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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Balkanlılar 
Cemiyeti 

Nizameddin ALI 
Akvam cemiyeti on sene ev

vel kuruldu. Balkanlılar cemi
yeti yeni kuruluyor. Birinci ce
miyet geniştir, meseleleri karı
şıktır, gayesine güç gidiyor. 
İkinci cemi.yet dardır, meselele 
ri basittir, gayesine kolay ere
cektir, 

Sahip ve 8aşmuharrir.i. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

• '-umi Neşriyat ve Yazl Müdürü 

ı;:TEM İZZET 

Akvam cemiyeti, beynelmi
lel gaye istihdaf eder. Bu gaye, 
milletlerin anlaşmaları, müsta
kil vahdetler dahilinde kendi 
bildiklerini yapamamalarıdır· 
Fakat bugüne kadar, bu mak
satla, cemiyete arzolunan sayı
sız meselelerin ancak mahdut 
kısmını halledebilmiştir. ister 
siyasi, ister iktısadi sahada ol
sun, sadece irşat ve tenvire 
münhasır kalan faal~yetinde, 
cemiyetin el ile tutulur surette 
ancak birkaç meseleyi intaca 
muvaffak olduğu görülür. G:er
çi irşat ve tenvir, beynelmılel 
meselelerin halline doğru adım 
!ardır Hatta onlarsız ne (anla
mak); ne (yapmak), ne de (in 
tac etmek) kabil olamaz. Zen· 
gin neşriyatı ve vasi kütüpha
nesile Akvam cemiyeti, bir çok 
karanİık meseleleri aydınlat· 
mı~tır Lakin eg" er bu cemiye-

Solda dünkü htyeti umumiye içtimaında alınmış bir resim. Sağda münakalat komisyonu raportörü Reşit Saffet Bey reporunu okurken .. 

arar r 
Arnavutluk ve Yugoslavya murahhasları noktai nazarlarında 
ısrar ediyorlar. Heyeti murahhasamız tavassutta bulundu 

% • ' d • 
tin nihai gayesi, harpten ogan 
keskin vaziyetleri kökünden 
kaldırmak dünya yüzünde şa· 

Dünkü içtimada komisyonların 1 M. Litvinof. 

1 k b 1 d·ıd· Hareket ettı 
' . ks mil bir tesanüt tesıs etme e, 

gündelik hayatın, bu nihai ga-
rapor arl a U e 1 l Moskova sefirimiz 

Yenin çok enginlerinde bulun- 1 d ld 
duğumuzu göstermekte 0ıdu- Bazı münakaşa ara rağmen, ün e e 
~i~~~~ ki 

edilen 
Balkanlılar cemiyeti böyle de neticeler Balkan memle et eri 

ğildir. Balkanlılar cemiyetinde, 
hem meseleler daha mahdut ve hesabına büyük birer kazanç addedilebilir 
dikensiz hem de onlan hallede 
cek insa~lardaki iyi niyetler Balkan konferansı ikinci heyeti 
daha fazla ve açıktır. Konfe- umumiye içtimaı dün sabah saat on 

ak l ' d go"ru''ldu" da Tur" k '--·murahhası Hasan Beyin rans müz ere enn e • ..... 
ğü gibi, Balkanlıların siyasi ve riyasetinde Yıldız sarayının merasim 
iktrsadi meseleleri iktiha.Jll edil salonunda akdolunmuttur. içtima i-

ki saat devam etmiıtir. 
ıneyecek şiddet göstermiyorlar. 
Garptekinden çok hafif bir e- Balkan başvekillerinin 
~alliyet meselesi, Balkanlıların tebrik telgrafları 
sıyasi meselelerinin mihrakını Haaan Bey heyeti murahhasalar 
teşkil ediyor. Garptekinden salonunda hurufu heca ıırasile yer
çok basit istihsal, tevzi, satış Ieriııi aldıktan sonra celseyi açarak, 
ve sermaye meseleleri de Bal- konferansa Balkan hükumetleri Bat 

vekillerinden gelen tebrik telgraflaı;ı 
kanlıların esaslı iktısat mesele- ile bunlara riyaset tarafından ven· 
!eridir. Öyle ümit olunabilir ki, len cevapların okunacağını bildirdi. 
siyasi meseleleri halledecek in- Konferans katibi umumisi Ruten 
•anlardaki iyi niyet, bu mesele Etref Bey telgraflan okudu ve al
lerin sür'atle bitirilmesini ko- kışlandı. 
laylattıracaktır. Müşterek yaşa Cemiyeti akvatrın altikası 
nan uzun bir tarih, başka şera- Müteakıben müşahit olarak bulu
it içinde güç olabilecek siyasi nan Cemiyeti Akvaın sulh. büKir~~u :.e 
anla~mayı, Balkanlarda müm- yeti ikinci reisi M. Lud~ıg . ır 
kün hale koymuştur. İktısadi "utuk irat ederek Cemıyetı ~va-

t b 
. . mm umumi sulh için çok faidelı O• 

an aşmaya gelince, unun ıçın lan bu konferansı büyük bir ~aka 
lıütün esaslar vardır. Altı Bal- ve dikkatle takip etmekte oldugun~ 
kan memleketi, ziraatçidir, me- söyledi ve muvaffakıyetl.er ~.emen~ 
&ai vaziyetleri birdir, Bu müşa• etti. Carnegie müessesesı. mumesoıli 
lıih vasıflardan dolayı, Balkan- M. Babkok ta bu temenru_Yata hara
lılarrn iktısadi bünyeleri göze retli bir lisanla iştirak ettı· 
Çarpan vahdet gösteriyor. Bu Münakaltita ait rapar 
tartlar içinde olan memleketle- Sonra münakalat komisyonu ra-
rin iktısatça anlaşmalan ve İk· pörtörü Reşit Saffet Be~1 raporud,u 
lısat işlerini müşterek olarak okudu. Raporda temenru er var : 
nizamı:ı koymaları kadar kolay 1 - "1932 senesi ilk üç ayında 

Balkan meml;'ketleri şiıııendifer ~da 
§ey olamaz. releri ve Balkan Turizm mümessılle 

Hükmedebiliriz ki, Balkanlı- rinden mürekkep bir komisyon te§· 
lann birleşmesi için zemin kilile bu idareler arasında ittihat ve 
hiç bir zaman bugünkü kadar irtibat temini , 
tııüsait olmamıştır. Zira, Bal- 2 _ Balkan meml~ketleri arası?.· 
kanların öte tarafı, yani garp, da posta ittihazını istıhdaf etmek u
e~ kanatıcı ve sarsıcı hidisele- / ~ 
tın zebunudur. Garpte bugün J · 

llnıumi bir çöküntü manzarası 
\>ar. Müesseseler biribiri arka
•ından, düzünelerle, yüzlerce 
\>e hatta binlerce (Amerikada 
lıankalar!) yıkılıyor. İstihsal 
tııekanizması, o, senelerce sarfo 
lıınan zeki emekle yükseltilıniş 
Cesim tesisi., buhrana dayanamı 
l'or, rahneler içinde aca kıvra
nıyor. En sağlam şöhretleri ka 
~anan garp paraları, zan ve ha 
l'al gölgesi içinde esrarlı suret 
le yuvarlanıyorlar. Taliin, da
ha hangi paraları koruyacağı 
\>eya korumayacağı belli değil
diı-. Nihayet, başı bo§ ve peri
!an bir istihlak bütün iktısadl 
~aafları ikmal :tınektedir. Ne 
en büyük ilimlerin tavsiyeleri
lli yüz binlerce nüsha tabede
reıt dünyaya yayan Akvam ce
tııiyeti neşriyatı ne arka arka· 
h toplanan Akvam cemi.yeti 
konferanslan, ne garbin sathın 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hoğczdaki gezintide balık
çılar misafirlere taze balık 

ikram ettiler •. 
zere alb Balkan hiiklımeti mümessil 
terinden mürekkep bir komite yapıl 
ması ve Balkan memleketleri mck-

( ... 
Murahhasların ıere/ine dün Beglerbegt sarayına• 

verilen çag ziyafetinden iki ıntiba .• 
tupları için "Balkan Birliği pulu,, 
namile bir pul ihdaaı, 

3 - Gerek posta ve gerek diğer 
nakliyatta Balkan memleketleri için 

yüzde 20 • 30 tenzilatlı bir tarife 
vücude getirilmesi. 

Raporun kıratini müteakıp Y u-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Kıbrısta Rumlar 
isyan mı ettiler? 

Gelen telgraflar vaziyetin çok 
karışık olduğunu bildiriyor 

KAHiRE, 22 (A.A.) - Kıbrıs 

adasında bir takım karga§81ıklar 
çıkması üzerine Kıbrı& hükumetine 
askeri yardımda bulunulması hak
kında Kıbrıs ve Mısır hükiimetleri 
ara~unda muhabere cereyan ettiği 
öğrenilmi§tir. 

KAHl~E, 22 (A.A.) - Kahire 
ye gelen bir telgrafta bildirildiğine 
göre Kıbrıs valisinin Nicosiadaki 
evi yakılıp kül haline getirilmi§tir. 

Eestern telgraf kumpanyası La-• 

ruaca müstesna olmak üzere diğer 
şehirlerdeki bürolarını kapamağa 
mecbur olmuştur. Laruazadaki bü
ro bugiin saat 18 ze kadar açılmakta 
devaın etmiştir. Kıbrıs hüklımeti 
mümkün olduğu kadar süratle bir 
kruvazör ve bir tayyare gönderilme
sini istemİ§tİr. 

Laruacadaki telgraf merkezi de 
faaliyetini durdurduğu takdirde 
Kıbns adasile muhabere gelecek 
bahriye askerleri tarafından bir tel-

Hüseyin Rağıp B. 
de beraber gelecektir 

MOSKOVA, 23 (A.A.) -
Türkiye hükumetinin vaki o
lan daveti üzerine Hariciye ko 
miseri M. Litvinof Türkiye 
Cumhuriyeti hükfrmetini res
men ziyaret etmek üzere bu
gün refakatinde Türkiyenin 
Moskova sefiri Hüseyin Ragıp 
Bey olduğu h.alde Moskova
dan Ankaraya hareket etmiş
tir. İata~y<mda kendisini •e
limlıyanlar meyanmda Alman 
ya sefiri de hazır bulunmuıtur. 

* * * Pazartesi günü şehrimize ge 
Iecek olan Rus Hariciye komise 
ri M. Litvinof, aynı günün ak
şamı posta trenine raptedile
oek hususi vagonla Ankaraya 
•İd~ek, Cumhuriyet şenlikle
.inde ve resmi balo ve resmi ka 
bulde bulunacak, 1 teşrinisani. 
de İıtanbula dönerek Eğe vapu 
ru ile tiryesteye gidecektir. M. 
Litvinof, Ankara Palasta misa 
fir edilet:ektir. 

Tevfik Rüştü B. 
bugün gidiyor 

Hariciye vekili. Tevfik Rüş 
tü Bey bu akşam Ankaraya 
gidecektir • 

Y enibahçede 
Milyonlar 
Sokağa ahlacak 
Atletizm federasyonu 
reisi Bürhanettin B.in 
yazısını ikinci sahife
mizde okuyunuz. 

-·-·-···················----
aiz istasyonu tesis edilinceye kadar 
inkıtaa uğrıyacaktır. Yarın sabah h 1 

kenderiyeden Kıbrısa Gir miktar u
ker gönderilecektir. Kıbns ahalisi
nin büyiik bir kısmının Yunaniıta· 
na iltihak arzusunda olduğu gayri 
resmi surette bildirilmektedir. 

Nicosiada vaziyetin çok vahim 
olduğu ıöylenmektedir. Bununla be 
raber gönderilecek kara ve deniz 
kuvvetleri geldikten sonra galeya
nın basbrılacağı zannolunmaktadır. 
lngiltere'nin Akdeniz filosu Suda 
limanında toplanmıştır. Filo baŞku- 1 
mandanı Kıbnsa iki kruvazör ile 
1400 asker ve zabit ıröndermittir• 
Bu kuvvetler yarın sabah Kıbrua 
varacaktır. Aynı zamanda bir de aı 
ker nakleden tayyare gönderilmiı
tir. 

Muhtelit- kurtuluş maçından bir enstontene 

Muhtelit takımımız 
Kurtuluşu 8-0 yendi 

Forvet hattının bu kadar sayı kayde1 
• 

mesi Zekinin oyunu 
gayet iyi idare edişinden ileri gelmiştir 

Galatasaray - F enerbahçe 
muhteliti dün, Yunanlılarla ya 
pılacak olan müsabakalara ha
zırlık olmak üzere, Kurtuluı 
ile bir eksersiz müsabakası yap 
tı. 

Fener - Galatasaray muhteli 
ti sahaya şu şekilde çıkmıştı: 

Avni Burhan, Milat - Ce
vat, Sadiı, Reşat - Niyazi, Mu
zaffer, Zeki, Fikret, Rebii, -

Hakem Niyazi Beydi. Oyu
na muhtelitin hücumile başlan 
dı. Daha ilk dakikadan itiba
ren, Zeki ~lere ve açıklara ver 
diği İnce paslarla-forveti itle-

• 

tiyordu. Hakimiyet tamamile 
muhteli~te.. Bir hüclllllda Filı 
retten Rebiiye, Rehi~en Zeki 
ye, Zekiden Fikrete geldi. T o 
pu Fikret sıkı bir şütle ağlara 
taktı. Bunu Fikretin Rebiiden 
aldığı pasla attığı ikinci golü 
takip etti. Devrenin sonlanna 
doğru Rebii de üçüncü golü 
kaydetti. Bu devre de 3 - O 
bitti. 

İkinci devrede muhtelitte 
b~zı değitiklikler yapıldı.. Rıza 
kaleye, Cevat ortaya, Suphi 
sağ haf mevkiine almdı. Muha 

(LUtfen sahifeyi çeviriniz) 

Saraydan bir 
kaç hatıra' 

Yazan: iZZET ZIYA 

Esbak mabeyn katiplerinden izzet Ziya Beyin "Hatıratunla Baı
ba§a!,, ünvaıu altında ecki sarayların içini ve dıııru çok cazip fıkralar 
ve zarif hil.~yelerle nakleden külliyatını YARINDAN iTiBAREN 
tefrikaya başlıyoruz. 

Hab·ratımla haşhaşa! 
Geçmiı bi•.• devirde u~n zamanlar sarayın İç:yÜzÜnü görmü,, ınsan

lannı tanunış ve bu insanlıınn göriit, biliı, anlayıf tarzlarmm çerçeve
si içinde g~en birçok maceralarının kı•un ksm ifade ve hikayesidir. 

izzet Ziya Bey yarından itibaren bu saray menkabelerini 
hikayeye başladığı zaman, "Milliyet,, sahifelerinden yakın 
lbir tarihin bilmediğiniz ve işitmediğiniz daha bir çok saf
ha~arını öğrenmiş olacaksınız. 

Her biri ayr ayrı, bazıları bir iki ırün, bazılan daha fazla günler de
vaın edecek olan bU. hitıralan karilerimizin zevkle ve alaka ile takip 
edeceklainden emin bulunuyoruz .. 



YIICLI -----
---~-·-- - ---· --·-~-----

Y~nihahçede milyon-! HARRCt HABERLIER 
lar sokağa atılacak 

Stadyomun yeri lstanbul haritası
nın boş kalan yeri değildir 

Senelerden beri lstanbulda 1 bime giden turasıdır. Madem 
bir stadyum inşası için netice- ki; Yenibabçede yapılmak mu 
siz emek sarfedenler vardır. karrerdi, neden beni beraber 
Bunlardan birisi de benim. işi· alıp, Y enibahçenin aleyhinde 
mi gücümü bırakır bu itin pe- rey '!'e~~i.~ . ve bu suretle 
tinden koşarım. latanbul bele- bay~~yetım~ı ~ paralık etme. 
diyesi belediyeler kanunu muci ye lu~um gord~er. ~en ~lene~ 
bince lstanbula bir ıtadyum beledıye beyetı fennıyesme hı· 
yapmak mecburiyetini hafifçe tap ed~y.orum:. Bu m?te~aas~s 
hissedince ortaya bir Y eoibah- zevat ıçı.nde bw taneaı bıle bır 
çe meselesi çıkardı. Geçen kıt ıtad nedır, naıd yapılır, nereler 
başında latanbulun ileri gelen de .olu~sa miinasipti~? _Bu cihet 
spor erkanile birlikte o zaman lerı mutalea etmemıttır. Onlar 
tehremini ve ıimdiki vali Mu- Y.alnız ıebir haritas~run kendile 
hiddin Beyfendi yanında heye- rıne bot gelen bır noktası· 
ti fenniye müdürleri Ziya Bey m örtmek kaygusunu güdü
de olduğu halde lıtanbulun yorlar. Stad ihtiyacını 
ıtadyum olabilecek yerlerini kim hiaaettiyae evveleo onlara 
gezdi. Ben de o arada bulun- bunun nerede olacağını sormak 
muştum. Evveli heyeti fenni- lizım idi. Bunu yaptılar, neden 
ye müdürü Ziya Beyfendinin o~ların fikirlerini ~abul et~e
gözbebeği olan Yenibabçeyi dıler? •. Burada efkarı umumıye 
görmek istedik. Bir türlü yanı· yi bir noktaya karıı tevcih et. 
na yaklatamadık. Fatihteki mek isterim: 
tramvay durak yerinden seyret Belediye belki milyonlar sar
tik. Birıey anlayamadık. Niha- fedip Y enibahçeye bir ıtad ya· 
yet Sulukulede ıurlarm üstüne pacaktır. Fakat bu stadın ida
çıkıp beş kilometre uzaktan bir mesi için para lazımdır. Yeni 
harp sahasını ıeyreder gibi gör bahçedeki ıtadda kimse gidip 
dük ... Bir tehremininin otomo- oyun seyretmez, seyretmeyin
bilile bile yanına yaklaıılama- ce de bizim en mühim maçlar 
yan Yenibahçe bostanlarına gene Taksim kışlasının avlu
ıtadyum yapılamıyacağını o za ıunda oynanır. Varidat temin 
man Şehremini Bey de kabul etmeyince oranın idame masra 
etti. Gezdik, dolaf tık, Nihayet fı belediye bütçesine yüklenir .. 
Sipahi ocağmm arkasındaki itte btr memurun inadı yüzün· 
Yorgancı bahçesini müttefikan den tehir bütçesinde her sene 
beğendik. Bu bahçenin sahiple binlerce liralık fuzuli masraf!.. 
rile emanet arasında ozaman ar Bu masrafı yapmadınız mı iki 
sanın bedeli noktasından uyu- sene sonra gazetelerde tu ilim 
ıamadı idi. Ben tahıen ona da görürsünüz: 
çare buldum. Mal sahipleriııin "Y enibahçede kain ve 1:,t;;e
fazla kıymet lutfettikleri ufak diyeye ait stadyum nam oyun 
bir kısımdan sarfınazar ederek yerinin otlan müzayede ile sa
elli metre kadar ileride kafi tılacağından talip olanların pey 
mikdarda ve belediyenin kabul akçelerini müstashiben beledi
edeceği fiatte yer temin ettim. ye levazım müdürlüğüne müra 
Lakin belediyedeki ıtadyum ha caatları., 
reketi durmuştu. Şimdi gazete- Bir taraftan atlar Y enibahçe 
iade görüyorum ki; belediye stadyumunun otlarını yerken 
tekrar Y enibahçe meselesine latanbul çocukları gene Tak
ı·ücu etmiş. Esasen bir dairenin sim kışlası avlusunun toz, top· 
fen müdürü kafasına bir şey ko rağı içinde spor yapacaklar ... 
yarsa onun aksini yaptırmak İstanbul belediyesi de "Is
çok güçtür. Ben tii o zaman he· tanbula stadyum yaptım., diye 
yeti fenniye müdürü Beyin Ye- rahat rahat uyuyacak!. 
nib~hçe Üzerindeki ısrarını be- Türk Atletizm fede-
ğenmemiştim. l,te gene oraya rasyonu Reisi 
rücıı ettik. Yalnız benim gari- BÜRHANEDDIN 

cım hattı daha düzgün bir o
yun oynadı. Sırasile Fikret, 
dördüncü, Zeki beşinci, yine 
Fikret altıncı, Muzaffer yedin 
ci ve Zeki de sekizinci golü 
kaydetti. Ve maç ta sekiz -
sıfır mubtelitin galibiyetile bit 
ti . 

Takımın heyeti umumiyesi 
ne bir nazar atfedelim. Kale
de Avni mütereddit müdafaa 
çok bozuk muavin hattında en i 
yi oymyan Re9attı. Sadi fena , 
Cevat iyi, fakat topu ayağm -
da fazla tutuyor. Bundan vaz
geçmesi lazım. Mubacım hatb 
iyi idi. Niyazi çok güzel, 
Muzaffer o kadar iyi de
ğil! Zeki, onu herkes bilir. 
bugiin de kıymetini g&tMdi. 
ince paslarla muhacim hattı
nı çok iyi i9letiyor. 

Fikret, Rebii, ikisi de gü
zel. Takımın en kuvvetli nok
tası ..• 

Lilc maçları 
Bu müsabakadan evvel lik 

maçlarına devam edİıldi. 

ilk müsabakayı Süleymani
ıe - lstanbul spor ikinci ta
kımları yaptı. lstanbulspor 
sahaya evveli yedi kiti ile çık 
mıttı. Bilihara takımlarını on 
bir kişiye iblağ edebildiler. Ne 
ticede Süleymaniye O - 2 ga
lip geldi. 

ikinci müsabaka: Beykoz • 
Vefa ikinci takımları arasında 
idi. Beykoz cidden §ayam tak 
dir bir oyunla hasmını 4 - 1 
gibi kahir bir farkla mağlup et 
ti. Sıra üçüncü takımlar müsa 
i>akasına gelmifti. Süleymani. 
ye - lstanbulspor · karşılattı. 
ı\ncak Salihattinin yaptığı tek 
ıir golle galip gelebildi. Bu
gün Süleymaniye lstanbuls
pordan daha güzel bir oyun 
oynadı. Muhacim hattı netice
ye müessir olamıyor. Eier 
for hattında fırsatçı bir oyun-

cu o!ınu, olsaydı, muhakkak 
ki netice böyle olmazdL Gali
biyeti daha kuvvetli bir ihti
mal dahilinde idi. lstanbul-
spor bu sene lik maçlarında 
çok zayif hi11inin yerini bir 
türlü dolduramadılar. Bey
koz - Vefa: Bu maçta battan 
&§ağı kadar asabiyet içinde 
geçti. Beykoz müdafaa&ı daha 
ilk dakikadan i.tibaren aksama 
ğa batladı. işte müdafaanın 
bozuk oyunu üzerine Vefa ha
kimiyeti aldı ve Naci bir gol 
kaydetti.. Devre de O - 1 bit
ti. 

ikinci devre yakJaıtıiı za
man yine Vefa hücumda! Bu 
hücumların biri yine golle neti 
celendi. Herkes Vefanın ırali
biyetine muhakkak nazarile 
bakıyordu. Fakat Beykozlu
lar canlı bir oyun oynamağa 
batladılar. Ve oyuna hakim 
oldular. V efalıJarda timşek a
lameti baş gösterdi. 

Beykoz aıkııtınyor, hücum 
lann birinde batalı bir hare
ket üzerine Beykoz lehine bir 
penaltı! Mustafa bunu gole 
tahvil etti. Bunu Mustafanın 
çok güzel bir ıütle kaydettiği 
beraberlik ırolü takip etti. 

Beykoz bundan sonra bir 
iki gol fırsatı da kaçırdı. Ve 
maç ta 2 - 2 beraberlikle ne
ticelendi. 

Güreı 
lıtanbul mmtakasınm yap

tığı tarkm ilk gürq tqvik mü 
sabakaları dün Beyoğlu C. 
H. F. salonunda yapıldı. Mü
sabakalar Turnuva uıulile ya. 
pılmaktadır. Birde batlıyan 
maçlar ,5 kadar devam etti. 
Ve netice alınamadığı için di
ğer güretler gelecek haftaya 
kaldı. Gelecek hafta yapılacak 
olan müsabakalardan sonra 
929 - 930 seneıi birinciye ve 

M.Laval 
Vaşingtonda 
Nevyorkta iken bir 

nutuk söyledi 
NEV - YORK, 22 (A.A.) -

M. ı.a ... ı Nevyork'ta hiç bir ecnebi 
ziyaretçinin görmediği derecede ha
raretli ve coıkun bir ıurette kartı· 
lanmıtbr. M. Lava! yanında kızı ol 
ıluğu halde Vaahington'a hareket 
etmiıtir. 

NEw • YORK, 22 (A.A.) -
M. Lava! bu aabah saat 9, 15 te 
New - york'ta karaya çıkmııtır .. 

Cadde ve aokaklarda büyük bir 
kalabalık vardi. Yüzlerce kimıeler 
yijkıek yerlere çıkmağa çalışıyor ve 
ya pencerelerden sarkıyordu- Poliı
ler intizamı muhafaza huıuıunda 
çok güçlük çekiyorlardL 

Kara ve deniz kuvvetlerinden 
ayrılmıf müfrezeler önlerinde mu
zika olduğu halde Brodway mey
danında ıec;it reımi yapmağa baztr
larunıılardı. Fransız baıvekilini hü 
kumet namına karıılamak üzere M. 
Stimaon rıhtımda bekliyordu. M. 
Lava! karaya çıkmak üzere ile de 
France'tan muşa bindiği 01r&da 19 
pare top atılmak suretile seJamlan
ınqtır. 

M. Lauaualin Amerikada 
söglediği nutuk 

NEw - YORK, 22 (A.A.) -
M. Lava! birçok mikrofon önünde 
Fransızca olarak söylediği bir nu
tukta aon günlerde çıkan vahim 
buhranın diğe:- memleketlerde ol
duğu gibi Amerika' da da inkişaf Yeo 
terakki hareketini ayni deı·ecede sek 
teye uğratmıt olduğunu beyan et
mittir. 

M. Lava! nutkuna tu ıuretle de
vam etmittir: 

"Şüphenin ve itimatıızlığın tef
rikaya düıürüp parçaladığı dünya
nın bugünkü vaziyetinde büyük A
merikan ve Fransız demokrasileri 
sükU.n ve müvazeneyi yeniden te
siı edebilecek usulleri birlikte ara
yıp tatbik etmek vazifeıile mükellef 
tirler. 

Bu sözlerimi medeniyeti tehdi
teden tehlikeleri uzaklaştırmak bu
ıuıundaki emeklerinize iıtira.ke az .. 
metmit bir millet namına söylüyo-
rum • ., --------

Yugoslavya ya kredi 
BELGRAT, 22 .A-A.) - Bazı 

ecnebi bankalan Yugoılavya'ya bir 
milyar Dinarlık bir kredi açmağa 
muvafakat etmişlerdir. Bu laf!dinin 
300 milyonluk dinarlılı; kısmı bil
haua Fransız bankaları temin ede
ceklerdir. 

M. Reynaud Çamboç'ta 
SAIGON, 22 (A.A.) - M. 

Reynaucl, Camboç krallığının mer
kezi olan Pnom - Penhe gelmit ve 
kral tarafından kabul edilmiıtir. 

Rusya ve 
Teslihat 

Mançuri 
ihtilafı 

M. Litvinof un ziyareh 
Litvinof'un Cemiyeti Japonlar Mançuride 

akvam yerleşmeğe bakıyorlar 
TOKYO, 22 (A.A.) - Harbi

katipliğine bir telgrafı ye nezareti Mançuri'deki Japon aa-

" f zvestiya ,, gazetesinde çıkan 
bif makale 

MOSKOVA, 22 (A-A.) - Tas kerlerinin mevcudunu arttırmadan MOSKOVA, 23 (A.A.) -ı manidir. Cemiyeti Akvam 
ajansı bildiriyor. Hariciye komiseri müdafaa vaaıtalarmı ve kuvvetini Tas ajansı bildiriyor: M. Lit- Türkiye'ye siyasi müzaheret-
M. Litvinoff 2 tetrinievvelde Cemi· ço.ğaltınak makaadile Mançuri'ye ki • b ) b"I k b. . tt 

Y
eniden mitralyöz ve makineli tü- vinofun yakında Tür ·ye ye te u una ı ece ır vazıye e. 

yeti Akvam kitibi umumiliği tara- h ebe · d "ld" o·" t ft T ·· k 
1 · h k fek go""ndenneg-e karar vermi•b·r. yapacag"ı seya at münas tı- egı ır. ıger ara an ur ı fmdan tahdidi te&lihat mese esı a • k 

kında gönderilmit olan ve cemiyet- Çin _ Japon ihtilli/ı le lzvestiya gazeteleri şu sa- ye emperyalist devletlerin i • 
çe teklif edilen teılihat müzakereıi- h•kkında mütalea tırları yazıyor: tısadi yardımından mahrum-
ni Ruıyanın kabule amade olup ol- LONDRA, 22 (A.A.) _ lngiliz Emperyalist devletlerin dur. Türkiye cumhuriyeti biz-
madığını istifsar eden mektuba tel· mabafili intihabat itlerine rağmen Rusya ile Türkiye arasında i· zat kendi menbalan esası üze 
grafla cevap vennittir. Çin Japon ihtil8fmın muslihane bal· kaa çalıştıkları manialara ve rinde inkitaf ve terakki etmek 

M . Litvinofi'un telgrafı tudur: li için Cenevre'de aarfedilen mesai- müşküllere rağmen bu iki mem tedir. Türkiye kendi ziraati
Hüki.ımet 2 tetrinievvel tarihli yi dikkatle takipten hali kalmamak- leket münasebatı 10 sene ıü- ni kendi nakliye vasıtalarını 

ve Cemiyeti Akvam meclisi kebiri tadır. Alakadar mahafilde bugün ren imtihan devresini muvaf. ve bütün iktısadiyabm inkişaf 
tarafından taıvip edilmiı olan teoli- yapılan tahkikat Londra'daki Çin • fakıyetle geçirmiştir. Emper· ettirirse kendisini ecııebi em· 
hat müzakereıi teklifine müteallik Japon mahafilinin noktai nazarları· 
mektubunuzla merbutatım almıttır. nı müıpet bir tekilde izaha müaait yalistlerin vait ve vaadine bo- peryalizmin elinde bir esir 
21 tarihli telgrafnamemde hükii- tir. Çinliler Japon metalibi hakkın- yun eğmediğine Türk milleti- derecesine indirmeksizin bil
metiiin diğer hükliınetlerle birlikte da muhteriz davranıyorlar. Bu ma- nin pişman olmaaı için ortada ahara iıtihsal kuvvetlerini İn· 
tahdidi teslihat konferansının deva- talibin ilk üç noktaaı münakata edil hiçbir sebep mevcutolmadığını kitaf ettinneğe muvaffak ola
nu müddetince diğer bükumetlerle memektedir. Zira Çin bütün ecne- zannederiz. O millet Sovyet ca"ına •üphe yoktur. Sovyet 
birlikte teslibah tatil taahhüdüne bilerin tekeffülüne karar vennittir. R ·ı 1 · .. ebet 15 '" 
gı"rö~g-ini ar2etmi•tim. Hükiime- Dö d.. ·· okta dab · d ·· usya 1 e 0 an eyı munaı • ittihadının serpilmesile sana-

-r-- , r uncu n a zıya e muna- J • . "d · T·· ki 
tin hali buırda teklif olunan Ye 1 kaşa edilmekte. Fı..luıt Mançuri de- ; ~nnı 1 ame etmıı ~e ~r ye yiletmesi onu kendi milli iı-
tetriniaaniden itibaren 1 ıeneden miryollarında yabrılmıt olan Japon nın Sovyetler aleybıne bır eD• tiklilleri için mücadele eden 
ibaret bulunan müddeti de kabule ıennayelerinin tediyesi çarelerini trika ocağına verilmesine mü- milletlere yalnız siıyaseten de. 
amadedir. Naııl ki tarafımdan ih- bulunacağı düıünülmektedir. Lakin saade eylememettir. g" il, iktısaden de yardım ede-
zari komisyona verilen proje ve Çinliler ~a~~ın aon talebi olan Cihan Emperyalizminin 
mukavelename ıuretleri mucibince ve her turlu muzakerattan evvel ~a hikıneti vücudu başkalarına bileceği zamanına yaklattır· 
teslihatı tamamen terk veya asgari pon hukukunun tanınmaaına daır l . . . d "•I maktadır. Tarihte ilk defa o-
badde tenzile de amade bulunmak- bulunan teklifleri kabule f"Y&D gör- yar~ımda bu unınak ıçın egı )arak iki memleket arasındaki 
tadır. Maarnafih bütün devletlerin memektedirler. Çinliler 1915 mua· belki muavenete muhtaç bulu-
de ayni surette beyanatta bulunma- bedesinin cebren kabul ettirilmiı ol nanları saymak içindir. Em- münasebetler soygunculuk üze 
lanrun ve bu beyanatın kendileri duğunu ileri ıürerek muteber olma peryaliat devletlerin kendile- rine değil, lakin iki milletin 
icin taahhüt teşkil eylediğinin taı- sını tanımıyorlar. rinden daha zayıf milletlere müsavatı üzerine istinat et· 
rihi icap eder· Bir de taahhüdün her Çinliler şimendifer).,.. hakkında hücum etmek suretUe şimdiki mektedir. Bu münasebetler iki 
nevi tealibata askeri kuvvet mikta- 1918 de lngiliz bankalarile Pekin b h I . I . d milletin birbirini tecrübeleri-

iz d ··t ilik bu hu""k• t" da b" t k .b.'°' u ran ı vazıyet enn en kur-
rına ve ma emeye e mu ea ume ı arasın ır a ım ı ...,. I " l l Ç" nin ve tekniklerinin semerele-
lunduğunun vazihen beyanı muk- nameler aktedilmiş olduğunu, fakat tu maga ça ışacak arına ın 
tezidir. timdi Pekin bükümetinin ortadan vak'aları §ahit ve delildir. rinden müatefit etmeleri gaye-

Cemiyet tarafından ittihaz olu- kalkarak yerine Nankin hükümeti- Türkiye coğrafiya noktasın- sine doğru inkiıaf etmektedir• 
nan karara bazı devletlerin taah- nin kaim olmuı olduğunu söylemek dan müsait bir vaziyette bu- derin surette kaniiz ki M. Lit
hüt hilafında vukubalacak hareket- tedirler. lunmaktadır. Bu vaziyet Tür- vinofun ziyareti Türk - Rus 
lerine müteallik olarak üçüncü en-· Japon mahafiline gelince, bun- kiyenin zararına olarak men- dostane münaııebetlerini yukar 
cümende yapılmıı olan ihtira kayıt· lar Japony;ı'nm muahedelerin tatbi-
larmın cemiyet tarafından kabul ve- kini iatemekte oldu~unu ve bu mu- faatler teminine yeltenen Em- da ıöylediğimiz esas üzerindf 
ya reddedilmit olduğu da zikredil- ahedeleri Cemiyeti Akvamın da peryalistlerin bu yoldaki teteb kuvvetlendirmeye yardnn ede-
mektedir. kabul etmit olduğunu söylemekte- büslerine kartı kuvvetli bir cektir. 

Bu meseleler tasrih ve tavzih 1 dirler. M. Briand'ın müzaker~ta ka B 
edilmedikçe her devlet taahhüdab- pıyı açık bulunduracak mahıyette ulgar memurlarının maaşı iniyor 
ru dilediği gibi tefıir hakkına malik Cenevre'de aarfetmekte olan g~y
oldukça mütekabil tikiyetler içti- re.t heba olmak~adır .. A~ş"'."'" dogru 
nabı gayri kabil bir mahiyet alacak alakadar mabafilde mkbınlik arbnış
bu da raporlarda mevzuu bahiı iti- tır. 
mat bava11nı vücude geıirmeğe yar Cenf!flre.<fe 
dım etmiyecektir. Bu cihet inkar CENEVRE, 22 (A.A.) - M. 

SOFYA, 22 (Milliyet) -
Bulgar parlamentosu tasarruf 
maksadile, meb'uslar da dahil 
olmak üzere maatlarda tenki
hat yapmağa karar vermiştir. 

1 Te~rinisaniden itibaren, 
memurların maaşları yüzde 
10 - 15 noksan verilecektir. 

Hazine varidatını arttırmak i 
çin, hükiimet demiryolları, pos 
ta tarifeleri ile mevaddı iptida 
iye ithalitmdan alınan gümrük 

resmini arttırmağı ve bir nevi 
kazanç vergisi ikamesini tasa,, 
vur etmektedir. 

olunamaz. Beytıelmilel taahhütler Briand Cemiyeti Akvam mecliıi aza 
hakkındaki Cemiyeti Akvam mu- aının . Japon ye Çin murahhasları 
karrerahnm huzur ve aarabatten müsteına olarak • İttifakla kabul et
mahrumİyeti Mançuri'de itimat ha- tiği bir karar ıur tini mccliıin iç .. 
vaamı teıiı etmekten çok uzak bir 1 timaı bittikten sonra neşretmiş~ Çin 
taknn ,ayanı tec•sÜf hadiselere yol ve Japon murabhaılarını ba karar B ı h · h len·nde grevle 
açmııhr. Her halde bükiimetin li- ıuretinj kabule davet eylemiştir. U gar apıs ane f 
zun olan bütün taırihat yapılınca Bu karar sureti:'tde Japonya'dan ' 
diğer devletlerle yani surette tealiba Mançuri' deki aıkerler ini derhal de-
bnı tahdide amade bulunmakta- miryollar mıntakasına doğru geri 
dır. çekmeğe baılamaaı, bu harekete 

!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!! tedrici surette devam etmesi ve mec 
1 liıjn gelecek içtir.-ıaına kadar asker

lerini tamamen geri çekmit bulun-

SOFYA, 22 (Milliyet) -
Sofya merkez hapisanesindeki 
grevden sonra, Silvan hapisa
nesincleki mahkumlar da bir 
grev ilan etmişlerdir. 600 mah 

pus, bir kaç giindenberi teı
dit edilen hapiaane nizamname 
sini protesto makamında, atel 
yeterde çalıtmaktan imtina e,t. 
mitlerdir. ikinciye madalyalar tevzi edile 

cektir. 

Türkspor turnuvası 
Türkapor refikimizin geçen 

sene olduğu gibi lise ve orta 
mekteplere mahsus ayrı ayrı 

iki futbol turnuvası tertip etti 
ğini yazmııtık. Perıembe gü
nü 16 lise ve sekiız orta mek
tep murahhası Türkspor ida
~esinde toplanarak maça 
ait mukarreratı ittih•z eylemiı 
tir . 

Bu seneki T ürkıpor turnu
vasına ırirecek olan mekteple -
rin isimleri ıunlardır: 

İstanbul, Kabataı, Darüt
ıafaka, lstiklil, Feyziati, Sen 
benova, Sen Jorj, Hayriye, 
Pertevniyal, F eyziye, Şitli T e 
rakki, liseleri, Rober Kollej, 
Göztepe Amerikan Kollej, Na
fia Fen, Erkek muallim, lstan 
bul Ticaret mektepleri, Gelen
bevi, Gaz• Oıman Paıa, Çeo
berlitaı, Üsküdar, Şemsül Me 
katip, Davutpaıa, Orta mek
tepleri, Orta san'at, Ameli 
Hayat, mektepleri. 

Maçlar liae ve orta mektep 
ler arasında iki ayrı turnuva 
halinde yapılacaktır. 

Liseler evveli tasfiye usu
lile oynuyacaklar ve mağlup 
olanlar çekilecektir. Finale ka
lan 4 takım iae maçlarını pu
van hesabile yapacaklardır. 
Orta mektep maçları iae mek
teplerin 8 i tecavüz etmemesin 
den dolayı doğrudan doğruya 
puvan hesabile kartılaşacaklar 
dır . 

Maçları mekteplilerden mü 
rekkep bir heyet idare ede
cek, her iki turnuva bu heye
tin vereceği kararlara göre ter 
tip ve tanzim edilecektir. 

Pertembe giinü yapılan bü
yük içtimada heyet s ilıııi -

tir • 

"""" maaı iıtenmektedir. Çin hükmeti-
lntihap edilen futbol komi- nin de Mançuri'de ve Çinde bulu

teai ıu zevattan mürekkeptir: nan Japon tebaasının can ve malı
Türkspor namına: Talat nın korunmasmı temin etmeıi talep 

Ankarada dünkü at yarışları 

Mitat, Kemal, Adnan Cahit olunmaktadır. 
Beyler, Mekteplerden: latan- Meclis içtimalarıru 16 tetrinisa-

niye kadar tehir etmit, maamafih 
bul lisesinden Nuri, Kabatat münaıip gördüğü takdirde mediıi 
lisesinden Hayri, Nafia fen. bu tarihten e .... el içtimaa davet için 
den Vecihi, Gelenbevi Orta f reiııine ıı_ıezuniyet vermi,tir. 
mektebinden Ferit, Üıküdar ' Meclis, Tokyo ve Nankin hükii
orta mektebinden Etem Bey- j '.?e~eri8;İ0 kat'i mahiyette olacağı 
1 ' unnt edilen cevaplarına ıttıla basıl 
er.K. , kil ek fik .. etmek üzere yann ıabah aaat 10 da 

ur a çe er ıtur tan toplanacakbr. 
zim edilm;..tir. Fikstürü ay. 

..,.. J M. G;~~dinin Berlin nen yazıyoruz: 
Liuler 

seyahati Birinti hafta: Ticaret • Na 
fia fen. ROMA, 22 (A.A.) - Hariciye 

ikinci hafta: lıtanbul. Fey nazın M. Grandi Berline gideceği 
ziye. ıünün yaklaımaaı dolayısile vaki 

Üüncü hafta: DarüHafa- beyanatında Alınan Baıvekili M. 
ka _ Hayriye . Brüııing ile umumi mahiyette me-

Dörduncu·· .. hafta: Pertevnı· _ aeleler hakkında görüteceğini söy
lemiıtir. 

yal • Kabatat-
Be•inci hafta: Rober Kol- M. Grandi bu mül&katm millet-

s- ler ara, .. nda sulh ve sükUn içinde 
lej - Göztepe Amerikan. meıai iştirakini kuvvetlendinneğe 

Altıncı hafta: Sen Jorj • Sen yardım etmesini temenni eylediğini 
benova. ilave ettikten oonra demittir ki: 

Yedinci hafta: Feyzi Ati - Is "ltalya M. Lavalin Vaıhiogton ıe-
tiklil. yahatine teveccüh V"> muhali.salla 

Sekizinci hafta: Erkek mu- karııık bir alika ıöstermekte ve 

ANKARA, (A.A.) - Bu
günkü at yarıtları kalabalık 
bir halk kütlesi huzurunda ya· 
pılmıttrr. Büyük Millet Mec
lisi reisi Kazım ve başvekil 1ı 
met Patalar koşuyu temata e
denler arasında idi. 

Birinci koşu 4 ve daha yu
karı ya9ta hiç kotu kazanına
mıt yerli ve arap atlarına mab 
sustur. Mesafeai 200 mitre 
idi. Kazım Beyin Yaıar birin 
ci geldi 200 lira aldı, yüzbqı 
Mustafa Beyin Vural ikinci. 

İkinci kO§u hendikap idi. 
3 ve daha yukarı yatta 6 arap 
atı iştirak etti. Mesafe 1000 
metre idi. Prens Halim Beyin 
Hakanı birinci, Kaymakam Ha 
san Beyin Ceylanı ikinci Os
man Beyin Ceylim üçüncü ol 
dular. 

Üçüncü kotu halis kan 
Türk erkek ve diıi tayrala mah 
suatu. Dört hayvan iıtirak et 
ti. Mesafe 1200 metre idi. A
kif Beyin Lile birinci gelerek 
1300 Hacıbekir Zade Muhit-

tin Can demiri ikiaci gelerek 
300 lira aldL 

Üç bin metrelik dördüncü 
kotu dört ve daha yukarı Yaf· 
ta yerli ve araplarınmdı. Alb 
hayvan ırirdi. Prens Halim Be 
yio Rüçhanı birinci, İhıan Be
yin Mesudu ikinci, Kaymakam 
Hasan Beyin Ceyllnı üçiincii 
geldiler. Birinciye 700 lira mii 
kifat verildi. 

Betinci hendikap kotuallr 
halis kan İngiliz arasında idi. 
Mesafe 2200 metre idi. Altı 
halis kan girdi. Bu kotuda bir 
hadise oldu • M. Alyoti'nin 
Goaser iıimli hayvanı önde ge 
liyordu. 1900 metreyi bitirir· 
ken Ferit ve T radivaryoa ye
tittiler. Gossnerin binicisi T ra 
divaryos'un öniine ıreçti. Hay· 
vanı maniaya sıkıttırdı ve birio 
ci geldi. Fakat binicinin bu ha 
talı hareketi yüziinden müsa· 
baka harici addedildi. Bu su
retle Ahmet ve Fikri Beylerirı 
Ferik birinci, Şakir Beyin F e
lesofu ilsinci ıreldiler. 

allim - Şitli Terakki. bu mühim ziyaretin muvaffakıyetle 
neticeleruneıini istemel<tedir. Çün .. l!!!!-----------------------1!!!!!!!1 .. Oda mektepler kü bu muvaffakıyet - tahakkuku 1- • 

Şemıülmekitip • Gazi Os. talyan ıiyaıetinin esa11 olan _ umu- lzmİr j rına devam ettiği anlaıılaO 
P mi ve bayırlı bir meaai ittirakine baımüdür Sezai. Bey birkaç gii 

man a,a. d - ka .. b. ·ı Tu·· tu·· nlen· 
Ü ogru t ı ır ı eri adımı te,kil e- ne kadar tehrimize avdet ecle-

sküdar • Orta aan'at. debilir . ., M. Grandi beyanatına tu 
D t A meli H t ·· ı ı "h cektir. Tütün piyasası pek dur 

avu paşa • &ya • IOZ ere nı ayet vermiktir: inhisar idaresi mu"ba• 
Çenberlitaı • Gelenbevi. "'Amerika'ya gittiğim zaman M. gun vaziyettedir. Şimdiye ka· 
Şeoısülmekitip • Üsküdar. Lavalin Vaıhington ıeyahatinin iyi yaata baılıyor dar muhtelif mübayaat mikda 
Gazi Osman Pata • Orta neticeler vermi, olduğunu görüp n 5 milyon 160 bin kilosunuP 

San'at. anlamak imkıiıımı bulmak benim İzmir gazeteai yazıyor: Tü-
. · b Amerikan Tobako 1,5 milyorı 

Davutpa•a • Çenberlitaf. ıçın büyük bir bahtiyarlık olacak- tün mü ayaatına batlanması 
• br 1 kilosu Glen, 600 bin kilosu F e-Ameli Hayat - Gelenbevi ... hakkında nhisar umum mü-

M M D d .. l"" • ·· d h · · d lemenk, 300 bin kilosu Ostro Mektepler arasında çok fay • ac onaJd'ın ur ugun en şe rımız eki alii-
d 1 1 "l k d ı · 1 Türk, 60 bi ı:ıkilosunu Bulvalı· a ı spor temas arına, vesı e İntihap seyahati a ar ara emır ge mittir. Müba 
olan ve bu uğurda birçok feda yaat için tertibat ahmııağa bq lar ticarethanesi satın almıftll"• 
kiirlıklara katlanan Türkspor LONDRA, 22 (A.A.) - M. Mac lanım•br. Tütün mübayaatı me Tütün inhisar idaresinin piya•• 
efiki Donalcl, bugün tayyare ile Caıtle'a '" 

r mizi tebrik ederken mek- bal-eket etmi:ıtir. Oradan Brom- selesi hakkında talimat almak da yapacağı mühim mikdard• 
teplilerimize de :m:_:u~v~a:ff:a:k:ı:y:_et~·:.J;.w:~iı:k:_• ;_v~e;__:daha~~·o~n~r!a...!B!!i!!rm:!!in:!:h~am!!!'.!'a!.Lu~··z~e~re~l!!s~t!an~b:!!u!!!la!..J~id~e~n!!....!v:Se..ınmmıum.J.l!!Ul..1 .. !J.ba~au.JLDıü.ıltahA:ifuLV....,._ılh_..,. 

enni.eıleri 
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~Mekt8plenle-iiôoperatif faaliyetine ehemmiyet -verilecek 
Ekonomi 

Harici ticaret ofisi 
tevsi ediliyor 

1 ••••••• 

Merkeze yeni şubeler ve memur
lar alınarak 

ofisin faaliyeti teksif edilecek 
lktıaat vekaleti şehrimizde 

l~racat Ofisini genişletmek fik 
l'itıdedir. Bu münasebetle hariç 
len yeni Ticaret muhabirlikleri 
teais ve Ofis merkezine yeni fU 
lıeler ve memurlar ilave edile· 
~ktir. 

Dahilde milli ıanayiin teşvik 
t~ himayesi feklindeki iktısadi 
11Yaaetin ihracat saha11na tet
lllili ve bu suretle harice üzüm, 
İııcir ve diğer yaf meyve ihraç 
tdenlere Yunanistanda olduğu 
tihi kilo başına bir prim ver· 
lllek suretile teşviki de mulıte· 
llleldir. Esasen meyve ihracat
Sıları ofise bu •ekilde yardım e 
dı'I ~ . Dıesi için müracaat etmitler 
dı r • 

lzmirde bir haftalık 
ticari faaliyet 

Son hafta zarfında İzmir bor 
•uında 1,120,720 kilo üzüm sa 
tılnııttır. Üzümün fiatı 31-61 
kuru•tur. Geçen sene aynı ta· 
l'ih ~ İd le üzüm fiati 16,5-48 kuruş 

i. Son hafta zarfında İzmir li 
llııanından ecnebi memleketlere 
ihrac edilen üzüm mikdarı 2 mil 
Yon 160 bin 296 kilodur. Mev
•inı iptidasından 18 teşriniev· 
\'el 931 tarihine kadar İzmir li 
ltıanından ecnebi memleketlere 
ihraç edilen üzüm mikdarı 12 
hin 389 ton 741 kilodur. Geçen 
&ene aynı tarihteki ihracat 18 
hiıı 16 ton 610 kilo ve evvelki 
•ene de 22384 ton 77 4 kilo idı. 
Son hafla zarfında borsada sa· 
bş gören incir mikdarı 900,285 
itil odur. Fiati 33-10,5 kuruıtur. 
~aeçen ser.e aynı tarihte incir 

ti 7-45 kuruş ve evvelki se· 
lleki fiatta 60-10 kuru~ idi. Son 
~edj gün içinde İzmir limanın· 
de.n ecnebi memleketlere ihraç 
tdı'I kil en İncir mikdarı 3,582,514 

odur. Mevsim iptidasından 
18.t0-931 tarihine kadar lzmir 
liıııanından ecnebi memleketle 
te vaki ılıracat 14,010 ton 70 

IWahkemelerde 

Nişan taş 
l'angını 
l' ahkikat ikmal edildi. 

Davaya başlanıyor 
Geçenlerde Nişantaşında vu 

lıııbu\an büyük yangın hakkın· 
d;ı,ki tahkikata 2 inci müstan· 
tiklik devam etmekte idi. Bu it 
le T erkos şirketi de davaya 
d;ı.hil idi. Müstantiklik tahkika 
lı ı"k ı mal edilmiştir. stintak da 
İteıi tahkikat neticesine ait tan 
~iıtı ettiği evrakı müddeiumu
lbilik vasıtasile ceza mahkeme 
iııe vermiştir. Yakında nıuha· 
~eıııeye baılanacaktır. 

Pst davası 
Pat mecmuasr aleyhine açr· 

~il hakaret davasına ağırceza
ıt_ başlanmıf, tebligat için 5 

rinisaniye kalmıttır. 

teplerde kooperatif 
faaliyeti 

Mekteplerde kooperatif faa 
)etini tanim için Muallimler 

ğinde bir komisyon teşkil 
iştir. Komisyon talebe ko 

atiflerinin ikt11adi olduğu 
r terbiyevi olmasını kabul 

kilodur. Geçen sene aynı tarih· 
teki ihracat 13,897 ton 692 ki· 
lo ve evvelki sene de 14,864 ton 
506 kilo idi. 

Fındık piyasası 

T rabzonda çıkan "Y eoi yol,, 
gazetesi yazıyor: Fındık pi.ya~a 
aı son günlerde hararetlmımıt, 
alım ve satım muamelesi çoğal 
mıştır. Borsada yapılan maame 
lelere ve görülen fiatlere bakı· 
lıraa bu ay zarfında muamele 
ağuıtoı ve eylul aylarına niı· 
betle pek fazla olacaktır. 

Fiatler kırk ile kırk üç ara
sındadır. Fiatlerin daha ziyade 
yükselmek ihtimali vardır. 

Mesken kooperatifleri 
Ticaret müdiriyetinde yerli 

ıirketler komiseri Remzi B. ve 
arkadaşları, memurlar için bir 
mesken.kooperatifi yapmağa te 
şebbüs etmişlerdir. Bu it! ba,~r 
mak için bir heyet teşkil edıl
miştir. Heyet ıimldilik mesken 
kooperatifleri nizamnamesini 
hazırlamakla me,guldür. Mes· 
ken kooperatifi hissedarları ya 
pılacak apartımanlarda hisse· 
dar olacaklardır. Kooperatif ni 
zamnameai yapılırken emlik 
kanunu ve tasarruf ve mülki· 
yete ait ahkam tetkik edilecek 
tir. 

Ceviz kütükleri 
Son zamanlarda Avrupadan 

ceviz kütüklerine fazla talep 
vardır. Ceviz kütüğü almak İ· 
çin doğrudan doğruya memle
ketimize tacirler gelmektedir. 

Beynelmilel bir pamuk 
konferansı 

VAŞİNGTON, 2 (A.A.) -
Hükumet pamuk piyasalarında 
ki vaziyete bir çare aramak Ü· 

zere beynelmilel bir pamuk kon 
feransı toplanma11 hakkında 
Mısır hükumeti tarafından ya· 
pılan teklifi kabul etmemiştir. 

Vilayette 

Yeni 
Fidanlıklar 

Mütehassıs, tesis edi
lecek yerleri t~sbit etti 

Vilayetin getirttiği ecnebi fi 
danlık mütehassısı lstanbulda 
bir fidanlık tesiıi için Paşabah
çede Sultaniye çayırını, Bey
kozda Tokat bahçelerini, Yeni 
bahçe ile sur haricindeki milli 
emlake ait yerleri gezmiş, niha 
yet en elverişli yer olarak Bü
yükdere çayırını intihap etmit 
tir. Mütehassısın raporu üzeri
ne belediyenin zaten malı olan 
çayırda fidanlığın tesisine ıe
hir meclisi daimi encümeni tara 
fından karar verilmiştir. Çayı
nn bir kısmı Aero ekspres tay
yare şirketi tarafından i.fgal e
dilmektedir. Diğer kısmı da fi. 
danlık olacak ve tesisata derhal 
başlanacaktır. 

Hayvan sergisi 
Dolmabahçede Hasahırlarda 

26 teşrinievvel pazartesi günü 
küşat edilecek olan Hayvanatı 
ehliye sergisine müfit hayvan· 
lara 1 O kit ilik bir heyet tara
fından perşembe gününden iti
baren not verilmeğe başlanaca
ğını yazmıştık. Not muamelesi 
pazar güılü akşamı nihayet bu 
lacak ve pazartesi günü de ser 
gi küşat edilecektir. 

-
Lokantanın camları 

Belediyede 

Şehir 
Mezarlıkları 

I 
Evkafla halledilmiyen 

noktalar var 
Mezarlıkların bir kanun ile 

belediyeye devrinden ıonra lef 
kil olunan komisyon 800 mezar 
ismini ihtivar eden bir liıte yap 
mıt ve evkaf umum müdürlüğü 
ne göndermittir. Belediye bu 
mezarlıkların varidatını iste
mekte , Evkaf ise mezarlıkla· 
nn varidatı olmadığını söyle
mektedir. Belediye kanununun 
intitarından sonra Evkafm A· 
yaspatada sattığı mezarlıkların 
bedeli olan 100 bin lirayı da Ev 
kaftan iıtemiıtir. 

Şehrin yeni planı 
Belediye, İstanbul tehrinin 

ileride alacağı ıekle dair bu se
ne kat'i surette bir plin yaptı· 
racaktır. Bunun için şehir mü
tehassıslarına müracaat edile
cektir. Yalnız bu hususta bir 
kitinin reyine müracaat edilme 
ai doğru görülmemektedir. Bu· 
nan için maruf mütehasaıalar
dan M. Agaı, Yosley, Yanıen 
ile diğer bazı zevat davet edile 
cek, bunların arasında bir mü· 
sabska yapılacaktır. Belediye 
mütehaasıılarla şimdiden tema 
sa ba9lamıttır. M. Agoa bu pli· 
nı yalnız olarak yapmak istemiş 
tir. Belediye ise bunların İs tan 
bula gelerek bir sene kadar bu
rada kalmalarını, şehrin umu· 
mi vaziyetlerini tetkik ederek 
ayn ayrı birer plan yapmaları
nı istiyor. Bu planlar bir juri 
heyeti tarafından tetkik edile· 
re kbi rtanesi kabul edilecektir. 

Gazi köprüsü 
Gazi Köprüsü için belediye

nin Dahiliye Vekaletinden iste 
diği kambiyo müsaadesi gelmit 
tir. Köprünün inşasına bu sene 
baılanması muhtemeldir. 

Kasırganın Bandırma
daki zararları 

Bandırmadan bildiriliyor: 22 
gecesi aktamdan başlayan yağ 
mur, gece yarısına doğru pek 
ziyade şiddetlenmiı, kuvvetli 
bir bora başlamıştır. Bu rüzgar 
az sonra poyraza çevirmiş, de
nizde demirli bulunan iki olta 
salapuryası ile bir balıkçı piya· 
desi kayaların üzerine düşmüş 
)erdir. Bunlardan biri boş diğer 
leri dolu idi. Her ikisi de parça 
lanmıttır. Bu sırada 150 tonluk 
bir motör de susam, kepek, mı 
sır, arpa dolu olduğu halde ka 
yaların üzerinde parçalanmış· 
tır. Kazaya uğrayan gemilerin 
mürettebatı kı11men üryan bir 
halde yüzerek kurtulmutlardrr. 
İnsanca zayiat yoktur. Zarar 
mikdarı 70 - 80 bin lira tahmin 
ediliyor. 

__ .... __ _ 
Merasimde harp 
malullerinin yeri 

Harp malulleri cemiyeti mer 
kezi umumisinden verilen malu 
mata göre, kolordu kumandan
lığının tensibi ile badema yapı
lacak bilUnıum merasimde harp 
malullerinin ön safta bulunma 
!arı takarrür ettiğini kolordu 
kumandanlığından harp malul· 
leri cemiyetine bildi.rilmiıtir. 

1 
Küçük Haberler 1 
ı----

• Beyoğlu Fatih ve Eminö
nünde merkez nahiyeleri teşkil 
edileceği hakkındaki emir vili 
yete tebliğ edilmiştir. Dahiliye 
vekaleti henüz bu nahiyelere 
ait kadroları göndermediği j. 
çin müdürler tayin edilmemiş
tir • 

• Defterdar Şefik Bey Def
terdarlıktaki maliye memurları 
kursunda müsakkafat tahrir ko 
misyonu reisi ve memurlarını 
toplayarak kendilerine tahrir e 
sasları ve usulleri hakkında iza 
hat venniştir . 

• Bursa lisesinden mezun 
bir hanım çiftçi olmak üzere 
Yüksek Ziraat mektebine kay
dolunmuştur. 

§ ve bir rapor hazırlamıt· 
arif Müdürlüğü ve Mual· 

r Birliği talebe kooperatif 
ine c:ok eb~mmiyet vermek 

Sabıkalı 1 smail Beyazıtta Meh· 
met Ali Efendinin lokantasmın 
camlannı kırdığından yakalanmıt 

"' Mübaşirlik imtihanına gİ· 
ren kırk kişinin evrakı tetkik e
dilmektedir. Adliye encümeni 
pazartesi günü toplanarak ka
zananları münhallere tayin ede 

-

Muhabir mektubu 

Mudanyada ihtiyarlar 
buradakilerden bahtlı! 

••••••• 1 

Bir eczacı Vornof aşısından daha 
kuvvetli bir ilaçtan bahsediyor •. 

MUDANYA: Sonbaharda 
Mudanyayı yazdan daba gÜ· 
zel buldum. Burada bulunan· 
lar Mudanyanın havasını çok 
metediyorlar ve filhakika da 
göğüs hastalıklarına ve nefes 
darlıklarına bire birmiş. Çün
kü Mudanya poyraza maruz· 
dur. Ve rutubet yoktur. 

Gençlik illicı 
Bura eczanesine uğradım. 

Sahibi Mehmet Bey bana: "Ye 
ni bir ilaç çıktı haberiniz var 
mı?., dedi. Bittabi bundan be
nim haberim olmadığından (ha 
yır) dedim. Mumaileyh bu i
laçlar hakkında malUınat ver· 
di ve iki kutuyu önüme koy -
du. Bunlardan birisi erkekle
ri diğeri de kadınları gençleş· 
tinnek için Almanya'da dok· 
tor (Rişart) tarafından imal 
olunmaktadır. Pek meşhur 
bir (Ürolog) olan bu doktor 
uzun zamandanberi bu ilicr 
hayvanlar ve insanlar üzerin
de tatbik ederek muvaffak ol
duğunu ilin eylemektedir. Bu 
doktor, meşhur (Voronof) un 
aşısını bu şekle irca ederek a
meliyatsrz insanları gençleştir
meğe muvaffak olmuş ise ba
yatı beşerde yeni ve büyük bir 
inkıla~ husule getirmiş olacak 
tır. Bınaenaleyh lstanbula av 
detimde daba mufassal malu
mat almağa çalışacağım. Bu· 
nunla beraber bu ilaçlar hakkın 
da tetkikat yapmış doktorları
mız bulunduğundan onların 
da kıymett~r mütaler.larma in 
tizar eylemek bakkın\ızdır. . 
Mudanya iskelesi kimin 

olacak? 
Mudanya iskelesinin van

datının nısfı belediyeye ve nıs 
fı diğerinin de demiryollar ida 
resine ait olacağı hakkında bir 
kanun intişar eylemişse de be
lediye dairesi yeddindeki tapu 
ya ve teşkilatı esasiye kanunu 
nun maddei mahsusasına isti
naden iskelenin kendisine ait 
olduğunu iddia eylemekte ve 
varidatını kamilen kendisi ci
bayet eylemektedir. 

Tahmil ffe talıiige 
Mudanyanm tahmil tahli

ye işleri de bir mesele · olmuş
tur. Tüccarlar mallarının latan 
boldan Bursayı ve Borsadan 
da lıtanbula pek geç sevkedil
diğinden şikayet eyledikleri ci 
betle bu meselenin tahkiki için 
bir komisyon tetkil olunmuş
tur. 

• Çareııi 
Vapur iskelesile istasyon a 

rasındaki mesafe oldukça u
zun olduğu cihetle tahmil ve 
tahliyenin betaetine sebep ol
maktadır. Bursadaı;, 8 de kal
kan trenler ise Mudanyaya 
ancak 10 da gelebilmekte ve 
vapurlar da beklemeyip saat 
11 de hareket eylemekte olduk 

Karadenizde 
Fırtına dindi 
Denize dökülen altı kişi 

kurtarıldı 

!arından eşyanın tahmiline im 
kin bulunamamaktadır. Bunun 
çaresi ise rayları iskelenin üze 
rine kadar temdit ederek treni 
vapurların bordalarına yana§• 
tırmak ve lstanbula hareket 
decek vapurları da efya tahmil 
olununncaya kadar bekletmek
ten ibarettir . 

Pahalıdır! 
. 

Tahmil tahliye için ton ba 
şına 150 kuruş alınmaktadır. 
Eğer ki mevcut 80 ~amal 50 
ye tenzil ve iskele üzerine de 
raylar temdit olunursa bu itler 
daha ucuza mal edilmiş olur. 

Demiryolrınrı yoluna 
koymak lıfztmdır! 

Mudanya demiryolu evvel· 
ce senevi 50,000 lira varidat 
yaparken son zamanlarda bu 
varidat 18000 liraya dütmüt· 
tür! 

Sebebi ise: otobüs ve oto
mobillerin rekabeti ve bir de 
yolun tahkim edilememesin
den dolayı trenlere sür'at veril 
memesi yüzünden iki saatte 
Bursaya vasıl olabilmesi ve o
raya da vusulünde tekrar bir 
vasıtai nakliye ile şehir ıçıne 
gitmek mecburiyetinin bulun
masıdır. Bu hattın tamiri zan· 
nedersem 100 bin liraya muh
taçtır. Eğer ki bu hat enjekte 
traverslerle tamir edilerek ray 
lar da şehrin içine kadar tem
dit edilecek olsa bir saat 10 
dakikada tren Bunanın içine 
dahil olur ve rekabetten kur
tulur. 

Bundan başka 
Varidatını tezyit için Şir

keti Hayriyenin yaptığı gibi 
Mudanyanın güzel plajından 
ve berrak. denizinden de istifa
de eylemek lazımdır. ltittiği -
me göre, hat müdürü Kemal 
Bey tarafından bu mesele hak 
kında Vekaleti Celileye bir ra 
por gönderilmiştir. Eğer ki 
istasyon önündeki plajlarda bi 
ri kadın ve diğeri erkeklere 
mahsus iki hamam yapılsa ve 
açıkta girecek olanlar için de 
plaj mahalli tanzim ve oraya 
bir de gazino İnfa edilmit olsa 
yaz günleri vilayet ve kazalar 
halkı buraya akın ederler ve 
bu sayede demiryolu idaresi 
de zarardan kurtulmuş olur. 
Bu hamamlarla plajların bir 
müteahhide ihalesi de mümkün 
olduğundan Vekalet bu cihete 
atfı nazarı ehemmiyet eyliye
ceği memuldür. Çünkü bu ve
sile ile hem deniz banyolarına 
muhtaç olan halk ve hem de 
demiryolu idaresi müstefit ola 
caktır. Bundan başka da vila-

. yetin yazın en mühim bir te
nezzüh ve eğler.ce mahalli o
lan Mudanyaya asri bir şekil 
veri im it olur. 

Ragıp KEMAL 

Gizli 
Tarikatçllar 

Adanada bir kaç 
teffkif edildi 

kişi 

Salı gününden beri Karade. Adana zabıtası bundan bir 
nizde devam eden fırtına evvel kaç gün evvel Adanada bazı tPv 
ki gün nihayet bulmuttur. Fır- ilrfat yapmıştır. Tevkif edilen· 
tına yüzünden limanlardan ha ler Biberiye tarikati denilmekle 
reket edemeyen vapurlar dün maruf gizli bir tarikatın men· 
şebrimiı;e gelmişlerdir. Fırtına aubudurlar ve tarikatin ,eyhi 
esnasında Samsunda bulunan • Develi oğlu Halil Efendi ile 
Cümhuriyet vapurunun iskele Akracalı Hafız Hasan, sabık 
si birdenbire kopmu§, altı yol- Evkaf memuru Mahmut Efen
cu denize dökülmüşle~se de ka dilerdir . 
yıkçılar tarafından kurtarılmış Bunlar sebzeci Şaban ismin-
lardır. deki şahsın evinde içtima halin 

Serseri bir torpil 
Gelibolu civarında serseri bir 

torpil görülmüş ve torpilin ye. 
ri Gelibolu liman idaresince 
tesbit edilerek, keyfiyet sehri
miz liman dairesine bildirilmiş
tir. Liman idaresi de vapm- ... 
certalarına tebligatta bu!un-

de iken tarikatçılık cürmü ile 
tevkif edilmişlerdir. Hizmetleri 
ni gören iki gözü. kör bir adam 
da İ:ıunlarla beri\ber tutulmuş· 
tur. 

Mükafat merasimi 
Dün İtalyan lisesi ve İtal

yan ticaret mektebinde tevzii 
mükafat g,erasiıni icra edilmit-. 

iki yeni 
Hat açılıyor 
Marsilya ve Tiryeste 

hatları 
tetkikah ikmal edildi 

Seyrisefain idaresi Manilya 
ve Tiryeste hatları için tetkika 
tını ikmal etmiştir. Aldığımız 
malumata göre Seyrisefain, bu 
hatlar için §İmdilik iki vapur 
satın almağa karar venni.ştir. 

Vapur satmak için idareye 
muhtelif teklifler vardır. Bun
ların arasında bir Hollanda ve 
İngiliz vapur şirketlerinin tek 
lifleri müsait görülmüttür. Sey 
risefain idaresi, harici seferler
den büyük karlar temin edecek
tir. Yapılan bir hesaba göre ida 
renin en ziyade memnun oldu· 
ğu hat Mısır hattıdır. llk za
manlarda bu hattın lüzumsuz 
olduğu bile 5Öylenmi.ştir. Fakat 
az zaman sonra Seyriıefain 
Mısır hattında İyi bir muvaffa 
kıyet elde etmittir. Elyevm Mı 
sıra ihracat eşyasmm ekserisi
ni Seyrisefain vapurları naklet 
mektedir. Bu battan alınan ne
ticeler üzerine idarenin Marai.l 
ya ve Tiryeıte hatları hakkında 
ki tasavvuru kuvvetlenmiştir. 

Poliste 

Kaçak sigaralaT 
Tütün inhisarı memurlarmın ta

kibi neticesinde atideki kaçakçılar 
yakalanmıt ve haklarında muamele 
ifa edilmek üzere polise verilıniıtir. 

Karagümrük pazar mahallinde 
Mustafa ahaliye sigara kağıdı satar 
ken yakalanınIJbr. 

Binbirdirekte kaçakçı Kürt Ayte 
hanımın hanesinde 114 defter kaçak 
sıgara kağıdı ve bir miktar kaçak 
tütün, aynı mahallede Arapkirli Ay 
ıe hanımda da 13 defter sigara ka
ğıdı ve bir miktar tütün ve yine ay 
m mahallede kaçakçı Binnas hanı
mın üzerinde 7 defter sigara kağıdı 
bulunmuıtur-

Orta kapıda kaçakçı Ragıbm 
hanesinde tütün kıymağa mahıuı 
iki havan iki bıçak ali.t ve edevat 
ile 7 kilo miktarında yaprak tütün 
bulurunuıtur. 

Galatada kırtasiyeci Hanrinin 
diikkinmda 7 paket Bulgar siga· 
raaı müsadere edilmittir. Tahtal<a
lede kaçakçı E temin üzerinde 30 def 
ter sigara kağıdı bulunmuıtur. Hay 
darpaşada Bursalı Mehmet satmak 
üzere lstanbula getirdiği 550 paket 
köylü ıigarasile, yine Haydarpaıa
da Timur İsmindeki tahısta askere 
mahsus tütün satarken yakalanmıı· 
br. 

Pangaltında tavukçu lbnhim e
fendinin dükkanında 15 paket Bul
gar s.igaraıı müsadere olunmuıtur. 

Çarııkapıda sabıkai mükerrere 
takımından kaçakçı Remziye Hanı
mın ahaliye asker ve köylü ıigaraıı 
sattığı haber alınm11 evinin tahrri· 
sinde 263 paket asker ve köylü si
garası bulunmut ve müsadere edil
mittir. 

Topkapı haricinde lranlı bir kah 
vecinin ahaliye asker ıigaraıı sattı
ğı görülmüı dükkan taharri edilerek 
315 paket askere mahsus ıigara bu. 
lunmuştur. 

lzmit vapurunda sahibi meçhul 
y~murta sandıklarmın içinde 18,5 
kilo kıyılmış ve kaçak tütün bulun
muı~ur ... Un_kapanında kaçakçı Ah
medı!' uzer~ .. taharri edilrniı, g def
ter sıgara kagıdı bulunmuıtur. l(a. 

ba~aıta Feyzi kaptanın kömür ka· 
~ıgında 8 paket Bulgar sigarası bu
lunmuştur. 

Haydarpaıada kaçakçı Kerimin 
~".ulunda 5 kilo kıyılmıt kaçak 
tutun bulunmuıtur. Bunların kaf
feıi tütün inhiıar memurlan t 
hd 

.. ara. 

Türk 
Yetimleri için 
İngiliz sefaret kona .. 
ğında verilen müsamere 
İngiliz sefiresi Leydi kalarkev 

velki gece sefaret konağında 
Türk yetimleri namına bir mü 
sam ere tertip etmittir. Pek bü· 
yük bir muvaffakıyetle pek par 
lak bir surette verilen bu müsa 
merede Leydi Klark temsil edi 
len piyesi bizzat bestelemi§ ve 
gene bizzat sahneye çıkarak 
temsili kuvvetlendirmiş ve ıe
reflendinnittir. Leydi Klark • 
müsamerenin dekor ve saire gi 
bi istibzaratı ile de bizzat mef· 
gul olmuştur. Tevfik Rüttü B., 
Mecliı reis vekili Hasan Bey, 
vali Muhiddin Bey, sabık Ser
best fırka lideri Fethi Beyler 
bütün sefir ve sefirelerden, meb 
u~lardan, yerli ve ecnebi en gü 
zıde zevattan müte,ekkil ikiyüz 
kitiyi mütecaviz bir heyet hu
zurunda yapılan bu temsiller 
çok muvaffak olmuttur. 

Temsile saat onda ba.tlan
mıttır. tık piyes La Journee 
des Dupes'di. Bunda İsviçre 1e 

firi en mühim rolü oynuyordu. 
kı11k ve h11sta bir sesle pek gü
zel konutu yor, ihtiyar bir haıia 
adam rolünü çok güzel canlan
dırıyordu. Bu küçük komedi 
pek beğenildi ve alkıtlandı. 

Perde aralarında, sefirenin 
bestelediği parçıtlar çalındı. Mo 
dem musiki üzerine bir muai
que descriptive.. Musikiyi ma
ruf musikitinaaımız Muhiddin 
Sadık Bey idare ediyordu. Vio 
lonsel'le gayet güzel bir parça 
yı da bizzat sahneye çıkıp ayrı 
ca çaldı. Maurice Lemich'in 
flütü harika. .. Matmazel Babik 
yan teganni etti. Bilbusa Ma
dam Fikret Beyin, Vali Mu
hiddin Beyin kerimesi Günseli 
Hanımın ve Zeynep Semih 
Mümtaz, Mualla İsmail Hanım 
lann dansları pek boştu. 

İkinci piyes Le Coeur de Ta 
randot... Üç perdelik bir tablo 
myıtique piyes.. Asri hüner 
bunda gösteriliyor •. Battan so
nuna kadar tek pürüz yok. Mü 
kemmeliyet ve muvaffakıyet. 
Piyesi oynayan tahaiyetler ara 
smda provalardakine nazaran 
hiç bir tebeddül olmamıttır. 

Lady Clerk, İzzet Melih, Ha 
run Hikmet, Nemlizade Mithat 
Nazif Kizım, Haşim Cemal, 
Fikret Beylerin zevceleri Hanı
mefendiler, Aliye Priskitcb, 
Günseli Muhiddin, Pervin Ki
ni, Zeynep Semih Mümtaz Ha 
mmefendiler, Zaim zade A. 
Mennan, İzzet Melih, Mazlum 
Hüseyin, Bischoff, Haşim Ce
mal, Nazif Kiznn, Sourlaa, 
Denardou, Romanos, Sedat 
Hakkı, Zerboni, W oods Beyler. 

Cümlesi muvaffak olmuştur. 
Temsilden sonra mümeasillere 
buketler verilmiştir ki, en bü
yüğü ve en güzeli, piyeste oy
nayan Türkler namına Lady 
Clerk'a Fahrünnisa İzzet Melih 
Hanım tarafından takdim edil
miştir. Oyunları, müteakıp, se· 
fire hususi davetlilere ve bu me 
yanda matbuat müntesiplerine 
ikramda bulunmuştur. 

Ayın yirmi dördünde süvare 
olarak, yinni beşinde de mali· 
ne olarak aynı temsil tekrarla
nacaktır. 

n an muıadere edilmiıtir. 

Şüpheli bir ölüm !!di!!'t!!!!et!!ti!!kl!!e!!ri!!nd!!en,!!!!!!!h!!er!!!!iki" !!·s!!i !!de!!!!!y!!aka!!!· 

Kabataıta Fatma Hatun mahal. lanarak haklarında tahkikata bat· 
lesinde sakin eczacı Remzi Be G" lanmııtır. • 

.. ha y u-
m~şıuyu ıtahaneıinde vefat et-
mıı. ve vefa!• . Gümüşsuyu hastaha
nesı .•er ta~~bınce fÜpheli görülerek 
k~yf~yet Mu~dei~mumiliğe ihbar e· 
~' ve Muddeıumumilik te cese
d~ Mo~ga. gönderilmesine lüzum 
goıtennııbr. Tahkikat yapılmakta
dır. 

Bürhanettin Beyi 
dövdüler 

Beyoğlunda Kohot birahanesi 
önünde Bürhanettin Beyi döven Ha 
mit. Refik, ve Enver yakalanmıı
lardır. 

Eli bıçaklı ortaklar 
Beyoğlunda Kahveci lsmaili ya

ralıyan ortağı l ımail ve Muammer 
Efendiler yakalanmıtlardır .• 

Sabıkalının marifeti 
Kuruçqmede mukim Hikmet 

Bey Taksimden geçerken sabıkalı 
yankesicilerden Kabatatlı altın dit 
Omer; Hikmet Beyi tanıdığı için 
aıinalık ederek kendisile birlikte 
Parmalı: kapıya gitmit fakat orada 
Omer Beyin üzerine hücum ettiğin .. 
den zabıtaca yakalanmıftır. 

Mütecaviz sarhoş 
istiklal caddesinde Halil Efendi. 

nin dükkanında son derece 5arhoı 
olarak ötekine berikine tecavüzde 
bulunan Fatihli Bürhan isminde bir 
ıahıs yakalanmııtır. 

Bir sandalcı denize 
düştü 

Bıçakla tehdit 
Köprünün Kadıköy iıkeJeainden 

sokağından hareket eden Peı.dik vapurunun 
kadınlardan dalg~sı Ahmet Efendinin sandelrN 

Beyoğlunda Ceviz 
geçmekte olan vesikalı 
Makbuleyi eski dostu ar-- F-1 ~ . • • • • - - - - • - •• 

• 
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lKilliyct 
Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

24 TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
l•tanbuJ. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G T ürlöye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 .. 1400 .. 

l2 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut 

tar. Gazete ve matbaaya ait itler 
~n mücliriyete müracaat edilir. 

Gazet-U: ilinlanu _.•uliyetini 
bbuJ etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün aumi hararet 19, 

a1gart 11 derece idi. Bu
gün ruzg!r miltedil lodos 
hava bulutlu. 

Haftanın Yazısı 

Kriz! 
~imdi de moda oldu. Kimin 

le ııörüfaeniz merhaba eledik
ten aonra ilk söz: 

- Efendim! Ah fU kriz .. 
Bu kelime de bize Avrupa

dan gelen fantazi eşya gibi te
sir ediyor. Yirmi paralık kıyme 
ti yok, bir sürü masrafı var .. 

Kriz .• de ne oluyormuş ... 
Biz babamızdan kriz sözünü i
tilerek mi adam olduk.. Hani 
her devre bir isim takarlar, 
bugünlere de (kriz devri) den 
ıe yeridir •.• 

Bana ıorarsanız buna bal 
gibi (üzenti) derim. Amerika
da, Avrupada kriz var ya bizde 
de olsun... Çünkü Amerika ve 
Avnıpada olan her teYler biz 
ele var .• Radyo var, sinema var 
İşatet memurları var, yol göste 
ren elektrik işaretleri var, tu
valet, moda, renk süs, muzika, 
danı var, kriz neden olmasın! 
lflis ise Amerikada da bizde 
de, durgunluk ise orada da var 
bizde de. İşsizlik mi? Bazı yer 
lercle memurlar sabahtan akşa 
111a kadar gazete okuyor .. Ame 
rikaya benzemek için nemiz ek 
sik.. 

Evet bur alan doğru lakin 
bir de beni dinleyin! Ekmeğin 
okkası altı buçuk kuruşa .. Pa
lamut (ibadullah beş kuruşa) 
diye satılıyor. Et, süt, kömür, 
odun yok pahasına. Bunun k
riz neresinde? .. 

Herkes ay başında aylığını 
alıyor •. Amele haftalığını der
cep ediyor. Lakin lakırdıya gel 
dik mi; 

- Efendim kriz var, kı·iz. 
Diyeceksiniz ki tüccarın ha 

li harap! •• Gün oluyonnuı ki; 
on paralık alış veriş etmeden 
dükkan kapıyorlarmış.. İna
nırım ... Yalan değildir. Amma 
bununla kriz arasında ne mü
nasebet var .. Her şeyin fiati 
paldır küldür iniyor bizim tüc 
car konsorsiyomun İngiliz lira 
smı tuttuğu gibi fiatleri oldu
iu yerde mıhlamış duruyorlar. 
Artık ilem de kör değil ya!. Ta 

bii fiatler düşerken eski fiate 
mal almak istemiyor, 

Benim sinirime dokunan bu 
kriz kelimesinin her tarafta 
adeta para gibi kullanılıtıdır. 
Kiracınız var .• Ay başı gelmit 
geçmiş aylığı vermemiş.. Gi
dip istediniz mi? 

- Ne yapalım efendim kriz 
var .• 

İyi amma acanım! Kriz de 
mek alemin hakkını vermemek 
midir? .. Mademki veremiyecek 
sin çık git! Hayır! Paramı? Al 
sana bir ağız dolusu kriz! .. 

Mal satmıştınız paranızı is 
tiyorsunuz.. . 

- Hele şu kriz geçsi'1 de! 
Ne zaman geçecek? Geçtiği 

nin alameti nedir? Oraları ma
lum değil.. Alem diline bir k
riz takmış ... Onunla harıl ha
rıl alış veriş ediyor .. 

Ben bundan müşteki deği
lim!.. Bu alış veriş umumileş
se de mesela on arşın patiska 
aldıktan sonra para yerine; gi 
şeye: 

- Ne yapalım birader .. K
riz var ... Hele geçsin de!. Di
yince: 

- Bereket versin efendim! 
Teşekkür ederiz.. Deseler.. Or 
tada mesele kalmaz .. Yavaş ya 
vaş kriz mübadele v:ı.sıtası o
lur. Herkese muayyen ve kazan 
cı nisbetinde (kriz) sarfetmek 
hakkı verirler ... Borcunuzu o
nunla verir, verginizi onunla 
tediye edersiniz ... Olur, biter .. 
Lakin öyle değil ki' .. içimizde 
bir kısım var ki; bundan istedi 
ği gibi istifade edebiliyor. Bir 
kısım da lifı sakız çiğner gibi 
ağzından düşürmüyor amma 
bir it göremiyor ... 

Geçende bir arkadaş parasız 
kalmış .. Cür'etli biı· çocuktur .. 
Bir kaç yere baş vurmuş tabii 
bir şey elde edememiş .. Kamı 
da aç .• Dönmüş dolaşmış, ni
hayet Beyoğlunun maruf lo
kantalarından birine girmiş .• 
Belki bir arkadaşa rast gelirim 
hülyaaile şöyle bir bakmış, kim 
seyi görememiş .. O esnada gar 
sonlar buna bir yer göstermiş
ler .. O da oturmuş .. Tabii gar 
son listeyi vermiş •• Bir yeni a
kibetini düşünmeden tatlısile, 
tuzlusile mükemmel kamını do 
yurmuş .. Biraz daha oturup din 
lenmiş .. Nihayet kalkmış, doe 
ru gişeye gitmiş .• 

- Baksanıza! Demiş. . Ben 
falan adamım.. İşte s İze adre
sim .. Şimdi lokantanızda iki 
yüz kuruşluk yemek yedim. 
Borcumu inkar etmiyorum la
kin malum ya! Kriz var .. Ti.ic
carlar bile iflas ediyor. Ben de 
şimdi iflas halindeyim .. İster
seniz dava edin!. 

Lokantacı bu beklenmeyen 
sözlerin tesiri altında hayran 
hayran bakarken beriki de biç 
fütursuz lokantadan çıkıp git
mış .. 

Bak! Böylesine canım kur
ban.. Amma bu herkesin karı 
değildir. Ya lokantacı belalı 
bir herif olur da adamın yaka
sına yapışırsa!. Bütün bunları 
dütününce bu (kriz) alış ve
ritini bir türlü gözüme kestire 
mıyorum •. 

Krizle alış verişin diğer bir 
mahzuru da insanın tanınma
sıdır. Dükkancılar bir kere si
zi tanıdılar da: 

- Krizci ! Diye isim taktı-

Milliyet'in Edebi Romanı: 58 

BAŞI DÖNÜ~!:~~; 
- Nevzat Süreyya mı? 
- Evet. O yumurcağı bil-

mez.iniz siz.. Şişlide yalnız 
kendi annesini teshir edemedi 
ğinizi, öteki Hanımların hep 
birer birer kucağınıza düştüğü 
nü öyle ballandıra, ballandı
ra anlatıyor ki .. 

Ahmet Nebil şaşırmış, kal
mıştı. Bu çocuğun şimdiden o 
muhit içinde, bu itiyatlarla bü 
yümesinden yann nasıl bir a
dam olacağını anlamak kolay
dı. 

Refik Cemal, çoktan beri 
aradığı fırsatı yakalamış bir a
dam tavrile, Ahmet Nebile so
kulm kta devam ediyoıdu: 

- Yazıcı zadelerin iflası 
tahakkuk ederse, bu hanımla
rın da burnu kırılır. Aadam, 
Nebil Bey, al'kadaş değildi ki .. 
Ne olur. bizi de bu alemlere 

soksan ... 
- Kardeşim, ben bu alemin 

eskisi değilim ki .. 
- Ziyanı yok. Sen ilk giriş

te öyle iyi bir kabul gördün ki. 
Kuzum, ne olur, bir akşam bizi 
de götür, şu hanımları kendi 
salonlarında bir göreyim. 

- Peki .. Olur. 

Refik Cemal sevinç.le Ahmet 
Nebilin boynuna sarıldı: 

- Hay yaşa be ... Ne güzel 
olacak. ... Bak, görürsün, ben 
hiç acemilik göstermem. llk 
geceden mutlaka bir bıldırcın 
olsun avlarım. 

Refik Cemal gazetede çalı
şan muhbirlerin içinde en gö
zü açık, en kurnaz, en sevim
li olanıydı. Orta tabakadan ye 
tişm"'f\, liseyi ·tamamlıyamamış 
spora çok merak sarmış, fakat 
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Şaşı hizmetçi 
Raif koluma girdi: 1 mut ısmarlamış. "Her akşam 
- Yemeği lokantada yiye- gelirsen, beraber dansederi:z,, 

lim, ondan sonra bize gidelim, demiş . 
dedi. Artık bizim Angeliki Alla-

1931 

lt:t:iha.cl• 1\11.illi 
TÜRK SlGORT A ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyoıı Hanında 

Ace .. tası l>ulunmayan şehirlel'de acenta aranmaktadır. 1 
Tel: Beyoğlu - 2003 

~ 

- Ayol, koca" apartımanın hın gecesi dansı kaçırmıyor
var. Hizmetçin var. Ne diye lo muf. İşi o kadar pişirmişler ki Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
kantada yiyorsun? nihayet Hiristo: "Ben seni ala 

-- Sus anlatırım. cağım,, demiş. Şaşı bir kıza 
Tokatlıya girdik. yemeğimi hoşuna giden bir erkek talip 

zi yiyorduk. Fakat Raif'te çıkarsa, ne olur? Dünya artık 
Şa•ı kızın olur değil mi? Nitan eski neş' e yok. Y 

'IMİL YO. N 
PEŞiNDE 

AS R l 
SiNEMADA 

Bugün ve yarın saat 
16,30 matinelerinde progra
ma ilaveten meşhur İspa
nyol dansözü 

rl~~iTl PlGI~~ 
ve gitaristleri. 

_ Sen bugün çok durgun- !anmışlar amma, iş düğüne 
sun, dedim, hayrola, bir şey mi yaklaşınca, bizim Hiriıto efen 
var? di kenara vurmuş ve günün bi 

rinde caymış . 

Oda meclisinin 
yeni intihabı 

1931 senesi nihayetinde Oda meclisi azasının müddetleri ı' 
hitam bulacağından 

yeniden intihabatın icrası 

MiL YON 
PEŞİ DE 

Birden içini döktü: 
- Şu bizim hizmetçiyi bi

lirsin. dedi, kaç defa gördün. 
- E, bilirim. Şu şaşı hi;met 

çi değil mi? 

- Ta kendisi... Angeliki. 
Bir sene kadar oluyoı· , çamaşır 
yıkayan, yemek pişiren, eve ba 
kan bir hizmetçiye ihtiyacım 
vardı. Bana bunu gönderdiler. 
Eh, yüzü güzel, vücudü gü
zel, üstü başı temiz.. Amma 
şaşı imiş, banane? Kızı kabul 
ettik . 

Sabah erkenden kalkryor, 
kahvaltımı hazırlıyor. Çarşıya 
pazara çıkıyor, ne lazımsa alıp 
geliyor. Muktesit, temiz .. Ak
şam işimden dönüp geldiğim 
zaman, her şeyi hazır buluyo
rum. Aparhman gül gibi .. Bun 
dan iyisi can sağlığı . Biliyor 
sun bekarım. Bizim gibi geliri 
geniş olmayan adamlar için, İ
şini bilir bir hizmetçi kızı val
lahi nimettir. Benim huyu mu 
da çabuk almıştı. Bir gün ye
mekten sonra canım sıkıldı. 

Angeliki Lurasmı anlatırken 
hıçkırmağa başladı. 

- C«nım ağlama, bir Hiris
to gittiyse, yeı· yüzünde başka 
Hiristo kalmadı değil ya .. 

- Amma, onun gibi Hiristo 
yu nerede bulurum Raif Bey? 

Doğrusu kıza acıdım. Dok
tor Cemali tanır~ın. 1 yi göz 
hekimidir. Ertesi gün Cemale 
gittim, ır..eseleyi anlattım. 

- Getir, bir defa göreyim, 
dedi. 

Biz artık işi gücü bıraktık. 
Hizmetci hanımın gözlerile uğ 
raşmıığa başladık Doktor: 

- Bu gözü düzeltirim am
ma, yüz elli papel;ni alırım. O 
d~ senin hatırın için .. Dedi. 

A5ağı yukarı taksitle öden 
mek üzere uzlaştık. 

Ertesi gün, Angelikinin göz 
lerire ameliyat yapıldı. Kız bir 
lı:ı.fta kadar yatlı. Fakat gözü 
de doğruldu. Ne şaşısı kaldı, 
ne bir şey! Kendi kendime: 

lazım gelmekte olup birinci derecede intihabat 

25 Teşrinisani 1931 
çarşamba 

günü saat -0n ikide başlryarak beşe ıkadar ve ertesi 26 Teşrini
sanı 1931 persembe gün on ikiden beşe kadar intihabata de
vam olunarak beşte hitam bulacaktır. 

Nizamnamenin 26 ıncı maddesi veçhile birinci derecede in
tihap hakkını haiz olanlar bu intihapta rey vereceklerinden 
alakadarların sicil defterlerinde isimleırinin mevcut olup olma
dığına dair icap eden tetkikatı Oda sicil şubesine müracaatla 
yapabilecekleri ve bu hususta 

bir itirazları vaki olur
sa 25 Teşrinievvel 931 
pazar gününden itiba-

Şöyle piyanoya ot ırup b·r dans - E, Hiristo cenapları, ya- ren 
havası çaldım. Geçmiş gün ali şad;n ! Dedim 

1 Teşrinisani 931 
•• • • baba mıydı, neydi çaldığım Angelikiyi görme! Sevincin

şey?. Kapı açıldı, Angeliki içe- den kabına sığmıyor, bana da 
riye girdi. Amma iki gözü, iki nagı\ teşekkür edeceğini bilmi 
çeşme.. yor. Ne zaman eve gelsem, bi-

pazar gunune 
- Ne oldun An geliki? De- j zim hizmetçi aynanın karşısın 

kadar tahriren ve intihap heyetine hitaben verecekleri itiraz
nameleri odaya ita eyliyebilecekleri beyan ve ilan olunur.(3341) 

dim da! Pr.pelleri verdim amma, 

T ·· k · d · · b' I' d" B hı:ni iyi bir şey yaptım di.ye de ur çeyı e ıyı ı ır ı. a- k lb G" 1 na o zamana kadar ~akladığı a ~nB k~c nbı:ı~um. h" un e~ -
b" d d" · t B d h geçtı . a tım, ız;m ızmetçı =: 
1 
ır erldınkı aç ı. den anbs' ahva eski lıizmetci değil.. = --
arı ça ı ça, on a acı ır a- · 
tıra uyandırıyorrnuşum. Kız yüziinde podra, duda- - ·-

- Anlat bakalım , dedim. ğınd<. ruj, derken evin işini as = 
O da anlattı: mağa başladı. Genç bir kızdır, . 

gözünü kaza:ıdı. Elbette sevi-
- Raif Bey, bilirsiniz ki ben 

dansı çok severim. Ee, bu genç 
YIJŞ•mda ben de ne diye danset 
miyeyim? 

- Eeeee ! Diye dinliyordum. 

nir, diyerek onun bu ihmaline -
ses çıkarmıyordum. Dün sor-

du:_: Angeliki, söyle bakalım, __ 
düğün ne zaman? 

Bana baktı. Ne gözler, ne 
bakış yarabbi! . 

mıımıııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııımııııııımıııııımıııııııııııııııımıııııınııııııııııııııiııııııııııııııııı 

Milliyet Matbaası 
NEFiS VE SERİ SORETTE 

= §§ 

Her nevi evrakı matbua tab'ını dt!'l"llhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar _ 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa :== 

Telefon: 2431112/3 

,ımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııı ' 
Mühim ilan Devredilecek lhtira Beratı 

- Raif Bey, ben artık Hiris 
toyla değilim. 

- Eeee! 
T84rada gazete bayii muhterem 

müşterilerime: 

Nebati mevaddın yahut uzvi ma
hiyetteki mahsu !atın bila mayı kul 

İstanbul Belediyesi 
Darülbı· dayi temsilleri 

Altı yaşından aşağı olan ç<> 
cuklar tiyatroya kabul edile· 
nıezler. 

~ uncu t\.olorcu 
ilanları 

1. F. Kıtaat hayvanatı içın 

arpa akpalı zarfla münakasaya 

konmuştuı-. İhalesi 1-11-931 

pazar günü saat 15 te Fındıklı 
da III. K. O. SA. AL. KOM. 

nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak ve münaka· 

saya iştirak etmek üzere yev· 
mi ihaleden evvel teklif ve te

minat mektupla~ ile komisyo
numuza müracaatları. ( 424), 

(3096). 

-J: * * 
Birinci Fırka hayvanatın 

ihtiyacı için 245000 kilo saman 
kapalı zarfla münaka~aya kon 
muştur. İhalesi 15-11-931 ta. 
Pazar günü saat 15 te K. O. 3. 
SA. AL. Komisyonda icra edi 
lecektir. Taliplerin şartname
yi almak üzere her gün ve iha
leye işti~ak etmek üzere yev
mi muayyende teminat ve 
teklifnamelerile Komisyonu • 
muza müracaatları. (479). 

(3385) 

Bir gün bu, mahallesinden 
bir kızla dansa gitmiş. Kızın o
rada kavalyesi varmış, her ak
şam dansederlermiş. Bu kavali 
yenin bir arkadatı da Angeliki 
ile hayli tepinmiş, ismi de Hi
risto imiş. Hiristo buna ver-

·········-······· ... -·········· .. ···········-·· 
- Daha iyisini buldum. Bir 

kömür tüccarı. Bugün size söy 
leyccektim, söyleyemedim. 
Ben artık yarın gidiyorum. 

iki ay mukaddem icra ettiğim 
tatra seyahatimi ikmal ettim. Gaybıı 
betim eınaıında muamelitm tedviri 
ne vekil eylediğim katibim Hamdi 

Ianılmasrna ait muaddel ameliye u-
ıulü" hakkında istihsal edilmiş olan I ••• Tıp Fakültesi 
3 tr~rinisani 1927 tarih ve 652 numa cerrahi bevli seririyatı 

lar mı?, Para ile de alış veriş 
etmek isteseniz zise kimse mal 
satmaz •. 

Hatta günün birinde lokan
tada yemek istediğiniz zaman 
önünüze boş tabakları dizer
ler ve: 

- Ne yapalım beyim! Kriz 
var .. Bugün de bir kriz bastı
$1 yiyiniz! Derler.. işte o va
kit tatsız olur •. 

FELEK 

bir aralık bir maçt ksığı çık
tığı için hem askerlikten, hem 
de sporculuktan mahrum kal
mıştı. Bundan sonra gazetecili 
ğe giren Refik Cemal, zekasi
le az zamanda temayüz etmiş
ti . 

Ahmet Nebil, Refik Cema
lin meziyetlerini de, nakisaları 
nı da tanıyordu: Bu mavi göz
lü, zayıf yüzlü delikanlı, yirmi 
sekiz, yirmi dokuz yaşlarınday 
dı. Çok cevval, çok girgin, çok 
çabuk anlayışlıydı. Kadınlan 
sever, çapkınlık için canatardı. 
İçkiye adeta müptela idi. Her 
akşam elli dil'hem rakı içme
den duramazdı : 

- Sporcu iken hiç içki iç
mezdim, amma spordan ihraç 
tezkeresi alalı beri dadandım. 
Derdi. Oyun kağıdına da hiç 
dayanamazdı. Bereket versin 
ki kesesi çok içmeğe, çok oy
namağa, çok eğlenmeğe müsa
ade etmezdi. 

Böyle bir genci Şişli muhi
tine götürmek, onu mahvet
mek olacağını zanneden Ah
met Nebil, verdiği sözden çok-

Ne dersin? Karı ertesi gün 
gitti. Kömfü· tüccarı ile evlen
di mi, metresı mi oldu, ne bile 
yim? Fakat ben hizmetçisiz 
kaldım. Onun için şimdi yeme 
ği evde değil, burada yiyo-
ruz. Bir c4ha mı? Eğer bahtı
ma şaşı bir hizmetçi daha dü 
şerse, sittin sene şaşı kalsın, 
vallahi umurumda değil! 

tan pişman olmuştu. Fakat bir 
kere hatır kıramamış, söz ver 
mişti. Sonra da Refik Cemalin 
o muhitte olmazsa, başka mu
hitte olsun, eğlencelerine de
vam edeceğini biliyordu . 

Yalnız bir fikir Ahmet Ne
bili durduruyordu: Muhteşem 
Nihat Hanımın suvaresinde Re 
şit Beyle Nemika Sırrı Hanım 
da bulunacaklardı. Reşit Bey 
Ahmet Nebilin Refik Cemali 
birlikte getirmesine ne diye
cekti acaba? Bunu vesile bula
rak akşam üzeri tekrar gelen 
Refik Cemali bir köşeye çekti, 
düşüncesini anlattı. Refik Ce
mal bir kahkaha attı : 

- Aadam sen de, ondan ne 
çıkar? Sen beni ev sahibesine 
bir takdim et. Ondan sonra e
ğer Reşit Bey senin getirdiği
ni hissedebilirse her kabahati 
bana bul. Hem zaten orada 
tanıdıklarım yok değil a ... Nev 
zat Süreyya, Şeyda Kamil, fa
lan hep oradadırlar. Görürsün, 
bak, ben kendimi oranın yerli
si zannettirir miyim, ettiremez 
miyim? 

Beyin veki..letine nihayet vererek eı 
kisi gibi itlerime bizzat vaz'ıyet et
tim. Badema mubaberat, ıİparİ§at 
ve sairenin nan1ıma yapılmaıını muh 
terem müşteriler.imin menfaati ikti
zasından olduğunu arzederim. 

Ankara caddesi Orhan B. 
hanında umum guıeteler 
tniiteahhitlijti müeuiıi ve 

Boğaziçi bayii 
Hasan 

Bu cesaret, Ahmet Nebile 
de kuvvet verdi. Hem belki de 
Refik Cemal gibi bir adamıo 
mevcudiyeti sayesinde kendisi 
ni bu hanımların iz'açlarından 
kurtulurdu. 

- Öyle ise, pazar akıamı-
na ... 

- Hay hay •.• 
- Ey, Yazıcı zadeler ışın-

den ne haber ? 
- iflas durdu. Bugün sa

at üç buçukta Yazıcı zadeler 
henüz tediye edilmemit olan 
iki bonolarını ödediler. Herkes 
şaşıyor, bunlar parayı nereden 
buldular diye ... 

- Saat üç buçukta, ha? 
- Evet. 
Ahmet Nebil saat ikide Re

şit Beyle olacak mülakatı ha
tırladı. Acaba Yazıcı zadeleri 
iflastan kurtaran bu tediye Re 
şit Beyin himmetile mi olmuş
tu? 

Ey, şimdi Yazıcı zade ti
carethanesi artık kurtuldu, de
mek? .. 

- Y ook.. Yalnız şimdiki if 
las muamelesi durdu. On beş 

ralı ihtira beratı bu kere ferağ veya ı muallimi 
but icara verileceğinden mezkur be 

Uroloğ - Operatör ratI satın almak veya isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın İstanbul Dr. Behçet Sabit 
Bahçekapı Taşhan No. 43 - 48 de 
mukim vekili H. w. tstok Efendiye ı muayenehanesini Beyoğlu 
müra.ca.tları. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihaneııi. Karaköy, büyük mahallebi 
ci yanında 3-4. 

gün sonra için mühim bonoları 
varmış. Bunları da ödeyebile
cekler mi? Kimse bilmiyor. 

- On beş güne kadar tabii 
çaresini bulurlar . 

- Bilmem amma piyasada 
kimse bunların sağlamlığına 
inanmryor. Yazıcı zadeler bir 
çok karışık işlere girmi§ler •• 
Bir çok paralar kaybetmişler .• 
Sonra bir kaç iflasta mühim 
paralan batmış ... Hulasa şimdi 
ki vaziyet tutkun değil •. 

- İşte bu defaki bonoları 
ödemişler ya! 

- Evet, amma ne ile? Pa
rayı nereden bulduklan bir mu 
amma .. 

- Nereden bulurlarsa bul
sunlar •. 

- Yok, piyasa öyle düşün
mez. Her zaman borçlannı ö
deyecek para bulabilecek mi di 
ye düşünür. 

- Demek vaziyetleri sağ
lam değil. 

- Hayır. Amma on beş gün 
sonraki bonoları da öderlerse 
önlerinde üç ay kadar bir za
man daha açılacak .. O zaman 

~aksim bahçesi kar~ısmda 
Inkilap apartımanına nak
letmiştir. 

Muayene Cumadan maa
de her gün 15 den 18 e ka· 
dar. Telefon. B.O. 3874. 

belki vaziyeti düzeltebilirler. 
Ahmet Nebil, düşünceye 

daldı: Acaba Reşit Bey bu işte 
aldatılmış mıydı? Bu maluma· 
tı almadan, bir alicenaplık ham 
!esile batak bir işe girişmiş ol
masın, diye yüreği titriyordu. 

Tam bu sırada, Reşit Beyin 
merdivenlerden çıktığını gör· 
dü .• 

- Bak, Reşit Bey geldi . 
- Gördüm. Yüzü de pek 

neş'eli .. 
- Bu haberleri kendisine ve 

relim • 
- Neden? 
Ahmet Nebil birden bire du 

rakladı: 
-Neden? 
Öyle ya! Neden~ 
Reşit Beyin sabahki telefon 

muhaveresinden Refik Cemale 
bahsedemezdi. 

Yazıcı zadelere Reşit Beyin 
yardım ettiği bir zandan iba· 
retti. 

Ahmet Nebil, baştan savına 
bir cevap verdi: 

- Hiç! Haberi olsun diye ... 
(Devamı var) 

h 

... 
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DUnkU içtimada 
(Başı 1 inci sahi/ede) . 

ilan bqmurahha11 M. Papanastası
Yo dedi ki: 

- Gayemiz Balkan milletlerini 
her noktadan bin"birlerine yaklaıbr
rrıak olduğuna ıöre posta ittihadı 
çok muvafıktır. Ancak çabuk yapıl
rrıahdır. Buna f(;yle bir madde ilive 
edelim: "iki Balkan devleti bunları 
kabul ettiği takdirde diierleri bek
lemeden projenin tatbikma batlama 
trıalıdırlar . ., Rapor bu teklifle birlik 
te müttefikan ve alkıılarla kabul e
dildi: 

Sıhhi istihbarat 
oSnra Sıhhiye komisyonu rapor

törü Akil Muhtar Bey raporunu oku 
Yarak sıhhi istihbarat için bir büro 
teıkil edilınesini, büro tarfından bu 
istihbarata dair bir bülten neırolun 
rrıasını ve büroya her Balkan mem
leketinden ikiıer murahhas iıtirak 
etmesini, bu teıekkülün lstanbulda 
toplanmasını teklif etti ve kabul e
dildi. 

Balkanlarda teohidi kaoain 
Müteakıben tevhidi kavanin ko

misyonu raportörü Yunan heyeti 
ınurabhaıaıından M. K.oııimatis'in 
okuduğu rapor hararetli münakap
ları mucip oldu. Raporda, Balkan 
hlemleketleri kanunlarmm tevhidi 
itleri için bir komisyon tetkili tek· 
lif edilmekteydi. Romen ınurahha· 
sı M. Perle buna itiraz ederelr, böy
le bir komisyonun ancak Balkan Bir 
liği nizamnamesi tadil edildiii tak
dirde yapdabileceğini söyledi. Heye 
ti muralıhıumnızdan müderris Mit
hat Bey nizamnamenin verdiği ııali 
hiyetle yeni komisyonlar tetkil edi
lebileceğini, ancak meclisi idareden 
geçtikten sonra heyeti umumiyeye 
gelebileceğini izah etti. M. Papanao 
tasyo da bu mütaleaya ittirak etti 
Ve heyeti umuıniyece tasvip olundu. 
M. Perle bu tevhidi yalnız hukuku 
hledeniyeye deiil, bütün hukuka lef 
hlilini teklif etti. Ve kabul edildi. 

Balkan ticar11t eılatJı 
Sonra iktısat komisyonu rapol'U o 

kundu. Buna tevfikan Balkan -
leketleri için bir müıterek Ticaret o
da11 yapdması, bunun merkezi h~ 
bul olması, alakadar memleketleri~ 
ikiıer delegesile bir de oda medUi 
Yapılma11 kabul olundu. Tütün ibra 
catı meaelesi için teıkil edilecek o
fiste buğday ticaretinin tanzimi it
leri, konferanoın üçüncü içtimamda 
görüıülmcsi takarrür etti •. 

/\.omi11gonların b~ünkii 
faalig11ti 

Konferans komisyonları bu sabah 
Yıldızda toplanarak henüz intaç e
dilrrıeyen mesele ve tarifelerle meı
gul olacaktır. Konferans heyeti umu 
ıniyesi yarın sabah ikinci içtimaını 
aktederek tütün, buğday ve tarife 
tneselelerini neticelendirecek ve mu 
•ahhaalar yann akpmki trenle An
!taraya hareket edeceklerdir. 

Son cels11 
Pzartesi sabahı Ankarada lıa de

f•ki konferansın son içtimaı akdolu 
nacak ve aynı günü alqam murahbao 
lar Ankaradan dönerek lotenbulda 
kısa bir tevakkuftan sonra memleket 
lerine hareket edeceklerdir. 

Ekalliyetler meselesi 
Haber aldığımıza göre ekalliyet

ler meselesi yüzünden Yugoslavya, 
l\rnavutluk murahhaslan aruında 
Çtkan ve gerginliği mucip olan itila
fı halletmek için heyeti murahbaoa
tnız dostane aurette ta"t"aısutta bu
lunmuıtur. iki taraf ta bu letebbü
•ü memnuniyetle karıılamıı ve epey 
•e bedbinlik uyandıran bu mesele 
fürk heyetinin tavassutu neticesin 
~e . kapanmağa yüztutmuı ve dünkü 
•çtımaela mevzuu bahoolurunamııbr. 
l\.faamafih gerek Yuıroslav ve ırerek 
l\rnavutluk murahhasları meseleye 
halledilmiı nazarile halırmektaclırlar. 

Sırp nalctai nazarı 
Yuıoslav heyeti reisi M. Y ODİç 

tava11ut haberini ne teyit ne de tek 
itip ederek sadece ademi malümııt be 
Yan etmit ve konferanıın en h.,.e
canlı münakatalanm mucip olan bu 
ekalliyetler meselesi hakkında dW. 
tunları aöylemittir: 

- Konferansta aöylediğim gibi 
Balkan memleketleri harici bir tesir 
altında kalmazlarsa, pekala anlaıbi
lirler. Bu sözleri her zaman tekrar e 
<1erim. Fikrimde muaırnm. Bu bari 
ci tesir Balkanlarda siyasi ve iktısa
di alaka ve menfaatleri olan herhan 
Rİ bir ecnebi memleketten gelebilir. 
Biz Yugoslavyada Arnavut ekalliye 
tinin, diier ekalliyetler gibi, bütün 
haklarını tanıyoruz. Hürriyetlerini 
tahdit yolunda hiç bir hareketimiz 
Yoktur. Memleketimizde, hatta Ama 
VUt ekalliyeti mevcudiyetini dahi in 
kar ettiğimiz hakkındaki viki i [ . 
.ıa,. doğru değildir. Bütün mevzuu 
bahis meseleleri halletmek hususun 
da hüsnü niyetimiz olduğunu konfe 
tansa iıtirakimizde göıtcriyoruz. 
lierhalde bu kabil münalqalar her -
hangi bir inkıtaı mucip olamaz.., 

Arnavut noktai nazarı 
Arnavutluk heyeti murahhasası 

•<asından M. Bedri Pejami de §U be 
l'anatta bulunmuttur: 

- Arnavut milleti hükümetinin 
Balkan misakını arzu edip etmeme
•ile kat'iyyen alakadar değildir. Bal 
kan konferansına iştirak eden Arna 
"utlar, Arnavutlun belediyelerinin 
tlıurahaslarıdır. Bu heyeti murahba-
aa icind · 

ki, İtalyan taraftarhiı ile ittiham. ~ 
lebilsin! Mumafih ltalyan m~~p~
ği bir cinayet veya lıababat d<:iiJdir. 
Arnavut elralliyetleri meoeleoine ıre 
lince· huııiıa pianq bir mesele değil 
dir. sırp1arm eı..eriyeti azimesi Ar
navut1ann meokün olduğu Kosova 
ve Debre havalisini istila ettikleri 
günden itibaren doğmuı tabü bir me 
oeledir- Bu mesele Cemiyeti Akva
mın tetekkül ettiği anden beri Ama 
vutlar tarafından resmi ve gayri res 
mi bütün beynelmilel mahafilcle ve 
cihan matbuatında müdafaa edilmek 
tedir. Gerek Arnavut hükUıneti .e 
gerek bu ekalliyetlerin mes'ul tefek 
külleri tarafından Yugoslavyada ya
f"YllD Arnavutların Sırplar kadar de 
ğil, fekat Yugosla"r8d~ . ".llfay":n 
muhtelif anasırdan biç bınnın haız 
olduğu hukukun yüzde birine dahi 
malik değildirler. 1912 den 1915 ıe
nesine ve 1918 senesinden 1925 se
nesine kadar mevcut katliam istatis
tikleri Cemiyeti Akvamın Amerika, 
Avrupa düveli mu•zzamalan harici
ye nezaretlerinin dosyalarında mah
fuzdur. 1925 senesinden bugüne ka 
dar muhtelif telDl ve suretlerde de
vam etmekte olan iktısacli tazyikler 
ve kolonizasyon siyaseti Kosovayı 
terle ve dünyanın muhtelif yerlerine 
pyet fena terait altında ilticaya 
mecbur b1mq 130,000 Arnavudua 
vücudile sabittir. Bunlann elueri.t 
Türkiye, Arnavutluk ve Bulgaristan 
dadır. Yuıoolavyadaki Arnavutlarla 
milli bak ye hürriyetleri, enıtitüleri, 
tek bir mektepleri ve tek bir ıuete 
leri dahi yoktur. intihap oandddan 
etrafında 1925 senesinde Mitroviça 
ela katliima uğramq 22 Arnavudun 
isimleri bizde ve Akvam c-iyetin 
de mahfuzdur. Bunlar Y ugoolav par 
lamentosunun Arnavutlara verclifi 
hi11ei intihabın, ne biçim bir hak ol 
duğunu fevkalade muciz bir tarzda 
iobat eder. Binaenaleyh Yugoslavya 
heyeti murahbaaaaı ya Yugoslavya
nın Arnavutlarla meaki'ın mmında 
cereyan etıniı ye buırünkii YaZİyetİ 
vücude ıretirmit olan hi.diseleri hiç 
bilmiyor, yahut ekalliyet hukukunu 
tesbit eden beynelmilel muahedeler
den haberdar değildir. Arnavutluğun 
temamen tanıdıiı bu ekalliyet huku 
kunun bilmukabele Yugoslavlar tara 
fmdan da tanmmasmı istemek en ta 
bü bir haktır. Bu, Balkan ittihadı İ· 
çin de tabii bir prt tetkil eder. Şu 
hale nazaran, Yugoslavya ve heyeti 
murahbuasmm bu kadar bariz bir 
hak kartıomda taannüt etmesi ve e
kalliyetler meselesini iııkir edecek 
kadar ileri ııitmeoi hanııi tarafın kon 
feran11 ıuya düıürmek istediğine fÜp 
be bırakmaz. Türk ve Balkan efka. 
n umumiyesi ve diier Avrupa efkarı 
umumiyeleri de bu noktayı: takdir 
etmektedirler. lkhsadi ihtilaflar ıi
yasi ihtilaflar kadar mühim olamaz . ., 

Bulgar noktai nazarı 
Bulgar Batmurahha11 da demiıtir 

ki: 
- Ekalliyetler meselesi bittabi 

mühimdir. Apğı yakan bütün Bal
kan memleketleri ekalliyetler mese
leıinden biribirlerile alakadardır. Fa 
raza Bulgaristenda Türk ekalliyeti 
vardır. Bu Türkler her türlü hakka 
ve hürriyetlerine sahiptirler, bizden 
hiç farklan yoktur. Camileri, mek
tepler; vardır. Bizim de Romanyada 
mühim mikdarcla ekalliyetimiz meY
cuttur. Romenler son zamanlarda 
muahedelerle temin ettikleri haklara 
riayete baıladdar. Maamafih bu da 
.kafi değildir. Yunanistandaki ekalli 
yetlerimize ııelince, Yunanlılar bua
ların Bulgarca konuıan Yunanldar 
olduklarını söylemektedirler. Biz ise 
bunlann bir Bulgar ııibi haklarının 
tanmmaoını istiyoruz. Yuııoılavyada 
kendi memleketlerinde mevcut Bul~ 
ırar ekalliyetiııin haklannı iamamile 
tanımamaktadır. Konferan11n netice
sinden çok ümitvanm. lhtilifımız ol 
ınasma raimen, diyebilirim ki Yu
nan marahbularmın da hüsnü niye 
ti vardır. Yugoolav beyeti murabba 
oa11 da hüsnü niyet sahibi bulun
maktadır." 

Arna11atların mııhtırası 
Konferansa tevdi edilip te Arna

vut murahhaılarile Yugoslav murah 
baslarırun tiddetli münakaıalanna se 
bebiyet veren, aralarındaki ihtilafı 
alevlendiren Arnavut heyeti muhta
raıı hülasaten ıudur: 

"Yugoslavlar konferansa verdikte 
ri muhtırada, Balkan milletleri ara
oında siyaoi anlaıma ,eraiti hakkın
da üç sahifelik edebiyat yapmak zah 
metine ıinnittir. Bu, §Öyle hülasa e 
dilebilir: •Yugoılavya Balkan birli
ğini iıtemiyor. Çünkü Bulgaristan 
Makedonyada büyük kütleleri silab 
!andırıyor. Arnavutluk, fütuhat eme 
!inde olan ve harp hüki'ımeti aley
hinde bir harp için nihayet teıriki 
meaai itilafı herhangi bir mesele Ü· 
zerinde ekalliyet meselesinden evvel 
teıriki mesai iti halledilmelidir . ., 

Atina konferansmda arnavut mu 
rahhaaları her feyi açıkça ve sami
miyetle söylemeği bir vazife edinmİf 
!erdi. Zaten açık bir battı hareketle 
İyi neticeye varılabilir. Yugoslav 
heyeti ise bunun aksi yolu takip et
mittir. Yugoslavya heyetinin itiraz
larının hakki sebeplerini arattırmak 
Arnavutluk milli gururuna düımez, 
fakat bir tanesini itaret edebiliriz: 

Ekalliyetler meselesi! Yugoslav
ya ekalliyetlerinin hukukunu tam
mak istemiyor. Çünkü o takdirde 
bizzat Sırplar (Sırp - Hırvat - Slo
ver) krallığı dahilinde bir ekalliyet
ten ibaret kalırlar. Arnavutluk mil
li grupu, Balkan milletleri arasında 

lihtan tecridi tahakkuk edebileceii, 
bu da ekalliyet hukukunun kabulile 
mümkün olacağı kanaatindeyiz:,, 
Gerelı: bu mutıra ve gerek iki tara
hn noktai nazarlarmdan arar etme 
leri dolayıoile ibtilifm izalesi çok 
mütkül olacağı söylenmektedir. 

Konferans reisi Hasan Bey, konfe 
ramm tamamen doatane ve samimi 
bir bava içinde devam etmekte oldu
ğunu, bazı münakaplann cereyan 
etmesi tabii bulunduğunu aöylemit
tir. 

Sui te/11hhüm izalt1 
edilıli mi? 

Sal&hiyettar bir memba Yuıoslav 
ve Arnavut murahhaoları arasıııda
ki meselenin bir sui tefehhümden i
leri geldiğini ve Türk heyeti tavaa
sutu ile bunun izale edilmiı olduğu 
nu temin etmektedir. 

Begl11rbegi soragınıla 
Dün öğleden sonra murahhaolar 

kendilerine tahsis olunan Şirketi 
Hayriyenin Altınkum vapuru ile Bo 
ğaziçinde bir deniz tenezzühü yap
mıılar ve saat onyedi buçukta Bey
lerbeyi sarayında tereflerine verilen 
çay ziyafetinde bulunmuılardır. Ge 
relı: vapurda, ıerek sarayda ıehir ban 
dosu terennüm elmİf, Balkan murab 
haolan ve pzetecileri çok iyi İnhlıa 
larla saat on dokuzda htanbula dön 
mii.flerdir. 

Dolma balıçed•ki balo 
latanbul Valiai ve Belediye 

reiai Muhittin Bey ve refikur 
Hanımefendi tarafından dün 
alqam Balkan konferanaı mu
rabhaalan terefine Dolma bah 
çe aarayında mükellef bir balo 
verilmiftir. Baloda Bal.kan kon 
feranaı murahhaılan, Hariciye 
vekili Tevfik Rüttü Bey, Türk 
Yunan ve Bulgar gazetecileri, 
tehrimizdeki bulunan ıefirler 
bulwrmUflardır. latanbulda bu 
lwran meb'uslarla, bilumum aa 
keri ve mülki rüesa baloda ha
zır bulunmUflar ve davetlile
ri Muhittin Beyin refikaları 
Hanımefendi iıtikbal eylemiı
tir. 

Davetliler mükellef büfeden 
izaz edilmitlerdir. 

Bugün 
Bugün öğleden sonra murahbao

lar Büyiikadaya ııidecelder ve oraela 
Yat Klüpte ıereflerine Ticaret oda-
11 tarafından bir çay ziyafeti verile
cektir. Misafirim.iz. olan Yunan ve 
Bulgar gazetecileri de bugün Kara
ağaç buz fabrikasını, mezbahayı ve 
belediye müeseaahnı gezeceklerdir. 
Türk Kadın birliği tarafından Bal
kan çoculdanmn tarih ve coinfya 
tedrisatında ırarazkarane kuımlarm 
kaldırılma11 için yapılan teıebbüs 
Balkan hüki'ımetlerince memnuniyet 
le kartılanınıı ve tasvip edilerek tat 
bikata geçilmiıtir. 

Birliğin konferansa verdiği rapor 
larda zikredilen diğer talepleri üçün 
cü konferanı ' ruznameaine idhal e
dilmiıtir. Birlik Reisesi Latife Bekir 
Hanım, konferansta cereyan eden 
münaqalarm sulh cereyanlarnu tak 
viye edecek mahiyette olduğuna ıö 
re, Birliğin aynca bir teıebbüste bu 
luıunağa lüzum ıörmediğini oöyle
miıtir. 

oKnferans dünkü mukareratını bir 
tebliğ ile matbuata bildirıniıtir: 

Romen kadın murahhasları, Ro
manyada, Türkiyeye dair eser bula
madıklarından bahsetmiılerdi: Bu
nun üzerine Kadın Bir!iii Romanya 
ya Türkiye hakkında Fran11cza ola
rak yazılınıt bazı eserlerin ıönderil
meoi için teıebbüsatta bulunmuıtur. 

Müzakereler ve kararlar 
ISTANBUL 23 (A.A.) - ikinci 

Balkan konferansının bugünkü umu 
mi celsesi sabah saat 10,30 ela baıla 
dı. Reis Hasan Bey riyaset kürsüsün 
de ve umumi katip Ruten Etref Bey 
yanında bulunuyordu. Hasan B cel
seyi açtı ve konferansa ııönderilmiı 
olan t91ekkür ye tebrik telgraflarının 
okunacağını söyledi. Ruten Etref 
Bey smuile Arnavutluk Baıvekili 
M. Pandeli Evangheli; Bulgaristan 
Baıvekili Mutonoff; Yunanistan 
Baıvekili M. Venizelos, Yugoslavya 
Baıvekili M. Zipkoviçin fabri reis 
intihaplamıdan dolayı gönderdikleri 
lef"kkür telııraflarını ve Türkiyenin 
Bükreı elçisi ve birinci Balkan kon 
feransının harsi mukarenet komisyo 
nu sabık reisi Hamdullah Suphi B. 
den gelen tebrik telırafını okudu. 
Bu telgraflarda konferansın temev
etmesi için hararetli temenniler var 
dL 

Reis bunu müteakıp Cemiyeti Ak 
vam meclisi namına hareket eden 
kitibi umumi Sir Druınond'un mü. 
measili M. Cummings•e söz verdi. 
Mumaileyh, kendisine müıahit sıfa
tile celselerinde hazır bulunmak fır 
sat ve ıerefini veren konferans beye 
tiumumiyesine teıekkür ederek meoa 
Cmiyeti Akvamın zihniyetine tefa
vuk eden Balkan konferanoını tam 
ve ki.mil bir muvaffakıyet iıtihoal 
eylemesi temennisinde bulundu. M. 
Cummingsi müteakıp beynelınilel 
sulh bürosu ikinci reisi Dr. Quidd'e 
söz verileli, Mumaileyh irat ettiği nu 
tukta demiıtir: "Bizim burada vazife 
miz çok basit ve mütevazidir. Çün
kü biz burada ihtiyacınız olduğu tak 
dirde yardrmlarımaı emrinize amede 
tutmak için bulunuyoruz. Mamafih 
bizim yardım ve istinac!ımıza 
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mühim kararlar 
taç olmadığınızı görmek daha meo- hasına çıkmıt olacaktır.,. Reis bun
ut ve bahtiyar olacağnn. Burada bu dan sonra Yunan batmurabhaoı M. 
kadar parlak bir fikir takibe mazhar Papanaotasiou'a ya söz vennittir· 
olduğunu gördüğüm Balkan konfe- Mumaileyh küraüye çıkarak demiı
ranomın birincisini Atinada topla- tir ki: uGörüyorum ki münakalat ko 
mak fikrini ihzar eden muvaffakıyet miıyonu miiıbet bir neticeye var
le tatbik etmiı olan M. Papanastaoi mak için muazzam ırayretler aarfet 
o'ya bilhassa teıekkürler ederim. miıtir. Şimdi bize teveccüh eden mü 
Balkan konferan11, size namına bü- nakap ve müzakereleri süra'tle biti 
yük muvaffakıyetler temenni etmit rip komisyonun teklifelrini kabul et 
olduğum beynelmilel sulh bürosunun mit olduğumuzu göatermektir. Bun
tam mefhum ve ınanasına dahil bulu dan batka mesaimizin muvaffakıyet 
nuyor. Birlqecek ve kuvvetli olacak le hitam bulma11 İyi bir eser meyda 
ıınL Fakat o zamn unutmamalısınız na getirmeğe uğraıarak çalıımıt ol
ki menıe ve mebdeiniz ve daha doğ dulumuzun da bilinmesi lazımdır. 
rusu mehdi zuhurunuz beynelmilel Hepiniz biliyorsunuz ki buradaki me 
ıulb bürosudor. Amil ve ıamil oldu sainizle milletlerin mukarenetini 
ğu Üzere keneli menfa tini derpiı et- meydana ııetirmek istiyoruz. Filha
meksizin dünyada hiç bir muvaffakı kika posta ittihadının bir an evvel 
yete eriımek mümkün değildir. Da- tahakkuk etmesi arzuaunu da izhar 
ma mefkure adalet ve beferiyet için ettik. Fakat farzediniz ki altı Balkan 
çah11mak lazımdır. Hiç bir mani si- devletinden birisi herhangi bir sebep 
zi yolunuzdan alakoymamsı lô.znn- le bu baptaki mukaveleyi İmzadan 
dır. Asabiyet ve heyecan ve hazim İmtina etmit olaun, o zaman bu mu 
ile bugünkü konferanstan, yarınkine kavele, konferansın bir ikinci muka
ve yannkinden daha öbürküne ve on veleyi kararlqtırmasına intizaren 
dan da baıkalarına doğl'u ıebatla he muallilkta kalacak? Öyle zannediyo 
definizi kaybetmeden yürüyünüz. rum ki posta ittihadı mukavelesinin 
ve Avrupa ile beraber dünya sulbü iki veya üç Balkan devleti tarafın
nü tersin ve tahkim ediniz. Enaali dan tasdik edilmesini müteakıp mer 
atiyeye verebileceğiniz milli mirasın i olacajını ifade eden bir maddenin 
en büyük ve en mühimmi bu hediye ilavesi bu baptaki temennimizin he 
niz olacakbr . ., men tatbikını temin için çok feideli 

Bundan sonra münakalat komisyo olacaktır. Bu maddeye ilk imza eden 
nu mazbata muhariri Reıit Saffet B. devletleı·Ie birlikte imza koyınamıf 
kürsüye gelerk raporunu okumaia olan devletlerin bilfilıara aynı hak ve 
baılamıtbr, raporda, Atinada topla- oalahiyetlerle imzalanın koyabile
nan birinci Balkan konferanoında cekleri hakkında bir fıkra ilaYesi de 
münakalit komisyonu muhtelif pro- muvafık olur. Öyle tahmin ediyo
jelere ait mesaisini itmam için icap rum ki bu en muvafık bir tarzdır ve 

d !ara dam l>unu diğer mukaveleler hakkında da e en unıur ve hususile fena 
larmın tatbik edebiliriz. Bu suretle meoai-yardmuna mazhar olmaclıim 
dan müsbet bir netice istihoal edihne mizin hem tamamen akim kalmamıı 
diği babrlatılıyor. Ve birinci lıonfe.. hem de yaptığımız itlerin bir an ev 
ranstan ikincisine kadar geçen za- ve! tahakkuk edebiJmit olmasını te
maıa zarfnda çok mühim terakkiler mİn etıniı olacağız. Binaenaleyh ra
elde edilmit olduD.. '--ydedil--'- de porda münderiç bulunan "altı Bal-

-.~ ,.. .... kan devletinin kabulü --....:•.,_ cüm 
niliyor ki: "Bu sene Karadeniz den ... ~.,, 
f IAdriyatik denizine ve Balkanlann lesinin tayedilmesini teklif ediyo
en fİınal noktasınelan en cenup nok rum. Onun yerine mukavelenin iki 
tasına kadar gidecek birer demiryo- devlet tarafından wdikmı mütea
la İDf1111 meselesini tetkik ettik ve kıp mer'iyet mevkiine gireceği cüm 
gelecek konferansta bunlann tabak- !eri kaydolunabilir • ., 
kuku için de fen adamlannın ve hu- Reis Hasan Bey M. Papanastasio 
susile müteha1111lann büyük mik- nun tadilini reye koynıuı ve alkıtlar 
yasta yarclmunı iıtedik. Bundan bllf la müttefikan tasvip edilmiıtir. Mü
ka altı devlet mümessillerinden iba- nakalit komisyonunun raporu dahi 
ret bir tali komisyon tesis eyledik. ittifakla kabul eclilıniıtir. Müteakı
Müteha1111lann verecekleri raporlar ben sıhhat ve içtimai siyaaet komiı 
konferan11n umumi celselerinin tasvi yonunun raporuna ıeçilmiıtir. Ko
bine tevdi edilecek ve bundan sonra misyonun mazbata mııhariri Dr. 
da alakadar devletlerin tasdikına ar Akil Muhtar Bey kürsüye gelerek 
zolunacalı:tır. Aynı zamanda bir Bal raporu okumuıtur. Bu raporda ko
kan posta ittihadı vücude getirilme- misyon Balkanlar sıhhi istihbarat 
si için çalııtık. Ve Balkan kara yol- bürosu tesis ve bir Balkan sıhhi iı
larmm ıalabı ile deniz tariklerinin la tibbarat bülteni çıkanlma11nı talep 
saltdması için en muvıUk ve lüzum etmektedir. Büronun merkezi lstan
lu gördüğümüz tedbirlerin tatbik ka bul olacaktır. Büroya mensup aza 
biliyeti olup olmadtıııı tesbite çalıı daimi surette büro merkezinde bulun 
tık. Vakıa temennileriınizi umumiyet mek mecburiyetinde olmayıp muay
halinde tahakkuklarmın biraz müı- yen tarihlerde gelrek mukarreratı 
kül olacağı söylenecektir. Fakat bun ittihazla müzakereye ittirak edebile
lann alakadar Balkan devletlerince ceklerdir. Bundan sonra Balkanlarda 
kbul edilmesi bile Blkn konfemaı İ· milletler üzerine sakim tesirler ya
çin çok mühim bir kazanç olacakbr. pan maziden ka.ma bir sürü hürafe 
Balkan milletlerinin biribrlerine te- nin sinirlerden tardedilmesi için pro 
sadsf edebilmelerini lemin için icap paganda yapılmasının mutlak lazım 
eden yollan hazırlamıı olmak bizim olduğunu ifade eylemit ve bunun i
için hakikaten iftbar ve ıeref mucip çin de bir sıhhat komisyonunun tet 
tir . ., Reıit Saffet Bey mütealaben kilini talep ederek demiıtir ki: "Kon 
münaldat komisyonu tarafından alı- feransımızın heyeti murahhaoaları a 
nan ve heyeti umumiyeye tevdi ecli- ra11nda mutlak nüfuz ve salahiyet sa 
len mukarreratı okumuıtur. Yunan bibi olan birkaç doktorun da bulun 
murahhaslarından M. Verdelis söz a mail ıarttır. Balkan konferansının 
!arak demiıtir ki: "Birinci Balkan takip ettiii mefkre ıüzel ve yiıkıek 
konferansında Atinada teıkil edilen olduiu kadar müıkül ve kolaylıkla 
münakalat komisyonu muhtelif mu- husulü mümkün olmayan bir hedef. 
rahbao heyetleri tarafından tevdi ecli tir. Tam bir itilafla yetiımek istedi
len raporlar ittila kesbetmiı fakat ğimiz güzel ma.kaadıınızın yolu o ka 
ıayanı kayıt hiç bir netice elde ede- dar fazla ruhi minilerle doludur ki 
memiıtir. Maamafih buıün tama- bunları ortadan kaldırmak için pek 
men tahakkuk etmemi§ olmasına fazla mesai sarfına mecburuz. Bugü
rağmen birinci konferansta reddedil nün ihtiyçlarıru ve bahusus yarrnın 
mit olan temennilerin hemen hepsi endiıeleri; aydınlığa çıkmak için yü 
müsbet neticelr vasd olmuı sayılabi rümek mecburiyetinde kaldığımız 
lir. Reıit Saffet Bey ve diğer muralı yolun herıeyden evvel mazinin hü
haslan Balkan Tuzim federasyonu- rafelerinin de temizlenmesini emret 
nu tesis etmit olduklarnıdan dolayı mektedir. Bunun için de küçük bir 
tefrik etmek lazımdır. Bu iki millet gayret göstererek bu hürafeleri sıh 
arasmdaki ilk anlaıma_yı vasi mikyas hat telkinlerile izaleye çalışmak en 
ta temine yardım etmıt bir unsur ııi muvafık tariktir. Bunun tahakkuku
bi telakki edilmelidir. Balkanlılar a- nu temin edecek çare de arzettiğim 
rasmda bir posta ittihadı Atinada veçhile sıhhi istihbarat büroıunun 
birinci Balkan konferan11nda ittifak bir an evvel tesisine muvafakat eyle 
la kabul edilmiş olmasına rağmen , mektir. itimadın timsalini taııyacak 
mütehaasıılann mevcut olmaması ha ı olan bu müessese nihai itilafın vü
sebile tatbik sabasına çıkarılmak ka- cude gelmesi için lüzumu olan aydm 
bil olamamııtı. Bu defa 6 Balkan hü 1 lık kudreti fıtkırtacak bir memba 0 • 

ki'ımeti de icap ettiii kadar mütehas lacktır . ., Bu izahattan sonra 11hhat 
sıı göndenniıtir- Bu~dan dolayıdır 

1 
k.omi.ayonunun raporu müttefikan 

ki tetkik ve tahlil edilmiı olan bu ı ta•vİp olunmuştur. 
projenin Balkan büki'ımetleri tarafın ı Yunan murahhası M. Kasoimatis 
dan hemen kabulü ve tatbik sabası- tevhidi kavanin komisyonunun rapo 
na korunası bir gün ~ı>eselesinden i-1 runu okudu. Romanya murahhası ! 
~et olac~tır. De~ıryolu münaka- j M. ı:e.11& rapora itiraz ederek bu 
Iatı meselesıne ~eli~ce; bunun her ' ~ev~clin yalnız hukuku hususiyeye i 
ıeyden evvel ve sıyaaı olmaktan ziya inhisar etmemesini, fakat aynı za
de mali istitaata mutevakkıf olduğu manda cezai kanunların da ihtiva 
nu kabul etmek Iô.zım?ır. Malfımu. eylemesini istedi. M. Pellelan sonra 
muz olduğu üzere bır demiryolan gene Romanya murahhaslanndan M 
bürosunun tesisini kabul ettik. Bun- Vla11opoulos aynı fikri müdafaa e
lara kıyasen ayni zamnda birer vesa den birkaç aöz söyledi. Bundan aon 
iti bahriye ve havaiye bürolarının te ra da muhtelif heyeti murahhasalar 
sisini de tale? edeceğiz. Şimdi; gele reisleri araımda bir hukuk komisyo 
cek sene Atınada toplanacak olan nunun tesiıi hususunda münakşa 
hava konfransı ha~kınd~ da bir kaç çıktı. Me•elenin halli için gelecek 
aöz söylemek iıterım. Ş ımdiden il&.- umumi celsede tekrar mevzuu bah
ve ederim ki bu konferansa sizlerin ıolrnası kararlattırddı. Reis Haaan 
de iıtirakinizi alenen t~lep ediyorum Bey, iktısat komisyonu mümeuili 
Altı Balkan hükU.metınin yanyana bulunan Yun.an rnurahhasına söz ve 
altı salonunu görmek bizim için bü- rerek mezkU.r komiayon raporunun 
yük bir saadet olacaktır. Biliyorsu- okunacağını söyledi. Yunan murah 
nuz ki biz d~a .kuvv~t .ve nüfusu- hası Balkanlar ara11nda bir Ticaret 
muzla Balkan ıttlha~ı .•çın çalıııyo . odsı ihdsı ve tütün ofisinin teaiıile 
ruz. Şimdilik biz bu ıttıhadın kenaf ırk tütünlerinin himayesi alımdaki 
ları, izcileri makamında bulunuyo- raporu okudu. Komi•yonunun maz 
ruz. Fakat pek yakın bir atide mesai bata muharriri M. Milonao bu husus 
imizin yüksek muvaffakıyetlerle te- larda bütün Balkan memleketlerinin 
mevvüç. edeceğine §ahit olacağız. müştcı·eken çalışmaları li.zon geldi. 
Bu suretle reddedilmiı olan temen- ğini söyledikten sonra rapor hakkın 
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verildi •• 
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leceii zaman bazı beynelmilel mua 1 ve bütün Balkan memleketlerinin 
bedeler kartmnda kalıyor ye itilaf ralrmdaki samimi itiliif ve dostl 
bu muahedelere çarparaka ya parça ten çok bahtiyar olan Türkiye ve 
!anıyor ya olduğu yerde kalıyor. Ba naniıtanın iırine tebaiyetle takip 
zn d itili.fmıız en ziyde mazharı mü tikleri yükaek hedefi tahakkuk e 
sade millet kayasına çarpıyor. Ora- mek için büyük gayretler oarfede 
da da aynı neticeye phit oluyoruz. terinden eminim. 
Ekseriya ırördüğiinıüz ve bahusuı Yunan Baıvekili 
hububat meselesinde olduğu ııibi Venizelos 

Times'in bir makal1111i Balkan memleketleri istihııalitı due 
riya zararma ihraç edilmit bulunu-
yor. Şark tütünleri meoelesinde de Timeı gazetesi •BaJkan ko 
müstahsiller arasındaki rekabet da- ransı,, serlaYhasile yazdığı bir 
İma alıcdan müstefit ediyor. lstiyo- makalede diyor ki: 
ruz ki rekabet iıtiraki mesaiye terki " Bugün açılan Balkan konfer 
mevki etain. lktısadi tezahürata müs sma T ürk başvekili ismet Paşa 
tenit bir siyaset Balkan devletlerinin riyaset etmesi pek yerindedir. 
iktısadi vaziyetlerini takviye ve tah met Pata, cenubi Balkanlarda 
kim edecektir. Y avaı yavq kısmi Eğe havzaoında sulh ve müaale 
bir gümrük birliğine doğru gidile- için en mühim bir iınil olan Tür 
cek ve hususile sanayÜn istifadesini Yunan itilafını sabık muarız M '" 
temin edecek bir istihsal fazlalığı yö Venizelos ile imzaladı. Bu if 
derhal meydana ıelecektir. Tütün- ahiren takviye ve tevıi eclilmit 
ler ve kuruüzümler için de müstah- Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B 
sillerin iatifadelerini yükseltecek hu le beraber Atina'ya vaki olan 
susi vaziyetler husul bulacaktır. Fi- ziyaretlerinde ismet PBfll Yun 
atler meselesini tenzim ederek Bal- tan'la iktısadi ve mali tetriki m 
kan memleketleri arasmela çok ha- yi istilzam eden bir takım muka 
zin ve hatta feci neticeler veren r~ leler daha irnzalamrıtır. Bund 
kabeti ortadan kaldırmak l&znn oldu maada mübadillerin muYakka 
ğu kadar biribirlerile anlaprak dü- eski memleketlerini ziyaretleri 
rüst rekabeti ezen itilaflan da me- daha buna mümasil insani ve 
netmek lazımdır. Harici ticareti de tıki iıler sörüıülmüıtür ki bu iti 
tanzim ve idare et:mels ve sözden u- bqka memleketlere de mioal teı 
zak tutmamak icap eder. Çünkü edebilir. 
gümrük manialarını daima diğer mi Türk - Yunan itilafı diğer 
nialar takip eder. Mesainin cezri bir kan memleketleri için bir misal t 
surette taksim ve tevzii l&zundır ki kil etmelidir. Bu itil&fların ak 
boıta amele kalına11n. Çünkü haksız birinci Balkan konferanoının içt· 
bir taksimi mesai ile boı kalan amele ma çıiır açnıJftL Bu clefaki konf 
nin ecnebi bir memlekete it bulmak ransı da bir zamanlar Balkan 
için kaçması çok fecidir. Türk • Yu- !etleri için hedef olduğu kadar 
nan mukareneti bu yolda en büyük Şarki Roma ı_.torluğsı, ve O 
mioaldir. Ve çok ümit ederiz ki mil ınanlı sultanları zamanl•rınela 
!etlerimizin mukarenettine de hiz- milletlerin içtimalarma sahne ol 
met edecektir . ., Reis Hasan Bey bun bir ıehirde toplanıyor. Konf 
dan sonra Türk murahaslarından sm Yıldız saraymela toplanınaaı 
Mithat Beye söz verdi. Mumaileyh rip bir tecellidir. Çiinlrii bu sara 
beyanatında Balkanlar araımda bir dandır ki Sultan Hamit seneler 
ticaret odasnun tesisine karar veril- Ballaın milletlerini ayn tutmağ 
diğini söyledi. Ve odaya teveccüh e- çalıımıttL 
decek vazifenin Balkan memleketle- Balkan milletleri henüz yekclii 
ri arasında münasebeti mümkün ol- rinden ayrıdırlar. Fakat Türk - Y 
duğu kadar sıkı bir hale ifrağ etmek nan itilafı ve içtimi, ikhsadi, fi 
oldu~nu hatırlatarak dedi. ki: "Bu ce "por sahası~~ ~~ !"""~ 
oda ıçın her Balkan devleti adetleri 1 BalkanWann zihinleruu deiiıtirm 
yekdiierine müsavi mikdarda mu- ğe batlaclı. lkhoadi menafün siya 
rahhas tayin edecektir. Yani ikiıer- rekabetten daha eh-.niyetli old 
den on iki murahas bu odayı totkil ğu Şarki Avrupa milletleri tarafı 
edeceklerdir. Romanya heyeti mu- dan anlaıılmağa bqladtiı bu de • 
rahhasa11nın arzusuna m~ni koope de anlatma zannedildiğinden dab 
ratiflerin de Balkan Ticaret adalan- yekm olabilir. Müesses menafi an 
na mülhak olmaları esasını kabul et !atmayı bir müddet tehir edebili" 
tik. Balkan ticret oda11 tarafrudan te Ekmeklerinin ellerinden gideceği 
sis edilecek teşekküller bu oda ile bilen ihtiliilciler ve ekalliyet mesel 
çok 11kı münasebetle idare edecek- !erinin halledilmesinde menfaatle 
!erdir. ayru zamanda bu ticaret oda olanlar bana mini olmağa çalıp 
sının ıubeleri de teıkil edilebilir. lar. Fakat bunlar ela ikhaadi ve mal 
Bu ıuretle de iktıaadi bir federasyo zaruretler tarafrnelan tazyik edilme 
na va11I olabiliriz ki bu da bizi tam tedir. Balkanlr tüccarlar, bankacıla 
bir federaıyona kadar ıötürecek mü ve müstahsiller arasmda teıriki m 
him bir iimil olur. lıtanbul ıehri bi- aai bu muanzlarm vaziyetlerini 
rinci Halkan ticaret oda11nın merke yıffatmaktadır. lstanbul konferans 
zi olarak teabit olunmuıtur. Çok te nm ehemmiyeti, nıznamctinden zi
menni ederim ki bu ilk tesis edilen y~d': terbiyevi olmasındadır. Balka 
Balkan ticaret odaaı bizi bütün Bal hukümetleri, iktısadi meselelerin m · 
kan memleketlerinin itihadma sev- zakeresi için bu gayri resmi müm 
ketsin. Reis Hasan Bey Balkan tica silleri yekdiğerine t-..s ettirdik e 

ı da . . . • - ---•eı . çe re o sının ruzamnameaını reye sıyaıı mıcaa erın lüzumu daha ba · 
koynıuı ve ait olduğu komisyonun bir surette anlaıılacktır. rı 
yapbğı tadilit ile birlikte alkıılarla " .. ··-·•·····-·· .. ·-------il 
müttefikan kabul edilmiıtir· Hubu- B Jk J J 
bat ve tütün meselelerinin müzake- a an 1 ar 
releri gelecek celseye bırakılmıt sa-
a.t 12,30 da içtimaa nihayet verilmi, Cemiyeti 
tır. 

Balkan Başvekillerinin (Başı 1 inci sahi/ede) 
telgrafları da mekik dokuyan 1De$'ul adam 

ISTANBUL, 23 (A.A.) _ Bu- lar, garbin nereden geldiği ve 
günkü umumi içtimada okunan Bal nereye götürdüğü anlatılama
kan devletleri batvekillerinin konfe- yan tahrip kaaırgaaına mani ola 
ranoa ıönderdikleri telgraflar a.-.lı- mıyorlar. 
dadır: 

Tirana 21 - lstanbul ikinci Bal- Evet! g•rp bugün bir tahrip 
~n konferansı reisi Hasan Beyfen- (Destruction) devrindedir. U
dıye: . zun bir mazinin emekle topla-

Keşıde buyurduğunuz ikinci Bal ' nan kıymetli kıymetleri ba-
kan konferan11 azalarına beni fahri ı d 
reis intihap etmekle tevcih eyledik- zan ya~a! ve -~v~ ve f~kat 
l<:i ~k~ek ıereften müthassıl teıek 1 hazan aıu ve külb olarak ıfna 
"'!lrlerımı de takdim buyurmanızı , o~uyor. İtle tam bu sıradadır 
bılhasoa rica eyler ve Balkan memle 1 ki, Balkanlılar bir tesis ( Cons
ketler'.n!n. mııkareneti ııibi asil bir 

1 
truction) devri açabilirler. Zira 

gaye~'. ı~tibdaf eyleyen konferans ı böyle bir devrin en fazla emi 
mesa111nın muvaffakıyetle teveccüh ; lerini k • -" im k Yk b· ı' 
tetevviic ederek vücut vermek istedi t . anca flm ... a a a ı -
ği ittifakı tahakkuk ettiremoini ha- dır. Yoksa, yarın garp, bir kere 
·~~etle t~enni. ederim. Hissiyatı b:Ubrandan kurtulur ve itili. dev 
hurmet~ranemı kabul etmenizi ni- • rıne geçene, hudutlarının bari 
yaz ederım Reis Beyfendi. cine ve Balkan dahiline doğru 

Arnavutluk Baıvekili kuvvetle dalbudak aalmağa bat 
Pandeli Evangeli layabilir, Balkanlardaki bugün 

SOFY A, 21 - lstanbulda ikinci l kü anilmerkez kuvvetin istika. 
aBlk."n konferansı reisi Hasan Bey meli değitebilir. O zaman, te· 
fen;~~: k nf cezzi ve tehlike hatlar. 

an o eranıının beni fahri 1 
r~is inti~~P etmek suretile hakkımela ı Balkanlılar. ~oplulukla kaza
ıı~~terdı!I'' eseri nezakete bilhassa il nırlar, tecezzı ıle kaybederler. 
~utotek•~ ol~uğumu konferans heye İmperialist olmayana ve her 
~ umumıyeoıne tebliğ buyurmanızı biri bir vaaat memleket nüfu
rı~ e~erek hi11iyatı ihtiramkarane- aunda bulunan bu İptidai zira
~· a ut buyurmanızı istirham eyle at memleketleri mütabih iktı-
rım. ' 

Bul · t Ba -'-'li sadi bünyelerinin yardımı ile, 
ıarıs an ıv~ 

Mupnof anlaşmanın esaslı şartlarına 
ATINAı 21 - latanbulda ikinci maliktirler. it, bu tartları, Bal

Balk."n konferanaı reisi Hasan Bey kanlıların garp müvaceheainde 
fendıye· k. · - ikt d - ·f 1 · • 

B ika
. k ı aıyası ve ısa ı vazı e erını 

a n onferansının tah11ma kar 11 • • • b 1. 

' 
te ·h 1 ·b ld • ük" ve ro ennı en ısa et ı surette 

ı vcı ey enu o ugu y sek va· . _ • 
sıftan duyduium teıekkür hislerimi tesbıt etmekte, o ıstıkametten 
muhterm arkadaılannıza bildirmeni- topluluğa gitmektedir. Bu 
zi ric:a_ ve yüksek mecliıinizin ••il topluluğun adı Balkanlılar ce• 
meoaıaı.nd.e muv~ak .ol':"aaı hakkın- , miyetidir. İkinci Balk k f 
da samımı temenrulerımı beyana mü .... an on e 
oaraat eylerim. Konferans azalarnun ran~ı b.u gayeye dogru çok kuv 
de"'.~!• .•t~kleri ku.toi vazife, in yük veth bır. adım atmıştır. Tarih
oeklıgım bilerek mtizakere ve karar te yadedılecektir. 
l~da ~eniı mütekabil bir anlatma Mü 
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Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı sark Malt H·uıasası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. 

cukların kemiklerini kuvvetlendi .. 
Kiralık Büyük Depo 

2000 metro miırabbaı - Köprüden S dakika Haliçde deniz 
sahili ve cadde üzerinde - Ardiye ve fabrika için gayet elve
rişli. Telefon 22520 İstanbul Posta kutusu No 708. 

Çorum Sıhhat ve içti
mai ·muavenet müdürlü
ğünden: 

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

Binek kamyonetin 
mübayaası 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyon undan: 

YUksek Orman Mektebi için mübayaası takarrür eden bir 1 

adet binek Kamyonetinin 28-10-931 çarşamba günü saat 14 te 
ihalesi iora edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulmuştur. Şartnamesini gönne'k istiyenler her gün ve müna
kasaya iştirak için de yevmi ihalede Fmdklıda Yüksek Mek· 
tepler Muhasebeciliği binasında komisyonumuza müracaat
ları. (2900) 

Binek kamyonet 
mübayaası 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyon undan: 

Orman Ameliyat Mektebi için mübayaası takarrür eden bir 
adet binek 'kamyonetinin 28-10-931 çarşamba günü saat 15 te 
ihalesi icra edilmek üzere kapalı zari usulile münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini görmek istyenler her gün ve müna
kasaya iştirak için de yevmi ihalede Fındıklı'da Yüksek Mek- ı 

tepler muhasebeciliği binasında komisyonı.ıımuza müracaat
ları. (2901) 

Istanbul Deniz Levazımı Satınalma 
komisyon undan: 

Kilo 
6000 Sade yağı : Kapalı zarf usulile miinakasası 8/ 2. Teş/ 

931 pazar günü saat 10,30 da. 
6150 Zeytin: Açık münakasası 8/ 2. Teş/931 pazar günü sa

at 14 te. 
Yukarıda mikdarı yazılı iki kalem erzakın hizalarındaki gün 

.;e saatte münakasaları icra edilecektir. Şartnamesini görmek 
kin her gün ve vcrmek istiyenlerin münakasa gün ve saatlerin 
de muvakkat ieminatlarile birlikte Kasnnpaşada Deniz Leva
zımı Satınalma komisyonuna müracaatları. (3260) 

~k~~amb~2~~C~v!!~ !!!vi:" 1.1" tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. Yiı.I 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
. Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

s 
s 
6 

15 
60 

200 

ikramiye 

Mükiilat 

" 
" 
" lkramiyP 

" 
" 
" 
" 
" 'Amorti 

Adet 

tı,ooo) 
( " ) 
( " ) 
( ,, ) 

(10,000) 
(8,000) 
(5,000) 
(3,000) 
(2,000) 
(1,000) 
( 100) 

Lira 
,000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
3~000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,000 

3,340,000 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

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

Osmanlı Bankası 
W Haziran 1931 tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MA TLÜBAT 
isterim 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemiş olan 

1

. kısmı · 5.000.000 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 2.555.678 

\ Kısa vadeli avanslar ve röporlar 858.148 
Tahsil olunacak senetler 3.478.445 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 3.399.783 
Borçlu hesabı cariler 5.860.319 
Rehin mukabilinde avanslar 1.453.861 
Kabul tarikile borçlular 1.852.940 .!11-----------11. · Gayri menkul mallar ve mobilya 685.294 
Müteferr ik 33.330 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

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

( TÜRKiYE İŞ BANKASI ) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
! stanbul'da Çakınakçılar,sandalyacılarda Kü,tüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku
ru1tan başlar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satıhr.Tel.2.3027. 

HALİ T ASFlYEDE BULUNAN 

Uşak T erakkit~Ziraat 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TASFİYE HEYETİNDEN: 
Hali tasfiyede bulunan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi 

hissedaranı heyeti umumiyesi Ticaret kanununun 455 inci maddesi mu
cibince tasfiye mebdei itibarile tanzim olunan şirket bilançosunu tetltik 
ve tasdik etmek üzre Teşr insaninin 24 ün<:Ü Salı günü S2at birde şirket ı 

' merkezinde sureti adiyede içtimaa davet olunur. 

SE YR1SEF AIN 
Merkez acenta : Galata Köprü ba

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür
dar zade han 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

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

PİRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

(lZMIR) 27 Teşrinevvel 
Salı 10 da Galata Rıhtı
mından kalkacaktır. 

25 Teşrinievvel akşamın
dan itibaren Köprüden 
saat 18 de kalkan posta 
Büyükadada kalacak Yalo
vaya gitmiyecetkir. 26 teş
rinevvel sabahından itiba
ren de Y alovanın 6,35 pos
tası lağvedilmiştir. 

İdarece aşağıda ismi ya
zılı malzeme müzayede ile 
satın alınacaktır. 

Teminat yüzde 10 dur. 
İhale 24-10-931 saat 17. 
202 metre muhtelif eb'at 

ta kösele kayış. 

1000 tane kazan tıutyası

nın kilosu 26 kuruş 30 para 
dadır. Tenzil ile vennek is
tiyenlerin. 

İhale 24-10-931 saat 17. 
Teminat yüzde 10 dır. 

(3375) . 

SADİK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postasr 

Dunllu Pınar 
2Sv~~~:el P l Z l 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. 

Müzakerat riiznamesi t•nzim olunan bilanço ile münfesih Şirket 
idare meclisi ve tasfiye memurları ve murakipler tarafından yazılan ra
porların kıraat ve tetkiki ve tasdiki ve tsfiye muamelatın~ sureti mu- I 
rakabesi hakkında karar ittihazı keyfiyetlerinden ibarettır. ~-----------'! 

Bu heyeti umumiyede bermucibi kımun en az 600 hisseye mfilik his- , 
seclarların hazır bulunacağı ve bir hissedarın ne kadar fazla hissesi • 
olursa olsun 10 reyden fazla rey kullanamayacağı ve içtimada hazır bulun 
mak İsteyen hissedarların içtimadan on gün evveline kadarUşak'ta Şirket 
merkezine ve İstanbulda Sanayi ve Maadin Bankası.na ve İzmirde birin- ı 
ci Kordonda Emin Zade Neşet Beye müraoaatla sahip oldukları hisse se
netlerini tevdi ederek dühuJiye varakası almaları lazım geleceği ilan olu
nur. 

iLAN 
Osmanlı Bankasının Galata, Y enicami ve Beyoğlu devairi 

Cümhuriyetin ilanı senei devriyesi münasebetile, Teşrinievve ' 
!in 29 uncu perşembe günü kapalı ıbUı!unacaktır. 

--~--- . -

1 lstanbui l3elediyesi llanları 1 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postasr 

Bülent VAPuRu 
26T. evvel 

Pazartesi 
gunu akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Görele, Vak 
fikebir, Trabzon, Sürmene 
ve Rizeye azimet ve avdet 
edecektİiT. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentası-

Bedeli keşfi 4565 lira 72 kuruştan ibaı~et olan Topkapı - na müracaat. Tel. 2l037. 

)ÜYUNAT 

Sermaye 
Nizamnamei dahili mucil>ınce ifraz edilen ih

tiyat akçesi 
Mevkii tedavülde 'bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetlec ve vadeli 

senetler 
Alacaklı hesabı cariler 

1 

Va. deli bonolar ve hesabı carııeı 
Kabuller 
Müteferrik 

ZS.177.801 

ister/in 
10.000.000 

1.250.000 
368.663 

219.457 
9.606.654 
1.737.471 
1.852.940 

142.615 

25.177.801 1 

Umumi Müdür Muavini 
A. H. REİD 

Kovuda muvafık olduğu tasdik 
Muhasebe Şefi ve İkinci Mü 

E. HODJ,ER 
Umumi Mlldilr 

DE SORBİER DE POUGNADORESSE 

Jandarma Satın Alma Komisyo 
Riyasetinden: 

(5000) metre kaputluk boz yün kumaşın kapalı zarfla 
nakasası 3-11-931 tarihinde salı günü saat ıs te yapılaca 

1

1 Şartnameyi görmek üzere her gün münakasaya iştirak içi 
yevmi mezkurda Gedikpaşada Jandarma Satın Alma K 
syonuna müracaatları. (3178). 

Tütün inhisarı Umu 
müdürlüğünden: 

(19/ 21 / 23-9-931) tarihlerinde kapalı zarfla münakasaya 
nulan levazımı kırtasiyeden yiırmi kalemi için alil.kadara 
teklif etükleri fiatlar haddi itidalde görülmediğinden mez 
münakasa kenlem yekfun addedilmiştir. Nümuneleri komis 
da mevcut bu yirmi kalem levazımı kırtasiye (29-10-931) 
şembe günü pazarlıkla mübaya olunacaktır. Taliplerin ~' 
teminatlarını hamilen yevmi mezkilrda saat 13,30 da Galat 
Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (3308). 

1NG1L1Z HAR1SON 

Çorap makina 
ACENTESİ 

Cihanşümul bir şöhreti haiz İn- 1 
giliz müdevver düz ve jakarh el 
mak.inaları ve yedek akşamı ve her 
nevi jğne ayrıca Hilşle.r fabrikası 1 

mamhlatından İDEAL markalı bir 
yüz sekiz diğeri yüz elli iğneli iki , 
silindiri muhtevi motörla mütehar- 1 

rik tam takım bir de otomatik ma
kina bulunmaktadır. 

Yeni Postahane arkası Aşir efen
di sokak No. 9. 

KARADENİZ 
POST ASI 

Erzurum 
28 T. evvel 

- -

SANDAL YA 
TAHT ALA 

Dejö Giyarmati (Desz 
Gyarmathy) İstanbul Ku 
ru kahveci Han No. 2 

Pertevniyal Vakfından 
Yedikulede Hacı Hamza ma 

Maltepe A!:lkeri mektebi yolunun tamiri kapalı zarfla müna- 1 :.-----------· 

ıkasaya konmuştur. Talipler şartname almak ve keşif evrakını Çarşamba 

lesinde Belgırat- caddesinde bost 
hissesi Eminönünde Valde H 
tahtında 6 N o. dükkan üçer seıı 

Aksarayda Alem Bey mahallesin 
Nalıncı sokağında 14 N'o. hane 
Şişlide İzzet Paşa sokağında V 
de apartmanmm 6 No. dairesi bir 
sene kiraya verilmek üzere yir 
gün müddetle ve açık arttırma s 
retile müzayedeye konulmuştur. 
!iplerin yevmü müzayede olarak t 

yin olunan Teş. Evvelin 31 ne ııı' 
sadif cumartıesi günü saat on altıY 
kadar İatanbul Evkaf müdiriyeti 
de Pertevniyal idaresine veya 
cümcnc müracaatları (3077). gwımek için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etme

lidir. Münaıkasaya girmek için 352 lira teminat 13.zımdır. Bu 
teminat ya n2.kden ve depozito suretile yahut hükfunetçe mü
teber tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat mek
tubile olur. İşbu teminat ma!kibuz veya mektubu şartname tek
lif mektubunu ve ticaret .edasında kayıtlı olduğuna dair vesi
kayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 26 Teşrinievvel 
931 pazartesi giinü saat 15 şe kad::·r Daimi Encümene veril
melidir. (2954). 

Darüşıafaka Müdürlü
ğünden: 

Darüşşafaka 350 talebesine yap
tırılacak harici elbisenin kumaşı 

münakasa ile alınacağından şartna
mesini görmek istiyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak için 28 Teş
rinievvel 931 çarşamba günü saat 
on.da Nuruosmaniyede Cemiyetti 
Tedı:isiye merkezine miira-caatları. 
{3325). 

günü akşamr Si.ııkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire- ZAYİ - Askerlik tezkeremi ı•Y 
son, Trabzon, Sürmene ve ettim yenisini çıkara.cağımdan ı• 
Rizeye gidecektir. yinin hükmü kalmadığı ilan tÔ~ 

Fazla tafsilat için Sir- rim. Karamürsel Askerlik şubt51 

keci Yelkenci hanındaki den Yalovamn Kadı çifliği kö)'Ö~ 
acenteliğine müracaat. den Riza oğlu Mehmet doğutn 3zZ· 
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