşmıştır. 
Balkanlı murahhao ve gazeteciler 
dün öğleden sonra saat 14,30 da 
Ayasofya, Sultan Ahmet Süleyma-. ' nıye ve Kariye camilerini Evkaf 
müzesini ve şurlan cezmişler ve ak
şam saat 17,5 da Darülfünun tara
fından ıereflerine verilen çay ziyafe 
tinde bulunmutlardrr. 

Bugün umumi içtima flar 
Balkan konferansı bu sabah 

saat 9,5 da Yıldız sarayı mera
Jİın salonunda umumi bir içti
ma aktedecektir. 

, Öğleden sonra, Boğaziçine 
hır tenezzüh yapılacak ve ak

ın saat 17,5 te Beylerbeyi sa
yında murahhaslar şerefine 

bir çay ziyafeti verilecektir. 

Konferansın tebliğ:eri 

1ST AN BUL, 22 (A.A.) -
: ci Balkan Konferansı U

n:ıumi Katipliğinden tebliğ e
dilmiştir: 

Balkan Birliği mecüıi, bu 
bahki içtimaında Balkan rni
kı ve siyasi mukarenet mese 

lelerini müzakere etmiş ve tek
lif edilen tadilat ile akalliyetler 
ı:ıeselesini de nazara dikkata 
almak şarti!e misakı yeniden 
etkik etmek üzere hususi bir 

kpmitenin memur edilmesini 
kararlaştırılmı~ tır. 

Meclis bundan ba~ka müte
addit cepheli bir tahkim misa
kının tanzimi ile konferans he
cyti umumiyesine arzı temen
nisinde bulunmuş ve bunu müte 
akıp, mevzuu bahis, misakın 
intizaren, Balkan memleketle
ri arasında anlaşmaya mani o 
lan bütün meseleler hakkında 
milli gurupların doğrudan doğ 
ruya kendi aralannda iltifat ey 
lerneleri arzusunu izhar ey fe-
miştir -

Bugün saat 9 bucukta Yıldız 
sarayında Balka;:. konferansı 
heyeti umumiye içtimaı aktedi 
lecektir. 

Bugünkü ıuzname 
tSTANBUL, 23 (A.A.) -

Bu ıabah Yıldızda toplanacak 
olan Balkan Konferansı heyeti 
umumiye içtimaında Balkan 
konferansının toplanması mü
nasebetile gönderilen muhtelif 
tebrik telgraflanna verilen ce
vaplar ve teşekkür telgrafları 
okunacaktır. Bugünkü ruzna
mede, münakalat, sıhhati ko
ruma ve içtimai siyaset, tevhi
di kavanin komisyonları ile 
Balkan milletleri Ticaret odası 
ve tütün komiayonlanrun ra
porları mevcuttur. Cuma günü 
öğleden sonra murahbas heyet 
!eri Boğaziçinde bir gezinti ya
pacaklar ve akşam Dolmabah
çe sarayının merasim salonun
da şehir namına verilecek olan 
baloda hazır bulunacaklardır. 

/sfonbul Balkan ticaret 
odasının merkezi/ 

ikinci Balkan konferansı lktısat 
komisyonu öteden "'-'ri tasavvur e
dilen Balkan Ticaret odasının tesi
si iç.in kat~ kararını vermi~tir. 

Balkan'larda müıterek bir Tica
ret odası te~ıi meselesi Atina' da 
geçen sene t"!'!anan birinci Balkan 
konferansında ve konferansın bun3 
mütedair nizamname projesini hazu 
lamaaı karar altına alınmıştı. Bu 
defa konferansın iktı11adi komisyo
nu bu projeyi tetkjk ve tadilen ka
bul etmittir. Bu tadilat Türk dele
ge•inin teklifine mutabık olarak ya
pılmııtır. 

Bu hususta aldığımız maliımata 
nazaran, Balkan Ticaret odasının 
merkezi lstanbul'da olacaktır. Yu
nan heyeti murahhasaıı mcrkczjn 
Selanik'te almasını teklif etmi,<e de 
bu teklif kabul edilıncmiıtir. Oda
nın 7 kitilik bir meclisi idaresi ve 
her milletin dörder murahha•ından 
mürekkep bir de meclisi olacaktır. 
Odanın altı ıubeıi bulunacak ve bu 
altı şubede altı Balkan devletini 
temsil eden altı zat tef olarak bulu. 
nacaktır. 

Balkan Ticaret ve sanayi odas•
nın masrafı her memleket tarafın
dan senevi 5 bin lsviçre frangı ola
rak verilecektir. 

Bu mesele bugün var.Hf79r;tk r,,... 

MiLLiYET CUMA 23 TEŞRiNiEVVEL 1931 

Darülfünunda dünkü çay ziyafeti j Istanbulun bir köşesi yandı 
(Başı 1 inci sahifede) 1 met Nuri Efendinin, 17 numa 

(Başı 1 inci sahifede) 
Muhterem Murahhaslar 
Hanımefendiler 
Beyefendiler 
Sizlere samimi kalbimden doğan 

en tatlı bir heyecanla beyaıu ho§ a
medi eylerken muhabbet, samimi
yet, ve tesanüt temelleri Üzerine ku
rulan ve daima ilerleyip Yükselmeği 
kendine gaye edinmİ§ olan bu ilim 
müessesesinin ne derin bir sevinç 
duygusu ile saadet günlerinden bi
rini yaşaınış olduğunu söylemeği bir 
borç addederim. 

Tarihin büyük bir isabetle koy
duğu isimler içinde Balkan tabiri 
gibi gerek coğrafi vaziyetin gerek 
içtimai nisbetin gerekse medeni mü8 

ıareketin ehemmiyet ve vahdetini 
gösteren tabirler pek azdır. Hidisa
tın sevkile dalgalar gibi telatüm et
mİJ olan in.an kütleleri nihayet bu 
İım.İn sihirkar tesirile durulmuş gi8 

bj bir devrei tevakkufa girdikleri za· 
man ister istemez kendilerini, birli
ğe süren cereyana bırakmışlar, dai
ma faal olan tarihin kudretli fakat 
gizli elleri icinde yoğurula yoğuru
la kanlarile, · ca.ılarile maddi ve ma
nevi bütün var1tkla1'ile biribirine ka
rışıp kaynaşmışlar, ve koca beşeri
yet fileminin bir buc.u'i tipi olarak ı 
bir münle.rit medeniyet enmüzeci 

. olarak meydana çıkmışlardır. itte 
o İn5an)ar sizler ve bizleriz. Daha 
doğrusu, biz Balkanlılarız. 

Efendiler, ko•koca bir Tarih, la· 
biidir ki gürültüsüz ve kansız geçe
mez. Onun içindir ki asırlarca bir
likte yaşamış biz Balkanı. kardeı
ler, son ıeklimizi buluncaya kadar 
türlü türlü amillerle, aymcı fikirler 
le çarpıfmıya ve hatta bunlann yü
zünden biribirlınizle boğuşmıya mec 
bur olduk. Bugün ıine•inde milyon
larca nüfusu barındıran Balkan ya
rım adası desti tabiatin hiç bir lut
fundan mahrum kalmamıı olduğu 
gibi, bu milyonlarca nüfuau yekıli
ğerindea ayıran hiç bir çetin hailin, 
hiç bir ciddi sinirin, vücudundan da 
tiki.yet edecek vaziyette değildir. 
Bu insanlan her zaman yekdiğcrini 
deraguıa aevkedecek pürüasüz bir 
tabiat, bütün bu ma~eri kana kana 
doyuracak feyizli bir toprak, ahlan 
daha asırlarca belki ilelebet hiç bir 
millete muhtaç etmiyecek derecede 
bol bir servet ve sonra yekdiğerleri
le müştereken çalışmalarırıa, mü
sait ve parlak tecelliyata namzet bir 
derccei medoniyet... Balkanlıların 
bugün ufku istikb.'\lini işaret eden 
en bariz haiii~atlcı-dir. 

Fakat bunun en mükemmelini 
sizler yaptınız. Tarihia çizdiJi, ta
biatın her dem ilham ,.c ihs~.s etti
ği hu ıaadet ve tera~·k· yolunun e
hemmiyetini sizler pek güzel ka vrı
yarak Balkan Birliğjnin te:neJicrlni 
Siz murahhaslar attınız. Büyük 1 
Mürıitlerin tasavvurlanıu •İzler ı.,.. 
kikata isal ediyors tu7 

ile diğer Balkanlılara Türk kardeş
lerin Ulu Gazimizden a.~.... .. . ·· ı 
ham bu uğurda en son faaliyeti gös 
tereceklerini söyliyebilirim. 

Murahhas Efendiler. Kcnfcnnt11-
n121n programı, Gayenizin yük~ck
Jiği derecesinde zengindir. Birinci 
Konferansın karar ve temennileri, 
Balkanlılarm fikir ve tatbik sahasın 
da ne dcı-ece müterakki olduğunu 
aleme isbat etıniıtir. Siyasiyat, iç
timaiyat, Hukukiyat, lktı•adiyat 
vadisinde birliğin ne suretle tahak
lnık ettirileceğini gördüğüm zaman 
yakın bir atide bir saadet güneıinin 
bütün Balkanı parlatacağını sezerek 
sevindim. Fakat en bı.iyük sevinci
mi, hars ve terbiye hnkk1ndaki ta
&avvurlarınızı öğrendiğim vakit duy 
dum. 

itte Efendiler, kıymetJi mesn.iniz 
de gördüiüm yül..-.eklik bilhasıı;. bu 
nokta itib~riledir. Y ann Balkanlı 
olmtı.k zevkini tatacak ve Balknn i
çin yür~kleri çorpacak çocukları.mı
za ne fahraver bir gün yaratıyorsu
nuz. Onlara desti tabietin cetlerini 
b~ibirinin kanile yoğurup ke11dile
rıue hemen hemen müıterek bir ıi8 
ma, müşterek bir varlık verdiğini 
anlatmak, ve bu müşterek simanın 
bütün siyasi ve itibari aynhklara 
rağmen sil.inmez ve bozulmaz bir 
rabıtai tabiiye olduğunu göste;mek. 
Balkanın her hangi bir parçasından 
diğerine geçen çocuklann ana buca
ğını kaybetmemiş gibi bir his veren 
terbiye evlerine sokup, oralarda ya
bancı olma~ ş~yle dursun kardeş ol
duklarım bıldırmek ... Elhasıl bir ta
rai.t:ı.n tarih ve hukuk ve lisan dera
lennde yapılacak ta<lillerle diğer ta
raftan en güzel terbiye usullerile ve 
daha bir takım muıip tedbirlerle bu 
genç dimağlarda birlik fikir ve duy
gusun'." kökl~,tirm<k ... Hiç şüphe 
yok ki Be,erıyet Tarihinin hürmet
le kaydedeceği bir eseri himmet ola
caktır. 

Efc!'diler, bu hararetli faaliyet 
devresınde lstanbu[ Dariilfünunuda 

boş durmıyarak kendisine düten va
zifeleri yapmağa çalıımaktadır. Bal
kan Konferansında yine birlik aki
desi için uğraşan Darülfünun Hoca
lanmızın diğer kardeşlerile el ele 
çalıştıklarını söylemeye lüzum gör
mem. lstanbu) Darülfünunu Hoca 
ve talebelerinden mürekkep bir ka
file bu birlik fikrine Darülfünunu
muzun ne derece bağlanmış olduğu
nu anlatmak üzere Atinaya azimet 
etmişti. Bu küçOik ziyaret samimi
yet tezahürlerinin infılidr.ına bir •e· 
sile oldu. Yine bu Birlik fikrine ne 
derece kuvvetle sarılmış olduğumu
zu anlatmak i<;in bu seneki progra
mımızda Balkan coğrafyaaına Bal
kan tarihi medeniyetine, Balkan lk
t11adiyatına ve Balkan Hukukuna 
ve hatta son tasavvura göre Bal
kan lisanlarına da mühim bir mevki 
verdiğimizi söyliycbilirim. 

tün İnsanlık i.leminin mukadderatım 
ilim ve fennin kudretli ellerine bırak 
mak icap eder.'' 

Yugoslav murahha$ının 

nutku 
Yugoslavya murahhası M. Yu

komşu Praşkeva ile ailesini ve ralı Salih Efendinin, 25 numa 
çocuklarını kurtarmıılar, fa- ralı lstefanilyanın, 15 numara 
kat asıl yangına sebebiyet ve- lı Galip Efendinin 13 numara! 
ren ihtiyar Hırıstoyu kurtara- Dimitro Efendinin, 11 numara 
~amışlardır. Hiristo alevler i- lı Yorgi Efendinin, 5 numara! 
çınde kalmış ve yanmıştır. Kur Hiristo Efendinin evleri il 

vanoviç nutkunda dedi ki: 
"Dünyanın her tarafında takdir 

ve hayranlık uyandıran yeni Türki
yeye vücut veren yüksek varlıkla
rı yetiıtirmİ§ Türk ilim ve fenninin 
bu kıymetli ve kudretli muhitinde 
bize göstermiş olduğunuz nazikane 
kabulden dolayı duydujiumuz se
vinç ve teşekkürü Yugoslav murah
has heyeti namına beyan etmeme 

tarılanlardan Pratkeva: yangın çıkan 9 numaralı Ma-
- Eyvah paralarım kaldı! dam Rozanın evleri yanmştır. 

diye tekrar alevler içerisine atıl Yangın çıkan evin karşı sıra
mış, fakat orada bulunanlar ta aında 24 numaralı Davit Efen-
rafından geri çekilmiştir. dinin, 22 numaralı Y orgi Efen 

15 dakika sonra dinin, 28 numaralı Anastasya

Muhterem Murahhaslar; Talebe 
mübadelesine, eserler teatisine hazı
nz. Balkan Darülfünunlarının Hoca 
lanndan burada Konferans vermek 
istiyenlere daiına salonlarımız açık
tır. Keza Atina Darülfünununda bi
zim bir Hocamızın yaptığı gibi her • 
hangi bir Darülfünunda Konferuns
lar vermeğe müheyyayız. Hülisa 
lstanbul Darülfünunu fikri mukare
netin temini için elinden ge~eni yap
mağı kendine bir ıerefli vazife ad
deder . 

Aziz Muhataplarım, bugün bütün 
emellerimizin tahakkuku için gayet 
mÜ•ait bi• hava bulmuşuzdur. Siya
si recüllerimizin bu bapta en yükp 
ıek hislerile hareket ettiklerine ta· 
bit olmaktayız. Fakat Öyle çalııma
lıyız ki: Balkan birliği akidesi bu 
himmetler sayesinde bütün kalpler
de mahkuk olsun da artık siyasetin 
ivicaç ve inhinal&l'mı, biribirlt::rine 
en samimi hislerle bağlı olan ve me
deniyet yolunda el ele yürüyecek o
lan Balkanlıların mukadderatı üstün 
de hic bir tesir yapmağa müsait bir 
Z('min buln1aıın. 

Kalbim ümit ile çarpar ve ruhum 
yeni bir İmanla ateşlenirken, gözle
rimi şu vahdet ve tesanüt levhasına 
dikerek b~ün kuvvetimle bağırıyo
rum: 

Yaşasın şu parlak atinin mübeı
şir ve amilleri, Yaşasın Balkanlı Kar 
defler. .• 

Bulgar profesörünün nutku 
Muammer Raş Beyin nutkuna 

mioafirler &ra .W.i Balkan Darül
fünunluların ;n mlfderrisleri cevap 
verdiJer. 

I 
Sofya Dar\Hfünunu profesörlerin 

den M. Guenoff, Türk ve Bulgar 
Darülfünunluları arasında nıevcut 
giyabj dostluk ve ıamimiyetten bah 
se<lerek 1 stanbul Darülfünunluları
nın Sofyada çok sevildiklerini ıöyle 
mit "" bugünk<i konferansın ideali
ni tahakkuk ettirecek olan iimillerin 
en başında Balkan memleketlerinin 
Darülfünun gençliği geleceğini ilave 
etmiştir. 

Profeaöt·, nutkunu bitirirken de
miştir ki: "'Türk inkılabını meyda
na getiren dahi şefin manevi ev)Qdı 
olan Darülfünunlula.rdan; mi.na ve 
maksadı Cemiyeti Akvama benzeme 
mek şaı·tile beteriyetin Ömrü kadar 
dc•am edecek bir Balkan ittifakı bi
nası kunnasını ve bunun için de 
Balkanlı arkadaşlarile ciddi bir me
sai iıtirakinde bulunmaJarını rica e
diyorum." 

Arnallut murahhası ne 
diyor? 

Arnavutluk murahha11 profesör 
Natsis irat ettiği nutukta Türk in
kılabının milii ve bey.nelmilel ma
hiyetini tebarüz ettirmiş, bu inkıla
bın fikri ve in.ani kıymetinden; iZ
ya Kökalp, Necip Asım ve Yusuf 
Akçora gibi Türk mütefekkirlerin
den, Balkan birliği mefkuresinin ta
hakkuk ettirilmesinde gençlijie ve 
ilim müesseselerine düşen yüksek 
vazifelerden hararet ve heyecan!• 
b~edcrek alkışlanmıştır. 

Yıuıa ... marahha5ının nutku 

rı.usaadenizi rica ederim.. 

Bu vaziyetten on beş dakika 
sonra itfaiye yangın yerine gel 
miş ve Rozanın evinin dört ta
raftan alevler içinde, iki evi de 
yeni tutuşmuş halde bulmuş
tur. Bu vaziyette itfaiyenin der 
hal en seri tedbirle ateşi sön
dürmeğe te~ebbüs etmesi icap 
ederken, maalesef böyle olma
mıştır. İtfaiye caddedeki ter
kos musluğuna koşup ta mus
lukta bermutat su bulamayın
ca yangın yerine en az birer 
kilometre mesafede olan deni-

Balkan memleketleri, iktısadi se 
viyeleri itibarile yüksek bir seviyede 
bulunmadıklarından garp alemini 
tehdit eden t~hlikeyi doğuran men
faat ihtilaflarından masun bulunu
yorlar. Bu kabilden ihtilaflara ıun'i 
surette vücut verilmesi Balkanlar i
çin çok büyük bir felaket olur. Bu
nun içindir ki, iktı-.adi inki;af · için 
en müsait şeraite maJik bulunan 
Balkan milletlerini - garp aleminde 
yapılan iktısadi yanlıtlıklara düı
mEk suretile - sefalete uğratmama
mız, bütün Balkanı.Iarı duzgün ve ze ve Aksaray karakolu önün
şu_ur~u bir çal~?ma yoluna sevketme 

1

. deki büyük musluğa müracaat 
mız ıcap eder. etmesi icap ederken beyhude 
Muslıhiddin Adil BeI,in 1 vakit geçirmiş, ateşin gayri ka 

nutku i bili itfa bir hale gelmesine se-
Bundan sonra Darülfünunumu-ı bep olmuştur. İtfaiye neferleri 

r• n hukuk ~a~ültesi. müderrislerin- nin iyi çalışmadığını iddia et
~en Muslıhıttın Adıl Bey nutkunu ı mek haksızlık olur. Efrat cid-
ıral etti, ezcümle :ıunlan söyledi: l d · b" 

"Bal'- ı k ti · · efl" en cansıparane ır surette ça-.. an mem e e ennın şer ı ) · . · · 
mümesaillerinin burada bulunmalan ıtmıf, fakat ıyı ıdare edılme-
tesanüt ve adalet düıüncelerimizin dikleri için bu mesai faideli ola 
istinat ettiği temelin günden güne cak yerde zaralı olmuştur. Yan 
kuvvetlendiğini bize anlatmaktadır. makta olan adanın dört tarafı 
Balkanlarda yaşayan değerli ve ııay içi su dolu bostan kuyularile ve 
retli milletleri biribirine yaklaıbra - havuzlarla dolu iken itfaiyenin 
cak çareleri elbirliii ile arayıp bul- b 1 d 1 ' t' 
mağa çalııacağız. Bu yaklaşma Bal- un ar an su a mayıp a zaten 
kanlılar birliğinin hakikat teklini al- kuru olan T erkos borularından 
maaı için bir hareket noktası olacak su beklemesi ve en son olarak 
tır. bu havuz ve kuyulardan istifa-

Balkan memleketlerinin istedikle deyi aklına getirmesi büyük bir 
rini ifade için bir s?z. §U ulvi söz ki- hatadır. Bu suların kıfayetsizli 
fayet eder: Sulh, vıcdanlar arasında •• d "dd" d'I ç·· k" b 
sulh menfaatler da lh .1 gı e ı ıa e ı emez. un u u , arasın ıu ,mı- I ... 
Jetler arasında sulh vicdanlar ara- su ar o kadar boldu kı dun saat 
sında adalet, menfa~tler arasında te- dörde kadar bu sular işlemiş ve 
rakki, milletler arasında kardeşlik tükenmemiştir. Yangının büyü 
yolu ve vuıtaıile sulh. mesinde evlerin çıra halinde, 

Bakkalbaşının nutku pek sık bulunması, . rüzgarın 
Yunan mebusu M. Bakkalbaıı tiddetle esmesi kadar itfaiye 

türkçe olarak söylediği çok samimi veaaitinin iyi çalıştırılmaması 
ve çok alkıılanan nutkunda gençli- da müeasirdir 
ğin en güzel senelerini bu sıralarda • 
geçirdiğini söyleyerek demiştir ki: Yangın büyüyor 

''Hür ve mütecanis devletlerimi
zin hür vatandaşlar ı ~ ·f~ ~ 
serbest inkitafımıza nailiz. Öyle zan 
nediyoruz ki içtimaı v .a 
raitinden tebeddülünden mütevellit 
vaziyet Balkan milletlerinin biribiri
ne tekarrübünü, yani bir Balkan it
tihadını mecburi kılıyor." 

M. Bakkalbaşı, Türk inkılilbından 
ve Türkiye ile Yunaniıtanın arala -
nndaki ihtilafları bertaraf ederek 
dostluk tesis etmelerinden sitayitle 
bahsettikten ısonra: 

~Balkan ittihadının vücut bulma 
11 elzemdir. Ve vücut bulacaktır. 
Çünkü bu ittihat mukadder bir in
kiıafın zaruri neticesi ve Balkan 
milletlerinin fart refahıdır'' dedi. 

Ge,:ç Darülfünunlıınun 
nutku 

Son nutuk Darülfünun gençliği 
namına hukuk fakülte•i son aınıfın
dan Şükrii Saip Beyin idi. Türk gen 
ci hemen her cümlesi hararetle alkıt 
lan;ın nutkunu gür ve çelikten bir 
sesle ve türkçe olarak söyledi. Bu 
güzel nutku aynen neırediyoru:c: 

''Pek muhterem misafirlerimiz; 
Genç Darülfünunlular, bugün 

Bu ıerait dahilinde bittabi 
yangın büyümüş, dördüncü, be 
şinci evler de tutuşmuştur. it
faiye ite başladığı zaman da 
ateş artık hayli hızlanmış bir 
hale gelmiştir. Bundan sonra 
da itfaiyenin bütün mesaisi 
boşa gitmiş, ateş gittikçe büyü
müş, 2 saat içeri.sinde tam 20 
tane ev kül olmuştur .. 

Bombaya müracaat 
Nihayet yangının su ile sön

dürülemeyeceği anlaşılınca, 
tahrip vasıtalarına müracaat e
dilmiş, henüz yanmaya başla
mış olan Emin Efendinin 12 
numaralı evine bir tahrip bom
bası konulmuş, fakat bu bom
ba iyi konulmadığı için tesirsiz 
kaldığından ikinci bir bomba 
konulmuş, ve bu bomba ile de 
ev yıkılaralı ateşin önüne geçil 
miştir. Fakat bu esnada feci 
bir kaza olmuş, 1 tfaiye efradın
dan Mehmet Çavut bir evin 
üst katmdan düşmü§, üzerine 
de enkaz yıkılarak ağır surette 
yaralanmııtır. 

Yangın $Önügor 

hayatlarının en mes'ut anlarını fafr• 
yor. lst'kbalin sulh ve selamet kah
ramanlarını kendi irfan ocaklarında 
karşılayan 1 ı.irk gençleri kalplerin -
den doğan ve ruhlanndan fıtkıran 

Bundan sonra söz alan Yunan samimi hürmetlerini iblağ etmek fC
murahhaaı Atina Darülfünun hukuk refini bana tevdi eylemiştir. Tarih, 
müderrislerinden M. Svoloı, Atina binbir inkılabına sahne olan Balkan 
Darülfünununun hararetli ıelamları tarda mazide her birimiz için mukad 
nı lstanbul Darülfünununa iblağ et- der olan zaferlere ve hüsranlara rağ 
melde balıtiyar olduğunu ve heyeca. men, Balkanlılann aralarındaki kar
nının müstesna mahiyeti yalnız bu dcılik hislerinin bütün kuvvetile 
Darülfünunun eski bir talebesi ol- yaıadığını gönnek, atinin mukadde
maktan neş'et ettiğini ıöyledi, ken- ralını bir ııün eline alabilecek olan 
disini lstanbul Darülfünununa bağ- b~z Darülfünunlular için ne büyük 
lıyan rabıtaları bugün daba derin bır fevk ve saadet kaynağı oluyor. 
hissettiğini ilave etti. Muhterem Efendiler; biz istik

Mumaileyh Balkanlılar arasında bale ait ve istikbal için çalıııyoruz. 

Emin Efendinin evi bomba 
ile atıldıktan sonra, tehlikenin 
önüne geçilmit ve saat 5,34 te 
sirayet ihtimali izale olunmuı
tur. 

Yanan et1ler 
Bu müddet zarfında 19 ev ta 

mamen iki ev kısmen yanmış, 
bir ev tahrip edilmiştir. Yanan 
evler şunlardır: Yangının çıktı 
ğı evin aırasmda 19 numaralı 
Emil Hanımın, 27 numaralı Ah bir yaklaşmanın her şeyden evvel Balkan tarihini okuyor ve mazi-

, yi tetkik ediyorsak bunu an--•· is-genç Darülfununlular arasında müı ikba """' l 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!! 

nın, 26 numaralı Annarun, 18 
numaralı Sıdıka Hanımın, 30 
numaralı, Fahriye, Pakize, Ne 
fise Hanımların, 32 numaralı 
Y orgi Efendinin, 14 numaralı 
Süleyman Efendinin, 16 numa 
ralı Lisoderanın evleri yanmış
tır. 

Yangından sonra 

Yangından sonra itfaiye mül 
rezelerinden bir grup yangın 
yerinde bu-akılmış ve bu grup 
dün akşam saat dörde kadar ya 
nan sahaya bostan kuyu ve ha
vuzlarından ,su işleyerek yeni 
biı- yangın ve ateş huhuru ihti
maline mani olmuştur. Yan
gından sonra açıkta kalan aile
ler zabıta tarafından civardaki 
Şahgüda mescidine yerleştiril
miş, müavenet için de Hilaliah 
mere müracaat olunmuıtur. 

Altın çıkınları t1e altın 

taharriyatı 

Yangından sonra ilk iş ola
rak enkaz altında kalan ihtiyar 
Hıristonun cesedini aramak ol
muş, ceset bulununca yanında 
da yanmamış iki çıkın derunun 
da 200 kadar tahmin edilen al
tın zuhur etmiştir. Bu vaziyeti 
gören Hırıstonun kız kardeşi
nin kızı ve Rozanın kocası Pra 
şkeva ile gene Hırıstonun akra 
basından çaycı T elmak Efendi 
derhal kendi evlerini.n bulun
duğu sahaya kimseyi sokmamıt 
!ar ve derhal o sahada hafriyat 
yaptırmaya baılamışlardır. Bu 
hafriyat esnasında da bir altın 
bulana bir kağt lira verileceği 
vadedilmiş, bu suretle de yirmi 
altın bulunmuştur. Praşkeva i
le Telmak Efendi hafriyata d<'
vaın etmektedir. 

Rus Hariciye 
Komiseri 

Ode$adan /iiç t1apuru 
ile gelecek 

Rus Hariciye komiseri M. 
Litvinov'un Sovyet bandralı 1-
liç vapuru ile geleceği anlaşıl
maktadır. M. Litvinov'u karşı
lama kiçin bir program hazır
l~maktadır. 

Edison'un 
Cenazesi 
Muhte~em bir c:soaz• 

alagı yapıldı 

WEST - ORANGE, 21 (A. 
A.) - Ediaon'un bugün yapı
lan cenaze alayında tabutun et 
rafında ve arkasında yuruyen 
dört yüzden fazla kimse arasın 
da Reisicümhur M. Hoover'in 
refikası da bulunmakta idi. 

Cenaze alayının geçtiği yol
larda da Edison'un dehasına 
hayran olan binlerce kadın ve 
erkek derin bir sükut ve huşu 
içinde durmakta idiler. Cenaze 
Rasedale mezarlığına getiril
miş ve orada Edison'un haya
tmda en çok sevdiği gayet bü
yük ve budaklı meşe ağacının 
gölgesi altına gömülmüştür. 

Mezarın etrafında bir polis 
müfrezesi bu büyük ölünün ha• 
tırasma hürmet eseri olmak 
üzere dört gün dört gece nöbet 
bekliyecektir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
terek biı- vicdan husulüne bağlı oldu t ide bir büyük ve müşterek va- aainizle yalnız yarınki Balkan birli
ğuna ve milli vatanların fevkinde tı;ın evladı :ibi kkardetce yatanıak i- ğini değil insaniyet cihanının sulh 
bir insaniyet vatanı bulduğuna ip - ~n ne kY~P_ maku liizım geldiğini Öf- mabedinin temellerini atıyorsunuz. 
ret ederek bu vatanın faal vatandaıı ru nme ıçın ° Yor ve tetkik ediyo Yakın bir istikbal bütün cihana göı Dahiliye hastalıkları 
olmak lüzumunu ileri sürdü. z. terecektir ki Balkanlar artı'- bir kan 

Balkan! ı .. mütehassısı Romen murahhosının nutku ı arın bir kin ve ihtiras - ve ate, membai değil, bir nur ve ir-
yuvası değil, bir muhabbet ve vi- f ka • ı cak Cumadan maada hergu" n ögv. 

Romanya ınurahhaslanndan Bük fak m ba ld - b an ynagı 0 a tır. 
em ı o ugunu ütün cihana Muhterem efendiler, yüksek mü- leden sonra saat (2,30 dan Se) 

y_eti umumiycde müzakere edı"leceL- reş ticaret akademisi emini sabık haykıra haykıra ilan" ed-ek olan 
.. -- cahedenizden, büyük semereler bek k d t t buld o· 1 br. nazır profesör Dr. loan Raducanu B.alkan .... konferansı bize aençlı'gı· ·n a ar s an a ıvanyo un-

. · _ a liyoruz. Hak ve müsalemet yolunda 
Balkan tu"tu'·n ofı"sı· ırat ettıği nutukta hulasaten dedi dilediııı sulh havası içinde yu"cel- li · da 118 numaralı hususi daire· k · Türk ııenç · ğı sizin yanınızda ve 

.. Balka_ . n memleketlerı· arasında tu"- ı: mek ve yüceltmek ümitlerini müjde- sizinle beraberdir.'' sinde dahili hastalıkları mua· "Yüksek hırsın kudretli evcaı o- lıyor B 'h 1 di k" T tun ıstıhsal ve ticareb'nı· tanzı'm ı"h- · u cı et e r ı: Ürk Darül- Bu nutuk yine hukuk talebesin- d · lan latanbul Darülfünununa Romen fünunlula b ·· k yene ve te avı eder. Telefon: 
racatı tezyit için bir Balkan tütün murahhas heyetinin takdir ve hür- .. 1 rı,b. u muttere sulh Ye den Sadi Bey tarafından fransızça İstanbul 8923. 
ofisi teıiıi fikri Balkan konfer•nsı 1 • ~~sa em~t. ınasını kurmağa çalışan olarak okundu ve alkışlandı. 
ık ~ m~l «ıni bildirmekle bahtiyanm. yuksek fiki ı · 

lısat komisyonu tarafından r.ıu" · _ r yapıcı arını tazımle se- Murahhaslar bu yuksek gençlik Sıra numarasını beklememek 
k Dar ve mahdut dü•ünceli -:ııı·- limlama· 1 b ı er~ edirmi"'"tir. Bu mese,'e .1, bun-öô.n y ..... gı ve on arı aş arındn bir muhitinde gördükleri candan alaka · 1 k b' 
1 ' -- ~~ yetçiiiğin hüküm ıürdü"ü devirler ekl'I ·b· t • k d b" ısteyen er, a mP.ye müracaat 
'O. :ıfcı-ans heyeti umı~mi •••ı"nde ~0··- e. 

1 gı 1 aıımaga en u si ır va- ve iyi kabulden fevka13.de mütehas-
... 6 kRt'i surette kapanmıııı.br. if dd ı la veya telefon) d I• 

riısiilPc•l<ı;. ~-~n~~· -~-~ .. ~-~~-~··;·~-~----~z;e~a;;;;ey;e;r~. ••••••••ıil~s-is~o~lar:ı:a~k~D~a~r~ü~lf~ü~n~u:,:;n:,:d~a::;n:.,.:ıa;ı;vı;:rr~lm::,ıı;ı ~-J...::..:~:_:::;,:~.::,:;~a:-.:r.:;a~n~e=.v~.a::....-

~~~·- ::::=;;:c==~;;;;;;iiiii----
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Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünderı: 

Ahır kapı deposu bahçesinde halen mevout iki ~u~aırdan / 
istifade edilmek şartile (300) Amele için ~stü ga~v~nızlı .saçla J 

örtülmek ve ahsep kullanılmak üzere resmı mucıbınce bır yı:
ınekhane yaptı;ılacaktır. Taliplerin ( 4-0) lira teminat akçelerı- ı 
ni hamilen 18-11-931 Çarşamba günü saat 10 1/2 da Galatada 

Mubayaat Komisyonuna müracaatları. (3331). 

L~l~s~ta~n~b~u~l~D=eft=.=e.:.:rd:::a:::r:..:l.::ığ!.:ı_..;.:il:::i;,,;,,.n_la_r_ı _t 
Odun ve Kömür münakasas1 

. . .. 1 300 ..... ı..i odun ile on ton 
Defterdarlık daıresıne !uzumu o an ~~ 

. . . d ··nakasaya konulmuştur. 
kok kömürü sartnamesı daıresın e mu k 
Taliplerin 25 ' T. evvel 931 Pazar günü saat 15 te Defte~~;~).
ta'd ~misyona müracaatları. (M-931/167). 

Devlet Matbaası müdürlüğünden 
.. .. t l4 te müzay«lıeye vazolunan 

15-10-931 perşembe gunu saa 
matbaada mevcut Linotip fabrikası mamiılatmdan iki adet 

. · talip zuhur etmediğinden" 
arapça klavyeli tertip makınesıne 

.. .. t 14 te yeniden müzayedeye vaz.. 
24-10-931 cumaretsi gunu saa 

d ·1 -'- - T ı· 1 rin «•artnamesini gönnelk üzere her gün mat 
e ı ec=tır. a ıp e -s • • • • vmü 
baat Fen memurluğuna ve müzayedeye ıştıra:k ıçın de ye 

l ·ı ..ı..aa komisyonuna müracaatlan mezkurda pey a:kçe en e mau. 

ilan olunur. (3296). 

Dav le Oemiryolları idaresi ilanları 

ld 
. . in pazarlıkla satm alınacak Hattı havai serfili, 

aremız ıç . . h lif'lcins mal
izalatör hırdavat, vesaire gıbı (ll) kalem ~u te u . . ... 

. ' 1 - 26 10-931 tarihine müsadıf pazartesı gunu zemenm pazar ıgı -
icra kılınacaktır. 

9 d 11 30 kadar isbatı 
Taliplerin yevmi mezkilrda saat an ' 

HERE E 
MENSUCAT FABRİKASI 

Toptan Satıs Mağazası 
Memleketimizin yünlü mensucat üzerine en eski miieuiaesi olan 

HEREKE FABRİKASI 
Ahir"n bir toptan mağazası açmışbr. Her nevi ve kaliteden 

Erkek kostümlük, Pardesülük, Palto'uk kumaşlar satar. 
Mamulitlnın metanet ve zarafetile tanınmışttr. Fiatları 
maktu ve mutedildir. Arzu ve talep uzerine nümune 

kataloğu gönderilir. 
Adres: lstanbul, Sultan Hamam Katırcıoğlu han 1 İnci kat No. 40 

_ .... Telgraf adr~si: İstanbul Hereke - Telefon 21639 <O( 

Beşiktaş 

D1K1S YURDU 
Bir senede dikiş nakış ve 

her cins boya ile resim ve 
tazyinat öğretilir. Kayit a

çrl<tır. Akaretler 65. 

TAKSİTLE 
6 AY VADE 

M k "k • Istanbul, Yeni postane karşısında No. 22 
e 1 ÇI Şul:e•i: Taksim Cumhurıyet meydanı No. 8 

BiR DOKTOR 
ARANIYOR 

Anadoluda sahilde bulunan bir 
madende istihdam edilmek üzre bir 
doktora ihtiyaç bulun<luğundan ta
lip olanların cGalatada Gümrük kar 
şısında Ovakimyan Hanında dör
düncü katta 10 <1umaraya müracaat 
etmeleri i13n olunur . 

.t:cnebi meınleketıere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bantatoınıner~iyale 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers \Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya doları frank olarak 
satılan bu çeıkler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanın her tarafında se
hirde, otellerde, vapu~l~r
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti-
mal edebilirsiniz. Travel-
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter vücüt etmeleri ilan olunur. 

Havdarpas,a mağazasında mevcut takriben 15 ton .. mikta-

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: Ata.nas veledi Sotiri e- ı 
fendinin İstefan vel<>di Eftat Ev
genidis efendiden borç aldığı alt- 1 
mış beş bin liraya mükabil İstanbul j 
Beyoğlunda Sarı Lutfi mahal~inin 1 
sünbül ve yemenici sokafnıda itik 
18, 23, 2:i cedit 24, 25, 27 yemenici 1 
sokağınd• 21 No. lu hanenin yirmi 
dört ziradan ibaret olan duvarı müş 
tereken kullanıhnak ve yıkılmamak 
üzere kadimen tcnü intikali 23 ve 
25 No. lu iki ba;p dükkanı mllştemil 1 
18 No. lu bir bap apartman kırk 

beş gün müddetle mevkii müzayede 
ye vazolunarak elli beş bin bcşyilz 
lirada talibi uhtesinde olup bedeli
müzayede haddilayıkında görüleme 
diğinden yinni gün müd<letlc tem 
diden müzayedeye vazolunmu~tur. 
Hududu: Bir tarafı Yemenici soka
ğı bir tarafı Sünbül sokağı bir ta
rafı Foskolo Apartmanı Hahamha
neye ait 21 No. lu hane ile mahtut, 
Sahası: Aleltahmin 290 metre ter-

!111-lllllllll~-· ANADOLU CİHETİ ___ ..,._il! ••t•ip-ve-ih.ta•s•c•d•il•m•iş•t•ir•. _ .. 

Elektrik Fiatında 
Tenzilat 

d k·. 1 k camlar bilmüzayede satılacaktıır. Muzayede 
rın a ı ·ı<ırı . 
31-10-931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da ıcra kılı-

H. P. mağazasına müra
nacaktır. 

Talip olanların yevmi meııkurda 
ca:ıtları ilan olunur. (3395). 

biirı-Oedir, kıymeti muhamcneai elli 
altı bin iki yüz elli liradır. Evsafı I 

Eski fiat 21,20 kuruı Yeni fiat: it 9,3UI 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

3 üncü Kolordu ilanları 

müstemil3.tı a>Sı1 aparbnanın zemin 1 
katta dört ayak basamak mermer 
merdivenle çıkılır. Demir ka.pudan 

1 
zemini mermer, camakanla ikiye bö 
lünmüş bir ta'}lık üzerinde camc-1---------------------··--- kanlı kapucu odası zemin bir nu- ı 

Hava kıtaatmm ihtiyacı i- makbuz mükabilinde mezkur J meroda bir !:ori<l~r ü~e~inde dört 1 
o TENZİLAT 

c Sayısı tayin edilmiş bir mikdar 
tohumu bir defada verici makine
ler> hakkındaki icat için Sinai Mü 
diriyeti Umumiyesinden istihsal e
dilmiş olan 25 Mayıs 1929 tarih ve 
807 numerolu ihtira beratı bu kcce 
ferağ veyahut icara vcrile-crğindcn 

1 mezkur ihtirayı isticar etmek veya
hut satın alır.ak arzusunda bulunan 
zevatın İstanbul Bah~e Kapı Taş 

Han No 43-48 de mükim vekili İ•. . . ı . . . . oda alafranga hala zemını kırmızı 
cın 23 kalem muhtelıf cıns çe- 1<omısyon nyasetıne tevdı ey- . . balı . . . h b _. .. cını mut zemını ta ta, anyo, 
lik çubukla:;n L:ıpalı zarfla A.n leıneleri. (276) , (2876) ~ali. Cevdet Bey, kiracıdır. 2- ı 

Yani kilovat saat başıına 70 para ki aynı meblağ ile eski
sinden daha fazla elektrik sarledebilirsiniz. / tok Efendiye müracaatları .. 

kara Ha va Satın Alma kamı- * "' ,. Bir koridor 4 oda bir mutbah zemi-
Bun::IPn başka muayyen bir sarfiyattan sonraki kilovat 

saatler 1 / ,:\( J tenz]ata tabidir. Bu hususta daha fıızla 
maliimat aımak ·ç;n 

lstanbul Asliy" !lfalıkemesi J ün
cü hukuk dairesinden: Aleksandra 
efendi tarafından ikametgahı meç
hul Madam Sujan aleyhi•;.e evlilik 
birliğine avdeti hakkında ihtarat i

syonu tarafından 5-12-931 ta- <1i kırmızı çini bir ufak banyo bir 
rih ve saat l 4 te ihalesi icra III. K. O. İhtiyacı için alafrarığa ha~a Viyolo .. efe~ kira 1 

· 567000 kı'lo saman kapalı zarf- cıdır. 3 - Bır korıdor uzerınde 5 •nlmacaktır. Taliplerin yevmı 
.h l d l t . at ve tek la m·u·nakasaya konmuştur. İ- oda zemini kırmızı çini mutbab a-
1 a c en evve emın - lafranga heli zemini kırmızı çini Ameli Elektrige 
lifnamelerile birlikte mezkur halesi 15-11-931 tarih Pazar gü banyo mahali Tomazo efendi kira- ı 
komisyona müracaatları. (374) nü saat 14 te 3. K. O. Satın Al cıdır. 4 - Bir koridor üzerinde >:e 

(2874). mini kırmızı çini malta ocaklı mut-

ve atideki bürolarımıza müracaat ediniz: crası ve dönmediği taktirde boşan
Mühürdar caddesi No 73-75 Kadıköy. Telefon: Kadrköy 783 malarına karar verilmesi hakkında 
Şirketi Hayriye iskelesi No 10 Üsküdar. Tel. Kadıköy 312 açtığı davaüzerine berayı tebliğ gön 

* * * 
Hava kıtaatının ihtiyacı i-

çin bin kilo tartar dört baskü

lün 31-10-931 cumartesi günü 

saat 15,30 da komisyonumuz

da aleni münakasa ile ihalesi 

ıcra edilecetkir. Taliplerin 

~artnameyi almak ve münaka-

~aya iştirak etmek üzere Fm

drklıda 111. K. O. SA. AL. 

KOM. nuna müracaatlarL(413) 

(3048). 

Yerli fabrikalar mamüla-

tından boz renkte elbiselik iku-

maş kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. İhalesi 28 - 10 -931 

çarşarrba günü saat 15 te ya-

pılacaktır. Taliplerin şartname 

ve nümunesini görmek üzere 

Ankarada lT'erkez SA. AL. 

KOM. nuna müracaatları. Mü
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif 
ve teminat ınektuplari1e mez
kur komisyona mıiracaatları. 
(372). (2872) 

* * * Yerli fabrikalar mamüla-
tından haki yazlık elbiselik bez 
kapalı zarfla münakasaya kon
mu~tur. İhalesi 26-10-931 pa
zartesi günü saat 15 te yapı
lacaktır. Taliplerin şartname
sini ve nümunesini görmek ü
zere Ankarada ıneırkez SA.AL. 
KOM. nuna müracaatları ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin o gün ve saatten evvel tek
lif ve teminat mektuplarının 

ma Komisyonunda yapılacak- bah. 4 oda bir alafranga hela Behar 
tır. Taliplerin şartnameyi al- efendi kiracıdır. 5 - Birinci kat
mak üzere her gün ve ihaleye tı-:ı aynıdır boşdur. 6 - Birinci U· 

- J derilen. arzuhal bila tebliğ iade kılın 

MİLLE-·T--TIYA-TROSUND-A--... :-__ I!!!! mış ve ilanen tebliğat ifası karargir 
olmuş olmakla bir ay zarfında ce-

. tın aynıdır, Mariya Kohen kiracı- Bu gün gündüz ve gece 
iştirak etmek üzere de vaktı dır. 7 - ikinci katın aynıdır avukat memleketin iki büyük 

vap vennesi Jüzümu ilan olunur. 

muayyende teminat ve teklif- Gabay efendi kiracıdır. 8.- ikinci san'atkarı B~roğ/J Dördüncü sulh hukuk 

namelerile Komisyonumuza 

müracaatları. (475) (3366) 

DarÜşl!afaka Müdürlüğün 
den: 

Mektebimiz talebesi için 

(aÇrk münakasa ile (350) çift 

harici, (350) çift dahili ve 

(40) çift hade_.e- kundurası 

ımal ettirileceğinden şeraitinı 
anlamak isteyenlerin her gün 

ve münakasaya iştirak edecek

lerin (28 te§lfinievvel 1931) 

çarşamba günü saat 9,30 da N u 

ruosmaniye camii mahfilinde

ki Cemiyeti Tedrisiye merke-

zine müracaatları. 

1LAN 
İktisadı Milli nezareti ile hali 

tasfiyede bulunan Londrada "THE 
CONSOLİDATED COMPANY 
LT D " şirketinin tasfiye memur~
nun muvafakatı miıcibince mezk~r 

n bu .. tu"'n işlerinin tasfı-
kumpanyanı . . 
yesinc ve tarafımıza t-cvdı edılen 
teminat akçesinden her bir sigo_r.ta
lıya hissesine ait mebliğın tevzııne 
mem11r edildiğimizi mezkur kum-

, b"I' um sigortalılarma 
panyanın ı um . 
arzetmekle kespi şeref eylen~. . 

Alakadaranın evrakı musbıtele~_ı
le birlikte Galatada, Voyvoda. ~ur 
kiye Milli hanındaki idarehanemıze 
müracaatları rica olunur. THE 
CONSOLİDATED sigorta kum
panyasının tasfiye .. me.muru ~ 
Phenix de Vienne T11Tkıyc Şubcsı. 

katın aynıdır Madam Marko kiracı N • F h •Bey malıkcmesindcn: Bcyoğlunda Kum-
dır. 9 - Bir koridor üzerinde 3 o- aşıt ve a rı fer haracı yokuşunda tercüman saka-
da bir alafranga halii bir banyoma- N gında 20 numaralı haneninin bir 

· d el" b" Gündüz: (İSTANBUL'U halli kırmızı çinı öşem ı ır mut- odasında 63kin iken 7-9-931 tarihin 
bah Mösyü Mordo kiracıdır. 10 FETHİ) tarihi piyes 5 perde. de Bulgar hastahanesinde vefat c-
- Diğer katların aynıdır Grizago- Gece: İki temsil birden: (ESKİ HARFLER) ve (VA y den madam Elena Nokrasova'nm 
·d· k" d 5 kat t ı p BEYİM VAY! ... ) sinema - varyete - şante - dueto. rı ıs ıracı ır arasa o u ca terekesine mahkemece vazıyet edil-

makam aydınlık mahali mermer mer Koltuk birinci 50, ikinci 30- Pıaradi 20, localar 200 miştir; tarihi ilandan itibaren es-
diven bası ve koridor üzerinde ze il•••••••-. Ve 150 kuru$lUr <1••••••••ıi . habı matlup ve alakadaranın bir ay 
mini çimento sabit iki kazgan Boga. IP"9••••••••••••••••••••••••••1 ve mirascıLırın üç ay zarfında Bey-

:a:::!~ vlel i~~zm:::r ~~ r; lstan~uı Lı·ınan ,ı·r~eıı·nden.· ·ı :ls~n~ör!~::~a:~:~rı h~~z:~:·~~e~ 
alafranga haıa zemini kırmızı çini uU 1 U oıunur. 
kısmen ahşap örtüsü iki kismen ara ı ____________ _ 
aı budrumu zemini çimento döşe- 19 Tşinievvel 1931 Perşembe günü bitmesi Iazırngelen 
meli oll\Jl yemenici sokağına metha Balat atölyesinin etrafına cevrilecek duvar münakasası 31 
Ji va"dır. ıı göz kömürlük bir hala- Teşrinevvel 1931 CumarteS'i akşamına kadar tehiır edilmiş 

lstanbul ikinci /(/as memurlu

gundan: Tamamına 150 lira kıymet 
takdir olunan Çakmakçılarda Daya
hatıın mahallesinde Büyük Yeni 

yi havidir. Kapılar ve pC<1cereler olduğu alakadarana ilan olunur. 
yağlı boya merdivenli sahanlıği mer 
mer tavanlar kısmen kalemkardır. 

Sünbül sokağında birinci kattan iti-
baren iki şahnişin Sünbül ve Yeme
nici sokaklarında kö.se1ıinde diğer 

birer şahnişin birinci kattan itiba 
ren büyük apartmanları nbirer bal
konu zemin ve bodrum pcnce~leri 
demir parmaklıdır. Yemenici ve Sa 
rı Lütfü sokağında 27 No. lu <lük 
kin zemini çimento arkasında bir 
oda Nikoli efeııdi ldracıdır. Ya
nında 25 No. lu dükkan boşdur. İki 
kattan itibaren Yemenici sokağında 
büyük apartmanlarda dört balkon a
partmanın arka cephesi kısmen tah 
ta kaplamalıdır. Talip olanhrın kıy 
meti muhammenetsinin yüzde onu 
nispetinde pey akçesini müstashi 
ben ve fazla malfımat dosyasında ita 
edileceğinden 929-2217 numaralı do
syası ile 19-11-931 tarih,inde saat on 
dörtten on altıya kadar bizzat veya 
bilvekale müracaat edilmesi lüzumu 
il~n olunur 

Umumi müdürlük 
---------------------------, Han Üst katında Atik 26 cedit 26/27 

!fU nun ,I 11 , ıııııı • No. lı . yazıhanenin 5 his~inden 2 rıım ' W hts'iesının tekrar 8 h1sse ıtıbarile 3 

-= Muallim Mubahat Bey tarafından "'---: hissesi tsraiı Efendiden intikalen 

; Tercüm d·ı Am ı· H Al' . ~ Müflis Moiz ve Hanrı ve Nesim Be e e ı en e ı ayat ımı :eii 
-ı har Efendilere aidiyetine binaen 

(HERBERT N. GASSON) 'un §. 25 Teşrinisani 931 ça'rsamba günü 

-: IDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ f z l saat 14 ten 16 ya kadar tkinci İflas 
BULMAK SAN' ATİ d•iresinde açık arttırma ile satıla-

Ese1'1eri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. [ 'i caktır. Tanzim kılınan şartname 24 

Bütün lş adamlarına tavsiye ederiz. = Teşrinievvel 931 tarihinden itiba-
§ rtn dairede a.Iakadaranın tetkikleri 

:=s Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. ~ ne hazır bulundurulmu5tur. 

w mnııııooım tımnnımııtıırıııııııııı 

iLAN 

Arttırmaya iştirak edecekler yüz 
de 7 teminat vereceklerdir. Satış 

peşindir. Mezklır hisselere ait ver
gi, ve belediye r~simleri ve vakıf 
icaresi mü~teriye aittir. 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenicami ve Beyoğlu devairi Talip olanların ve fazla izahat al 
·· h · · ·1- · d · · .. . . . mak isteyenlerin 931/20 Dosya nu-

Cuın unyetın ı anı seneı evrıyesı munasebetıle, Teşnnıevve- .1 ~ . • 
marası e uaırcmııe müracaatl.3.rı i-

l 1an olunur lin 29 uncu perşembe günü kapalı bulunacaktır. 

Tiyatro, S:nema J 
İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün matine saat 15,30 da 
suvare saat 21,30 da 

--··-
SÜREYYA SİNEMASI 

Gel Evlenelim 
Fransızca sesli, sözliı, sa 

kılı en şuh ve en eglence i 
film. 

1 D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 

Yuna·n vapur şirketi 

PlRE-MARStL YA 
için seri ve doğru posta. 

( P A TR IS) Lüks vapuru 2~ 
1 Teşrinievvel Perşembe günü 10 da 
t Galata rıhtımından hareketle her 

1 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide· 
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
azami tenzilJ.t. 

Umumi acentaları: Gala tada Çi
l ni/i Rıhtım Hanında D. Anagnosto-
1 ,poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 26IZ 

Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün seyahat acenta/ıklarıdır. 

SE YRfSEF AIN 
Merkez accrıta: Galata KöpriJ ba· 

1ı B. 23G2. Sobe A. Sirkeci Miilı 

dar zade han 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 24 Teşrin
evvel Perşembe 14,30 da 
Galata Rıhtımından. 

SOÇETA ITALYANA 
Dİ SERVETSİ MARİTİMİ 

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

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

ALBANİA vapuru 28 Teşrini
evvel Çars,amba (Napoli, 
Mar.;ilya ve Cenova) ya gi
decektir. 

SARDEGNA vapuru 29 Tes
rinievvel Perşembe (Sitmar 
Levant ·Ekspres) olarak (Ro 
dos, Mersin, İskenderon, 
Trablus, Beyrut, Hayfa, Ya

fa, iskenderiye, Mesina, Na

poli ve Cenova) ya gide
cektir. 

Tafsilat ıçın Galatada Mer
kez Rıhtım hanmma umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında Nat
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoğlu 

3599yahut Istanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

« ~uınlu Pınar 
vapuru r ı z ı B 

25 T. evvel R R 
günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf 
silat için Sirkeci Meyme 
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

P Dükkancı esnafa k ara !aylık ... haftalık tak 
•ıtle odeyebLlirseni1 

kefaletle 50 liraya kadar PARA 
alabilirsiniz. 9 - 12 arasıııda rnüra· 
caa.t. 

!stanbul Dördüncü Vakıf 
Han Asma kat 29. 
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BOMONTİ 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
~LA RAKISI 

EFASET, LEZZET ve SAFiYET 
San'at ve fennin birer harikasıdır.<( 

SAL Tİ ve FRANK O 
BOY OK M E F RUS AT M A GAZA S 1 

• 
Fincancılar yokuşu 

No. 70 
Telefon: 22732 1 Ankara şubesi 

Balıkpazarı No. 173 
Telefon: 1855 

Mağazamızda vukubulan harik dolayıaıle 
Yeniden celbettiğimiz mefruşata dair her nevi modem perdelik 

k,•diieler, ipt:kli kumaşlar, tül mister perdeler, mantarlı muşambalar, 
Avusturya hezaran takım ve san.dalyalar, bronz karyolalar ve sair her 
nevl mefru~ata dair eşyalrımız vürut etmiştir. 

Muhterem müşterilerimizi yeniden mağazamıza celbetmek 
üzere fiatlanımz da ,·ekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

l\1aV,az:unızı bir defa teşrifiniz men~aatınız İcabıdır. 

Denizli Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

1 - Denizli Muallim Mektebi binasınrn keşif evrakı müci
bince 10668,5 liralık çimentolu kum kireç harici sıvasile saçak 
tavanları ve boyası bir kısrm dersanelerin daham ile koridoroa 
icap eden bet~n döşemesi ve saire yapılacağından kapalı zarf 
usulile 20 gün müdd_etle münakasaya konulmu~tur. 

2 - Talip olanlar ehliyet vesikalarile teklifnarnelerini 
'"'o7,5 teminatı muvalkkate veya Hükfunetçe muteber bir Ban
kadan alaca&la.n teminat mektuplarının vezne makbuzunu iha
leden laakal bir gün evvel Komisyona teslim edeceklerdir. İha
leyi müteak1.p müteahhidin üç gün zarfında bu teminatı yüzde 
on beş iblağ etmesi lizrmdır. 

3 - Münakasa ilanı 17-10-931 tarihinden 6-11-931 tarihine 
kadardır. 

4 - 7-11-931 cumartesi günü Denizlide Hiiıkilmet karşısın
da Tayyare Cemiyetinde saat 15 te teşekkül edecek Kqmisyon 
da zarflar açılarak teklifnamelerde zuhur edecek fiatlardan la
yik hat teklif eden uhdesineKomisymıca saat l 7de ihalesi yapıl 
makla Vilayet Makamından mezuniyeti istrhsal edilecektir. 

5 - Bu tamirat ihale tarihinden itibaı'l:n 61 gün zarfında 
ikmal edilecektir. 

6 - Fazla malfımat ve şartnameyi almak istiyenler Meık
tep Müdürlüğüne müra~aat edebilirler. (3301). 

Jandarma satın a1ma komisyonu 
riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla 15 bin metre boz renk 
te kışlık yün elbise kumaşı alınacaktır. Taliplerin evsaf ve 
şartnameyi okumak için her gün, ve münakasaya iştirak için 
teminat, teklif ve derecei iktidar evrakile beraber 28, 10/931 
ça?'şamba günü saat 15 te Gedi:kpaşada Jandarma satın alma ko 
misyonuna müracaatları. (3003). 

..... - Gayrimübadil Bonoları -9!: 
.. Almak ve satmak isteymler .~ergün altıy~ kadar, Meydancık, Bü-ı 

yuk Kınacıyan Han, No 24 muracaat edebılirler. Telefon: 22716. 
Telgraf adresi: Ziya tor İstanbul 

tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden=. 

19 ' 10/931 pazartesi günü bilmünakasa satın alınacağı e', 
velce itan olunan (700) kilo Bronz Fosfore mün<E<asası - gö

rmen lüzum üzerine - (2-11-931) pazartesi günü (saat 14) c 
talik olunmusetur. (3343). 

_. ...... ~ - ... -y·---

Fabrikanın hariçten s·öriiniişü 

KOCAT AŞ SUYU ve GAZOZU 
-•••at s&%'S , 

-
Gayet berrak, lezzeti tath, durdukça bozulmaz, iştahaver, mikyasıma 
derecesi birdir, pek nafi, mürekkebatı itibarile çok hazım ve müdrirdir. 

(Vitel ve Evyan maden sularına faik ve her halde daha müessirdir.) 

Mide, böbrek, karaciğer ve damar hastalıklarının tedavisine yarar. 
Kocataf suyundan imal olunan sodalı ve muhtelif meyvalı gazozlar piyasaya sevkolunmuştur. 

Kocataş suyu fennin şeraiti dahirnde kapte edilerek emaye boru
larla Büyükdere Piyasa caddesindeki fabrikasına getirilmiştir. Fab
rikada tam otomatik makinelerle el peymeksizin sodalı ve kaynar 
sularla yıkanan şişelere kendiliğinden dolar, bpalanır, etiketlenir, 
arzu eden her vakit fabrikay\ qörebilir. Caddedeki büyük vitrinler 
önünde makinelerin faaliyeti halkın gözü önünde ve kontrolu altın~ 

dadır. Damacanalar otomatik bir aletle doldurulmadan 
evvel mükemmelen yıkanır. 

Müteaddit ve mufassal tahlil raporlarım ve kaptaj ameliyabnın sureti ve teraitini havi 
vesaik bir broşür halinde derdesti tabı'dır. 

• 

Fabrtleanın dahili tesisatı 

lstanbul Merkez Deposu Ankara, Eskişehir, Adana 
Galatada Fermenecilerde ı ve Mersin Bayii Umumisi: 

NURi B. ve ŞÜREKASI 
Telefon: Beyoğlu 549 

Devlet Demiryolları Umum 
Bakkaliye Miitrahbidi 

MEHMET ALİ BEY 

lzmir ve Mülbakab 
Bayii Umumisi: 

İzmirde Müzayede Salonu 
Sahibi Tüccardsn 

HAFIZ IHSAN BEY 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her Iisar:da intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

i~anlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmiran - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

ökstıreraıere: Katran HAKKI EKREM 

Gayrimübadiller tak 
diri kıymet komisyon 
riyasetinden: 

Karar numaralan 1112 ile 114 
arasında bulunan Gayrimübadille 
rin yüzde 20 hesabile bonoların 
almak üzere T eşrinievvelin 24 üne· 
cumartesi gün Ü saat 1Odan16 ya ka 
dar komisyona müracaatları. (3391 

Marmara üssübahri ve 
müstahkem mevki 
kumandanlı~ından 

Açık münakas 
10000 Kilo Kuru üzüm 26 1. Teşrin 931 pazartesi Sa. 14, 
6300 ,, Zeytin yağı 26 1. Teşrin 931 pazartesi Sa. 14 

20000 ,, Nohut 26 1. Teşrin 931 pazarteııi Sa. 15 
200 ,, Çay 26 1. Teşrin 931 pazartesi ,Sa. 15,5 

30000 ,, Fasuliye 26 1. Teşırin 931 pazartesi Sa. 16 
KapalI zar 

23500 ,, Zeytin tanesi 27 1. Teşrin 931 Salı Saat 14 
25000 ,, Sabun 27 1. Teşrin 931 Salı Saat 15 
26000 ,, Şeker 27 1. Teşrin 931 Salı Saat 16 
50000 ,, Pirinç 28 1. T~rin 931 Çar~~mba Saat 14 
21000 ,, Sade yağı 28 1. Teşrin 931 Çarşamba Saat 15. 

1 - Bundan evvel verilen ilan mefsuhtur. 
2 - Cins ve miktarları yukarıda yazrlı on kalem iaşe mad 

desi yanlaırında gösterilen tarihlerde aleni ve kapalı zarf usul 
leri ile 6/10/ 931 tarihinden itibaren münakasaya konmuştur. 
Talip olanlar ehr gün İzmitte Kumandanlık karargahında Sa 
tınalma komisyon reisliğine müracaat ile şartnamesini göre· 
bilirler. Münakasaya iştirak edecek talipler ihale günü muay 
yen saatleroe eşkali kanuniyesi dahilinde komisyona müracaa1 
lan ilan olunur. (3115). 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

Kumbarayı çocuğunuz için biı 
Eğlence vasıtası haline 
Getirmekle, ona istikbalini 
Ka~andırmış olursunuz ... 

( TÜRKiYE İŞ BANKASI ) 

Istanbul Adliye levazım idaresinden 
İstanbul Umumi hapishane ve teV1kifhanesine mübayaa e<li 

lecek etin icra kılınan münakasasında verilen fiat tali görül· 

müş olduğundan münakasanın lbir hafta müddetle temdidine 

karar vedlmiştir. İştirak edecek taliplerin 29-10-931 tarihine 
müsadif çarşamba gönü saat 15 te Defterdarlıkta müteşekkil 
komisyonu mahsusuna müracaatları. (3383). 

1 Kiralık Büyük Depo 
2000 metro mlirabbaı - Köprüden 5 dakika Haliçde deniı 

sahili ve cadde üzerinde - Ardiye ve fabrika için gayet eJve· 
rişli. Telefon 22520 İstanbul Posta kutusu No 708. 

MiLLiYET MA TBAASl 


