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Sigasi komisgon httraretli bir münakaşanın 11uku bulduğu bir sırada 

Ağrı Jıadisatı ve ona takad
düm eden §erait münasebetile 
İran hükumetile aramızda hu
dudun tesbit ve tahdidiı nok- ' 
tasından müzakere yapıldığı 
malumdur. Aldığımız hususi 
malun:uta nazaran büyük elçi
miz Hüsrev Beyle İran hükô
meti arasında cereyan eden bu 
müzakerat bilkuvve ve harita 
üzerinde ikmal edilmiş. itili.fla 
neticelenmiıtir. 

Siyasi yaklaşma komisyonunda 
dün mühim kararlar verildi 

Tahran ıefil"imiz bir iki 
gündenberi tehrimizde bulun
maktadır. Hükômetle temas 
etmek İzahat vermek ve tali
mat almak üzere bugünlerde 
Ankaraya gidecektir. Hüsrev 
Beyin Tahran'a avdetini mü-, 

Kıbrıs kıyamı bastı
rılabildi mi? 

Bugün umumi bir içtima aktedilecektir. Murahhas• 
lar bugün Ankaraya gidiyorlar lngilizler Mısırdan tayyare ·ııe 

asker gönder<Jiler 
Bu mevzuda dütünülecek 

tey; sulh ve itilaf yolunda az 
§ok bir mesafe alınıp alınmadı
ğıdır. Hiç bir bedbin, vaziyeti 
bu noktadan karanlık göstere
llıez. Hususi komi11yonların 
llıüzakerelerinde göze çarpan 
bir nokta var: Her memleketin 
11lurahhas hey' eti; bütün ala- 1 
kadarları memnun edecek hal 
Çareleri bulmak ve neticede 
Balkan birliği gayesine var
ınak için karşılıklı müsamaha 
ve fedakarlıklar lazım olduğu 
kanaatindedir. Ne kadar muğ
lak olursa olsun, her mesele 
bu ruh ve zihniyetle mütalea 
edilince mutlaka halli çaresi 
bulunur. 

Balkan konferansı murah
hasları dün sabah Yıldız sara
yının merasim köşkünde top· 
lanan komisyonlar da çalıtmıt 
)ardır. Konferans muhitinde 
perşenbe günü, hiHedilen ger 
gin havadan dün pek az eser 
kalmıştı. Uyutma temayülle-

Vaziyetin bir hususiyeti da
lıa var: Eğer Balkan birliği 
fikri yalnız hükumet adamla
rının kafalarında yer bulsa idi, 
eğer bu fikir yalnız politikacı
ların alakadar oldukları bir 
lııevzu olsa idi; o vakit büyük 
hayallere kapılmak atide müt
hiş sukutu hayalleri davet ede
~ilirdi. Halbuki Balkan birliği 
1deali daha ziyade halkı kazan
llıış, kütlenin ruh ve mevcudi
Yetini sarmış bir fikirdir. 0-
~un içindir ki bu muvaffakıyet 
lıınidi daha kuvvetlidir. Fazla 
olarak İsmet Paşa gibi, Veni
~elos gibi, hükumet reisleri
Jıin bu fikir hakkındaki kana~ 
atleri he.-kesin malfunudur. Ni 
lıayet diğer Balkan hükômetle
rinin noktai nazarları da bir 
Çok vesilelerle anlaşılmış bulu
ııuyor. 

Dürıya milletlerinin yüksek 
İiınitle bağlandığı bir Cemiye
ti akvam var. Milletlerin ço
ifo; muhtaç oldukları sulh ve 
adaleti bu müesseseden bekli
:f'orlar. Balkanlarda mağdur ol 
duklarını söyleyen ve hakika
ten gadre uğrayan milletler 
de bu cemiyetin azasıdırlar. 
Acaba bu kadar şamiJ bir kud
reti olan bu beynelmilel sulh 
llıüessesesi, mesela Balkanlar
da herkesin hakkını, adaletini, 
bürriyetini niçin temin edemi
Yor? Bunun sebeplerini burada 
anlatmak uzun olur. Yalnız şu 
kadarını söyleyelim ki., Balkan 
llıilletleri arasındaki ihtilafla
rı düzeltmenin, mağdur oldukla 
rını söyleyen milletleri mem
Jıun etmenin en kestirme yolu; 
Saikan birliği yoludur. Muhak 
kak ki, samimi olarak biıribiri
lle bağlanacak Balkan millet
leri; sulh ve adalet namına Ce
llıiyeti akvamın tahakkuk et
tiremediği bir çok gayelere ko
laylıkla ulaşabilirler. 

Şu da var ki, Balkanlıların 
lrasındaki ihtilaf, öteden beri 

Y ~nan lıegeti reisi M. Pa· 
pa Anastasgo müzakerenin 

hararetli bir anında 
düşünügor 

ri başladığı görülüyordu. Esa
sen Türk murahhaslarının ta
vassutundan sonra gerek Yu
goslav ve gerek Arnavut mu
rahhaslarının konferansı aka
mete uğratabilecek tehlikeli 
hareketlerde bulunmaktan vaz 
geçişleri görülüyordu. Yugos 
lav murahhasları, bilhassa Ç(lk 
ihtiyatkar davranıyorlardı. 

Ekallige tler meselesi 
Arnavutluk murahhasları, 

········-············································ 
olduğundan fazla iyzam ediliı
yor. Balkanlarda ihtilafların 
derinliği hakkında umumda bir 
kanaat hasıl olmuş ve bu ka
naat, herkesi ümitsizliğe gö
türmüş .. Halbuki; hayatta pra
tik bir fikir ve iradeli bir hüs
nüniyetle yenilemiyecek bir 
zorluk yoktur. Bundan başka 
hissiyatın kolay kolay değişmi
yeceği iddiası da çürüktür. '( a· 
kıa tarihi hadiseler, eksenya 
hissiyatın tesirile vücut bulur; 
fakat aklı selim ile, mantık ve 
muhakeme ile yürüyen fikirler 
de vardır. Eğer bqyle olmasa 
idi, eski ve manasız husumet
lerine rağmen bugün bir taraf
tan Türkiye ve Rusya arasın
da, diğer taraftan gene Türki
ye ve Yunanistan arasında bu 
kadar samimi bir dostluk ku
rulabilir mi idi? Unutmamalı 
ki beşeriyet, şimdi bir madde 
ve menfaat devrini yaşıyor. 
Madde ve menfaat hesapların
da ise hissiyat değil; fikir; man 
tık ve realiteler hakim olmalı
dır. Bu yol, ideale götürür. 

Sijrt Meb'usu 
MAHMUT 

siyasi komisyon içtima halin- ı ,.. ___________ , 
de iken sık sık dışarı çıkıyor, 
birbirlerile temas halinde bulu Kon-lerans 
nuyorlardı. Yugoslav'lar biraz ';/ 

1 

asabi görünmekle beraber, iti- Reisinin 
dallerini muhafaza ediyorlardr. 
Siyasi yaklaşma komisyonu, Beya f 
saat on ikiye doğru mesaisini na ı 

' bitirerek dağıldığı zaman bir 
haber, koridorlarda şayi 9ldu: 

- Akalliyetler meselesi için 
bir çare bulunmuş! Bu habe
re ilkin inananlar pek az oldu. 
Fakat aradan çok geçmeden 
tamamen doğru olduğu anla
şıldı. Heyeti murahhasamız 
reisi Hasan Beyin Y'ugoslav 
ve Arnavut murahhasları nez
dinde yaptığı uzlaşma teşeb
büsü muvaffakıyetle neticelen
mişti. 

Daktilolar, konferans riya
setinin resmi tebliğini bir an 
evvel yetiştirmek için hum
malı bir faaliyete koyuldular. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Delegeler memnun .. 
1STANBUL, 24. A.A.- E

kalliyetler meselesi münasebeti
le bazı heyeti ıtwrahhasalar 

arasında zuhur eden ihtilaflar
dan bahis olarak gazetelerde gö
rülen neşriyat üzerine vazjyeti 
anlamak için kendisine müra
caat eden Anadolu Ajansı mu
habirine Konferans reisi Hasan 
Beyfendi şu beyanatta bulun
muşlard1r: 

u Konseyin bir içtimaında 

Arnavutluk delegeleriJe You

(Devamı 6 mcı ııabifede) 

Otobüscüler kıyamet 
koparıyorlar! .. 

Otobüs imtiyazı belediyeye veri
lirse 550 aile ekmeksiz kaJacak, 
350 bin lira mahv mı olacak? .. 

Istanbulda otobüs işletmek imti- ı da belediyeyi dava ede.:eğiz. 
yazım belediye alacaktır. Belediye Biz talimatnamenin her madde
reisi Muhiddin B. bu hususta _Anka- sine riayet ediyoruz. Mesela otobüs 
rada vekaletle temas edecektır. 16 kişilik ise tam 16 kişi bindiriyo-

Şehrimizde otobüs imtiyazının ruz. Acaba belediye lraınvay şirke
belediyeye verilmesi haberi otobüs tine niçin ceza yazrniyor? Onlarda 
sahiplerini galeyana sevketmiştir. umumi vaaa.iti nakliyeden madut 

l 
( 

Tahran bügüu elçimiz 
Hüsrev Bey 

teakip hudut için tamamen 
ve kat'i şekilde nihayet . bula
cağı ve bu husustaki itilafla
rın imza edileceği ümit edil
mektedir. 

. Millet Meclisi 
.Açılıyor 
Encümenlerde tebed-

dülat olmıyacak 
Ankara, 24 (Telefon) - Büyük 

MiIIet Meclisi bir teşrinisanide açı
lacak ve Reisicümhur Hazretleri se 
nelik nutuklarmı irat edeceklerdir. 

Ertesi günü encümenler intiha
batı yapılacaktır. Encümenlerin te
şekkülünde geçen içtimaa nazaran 
esaslI bir fark olmıyacağı anlaşI/

maktadır. 

Birkaç gün sonra da ismet Pa~a 
meclis huz urunda beyanatta buluna
caktır. 

Bu imtiyazın belediyeye verilmesi değil mi, ve anlar da bir talimatna- Vali Bey dün 
serbestiyi ticarete set çekmek mahi- meye tabi tutulmıyorlar mı? Bir 

lngiliz kruvazörleri de adayı tehditleri alhnda 
bulunduruyorlar, kıyam nereden çıkt~? 

Ajans tarafından verilen 
telgraflar Kıbrıs adasında bir 
kiyam çıktığı bildirilmektedir. 
Kiyamm menşe'i ve mahiyeti 
henüz kat'i surette malum ol
mamakla beraber, .Kıbrısın 
Y unanistana iltihakı için öte
denberi Rumlar arasında kuv
vetli bir cereyan olduğu ma
lfundur. İktısadi vaziyetin zi
rai buhran dolayısile fenalaş
ması bu cereyanı son zaman
larda takviye etmitti. Kıbrıs
taki İngiliz memurların maaş 
ları pek yüksek olduğundan 
bu vaziyet bütçe üzerine ağır 
bir yük tahmil etmekte idi. 
Yapılan bir hesaba göre, Kıh 
rıs bütçesinin yandan fazlası 
memur maaşlarına sarfedil-
mektedir. Bu şerait altında 
.Kıbrıslılar ingiltereye heyef 
göndererek şikayet etmi,ler ve 
nihayet yüksek maaşlı memur 
!arın aylıklarından ancak yüz
de beş bir tenzil yapmağa mu
vaffak olmuşlardı. 

Ancak kıyamın sebep ve 
amilleri eskidir, İngiltere Kıb-

lnglliz Başvekili 
M. Mac Donald 

rıu l§gal ettiği zamandanoorf~ 
Rumlar arasında Yunaniıtana 
ilhak için hareket vardır. Bu 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tevfik Rüştü Bey 
dün Ankaraya gitti 

Şehrimizdeki sefirlerden bir kısmı 
da dün akşam gittiler yetinde telakki edilmektedir. lstan- tramvay arabasının kaç kiti aldığını An karaya gitti 

bul Halk otobüsleri sahibi Halit B. ancak Allah billl-. Zarar ve ziyanı- Vali ve Belediye reisi Muhiddin H 
dün bu mesele hakkında bize şu i- mız: bu işe konan 350 bin lira ser- B. dün akşam tekrar Ankaraya git- ariciye Vekili Tevfik Rüştü Ji Rıza, Tütün inhisarı umum 
z.ahatı vermiştir: maye ve 550 ailenin de ekmek para- miştir. Muhiddin B. Dahiliye veka- Bey, dün akşamki trenle An- müdürü Behçet; Kalemi mah-

- Şehirde otobüsleri belediye İ§- sıclır. leti ile şehrin imarı progranu ve karaya hareket etmittir. Tev- sus müdürü Kemal Aziz Bey-
letince bizim vaziyetimiz ne olacak- Belediye bu haldarımrzı almak terkos işi hakkında temasta buluna- fik Rüştü Bey istasyonda Vi. ler ve şehrimizde buhman ha· 
tır. latanbulda şimdi 120 otobüs iş- salalı.iyetini haiz d~ğildir,,. caktır. !ayet erkanı Polis müdürü A (Lutfen sahifeyı' çeviriniz) 
!emektedir. Muhtelif •irket ve ser- ~·'' '••••• .,.,,," •'' '' 4 ',, ............... ,,,,,, ,,,,.,,,, ''' • ' s ___,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

mayedarlar bu işe 350 bin lira koy- 1 
muşlardır. Bu otobüs işinde geçinen 1 
550 kişi vardır. Ve tabii 550 de aile 
var, demektir. imtiyaz alınınca h11 
insanlar aç kalacak, ellerinde aemıa 
ye ve otobüsler hiç bir ite yaraımya
caktır. Şimdi muhtelif ıirketlerin 
otobüsleri işlediği için arada relm
bet vardır. Rekabet ise halk için 
faydalıdır. Fiyatlar otobüs adedi 
arttıkça günden güne düımektedir, 
imtiyaz alındığı takdirde İse halkın 
aleyhine olacaktır. Biz çıkarılan oto 
büs talimatnamesine aynen riayet 
ediyoruz. Belediye bizden birer taa
hütname istemişti, verdik. 

Yeni talimatnameye aynen riayet 
şartile belediye bize vaziyetimizden 
emin olabileceğimizi söylemiş ti. Şim 
di de kendisi otobüs işlebneğe kal
kıyor. Bu çok büyük bir haksızlık
tır. Yarın Ankara ya hakkımızı mü
dafaa için bir heyet göndereceğiz. İtalya' da inşa 
Vekalete müracaat edeceğiz. Ayrıca 

- .1 

ed.ilmekte olan harp gem:lerimizden Sakarya ve Dumlupınar iaimlerini taııyan iki tahtelbahirimiz 
lımanımıza gelecektir. Bu münasebetle bu iki tahtelbahirin birer fotoğrafisini neırediyoruz. 

yakında 



[. ___ H...;.a_t_•r_a_t_•m_ıa_b_a_,_h_a_,_a_ı_-ıfj 
(lntit•>r etmemiş kısa sözler) 

Saraydan bir kaç hatıra 
Onun gibi bir sadrazamla benim 

gibi bir padişah ... 
-1- Yazan: iZZET ZIYA 

Balkan harbinin en hararet 
li günlerinden biri idi, lüzu
mundan çok fazla saffetle do
lu kalbi, günün vakayiinden al 
dığı iyi veya kötü haberlerle 
gah sürura, gah kedere tahav
vül eden Sultan Reşat, henüz 
sabahleyin haremden mabeyne 
çıkmamı§ idi. Vakit erkendi. 

Geceden beri, dairei kitabet 
te vazifeten nöbetçi idim. Sara 
ya, o sabah erkenden Sadra
zam Ahmet Muhtar Pata gel
mişti. Sadrazamlann saraya 
bu kadar erken gelitleri mutat 
değildi. Bahmuı, harp haber
lerinin de lstanbulda fena akis 
!er yaptığı o günlerde patanın 
saraya böyle hilifı mutat er
ken geliti baiıi endite idi. 

O sabah paıayı mabeyinde 
istikbal edecek henüz kimse ol 
madığı için, derlıal koıtum, 
kartıladım, mabeyinde Sadra· 
zamlara mahsus intizar odası
na aldım. 

Pqa odada bir aıaiı bir yu 
karı dolaııyordu. Asabi ve en
diteli idi. 

- Harpten ne haber var, pa 
fa hazretleri? Dedim. Bana 
durgun durgun baktı, gözlerin 
de yat Yardı. Mendilile sildi, 
ve sonra dudakları hafifçe kı
mıldadı: 

- Keşke gözlerim kör olsay 
dı da, bugünleri görmeseydim .. 
dedi. 

Ben sualimi tekrar ettim: 
- Pata hazretleri, harp sa-

halarından fena haberler mi 
var? 

- Bilmiyorum oğlum, harp 
vakayiini ben de senin gibi ga 
zetelerden okuyup anlıyorum .. 
Tenezzül edip te bana karşı 
bir şey söylemiyorlar •• 

Dedi, ve bu cevabile kabine 
de o zaman Harbiye Nezareti
ni İfgal eden Nazım Paıayı 
kastederek çekiıtirmek istedi. 

Ben pafayı daha fazla sık
mamak, belki o sırada bana an 
latınak istemediği bir takım 
mütküllere sokamamak ıçm 
derhal lakırdıyı değiıtirdim: 

- Bir emriniz mi var efen-
d. 9 
ım . • 

....!.. Bugün Babıaliye erken 
gideceğim, fakat daha evvelce 
zatı ıahaneyi görmek istiyo
rum, onun için saraya erken 
geldim. 

Dedi. 
Odadan çıktım, "musahibi 

buldum. Sadrazam Paıanın gel 
diğini ve huzura kabulünü rica 
ettiğini bermutat küçük bir 
pusulaya not ederek hareme 
gönderdim. 

Sadrazam paşa, odasında 
kahve içerken, Sultan Reşat ta 
haremden çıkmış, biraz telaşlı 
hatvelerle mabeyindeki dairei 
hususiyesine ııeliyordu. 

MerdiYen başından istikbal 
ettim. Sadrazamrn böyle erken 
geldiğine galiba o da hayırlr 
bir mana vermemit olmalı idi 
ki, birdenbire kötü bir haberle 
1<arşılaşmamak için bana bir 
~ey söylemedi, yalnız arkası sı 
l'a gelmemi iıaret etti • 

Kendi yazı odasına girdik. 
Sadrazamı yanına kabul et

ınezcien evvel, böy!o erkenden 
sebebi ziyaretini benden öğren 
rnek fikrile: 

- Harpten ne haber var-

zı meb'uslar tarafından teı'yi 
edilmiştir. 

Alman sefiri Ankaraya 
gitti 

Alman sefiri Her N adolny 
dün aktamki trenle Ankarayı 
hareket etmiştir. 

Japon sefiri Ankaraya 
gidiyor 

1STANBUL, 23 (A.A.) 
fapcnya'nın Türkiye büyük el
çisi M . Y oshida teşrinievve
l in yirmi dördünde yanına se
faret !~atiplerinden M. Kumabe 
olduğu halde Ankaraya gide
ce!ç:tir. 

mıı? İyi haberler var mı? 
Dedi. 
Ben de bertafsil, demin Sad 

razam paşa ile olan mükaleme 
mizi aynen arzettim • 

Sultan Reşadın yüzü birden 
bire burguldu, kaşlarını hayret 
le kaldırdı, beni dinlediği müd 
detçe içine biriken sıkıntıyı de 
rin bir nefesle boşalttıktan son 
ra, intakı hak kabilinden ola
rak şu sözü söyleyiverdi: 

- Onun gibi bir Sadrazam
la, benim gibi bir padifaha ma 
lik olan millete Cenabıhak im
dat elyeain !. . 

-z~ 

Sultan Reşat hem hasis, 
hem de halkın gözüne batma
mak için debdebeden korkar
dı. Maiyetinde lüzumundan faz 
la adamdan hotlanmaz, daima 
huzur ve rahatını sadelikte, sü 
kunette arardı • 

Tahta cülU. ettikten sonra 
hülciimetçe tanzim edilen sa
ray bütçesile devairinin kadro
su kendisine arzedilmişti. 

Kendi ,ahsı da dahil oldu
ğu halde, barem masarifi ile 
maatatı olarak bütçeye konu
lan yirmi be§ bin liranın beş 
bin lirasını kendi kalemile tar
hederek mecmuunu yirmi bin 
liraya tenzil etmek suretile ilk 
hissetini bizzat kendi maaşın
dan tasarruf suretile göstermiş 
ti. 

Saray devairi kadrosuna der 
cedilen maiyet sine bölüğü na 
mile süvari ve piyadeden mü
rekkep muhafız askerlerine i
tiraz etmif, kendi tahsı için 
buna lüzum olmadığını söyle
mişti. 

Bu sözü ısrar derecesini bu
lunca, kadroyu arzeden zatın: 

- Efendimiz •. Bu muhafız 
kıtaata lüzum vardır.. Şahsı 
hümayununuzun dostu olduğu 
kadar, düşmanları da bulunur .. 
Siz millete lazım bir şahsiyet
siniz .. 

Sözüne kar~ı Sultan Reşat, 
yukarıda bahsettiğim hissin 
sevkile ve tu1iaf bir mahviyet• 
le fU cevabı vermitti: 

- Ben Abdülhamit gibi 
zengin bir adam değilim ki 
dostum olsun, kimseye fenalık 
etmem ve edemem ki düşma
mm bulunsun. Benim bildiğim 
askerler ~ah11lann muhafaza
sı için değil, vatan müdafaası 
içindir. Şayet günün birinde 
bir kazaya uğrasam bile, nasıl 
olsa yerimi işgal edecek kim
seler mevcuttur, o itibarla da 
zayiattan sayılmam! 

Gariptir ki, bu mahviyetle 
beraber cuma selamlıklarında 
etrafında saf saf duran asker
lerle, teşrifata ait merasimden 
hep ayni hükümdarlar gibi bir 
tavrı gurur alır, bir merasim 
topunun sesile arabasının at· 
larmdan birinin huylanmasın· 
dan son derecede korkar, endi
te ederdi .• 

(De,•amr var) 

Bürones- Aires'te 
bir arbede 

BÜENOS - AİRES, 23 (A. 
A.) - İspanya'ya nakledilme 
!erini istiyen İspanyol muha· 
cirlerinden mürekkep bir kafi
le bugün İspanyol konsolosha 
nesine zorla girmek istemiıler 
dir. Bu yüzden çıkan arbede 
esnasında konsoloshanenin 
kapıcısı yaralanmıştır. 30 kişi 
tevkif olunmuıtur. 

Zeppelinin seyahati 
BERNAMBUC, 24 (A.A.) 

- Graf zepelin balonu bu sa
bah GreenWich ayarile saat 
2,5 ta Bernambouc'tan hareket 
etmiştir • 
PERMANBOUC, 23 (A.A.) 
- Graf zepelin balonu saat 
12.25 te buraya gelmiştir. 

Mançurinin 
1.iıhligesi 
Japonya bazıyenika~ 
yıtlar dermeyan ediyor 

CENEVRE, 23 A.A. - Cemiye
ti Akvam mecliıinin aktam üzeri 
yaptığı içtimadan sonra Çin - Japon 
ihtilafından mütevellit vaziyet ıu 
§ekilde teayyün etmiıtir: 

"Çin hükumeti Cemiyeti Akvam 
meclisi tarafından tanzim edilen ka
rar suretini kabul ebnittir. Japon 
hükumeti mecli•İn teklif ettiği ka
rar suretine itiraz etmiş ve bir mu
kabil proje vermiıtir. Çin mümeısili 
bu mukabil projeyi kabul etmemit- , 
tir." 

Japonya'nıo teklif ettiği bu mu .. 
kabil projuJe Mançuri'nin Japonlar 
tarafından tahliyesi Mançuri'deki 
Japon tebaa~ının :i:elimetini temin 
edecek bir çok esaslı prensipler hak
kında Çin ile Japonya arasında tah
liyeden evvel bir anlaşma vücude 
getirilmesine talik edilmektedir. 

Japon malı fili hagret:e 
TOKYO, 23 A.A. - Reımi Ja

pon mahafili, Cemiyeti A\:vam mec
lisinin dü, ~kü içtimaında kabul edi .. 
len karar ıuretinin kendilerini hay .. 
rete dütünnüş olduğunu ve bu ka
rar suretinde kullanılan tabirlerin 
Japonya tarafından kabulüne imkin 
olmadığım söylemektedirler. Yine 
bu mahafilde beyan edildiğine göre 
Japonya bir müddet evvel Cemiyeti 
Akvam katibi umumisi sör Druın
mond tarafından hazırlarunıı olan 
formülden birini İntihap husuıunda 
muhayyer brakılmqtı. Japonya bu 
formüllerden birindıini cüz;i bir ta
dille kabule hazır olduğunu beyan 
etmit iken Cemiyeti A.kvamın üçün
cü formülü tatbika karar verdiğini 
hayretle haber almııtır. 

japonganın, Cenevre'e ci 
murahhasına talimatı 
TOKYO, 23 A.A. - Hükumet 

Çin'in Japonya aleyhindeki galeya
na ve tahrikita nihayet verilmeıi İ
çin lllım gelen tedbirleri alması ve 
mevcut muahedelerden mütevellit 
teahhüt ve mükellefiyetlerini taru
riıası tartile Japonyanın Mançuride 
bulunan askerlerini demiryolu mın· 
takası haricine çekmeğe batlamayı 
ve bı> tahliye itini 3 hafta içinde bi
tirmek için elinden geldiğı kadar 
çalıtmayı kabul ettiğini Cemiyeti 
Akvam meclisine bılairmek üzre ._... 1 
nevredcki mümessiline talimat cön
derınittir. 

Nankin mahafilinin 
miifo.leaları 

NANKIN, 23 A. A. - Hariciye 
encümeni Cenevt'e' den gelen son 
haberler hakkında tetkikatta bulun
mak üzere yarm fevkalade bir içti
ma yapacaktlr. kes mi mabafil Ja. 
ponyan'ın "mevcut muahedeler Çin 
hükUmetine terettüp eden vazife ve 
mükellefiyetler" kaydından maksa
dının ne olduğunu daha açık bir su
rette anlatma~' "' istemektedir. 
bulunduğu bazı itilafları Çin hüku-

Bu mah~til Japonya'nın Mançu
ri hükumeti ile cktettiği iddiasında 
bulunduğu bazı itilafları Çin hüku
metinin tanınmamakta olauğunu e
hemmiyetle kaydeylemektedır. 

)aponyanın Cemiyeti 
akvama cevabı 

TOKYO, 23 A.A. - Rengo ajan 
11 bildiriyor: 

Hariciye nazın M. Yoshizawa'ya 
talimat ''ermiştir. MunlAileyh, Ja
ponya'nın mecli1in içtimaı tarihi o.· 
lan 16 teırinisaniye kada,. meıııuJ 
eraziyi tahliye için müzakeratı tacil 
maksadile elinden geleni yapacağını 
fakat Çin'in muahedelerden müte
vellit mükellefiyetlel"i tanıması ve 
Japonlar aleyhindeki tahrikata niha
yet vennesi lazon geldiğini beyan 
edecektir. 

Rengi ajansı Mukden'den aldığı 
ıu telgrafı da neırediyor: 

Japon heyeti Çin askerlerinin e
haliden fidyei necat aldıklanru, öte
kini berikini öldürdüklerini ve yan
gın çıkardıkları şayialarını nazarı 
itihare alarak Mançuri' deki vabyi 
haldunda bütün dünyaya bir rapor 
aöndermeğe karar vermittir. 

Heyet bu mıntakalarda daimi 
bir kuvvet bulundurmak leyhinde 1 
harekete geçmeği de kararlaıtınnıı
trr. Çin memurları oralarda ~sariş I 
ve intizamı muhafazadan acızdır
ler. Heyet, Çin §&kilerinin tecavü:ı
lerini müteaddit defalar püskürtmüş 
o!an Japon ordusuna minnettar ol· 
duğunu israrla beyan eylemektedir. 

MLKDEN, 23 A. A. - Louan
chinchan' de yağmakerlik yapan 2 
bin Çin a-;keri Japon demiryolu mu 
haf:zları tarafından püskiirtiilmüı
tür. 

•••••••• 
M. Grandi 
Berlinde 
İtalya l:.ariciye nazın 
Münihe de uğrayacak 
MUNİH, 23 (A.A.) - M. 

Grandi, cumartesi akıamı Ber 
lin' e giderken iki saat kadar 
Münib istasyonunda kalacak
tır. Kendisini orada ltalya'nın 
Münib jeneral konsolosu, kon
solosluk memurları, ve Münib 
teki İtalyan teşkilatları mü
messilleri istikbal edecektir. 
M. Grandi'nin vagonu pazar 
sabahı Beri in' den gelen eksp
~ .. se baiHanacaktır 

Lava[ ve Boralı 
Karşı karşıya! 
Amerikalı ayan azası 
Versay muahedesinin 

tadilini isteyor 
V AŞINGTON, 23 A.A. - M. 

Boreh F ranıız gazetecilerine vaki 
beyanatında V ersay muahedesinin 
yeniden tetkiki zaruri olduğunu söy 
lemiı ve demiıtir ki: 

"Bu muahedenin istense de iı
tenmese de yeniden tetkik ve tatil 
edileceği aıikirdır." 

M. Boreh beyanatına ıu suretle 
devam etmiştir. Müttefikler Alman 
ya'nın tamirat borcunu iptal ettikle
ri takdirde müttefiklerin biribirleri
ne olan harp borçlarından vazgeçme 
lerine taraftar olmamak için bir ıe
bep göremiyorum!' 

M. Boreh Versay muahedesinin 
vazettiği bazı tartlarrn tatbikında 
devam edildiği müddetçe Avrupa' -
da tadihatın tahdıt edileceğini ümit 
etmiyorum. 

Fransız gazetelerinin 
mütale:ıları 

PARIS, 24 A.A. - Gazeteler sü
tunlannrn büyük bir kısmını M. Bo
reh'nin beyanatına tahsis ebnekte 
beraber vaktin geç olmaıından do
layı pek az mütalea yürütmektedir
ler. Journal gazetesi M. Boreh'yi 
kat'i ve müfrit mahiyetteki taoav
V\lr ve teliıklrilerinden dolayı muaha 
za etmekte, bu taoavvurlann tatbik 
mevkiine konma~ının Avrupa sulbü 
"" • • " k,ye düıürebileceğini yaz· 
maktadır. 

_ ••.• c'arisien gazetesi de M. 
Boreh'run noktai nazarını çok saf 
diliıne bulmaktadır. Bununla beno
ber bu gazete M. Boreh'nın Versay 
muahedesinin yeniden tetkikini de
ğil fakat tadilini istemekte olduğu
nu, Fransa ile Belçika'nm tam.İrat 
tediyatıno. hakları bulunduğunu tas 
ti~ eylediğini ili.ve elmittir. 

M. Boreh bir emniyet misakı 
yapılmasına da aleyhtar 
VAŞiNGTON, 24 A.A. - He

rald Tribune gazetesi M. Boreh'nm 
her türlü emniyet misakına da aleyh 
tar olduğunu yazd1ktan sonra djyor 
ki: 

''M. Lava) gazeteci!ere M. Boreh' 
nın tamamile ıahsi mahiyette olan 
fikir ve mütale•mdan dolayı zaafa 
ve ümits izliğe kapılmamalarını söy. 
lemiıtir'' . 

M. Lavalin ı:evabı 
NEVYORK., 24 A.A. - Herald 

Tribune gaz~tesinde görülen bir ha
bere göre M . . sava! M. Boreh'nın 
beyanatından ima t arikile bahsede
rek demistir ki: 

"Ben V1l4İpgtım'a, M. Boreh ile 
münak14aya giriımek yahut Versay 
muahedeıinin yeniden tetkiki mese
lesini görüımek için gelmedib." 

Hoofler· larJal mülakatı 
V AŞINGTON, 24 A.A. - Ho

over Laval mülıikatından sonra neş ... 
redilen resmi bi~ tebliğte M. Hoover 
ile M. Laval'in iktısadi vaziyet nok· 
tai nazarından bütün dünyayı eıki 
haline bir an evvel kavuıturinak i
çin Amerikan ve F.ranSIZ ~ük~me~ .. 
leri tarafından takıp edilebılece1< 
siyaset hakkında görütmii oldukları 
kaydedilmiıtir. 

Yine bu tebliğte beyan edildiği
ne göre hu hususta bir tesviye su
reti bulunması istendiğine, bu tes
viye sureti hakkında bazı ıart~ar i
leri sürüldüğüne yahut bu kabılden 
bir müzakereye giri1ildiğine dair o
lan haberler temamile asılsızdır. 

Fransa ile Amerika arasında hal
li icap edecek hiç bir ihtilif .o~~·
iı memnuniyetle beyan • edılmııtır. 
Bu m~ka!emelerden yegane maksat 
bütün dünyayı yeniden İmara ve 
canlandırmağa matuf te~ebbüslerin 
ilerlemesini tetvik suretıle faydalı 
bir harekette bulunmağa müsait 
müşterek bir zemin bul".'~k üz~~· 
fikir ve noktai nazar teatısınden ıba 
rettir. 

Mülakatların CJereceji 
neticeler 

NEVYORK, Z4. A.A. - New -
Y ork Timeı gazetesı Hoover - La
va] müliikatlannın Fransa ile Ame
rika arasında mali sahada daha 11k1 
bir mesai iştiraki temin etmek ve 
Almanya'nın tamirat tediyatı husu· 
sundaki kabiliyetini ve kudretini tel 
kik etmek tizere b<:ynelmilel bir ko
mite tetkilini müm~n. kı_lmak neti
celerini hasıl edeceğı fikrınde bulun 
maktadır. 

Cenevrede 
CENEVRE 23 A.A. - M. La

val'in dün Am~rika'ya hitaben ne1-
retmit olduğu beya~e mü~it su 
rette tefsir edilmektedir. Emnu se
lametin tensik edilmiş bir sulhe iıti
nat edeceğini söylemeleri Cemiyeti 
Akvamın pek uzaktaki çetin ihtilafı 
halletmek suretile harbin önüne geç 
meğe çalıımakta olduğu fU sıralar
da Cenevre' de kullanılan bir lisanı 
istimal etmek demek olur. 

Umumi noktai nazar Cenevre vu
kuatının sulhün tensiki sahasında 
daha birçok yapılacak ıeyler bulun
duğunun en bariz ve emsalsiz bir 
delili olduğu merkezindedir. Mecliı 
teki mümeuili tarafından Çin ' Ja
pon ihtilafının halli keyfiyetinin uğ
ramakta olduğu müşkülattan haber 
dar otan Amerika'nm M. Briand'in 
Cenevre' de Cemiyeti Akvam mecli
sinde mükerreren vaki beyanatsmn 
Amerika'nın 48 hükumetine akset
tiren M. Laval'in lisanını anlayaca
iı ümit edilmektedir. 

-il 
C. H. F. katibi umumisi Recep Bey 
Manisada mühim bir nutuk irat etti 
Recep Bey; sporcular, çiftçiler ve avukatlar tarafın· 

dan sorulan suallere ayrı ayrı cevaplar vermiştir 
MANiSA, 24 A.A. - C. H. Fır

kası Katibi umumiıi Recep Bey dün 
1 zrnirden tehrimize gelerek Manisa· 
lılar ve Kazalardan gelmiı olan mü
nevver bir zümre huzurunda üç sa
at devam eden bir h ... buhalde bulun. 
muıtur. 

Recep Bey hasbuhal için hazirwı 
dan muhtelif mevzular üzerinde fi. 
kirlerini iıtemiı ve ilk defa spor 
klüplerine mensup bir zat memleket 
gençliğinin yeni bir nuntaka tetkil 
ettiklerini ve saha ve stadyom teııi
si için yardım beklemekte olduldarı
nı ve idarei hususiye bütçesine spor ı 
cular için konulan paranın henüz ve 
rilmediğini IÖylemiıtir .. 

için bütün münevverlerin çalı§ması 
bir vatan borçu olduğunu izahetmiı 
ve bu veoile çok kıymetli vesayada 
bulunmuıtur. Bundan sonra bağçı· 
!ardan Fehmi Bey, bu sene mahaul 
vermeyen Enneni bağlan takıidinin 
tecili eıbabının iıtikmalini rica et· 
mİJtir. Recep Bey bu mesele bütçe 
ile ali.kadar olduğu için bir ıey söy
leyemeyeceğini bildirınittir. Mütea- · 
ki ben Mani sa' daki eınaf ıpor birli
ğinin mrntakaya ithal edilmediğin
den fİkiyette bulunmuıtur. Recep 
Bey birliğe mensup eençlerden ve 
idman mıntakası ikinci reiıinden i
zahat almıı ve mmtakaya einnek i
çin li.zım olan teraitin iktisap edile
rek 9 senelik bir tarihi olduğu anla
tılan esnaf opar birliğinin ihyasına 
çalıpnalarını ve Manisa nüfuıunun 
dört değil bet lpOr birliği bile tesi
sine müsait olduğunu ıöylemiıtir. 

Kredi kooperatifleri 

te rakamlara müstenit beyanatta bıı 
lunmuıtur. Bu arada tütün zeriy .. 
tınm tahdidi mese[e5İ de mevzu" 
bahıolmuştur. Recep Bey tütün is· 
tihsalatrrun Şark memleketlerind< 
mütemadiyen arttığını ve memle· 
kette fazla kazanç mülahazasiyle 
rencberlerden sarfınazar, tütün ze
riyabnın esnaflara ve hatta memur~ 
lara kadar ileri gittiğini ve dün 
nın Yüz, Yiiz on milyon kilo 
tütününe ihtiyacı olduğu halde Tü 
kiye, Yunan ve Bulgariıtanın 170 
180 milyon kilo tütün istihsal ettik
lerini izah ve tarktan tütün ala• 
memleketlerin her sene kendi yetit' 
tirdilderi tütünleri de f'U"lt tütünle
rine ili.ve etmek suretiyle ballo alır t 

tırmakta olduklarını izah ederek, l 
tütün inhisarının vaziyetlerine nakli 
keli.nı eylemiıtir. 

• 

Recep Bey bilhaıoa memleket 
gençlerine ve sporcularına mümkün 
olan yardnnın yapılması C. H. Fır
kasından ön saftaki iıtedilderind
olduğunu ve stadyom inıaatınm bir 
bütçe meseleıi bulunduğunu ve Fır
kanın bugünkü vaziyet muvacehesin 
de timdilik Ankara ve lstanbulda 
bir stadyom intasını derpiı eyleınelı: 
te bulunduğunu ve sırasının yavaı 
yavaı lzmir ve diğer vilayetlere '1e
leceğini ve fakat saha temini için 
gerek hükumet ve gerek Fırkanın 
çalııması tPbii bulunduğunu söyle
miıtir. Recep Bey bu vesile ile Fır
kanın spora ve gençliğe verdiği e
hemmiyeti izııh etmittir. 

Bundan sonra bahis kredi koopera 
tiflerine intikal etmittir.Hazirun me 
yanında bulunanTurgutlu ziraat kre 
di kooperatif müdürü, kooperatife 
mensup hiuedaranın taahhütlerini 
ifa ve borçlannı tediye hususunda 
gösterdikleri dikkat ve saire hakkın 
da izahat vermittir. Bu izahat kredi 
kooperatiflerinin memlekete olan 
faydalarını temarÜz ettinniıtir. Re
cep Bey küçük sanayi kooperatifle
ri hakkında izahat ve maliımat ver
mi1 T"e neticede Manisa' da bir koope 
ratif tetkil edilecejii anlatdmqtır.Bu 
husuıta fırkanın Manisa tubeıi öna
yak olacaktır. Bundan sonra hasbu
hal iktısat ve tasarruf bahiılerine in 
tikal ederek hazirun meyanında bu
lunan 1 t Bankası müdürü, Manisa' -
Warın borçlarını tediye husuıundalri 
ali.kasını ve memlekette aile tasar
ruflarını ıayanı iftihar bir derecede 
bulunduğunu tebarÜz ettirmittir. 
Bu arada söz alan Akhisarlı Nüzhet 
Bey tütün kumpanyalarının ittifak
lann ve halkın bu yüzden pek peri
ıan bir vaziyette bulunduldannclan 
bahsetmiıtir. Kırbıiaçlı Riza Bey'
de .-.hun tütünler itinde Akhisar 
tütüncüleri it Bankasına rehin olan 
tütünlerin heıaba ithal edilmediğini 
söylemiıtir. Recep Bey tütün me
selesinde fazla tevakkuf etmiı ve ha 
zirunu ikna ve tenvir edecek suret-

Recep Bey geçen sene mübayar 
ta inhisar idaresinin de karsıtığı Z6I' 

man bu idarenin ortadan çekilmeoİ 
İçin birçok müracaatlar yaprlmıt lır 
lunduiu halde aksine olarak bu ... 
ne de inhisar idaresinin mübayaa eJ 
!emesi talepleri kar111ında kalmdığt' 
ru inhisar idareıinin memlekete ve 
halka müfit olmak için elinden gel· 
diği ve bütçesinin müsaadesi niııhe
tinde çalıımasının tabii ilduğun11 
bilclirmiıtir. 

Merhun tütünler meselesine g .. 
lince, bu huıuı için geçen sene hü· 
kumet tarafından ilanlar yapıldığı· 
ru ve Akhisar bankasına merhun <> 
lan tütünler için vaktinde müracaat 
edilmemi§ olma11 varit bulunduğu· 
nu iz.ah ve merhun tütünler meıele
sinin iktısat vekili Muıtafa Şeref 
Beyin Avrupadan yeni eelmeıi h• 
sebile bueünlerde bir karara raptedi 
leceğini zannettiğini ve bunun içiı 
müracaat edilmesi faydalı olacağını 
söylemiıtir. 

s 
Sporculardan sonra söz alan Sa

lihlili Necmi Bey, Salihlide 16000 
dönüm miktarında erazisi olan Bir· 
gan çiftliğinin içinde çalıtanlara tev 
zi ile köylülerin sefaletten kurtarıl
ma11 esbabının teminini talep etmiı 
tir. 

Recep Bey bu husuıta hükumete 
yapılan müracaat ve alınan netice
nin ıekli hakkında malumat alma
makla beraber Halk Fırka11run mül
kiyet haklarını taniyan bir teıekkül 
olduğun" izahetmi§ ve h.,. halde bu 
meselenin de bir bütçe işi olması la
zmı gelJijiini söylemittir. Ayni za
manda Fırkanın köylüyu erazi sahi
bi yapmağı umdelerinin Ön safında 
telakki ettiğini ve nitekim lzmir vi
layetin de ve diğer yerlerde birçok ı 
köyülerin erazi sahibi yapddığuu i
zahetmit ve bu çiftliğin ançak is
timlak edilmek suretile köylüye tev
zi edilebileceğini söylemi~ ve bir 
bütçe meselesi olmakla braber res• 
mi müracaatlann yapdmaıını ve bu 
iti tetkik edeceğini vadeylemiıtir· 

Bundan sonra söz alan bir köy 
muhtarı, Milli emlakten köy halkına 
tevzi edilen ve bir kısmı itlemeyen 
vaziyette olan erazinin taksitlerinin 
icı·a tahailine kalkıtrldığmı ve ken
dilerine verilen erazide otlattrldarı 
hayvanat için ayrıca otlakiye nami
le para iıtedlklerini ve bu yüzden 
köylünün çok elim bir vaziyette ol-

Recep Bey memleketin umumi 
ve iktisadi vaziyeti üzerinde çok ki) 
metli ve taımin edici izahat venniı 
ve mukayeıeler yapmııtır. Recep 8 
baıka mevzular üzerinde mütal...ı.. 
dermeyan edecek arkada1 bulunup 
bulunmadığını ıormuı ve buluıuna
madığını cevabını alarak hazirun1 
veda etmittir. Recep Bey Manisa'dl 
çok iyi İntibalar bırakarak bugünkii 
Afyonkarahisar treniyle Daireyi intl 
babiyesine azimet eylemitşir. 

Cumhuriyet bayramı 
Ankara üzerinde 50 tayyare uça
cak, merasim çok parlak olacaktır 

duğunu oöylemittir. ANKARA, 24 (Telefon) - Cumhuriyet bayramı merasimi Recep Bey bu mesele hakkında 
bazı izahat almıı ve neticede köylü bu sene her senekinden parlak olacaktır. Merasim esnasında şe
nün Şurayı devlete yaptığı t11ulsüz hir afakında. (50) tayyare uçacak ve paraşütlerle küçük Türk 
müracaattan dolayı evrakının iade bayrakları atılacaktır. 
edildiği anlqdmııtır. Köylü arkada-
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fa vali beye müracaat etmesi ve ka
vanin ve nizamat dairesinde tetkik 
ve tah•il edileceğini bildinniıtir. Murahhaslar, gazeteciler Gazi Hz. 'lf 

Meb'uslar ve halk tarafından kabul edilecekler 
Bundan sonra avukat Sabri Bey 

söz alırut ve memlekette bir betbin- ANKARA, 24 (Telefon) - Buraya gelecek Balkan gazete
lik havası ettiğini, halkın liıyikile cileri için Ankarada bulunacakları müddet için bir program ha· 
tenvir edilmemekte olduğunu ve zırlanmıştır. 
meb'uılarımtzdan bazılarının halkla Bu programa göre gazetecilere ıehrin temaıaya ıayan kıaım 
ve köylülerle li.yikiyle ali.kadar ol- . . 1 - f ·· • d H" · E f ld 
madıklarını lngiliz Baıvekili ve a- ları gezdırılf!Cek, ıtogra ya muzeaın eve ımayeı t a e te-
mele fırkası lideri olan zatın intihap reflerine birer çay ziyafeti verilecekttr. 
mı'!~ka11na giderek .~u~-~"':. söyle Matbuat Cemiyeti ile Gazeteciler birliği tarafından bir ziya-
diğirun g~~telerde gordu~unu ~em fet le terti olunınuttur. 
lekette millıyet ve cumhurıyet hisle- p ·ı · hh 1 1 b" l"k ,.. __ • Hazretlerı" · · t ı · · · hal Balkan gazetecı erı mura aı ar a ır ı te U<UI 
rının emamen yer eımeıı ıçın - .. •. · di 
kın mütemadiyen tenvire mühtaç ol- tarafından Marmara kotunde kabul edılecekler r. 
duğunu izah ve müteakip intihap• 
!arda bir mebus namzedi yerine hiç 
olmazsa iki mebuı namzedi eösteril
mesini ve bu hususun mebuslanmı~ 
zın halkla daha çok temasmı teshil 
edeceği müteala11nda bulunduğunu 
iuh eylem.ittir. 

Recep Bey Sabri Beyin sözleri
nin kendiıini çok mütehası11 eyledi
ğini söyledikten sonra hallı: fırkası
nın halkımızın tenviri icapeden ter

Heyeti Vekilede bütçe tetkikatı 
ANKARA, 24 (Telefon) - Hey'eti Vekile yarınki içtima

ında bütçe tetkikatına devam edecektir. 

Erzincan jandarma kumandanı 
ANKARA, 24 (Telefon) - Erzincan jandarma kumandanı 

binbaşı Mustafa Bey tekaüde sevkedilmittir. 
tibatı aldığını halk hatipleri yetitti- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!!l!!!l!!!!l!!!!!l!!!-1!1!1••!!!!!1!1-
rileceğini batti bunun için fırka tq. 
kilatına direktif verildiğini izah et
miı. ve meb'ualannuzın intihap clai
reıindeki tetkiklerine dair bu ıene 
raporlar vereceklerini ve halkla te
mas için her sene daha ziyade t&
lıiımül ettirileceğini, halkımızın la
yikile tenviri hususunda ferden 
ferde kabahatli bulunduğumuzu be
yan eylemiıtir. 

Recep Bey meb'usluk için ilci 
namzet eösterilmesi ıeklindeki mü
taleaya karıı ela Fırka riyaset diva
nında bu meselenin müzakere edil
diğini bu uıulün ecnebi memleketler 
de hiç bir fırka tarafından tatbik e
dilmediğini ve memleketimizde de 
vatanın menafii aliyesi namına bir 
namzet gösterilmesinin tercih olun~ 
duğunu söylemİ§tir. Recep Bey hal
lunın:ı betbin olmaktan kurtarmak 

Avusturalyada bir grev 
SYDNEY, 23 (A.A.) -

200 gemicinin grev yapmağa 
karar vermiş olmalarına rağ
men bugün 3 gemi, tayfaları 
tam olarak hareket etmi,ler
dir. 

İstif amelesinin tayfalık va 
zifelerinde çalı§mağa talip ol
maları yüzünden grevlerin a
kim kalacağı zannedilmekte
dir. 

ispanyada grev 
GtJON, 23 (A.A.) - Li-

man amelesi grev yapmağa ka 
rar vermitlerdir. 

• 

M. Steiline mi, 
Stalin mi? 

RlAGE, 23 A.A.) - Mo•· 
kova' da deveran eden 9ayialar 

M. Steiline'in iatifasmm muh· 

temel olduğu merkezindedir. 

Londrada soğuklar 
LONDRA, 23 (A.A.) -

Dün akşam 1896 seneıindenbe 
ri birinci teşrinin en soğuk ge 
cesi olarak tesbit edilmittir· 

Yer dondan bem beyaz olmuf· 

tu. Hararet sıfırdan ağaşı 2,7 

olduğu kaydedilmi•tir. 
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alo va telefon a ikmal 
~y 

tti 
Ekononıi 

Gıda maddeleri her 
sene daha ucuzluyor 

Viliyett 

Staj 
Belediyede 

Başa 
Çıkılmıyor: 

Mahkemelerde 

Türbedar 
Bir kadın 

Poliste 

Yangında 
Çalınan eşya 

ın- Yeni nahiyelerde 
staj yoktur 

Dilenciler gene mey
danı boş buldular 

Dün üç ay hapse 
mahkum oldu 

Hiç bir müderris 
muarız değildir 

................ -
Bir çok kıymetli eşya 

meyd na çıkarı!d r ••••••• 
tabu 
myr 
~vzull 

n il" 

lstanbulda hayat geçen seneye 
nazaran yüzde on ucuzdur •. 

Vilayetin yeni mülki teşkilatın
de ihdas edilen nahiyelerde": ma:ı~a 
son defa da üç merkez nahıyesı ıh
das olunduğun:ı yazm•~tık. 

Bu nahiyelere muktedir nahiye 
müdürleri tayin edılmek Üzeredir. 

Son günlerde şehirde dilen 
ciler yine çogalmıştır. EV\ cl
ce m~-vcut olan dilencı ~ri top
lama heyeti mülga oltluğun
dan ve zabıtayi beleoiye me
murlarının işleri de fazla bulun 
duğundan dilenciler fırsat bul
muşlardır. 

Edirnekapıda gizli bir türbede 1 

lürb darlık ~ckrek küçuk çoculıla
nn ~ a~aması için dıkile:n mumları 
kabul etmekle maznun iffet Hanı
mı muhak""mesi dlin ağırcezada bit
miş. iffet Hanım 3 ay hapse, 30 li- 1 

ra nakdi cezaya mahküm edilmİf, 
fakat cezası tecil olunmuıttır. 

Evvelki gunkü "Yeni Gün" gaze 
tesi Darülfünunda bir lsviçreli mıİ· 
tehassıs marifetile viicude getirile
cek yeni teşkiıat esaslarına bir kısım 
müderrislerin muhn.lif olduklarını 
ve bu fikirde olanların bir grup yap 
bklarını, emin Muam:ner Raşit Bey 
le Dr. Alıil Muhtar Beyin de bu 
zümreye dahil olduğunu yazıyordu. 

Bundan bir müddet evvel 
Beşiktaşta Muradiye ma al e
sinde vukua gelen yangın s
nasında harikzedel rde.1 bır 
kısmmın kıymetli eşyası çalın
mıştı. O zamandanberi çalan 
lar hakkında takibat yapılmış, 
neticede hem çalanlar, hem 
de çalınan eşya meydana çıka 
rılmıştır. 

Ticaret odası tarafından htan
lıuı•un geçinme ve hayat pahalılığı 
derecesini gösteren bir endeks neı
~dilınektedir. 

Her ay muntazaman neıredilen 
~ endek, silsilesine nazaran, lıtan
ı...ı'da hayat aydan, aya birer mik
'-r fakat muntazaman ucuzlamakta
dır, 

1929 senesine kadar pahalılaf&ll 
•tya mevcut ıeviyeıini muhafaza 
•den hayat, bu 7.amandan itibaren 
1914 senesi ilk nısfına, yani büyük 
lıarpten evvefüine doğru ucuzlama
Ro başlamıştır. 

Bu hu u•ta aldığımız mütemmim 
ırıaı;ımata nazaı-an, lıtanbul'da ha
Yat 930 senesinde 929 a nazaran 
Ji..İ~de on nisbetindc ucuzlamıştır. 
?31 senesinin geçen dokuz ayı zar
hnda aJınan neticelere göre iıe, ha
Yat 930 a naza~n yüzde 7 derece
iİnde bir ucuzluk göıtenniıtir. 
, Mütemadiyen ucuzlayan madde
<r gıda maddeleridir. Diğer madde
·etde U('uzluk ebemmiyetıizdir. 
Son iki sene zarfında kaydedilen 
tiizde 17 ucuzluk en fazla gıda mad 
delcrinde görı.ilrnüıtür. Halkın yer
i rnallarrna kartı rağbetinin artması 
~ay~tın daha fazla ucuzlamasını te
cnin etmektedir. 

İngiliz lirasının sukutu hayatı u
:uzlatmağa amil olınamııtır. 

Ticaret müdürü dün 
Ankaraya gitti 

Ticaret müdürü Muhsin Bey Ti
"-ret od:ıları kongresine ittirak et
'11:e:k üzere dün Ankara'ya gitmi.ttir. 

İzmirde tütün fiatlan 
Tütün fiatlerindeki tenezzül bü

ün tiddetilc devam etmektedir. 

Gelen maliımata nazaran, lzmir 
•e havaJiıincle mubayaat yapan kum 
~Ya mümeasilleri ancak maliyet 
"•tinden a§Ağı fiatler telılif etımek
.edirler. Bununla beraber kumpan
Yala" pek az tütüne talip olmakta
dırlar. 

Tütün piyasasını yülueltınek i
~in İnhisar idareıinin mübaya~t": 
Oaflamasmdan baıka çare görülme
">ektedir. 

)da meclisinde intihap 
Ticaret odası meclisi yeni İntiha

~. ;>5 t"'rinisani çarıamba günü baş 
ıyacaktır. intihap iki gün devam e
iecektir. 

Ofisler için bir kanun 
layihası 

. Aldığı~ız malumata nazaran, 
~ısler ve ıhracat ofisi için yeni bir 
<anun pro ieıi ihzar edilmiıtir, Bu 
>roje yakında Meclise sevkedil-ek-
tir, -· 

Amerikaya gönderilen 
yün halılar 

Amerika gümrük idaresi kenar
•.,, püsküllü yün halılar için almak
ta olduğu ithalat resmini kıymeti 
liı.erjoden yÜ~de 90 n.isbetiode tez
Yİt kararı vermittir. 

aktedilen bu ticaret mukavelenamesi 
iJe Lehistan'a ihracatımız mühim 
surette artacaktır. 

Amerikada banka 
buhranı 

NEVYORK 23 A.A. - Ameri
ka'mn muhtelif ;erlerinde bugün 10 
banka daha kapamnıttır. , . 

Bunların arasında Seattle deki 
Japon bankası da vardır. B.u banka
daki mevduat iki buçuk mılyon do
lan bulmaktadır. Kapanan 10 banka 
claki mevduat yekunu 13,345,927 
dolardan ibarettir. 

Paris borsası 
PARIS 23 A-A. - Paris borsa

sında haft~ nisbeten az müsait bir 
tarzda bitmiıtir. Maamafih vaziyete 
mukavemet etmektedir. Dü~. cel
se nihayetinde tahakkuk ettırıle~ 
mühim kazançlar tamamen kaybedil 
mit değillerdir. Fransız . bankala~• 
mı.'tı:avemet göstermektedır. Nakıt
kuvvetlidir. 

Romanyada bankacılık 
vaziyeti 

BOKREŞ, 23 A.A. - Beynelmi
lel bankacılığın kesbetmif olduğu 
vaziyet bıuebile, maliye nezareti en
mühim bankalardan betini bir sen
dika teklinde birI.,.tirmeğe muvaf. 
fak olmuştur. Bu teşekkülü mütead
dit firmaların iıtiralcile daha geniı
letmek hususunda sendikanın mesai 
si akim kalmıttır. Maliye nezareti 
bankalar arasındaki tesanüdün ha
JeJden vikayesi ve piyasanın derin 
sarsıntılardan kurtulması için bütün 
tedbirleri ittihaz etmittir. 

Demir sanayii 
BERLIN, 23 A.A. - lkbsadi 

tetkikat enstitüsü, 193ı senesi istih 
aalatının 1928 senesi iıtihsalitının 
% 80 - 85 i derecesinde olduğunu 
tahmin etmektedir. Muhtelif memle
ketlerde yapılan tetkikat bu tahmi
ne . ; teıkil etmektedir. Hali ha
zırdaki istihsal miktarı harpten ev
velki istihsalden ancak yüzde ı2 faz 
ladır. Alman sanayi istihsalatı harp
ten evvelkine hemen hemen müaavi
dir. Beynelnıilel demir sanayii car
tellerinin tecdidi için ınüzakerat ic
ra11 derpif edilmektedir. 

Amerika; Mısırın bir 
teklifini reddetti 

VAŞiNGTON, 23 A-A. - Mmr 
hükUmeti, pamuk sanayünin geçir
mekte olduğu buhranlı vaziyeti isla
ha medar olmak üzere bazı tedabir 
ittihazını te:.:ekkür etmek için bey
nelmilel bir konferans aktini Ameriw 
ka'ya teklif etmit•e de bu talep ter
viç edilmemiş.tir. 

Fransız - lspanyol 
ticareti 

PARIS 23 A.A. - M. Danvila, 
Briand ve 'Rollin taraflarından imza 
edilecek olan Fransız lspanyol tica
ret itilifnamesine bugün aktam üze 
ri sahçekilecektir. 

Bu itilafname 1926 itilihna bir 
zeylden bqka birşey değildir. 

ltilifname bilhassa hpanyol ,a
rapJariJe Fransız otomobillerine mü
teallik bulunmaktadır. 

~amsun ve Antalyadan 
ihracatımız 

Samsundan •on hafta zarfında Fransız eshamı hamille~ 
ınuhtelif ecnebi memleketlere 106. ri mecii sinin bir ta mi mi 
318 kilo tütün, 1996 sandık yumur-
"' ihraç edilmittir, PARIS, 23 A.A. - ~ransız ba.':'" 

Mmtakunın bu hafta zarfındaki kasının altın mevcudu bın altı yuz 
tutün stok miktarı 6 640 000 kilo- on bet milyon raddesinde artmııtır. 
dur. ' ' aKrşılık nisbeti yüzde 54, 79 dan 

Antalya'dan son haftada 196 met- 55,07 ye çıkmıştır. 
re mikabı kereste ihraç edilmittir. Fransız bankasının 

Ofisin faydalı bir altın mevcudu 
sirküleri PARIS, 23 A. A. - Kıymeti 

menkule hamilleri federasyonu Fran 
ihracat ofisi lngiliz mali buhranı sız tasarruf erbabına hitaben bir ta

ve lsterlin'in sukutu Üzerine ecnebi mim nec.rederek ezcümle fransa'nın 
cnemleketlerde ithalat ve ihracat ' d" · 'kbi 
noktai nazarından ittihaz olunan ka- timdiki vaziy~ iktua ıy~sı · °' 0 

d bir surette mutalea ve musnur olan 
rar ve tedbirleri ihtiva e en bir sir- tasarrufun başka herhangi bir siı-
kiiler hazırlamaktadır. tem ile tebdilinden mütevellit mah

Ofis bu sirküleri lktısat müdür- z1:rlara ifBl'el etmittir. 
iükleri Odalar ve borsalarla aliıka- ı ===~:::========= 

Bundan ba•ka yeni nahiyelere 
staj göreceklerin tayin edilnıemesi 
takarrür etmiştir. 

Bir tayin 
Vili.yet maiyet memurlarından 

Nasuhi Bey KaramürJel kaymakam 
Vekaletine tayin edilmiştir. 

Cümhuriyet bayramı 
Cumhuriyet bayramı mera~im 

programını aynen yaz":1ış!ı~· Bun.
elan başka resmi geçıt ıçın de bır 
program tanzim edilmiştir. Resmi 
ı~it Beyazıtıan baılıyacaktır. 

Cumhuriyet bayramına 
hazırlıklar 

29 teşrinievvel Cümhuriyet bay
ramında nutuk söyleyenlere mahsus 
olmak üzere Eminönü kaymakamJı
ğı Beyazıt meydanında bir kürsü ve 
bir tribün yaptınnağa başlamı,tır. 

Valinin balosu 
Cumhuriyet bayramı gecesi Ni

ıantaşmdaki Vali konağında Vali 
ve Belediye reisi tarafından bir balo 
verilecektir. 

Cümhuriyet bayramın
da cemiyetler 

Esnaf cemiyetle•·İ müme•silleri 
dün Ticaret odasında toplanmıtlar
dır. Bu içtimada Cumhuriyet bayra
nunda yapılacak resmi geçide esnaf 
t4:1ekküllerinin iştirakleri meselesi 
görü,ülmüttür. 

Hariciyede tayinler 
Berlin büyük elçiliği müıteıan 

Nurettin Ferruh Bey Londra büyük 
elçilik müıtef'll'lığına, Londra bü
yük elçiliğinde, orta elçilik müsteşa
rı Tahsin Rüştü Bey Paris büyük 
elçiliğinde orta elçilik müsteşarlığı
na, Paris büyük elçiliğinde orta el
çilik mütteşarı Orhan Şemsettin B. 
Berlin büyük elçiliğinde orta elçilik 
müıt.,.arlığına tayin edilmişlerdir. 

1 stifa .. kabul edilmi, olan Hüse
yin Hakkı Beyden inhilal eden mer
kezde elçilik ikinci lcitabetine konso 
los muavini olup elçilik ikinci katip
liğinde hakkı müktesebi bulunan 
Saffet Urfi Bey tayin edilmiştir. 

istinaf komisyonlan 
Tahriri müsakkafat komis- 1 

yonlannın tahrir ettikleri em
lakin vergileri maliye tubeleri 
tarafından alakadarlara tebliğ 
edilmektedir. Vergilerini faz
la görenler itiraz etmeğe baı
lamıılardır. Bu itirazları tet
kik etmek için Eminönü kaza 
sında bir istinaf komisyonu 
teşkil edilmi,tir . 

Bu komisyonu Kaymakam 
Raif Bey, mal müdürü Cemal 
Ticaret odasından Turhan, Şe 
bir meclisinden de Bican Bey
lerden mürekkeptir. Komisyon 
her pertenbe sabahı toplana
caktır. -·--

Kaymakamlıklııra yeniden 
şiddetlı bir tamim gönderile
rek bunların sür'atle men'i ci 
betine gidilmesi bildirilmiştir. 

Temizliğe dikkat 
etmiyen berberler 
Belediye kaymakamlıklara 

bir tamim göndererek, berber
ler hakkında nazarı dikkatı cel 
betmiş tir. 

Bazı berberler traş 
tEmiz tutmamakta ve 
tik madde ile sık sık 
maktadırlar. 

ala tını 
antisep
yıkama-

Keza berberlerin it kıyafet
leri ile sok.,klarda dolaşmama
ları da tehlig edilmiştir. Podra 
sürmek için kullanılan pamuk 
da her defa değiştirilecktir. 

Kalabalık yerlerde 
duran hammaliar 
Hamalların, küfecilerin bil

hassa halkın fazla gelip geçti
ği yerlerde, vapur iskelelerinde 
tramvay bekleme mahallesinde 
durmalftl'ı, halkı iz'aç etmeleri 
memnudur. 

Bu gibi kalabalık yerleıde 
hamal ve küfeciler durarak 
yolları kapamakta ve halkı ra 
hatsız etmekledirl~ı" Belediye 
bunlann men'i için kaymakam 
lıklara bir tamim göndermiş-
tir • 

Pcsta umum müdürü 
şehrimizde 

Posta telgraf ve telefon 
müdürü Fahri Bey mezunen 
mize gelmiıtir .• 

umumi 
şehri

! 
' 

Bir çocuk d "" şürme 
davası Bu husıı•ta alakadar mahafilde 

tahkikat yaptık. Teşkil edildiğinden 
bahsedilen böyle bir muhalif parti Bir çocuk düşürmek meselesin

den maznun Firdevs Hanımla Dr. 
Horhoryan efendi dün ağırcezada 
muhakeme eoilınişlerdir. 

mevhumdur. Bu mesele hakkında Pangaltı polis komiserliği 
kendisine müracaat ettigimiz Darül- yaptığı tahkikat ve takibat 
fünun emini Muammer Ra,it B. de-
miştır ki: neticesinde çalınan eşyayı sey Firdevs Haruın nıahkemede dok

tora çocuğurıu düşürmek için değil, 
aancılarını durdurmak üzere ili.ç 
almak ic;:in müracaat ettiğini söyle
miş, Doktor d : 

Y 1 k . k .. 1 yar sebzecilerden Arnavut A-
- ap: aca yenı te emmu ve if' R h . Zek' . . d 

teşkilat uaslarım istemiyen tek bir 1 r. ın ve 8 mı • ı ısmın e-
müdcrris tanımıyorum. Esasen Da- 1 ki şahısla metresı Yektanın 
rülfünunun manası tekemmüle, te-\ çaldıklarını tesbit etmi' ve 
rakkiye doğru gitmektir. Buna mu - bunların Kurtuluşta Değir· 
halif bir parti olduğu ve benim de men sokağındaki 52 - 54 nu-

- Beni çekemiyen çoktur. Bu bir 
iftiradn-. K:ıdın bana geldi, hastay
di. ilaç verdim, geçmiş zaman has-

1 talığın nevini unuttum. aFkat çocuk 
düşiinnedim, demiştir . 

içinde bulunduğum hakkındaki şayı- 1 1 • d h · 
1 t , d B' .. t ,_, mara ı ev erın e ta arrıyat ya a ar amam en yruan ır. ız mu elUl-

Dava bu hususta tetkikat ıcrası 
için talik edilmittir. 

mil ve müterakki ıeyleri daima ka- pılmıştır. 

Bono tevziatına 
devam ediliyor 

Bazı işler üzerine iki gün te 
cil edilen gayri mübadillerin 
bono tevziatına dünden tiba
ren tekrar batlanmıştır. Dün 
1111 numaradan yukarı olan 
34 mübadile bono verilmiştir. 
Bugün de 1145 numaradan yu
karı olan gayri mübadillerin 
bonoları verilecektir. 

Perşenbe günü numara sı
rası geçip te müracaat etmi
yenlere bono tevzi edilecektir. 
Bono tevziatının bu hafta için 
de bitmesi muhtmeeldir. 

bul ederiz". 

Ekalliyet mekteplerinde 
türkçe muallimleri 
Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 

türkçe muallimleri kadroları tama
men tebliğ edilmittir. Yeniden tayin 
edilen hocalar vazifelerine lıaşlamıt
tır. 

Orta tedrisat 
müdürü gitti 

Orta tedrisat umum müdürü F11~ 
at B. dün Ankaraya avdet etmiıtir. 

Müstakiller 
.Sergisi 
Resim liergısı 

açılıyor 
bugün 

Yalova 
Telefonu 
Tesisat tamanıen 

mal edHdi 

"Müstakil ressam ve hey
keltraşlar birliği., sergisi bu
gün açılıyor. Eski Türk ocağı 

ik- binasında bugün saat iki bu
çukta resmi küşadı icra kılına
cak olan bu serginin gayet kıy 

Bir müddetten beri Üzerinde met mettar . i&arı ihtiva etmekte 
gul olunmak_ta .. bulu":ult\n _Yalova t.e- olduğu tahmin edilmektedir. 
lefonunun but un tesı.atı ıkmal edıl- Y .. k d S . . . uze ya ın eıer var ır. ergı 

mıştır. .
1 1 

t b 1 d d" I de Hale Asaf Hanım, Ali Ha-
Yalova 1 e s an u o.trasın a ı- . k' . . 

- t ft Ankam ile Y.Jova ara· dı, Ahmet Ze ı, Elıf Nacı, ger ara an ~ h' . . 
sında yapılan telefon tecrübeleri mu Mu ıttın Sebatı, Şeref, Nu-

Yapılan arama neticesinde 
yangın esnasında kaçınlan zi
kıymet eşyadan bir çoğu mey 
dana çıkarılmıt ve is ti rda t 
olunmuştur. Eıyalardan bir 
kısmının harikzedelerden kay
makam Feridun ve binbaşı Ze 
kai Beylere ait olduğu anla
şılmış ve kendilerine teslim e
dilmiştir. Henüz sahipleri zu
hur etmemiş daha birçok eşya 
vardır. Bu eıya Beşiktaş mer
kezinde muhafaza altına alın
mıştır. Tahkikat devam et
mektedir. 

Bir çocuk otomobil 
alhnda kaldı 

Rıdvan isminde bir çocuk 
dün Aksaraydan geçerken şo
för Kazımın idareaindeki 1700 
numaralı otomobil altında kal 
mı§, ba§mdan ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralanmııtır. Mecruh 
çocuk hastaneye kaldırılmı,, 
kazayı müteakip otomobilini 
terkederek kaçan toförün der
destine tevessül edilmittir. 

Direğe çarpan otobü 

vaffakıyetli netice vermiştir. rullah Cemal, Refik Fazıl, ls
Yalova telefon fıattının ücreti ta- mail Hakkı, Mehmut Beylerin 

. Eminönü kazası dahilinde kaç yin edilerek şu bir kaç gün zarfında eserleri bulunmaktadır. 
millet mektebi açmak lazım geldiği- umuma açılacaktır. Bu hattın bil
ni tesbit etmek üzere, kaymakam hassa yaz mevıimind' büyük bir 
Raif Beyin riyasetinde ilk tedrisat rağbet göreceği ümit edilmektedir. 

Rüştü isminde bir ıeiörün 
idaresindeki otobüs T al<sim
den geçerken tramvay dire
ğine çarpmıt, ön tarafı hurda 
baş olmuıtur. Müsademede o
tobüs içindeki yolculara bir 
şey olmamııtır -

müfetiılerinden bazı zevat pazartesi Son senelerde posta idaresi tele-
günü içtima edeceklerdir. fon cephesinden büyük faaliyet gös-

* B • k b termiştir. 
eyoglu . azasına. ın';'" ut Pan- 1 Aldığımız maliimata nazaran ya-

galtı Nahiye .. me ·kezı Şıtliye na.k-
1 

kmda lzmir telefon hattı için faali-
ledilmittir. ; yete geçilecektir. 

Hayvan sergisi yarın açılıyor .. 

Sergide resim, heykel, tez
yini san' at kısımlarından baş
ka tiyatro kostümleri de teıhir 
edilecektir. Eserler küçük, bü 
yük altı salonu doldurmakta
dır. Serginin küşat resmine 
ıehrimizde bulunmakta olan 
Balkan konferansı azaları ve 
tehrimizde mevcut erkim hükii 
met ve Türkiye'nin bütün san 
atkirlan davet edilmişlerdir. 

Şemsiye sapında barıt 
patlahrken 

Kasımpaşada Odalar iç so
kağında oturan Hakkı Efendi 
şemsiyesinin sapına barıt ko
yup patlatarak halkı heleca
na düşürdüğünden derdest edil 
miştir . 

Sarhoş olunca kavga 
Diri diri gömülüyordu 

Kemal, Cemal, Salihattin, 
Urfadan bildirildiğine göre Süreyya, Tevfik, Muzaffer, 

Refika Gülnihal isminde 45 isminde 6 arkada§ evvelki ge-

D b k- d b •• .. k yaşında bir kadın vefat etmiş- ce Beyoğlunda bir pastahane 
iyarı e ır C uyu tir. Doktorlar cesedi muayene de sarhoı olmuşlar, birbirleri 

futbol maçları edip gömülmesine ızın ver- le kavgaya tutuşmutlardır. 
b 1 · 2 (M"ll' ) mişler ve ce&et tabuta kona-Diyan e <ır, 4 ı ıyet Polisler yetitinceye kadar 

C h · b d <f'ak, mezara götürülmü•tür. K - um urıyet ayramın a ya Y kavgacılardan Salihattin, e-
pılacak olan müfettişlik kupa- Tam tabut mezara indirilip mal, Cemal çakı ile birbirleri-
sı müsabakalarına iştirak için üzerine bikaç kürek toprak ni muhtelif yerlerinden yarala 
Urf V S .. t El" · M atıldıg"ı zaman, içinden zayif a, an, ur , azız, Uf mıılardır. 
Bitlis, muhtelit futbol takım- bir hıçkırık duyulmuttur • h 
larile atletler Diyarıbekirde Herkes şaıırmış, tabut me Karşılıklı cer 
toplandılar. Çekilen kur'ada -ı:ardan çıkarılıp açıldığı za- Osküdarda Sarmatık soka-
Urfa ve Diyanbekir takımları man, kadının hayatta olduğu ğında 8 numaralı hanede otu-
dün çarpıttılar. Halk müsaba- görülnitittür. Bunun üzerine ran Noter katiplerinden Ser-
kaya büyük alaka gösterdi. kadının evine otomobil gönde- vet Efendi ile komşusu sucu 
Binlerce seyirci huzurunda rilmit ve elbisesi getirilerek Ali Efendi arasında evvelki 
tayyareci yüzbatı Faruk Be- kadın aynı otomobille evine i- gün kavga çıkını§, ve bu kav-
yin hakemliği altında başlı- ade edilmiştir· ga kanla neticelenmittir. 
yan oyun Urfanın bire karşı Müddeiumumilik kadını te-
üç golle galibiyeti ile netice- davi eden ve defnine ruhsat Kavga neticesinde sucu Ali 
lendi. Perşenbeye kadar diğer veren doktorlar aleyhine taki- Efendi katip Servet Efendiyi 
takımlar arasında yapılacak 0 _ bata karar venniştır. kalbinden ağır ve tehlikeli su-

Rec.ep B. kongreye lan müsabakalarda finale ka- rette, Servet Efendi de Ali E-
"d" İzmirde Ziya Gökalp fendiyi bacağından hafif suret 

• k. !' 
:lar müesseselere gönderece tır. 

Lehistanla ticaretimiz 
aı ıyor lan takım perşenbe günü oy-

Hükiımetimizle Lehistan arasın- o ı"htı'falı" te yaralamıştır. Servet Efendi h ı nuyacaktır. 
la yenid.en aktedilen ticaret mua e- MANiSA, 23 - zmirden Tıp fakültesi hastanesine nak-
~esi_ ~er iki taraf parl"?.'entol'?"mın 1 buraya gelen fırka kitibiumu- Davet İzmir, 24 (Hususi) - Ya- !edilmiştir. Dünkü akşam ga-
-~stıkın~en sonra mevkiı merıyete · · Recep Bey buraya geldi rın -1..·am halk evinde Ziya zeteleri yaralanan zatın Bey-.-ırecektır. mısı . . . ._, 

Mukavele ile ihracat maddeleri- ve şehrı gezdı. Beledıyede 20 Cumhuriyet bayramı mera- Dolmabahçede eski has ahırlarda yarm açılacak olan hay- Gökalp için ölümünün senei oğlu dördüncü Noteri Servet 
;niz lehine Lehistan gümrük tarife. kişilik bir ziyafet verdi. Recep simine iştirak için görüşülmek van ~ergisine mükayyet hayvanlar, dün de on kişilik, bir heyet devriyesi münasebeti le bir ih- Yesari Bey olduğunu yazm19• 
•!nde mühim ta~ilat temin ed!l"'.iş- Bey vilayet ve kazalard~n ge- üzere arzu eden malul arka- tarafından gözden geçirilmiş ve teşhir edilecek hayvanlar için tifal yapılacaktır. !ardır. Fakat bu haber asılsız-
·."· Bu maddelerın başlıcaları ıncır, 1 mümessilleri dinledı. Re- daşların 26 - 10 - 931 pazarte not veri/mi•. tir. Not muamelesi bu ak•am bitirilecek ve ser.,; İzmir Edebiyat cemiyeti dır. Vurulan zat üçüncü No-
ındık deri palamut, zeytinyağı en 1 C · k · · " ~ 0 ib 'f 1 · · b' h terlı'ı. kitı'bı' Servet Beydir. rün~~~ .~ftik~r.. . . ' cep Bey ya~ı:1 A,fY,~n tariki i e ı_:s~i ,:g'_'.ü~n .. u~· ,::e:m:.:ıy~:et~m:::e:..:.:.rez=ı:::n::ı _:t:.:eı::JL!'.vai!!;rı~nl_!a~c!Jı/'.!!a!fc~a~k!t!!Ir~.--------------------...;..,:::;.tı;;.:a::...:ıçz.::ın::....:::ı::.r-"P:::r:,:o~f!~r;.:a::m:::...:.::a:::ı:,::ır:,:-_;,.::;::.:::x~==--:;.;.;;.;...;;.;..;;;;..;.;..;...;;.. _ ___.-. 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

lS TEŞRiNiEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ai No: 100 Telırraf adresi: Milliyet_ 
.latan bul 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

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

12 .. 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuahalar 10 kuruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlarm meı'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşil köy askeri rasat 

merkezinden verilen malu
mata göre bugün hava kıs
men bulutlu olacak, rüzgar 
ekseriyetle cenup ve garp 
istikametlerden mutedil 
kuvvetle esecektir. 

241101931 tarihinde ha 
va tazyiki 766 milimetre, 
asgari suhunet 9 azami su 
hunet 19 derece kaydedil
miştir. 

fF··i~ 
Bir ayak evvel 
Başlasa! 

Otomatik denilen telefon 
üç güne kadar İstanbul tara
fından işlemiye başlıyacak .. 
Doğrusu fennin bu güzel keş
fine hayran olmamak mümkün 
değil! Bizi işsiz bilmiyen ve 
vakitli vakitsiz mükalemelere 
müdahale eden bazı telefon 
memurelerinden kurtaracak. 
Çünkü son zamanlarda bu ha
nımlar tahammül rekorunu he 
pimize kırdırdılar. Aradan bi
raz daha geçerse, telefonları 
kırdırmalarından korksak yeri 
dir. Tam siz görüşürken mü
kalemeyi kes.:p: 

- Hangi numarayı? Diye 
sormaları kadar insanın sinir
lerini berbat eden ne vardır? 
Biraz sıkıştınız mı cevapları 
hazırdır: 

- Siz kapatınız onlar sizi 
ararlar!. Bu kadar kaygusuz
luk, fütursuzluk ancak bu ha
nımlarda görülebilir. Ben zan 
nediyorum ki; bunlar alelek
ser roman okumakla meşgul
dürler. Müfettiş namile de kim 
senin bakıp gördüğü yok!.. 
Telefon şi: keti de seneden se
neye fatura göndermekten baş 
ka bir şey düşünmüyor... Bu 
şerait altında eğer görüşebilir 
seniz ne mutlu.. Onun içindir 
ki otomatik telefonu dört göz 
le bekliyorum. Hele fen daha 
ziyade ilerler de bir de bize lü 
zum kalmadan kendi kendine 
görüşen telefon aletleri çıkar
sa o zaman dünyada rahat 
edeceğiz. 

Yayaları kaldırmalı 
Paris'te de bizde olduğu gi 

bi otomobil kazaları olur. La 
kin Paris'in İstanbul derece-

Dr. Rusçuklu HAKKI 
Azotemi, kanda azot, üre kanları görmüyor muyuz? Süleyman doğdu 

bulunması •. Bu biraz koyu, il- Kanda azot'un mikdarı da 
mi bir söz. İzah edeyim. Üre, yeni bir korku vesilesi oldu. Hazreti Davut bir oğlunun 1 dü! Herkes derin bir zevkle ve 
yediğimiz §eylerin vücudümüz Laboratuvar ışıkları yalnız ba doğmasını bekliyordu. İsmini sevinçle oğlana bakıyorlar, her 
de kalan tortulardan bir tane- şına salıverildikleri zaman an- de Süleyman koyacaktı. kes bir türlü methüsenada bu-
si .. Bu alelade böbreklerin va- cak isli bir ışık saçarlar aydın Erkek çocuğu yoktu. Onun lunuyordu. 
sıtasile dışarıya çıkıp gidece- Iatılacak sahayı tamamile ten- için doğacak çocuğun kız ol- Hazreti Davut ta böbürlen-
ği yerde vücudün içinde topla vir etmezler. Tecrübeyi bir kaç masını hiç istemiyordu. Mü- di: 
nıp kalıyor. Sıhhati yerinde o- 1 kere tekrarlamak, alelhusus bu neccimler yıldızlara baktılar ve - Bakın, dedi, duruşunda 
lan bir kimsenin kanındaki üre teknik malumatı hastalığın a- müjdeyi verdiler: Kız değil, oğ bile peygamber azameti var. 
nin mikdarı litrede yirmi santi lametleri ile mukayese etmek lan doğacak. - O sırada teşrifat nazırı "E 

d Beklenen gün geldi ve mü- lifas,, ın sesi duyuldu: gramdan elli santigrama kadar lazım ır. 
dır. Bu mikdar elli santigramı Bir radyografi midenin ağ- neccimlerin yüzü güldü. Haz- - Yalnız sol elile asa tuta-

d 1 reti Süleyman kademnihadei cak kadar büyüsün de .. geçti mi, kanda üre toplanma zmda bir arlık gösterir; a-
d b alem oldu. Ebe kadın, Hazre- Hazı-eti Davut sordu: 

ğa başlamış demektir. Bu ar- kin bu arlık ir teşennüçten ti Davudun sabırsızlıkla bekle- - Niçin böyle söylüyorsun? 
tış hastaları tela•a dü•ürür. Dü ibarettir; on beş gün sonra k b k ı· 

T T dig" i odaya girerek, elinde tut- - Çün Ü a ınız, sağ e mi ne kadar buna kimse ehemmi- teşebbüh geçer darlrktan eser 
tuğu nevzatı babasına uzattı. sun sıkı nasıl yummuş. 

yet vermiyordu. Çünkü vücut- kalmaz. Bir sinirlide damarla- _ Oğlan, hem de ne güzel O zaman bütiin gözler gay-
te yaptığı arızalar, o arızaların rın tansiyon'ı u yüksek bir a-
akibeti bilinmiyordu. Bugün det gösterir. Sinirli rahat bir oğlan! ri ihtiyari küçük Süleymanın 
laboratuvarlar bunu bulup mey gece geçiırdikten sonra 0 tan- Hakikaten genç Süleyman, sağ eline çevrildi. Yalan değil! I 

d b 1 H k. · o yaştı. maşaallah ne gürbüz- Oğlan sağ elini öyle bir yum-
dana çıkardı. Şimdi herkes i - siyonu u amazsmız. e ımın muş ki.. Herkes teşrifat nazı-
rar, kan tahlil raporlarına bir muayenehanesine girerken. bi- lu tortular artar. Bu tortuların rının bu kadar müdekkik ve in 
heyecan ve helecanla göz gez- le çıkarkene nisbetle tansıyon 1 

k kt bir tanesi de üredi~. Grip, azo ce görüşlü olmasını takdir et-diriyor. Rapor sahifelerini a- çok yü se ir. 
temi yapar, tifo hümması da ti.Fakat yumuk bir el,ne kadar 1 

çarken içi titriyor. On beş gün Kanda azot bulunması key- böyle .. Hastalık nekahete ge- ı yumuk olsa, şöyle parmakların 
evvel kanında 60 santigram ü- fiyeti de böyledir. Sıhhat ha- çince bunlar da geçer. Garip ' dan tutunca sol el gibi pek ala 1 

re vardı. Şimdi? •. Gene o kadar linde bulunan bir kimsenin ka- bir hadise: Badiyoterapi de ay . açılabilir. .

1 

mı bulunacak.. . nmda seksen santigramdan bir 

Bir tetkik, bir teşhis usulü grama kadar azot bulunduğu :::;1~:;:çt~1~a~~;~0:di;o;u;; / rüb;:;~~a ö~fe ka::~~::rn~~i 

1 

meydana çıktıkça bir telaı ve oluyor. bunun neticesi olarak uzviye- parmaklar ki, hani zorlasa, da-
heyecan membaı olur. Bir rad- Böbrek hastalıkları, kanda 
yografı plağından, kan damar azot mikdarınm artmasına baş tin hıltları üre t?rtuları ile do 1 ha demin ~o~~n. çoc~ğun par- 1 

1 b b ludur. Böbreklen bozuk olan maklarını ıncıtırım dıye kork-
larmda tansiyonun yüksel hca sebep o makla bera er u kimseler rontken tedavisine ar tu . .Babası da tecrübe etti. O 

- Büyük sabırsızlıkla beklenen muazzam film bu akiam 

Ma jik Sinemasında 
ilk defa olarak baılıyor, 

AC DEVİREN 
CENERAL 
mubteıem mizansenli bir pbeserdir. 

MÜMESSiLi 

JOHN BARRYMORE 

Büyük teessür ve heyecan hissetmek isteyenler bugün 
ASRI SİNEMADA 

Yalan yere yemin 
filmini temaşa etmelidirler. Bu mükemmel film sevimli 

L A J A N A ve ALİCE ROBERTE 
tarafından fevkalade temsil edilmektedir. 

Bugün saat 16.30 matinesi ve suvarede meşhur İspanyol 
dansözü PAQUİTA PAGAN ve gitaristleri. 

Baş döndürücü valsleri ... Muhteşem dekorları ... Fevkala
de mevzuu ... Mükemmel musikisi olan muazzam i:ıir operet: 

PERENSES EMRİNİZ 
diğini gösteren rakamdan kor- nun daha başka sebepleri de zedilmelidirler • da muvaffak olamadı ve bitta-

vardır. Hatta böbrek hastalık- · b (İHRE HOHEİT BEFİEHLT) 
sine varmak ne haddine! Ora 
da günde veya iki günde bir 
kaza olursa öpüp başlarına ko
yarlar.. Paris'in kaza cihetin
den İstanbul derecesine varma 
sına imkan var mı?.. Buna 
rağmen orada da bu kazaların 
önüne geçmenin çaresi düşünü 
lüyor. Bir kısmı havayi yol
lar, diğer bir kısmı yer altın
dan tuneller açmayı teklif edi-

larında, tansiyon çok yüksel- Görülüyor ya, arıza hir ... Se 1 i fazla da zor~amadı. S~rayın filminin Fransızça kopyası 

yor. 
Bütün bu şekilleri mütalea 

eden bir muharrir bu cereyan 
!ardan aldığı fikir hülasasını 
şöyle ifade ediyor: 

- Kazaların büsbütün önü 
ne geçmek için yayayı ortadan 
kaldırmalı! .. 

Dünyada ne zavallı adam
lar var.. Paris'in yüksek ser 
muharriri bunu yeni bir fikir 
olarak ortaya atıyor .. 

Efendim, bu bizde seneler 
denberi keşfolundu.. Otomo
billerin yaptıkları hep yayala
rı yok etmek değil mi? .. 

Unkapanı köprüsü 
Unkapanı köprüsünün başı

na gelenleri işittiniz mi? .. Ciba 
li tarafındaki istinat duvarı yı
kılmış... Üstünden kimse geç
mesin diye orta deliği açmış
lar .. Kapıp koyuvermişler .. U
zaktan baktınız mı hani eski 
bahçe duvarları vardır, sıkı 
bir yağmurda göbek verir, ikin 
ci yağmurda yıkılır. Bahçe de 
tabak gibi ortaya çıkar .. Şimdi 
Unkapanı köprüsünün deliğin
den Halicin manzarası böyle 
olmuş .. 

Galiba Karaköy köprüsün
den bedava geçilmeğe başlan
ması üzerine U nkapanı köprü
sü içerledi... O da üstünden 
kimseyi geçirtmek istemiyor. 
Köprü olmak kolay mı ya! He 
le duba üstünde! 

FELEK 

miş olduğu ve idrarda albomin bep çok. Ekseriyetle rok uzun ı ~o~torları geldıl~r. Çocugun ~- ı LİLİAN HARVEY ve HENRY GARAT 
bulunduğu halde bile, kanda sürmiyecek olan oir arızanın 1 lını muayene ettıler. Uzun bır 1 ve Almanca kopyası : 
üre mikdarının çoğalması an- çarçabuk zuhur edecek bir ce'. j konsoltasyon yaptılar. Bir ço- KATE VON NAGY ve WİLLİ FRİTSCH 

ı "k t b 1 - d l"let : cuğun böyle bir eli açık, bir eli 1 
cak mütevaliyen yapılan tah- a e e se ep o acagma e a : k ı d - · b·· tarafından tenısil ve Çarşamba akşamından itibaren 

d tt. _. h"k ed. ı·d · : apau ogmasını gayrı ta ıı 
lillerde evam ettiğ~ görüldü- e ıgıne u m ıverme 1 ır . . b ı M E L E K te Fransızça - ELHAMRA da Almanca 
ğü surette ehemmiyeti haiz o- Bu hususta hasta hekimin tav 1 u dular_ · • . . k - irae edilecektir. <il 

· 1 • · t t l'd. O • Cocugun sag elını açma ta- !!iim••••••••lllliıiıiıiıııııi "liııiiıııiiıİlm•••••••• .. 
k d. k d. · · k'b t' ola ı müşkılat karşısın a fo e ı-

!ur. Bazan böbreklere kan hü- sıye erıne rıaye e me ı ır. 1 k. .. · • d 1 ı· 1 ~ 
cum eder; esasen böbrekte de en ı en ısının a ı e ı ne i . k k kk d .. .. d .. 
hafif bir bozukluk üzerine bu cağını kestiremez. j nı apaına şı mı uşun u-
arıza da inzimam edince kanda Tedaviye gelince, her halde ı ler. Fakat onlar kapadılar, ço
üre artar. Perhizle ve bir müd tedavi arızayı hasıl eden sebep ! cu~ açtı. Onlar kapadılar ço-
det istirahatle böbrekler kan lere göre olur: Söylediğimiz gi i cu açtı · . . 
hücumundan kurtulur. Böbrek bi, sebepler çok! Böbrek ihti- ! h Dot~orl~rın a~zı bı~ ker~ d~
hastalıkları olmaz da bu kan . kanları, mesane rahatsızlığı, .a ~a l~t _0 uyo{ ':j b ennı~ a· 
hücumları gene tevali edebilir. kalp hastalığı Nöroartritizm, ckız a 1ıgı .yedr edr e ıı:z~n Haş-

N .. · 'k · k. · R tk k b t k.f a care er ım a a yetışır. az oroartrıtı mızaçta ı ın- on en şuaı, şı u a ın ı a .• D M - d 
._ . . ı · 1. - · retı avut emunu çagır ı. 

sanların kara cıgerlerı bır az yetsız ıgı ve s ı e... M D d ded' k. 
b ıd . ı d k ·- G d ı d b 1 k emun avu a ı ı: ten e ır; on arın a ara cıger ı a ar an et, a ı , yumur 

- Bir tecrübe edelim. Falerinde ziyadece üre bulunur. ta, kuru sebz~ hayf olunma 
Bu ziyadelik te geçicidir. Bu lıdır. Süt, sütlu şeyler, yeşil kat bana ne veri!•!:>? 
hal kalp hastalığına müptela sebzeler hamu~ işleri, hafif seb - Orası kolay! Hele sen hir 
olanlarda da görülür. Kalp has ze çorb:ları, meyvalar tavsiye 1 kere tecrübe et! 
talığına müptela olanlar vardır olunur. Yemeklere çok az tuz - Ya Hazreti Davut! Ben 
ki kanlarında 3 gram üre bulu koymalıdır; günde 4 ten 6 den bir iş İstiyorsun. Ben de 
nur, bir hafta biraz süte, bol grama kadar .. Hasta biraz yü- mukabilini istiyorum. 
suya devam ederler; biraz kalp rümeli. Ayaklarının üşümeme- - Memun, bir mucize gös
ilaçları alırlarsa ürenin mikda- sine dikkat etmeli. B~linde yün j tereceksin, anladık. Şimdilik 
rı 20 san ti grama düşer. Yaş i- kuşak bulunmalı. Yorulmama- . şunu al! 
lerledikçe kanda ürenin mikda- lıdır. Yorgunluk, uzviyette üre ! Hazreti Davut bir altın u-
n da artmağa meyleder. Bun- tortularını arttırır. Bu ~edbir- zattı: 
dan dolayı, yetmiş yaşındaki !erle, birinci tahlilden on beş Yetişir mi ? 
bir adamın bir litre kanmc!a bir gün sonra yapılacak tahlil, ek- O sırada odanın içinde bir 
gram üre bulununca onun se- seriyetle, hastanın şifa buldu- \"aveyla koptu. Herkes bağırı-
bebini hemen böbreklere atfet ğunu gösterecektir. yordu! 
meyiz. Sazan onun hazmı yo- Eğer doğrudan doğruya böb 1 - Mucize! Mucize! 
!unda değildir. midesidüzelince rek hasta ise iş daha ziyade u-

1 
Bütün gözler gene Süley

kanın bozukluğu da düzelir. zar. Hele hutalık uzun müd- , manın sağ eline çe·:rildi. Yav
Bazan mesanesi layikile boşan det ihmal edilmiş olursa akibe , rucak baş parmağını açmıştı. 
maz. Lazım gelen tedavi yapı- ti feci olur. 

1 
M€mun mağrur bir eda ile 

lırsa üre de tabii mikdarı bu- Hastaların bazıları idrarda- İ başını salladı: 
lur. Bazan da çok et yemekle ki üre ile kanclak; üreyi biribi- ' -- Mucizedir, dedi, ya Da. 
ürenin mikdarı artar. Yediği rine karıştırıyorlar, idrardaki Ü 

1 

vut ?ğlun bir tek altını görün
büftekin h..:cmini azaltmcaya renin mikdarı kandaki hakkın- ı ce hemen bir :>armağını açtı. 
kadar bir oburun kanında dai- da tamamile b'r fikir vermez. j Lakin bu yetişmez. Bütün avu 
mi surette bir gram üre bulu- Öteki aşağı yukarı, tabiiye ya : cu açmak için, o kadar altın 
nur. kın bir mikdarda olur ela kan- \ vermeli . 

,. " " daki üre mikdarı artm~ş bulu- I Hazreti Davut sakalını aı-
İntani hastalıkların tesirile nur. Kandaki ürenin mıkdarını 1 vazladı ve razı oldu. Memuna 

uzviyetin nesiçleri harap olur. tayin iiİn bir laboratuvara mü bir altın daha verdi. Fak , ~ n u 
Ve bunun neticesi olarak azot racaat etmelidir . cize hasıl olmadı. Bir altın da-

MiLYON 
PEŞiNDE ·-------· ha verdi. O zaman küçük Sü

leyman şahadet parmağını da 
açtı. Anlaşıldı ki, bu İşe de
vamdan başka çare yoktu. Fa
kat üçüncü parmak için i§ böy 
le olmadı. Davut altınları faz
lalaştırmağa mecbur oldu. Kü 
çük Süleyman bütün avucunu 
açıncaya kadar, Memunun da 
avucu altın doldu. 

O anda bütün orada bulunan 
saray erkanı derin bir hayrete 
düştüler. Çocuğun avucunun 
ortasında pırıl pırıl yanan bir 
yüzük gördüler . 

Eebe şaşkın §atkın bağırdı: 
- Vay, benim yüzüğil..m! De 

di. Demin parmağımdaydı, şim 
di yok! Vay küçük! Ben onu 
dünyaya getireyim derken, o 
parmağımdaki yüzüğü aşır
mış. 

O zaman Memun yeni bir 
hikmet savurdu: 

- Ya Davut! Dedi. Bak, 
Cenabıhak oğluna nasıl bir ze
ka vermiş. Gözlerinin önünden 1 

yüzüğüa kıymetinden fazla pa 1 

ra geçtiğini gördükten sonra
dır ki, yüzüğü vermeğe razı ol 
du. Bu çocuk '.>üyürse her şe
yin hakiki kıymetini ıınlaya
cak. O da bir gün senin yerine 
geçerse, sen o zama:ı Süleyma 
nı gör. İsterse yirminci asırda 
İnsanlar: "Dünya Süyelmana 
bile kalmadı., desinler . 

KIZIL KILIÇ 
Marion Nixon -

William Collier 
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KIZIL KILIÇ 
Marion Nixon • 

William Collier 

ETUAL 
Sinemasında 

Emmy Lynn - /acques Ca
telain- Mary Glory ve Jean 
Angelo tarafından temsil 
edilen 

ASK çocucu 
filminin büyük muvaffaki
yeti . 
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Milliyet'in Edebi Romanı: 59 

BAŞI DÖNÜKLER. 
lbrahim NECMi 

Reşit Beyin odasından zil 
')ttü. Bir dakika sonra hademe 
Ahmet Nebille Refik Cemali 
çağırıyordu. 

R-eşit Bey çok keyifliydi. 

- Evet, efendim, piyasada 
söylendiğine göre on beş gün 
sonra yirmi bin liraya yakın 
bir para tediyesine mecbur 
muşlar . 

- Ya! .. Yüzü gülüyordu. Evvela Refik 
Cemale sordu: Ahmet Nebil bu "ya! .. ,, dan 

- Ey, piyasa haberleri na- adeta ürktü. Reşit Beyin yüzü 
ınl? ne baktı: O neı'esinden hiç bir 

- Fena, beyefendi, iflasla- şey kaybetmemişti. Yalnız yü-
rın arkası alınamıyor. zünde bir taaccübün izi sezili-

- Yazıcı zade ticarethane- yordu . 
si? - Ey, başka ne haberler 
-. Onlar şimdilik iflastan var, bakalım? 

kurtuldular. İki bonoları pro- Refik Cemal, piyasanın u
testo edilmişti. Bugün üç bu- mumi gidişini gösteren bir ta
çukta ödemişler. kım malumat verirken, Ahmet 

Ahmet Nebil, kızararak sö- Nebil düşünüyordu: Tahmini 
ze karıştı: doğru çıkıyor gibiydi. 

- Fakat on beş gün sonra Nihat tlhami ile Yazıcı zade 
aha müh;m tediyeleri varmış. , Reşit Bey:n nüfuz ve itibarın'. 
Reşit Bey, sorar t!ibi. Refik dan istifade ederek ilk tehlike 

ni tehlike onlarla beraber Re
şi~ Beyi de tehdit etmiyor mıy 
dı? Ahmet Nebilİ.jl Reşit Be
yin serveti hakkında hiç bir ma 
lumatı yoktu. Onu evvela Ce
vat Beyin bir dosfu, matbuat 
aleminin nüfuzlu bir ileri ge
len adamı olarak tanımıttı. 
Öz Türk'e girdikten sonra ga
zete ve matbaanın sahibiı oldu 
ğunu da öğrenmişti. Fakat aca 
ba serveti ne derecedeydi? Ya
zıcı zadenin iflası halinde bu 
servete rahne gelebilir miydi? 

Ahmet Nebil bunları düşü
nürken, Reşit Bey emir verdi: 

- Teşekkür ederim, Refik 
Cemal Bey, Yazıcı zade tica
rethanesi ve onlarla alakası o
lan işler hakkında mümkün o
lan her malumatı toplayınız ve 
bana bildiriniz. Gazeteye gelin 
ce, kısaca Yazıcı zade ticaret 
hanesi hakkındaki rivayetlerin 
doğru olmadığını yazmak ka
fidir . 

- Başüstüne, efendim • 
Refik Cemal çıktıktan son

ra Reşit Bev Ahmet Nebile 

- Delikanlı, Muhteşem Ni-' tığını, iflas tehlikesinden ıou- ı şit Beyi gülmeden kırdı: - Pek ala. Yalnız, adet ye. 
hat Hanımı adeta yakadan at- gün kurtulduklarını yan yana ·- Güzel san'atlar erbabı rini bulsun diye, telefonla ha-
mışsın . getirdin, bunlardan benim on- böyledir. Kendi güzelliklerine nımdan müsaade al da ..• 

- Hayır, efendim . lara yardım ettiğime hükmetti, kusur bulmanıza razı olurlar - Peki, efendim. 
- Nasıl hayır? Kadıncağız öyle mi? da eserlerini muahaze etmeni- ..... , ..................... . 

senden çok şikayetçi .. Hatta Ahmet Nebil, tehlikeden kur ze dayan~mazlar. I Ahın-et Nebil odadan çıkm-
bu işten beni mes'ul tutuyor. lara yardım ettiğime hükmet- - San at aşkı... ca Refik Cemali kapı önünde 
Onu gazeteye aldınız da yüzü- tin öyle mi? - Evet, fakat Neriman Cem b~ldu: 
nü göremez olduk diye az daha - Evet, efendim. şit Hanrmda san'at aşkile aık 
ağlayacaktı. san'atından hangisi üstün ol-- Bravo, delikanlı, yalnız 

- Sizi bunun için aramadı b duğumda tereddüdüm var, doğ ir şey var: Benim yardımım, 
lar ya, efendim? kendimi tehlikeye sokmaz. rusu ... 

_ Hayır. Beni Nihat tlha- Ah · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 
mi aramı•. Fakat mali bir işin met Nebil, daha rahat-

T landı: 
arasına kalbi bir iş te karııtı. 

_ Asıl mühim olan, mali - Çok iyi o halde, efendim. 
1 - Ne ise .. Şimdi bu akşamı 

me~e~i; Bey doğruldu: düşünelim. Neriman Cemşit 
Hanımda kalmak, hoşa gider 

- Neden? bir misafirlik olsa gerek. .. Ne 
- Korktum ki... dersin, delikanlı? 
- Neden korktun, bakalım? Ahmet Nebil gülümsedi. Re 

Bil'denbire ileri varmış ol- şit Beyin bu laubali tavurları 
maktan ürkerek şaşalayan Ah cesaretini arttırıyordu: 
met Nebil, yalvaran bir gözle - Roman, tiir, filan okunur 
Retit Beye baktı. Bu bakış o ken esnememeğe dikkat eder,ıi 
kadar manalıdıydı ki Reşit B. siniz .. 
de anladı: - Ne? Esnemek mi? Yoksa 

- Ha! Bugün telefonla a- sen öyle bir halt m ttin? 
ı·an 

- Ne ise, bunu da bu gece 
hallederiz. 

Ahmet Nebil küçük bir te
reddütle, sordu: 

- Pazar akşamı 
şem Nihat Hanıma 
mi, beyefendi? 

- Evet, 

·Muhte
gidilecek 

- Refik Cemal Bey de tak-
dim edilmek istiyordu da .. 

- Refik Cemal mi? Vay 
çapkın vay! 

Ahmet Nebil kıpkırmızı ol 
du. Cevap vermedi. R<'~İt Bey 

- Ey, ne haber? 

- Neye dair? 

- Canım, Yazıcı zadeye pat 
ron mu yardım etmiş? 

Gazetede çalııanlar Retit 
Beye patron diyorlardı. 

- Galiba ... Fakat her halde 
kendisine bir tehlike yokmuş. 

- Öyle mi? Ala... Ben de 
bizim patronu Bedri Suat yere 
vurmasın diye korkmuştum . 

- Bedri Suat mi? O da 
kim? 

- A! Tanımaz mısın? 
-Yook! 
- Yazıcı zade Na:ı:ıni Be-

yin batkatibi . 
- O mu Reşit Be i 



!!!! 
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Sinema Tefrikamız : 7 

Sinema aleminin 
Gizli tarafları 

Direktör jeneral 
M. Victor bir bakkal dük

kinında paket sarmakla met
Ruldü ve günde ıekiz saat ça· 
!ışıyordu. Vakıa vazifesini hiç 
lıı,afa kapılmadan mükemme
len ifa ediyordu. Fakat bed
bahtı. Evet, kendisini bedbaht 
hissediyordu. T aliinin, kendisi 
ili hiç alışamıyacağı bir aleme 
attığını anlıyor ve aleyhinde 
tecelli eden bu vaziyeti benim
'eıııiyordu. lçinden, tahsınm 
bakkal dükkanında paket sar
~ak değil, başka bir iş yapmak 
1Çin yaratılmış olduğunu duyu 
Yordu. 

Onun içindir ki bakkal dük
kanını bıraktı. Beynelmilel bir 
l>alas otelde kapıcı muavini ol
du. Orasını da bıraktı. Seyyar 
bir ıigan trupunda viyolonelist 
oldu. Orasını da bıraktı. Bir 
hüsün müessesesinde güzellik 
Cerrahına yamaklık etti. Bir 
sirkte soytarı oldu. Şikagoda 
gazete sattı. Dovilde yüzme bo 
Calığı etti. Daha sonra Şang
hayda kokain, morfin, eroin, 
sattı. Ve bütün bu işler hayatı
nın şöyle bol bol on senesini 
doldurdu. 

Bir gün M. Victor kırk beş 
Yaşına girdi. T eıebbüsü şahsı 
Yaşının artık geçmiş olduğunu 
anlamıştı. Onun için insanları 
Ve eşyayı tanmıaktaki geniş 
tecrübelerinden istifadeye ka
rar verdi ve M. victor bir stüd 
Yoya müdürü umumi oldu. 

Bu hikaye kıl kadar inhiraf 
etnı.iyen bir hakikattir. Aynı 
hikayeyi hiç tereddüt etmeksi
zin, stüdyonun diğer şu~le
rindeki beş altı müdüre de ıza
fe edebilirsiniz. Tıpatıp denk 
geleceğine şüphe yoktur. Hat
ta cömert davranarak, bu hi
kayeyi stüdyo dahilinde müdü 
rün idari salahiyetini tevzi ve 
teşmil eden on, on beş tali me
lllurlara da izafe edebilirsiniz. 

Yani bir stüdyo erkanı har
hiyesine mensup her adam, bu 
lllevkiini serseri hayatına med
Yundur. Bu, 'hiç • şaımayan, 
hürmet edilen ve binaenaleyh 
hürmete layık bir kanundur. 

Elbette böyle bir rüya fahri 
kasını profesör Herschel, filo
~of Mac Erlich, riyaziyundan 
Poincare idare edecek değiller 
Ya! Onun içindir ki, bir çok 
stüdyoları serserilrein, amma 
hakiki serserilerin idare ettik
lerini görmekle memnun olu
Yoruz. 

Ben uzun zamanlardan beri, 
!ahsan iki stüdyo müdürü ta
ttırım. Kendilerini muhtelif 
lrıesleklerde gördüm. Hiç aklı
lrıa gelmiyen bu meslekler ı
çinde şimdiki müdürler geniş 
bir hayal kuvveti ve değme 
kamramanlarda bulunmaz ce
saretler göstererek mensup ol
dukları büyük sınıfın nasıl bir 
Yenilik ve canlılık membaı ol
duğunu isbat etmişlerdir . 

Serşesi hayatın meddü cez
ri onlara girmedikleri kapı bı
rakmamıştır. Bu sebeptendir 
ki, değil bir stüdyo, koca bir 
hey' eti içtimaiyeyi idare eder
~er. Hayatlarında çok korkunç 
ııısanlarla karşı karşıya gelmiş 
ler, mücadele etmişler ve galip 
gelmişlerdir. En çetin müşkül
leri devirmişlerdir. İyi bir top 
rağm iyi bir mahsul verimi ne 
kadar tabii ise, iyi bir serseri-
11in iyi bir stodyo müdürü ola
cağına da şüphe etmeyiniz. 

Yalnız tali onlara bu yazı
haneyi ve bu ünvanı verdikten 
sonra, artık serseriliğe veda et 
llıislerdir. 

0

Muhteşem bir mukavelenin 
altına imzalarını koyduktan 
sonra, artık onlar için bir tek 
gaye kalır: Altın doğuran ta
vuğu öldürmemek.. Yani kendi 
kazançlarını muhafaza için 
stüdyoyu yaşatmak .. Fakat ne 
Pahasına olursa olsun yaşat
mak. Bu sebeı:: ten bütün enerji 
leri bir saniye bile baygınlık 
geçirmez • 

Bütün diğerleri gibi, bunlar 
Yeni mesleklerinde işe başla
llıaz, biçilmiş kaftan oldukları 
nı isbat ederler. 

Serserilik hayatında daima 

Yazan: Marc Steier 

1 taarruza geçen bu insanlar, şim 
di sadece tedafii vaziyettedir
ler. Onun içindir ki stüdyoda 

Olljektilin karşısında 
bir jön premiyer 

drektörün etrafını çeviren ba
rikadı yıkmak çok güçtür. 

Artık bu adam mühim bir 
işin başındadır. On beş daktilo 
şahsi mektuplarını yazıp biti
remezler. Katiplerinin en muta 
vazıı hukuk mezunudur. Beş 
altı nazırla senli benli konu
şur. Yirmi meclisi idarede aza 
veyahut reistir • · 

Bu mühim adam, bu halile 
bittabi çok korkunçtur. Sine
mada o kadar salahiyet sahibi 
olan sahne vazıı bile bu mü
him adamdan tir tir titrer. En 
nihayet kale kumandanı değil 
mi? 

Bu kale kumandanının yal
nız kendi memleketinden değil 

Aldıkları nişanları her 
gelene gösterirler 

ecnebi memleketlerinden aldı
ğı bir çok nişanlar vardır ve 
bu nişabları eşe dosta müfte
hirane gösterir • 

Bu adamın kot:a stüdyoyu İ 
dare hususundaki siyasetini an 
lamak için, müessese ile yeni 
bir kunturat yapmış genç bir 
komediyenin neler dinlediğini 
dinleyelim • 

Stüdyonun arka tarafında 
artistlerin istirahat zamanların 
da oturmaları için yapılmış bir 
bahçe vardır. Orada stüdyo-
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Clara Bov insanlardan iğreniyor 1 
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Şimdi de kim bilir kaçıncı aşıkı Reks Bele'ile 
herkesten uzak bir çiftlikte yaşıyor 

Katibesi Mis Daiıy Devoe aley-ı 
hine açtığı davadan sonra çılğın Cla 
ra Bow hakkında neler söylenmedi? · 
Mukavelesi feshedildi, sinemadak 
karriyeri mahvoldu, dediler. Halk. 
arbk bu sık sık tekerrür eden reza 
Jetlerden bıktı, dediler. Şimdi biı 
sanatoryomda tedavi ediliyormuş , 
günleri sayılı imiş, dediler. Yakın
da bir manastra kapanacalon1t, de-
diler .• Dediler, dediler.. . . 

Acaba hakikat nerede? Dıye ın· 
san merak ediyor. Claranın son işık; 
Reks Bell. Genç yıldızı geçenlerde 

Hollyvoot'dan portakal bahçele
ri ve bağlar arasından San Bernar
dino'ya kadar bir otomobil şosası 
vardır. Oradan timale doğru dönüp
te bir boğazı geçdiniz mi, önünüze 
açılan genit yolda otomobilin akıe
leratoruna istediğiniz kadar ba11n1z. 
Çünkü iki taraf çıplak arazidir ve 
bu yeknesak manzarayı geçmek için 
otomobile yıldırım ıürati vermek la .. 
zundır. Yüz elli kilometreyi böyce 
geçtikten ıonra, önünüze bir göl çı
kar. Gölü de arkada bıraktıktan son 
ra, sağa sapan bir yol vardır. Bura
da otomobil sarsılmağa baılar. Çüu
kü yol bozuktur ve güçlükle ileriler. 
siniz. Fakat Reks Bell'in çiftliğine 

de yaklattınız. 
Yolda rast geldiniz bir adama so-

runuz: 
- Yahu, çiftlik nerede? 
Bu adam cevap vermeden evvel, 

kaşlarını çatarak size bak.r: 
- Reks Belt ziyaret sevmez am..-., 

şu yolu takip edin. Dokuz kilometre 
daha .. Uzaktan çiftliği görününüz. 
Etrafta başka çiftlik yoktur. 

Yine arızalı yollardan geçerek, 
çiftliğe varırsınız. Burası çiftlik de
ğil, Vilgrain barakaları.. 1 ~le Reks 
Bell ile Clara burada ya,ayorlar. Bu 
inziva ve temiz hava içinde sıhhat 
iktisap etmek istiyorlar. 

Otomobilin sesi duyulunca, İpti-

nun eski aşinası, yeni gelen ko 
mediyene ağabeyce nasihatlar 
ediyor: 

- Eğer bu müessesede kal 
mağa niyetin varsa, burada va 
zife haricinde herkese müteret 
tip bazı mecburiyetlere de kat
lanmak lazımdır. Bu stüdyoda 
diğerlerinde de öyle ya, mües
sesenin nüfuzunu temsil eden 
on, on bet şahıs vardır. Bunlar 
görünmezler, fakat her biri, 
ta müdürü umumiden itibaren, 
her şeyinize hakimdirler. Bu 
nüfuzlu şahısları kapıları, ge
lip gidenleri tarassut ede ede 
zekanızın müsaadesi nisbetin
de sür'atle veya daha geç tanı
yabilirsiniz. Bunlardan biri di
ğerinin elini eteğini öper. Ni
çin? Bu sualin cevabını kendi 
kendinize öğrenmek mecburiye 
tindesiniz. Bu eteklemek poli
tikasını ihmal etmeğe gelmez. 
İdare müdürü, müdürü umumi 
nin kapısını vurmadan girer 
amma, müdürü umumi otomo
biline binerken, eğer yağmur 
yağıyorsa üç beş adım için bile 
başına şemsiyesini tutar. Baş
taki adamlardan her birinin ay 
rı ayrı birer kıymeti vardrr.Bu 
kıymetlerin mahiyetini ve de
recesini öğrenmelisin. Devire
ceğin en küçük pot gayri 1-.>.lbi
li aftır. Şefinin her hangi ha
talı bir işini beğeneceksin. Hat 
ta heyecanla beğeneceksin ve 
takdir edeceksin. Şefin neler
den hoşlanıyorsa, ona göre ida 
rei kelam edeceksin. Şahsi fi
kir, mütalea ve kanaatlerini 
kendine sakla .. Çünkü burada 
böyle şeylere hiç lüzum yok
tur. Bütün bunları yaptın mı? 
Artık İstersen çalışma! Yolun 
açıktır. Haftalığını da arttırır
lar, tenbellik ettiğini zamanla
rı da .. Bilirsin ki, senin müdü
rü umumin senede dört milyon 
demektir. İmalat müdürü ayda 
yüz bin demektir. Onun için 
eteklenmek politikasını bu ta
rifeye göre ölçersin. Güneş, bu 
radaki gibi elektrikten olma
yan başka bir alemde, bu a
damların ayda beş yüz frank 
bile kazanamayacaklarını aklı
na getirmiyeceksin Böyle derii j 
ni bir his bile memnudur. 

Bu nutuktan yarım saat 
sonra, genç komediyen müdü
rü umuminin kapıcısını, şapka 
sını yerlere kadar eğerek se
lamlamıştı. Aferin genç kome 
diyen! Vaziyeti anlamış. Öyle 
ise yolu açıktır. 
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Clara Bow'un yeni resimlerinden biri 
• r 

dai kulübenin kapısı açılıyor ve 
Claranın çok saçlı batı görünüyor. 
ıize: 

- Hoı geldiniz! Diyor. 
Clara ıitmanlamıı. Oda fikrinizi 

anlamış gibi: 
_ On alb kilo farkettim, diyor. 
Sarıya boyadığı saçlarında Hol

lyvoot'taki muntazam ondülaıyon 

yok. Çölün havası bu •açları, arap 
saçına döndürmüf. 

-Saçlarunı boyadığnna petima
non! Diyor. 

Etleri tunçlatmış. Fakat yüzi" 
yine kamelya gibi solgun yüzde 
mahzun, fakat aletli iki göz yanı'. 
yor. Bu gözler, Claranın ruhunda 
yesin ne infiliklar yaptığını, insan
lardan nasıl iğrendiğini, niçin bu 
kadar nevrastenik olduğunu gösteri4 

yorA.yağında pantalon, sırtında fani- 1 
le gömlek, boynunda dolanmıt iri 
bir mendil, ayak1arında topuksuz 
papuçlar .. Çorap hak getire .. 

Reks anlatıyor: 
Çiftliği nasıl buldunuz? Fevka

lade değil her halde .. Düzelteceğim. 
Yalnız satın aldıktan ıonra.. Şimdi 1 

burada kiracı gibiyiz. 
Dışarısı size ne kadar hayret ve

rirse, içerisi de öyle .. Bir defa, A .. 
merikada aklın kabul etnıiyeceği 
şey, banyo dairesiyok! 

Rekı yine anlabyor: 
- E vvet, banyo dairesi yok. Fa

kat bu mahzuru izale için çare bul
duk. Şuradaki çadırı görüyor musu
nuz? işte bizim banyo dairemiz. O
rada bir düş tertibatı Yaptık. Yalnız 1 
dikkat etmek lazım! Musluğu açtı- 1 
ruz mı, evveli su gayet sıcak geli. 
yor. Çünkü güneş, borulardaki suyu 
ısıtıyor. Sonra , gelen suda soğuk 
mu, soğuk! 

Clara'da gülerek diyor ki: 
- Endişeye mahal yok, Çünkü 

ben daha oroda hiç Y'~anmadrm. Ça 
dır bile eğreti., Hanı hafiften bir 
ruzgir esse, çadırı ahp götürecek. 
Artık orada düş yapanın halini sey- 1 

redin. 
Ya Clara'nın odası.? Aman alla

hım! 
Demirlerı paslı, bazı yerleri kı

rık, adi bir karyola .. iki üç tahta is
kemle .. Tahta dıvarın boyaları dö
külmüş .. 

Halbuki bu vaziyeti görünce, 
birde Clara'nın Beverley Hillı' deki 
nüz. 

Fakat Clara diyorki: 
Burada daha mesudum. Arasrra 

ruzgi.r uyandırsa bile, burada daha 
iyi uyuyurum. 

- O kadar ıaşaalı bir hayata alı
şan bir kadın burada s-kılmaz mı? 

- Hayır, sıkılmaz. Sabah dokuz
da kalkıyorum, ah biniyorum. kah
ve al tıda 

Nipton'a gidiyoruz. Buradan tren 
geçiyor. Mektuple~. ga.zetelermi 
zi ve ayni zamanda yıyıp ıçecekler
mizj alıyoruz. Ondan ıonra tavıan 

avına! Şimdi ben o kadar iyi avcı 
oldum ki, her gün buraya bir iki lav 
§3.D getiriyorum. Ergen dönüyoruz. 
Saat ıekiz oldu mu, herkes yatakta .. 
Çok mesudum. Bir haylı senelerden 
sonra kendi benliğime kavuıtum. 
Gülüyor muyum, ağlıyor muyum, 
kimse ııelip bakmayor. Benim de 
kimseye komedi oynamağa mecbu
~ivetim kalmayor. Buılarırun IÖy-

Clara Bov'un aleyhine açtığı . 

dava ile nihayet hapisaneye 
attırdığr katibesi Miss Daisy 

Devae 
)ediği gibi karriyerim bitti mi, yok
sa yeni mi batlıyor? Bilmem. Mak
satları muayyen dostların tavsiye .. 
!erine rağmen, canım ne iıterıe onu 
yapıyorum. Burada bulunan bütün 
dünyadan uzak bir halde daha altı 
hafta kalmak niyetindeyim. Ondan 
sonra bakalım. Bir mesgeç için bana 
yirmi bin dolar teklif etmiılerdi. 
rettettim. 

- Yoksa evleniyor musunuz? 
- Daha öyle bir şey yok. Reks 

şimdi sinemada i amini tanıtmakla 
meşgul., 

gon "LEVI ve ŞSI GALERiSi" 
filmini çevirmektedir. Bu filmgeçen 
mevsim görmüı olduğumuz "LEVI 
ve ŞSI" filminin mabadinden baıka 
birıey değildir. Muıevi adet ve an'
anelerini irae eden bu yeni film Sa
lomon ve Moiz Levi rollerini oyna .. 
yan yekdlğerinden ayrılmaz iki çift, 
Leoin Belieres ve Charleı Lamy ta
rafından hazırlanmaktadır. 

* Yakında Ba•kın filminde aeyre
deceğimiz Anna Bella, Joe May'ın 
hali hazırda Jaurvol stüdyolarında 
çevrilmekte olduğu "Bir arabada iki 
kiti,, filminin yıldızı olup mu filmi 
Jean Murat ile oynamaktadır. 1 

- Geçen defa saçımı kesen 
sen değil misini' 

- Hayırefendim. Ben bu· 
raya geleli iki ay oluyor. 

* 1 van Mosjoukine'in ilk sözlü fil 
mi olan "Meçhul bafçavuş,,filmi ik- 1 L,,,..,.1~ mak edilmittir. 1 van Mojoukine, Su 
zy Vemon ve Jean Angelo ile oyna 
maktadır. 

* Oıso tirketi, Vicky Baum'un 
büyük tiyatro zaferi olan "Grand o 
tel" İn hakkını sabn almııtır. 15 
gİin sonra çevrilmeğe batlaıJacakbr. 

* Marcel Chantal, Pramount ıir
ketinden ayrılmıştır. Şimdi Pathe • 
Nalan hesabına büyük bir polis fi). 
mi olan "Kanun namına,, yı çevir .. 
mektedir 

* Carmine Gallone, Albert Peh
jean ve Hanri Decoin Marsilyada o .. 
lup ~Bahriyeli tark11ı" filminin ha
rici manzaralannı çevirmektedirler. 

* Yakında Beyoğlunda büyük 
sinemaların birinde son büyük Al
man opereti olup, nadir bir muvaffa
kiyetle Kate Nagy ve Fruchterer ta
rafından temsil edilen "Aşk Hazret. 
leri,, ni seyredeceğiz. 

* Tourjansky'nin yeni bitirdiği 
büyiik filmin bat rolünü yapan Mu
ratore, K.aruzo'nun vefatından beri 
dünyanın en büyük tenoru addedil
mektedir. 

yor. O da bu gülümıemeğe muka
bele ediyor. Anlayorsunuz ki, bu gü 
lümıemenin bir sırrı var. Acaba bu 
sır Clarayı mesut edecek mi? 

Reks Bell kimdir? 
Clara Bow hatratında §Öyle an

latıyor: 
"Reks Bell'e tesadüfüm, hayab

mın en büyük saadetlerinden biri .. 
dir. Harry Richmann'a ile münase
betimi kestiğim sıralarda, kendisile 
larutbm. Harry ilede gayet dostca 
ayrldnn. Hata ayrılırkan bana dedi
ki: 

- Eğer fikrinizi değittirirıeniz 
ve evlenmeğe hazır olduğunuzu his
aederıeniz, evim ıize açıktır. 

Fakat bu ıevimli teklife muvafık 
cevap verebileceğimi zannetmiyo· 
rum. 

Harry'yc kartı diima aempati 
duydum. Diyebilirim ki Gilbert Ro
land bir, Harry iki, hayatımda en 
büyük mevkii tutmutlardır. Fakat 
izdivaç çok mühim ve ayrı bir mese
ledir. 

Ya Dai:sg Devoe meselesi? 
Daisy Devoe'yi katibe olarak al

dıktan ıonra, ona bir hemtire gibi 
bakbm. Ona nefe ve luks içinde bir 
bayat temin ettim. Hususi hayabına 
karııbrdım. Sonradan öğrendim ki, 
H"':'Y Richmnn'a neler, neler söy. 
lemıı .. Naıl olur da Daiıy bu kadar 
murai olur, hata hayretteyim. peren
ıip itibarile izdivacımrz muhtemel 
bir adama, bütün bunları söyledik
ten sonra, gelip nasıl benim yüzüme 
bakabiliyordu? Şatılacak ıeydir. 

Şu varki, Daiıy meselesi, beni in
sanlardan iğrendirdi ve yeni bir za
mana kadar sinemadaki karriyerimi 
lerkettim. 

Hastalık, sinir~ bilhassa manevi 
~ ı~bra~ ~n_i çok rordu. 1 tiraf ede-
rını ki, ıntiharı bile dütündüm. Bir 
İnsana, bilhassa bir kadına bu ka
dar yanhı ve çirkin hücum isnat ve 
iftiralarda bulunabileceği~i tasav
vur edemiyordum. 

Hiç saklamam. Birkaç dek niıan 
landon ve birçok erkeklerle atk ma
ceralarım vardır. Fakat ben evlerine 
erkek kabul eden, danı salonların
dan tııarı çkmayan, belki benden 
çok fazla muaşakalarda bulunan ka
dınlar tarurnn. Fakat bu kadınların 
hiç birisinin ismi, her fraatta gazete
lerin birinci ~.fesine geçmemittir. 

Nevada dahılındeki seyahatlerin
den it çıkaran evvela Daisy Devoe 
olınuflur. Onunla ve Relu Bell ile 
beraber Call-Neva'ya gitmiıtik Or 
da Will Rogers'ye rast geldik: Bi: 
ak§81D (21) denilen bir nevi kumar 
oynıyor~uk. Bana 50 sentlik piyeı
!e~ v.erdiler. Bende aldığım piyesler 
ıçın açk bir çek verdim. Fakat son
radan Loıangeles'teki bankam ha
ber gönderdi. Bu açıl< çeki tam 
13,900 dolar olarak doldurmuılar. 
Beni aidatını§ olabilir. Fakat bu ha
disenin pek çirkin bir tarzda gazete~ 
lerin diline düımeıi ne demektir? 

Daisy o zamandan itibaren vazife' 
ıin.i asmağa başladı. Adeta yüzünü 
görmüyordum. Bu kıza hiç iı yap
madığı için para veren bir insan va
ziyetine düımütlüm. Rekı Bell'e 
karp.gayet n~ketaiz davranıyordu. 
Halli ona benım evime girrneğe hak 
kı olmadığın bile ihıaı etmişti. 
. Alfred Tathes ismindeki bir aşıkı 
ıle k~ç defa yemeğe davet ettim. Gel 
medı. 

Hatırlıca bir matineye gidecektim. 
Sa larını düzel · · · · · 

- iyi bir hizmetçı almış sı 
nız. 

- Evet, kapının deliğinden 
bakmadan içeriye girmeyor ..• 

- Garson bu çorbanın için 
de sinek ölüsü var. 

- A beyim, çorba kaynar 
da, sinek carı!• lm!:~ ını ~ 
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- Ali Bey kaçıncı katta o
turuyor? 

- Üstüme iyilik, sağlık! 
Ali Bey siz değil misiniz? 

- Evet, benim amma, ka
çıncı katta oturduğumu unut
tum. 

Kostüm 
- İşte üstümdeki kostümü 

şu terziye yaptırdım. 
-Atma .. 
- Nediye atacakmı§ım. 

- Ulan, elbiseni sen o ter-
ziye yaptırsaydın, böyle iki ko 
!unu sallayarak önünden geçe
bilir miydin? 

rattım.Koydunsa bul! Akıam stüdyo 
dan dönünce oda11na gittim. Gene 
kimseler yok. Yalnız kendisi değil, 

elbiseleri de yol<. 
Kapcıya sordum: 
- Nereye giti. 
- Vallahi bilmiyorum. Bütün 

gün geldi gitti, elbiselerini paket ya 
pıp götürdü. 

Bunun üzerine koşarak'" odam\ 
gittim. Ne göreyim? Şahsıma aiı 
mektuplar, telgraflar, hatta iptal e· 
dilmiş çekler meydanda yok. 

Halbuki bu çeklere ihtiyacım var 
dı. Kazanç vergisi beyannameıi ver 
mek için, masraflarunı gösterecek o
lan bu çekler bana çok lazımdL ~ 

Çünkü ıabıi mektuplarımın kay
bolması beni endiıeye düıürmüştü. 
Ertesi ııün Reks Bell'i yemeğe ça
ğırdmı. Bana dedi ki: 

- Evet, ben Daisy Devoe aleyhin 
de size bir tek kelime söylemedim. 
Fakat bu kız daha bidayetten beri 
bana hiç emniyet telkin etmemiıti. 
Hatta bir gün size bir oyun oynama 
ıından bile ıon derece endite ediyor 
dum. 

Vak' alara bu ıözlere rağmen 
Daisy'nin hakkımda bu kadar hilina 
ne hareket edeceğini havsalama sığ 
dıramıyordum. Fakat bir gün avuka 
tun Gilbert bana gelip bir hakikati 
anlatınca gözlerim dört açıldı. Avu· 
katım biliyor musunuz ne dedi? 

Daisy Devoe gidip kendisini gör. 
müş. Eğer ben Daiıy'ye 125,000 do
lar vermezsem, hakkımda ne biliyor 
aa, hepsini ifşa edecekmif.,, Beğen
diniz mi? 

Bir ihtilafın halli 
ŞIKAGO, 20 (A. A.) - Tiyatro 

aahiplerile sinema operatörl("., .. j ara
sında çıkan ihtilaf hakeme müracaat 
suretile sulh daireıinde halledilmiş .. 
tir. Bu ihtilifın devamı müddetince 
muhtelif tiyatro ve sinem a lara bum
ba ile yapılan taarruzlar on dördü 
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6 ıtlLLIYET PAZAR 25 TE~RlNIE\'Vl~ L 1931 

• • • Akalliyet meselesi için çare bu undu Kıbrıs H:ıyamı bastırı~dı nıı'? l(onferans reısının beyanatı 
(Ba~ı ı İnci sahi fede) ı m im .. 'ı .kan aatimi.z in yeni bir j nini tekrarını kararlaştırmış- (Başı birinci sahifede) al.koymağa r.tuvafakat ctmöştir.Dün 1 (Başı 1 İnci sahifede) 

~ 1 k d 1 1 ld k harelretıı1, her sene meclı'sı· Lirr,eıiıiso!, Larnac;a FnınL'gı;;stn ve 1 hh ı · B • k d k ' k a ınan a e ı ın ı o· ste ı • o tır e.rıs avJ1a ınur;ı .1s arı arasınaa e-ır aç a ı a sonra - g rm • u .,. 1 • Papho•'a a'ker cıkaı-ı!mışhr. ~ 
kararların mahiyeti anlaşıldı. j Bulgar murahhası ne diyor? Büyükadada z iy afet me: 'usan ııçıldığı zam~n Ru~ Ayni zamanda a k r getiren ye- : .. ıl!ıyet/er m"elesi et: alında cece-

Verilen kararlar B ulgar baş murahhası M. B meb·u~lar t<.rafınd· n ılhak ı- di tayyare <İL karaya inmiştir. yan eden Jıa.aretli miinakasalara 
~lk~n ~u~.~hhasları ve ga çin yapıla•l reşmı tıılep gibi . ;"ahıre'<l •. ko;ı l(;.i•o~. is:;;inde-

S iy asi yaklaşma k omisyo- Sakazof Akalliyetler m eselesi- zetecılerı dun ogleden sonra sakin şeklı olduğu gibı nüma- kı Rum gazct. ın vcrdıffı hır ha-
nu d ü nkü içtimaında şu mese- nin aldığı son şekil hakkında 1: ophane rıhtımı~a yanaşan 1 yişkar tarzları c..ı, vıırdır. Oy 1 b~re göre ~ ııs !•ki Yunan. konso· 
leler hakkında ka t' i kararını demiştir ki: Şırketi Hayriyenın 74 n umaa I ah I l' , . h"d" lo•u tel "'"a gerı ç:t<'lrılmış.ır. diği gibi ekalliyetler meselesi /.er 
vermiş b ulunuyordu: - Evet.. Akalliyetler işi lı Altınkum vapurile B ü y ük a· e t ebmın e

1
.< 1 ıyo; ı, ba ıs~~ MALTA, 24 A. A. -- Elyevm . . d k b. . . h 

11 

haiz olmadzb ı . ıddette bır mahiyet 

atfedildiğırıı gordüm. Her kesin bil-

d 1 k . . . ye s ep o .... n mcse.ı.;;. u nu- Suda l im~nrnda bulua~kta olan !arat ı temzn e ece ı r net ıceı a e 1 - Bir Balkan misakı ak- gÖl'üşüldü ve şim i ik ağıtta d t l c! M hh ! 

edccer;iz. Ve hic şüphe > .< kı mu 
v2/İtik ta olacağız. 

Ben bilhassJ bir noktaya işar t et 
ızıek İ:;terim. Gaz<!teleri:ı ne§r1yatı-

11a b:ıkılırs:J o "'da yalnız bir eka.l 
liyetler n~c~el~si varmış gibı hır şt
kil hasıl oiuyor. Her keste böyle bir 
zntıba bırakmak yanlı.~tır. Siya • zk 
tisadı fıkrı ictil]lai bir çok mesaı

liııde hallı ıcın 6 ecelı güıuluzlü d b k 1 1 1 a ya gı mı.şer ~r. , ~~a .. as mayi~lerin biri dnıu<.tur,. n- ı::: __ o ombo ,i .rı:'r.d<ki ı __ nııiJ;, ln·ü.vazö-b.ne dair geçen sene Atina' da kaldı iler e a a ım ne o ur . t ı k d ' ' K h ı 
ve g a ze ecı er, ıs eıe onun e g iltercde v?rlyetin karışı, . bu- nı ı rıs" gıtmek uzere emır a -

toplanan konfer.,..\1ta verilmiş Bulgar murahhaslarından hazırlanan arabalar la a dada kü l d R l ce<- ret mıştır. Krö•nzör ynrın Kıbrıs'a "a-
baglanması kolay kolay k abil ola-

. sarfı mesai ediyoruz. Bütiin 11ıurdh· 
mıyan bzr mevzudur. Konferansın haslar arasında ve bütün bu mP.sal-

olan kararın teyioi. M. T rifonof, Balkan ittihadı çük bir tur yaptıktan sonra .,~~x:a:ı:b~l7rıc:.m ar ·" r~cakt,r. 
2 - Tetkik edilmek üzere fikri etrafında ihtisasatını bir şereflerine Balkan ve T ü rk Kıbrıs adasının ek ser n üfu- b.giliz 111'.stem 1ekii t neza-

bu defa konferan sa tevdi edil- muharririmize §U suretle ifade bayraklarile süslenen Yat ku- s u R u m olmakla beraber, a l t - rcti in bir ie lijji 
miş olan mesai projesinin, bu etmiştir: lübe dönmüşlerdir. · Burada, mış bin k a dar da bi r Türk e- LONDRA, 23 A.A. - Müt tem-
sefer muhtelif meseleler hak- - Siz Türkler yüzlerce se murahhasların şerefine bir çay k alliyet vardır. Kıbrıs kiyamı kk~t ,,a,_ı·ı M. T homas, Kıbrıs kar-

bu meseleyi en iyi bir çarei halle ı J~r etrafında en saminıi bir hüsnü.

isal için her vasıtadan her fırsattan niyet hüküm sürme~tedir._ Ek~l

istifade etnıcğe çalışacağı da şüphe Jiyetler meselesı hallıne ugra,tıgı

sizdir. Bu hararetli münakaşalar mız y üzlerce mesai/den biridir.Şüp

kında yapılmış olan teklifler- nedenberi, birçok milletlerin ziyafeti verilmiştir. Murahh as .• l bT f k l ilt • ga~alıkları hakkında şu beyanatla 
le birlikte hususi bir komis- ba•ında bulundunuz, onları İ· 1 d b. k y k l"b" mev_zn ° a ı .'.~ a at . n g e bulunmuştur: 

~ ar .an ı~ . ısmı, at u u un re'nın prestıJ ı noktaı nazarın ·'Şayanı tetssüf vahim bir ta-

netıcesinde şimdilik varılan :sureti 
J,a/leı· ile bütün delegeleri meaınun 

etmeğe kafi gelmiştir. 

Müzakeratımıza fıtiyen de devam 

Jıesiz onların m ühim/erindendir. 

ı- akat hepsini ikinci üçüncü saf
halara atacak bir mahiyeti haiz ad .. 
dolunam az. 

yon tarafından tetkiki bu tet- dare ettiniz. Kahramanlık ha- denıze bakım tar~sasında ~~- dan h er halde ehemmiyetlidir. ! k:m karga_şalı!.!ar . olmuş~a. da, hü
lifler arasında akalliyetlerin rikalarile dolu bir tarihiniz rupu temaşa etmışler ve mute İ syan hakkında aldığımız j kumet erki.m, ,3zıyete bakım bulun 
himayesi için yapılan teklif var. Bugün burada temsil edi akiben salona geçerek, Ticaret t el raflar sı..nlardır: m~l.·adn·. Enc';e edilecek birşey 
de vardır - Hususi bir komis- len bütün milletler, yakın bir S · d t f d g ' 1 yoı<lur 

ve anayı o ası ara m an şe- LONDRA 23 A.A. _ l\iüstem- · M·- ı 
·· ·· ·· d k" k fe ans "d · • b • ız altın fi · ·ı · f · ! . . LONDRA, 23 A.A. - us tem e yon, onumuz e ı on r mazı e sızın ayragın - re erıne verı en çay zıya etın- lekİ\t neznretıne Kıbrıs v-h .. nden ._.t t' . h' t hl'"· d K L 

1 d .. 1 t k d 1 1 d B Ik . tf d b 1 1 z· . . . 1 ""' r.eza., nın ır e ıı;ın e, ı o-top anmaz an uç ay evve e a top anmış ar ı. a an t 1 e u u~~ş ardı~. ıyafet, ~elen bir t~l~rn.fta K brıs m~clıoının rı s valisinden gelen bir telgrafın 
lif edilen m eselelere dair kat'i hadı tahakkuk ettiği zaman, çok samımı geçmış, ve da ve t- ı'.'t.hap. etlı gı ~ aza .tar~fıı:ıua~ ~er- P harns'da kaı·gaşalıklar ve Limaı
bir proje hazırlamış olacaktır. Türkler bu ittihadın başında IHer gurup gurup masalarda tıp ve ıdare edılen hır nu"'~l'.ıtçı ler l sol'ca arlıedcler çıkmış ve burada 

3 - Yaı-nda top lanacak bulunmag'a en layık olan mil- t 1 k h b'h il d b grubu çarşamba ak§rum valınm Lef- mahalli idare müdürünün ikametga-
"'' op anara as ı a er e u- k ' d k' · · .. .. d .. b uk . . · - · 1 B l · ı 1 k' t r 1 • ota a ı ev ınJn onun e uç uç hının yakılmış olduğunu bıldırdıgı 

o an eyne mı e ter ı es ı- ettır • ., lunmu,lardır. saat nü~yİf yap~ıttır. , .. . beyan edilrrcektedir. Telefat yoktur. 
hat konferansının müspet bir Yunan maralılıası memnun Mitat Beyin nutku ';lah".Y'; ne~etı Kıb~s ;ı ıı.:~. kru- Bu •abah; Acasta ve Shropshir 
neticeye vasıl olması için te- h M . . • vazorle ıkı torpıto muhnbı gn!lde- harp "'emileri burada görününce va-
menniyatta bulunması. Yunan baş murah ası • . Zıyafetın so~l~rına ~ogru rildiğini tebliğ etmiştir. ziyett~ sükun hasıl olmuttur. Lon-

Muhabir mektubu 

Tirilya kasabasında 
bir kaç gün ..• 

4 - Daha evvel verilmiş O· Papa Anastasyo da ekalliyet- Tıcaret odası reısı Nemlı Za- Kı brısa Mırır.-1.an asker don kruvazörünün de gelme•i bek-
lan karara tevfikan Balkan !er me.elesinin halli için bir de ~i~at Be_y, bir n.utuk İrat gönderildi !eniyor. Vıuiye~n karar~ız olmakla 
milletleri arasında muallal: me sureti tesviye bulunmasından etmıştır. Mıtat Beyın nutku LEFKOŞIA, 23 A.A. _Yedi bcra~er, ':'m."~ıyetle salah bul~uı 
Seleıer.ın hall"ını" ve Balkan bı"r- mütevellit memnuniyetini iz- •udur· 1 T a•keri tayyare.i bu sabah 

1 

oldugu bıldırılıyor. Çarıamba ıun-
• . ." . . ngı ız .. . . . kü arbededeki telefattan başka tele-lig' i tasavvurunun kuvveden fi- har ederek: Turkıye Tıcaret odası na- Lefkoşa'da yere ınmışhr. Bu tayya· f ku d . h be ktu 

0 Ç k · · old Bu netice mına burada sı"zlerı' sela"mla- reler Mıeır piyade ve tayyare kuv- ~~ vu alanuna "'
1 

rd a rb.Y.0 • .~im· .. le çıkarılmasını temin için Bal -
0 ıyı u. d • 

1 
. d 

1 
lSO ker getir gun yar an ar an ır111 o Uf· 

kan memleketleri Hariciye na- yi zaten bekliyordu! emiştır. mak ve bu ve.ile ile size teşek v~t 1crıdn. en ayrı nnş a• tür. Valinin telgrafı, ihtilalin amili, 
R /ılı kü ek b · • · b" " k mıt er ır. Y · ı ' 'lfhalc da bu zırları arasında her sene bir iç omen mura a.sının r etm enım ıçın uyu Vali bu oabali gönderdiği bir tel- 1 unanıbas an~ ı ı. .. arzusu~ ·ı.a~ 

L. t bir saadettir. late bu samimi rafta em'den talcviye kıtaatı sevke unan zı ~ıy~sı ruesa:run rı 
tima yapılması. Clflyana ı I l Bxlk g. .Y .. 

1 
d .. b'ld. oldugunu bıldırmektedır. 

5 _ Balkan misakı projesi Cenevre' deki beynelmilel top aşma ar, a · an ittihadı dılme11ne !uzum oma ıgını ı ır- B 
1 

b' k • andan beri hü-
fl.kirlerinı' n kuvvet bulmasına miştir. Eıtern telgraf kumpanyası- k ' utn akr . ır Oabç ztrua!:"kt' apmakta 

tahakkuk edinciye kadar bü- mesai bürosunda Romen mu- eb l kt B Ik .
1 

nın Lefkoşa'daki bürosune ait mu- um.e e. a• ş• • .. _'0 n Y
1 

h .. 
tun.. Balkan milletlerini •amil rahhaslıg' ını ifa eden M. Vla- s ep o aca ır. a an mı • h L _ • 1 . b "t" müsellab ve şımdı de halkı hukumet e er tur • I l . d . b' h aocreıterı uungece 1.. 'k' 'd . eki olmak üzere bir uzlaşma ve ha desco Racoaasa dün Balkan et en arasın a yem ır u UV· iki memur tarafından ifa edilmiştir. ";' tetn ı. mesaı en .v~eçırmk d' -
kem muahedesinin akti. konferansı etrafındaki ibtisa- vet yolu açıldığından dolayı de Adada baş göstoren bu hareketin çl ın nCaev~ıclane me1•1aı .• ebtmik e teki~r 

· b" h • b" d' b ıla d 1 T ı · K b er. nıyane eme en tat mev -Siyasi komisyon, mevcut satını soran gazetecilere au be rın ır ma zuzıyet ısse ıyo- ele at rı arasın a r.gı ız erın ı . k mak . . bazı ki eler ba• 
% nsı 1914 de ilhalc etmeleri üzere in- ıne oy ıçın . ~s • . ~-

meseleleri tamamen halletmiş yanatta bulunmuştur: rum. .1. t b' t Lbul etmı'yerek La- tan çıkarılmıştır. Tahnkat imillen 
B • t• • k ti gı iZ a ıa im "" ' h' k' ) k f tı ta olduğundan dün öğleye doğru - Balkan milletlerinin bir u ıç ımaı mu arene er ruaca'dan aynlffilf olan doktor Zan- v.azıl'.ete a ım oma ıraa nı • 

mesaisin.! nihayet vererek da- !ettirilmesi fikri üzerinde Tür devam ettikçe bir Balkan itti- notis ile Kıbnılıların davasını mü- mamıle elden çaçınnıtlardır. 
Tirilga'nın umumi manzarası 

h k ı • du Oradaki piılik 

ğılmıştır. kiyenin mühim bir rol oynıya hadının vücude gelmesi müm- dafaa etmek için lngiltereye gide- Yunanistandan silah mı 
TiRiL y A - Tirilya kaaaba11 I er esce ma um r. . . 

M d a'ya tabi bir nahiye merke- yüzünden o ıüzel Bahrıyelıler oca-

Siyasi komiayon tarafından bileceğine kaniim. Kezalik kündür. rek orada yerleşnü, olan Rossidis'- getirdiler? u any l"k b" ıf . . f Sonra zidir ve 11 buçuk kilometre ı ır ğının kıymeti ı ıra ınmıt ı. -

verilen kararlar Ankarada top Türkiye'nin iktııadi iJlerde de Sözüme nihayet vermezden de bu~u~aktailır._ . KAHiRE, 23 A. A. - Resmen 
evvel Tu··rk Tı"~·ret odaıı na- Asılerın umumıyetle fena hır bal bild'rild'"' .. b" takı yelken !anacak olan heyeti umumiye mühim rolü vardır. - de teılih edilm:1 oldukları, mübem· !il 1 k :nel ~e yır mdal -

'
e arzolunacaktır. Bugün öğ- Akalliyetler ihtilafında ta- mına sizi burada selamlarken mat ve paralarllJiıt çok olmadığı, d er Kıaçb ,0 a .

1 
al ~~a1 n a ~'!:' 

mesafededir. Buraya işleyen üç oto- dan derenin üzeri kapanmakla man
büı sabah akşam Mudanya ve Bur· zara değiımit ve buıuretle teraane-
saya seferler yapm~~tadırl~r. Yol !er diyarının tereli kurtarılmıştır. 
pek muntazam ve n1utemadıyen sa- b 1 

··· d 1 . ·• bl d- an nsamıryozervesııaıı-leden sonra aktolunacak umu- vaasut vazifesini ifa etmeğe mesaınızın semere ar o ması hiç hır teıkılatları u unma ıgı ve 
1 

• • 
1 

eli M fh • il 
t ... d t kr 1 bundan dolayı isyan hareketinin en- ar. g. e_tırmı .. şalelrahr.I aaıd klna ı 'veaıelle-e-mi içtimada siyasi yakla•ma çok müsait vaziyette bulun- emennısım e e ar ey e- . nn ıyı mus 

0 
ma ı an 

• • 1 dite uyandırıcı ~ir ehemıruyet ve . kafi 'k d "h ' 
ve iktısat komisyonlarının ka- maktadır. rım .,. vus'at peyda etmiyeceği zannolun- nndeb 1 mı dt~ a parad"'!le mku diı~-

b ·ı· t ki ttig-inden dolayı da çok Tirilya köy sandığının parası u 8 · 
ıı a P e ka • " 't b 1 nma tairanedir ! Bu yol Buna vilayetinin ğıınları pamaıa musaı u~ u 

Orhaneli toıa11 gibi yumurta yuvar- d•ğından behemehal batka butçeler· 
lansa kmlmıyllcak derecelerde düz- den hususi muhaoebelerin faslı mah 
gündür. ıusundan yardım etmek çok yerin 

rarları okunacak ve reye kona Balkanlara en çok mütkü- Yunan muralılıasının nutku k d mat u unma ıgı zanne ı me te r. 
caktır. İktısat komisyonu buğ !at gösteren akalliyetler mese- Bu nutka Yunan ba• mu- ma l~~i;;;,..e'nin biJha15a vergiler hu Faz~ ~!arak teı!~~~"ı:~ d": ~o~t~r. 
d .. .. 1 1 • h k T k" il Y . ~ ıusunda bazı müsaadat ıöstenneıi Bu a ~ayanı?. uyu k ırd. nııAe ·ı a ~-ay ve tutun mese e en a - lesi ür ıye e unaınstan rahhası M. Papanastası·yo sa- . acagın ıostenne ıe ır 11 crın 

ümidile asilerin tahrıkata ve ıaleya- mıl Y.I hı " k ' . d b'l.h kında bir rapor hazırlamı§tır. araıında idi. Bu da şayanı mimi birkaç kelime ile cevap d . . . bir ıe~bbüste ngı tere u umetın en ı a11a ver 
B ık . d k d" b" k"ld na evam ıçın yenı ~- ·ı d . ba . t" J k a an tıcaret o ası ve re ı memnuniyet ır §e ı e tama vermit ve ezcümle: bulunacakları tahmin ediliyor. gı ere aır . zdı ım ıyazd ar k:P~-
meselelerinin birleşmesi işleri • men halledilmiş bulunmakta- _ Bu güzel kabulden dola lnıilizlerin Acnsta torpit ve muh ğa çalışma.ga evam e ece en soy-
nin bir neticeye rapb gelecek dır. Binaenaleyh, dig' er mem- S' ribi Faphose'a ve Shrop Shire krü- lenmektedır. . . . 

yı çok mütehassisiz. ıze na- .. 1 . . d bugün Kıbrıı'a gel- 350,000 kışıden ıbaret bulunan 
konferansa tehir edilmiştir. leketler arasında yine akalli- sıl te•ekkü'r edeceg'ı'mı"zı· bı"lmı·- vazor enrun e 70000 · üıl"man olan Kıbrıs 

x meleri beklenmektedir. ve . ~ ı m caku 5 000 ' -' . h Akalliyetler işinin böyle yetler meselesinden doğan ih- yoruz. Bizi fena alıttırdınız. LARNACA, 23 A.A. _ Vaziyet- ehaliı.ın~en an . .1 , ""tı ar~-
mütevassıt bir surette halle tilafların halledilmesi için orta Bu tarzda kar•ılandıktan son- . · l'k b ·y gece devam et kete ııtıralc etmıştır. Bunların çogu 

d '! · · Y 1 d h b" b ·· · • t~ı .gerLg~n 1 
ul'duntecavu"z'-<r bı'r- 1913 le YuMn ordusunda Balkan rap eı mest üzerıne ugos av a iç ır se ep goremıyo- ra, buraya sık ıık gelecek ve mıştır. ımasse e "" b' . . k . 

1 
Kıh ,

1 A hh 1 t 1 halk alev-nı bastıracak har ıne ı ş tıra etmış o an rıs ı-
ve rnavut mura as arının rum. geldiğimiz zaman da kolay ko ;vır a ;n k ~· ~!::Uyan polislere !ardır. Pbos gazetesine nazaran Is-

Misafirlik 
Nahiye merkezinde otel olmadı

ğından oraya gidenlerin mutlaka bir 
ahbaba mü•afir olmaları lazımdır. 
Ben de nahiye müdürü Kamil Beyin 
son derecelerde müsafirperverliğile 
izaz olundum. ilkbaharda bir kerre 
daha buraya gelmit olduğumdan ka
sabanın ve halkın yabancısı değil
dim. Beni görünce hepıi memnun 
oldular. 

ne düşündüklerini öğrenmek is Balkan konferansı, mensup !ay ayrılamıyacağız. Demiş eredce e kuvve ,J,. a.kere erzak gö- kenderiye'de oturmakta olan Kıb-
t dik mey an ° uyar ' I J .. .. b' tin kt Tirilya bir haltı içtima içinde eı-e • olduğum beynelmilel mesai bü ve her iki nutuk ta şiddetle al- türen otomobilleri durdurmuılar ve nı 1 ar "":zar .ıunu.kır mde kil a e-A t !ılı d • • · • k 1 f" 1 . · g"e ve otomobı'lle- derek vaz?yetı tetki e ece er ve ki püskü bir kasabadır. Evvelce ri-rncıvu mura ası ne ıyor rosunu ala"kadar ettı·g·ı ıçın on lua anmıttır. or en yere ınme · 

Manzarası 

• • '° B Kıh '11 · t'klal hareketine ne vayet edilen mamuriyetinden timdı M .. 1 d • f k d .. h" B lk k f b .. rı' terke -~bur etm••lerdir. undan rıs ı arın ıs ı deb'I eki • • uta easını sor ugumuz erans müza eratın a mu•a ıt a an on eransı ugun -~ "" ti kal Mah 
.,. sonra bu halk komiserin evini yak- sure e muavenet e ı ec erıru bir eser mamııtır. aza ge-

Arnavut murahhaslardan M. ııfatile bulunuyorum. Edindi- Yıldız saraymda umumi bir 
1 

d kararlattıracaklardır. çen defaya nisbetle şimdi bu zeytin 
L 'd N · b. 1 b 1 k · · · · k decek hh mı~ ar ır · · buld M ·· . eonı a atsı ıze şun an söy ğim inti a ar ço müsaıttır. ıçtııµa a te ve mura as Kıbrısta vaziyet S"k'n 

1 

diyannı daha tuvaletlı um. u-
ledi: Balkan memleketleri arasın lar, bu akşam saat 19 da husu u u dür Kamil Bey batta olduğu halde 

- Akalliyetler · ihtilafının da ıerbest meslek erbabının ıi trenle Ankaraya gidecekler- LEFKOŞA 24 A.A. - Bu aa- LONDRA, 23 AA. - Müıteın- köy heyeti ibtiyariyeıi cidden bü-
h 1 · 1 bah erkenden 'Lefkota'ya gelen as- lekat .. ne~eti, harp g~milo:rini.n v~- )'Ük himmetler ıarfey~emiılerdir. 

alli için bu unan suretı tesvi hiç bir müşkülata ve forma İ- dir. kerler asilerile isyan muharriklerin- sulü uzerıne Kıbrıstakı vazıyetın ıu- Evvelce tefviz muamcle11 yapılma· 
yeyi kabul ettik. Husı.:si bir yetlere hacet bırakllmaksızın, Dolmabalıçede verilen den 5 l<ltiyi yakalryarak Larnaka'ya kun bulmut olduğunu teyit eylem,.k mış olduğundan buraya gelen mu· 
komisyon gelecek seneki üçün seyahat edebilmeleri hakkın- muazzam balo ıöndermişlerdir. tedir. Vaziyet henüz. lıararsız: _ol- hacirlerin elinde Tirilya büsbütün 
CÜ Balkan konferansı toplan- da yapılan teklif, kanaatimce Bunlar oradan bir harp gemisine ma~ b;raber u':"um•yetle salaha harap olmuştu. Son aylar zarfında 
mr.zdan üç ay evvel misak pro bu memleketlerdeki mesai şe- Va!; ve Belediye reiıi Muhiddin nakledileceklerdir. Larnaka'daki dogru gıtmektedir. mübadillere tefviz muamelesi yapıl-

Bey ve refikası Hanrmefendi taraf- Rum ortodoks piskoposu da bir LONDRA, 23 A.A. - Amiral- ima d h k · · barkı )"esi ile birlikte akalliyetlerin raı"tı'nı'n tevhı"dinden evvel !arından Balkan konlera-•ı ınurah- 1m·· .. 
1 

- d'"' ı · 
1 

A mış o sın an er eı evını -
·- harp gemİ•İne göt~rü uıtur. . . ıgın ver ıgı ma uma a nazaran - . . ba I 

himayesi için de bir esas karar kabil olamıyacakbr. haalan terefine evvelki aktaın Dol- Vaziyet umumıyetle sakindır. sastır torpido muhribi bu sabah aa- nı ımare f amıştır. 
laştıracaktır. Bir memleketteki it şeraiti mabahçe sarayının muhteıeın mera- Mahalli hükumet Kıbrıs'ta sükunun at 6 da Piphos'a; Sborpıhire kruva-

Bu teklifi kabul etmemiz, ıim salonunda cidden muhteıem ve iadesi için bu tevkiflerin yapılması- zörü de saat 6 da Limessol'a demir-
bizim konferansa ne kadar bü- diğerinden daha müsait oldu- mutantan bir balo verilmittir. Vali na dün lüzum gönnüıtür. !emişlerdir. Ayni zamanda amiral Tirily'aoa evvelce bir Rum ek;e-

ğu takdirde bütün Balkanlar- Bey ve refikaları Hanımefendi biz:- Larnaka'da bulunan Kontr - A- Henlıey'e mahsu• bayrağı çekmiş 
1 

riyeti varmış . Bunlar kaaabanın or-
yük hüınü niyetle geldiğimizi dan o memlekete çalışmak isti zat davetlileri kendiJ,.rine haı neza- mira! mevkoflan ecnebi limanlardan bulunan London kruvazörü Laran- tasından sahile doğru inmekte olan 
gösterir. Aramızdaki ihtilaf, yenler akln halinde hücum e- ketle karşılayorlardı. birine gidecek bir vapur bulu.n?cu- ca'ya ve Achates torpido muhribi en işlek caddenin vasatında bir a
teferruatta değil, esastadır. Bu derler ve bunun neticesi ola- Saat ondan itibaren mutena giyin ya kadar ve Krüvazörlerden bınnde de Famagusta'ya gelmi,lerclir. dam boyunda liendek kazarak ıki 

,...çık lağım 'ar 

na rağmen teklifi tereddütsüz rak umumi bir mesai hercümer mit davetliler otomobillerle saraya KAHiRE, ~WdA.A. -d Nicad•'.-'da tarafına dıvarlar çekmitler ve üıtu-
kabul ettik. Çünkü 50 sene- gelmeğe batlamıtlardı. mimiyet içinde devam etmiıtir. baılıyan karıt"' ar • anın ığer nu ağaçlarla kapatarak evlerin bü-
d be · be bul d ca huıule gelecektir. Dolmabahçe'ye giden cadde de- "•'u"rk antropolo'}· I enstitü- ıehirlerine de sirayet etmittir. Ka- tün Jağunlarm. buraya akıtmıtlar-

en rı münaae tte un U· k ' dın ve çocuklar sahillerde demirli 
- T k. · b. h • Bunun önünü alma ıçın nilebilirdi ki, muazzam bir otomobil •u··nu""n ı"ekliçi dır! O caddeden geçerken inaan bur gumuz ür ıyenın ır te rın · 'd' •• L 1 /' bulunan gemilere bindirilmi•lerdir. 

Balkanlarda bir mesai ofiıi te- resmı geçı ıne oonne o muıtu. · • nunu tıkamağa mecbur oluyor. A-de toplanan konferansı akame s hah • d .. f Türk antropoloji enıtıtüs\l na- Famaguıha'da halk saatlerce telgraf 
.ı"ı etmek lazımdır. Son söz o- arayın çe11n e ıeyruse er Ş k . h 1 . • ğaçların harap kısımları kaldırılarak 

te uğratmak bizi çok mütees- 1 k . k f h kk d memurları otomobillerin yollarını mına umumi katip Dr. ev et Azız kumpanyaıınını idare ane ennı ab- 1 yeniden örtülmüş ise de piı koku-
ıir edecekti. Biz Yugoslavya- ara sıze OD eransı a ın a göıteriyorlardı. Merasim aalonunun B. tarafından Balkan konferan11 luka etmiştir. Müsallah bir kuvvetin lara mani olmanın imkanı buluna-
d k A 1 d · büyük ümitler taşıdığımı ve kapısında iniliyordu. reiıliğine bir muhtıra verilmittir. · sevkedilmiş olduğu Lanarla'da hal-

a İ rnavut arın sa ece ın- Bu muhtırada Balkanlardaki be- km kafile kafile so!.aklarda dola•ıp momıştır. 'b b 1 ki · h mensup oldug'um mesai büro- s ı d ki ı · · ed • K d · · Ik' h ı· san gı i yaşıya i ece erı a- a on, orta a emsa ıız avız en •er zümretlerinin antropoloji ve içti- Yunaıüıtan ile itti.harlı nlkışlamastnı asımpaşa ereıının evve ı a ı 
su namına muvaffakiyetler te- ha ka b·nlerce ampulde aka ıy • h kk d · ı - ·· · yat şeraitinin neticesini istiyo ş 1 0 n z a- mai hıfzıssihhası a ın a ı mı muı mütealcip valinin ıkametgabında · !!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ruz. menni ettiğimi söylemek İste- lar içinde güneş gibi parlıyordu. bet görüılere ve ame.li tetkiklere yangın çıkmıştır. 
Bu haklı talebimiz kabul rim." Bu tarihi baloya ıelen Türk ve- yol açmak için, ilerdekı .konferans- Henüz teeyyüt etmiyen habere 

edildig'i gibi Arnavutluk bü- Btılkan misakı projesi ecnebi davetlilerin mümtaziyeti sa- !arda bir antropoloji komısyonu teş- nazaran Nicasia'da bnlk poliıi tat · 
lona bir kat daha revnak veriyordu. kil edilinceye kadar, atideki mevz~- lamış tır. Lannrca'da bütün gece va-

tün ihtilaflara derhal imzasını lSTANBUL, 24. A.A. İkin- Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüt- )arı alakadar mütehas~ıd•ların veb. ı: ziyet gergin! iğini muhafaza etmiş-
atmag' a amadedir.,, · B Ik K f · • tu" Bey mütebessim ıiması ile ıefir- ı·ım adamlarının şimdı en tes ıtı tı'r. cı a an on eransının sıyası 

Bedri Beyin beyanatı komisyonu bu sabah toplana- ler ve diğer zevat ile görütüyordu. temenni edilmektedör : Limaısol'da polisin ıarffetmiş ol-
D · • f B d p • Ik Baloda Balkan konferansı az:a11, 1 - Beşeri teıalüpler dug· u gayrete rağmen halk, erzak lger tara tan e rı" eya rak Balkan mısakı i proJ·esı· - ._ h' ı d 

• tehrimiz:de bulunan meb'uı beyler, 2 - Yerli ve büyü,. şe 1~ . er en ! nakk tmekte olan askeri kamyonları nı Bey de şu kanaattedir: nin tetkikike meşgul olmuş- ve gene şehrimizde bulunan sefirler hicret etmiş halkın antropoloıık fa- durdurmuş ve şoförleri, makineleri 
- Yarayı daha derinden tur. ve refikalan Yunan ve Bulgar gaze- nk karakterler. bırakmağa mecbur etmişt ir. Bunu 

deşmek lazımdır. Ancak bu İktisat komisyonu da top- ıecileri inhisarlar müdüı·leri ve reli- 3 - Ayni memlekette fizik ve ru- müteakip halk, polis komiserinin i-
suretledir ki, hastalığa mucip lanmış ve hububat ticareti için kalan, vilayet belediye erkam, Mat- hi karakterlerin bakası. kametgahına teveccüh etmiş ve bu. 
olan amiller m eydana çıkar. milli Ofisler tesisile bunların buat erkanı olma!< üzere bine yalcın 4 - Efrat üzerinde antropomet- rasını yakmıştır. 

Bize Balkan konferansını müttehit Balkan Birliklerinin davetli vardı. Münavebe ile iki caz. rik anket. KÜDUS, 24 A.A. _ itimada 
bant çalıyor ve dans ediliyordu. 5 - Bünye ve doğum bereketi. şayan bir membadan öğrenildiğine 

hezimete uğratmak arzuıu as- teşkili ve Ofislere merbut hu- Cidden mükellef bir büfe tanzim 6 _ Bünye ve ölüm. göre Kıbns'ta hükumet vaziyete te-
la isnat edilemt-z. Nitekim, susi hububat borsasının ihdası ı edilmişti.. • 7 - Kır evlerinin muhtelif tiple- mamile hakim bulunmaktadır. 
son teklifi kabul etmekle sa- hususunda izhar edilen temen- &alo •abaha kadar büyük bir ıa: ri. Her türlü tela, ve encliıe ıebep-

!eri ortadan kalkmışlır. 
LONDRA, 23 A.A. - Kıbrıs'a 

giden ve oradan gelecek müreselit 
bir sansüre tabi tutulmuştur. 

Müsademe/er 
LONDRA, 24 (A.A.) 

Kıbrıstan alınan malumata na 
zaran Beş Papas Kıbrısın Yu 
nanistana ilhakını ilan eyledi
ği, Yunan meb'uslarının istifa 
ettikleri ve hükUmet konağı
nın ihrak edildiği ve zabıta ile 
halk arasında vuku bulan mü 
sademeler neticesinde maktül 
ve mecruh bulunduii;u _anlaşıl
maktadır, 

de bir himmet olur ki buda ,6000 Ji. 
ralık cüz'i bir muavenetten ibaret
tir. Vilayet mubaıebesinin bütçesi 
buna müsait değilae civar vilayetle
rin de yardım faılından iıtifade 
mün1kündür. Vilayetlerin yekdiğer
]erine yardım ıuıulleri temin olu
nurıa her yer mazharı umran olur. 

Icöy sandığının kudreti 
Nahiye merkezinde 1970 kadar 

ahali sakin bulunduğundan beledi
ye teşkilatı lağvedilmiş ve köy ka
nunu tatbik edilmekte bulunmut
tur. Kasaba belediyeıinin evvelce 
4100 liralık bir bütçesi varken tim
di belediye resimlerinden istifade 
hakkı kalmamıt olduğu cihetle bu 
varidat 2000 liraya tenezzül eyle
miştir. Bizde 63 vilayet olduğuna 
nazaran her viliyetin hususi muha· 
sebıi 100 er lira verse bu kaide pa
rasız yerler için kabul edilmit ol .. 
fedakarlıklar yalnız bir sandığa yii~ 
letilmemiş olurdu. 

Mahsulat 
Bura ahalisi zeytin ve zeytinya· 

gile meşgul iae de maalesef bir ka\ 
senedir mahsul alınamamaktadr:r. 

Bir taraftan bakımsızlık diğer ta- • 
raftan da zeytin ıinekJeri buranı11 
iktısadiyatını harap etmitlerdir. Bu 
sene sinekle mücadele ıayeıinde 
70000 ağaç kurtarılmış ise de ıeri· 
de kalan daha milyonlarca ağaçlan 
yetişilmemiştir. Bu mücadeleyi hep 
birden yapmak ve bunun için de zi
raat ıeferbirliği ilan edilmek )İlz:ım. 
dır. Yoksa mevzii mücadele pek fa
idesizdir. 

Bundan baıka nahiyede külliyet 
li mikdarda afyon ve ayva da yetiş
mektedir. Ferik elmasının alası bu
rada çıkarsa da bu ıene çiçek zama
nı kar yağdığından elmalar mahvol 
muttur. Kirazı da pek meşhurdur, 
kozacılık, tavukçuluk ve koyuncu
luk ta mühim mevkiler almışlardır. 
Gostruvalı Bekir Eefindi namında 
bir zat visi bir arazide asri tavuk .. 
çuluk yapmaktadır. Bu sene 170 ka 
dar Minorka ve Legorn cinsleri ye. 
tiıtirmittir. 

Rençberlik 
Rumlar zamanında reçberlik 

yokken muhacirlerimiz burada bir 
reçperlik alemi ihdas eylemitlerdir. 
Nahiyenin meçhulü olan bu mühim 
iştigalat halkın ekmek ihtiyacım ha· 
rice mühtaç olmadan temin eylemelı 
tedir. Rumlar yalnız zeytin ve koza 
ile mefgu) olurlarmış ve Amerikay• 
gidip para ka:lanırlarmıı. 

1 
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KAN NAKLi ' 

1 
Tiyatro, Sinema 

,_~....,..,.....--

İıtanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün akşam saat 21.30 da 

Yeni netriyat: 
Resimli Şark 

Laster Silbermann ve Şü 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Babrisiyah arasında azimet ve 
avdet muntazam postaları. 

-

Tarihi ve inkişafı Ve=i~~!u llllm 
11 

Yazan: Corbuccia. l ıiı 11111 

10 Numaralı Teşrinievvel 

nushası üç renkli gayet güzel 
bir kapak içinde kıymetli ma
kaleleri muhtevi olarak intişar 
etmiştir. Okuyucularımıza tav· 
siye ederiz. 

j Fatih Sulh Jcrasından: Hasan Ra 
gıp Bey Leman Hanım ve Ekrem 
ve Raif Beylerin şayian mütesarrıf 
oldukları Aksarayda Kazani Sadi 
mahalle.sinde Hacı Ahmet sokağın
da mükerrer 6 numaralı sarı boyalı 
kağir iki kapı, üç kat bir taş!ık,beş 
oda, bir mutbak ve tavan arası ve 
mıktan kafi bahçesi ve kuyusu bu
lunan 2200 lira kıymeti muhammine 
li bir bap hane izalei şüyu zımnın
da arttırmaya vazedilmiş ve birinci 
arttımıa 26-11-931 ıperşembe günü 
saat 15 te Fatih İcra dairesinde icra 
sı müka rrer bulunmuştur. Mezkür
de gayrı menkülde tapuca mÜ!ICCcel 
ve gayri müseccel hak sahiplerinin 
20 gün içinde müracaatla haklarını 

tespit ettirmeleri, aksi takdirde gay 
ri müse«.el hak sahiplerinin arttır
ma bedelinden istifadeye hakları ol 
miyacaktır. Müşteri müzayede be
delini beş gün içinde vermeğe mec
burdur, aksi talodirde farkı fiatla 
zarar ve ziyan bil3 hüküm kendisin 
den alınacaktrı . Şartname 931 / 3930 

numaralı dosyada.dır, herkes göre
bilir. Talip olanların muhammen 
kıymetin yüzde onu nispetinde pey 
akçelerile beraber arttırma günü 
Fatih Sulh İcrasına müracaatları i-

Hmburg, B~, Stelin, Anvers ve 
Roterdamdan limarumıza muvasala 
tı beklenen vapurlar. 

KARADENtZ 
POSTASI 

. Peıtede çıkan NEPSZATA dan· 
Tercüme eden: İ. /11///lfil 
Galip. 

MACEDONİA va. 28 T.evvele 
CHİOS va. 29 T. evvele doğru 
ALBANİA va. 28 T. evvele doğru 
NAUPLİA va. 9 t. saniye doğru 
Burgaz, V arna, Köatence, Kalas 

Erzurum 
Asırlarca evvel insanlar, 

çok kan kaybetmiı bir yaralıyı 
kurtarmak için, ona yeni bir 
kan zerk etmesini düşünmÜ§· 
ler ve tatbik te etmiılerdi. Fil 
vaki bir keçi veya kuzuyu ke
sip te kanını hastaya zerk et
mekten kolay bir şey yoktu. 
Fakat bu nevi tecrübeler maa· 
lesef daima fena neticeler ver· 
miş. Ve hayvan kanı verilen 
hastanın ekseriye çok geçme
den ağırlaıtığı ve nfüayet öl
düğü görülmüşt.ır. Bu netice
ler çoğalınca, birçok memle
ketlerde hayvanlardan kap nak 
li menedilmittir • 

Kan var, kan var! 
Fakat fen, böyle bir hezi. 

mete boyun eğemezdi. Çünkü 
fikir, haddizatında iyi, makul 
ve tabii görünüyordu. Eğer mu 
vaffakıyet haad olmıyorsa, se
beplerini araıtırmak lazımdı. 
Zira çok kan zayi ederek zayif 
düşmüt hastalıksız bir orgaliz 
manm yeni kan iliveaile kur
tulması icap ediyordu. Niçin 
damarlarına hayvan kanı zerk 
edilen insanlar ölüyorlar? Aca 
ba hayvan kanı yerine insan 
kanı zerk edilirse, yine ayni 
netice mi ha11l olur? 

Bu noktai hareketten yapı· 
lan tecrübeler gayet garip ne
ticeler vermiştir. Alimler tet
kikat neticesinde gönnütlerdir 
ki, meseli bir tavıan kanı, kö 
pek kanı ile karıttınlırsa, kö 
pek kanının küreyvatı hamra· 
sı, tavıanmkini hal ve mas· 
sediyor. Bu suretle küreyvatı 
hamranın esasını teıkil eden 
Albomine ve Hemoglobine 
plazmadan ayrılıyorlar ve kö
pek ölüyor. 

Halbuki iki tavşanın ve ya. 
hut iki köpeğin kanlan birbiri 
ne karıştınlırsa, böyle bir ne

tice hasıl olmıyor. Ayni fa. 
ınilyadan diğer hayvanlarda da 
ayni netice görülmüttür. Yani 
iki köpeğin, iki atın, iki mer
kebin kanlan mükemmelen bir 
birlerine karııabiliyor. Bu su
retle anlaıılmııtır ki, kan za. 
yi etmiş insana hayvan kanı 
değil, fakat insan kanı rezk et 
mek icap ediyor • 

Ondan sonra bu vadide tec
rübelere başlanmııtır. Bir in
san hayatını kurtarmak mev
zuu bahsolduğu zamanlar, ken 
di kanını vermek istiyen çok 
insanlar görülmüştür. Fakat 

bu tecrübelerden de elde edi
len neticelerin tayanı memnu· 
niyet olmadığı hayretle müşa
hede edilmittir. Çok zaman
larda insan kanı zerk edilmiş 

hasta kurtulacak yerde ağırlat 
mış ve hatta sanki bir hayvan 
kanı zerk edilmit gibi ayni 
mevt alametleri göstererek öl 
müıtür. 

Dört türlü insan kanı 
Bu asnn bidayetinde Landa 

T einer isminde Viyanalı bir 
doktor, uzun tetkikatmın neti 
cesini şöyle huliaa etti. İnsan 
lar kanlarının tevlit ettiği ak
sülimellere nazaran, dört sını· 
fa aynlırlar . 

A sınıfındaki insanların ka 
nı, B sınıfındaki insanların ka
nındaki plazmayı bozuyor. C 
sınıfındaki insan kanı ise, di
ğer bütün sınıflardaki insan 
kanlarile kimilen karııabiliyor 
ve plazmasını bozmuyor. Dör 
düncü bir sınıf daha var ki, 
kanındaki plazma, diğer sınıf 
!ardaki kanlarla birleıince der 
hal bozuluyor • 

Halbuki mikroskopla bu sı
nıfları kolayca ayırmak müm. 
kündür. Doktor Landsteiner • 
in tecrübeleri göstermiıtir ki, 
kanları karışabilecek iki sınıf. 
tan insanlar arasında kan nak
li vaki olmuşsa, korkacak bir 
şey yoktur. Aksi takdirde neti 
ce ölümdür. Onun içindir ki, 
bugün kan naklinden evvel, 
hastanın kam ile kan veren a-

damın kanı tahlil edilmekte
dir • 

Galebt. 
Prensip bu suretle tayin edi 

lince, vasi mikyasta kan nak
linin tatbikine bir mani kalma 
mıştır. Hali hazırda birçok bü 
yük hastahanelerde kan veri
ci adamlar vardır. Bunların 
hangi sınıf kan sahibi olduk
ları hastanelerce malumdur. 
Bu adamlar maddi bir mükafa 
ta mukabil vücutlarından bir 
veya yarım litre kan verebili- 1 

yorlar. Hali sıhhatte bir ada
mın vüctidünde beş, altı litre 
kan bulunduğuna göre, bir lit
re kanın ziyaı ciddi bir tehlike 
teşkil etmiyor ve bunlar üç 
hafta içinde kaybettikleri ka · 
ııı telifi ediyorlar . 

Hasta ile kan veren adamın 
sınıfları seri bir muayeneden 
sonra tayin edilince, evveli 
kan veren adamın bir damarr 
açılıyor ve çıkan kan bu mak • 
aatla yapılmıı borular vasıta
aile hastanın açılan bir dama
rına naklediliyor . 

Halk, tenzilatlı ıgecesi. 
Altı yaşından aşağı olan ço· 

• 
cuklaır tiyatroya kabul edile-
mezler. 

---- -
Üsküdar Hale Sinemasında 

HİCRAN. 
Gelecek film ŞAN VE ŞE· 

REF YOLUNDA. 

lstanbul Birinci l/Jiıs Memurlu
ğundaıı: Beyoğlunda İstiklal cadde 
sinde Sovyet hanı altında 390 No. 
lu mağazada daire miz tarafından 

kıymetli Sevir ve Çin ve Rus ve Ye 
ni Saksi vazoları ve Çin ve impera 
torlarından biri nin sclamıik resmi
ni müsavver gaye t müzeyyen bir 
paravana ve Odeon ve Kolumbia 

ve İbrail için limanımızdan hareket 
edecek vapurlar: 
MACEDONİA, va 28-30 T. ev- ı 

velde tahmilde . 
NAUPLİA va. 9-14 t. sanide talı· . 

milde . 

28 T. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, !ne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

· Gramofonları ve radyo makineleri 

~--•••••••••811 ve elektrikli gramofon makineleri 

Yakında Tekirdağ ve Bandırma 
limanlarından Roterdam, Anvers ve 
Hamburg limanları için hareket e
d•cek vapurlar. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Pek yakında 

Fransız tiyatrosunda 

Meşhur üstat 
FURLANl 

Ve ıkerimesi tarafından çif
te piyano ile konser. 
Tafsilat tiyatro gişesinde 

ve envai pli klar ve salon tezyinatı
na müteallik madeni vazolar ve en
vai fişler vesair bir çok güzel eşya
lar, vitrinler, .camlı dolaplar ve ban
kolar pazarlık suretile satılıyor. 

Talip olanlar her gün saat 3 ten 
7 ye kadar miir(! caat edebilir.ler. 
Fiatlar çok ehvendir. Meraklılar i
çin bir kere gezip görmek liizımdır. lan olunur. 

Tel 21515 A YOLA va. 24-26 t. evvelde tah· j milde. .. __________ .. 

ASKANİA va. 24-26 Teşriniev- ı--------------iJ 
velde tahmilde BARTİN LÜKS SÜR'AT 
THESSALİA va. 28-29 T. evvel· POSTASI 

de tahmilde. BA f RT N Vapuru 
Yakında Londra için harek<t e-

decek vapurlar : , Her T. evvel PAZARTESİ gü 
ANGo.RA va. 24-25 Teşrinievvel nü saat 18 de Sirkeci rıhtımında 

G • •• b d·ıı k de tabmilde. hareketle, Ereğli, Zonguldak, Bar

ayrımu a l er ta - daHmaı~ı~nuryga,kBrnredamT, eAknı' rvdaerg~'vReoBanter•. tin, Amasra. Kuruçaşile, Cide ;s 
• kelekrine azimet ve ayni tarikle 1s 

'ı diri kıymet komı•syonu mdti~lmadVe.:Ahav:.·~~-~~~v::~~rl:~ ta~:c::~::=:;~~t~irkeci Yen ' 
han No IS. Telefon: 23609 ve 23388. 

Umumi harpte kan nakli 
o kadar vüs'at keıbetmişti ki, 
Amerikan ordusunda her nefe
rin künyesinde hangi sınıf kan 
sahibi olduğu bile yazılmıftı. 
Bu doktora fazla vakit kaybet 
tir~emek için evvelden ihzar 
edilmit bir tedbirdi . 

1 • • d Fazla tafsiUlt için Galatada Ova-
l rıyasetın en: kimyen hanında La.te.- Silbemı1t<1 

•••••ı•••••••.. ve Şürekası vapur acentalığma mil 1 

SAi>lK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Çok defa hastaya en yakın 
akrabasından birinin kan ver
mek istediği görülınüttür. La
kin kan rabıtasının bu nevi va 
ziyetlerde ekseriya iyi netice 
vermediği anlaşılmıştır. Çün
kü ayni sınıftan değildirler. 
Mesela yeni doğmuş bir çocu
ğun kanı, annesinin kanındaki 
plazmayı bozuyor. Çünkü her 
ikisinin kanı ayni sınıftan de
ğildir • 

Cinayetlerde 
Bir adam kanı itibarile 

mensup olduğu sınıftan bütün 
hayatı müddetince ayrılamaz. 
Hatta ne hastalrklar, ne de 
kullanılan ilaçlar kanın sınıfı

nı tebdil edemiyor. Cinai nok 
tai nazardan bunun çok büyük 
bir ehemmiyeti vardır. 

F arzedelim ki, cinayetle 

maznun bir adamın elbisesin
de kan lekeleri var. Fakat bu 
adam, elbisesindeki kanı bur
nunun kanamasına atfediyor. 
O zaman hem maznunun kanı, 
hem de elbisesindeki kan tah· 
lil edilince, her iki kanın da 
ayni sınıftan olup olmadığı 
meydana çıkıyor . Eğer maz
nun A ıınıfmdan ise ve üze
rindeki kan lekeleri ayni sını
fa mensup çıkıyorsa, maznu
nun doğru ıöylemit olması 
ihtimali vardır . Eğer elbise
sindeki kan B sınıfından ise, 
maznunun yalan söylediği mu 
hakkaktır. 

Diğer taraftan maktulün 
muayene edilen kanı B sınıfın 
dan çıkıyorsa, o zaman haki· 
kate daha ziyade yaklaıılınıt 
demektir. 

Kan .,, ırk 
Kan tahlilinde elde edilen 

büyük terakkiden sonra, ilim· 
ler ,imdi kan tahlili ile ırk 
meselesini halletmeğe çalrtı· 
yorlar. 

Meıeli, iki yüz on senedir 
Budapqte civannda mütemek 
kin bulunan Suap'lar ın kan 
tahlili, Thuring'lerle ayni ev· 
safta görülmüştür. Zaten Ma
car Suaplar'ının da oradan 
geldikleri iddia edilirdi. Keza 
çingenelerin aslen . Hin~li ol: 
dukları söylenirdı. Fılvakı 
Hintlilerin kanı ile çingenele
rin kanı arasında ayni evsafa 
tesadüf edilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan kan 
tahlillerinden yer yüzünde mev 
cut bütün ırklann, üç büyük 
ırkın teaallübünden hisıl olduk 
!arı anlaşılmıştır. Bugün ise 
muhaceret, muharebe ve içti· 
mai diğer birçok sebeplerden 
dolayı yer yüzünde temiz bir 
ırk kalmamııtır • 

Karar numaralan 1146 ile 1180 racaat Telefon: Beyoğlu 641
-6

74 
1 

Duoılu Pınar a.rası~.da bulunan G~yrimübadille- I Q!!l"17i~ [~. 
rın yuzde 20 hesabıle bonolarını 1 Limanımıra muvasalatı beklenen 

almak u'"z ""fe l'eşrinievvelı•n 25 1"ncı" HELOUAN vapuru 25 Te_şrini-
25 vi.~~el P ! Z ! 8 

\::: evvel Pazar (İtalya ve Yunanıstan-

pazar günü saat 10 dan 16 ya ka- d~~RANO vapuru 26 Teşriniev
dar komisyona mÜraCaatları.(3429) ::~)P::~tesi İtalya ve Yunanis- ı 

Yakında Limanımızdan haraket 

1 
edecek vapurlar: 

Vela bozası çıktı 
Devle\; Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpasa mağazasında mevcut t-'u-iben 15 ton mikta· 
rındaki kırılt 'F;mlar bilınüzayede satılacaktl!I". Müzayede 
31-10-931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da icra kılı
nacaktır. 

Talip olanların yevmi me2'kurda H. P. mağazasına müra
caatları ilan olunur. (3395). 

KARON 

a.ramy~ .. İ~i teklif eden: Ciddi bir zat, san' atma meınlelie
tı.ne.daır ıyı Teferansla'!' gösterebilen Avusturyalı bir miihen-

ZA Yİ - Seyrüsefer merkezinden dıstır. 

alman bisikletimin 793 nuınerolu ı Teklifatın «Chemische İndustrieıı rumw:ile İstanbul 
plakası zayi olmuştur. Hükmü vok- ostahanesinin 176 numerolu k 

lı.ıliiiiıiiıii•••ııııiıiıiıiıiiıiiiiiiıiiiiiiııllılmsmtalııilmumtu:iıllsumn•a~g~On.:'~d~e~n~·1~m~e:s~im.ıl tur. Hü911Ü. 

MERANO vapuru 26 Teşriniev 
ve! Pazartesi (Samsun, Trabzon, 1 
Batum, Novorosisk, Odesa, Kösten- 1 
ce, Varna ve Burgaz) a. ı 
ABAZİA vapuru 27 Teşrinievvel 

1 
Salı (Dedeağaç, Kavala, Selanik, 
Volos, Pire ,Patras, Korfo Ayasa
randa, Brendizi , Ankona, Vcnedik" 
Triyeste, Fiume ve Trieste) ye. 

HELOU AN vapuru 29 Teıriniev· 
vel Perşembe sabah tam 10 da 
(Lloyd Ekspres) olarak(Pire, Bren 
dizi, Venedik ve Trieste) ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 
sının lüks vapurlarına aktarma edi· 
!erek şimali ve cenubi Amerika Ji. 
mantarına gitmek için ~nzilatlı 
doğru bilet verilir. 

ZAYİ - Van ahzıasker ııubesindea 
alınış olduğum 307 tevellütlü veııi
kamı zayi ettim. Yenisini alacağım
dan ~ki.sinin hükmü yoktur. Ser
vet oğlu Ahmet. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıktan 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar 1stanbulda Divanyolun

da ll8 numaralı hususi daire· 

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 8923. 
' 

Sıra numarasını beklememek ' 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al
mahdrrla· 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
nhtnnmdan ha!'eketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabron, ve Ri
ze) y~ 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. 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

PlRE-MARSIL YA 
için seri ve doğru posta. 

( P A TR l S) Lüks vapuru 29 
Teşrinievvel Perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
azam! tenzilat. 

Umumi ac<.ıtaları: Galatada ç;. 
nili Rıhtım Hanında D. Anagnoı;to
poulo ve C. Siskidi. Tel. B . O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acenta/Jrı: 
Bütün seyahat acentalıJcfarıdır. 

Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POSTASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazartesi a.k· 
şamı on yedide Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
1.zınire azimet ve Çanakkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
dc biraderler. Telefon: İst. 
2210. 

SEYRISEF AIN 
Merkez aceııta: Galata Köprij ba

ıı B. 2362. Sabe A. Sirkeci Mühür. 

dar nde ban ı. 2140. 

PİRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

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

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 27 Teşrinevvei 
Salı 17 de Siııkeci Rıhtı-
mmdan. 

26 Teşrinevvel Pazarte
si Bandırma postası yapıl
mıyacaktır. 

27 Tesrinevvel Salı 
Trabzon postası yapılmı
vacaktır. 



Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlannı kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
(elgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

lstanbul Gümrükleri mu
hafaza müdürlüğünden: 

1 - İstarrbul Gümrükleri Muhafaza Müdürlüğünün buhar
la müteharrik gemileri için ihtiyacı olan 1200 ton lavamadn 

1 

maden kömürü kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştur. 
--=----------------------- 2 - Kırdırma şartlan kağıdınm tastikli suretleri Ankarada 

10.000 Dolıar Meccanen 
Benzinden tasarruf için yeni bir 

usul. Amerikanın İllinois, Whea 
ton, sokağında 1768 K. WALTER 
CRİTCHLOW, otomobillerin mah
rukiitı olan benzin ve yağı tasarrüf 
ve daha büyük sür'at temin etmek 
üzre bir ihtira beratı almıştır. En 
adi cins mahrukat istimal edilebi
lir, ve tortuları otomatik olarak 
dökülür, 

ı 

PHOSPHATllE FAllERES 
(FOSFATIN °FALIER) 

~OCUKLARIN Ell MÜKEMMEL GIOASIOIR. 

Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğü kalemin
den, İstanbulda Gümrükler Muhafaza Müdürlüğünden alına
caktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Gümrükleri Muhafaza Müdürlüğün
de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yaptlacaktDr. 

4 - Kırdırma 8-11-931 tarihine raslıyan pazar günü saat 

'on dörttedir. 
5 - Teklif mektupları kanundaıki hükümlere göre gün ve 

1 saatinden evvel İstanbul Muhafaza Müdürlüğü komisyona ve
rilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler münaıkasa kanununda zikredi
len bilcümle hakıkmda vesika göstereceklerdir. 

Ford otomobilleri bir litre ben
zin ile evvelkinden 11-27 kilometro 
fazla yol kateder. Başka markalar 
evvelkinden 1/4 ila 1/2 kilomctro 
fazJa ya,paxlar. 

Daha iyi neticeler remin edene 
peşi.nen 10,000 dalar verilir. 

Ayda 250 ila 1000 dolar kazanabi 
lir, satıcıJar ile mümessilıer aranı
yor. 

Tecrübe için model meccarıidir. 

İnııilizçe yanlması rica olunur. 

Dr. ALİ VAHİT 

-
~~- . .=_ - ' , e #. -----==--

~-

1726 Nümerolu 27 EylUl 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz 

Giriş ve Çrkışları 
22 1 inci Teşrini 1931 tarihindeki Vazivet 

.- _ _ lo - Döviz Giriş ve ÇrkışlaT1 
ı5 1 inci Teşrin ı931 tarihinde mevcut ev-

velki bakrye ff. ı4.: '3. 
Tahsil edilen yahut hafta zarıfında tahsil 

edilecek olan Dövizler, dolar;.625.000 ff.11.79S.OOO 
Farlı: Dolar: :62S.OOO. ff. 11. 79S. 
22 1 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Bankası 

yedindeki Dövizler yekfinu dolar: 62S.OOO. ff. 26.158.C 

2o - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evra!Jcı Naktiyenin 15 1 inci 193ı tari-

•hindeki bakıyesi T. L. 1.191.0ı9 
Hafta zarfında çıkan Evrakı Naıktiye T. L. 2.291.52S,63 
Fark T.L.2.291.S2S 
Çıkan İhtiyat Evrakı Naktiyenin 22 1 inci Teş 1931 

tarihindeki yekunu T.L.3.482.S44, 
! 

Osmanlı Bankası 

BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİGİNDE 
1726 Nümerolu 27 Eylfil 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz 

Giriş ve Çıkışları 
?2 1 inci Teş. 1931 tarihindeki Vaziyet 

lo - Döviz Giriş ve Çıkışları 
15 1 inci Teş. 1931 tariıhinde mevcut ev

velki ıbakıye 
Tahsil edilen yahut hafta zarfında tahsil 

ft.14.363. 

edilecek olan Dövizler Dolar :62S.OOO ff. 11. 79S.OOO 
Fark Dolar: 62S.OOO ff.ll.79S.O 
22 1 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Ban-

kası yedindeki Dwvizler yekunu Dol.:62S.OOO ff.26.1S8.0 
2o - İhtiyat Evr~ı Naktiye Giriş ve Çfkışları 

Çılkan Evrakı Naktiyenin ıs ı. inci Teş. 
7 tncl, 8 lnc' aydan \llt>Aren; memeden keeme zem• 
anlarında ve netvü nüma esnasında kuOanılır. Dit 
.u.rmealnt ve kemiklerin te .. kkülünü teehll eder. 
Sıhhet •• kuvYet baht eyler 
lhr ç9oul11!' hotuna ıııoer bir aı4a4ır• 

7 - Her istekli, biçilmiş, bedelin %7,5 ğu olan 1530 lira mn- 1 

vak.kat güvenmelerile, «teminat» ıbelli saatten evvel komisy-0-
• 1 

YILDIZ 1 1931 tarihindeki ıbakıyesi T. L. 1.191.019,0 
Hafta zarfında çıkan Evraki Naktiye T.L.2.291.S2S,63 

• 

~ -t. OUAI AULACNIER. ASNIERES - PARIS CFRANCEI 

Burdur Vilayeti Nafıa Baş 
mühendisliğinden: 

na gelmelen. 
8 - Örneği şartnamesindedir. İstekliler orada görebilirlCT. 
9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol

durulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (323ı). 

İLAN 

%5 Faizli, 1918/ı334 tarihli İstikrazı Dahili 

tahviliitı hamillerine 

Burdur - Baladız yolunun (1730S) lira bedeli keşifli mer- l Teşrinisani 1931 va<kli ve 28 numaralı kupon bedelinin 1 Teşrini-
sani 1931 tarihinden itibaren Osmanlı Bankasının Galata ve Ankara İdakezden itibaren 14 ~ 660 - 18 >-300 kilometroları aras~daki releri Gişelerinde ve Vilayet Merkezinde bulunan lıilumum Şubelerinde 

(2439} kilometroluk kısmının tamiratı esasiyesi 15/10/ 93! ta- tediyesine mubaşeret edileceği mezkür tahvilat hamillerine iJiin olunur. 
rihinden itibaren yirmi gün müddetle 4/ 11/ 931 tarihinde çar- 20 Türk lirası itibari kıymetli beher tahvil ku,ponuna mukabil evra-
~a günü saat on altıda ihale edilmek üzere kapalı zarf kı nakdiye olarak 50 kuruş tesviye oiunacaktır. 
usuli ile münakasaya konulmuştur ) Kuponların, numara borduroları ile birlikte ibraz ve teslimi üzerine, 

Talip olanlar: 1 Osmanlı Bankası tarafından hamillerine, berayi te,diye beş gün sonra 
t _ Keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde mu- getirilmesi muktazi bir makbuz verilecektir. 

ırakkat teminat akçası veya aynı miktarda banka mektubu ita- 1 

sını. 

2 - İnşaat ve ameliyatın devamı müddetince müteahhidin 
bir fen memuru bulunacak ve iş hususunda müteahhit derece
sinde mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhidin ken
disile biırlikte imza eyliyeceğini. 

3 - :IDhliyet vesikası almak ve kaydettirmek için müna
kasa şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde ya
zılı vesaikin münakasa gününden Iaakal sekiz gün evvel vila
yet Başmühendisliğine tevdiini. 

4 - İnşaat ihale tarihinden itibaren altı ayda hitama erdi
rilecek ve fakat bedeli 932 senesi haziranında verilen istihkak 
raporları tarihlerine göre faizi resmisi ile birlikte tediye olu-
nacağını. 

S - Münakasaya iştirak eyliyecoklerin miina:kasa ve ihale 
kanmıu ile şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakla
n teklif mektuplarını S/ 11/931 tarihinde saat on altıdan evvel 
Vilayet Encümeni riyasetine veııileceğini. 

6 - İnşaat ve teferruatı hakıkında fazla malfunat almak is
t.iyenlerin evrakı keşfiye, şeraiti fenniye sureti musaddakaları , 
beş lira mukabilinde viliiyet Nafia Başmühe~disliğinden alı
nabileceğini. 

7 - Münakasadan mütevellit bilumum ilanat, dellaliye ve 
sair tekalifin müteahhidine ait olacağını kabul eyliyecekleri 1 

ilan ıolunur. (3362). 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye has
tanesi baştababetinden: 

Müessesemiz için aleni münakasa suretile "ıs ton kok kömü
rü mübayaa edilecektir. 

Taliplerin mezkfir kömüre ait şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak etmek için de münakasa günü ola
rak tesbit edilen 9 teşrinisani 931 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat ı4 te Galatada Kara Mustafapaşa sokağında ıkiiin İstan 
bul Liman Sahil Sıhhiye Mel'kezinde mütesekkil ıkomisyona 

müracaatları ilan olunur. (3344) 

Jandarma 
nundan~ 

Satın alma komisvo-

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

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

( TÜRKiYE İŞ BANKASI ) 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetinden : 

, '/~· 

~ 
Jf/ ..-ıtf.,,, 

ftt,;-.~11.f 
- ,lf? 'lt:ii~Zıi~ 

Çocuk Unu 
harmi kolaydır. Çocukta hazim 
sizlik varsa giderir. Kemik 
hastalığına manl olur ve çok 
besler. Çünkü kabili hazim ba
le konmuştur. Ve hububatın 
kabuklarmdaki madeni madde
ler ve vitamin hülasa haline ko
narak una ilave edilmiştir. 

Deposu Hasan ecza deposudur. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAM1 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
Umum k an tahliJau. Frengi nok 

tai nazarından (Wasserman teamü
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve 

1 
sıtma teşhisi, idrar, balgam, caraba
ti, kazurat ve su talilatı, Ültra mik 

I
' roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikdarmın tahlili ve ka 
nm ısedimaitaticın sür'ati, Divanyo 

' lu, Sultan Mahmut türbeiıi 189. Te
lefon 20931. 

"'°'1.u.-tU J("~ 
1 . Ço~ 

1
3 üncü Kolordu 

ilinları 

1 1. F. kıtaatı hayvanatı i-

l 
çin al'pa ıkapalı zarfla müna
ıkasaya koıunuştur. İhalesi 

1 

2-11-931 pazartesi günü saat 
15 te Fındıklıda III. K. O. SA 

1 AL. KOM. nunda yapılacak-

tır. Talipleri şartnameyi al
mak ve münalkasaya iştirak et 
mek üzere ve yevmi ihaleden 
evvel teminat ve teklif mek
tuplarile komisyonumuza mü
racaatları. (425). (3097} 

Doktor 
Cinsi Mıktan metre 

Fabrikalar mamuliitı yerli haki pamuk 'Den 7600 
Cins ve miktarı yukarıda yazılı bez kapalı zarfla alınacak

tır. Münakasa 9-11-931 pazartesi günü saat ıs tedir. Şartname
sini görmek için her gün ve münakasaya iştirak için de yevmi 
mezkurda Gedikpaşada Jandarma Satın Alma ıkoınis,Sronuna 

müracaatları. (3330) 

(lSOOO} takım kısa kol ve bacaklı çamaşJ1111 kapalı zarlİa 
münakasası 4/11/931 tarihinde çMŞamba günü saat ıs te ya

pılacaktır. Şaırtnameyi görmek üzere her gün münakasaya iş

tirak için de yevmi mezkurda taliplerin teminatlarile birlikte 

Gedi:kpaşada Jandarma Satın Alma Komisyonuna müracaat

:an (3177) 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstikül cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afr~a hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

Fark T.L.2!291.525,6 
Çıkan İıhtiyat Evrakı Naktiyenin 22 1 inci 1931 

tarihindeki yekunu T.L.3.482.S44, 
Yukarıdaki rakamlar konsorsiyom kaydına muvafıktır. 
27 Ey ifil 930 tarihli ve ı 726 nümerolu kanuna tevfikan key 

fiyet, Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

Maaş Y o.klaması 
1 Ağustos yoklamasını yaıptırmamış ve Eylfilde verilen üç 

aylık maaşlarım almamış olan zat maaşları sahipleri için Mal 

Müdürlüklerinde 24 Teşrinievvel 1931 tarihinden 31 Teşrini· 

evvel 93~ gayesine kadar her gün öğleden sonra yıoklamaya de 

vam olunacaktrr. Alakadarların evveke ilan olunan usul ve şe· 

rait dairesinde ilmühaberlerini tanzim ettirerek aşağıda yazılı 

te!t"tip dairesinde Mal Müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 

Fatih, Samatya, Eyip, Sultan Ahmet, Bayazıt tediye yerlerin 
den maaş alanlar Fatih Mal Müdürlüğüne; 

Galatasaray, Kasımpaşadan, maaş alanlar Beyoğlu Mal 
Müdürlüğüne; 

Üsküdardan maaş alanlar Üsküdr Mal Müdürlüğüne; 
Kadrköy ve Haydal'paşadan maaş alanlar Kadıköy Mal 

Müdürlüğüne; 

Beşiktaştan maaş alanlar Beşiktaş Mal Müdürlüğüne mü
ıracaat edeceklerdir. (340ı). 

lzmir Maarif Müdürlüğünden: 
İzmiır Vilayeti İlk mekteplerinde bulunan fakir talebeler 

için alınacak kitapların münakasa müddeti talip .zuhur etme
mesi ıhasabile bir haıfta müddetle tomdit edilmiştir. İtasına ta
lip olanların 28-ı0-93ı Ça~ba günü saat 11 de Vilayet En
ciimenine müracaatları. (34ı7) . 

1 lstanbul Belediyesi ilanlar1 1 
1 - Şehir dahilinde otobüs işletmek teşebbüsü iki seneden 

beri tetkik ve tecrübe edilmektedir. 
2 - Belediyece bu bapta alman neticeler gerek fenni ve 

gerek mali noktai nazarlardan maalesef iyi bir şekilde tecelli 
edemediği giıbi İntizam, inzibat, Beledi nizamata ıriayet ve va· 
tandaşlarm hayat ve sıhhatine itina notai nazaı:larından mü· 
errer tebligat ve talbata ve tecziyeye rağmen matlup teminat 
elde edilememiştir. 

3 - Bu sebepler dolayisile esaslı diğer ibir karar ittihaz 
edilinciye ıkadar badema hi kçimsiye hiç bir sebep ve bahane 
ile otıobüs işletme ruhsatı verilrniyeceği ve binaenaleyh hiç 
bir kimsenin bu işe ilanı a1ı«'e ikaıdar sermaye yatırmaması 

menfaati iktizasından bulunduğu ilan olunur. (342S) 

Yenikapr.da Langada Taışçilar caddesinde 82 numaralı Be· 
lediye malı an;a bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek 
üzere açık müzayedeye kormıuştur. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidk 
ler. Müzayedeye ginnelk için 2 lira teminat akçesi lazımdır. 
Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alı· 
n.arak bankaya yatırılıp alınacak mailcl>uz ve yahut hukfunetçe 
müteber tanınmış bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu şe· 
. kilde tetninat ile beraber ihale günü olan 16 Teşrinisani 931 

1 
pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 

1 etmelidirler. (3421 ). 

I ~~"'!!!!'!"'!!!"'!!!!'!"'!!!~~~~~ M1LL1YET MATBAASJ 


