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Umumi Neşriyat ve Yazı Miidürii 

ETEM İZZET 

Birkaç gündenberi ajans haber
leri Kıbrıs adasında bi~ kıyam ha
reketinden bahsetmektedir. Dün 
Kıbns muhabirimizden aldığımız 
hususi bir haberde bu kıyamın vüs-' 
at ve mahiyeti hakkında !"yanı dik
kat malilmat verilmektedir. Ayın yiı· 
rni birinci giinü akşamın onuna doğ 
ru adanın me1: kezi olan Lef kop.' da 
altı bin kadar Rum toplanarak şe
hirden iki kilometre uzakta bulunan 
Valinin ikametgahrna gitmi~ler ve 
komiserle beraber yemekte bulu
nan valiyi dışarı çıkmağa davet et
mişler. Vali bu <lavete icabet etme
yince, konağı ateşe vermişler ve va
li ile hükUmet memurlarına ait o-
lan sekiz olomobili de yakmışlar. 
\ ' a!i konağrnın etrafındaki büyük 
\le ~tina ile y·2tiştirilmiş çam orma
nının kiLnilen kül olduğa bildiril
'lnektedir. · 

M. 
zr 

Litvinol ge di _ve An kar gitti 

Kıbnstaki Rumlar arasinda ada
nın lngilizle-.. · tarafından işgali ta
rihi olan 1878 senesindenberi Yu
nanistana ilhak için bir cereyan 
vardır. Kıbrıs adasının idaresit Ber
lin kongresinin içtimaı arifesinde 
lngiltere ile Babıali arasında imza
lanan husut'=İ biı· itilafname ile ln
giltere'ye terkedilmişti. Adadaki 
Osmanlı hukuku baki kalıyor, Kıb
rıs sekenesj Osmanlı tebaası telakki 
ediliyor ve Rusya, Berlin kongre
ıinde elde ettiği Baturu, Kars ve 
Ardıhanı Osnınnlı hükU:metine iade 
edtcek olursa, lngilter" de Kıbrısı 
IJabmliye geri vermcği taahhüt edi
Y"ordu. KıhrI'!l!ın bu tarzı idaresi 
harbi umumiye kadar devam etti. 
Harbi umumide Osmanlı hükUmeti 
İngiltere1nin muarızı olan devletle.
&ırasına geçer geçmez, lngiltere 
Kıbrıs Üzerindeki nazari hukuku 
hükümraniyj ilga etti, ve nihayet 
lozan sulhunu müteakıp ada lngiliz 
ınüstemlekesi oldu. 

Kıbrıs lngiltere'nin "Muvakkat,, 
kaydile İşgali altında bulunduğu se
neler zarfında da Rumlar arasında 
ilhak cereyanları epeyce kuvvetli 
İdi. Bu zamanlar, Rumlar, her ve· 
•ileden bilistifade adanın Yunanis
lana ilhalunı talep ettikçe, lngiliz
ler şu cevabı veriyorlardı: 

- Kıbrıs adasının sahibi Osman 
lı devletidir. l ngiltere adayı muvak
lcaten işgal ediyor. Eğer tabliye 
2arureti hasıl olursa, Kıbrıs adası 
ancak sahibi olan Osmanlı devletine 
İade edilebilir. 

lngiliz bükiimeti bu cevabile Kıh 
rıs Ruınlarını, lngiliz idaresine kat
lanmak ve yahut ta Osmanlı idaresi
ne geçmek ş:;:klarından birini ter .. 
cih etmek karşısında bırakılıyordu. 
Harbi umumi içinde İngiltere 
bir çok defalar Yunanistanı ih
laf devletleri tarafına harbe 
iştirak ettirmeğe çalışmışb. 1n
giltere'nin Yunanistanı sabn al
ınak için ileri sürdüğü teklifler ara 
a.ında Kıbrıs adasının Yunanistana 
terki de vardı. Fakat Kral Kostan
tin, bu teklifi reddettiğinden Kıb
rıs lngiliz idaresinde kaldı. Bunun
la beraber, lngiltere'nln bu ve&ile 
ile Kıbrı& adasını Yunaniıtana ter
ketmeğe razı olması, '!dadaki Rum
ları pek ziyade ümide düşürdü ve 
ilhak taraftarlarını takviye etti. 

Bir taraftan harbi umumi içinde 
)'apılan bu teklifin uyandırdığı ü
tııitler, diğer taraftan adanın mu
~akkat iıgal altında bulunmakta ol
duğu gibi tevillerin zail olması ve 
llibayet son birkaç senedenberi bü
tün ziraat memleketlerini kasıp ka
~uran buhranın K•bnstaki elim te
•ellileri - bütün bu amiller birleşerek 
kıbrıataki müessif hadise vücude 
gelmiştir. 

Kıbrıs ihtilali lngiltere gibi mu
azzam bir devlet için bir bardak 
•uda fırtına kabilindendir. Dört ta
rafı denizle muhat küçük bir adada 
çıkan herhangi hareketi tenkil et· 
ınek lngiltere için İşten bile değil
dir. Fakat ne de olsa, lngiliz müs
temlekeciliği i~in büyük bir lekedir. 
l::sasen bir avuç ihtilalcinin mak
•adı lngiliz kudretine rağmen ada
nın siyasi vazjyetini değiştirmek 
değil, medeni cihanın efk3rı umu
tniyesini adadaki feci vaziyete cel
lıetmekten iba7ettir. Bu itibarla Ju. 
~am hareketi muvaffak olmuş sayı
labilir. Vergiler ağırdır. lngiliz 
tncmur]arının maatları çok yüksek
tir. HükUmet zürraın vaziyetini teb 
Vin etmek için bir çare bile aramı· 
Yor. Rumlar maarif, din ve hayır 
İşlerinde nisbi bir muhtariyeti haiz 
iken, Türklerin bu cemaat işleri de 
tumamile İngilizlerin elindedir. Da· 
ha geçenlerde Kıbrıstaki Türk lise
•ine bir İngiliz müdür tayin edil
di, Evkafın idaresine müslümanlar 
lıarıştırılmıyor. Türklerden Yuna
llistan ve Bulgaristandaki akalliyet 
lerin haiz oldukları hukuk bile in
kar edilmektedir. Kıbrıstaki Türk
ler bu şikayetlerini dinliyecek bir 
nıerci bulamıyorlar. Kıbnstaki yük 
•ek 1 ngiliz memurları kendilerine 
~let ettikleri birkaç dejenere ile bir 
tııüstemleke halkının dahi taham
lııül edemeyeceği bir tahakküm siya 
'•ti takip etmektedirler. 

Bu badirede Yunan komşumuz 
'Özünü söylemiştir: lngiltere ile 
~ unanjıtan arasında bi.r Kıbns me
•elesi yoktur. Biz de ayni şeyi söy
'yebiHriz: Türkiye ile lngiltere a
ilsında bir Kıbrıs meselesi mevcut 
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M. Litvinof Yoldaş dün sabah 
geldi ve akşam Apkaraya gitti 
Rus Hariciye komiseri gazetemize Türk - Rus 

münasebatı etrafında hararetli 
ve dikkate şayan beyanatta bulunmuştur .• 

Rus Hariciye komiseri dün Vilayet ve Kolordu daire
lerine giderek ziyaretleri iade etti 

Büyük komşumuz Sovyet 
Rusyanın çok kıymetli Harici
ye komiseri aziz dostumuz M. 

Litvinof ve refikaları Madam 
Litvinof, Sovyet Bandıralı Uiç 

vapurile dün sabah saat 9,5 da 
şehrimize vasıl olmuşlardır. 

istikbal 
Aziz misafirimizi İstanbul 

Kara sularında hükumetimiz 

namına karşılamak üzere Pro
tokol umum müdür muavini 
Kudret ve Hariciye vekili na
mına kalemi mahsus müdürü 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Balkan konf er an sının kapanış 
celsesi çok heyecanlı olmuştur 
Gazi Hz.nin fransızca irad ettikleri 11utkun her 

cümlesi Balkanlılar 
tarafından şiddetle ve dakikalarca alkışlanmıştır 

Siyasi komisyonun ihzar ettiği mukarrerat kabul edildi 
ANKARA, 26 (Telefonla) -ı 

ikinci Balkan konferansının bugün 
öğleden sonra Büyük Millet Mecli
sinde aktettiği son celse kahraman 
ve sulhü seven Ankaranın tarihinde 
kıymetli bir sahife işgal etti. Gazi 
Hz. konferansa iştirak eden altı 
Balkan milletine mensup murahhas
ları, gazetecileri ve konferansa ~~
şahit gıfatile iştirak eden zevatı ıçtı
ma salonunda kabul ederek ayrı ay
rı ellerinj sıktı. 

Gazi Hz. kürsüde .. 

Bu takdim merasimini müteakıp 
murahhaslar kendilerine ayrılan sıra 
!arda yer aldılar. Reisicümhur ffz. 
kürsüye geldj ve nutkunu Fransızca 
olarak irat etti. Salonda yükselen al 
kİşlar arasında yeryer kesilen bu nu 
tuk müdafaa edilen büyük duanın 
kudretli bir tahlili ve yepyeni bir 
vatan kuran. Gazi Mustafa Kemalin 
bu dava etr'afından cihana bitap e
den bir beyannamesi idi, 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B.in Ankaraya muvasalatı 

Salonu dolduran Balkanlılar Ga
ziyi doya doya seyrettiler ve dinledi 
ler. 

" Yuşu, varol ! " 
içtima !\alonuna hakim olan heye 

can q kadar bariz ve derindi ki, aziz 
Gazi: 

"MiJletlerinize benden hararetli 
m~habhetler, samimi dostluklar go
türüoüz. Ben sizi ve sizde asil mil

( Devamı 6 mcı sahifede) . ... ,, .......... , ................................................................... ,,,,., .. 
değildir ve olamaz. Ancak Kıbrısın Bunlarla aramızda hars birliği var- namzedi 11azarile de bakılabilir. Bu
siyasi veya idari veziyeti İster de· dır. Ve Cümhuriyet Türkiyesine nun içinciir ki, Kıbrısa.ki kanlı ha4 
ğişsin, ister değişmesin, oradaki l<;ırşı en sıkı bağlarla merbutturlar. diselerin akislerini biz de burada 
yetmiş bin ırkdaşımızın mukadde- Büyük bir kısmı Ana vatana hicret kalpl~rim.izde duyduk. 
ratile yakından alakadar olduğumu- etm<k için fırsat l:>•klediklerinden 
zu söylersek, mazur görülmeliyiz. Kıbrıs Ti.klerine, Türk vatandaş Ahmet ŞÜKRO 

-
Gazi Hz.nin 
Balkanlılara 
Hitabesi .• 

Balkı.an milletleri İçti 
mai, s:yal-1 ne çehre 
arzed .:rlerse etsinler 
c11l?.·1n Orta Asyu
c!.an g-elmiş ayni kan
dan yakın soylardan 

· müşterek çetleri oldu 
ğunu unutmamak la
zımdır. 

ANKARA, 26.A.A. -Balkan 
nıurahhasları ve gazetecileri bu 
gün saat ıs te Büyük Millet 

Meclisi umumi içtima salonun
da Reisicümhur Hazretleri ta 
rafından ayrı ayn kabul edil
,-:ıişlerdir. Kabulü müteakıp 

Rejsicümhıır Hazretleri mu 
rahhasli.ıra hjı..aben a.'jağı~akı 

.ıı utku irat buyur mu.şiardır: 
" Hanımlar ve Efendiler, 

Balkan 1.1illetlerinin birliğine 
çahşan kıymetli murahhasların 

huzurunda bulunmaktan ve on· 
!arı muhabbetle selilmlamaktan 
duyduğum bahtiyarlık çok bü
yüktür. Balkan milletleri bu
gün Arnavutluk, Bulgaristan, 
Ronıanya, Yunanistan, Yugos
lavya ve Türkiye gibi müsta
kil siyasi mevcudiyetler halinde 
bulunuyorlar. Bütün bu devlet-
lerin sahipleri olan milletler 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İstanbul-Edirne 
telefonu 

Bu yeni 
umuma 

hat ta 
açıldı 

Yq/ova ile dün konuştuk 
Ankara - lstanbul - Sofya telefon 

hattı ümit edilmiyen bir rağbete 
mazhar olmuştur. 

Posta idaresi telefon iılerine ver 
diği ehemmiyetin bir delili olarak 
yeni bir telefon hattını daha umuma 
açmıştır. Bu yeni hat lıtanbul - E
dirne telefon hattıdır. 

Posta idaresi Edirne hatbnın bü- · 
tün tertibatını ikmal ettikıen sonra 
işletmeye açmışhr. lstanbul - Edir
ne arasında bir mükileme ücreti 75 
kuruş olarak tesbit edilmiıtir. Yeni 
hattın çok rağbet göreceği ümit e
dilmektedir. 

Yalova ile de konuşuluyor 
lstanbul - Yalova telefon hattı

nm tesis edildiğini yazmıştık. 
Dün sabah matbaamız telefon 

santralı, tahrir heyeti odasına haber 
verdi: 

- Yalova ıizinle görüşmek isti. 
yor! 

- Alla, alla ... Burası Yalova! 
- Burası Milliyet matbaası. 
- Sizi arayorduk. 
_ Teşekkür ederiz. Kiminle te

şerrüf ediyoruz? Buyurunuz! 
- Burası Yalova posta ve tel

graf, telefon müdüriyeti. Bendeniz 
müdür Cemal. 

- Memnun olduk Efendim. 
Yalova ile çok güzel konusuyor

duk. Sesler çok vazih duyuluyordu. 
Adeta matbaada dahili telefon ile 
görüşüyor gibiydik. Cemal Beye, bu 
rada yazdan kalma sıcak bir gün ol
duğunu sorduk. Dedi ki: 

- Burası da tıbkı yaz. Yeşil ve 
zümrüt Yalova'nın gÜzelliğine do
yulmıyor." 

Bundan sonra Cemal Bey bütün 
arkadaşlara selam göndereli ve Y alo 
va telefonu hakkında yazdığımız 
yazılardan çok memnun ve müte-
ş<;kkir olduğunu arkadaılan ıiamına 
söyledi. Muhaberemiz bitti. 

Her sene Veremden bin
lerce vatandaş ölüyor. Cüm 
huriyet bayramı olan 29 
Teşrinievvel perşembe, Ve
rem mücadele günüdür.Ken • dinizi, çocuklarınızı, muhiti 
nizi tehdit eden tehlikeyi 
tahdit için senede bir lira 
vererek aza yazılrnız. Sene 
de bir lira ayda 9 kuruş bile 
etmez. 

" .. • .._ i. . " . • 

/{ ıbrısın bügiik limanlarından Limassol 

arişıklık yer yer 
devam ediyor 

Kıbrıs Ru_nıları lngiliz valisinin 
sarayını nasıl yaktılar? 

ı Kıbrıs muhabirimizin qönderdiği şayanı dikkai 
ı tafsilat ve Tayrnsin mühim bir makalesi 

[Son gefon telgraf haberlerine na- ı 
2aran, Kıbrısta vaziyet elan karı

şıklığını malıafaza etmektedir. ln-
, gilizlerin Kahire ve Maltadan gön-
) derdik/eri kuvvetlere rağmen taşkın 

1 

lığın önüne geçilememjş olması, 

vaziyetin çok vahim safhalar geçir
miş olduğuna delildir. Dün Kıbrıs 
muhabirjmi~den aldığımız ma/Umat 
kıyamın nasıl başladığını göster
mektedir.] 

Lefkoşa 22 (Hususi muhabirimiz 
den)-Rumlarla bükllınet arasındaki 
gerginlik had bir dereceye gİrmİ§
ti<. 21 Teşrinievvel saat 10 sularında 

altı bin kişi kadar 
Rum Vali tepesi
ne gittiler. lngiliz 
bayrağını indirdi
ler ve yerine Yu· 
nan bayrağı çekti
ler. Vali Storrs ye 
mekte idi. Lefko
ça komiseri yanın
da idi. Bu cemmi 
gafir: ''Valiyi iste-

Kıbrıs valisi Sir riz!., diye bağırış
Ronald Storrs tılar. Vali görün-

medi, Bunun üzerine orada bulunan 
otomobilleri devirdiler. Benzin aldı
lar ve hem sekiz otomibiJj, hem vi
layet konağını ateşlediler- Bir an j. 

çinde yangın basıl oldu ve koca bi
na ve civarınJa bulunan orman kiil 
haline getirildi. 

Vali güçltikle ve büyük bir kor
ku içinde kaçabildi ve "Baf,. kapm 
kışlasına gelebildi. Lefkoşa bu andc 
çok büyük bir karışıklık içindedir. 
Rumlar polisle vuruştu. Polisten 18, 
Rumlardan 24 kadar yaralı vardır. 
Polemityadan 2 otomobil asker cel
bedildi. Hükiimet kuvveti zayiftir. 
Bu kadar harekete rağmen Rumlar
dan tevkif edilen yoktur. Türkler 
bitaraf kaldılar. Rum yaralılardan 
bir genç öldü. Bu dakikada cenazesi 
büyük bir nümayişle kaldırılıyor. 
Polis tezahürata mani olamıyor. Ya
rın ne olacağını bilmiyonam. Fakst 
vaziyet vahimdir. Örfi idare ilan •· 
dilmiştir. 

Son vaziyet 
LEFKOŞA, 25 (A.A.) Ko-

lomba kruvazörü bu sabah Fama
gustaya gelmit ve bir müfreze bah .. 
riye askeri karaya çıkarmıştır. Dün 

(Devamı 6 rncı sahi/ede) 

Kıyamı bastırmak için Kıbrısa gönderilen 
Landon kruvazörü 

Amele, kazanı meydana çıkarmak için ger altındaki 
duvarları gıkıg~r 

Yer altında büyük bir 
rakı fabrikası 

Dün şehrimizde iki mühim ı miş ve yeraltındaki bu muaz
kaçakçılık vak'ası meydana çı- zam fabrikada 1500 kilo rakı, 
karılmış, failleri yakalanmıştır. 20000 kilo cibre, iki yüz çuval 
Bu kaçakçılıklardan birisi rakı kuru üzüm, kocaman bir kazan 
diğeri de esrar kaçakçılığıdır. ve imbik bulunmuştur. Bu giz. 

Rakı kaçakçılığı vak'ası li yeraltı fabrikasının sahibi Sir 
Kumkapıda ol~uştur. ~urada keci Yorgi ismindeki şahıstır. 
tamamen Amerıkanvarı muaz- Bu adam evinin matbah la-
zam bir rakı fabrikası keşfedil- (Devamı 6 mcı sahi/Ptfe) 
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( Hattratamla başbaşa ! ·~ · ----(intişar etmeıniı kısa sözler) 

Saraydan bir kaç hatıra 
Siz bu ittihatçı vükelaya fazla 

yüz veriyorsunuz! 
Yazan: iZZET ZIYA 

Sultan Reşat, bu talebin ı hirli ge!miştim: Aradan_ da_ ~i-
gayri kanuni olduğunu, böyle raz vakıt geçmış oldugu ıçın 
bir şey için meşrutiyet idare ikinc> bir habere intizaren hu
nizamlannın haricine çıkamıya zura çıkamaını,tım. 
cağını, mes'ul bir mevkide o- Ertesi günü aynı saatte bir 
lan vükelaya bu yolda malayü- müsahiple tekrar daireye ha • 
tak tekliflerde bulunamıyacağı ber yollamış, beni istetmiş, bu 
nı .:ğer nakle pek ihtiyacı var· haber aksi bir tesadüf, gene bi 
sa kendi kesesinden elli lira razcık gaybubetime rast gel-

' kadar bir şey verebileceğini bi- mişti . 
rer birer Vahdettine anlatarak Ertesi sabah, devri nöbet 
kan ter içinde onu ikna etme- için, miat saatte dairede bulu
ğe çalıştıkça, o da muannida- nuyordum . 
ne bir tavurla işi sakim tara- Odaya bendegandan biri 
fından tutturarak ısrar ediyor- girdi, Sultan Reşadm beni is
du: tediğini tebliğ etti. Saatime 

- Siz bu adamlara (yani baktım, saat tam ondu . 
ittihatçı vükelaya!) pek fazla Padişahların tabiatlerine 
yüz veriyorsunuz. Hanedanın akıl ermezdi. Akıllarına estiği 
hukukunu selbediyorlar. Siz zaman adam çağırırlar, ve son 
müdafaa etmiyorsunuz. Maliye ra da hakiki bir mazereti ken
hazinesi bizimdir, hanedanın· di mağrur nefislerince şayanı 
dır. Ben bu parayı sizden iste- kabul görmezlerdi. 
miyorum, kendi öz malımız o Odada karşı karfıya idik. 
lan hazinemizden, hakkı sari- Bir dakika .sonra, beni niçin iki 
himizden istiyorum.. sabahtan beri hep aynı saatte 

Saatlarca Vahdettinin taz- arattığını anladım. Emrini te
yiklerinden, ısrarlarından bi- likki ettim, tam yanından çı
zar olan Sultan Reşat, nihayet kacağım esnada sordu: 
onun bu sözlerinden son dere- - Mabeyne saat kaçta geli 
ce canı sıkıldı, ona şu cevabı yorsun ? 
verdi: - Onda efendim ... 

- Anlatıldı .. Sende çok es- - Ben de bunu bildiğim için 
ki ve yanl\Ş bir zihniyet var. evvelki sabah onu çeyrek geçe 
Meşrutiyet devrindeyiz. Nizam sana haber yolladım, yoktun. 
lar, hukuklar, kanunlar bü- Dün sabah, gene öyle oldu.. . 
tün aleme toplarla davullarla Sözünü cevapsız bırakmıf 
ilin edildi. Hazinei maliye bi- olmamak için, lialettayin şöyle 
zim değil, milletindir. Sen ha- diyiverdim: 
la, öz malım diye, hazinei ma- - Efendim, hazan saate al
liye ile hazinei hümayunu biri danıyorum, ara sıra ayarı beni 
birinden tefrik etmekten aciz- yanıltıyor .• 
sin. Yarın, sen bu zihniyetle Sultan Reşat sustu, ben de 
milletin başında, benden daha yavaşçacık odadan çıktım. 
aşağı bir padişah olacaksın! Daha ertesi sabah, gene sa 

Gariptir ki zaman, bunu bü at onda haber geldi. Yanına 
tün üryanlığile, bütün fecaati- çıktığım zaman, selim verdi, 
le isbat etti.. masanın üstünde kırmızı kadi-

- 6 - feli bir mahfaza içinde duran 
Sultan Retat, işinde gücün- murassa bir saati bana uzata

de vakit ve saatle hareket eder rak şu sözleri söyledi: 
di. Yemek vakitleri, mesaili - En faideli hediyeler, in
resmiye ile iştigal müddetleı·i, sanın ihtiyacına hizmet eden
namaz ve niyaz veya tenezzüh lerdir. Düşündüm, sana vakti
sao.tleri, uyku ve isti.rahat za- ni şaımayan bir saat veriyo
manları hep bu ayni ıttırat da- rum. Kıymeti altın, ayarı sağ-
hilinde geçerdi . lamdır •. 

İşlerinde güçlerinde vakit Saati aldım. Hatta kısaca 
ve saatle hareket etmiyenleri ifa ettiğim vecibei teşekküre 
beğenmezdi . bir kelime daha ili.ve etmek is 

Mabeyinde kitabet dairesi- temedim. Çünkü, bu saat va
nin geceli gündüzlü mesaili res kıa kıymetli bir hediye idi, fa
miyesı ıçın rüfeka arasında kat taltif sadedinde verilmiş 
(nöbet) usulü cari olduğun- hediyelerden değildi. Bu müs
dan, yekdiğerimize her gün rifane baht ve ihsanın altında, 
sabahları saat onda nöbetin . benim vazife saatlerinin guya 
devri teslimi mutat olmuştu. ademi intizamını ima eden ga-

Bir sabah, tam saat onda rip bir ihtar vardı! 
Sultan Reşat beni istetmişti. EylUI - 338 
Daireye hilafı mutat biraz te- (Devamı var) 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Bir ilahın sonu 

Son senelerin "iktisadi,, diye tav 
sifi adet edilen hadiseleri, terakki 
ile bqerin rabab araunda mcbaut 
bir münasebet bulunduğu biilyasmı 
besliyenleri bayhca tatırttı. Eski tat 
lı vehimlerinden bili silkinmek iste 
miyenler timdi "buhran,, dan bahse 
diyorlar. Buhranlann bqlıca vasfı 
geçici olmaktır, ariziliktir. Buhran, 
bir vücudün, bir müeıaesenin aııl 
temellerinden deiil, onlara ıonra
dan ilive edilmit veya bir tedbirsiz 
lik yÜZÜnclen kendiliiinden muııal 
lat olmut unsurlardan çıkar. Bir tar 
lanın, yağmurun tahminden az veya 
çok olması neticesi, bir sene evvel
kinden eksik veya fazla mahıul ver 
mesi bir buhran addolunabilir amma 
iki tarlanın bir tarladan ziyade mab 
ıul vermesine buhran denemez; bu 
istenilmi" beklenilmit bir teydir. 

lnııanlar, bu son senelerde, ke
miyet medeniy~tinin yanarak belde 
diği neticelerin bir kısmı ile karıılaı 
tılar ve bağırmağa baıladılar. Kolay 
hk, sür'at ilihlarına taptık, tapıyo
ruz; fokat bunların ~kabharlık,, ile 
muttasıf olmalarını bir türlü kabul 
edemiyoruz. 

l nıanı, görünüte göre hükmede
rek, menfaatine bağh ıananlar ne 
!<adar aldanıyorlar. O, idealist bir 
hayvandır ve böyle olduğunu, ber 
devirde, ilahlarına nefsini kurban 
ederek, isbat etmiştir. Ancak, bazı 
zamanlarda, bu dindarlığını bir men 
faatperestlik perdesi altında gizle- , 
n.ek ister. Meseli. bu asırda... 1 

Aldanmayın. MuasırJaı·ımız hiç 
de birer sinik materialiıt de-

ğildir. Vakıa her yaptıionız ıt
te, modaya uyarak, bize kir 
ve rahat temin edecek bir cibet 
lıulunduğunu iddia ediyoruz; fakat 
sadece fU makina muhabbetimize ba 
km. Bu muhabbet bizi rahatımızdan 
ediyor ve zarara sokuyor; en kök
lenmit itiyatlarunızı, zevklerimizi 
altüst ediyor, değiştiriyor. Gramo
fon birçok kimselerin ba~ bir 
plak masrafı çıkardı, kla11k musiki
den batkasına tahammülü olmıyan
lan vabti havalan dinlemeğe alııtır
dı. Geç vakte kadar uyumağı aeven-1 
ler, aaba.'ıleyin elektrikli süpürg ... , 
nin uğultuıu ile uyanmağa ve bu
nun için avuç dolusu para vermeıje 
razı oldu. Bot vakitlerini, arkaamda 
hırka, ayaklarmda terlik, evinde ge
çirmekten hotlananlar otomobille 
u:.ıı::ak uzak yerlere gidiyor ve benzin 
maırafını biçe ıayıyor. Kir ve ra· 
hat .. Aslında ziynet olan şeyi tabii 
ihtiyaç addeden, rahatını mütemadi 
harekette arıyım, üstelik kağıt pa
raya emniyet eden bugünkü insanın 
ki.rdan, rahattan bahsetmesi, eski 
zamanların debdebesi, eıki mobil
yanın rahatsızlığı ile alay etmesi ka
dar tuhaf ıey olmaz. 

Makinaya her i'ini gördürüp 
mümkün old.ığu kadar az adam kul
lanmağı iıtiyen kemiyet medeniyeti 
Malthuı'u da tqladı ve tevellüdatın 
çoğalmamaıına razı olmadL Zaten 
bunda, bir taraftan hakkı vardı; çün 
kü makioanın günden güne artan 
mah.;ulünü istihlak için dünya nü
fusunun da fazlalaşması lazımdı. ı 
Çok insan, çok aıakina, çok istih·' 
sal... Her şeyde kemiyetin zafcı·i. ı 
Milyonlarca insanı ate§le veya açlık- . 

.. __ .,. ___ _ 
1ft?t 

Hoover-Laval 
Mülakatı 
Hoover de Borah'nın 

fikrine 
iştirak ediyor 

VAŞiNGTON, 25 (A.A.) 
(Havas) Hoover - Laval mülakatla
rının neticeleri hakkında neşredile4 

cek müşterek tebliğde siyasi mesele 
!erden ziyade iktı•adi işlerden bah
sedilmesi muhtemeldir. Avrupanın 
emniyet ve selametini daha iyi bir 
hale koyabilecek çare ve tedbirlere 
dair bir imada bulunulmayacak gibi 
görünmektedir. Teslihatın tahdidi 
ve 193<! de Cenevrede toplanacak 
tahdidi tes!ihat konferansının mu
vaffakıyeti lehinde bir hitapta bulu
nulacaktır. Tamirat meselesine ge
lince Hoover ınoratoryomunun müd 
deti biter bitmez muayyen taksitle
rin tediyesine tekrar baılamak lüzu 
munu kaydeyleyecektir. Bu itibarla 
1932 Temmuzundan evvel Avrupa 
devletleri arasında Y oung planı esa
sı üzerine yeni bir tesviye ıureti ak 
tedilmeıi icap edecektir. Bunun ne 
ticesi olarak hükG.metlerin biri biri-ı 
ne olan borçlarını azaltmak huıusun 
da bir itilaf yapılması lazım gelecek 
tir. 

M. Borah'nın fikrine M. 
Hoover de iştirak ediyor 

Mançuride 
Vaziyet 

Japonlar icabında 
dünyaya 

meydan okuyacaklar_ 
LONDRA 25 (A.A.) - Tokio'

dan Reutere' bildirildiğine göre, bü
tün memleket, Japon mukabil teklif
lerinin Cemiyeti Akvam meclisi ta· 
rafından k'\bul edilmemi§ olmasın
dan dolayı inkisarı hayale uğramış
tır. Çin - Japon ihtilafı, Japonya i
çin bir hayat veya memat meselesi 
teşkil etmektedir. Bu fikir, siyasi 
mabafilde tamamil~ kökleşmi1tir. 
Mezkur mahafil, hatta bütün dünya
ya kafa tutması icap etse bile aJpon
yanın hattı hareketinin tadil edile
meyeceği ehemmiyetle kaydedilmek
tedir. Salahiyettar mahafil, Cemiye
ti Akvam mccli•i tarafından kabul e 
di.lmit olan kararın Çinin sureti za. 
hirede cilianın manevi kazandığını 
göstermekte olduğunu kabul ve tes
lim etmekle beraber meclisin niha
yet Japon metalibinin doğruluğunu 
kabul edeceğine itimat beslemekten 
hali kalmamaktadırlar. Aynı maha
fil, M. Y oskizaxa'nın Cenevrede Ja .. 
pon hükumetinin ileri sürdüğü bet 
nokta hakkında izahat vermesi iste
nilcM.ği zaman bu esaılı prensiplerin 
mi.na ve mahiyetini açıkça. izah ede
memiş elması dolayııiJe oldukça müt 
kül hir mevkide bulunuyorlar- Bu 
izahatın verihneyişinin Japon dava .. 
sını ızrar edeceği ve aJponyanın ha
kiki maksatları hakkında ,üpheler 
uyandıracağını söylemektedir. 

NEVYORK 25 (A.A.) - Balti
more Sun gazetesinin doğru malU
mat almakla tanınmış Vatington mu 
habirinin verdiği bir habere göre 
M. Borah'nın Verııay muabedeai, 
emniyet ve tahdidi tealihat mesele- Japonlar bei]annl'me 
leri hakkındaki noktai nazarına M. neşrettiler 
Hoover'in de büyük bir mikyasta · 
ittirak ettiği zannını uyandıracak TOKlO 25 (A.A.) - Rebgo a
ciddi sebepler mevcuttur. iki gün jansı Japon hükumetinin yeni bir be 
evvel M. Hooverle M. Borah öğle ye yanname hazırlamakta olduğunu ve 
meğini birlikte yemişler ve M. La- yarın sabah neıredileceğini bildir
val ile yapılacak mükiüemelerde tet mektdir. Japon muhtırası, Japon hü 
kik ve müzakere olunacak ınevzular kfunetinin iki memleket arasında nor 
hakkında iki saat görüıı:nüılerdir. mal münasebetlerin temini husuıun-

daki lüzumu takdir eylediğini söyle 
Mülakatların neticeleri yecek ve vakit kaybetmeksizin bu 
V AŞINGTON 25 (A-A.) _ Ha ~Ünaae"<;tlt;rin !emini ~";luadile gay · ' - ı rı kanunı hiç bır ıey ıhtiva eyleme--

v~s Aıansı~ı~ husu••. muhabiri Va- yen atideki esaslı bet noktayı teklif 
ııngton mukalemelerınden beklene- ettirecektir. Şöyle ki: 
bilecek neticelerin M. Hoover'in A- 1 - Masuniyetlerinin ihlil edil
merikayı Avrupa itlerine alakadar et meyeceğine dair her iki memleket 
meıine imkin hi.sıl edecek derecede tarafından mütekabil teminat itaıı. 
inkitaf etmemiı olan Amerikan siya 2 - Çin h~umeti ~ından ~'.'
setini iyiden iyiye bilen bazı mütte- pon aley~tarl.~gr .. har~kebnın men ı .• 
filderin tahmin ettiği gibi çıktığmı 3 -:: ç:ın h~~umetı taraf~nda_n. Ja
yazmıtbr. M. Laval M. Hoover ile pon h~kumetı~ın Mançurıdekı ık!l
yaptığı eayet ıamimi mükalemeler met, tıcaret, zıraat haklarının tanın 
esnasında emniyet ve seli.met mese maıı ... 
lesi dolayıaile bir takım bayali temi 4 - Japon bükıimeti tarafından 
nat istemekte ısrardan sakınmıt, bu- Çin bükômetinin arazisine ait tama
na mukabil Fransanın y oung plaru miyeti mülkiyesine hürmet edilmesi. 
dairesinde tamirat tediyatına olan 5 - Çin liük\ımeti tarafından 
hakkının mahfuz kalmasını te.ınin et Mançuriye ait mevcut muahedelere 
miştir. Vaıigton mülakatı yalnız bu hürmet edilmesi .. 
neticeyi vermekle kalacak olsa bile Japon mctllarına boykotaj 1 
faidesiz bir temas addedilemez. Çün PEKİN, 25 (A,A.) - 2~.000 Çin 
kü bu görüıme Fı 'nsa ve Amerika· li t•lebe bütün mağazaları teftiı ede 
nın siyasetlerinden mes'ul iki dev- rek Japon milLıınnı haciz albna al
let adamının biribirini tanımasına mışlardır. Hiçbir lı.idise çıkmamıştır. 
ve ileride iki memleket efkarı umu-
miy .. ~i arasında çıkabilecek anlaşa- Bombalar 
mamazlık sebeplerinin önüne geçme NANKIN, 25 (AA.) - Harbin-
ğe imkan hasıl etmiıtir. den gelen bir Japon tayyaresi Chan-

ghun şehı-inin şimalinde bulunan le 

Şüpheli motör 
IZMIR 26 - Çeıme ile Kula a

rasında Ildır körfezine ırirmekte o
lan bir motör _landannalarmuz tara 
fından fÜpbeli görülerek, durması 
İfaret edilmit ve durmadığı için a
teı açılmııtır. Bu sırada motörde bir 
infilak olmuı ve iki kişi kendilerini 
denize atmıftır. Yüze yüze sahile 
çıkan bu adamlar Sisamlı oldukları
nı ve motörün Yunan motörü oldu .. 
ğunu aöylcmiılerdir. Nihayet mak
satları anlatılmayan bu adamlar 
Çeıme mahkemesine verilmiılerdir. 

tan öldüren hadiseler hep bu kemi
yet eaaıının neticeleridir. 1 

Bu makina ve kemiyet medeni- . 
yetinin her yeni zaferi, birçok irim- ! 
aelerin felaketine sebep oluyor. Sesli 
ıinemanın yaptığını düşünün: Be
yaz perdedeki hayalin çıkardığı ilk, j 
.es, ıinema ıalonlarında çalı~n çal
gıcılara: " Ç k sürün!" emri oldu.1 
Bu yüzden ekmeksiz kalan binlerce 1 

kiti, makinarun terakkisi neticesi 
olarak sürünen kütlenin, ehemmi
yet verilmiyecek kadar küçük bir 
kısmıdır. ı 

Hayır, Avrupa'nrn ve Amerika'
nın uğradığı felaket bir buhran de- 1 

ğildk-; bugünkü medeniycSn kendi 
eli ile Üzene bezene hazırladığı neti
cedir. Makinanın zuhurunda, o za-

1 

marun tezJahlarmda çalıtan iıçiler, 
yerlerini kaybet~ek~en. korkmutlar-

1 
dı; fakat aanayıın ınkitafı onların · 
yanıldığını, çünkü her gün yeni ça
lı,ma sahaları bulunduğunu göater
mitti. Fakat onlar haklı idi; çünkü 
yeni aahalann arkaıı ıelmeğe mah- , 
kumdu. 

Kemiyet medeniyeti iflaı ediyor. 
Vakıa daha bir müddet onu yatat
mak için çare bulacaklar. Me•elii M. 
F ord'un teklif ettiği gibi iıçinin ça
lışma saatleri azaltılacak ve bu saye
de itaizliğin önüne geçilecek! Fakat 
bunlar ancak birer '' palliatif ,, tir; 
hastayı iyileştiremez. Çünkü yarın 
icat olunacak bir makina yine bir j 
çok iıçinin çıkarılmasına sebep ola
caktır. ı 

Bugünkü Fransız romancı ve mü 
nekki.tlerinin, zamanımlZ meselele
rini en ziyade dikkatle takip eden
lerinden biri ofan Jean-Richard Blo- 1 

ch'un, 15 10 1931 tarihli "Europe,, 1 

mecmuasındaki yazısını okuı·kcn 
bunları düşündüm. Jean - Riclıard 
Bloch Olı· lnah.ina mühendisinin, ka
tibe ihtiyaç clmacJ~n. hor söylediği-' 

hienpo'ya beş bomba atmıştır. Ja
pon tayyareler.inin HeiJung Kiang 
ın merkezi elan Tsitsihar şehrine J 
~ık ,.k akın yapmakta olduklart bil
dirilmiıtir. 

Berlin 
Sefirimiz 
Almanyodan gt!ldi ve dün 

Aı.kara1a gitti 
Berlin sefirimiz Kemaleddin 

Sami Paşa şehrimize gelmiş ve 
1 

dün Ankaraya gitmiştir. ' 

nizi derhal ki\ğıta yazıverecek bir 
makina icat ettiğini l.1.savvur cdi 
yor. Bu müthiş alot, bütün daktilog
raf kızları İ§lerinden ctt kten boışka 
yazı makinası fabrik-ıların1n da iflU .. 
sına sebep oluyor. Daktilograflar 
Birliği protesto ediyor, fabr~ka sa
hipleri de onlarJa birjeşiyor, müthi-.. 
arbedeler kopuyor. Yeni 11'.akiney~ 
in,a eden fabt-ikayı basılıyor; birkac 
kimseler ölüyor ve i' bittabi mabkC: 
meye düıüyor. Jean- Ricbard Bloch, 
Müddeii Umumi. n1aznunların cür
münü tetrih ettikten .~.onra diyor ki, 

"Kendilerini ı - .: ,faa için ne di
yorlar? Yeni. icat o.unan makina on
ları mahvediyor; fabr:kalarını kapa
ınağa mecbur oluyor, halbuki çoğu 
daha tesis masraflarını bile çıkarma
mışlar; gerek kendileri, gerek it<;i
leri ve bütün memleketlerd& yüz bin 
lerce itçi, işsiz kalacak ve ıelalete 
düşecek; onlan müda:na eden bir 
kanun bile yolı.. 

"Muhterem Jüri Heyeti, bura.:nı 
iyi dinliyor, zira timdi meselenin Ö· 
züne temas ediyor! Hiç §Üpbeaiz ki 
ben onların hareketini, baklanrubiz
zat iıtirdada kalkmalarını mazur 
göstermek iıtemiyoruın; fakat cemi 
yeti insan dehasına, bu dehanın ket-
fiyatına ve bu ·keşfiyatı tatbik saha
sına koyan fikiri teşebbüse karşı mü 
dafaa eden hiç birkanun bulunmadı
ğı doğrudur. 

•'Biliyorsunuz ki bu gürültülü 
hadiaeleı-in tevlit ettiği heyecan par
lamentoları da kavradı ve büyük 
DevletJer ıanayii, ilmi hareketleri 
mürakabe etmek üzere Cenevre' de 
beynelmilel bir komisyon toplaınağa 
karar verdiler. Bundan böyle, hiç 
bi.r ihtira, o komisyonca tetkik edil
meden ortaya attlmıyacak, Bundan 
böyle, tekmil bir keşfi, beynelmilel 
resmi ınÜ!>aadeyi i.-:tihsal etmekıizin 
meydana çıkarmak, cürüm telakki 

Hariciye vekili
nin ziyafeti 

Tevfik Rüştü Beyin 
Balkanlılara hitabesi 
ANKARA, 26 (A.A-) - Harici-

---
• 

Gazi Hz. nin Balkan 
devletleri 

reislerine telgrafları 
ye vekili Tevfik Rüştü Bey Balkan 
konferansı azaları ,erefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. Ziyafetin sonla
rında Tevfik Rüıtü Bey ayağa kal
karak şu nutku irat etmi,tir: . 

''Hannnlar, Efendiler; 

ANKARA, 26 A.A. - Reisi Cumhur Hazretleri bugünkü 
içtima münasebetile Heyeti murahhasaların gerek ayrı ayrı ve 
gerek müctemian şahsına ve Türk Milletine karşı izhar ettikleri 

, hissiyattan pek ziyade mütehassıs olarak konferansa iştirak et
Ekscrisi memleketleri dahilinde 

1

. miş olan bilumum milletlerin devlet reislerine ayrı ayrı her Bal
bir rıkir hareketini şahsan sevk ve kan milleti ve onun muhterem devlet reisi için saadet temenni et 
idare etmek imtiyazına malik bulu- tiklerine dair telgraflar keşide buyurmuşlardır· 
nan birçok mümtaz zevatın müçte
mi bulunduğu samiin huzurunda he 
yecanla söz alıyorum. Tamamen ta .. 
hakkuk ettinneği hepinizin der'ubte 
ettiğiniz bir eserin ihzarına burada 1 
devama çağınlmış bulunuyorsunuz. 

Hükumetimizin Arnavut krallığını 
tanıması murahhasları sevindirdi 

Vakıa, mesainiz resmi bir mahiyeti · 
haiz değildir- Fakat, teşriki mesai- ANKARA, 26 (Telefon!.-) - Cumhuriyet hükumetimizin 
niz ne daha az münkeşif, ne de da- Arnavut krallığım tanıması konferanstaki Arnavut murahhasla 
ha ı:.z müeuirdir. Cesur Balkan mil- rı arasın.Ja derin bir memnuniyet tevlit etmiştir. 
letlerinden her birine his olan ev- I 

saf derpi, edildiği ve bunların bey- ·T· ... t ve Sanayı· odaları kongres; 
nelmilel camia içinde işgal etmeğo i ı car e 
hakları olduğu mevkii elde etmek i- d... A k d } 
çin terakki ve medeniyet yolunda un n ara a açı mıştır 
ayrı ayrı sarfettikleri harikulade fa
aliyet dü,ünüldüğü vakit yekdiğeri 
le rekabet edecekleri yerde mesaileri 
ni tevhide muvaffak olduklan tak
dirde Avrupanın cenubi farlôsinde 
neler tahakkuk ettirmeğe kadir ola
bilecekleri kolaylıkla taııavvur edile
biliı-. Balkan milletlerinin tarihleri
nin seyri esnasında sıra ile geçirdik 
leri en çetin imtih ınlar anrolerini 
gev,etmeğe, cesaretlerini kırmağa 
muvaffak olamamıştır. Bilakis, bu 
milletlerin hayret verici hayatiyet 
ve muazzam kabiJiyetleri buhran, fe 
dakarlık ve ızbrap alanlarında tecel 
li etmittir. 

Harumlar Efendiler; 

Deruhte ettiğiniz ulvi vazife hiç 
bir şeyin ayrrmamaıı ve bilik.is mü
masil evsaf örf ve adetJerinin yakın 
laştırınası lazım gelen bu halkı cenu 
bi Avrupa nıemlc.ketlerinin tatbik 
etmekte olduklarını gördüğümüz 

muslihane, müsmir bir teşriki mesai 
hayatına hazırlamaktır. Binaenaleyh 
bu :n,ııaiyi yalnız bir Balkanlı ve 
bir Avrupalı sıfatile değil, aynı za

manda ~ir in•an sıfatile de alkııla
me.lr ldzımd:r. Bunun içİi1dir ki ya
kııı-:!a tahikkukunu bütün lt>lbimlc 
temenni ettiğim bu istikb:ıl!n ihzarı~ 
na kanaatle olduğu kadar .kdamla 
da ç.alıımanızı buı·ada hül·metle sc-
18.mlamak benim için zevkli bir vazi 
fedir. 

Kadehimi !ferefinize kaldırıyorum. 
Mes::ıinizin r.ı•-ıvaffakıyctinc içiyo
rum. 

Tevfik Rüıtü Beyin nutkunu mü 
teakıp bütün heyeti ınurahhasalar 
namına Yunan h3?murahhası M. Pa 
panajt;,.siou ceva!>en uzun bir nutuft 1 
irat ctıuiştir. 

Azı'ı bir katil 
SOFYA ?5 (Milliyet) - Sofya 

civarında Novo~elzi. köyünde bir a 
dam 1>ir k:ı.dın mese] ... ~inde~ aynı 
köyden birini öl<!iirdi.ikten sonra e-

. k ' vıne apanarak, kendisini tevkife 
&'elen ıanclarmalarb 24 saat muhare 
be etmistir. En nihayet tevkif edi
len ı, ·ı konJi,!ni linç<tı:-ıek isteyen 1 
ha~k .ı elinden güç kurt:ırılmı~tır. 

olunan bir suctur ... Daha dün herke 
ıin fantezi1!n~:? ve fahsi teşebbüsün 
eline bırakılmrş olan imalcilik mes
le~i (1a p!'ofeısion el' industriel) 
şimdi, kir ;•anında ın~s'uli.yctleri de 
bulunan bir memurluk, bir mansıp, 
bir nevi rahi11l'.k (office) halini al -
mtştır. 

HBittabi bu cesurane tedbirler 
birçok itirazlara uğradı: Eski Reji-
me avdet edildiğinden, "Maitriıe,, 
ler ile "Jurande" lar ihya olundu
ğundan bahsedenler bulundu. Bu 
tedbirlerin, Devlet ıoıyalistliğine 

boyun eğmek olduğu, hürriyeti, te 
rakkiyi, fikri icadı öldüreceği söy 
lenildi. Hatti, bir Rus mütefekki
rinin hayali kavrayıveren bir r hiri 
kullanarak, "Yeni bir Orta - Za
man,, diyenler oldu. 

"Ne yapalun! iki ıerden en ha
fifini tercib etmek lazımdı. 

"Yüz elli sene evvel bir terakki 
ve halas diye kartılanan ıey, buırün 
bir belaya inkılip etmit olabilir, Fe 
leğin çarkı, dunnatlan dönüyor.,, 

Jean - Ricbard Blocb, sol cenah 
adamlarındandır; onun için, ıüpbe
aiz bir istihza kokusu lıulunan bu 
yazmnda, devletçilik tarafına mey
lediyor. Sağ cenah taraftarları bel
ki başka hal çareleri gösteriyor; 
fakat mütabedelerde fark olamaz: 
Günden güne daha az müstahsil 
ve daha çok müstehlik istiyen ma
kine medeniyeti, İnsanların saade
tini temin etmek şöyle dursun, bil
ikis onları mahvediyor. 

J - R. Blocb'un tasavvur ettiği 
tedbirlerin neticesi ne olabilir? Ba
na öyle geliyor ki bugünkü cemi
yet onları, yani kendisini yeni icat
lann darbesinden koruyacak tedbir
leri ittihaz etse, Jeha ve fikri icat 
hiç de sönmiyecektir; ancak şimdi 
çalııtığı ırahanın dört duvarla kapa
tıldığını görüp kendilerinP ba,ka 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Ticaret ve Sanayi odaları kon 
gresi hu sabah iktısat vekili Mustafa Şeref B. İn bir nutku ile a· 
çılmıştır. Müt<·akiben c:ncümenler intihap edilmiştir • 

Üçüncü Balkan konferansının 
Bükreşte toplanması kuvvetlidir 

ANKARA, 26 (Telefonla)- Üçüncü Balkan konferansına' 
nerede toplanacağı heni;z malUnı değildir. Maamafih konferan
sın Bükreş'te toplanması ihtimali kuvvetlidir. 

Bulgaristanda yeni Evkaf müdürü 
SOFYA, 25 (Milliyet) - Bulgar hükumeti, Türk cemaati

nın başlıca 'aridat membamı teşkil eden Evkaf müdürlüğüne 
Türk mütecedditleı-inin namzedi olan Rasim Beyi tayin etmiştir 

Bulgar müftüsü vazifeden alınıyo:ı 
SOFYA, 25 (Milliyet) - Hükumet Şumnuda çıkan "lntİ· 

bah" ismindeki irtica gazetesinin mürevviclerinden baımüftü Hü 
seyin Hüsnü efendiyi tekaüde sevketmeğe karar vermiştir. 

rngjlterede intihabat mücadelesi 
LONDRA, 25 (A.A.) - intiba- le edeceğini teyit etmektedir. Sir 

bat tarihiyaklaıtıkça intihabat müna Hilton Younır, Llncolnahire'de kain 
kaşalarının tonu yükselmektedir. Alford'da bir nutuk irat ederek in
Dün söylenmiş olan nutuklarla, net giliz lira11nın memleket dahilinde 
redilen beyannamelerin bilhaHa na- değil ecnebi memleketlerde kıymet
kit meselelerine müteallik bulundu- ten dütmüt olduğunu söylemittir
ğu dikkate şayanc!ır. ihtimal bu te- Muhalifler tarafında, para kıymeti· 
mayül Fran.~a ile Acınarika.nın ban~ nin dilfmeıinden mütevellit mes'u~ 
ka muamelelerinde daha vasi mik- liyetin bankalar alemine ınenıup mil 
}'asta teşriki maW etmek için esas li birlik namzetlerinin muzafferiyt:t 
itibarile it!~af cbnit olduklarına dair kazanacağı ve bunların ihraz edecek 
Vaıingtonda gelen haberlere bigane leri ekseriyet reyinin 100 kadar ol .. -
değildir- M. Baldwin, Glaisgnow' da cağı tahmin edilmekte, sağ cenah i
söylemi; olduğu bir nutukta: "Ame- ae bunun iki yüz kadar olacağuıı 
le fırkası programını benimıerseniz söylemektedir. Milli birliğin muvaf
''Lira,,nız uPens" e tahavvül edecek fakıyetine gitg"ide daha ziyade ibti~ 
tir. Ya elleri serbest olanları veya- mal verilmektedir. Fakat kabine 
hut kızıl ellileri intihap etmek icap gümrük meselesi hakkında bir nok
eder.,, demiıtir. M. Snowden, mat· tayı iltizam etmeğe karar verdiği 
uuata göndermit olduğu bir mektup zaman ıimdiki hükumet taraftarları 
{;ı Amele fırkasının iktidar mevkü- mn saflarında eııaalı fikir ihtilafları 
ne gelmesinin haricin itimadını iza- zuhur edeceği derpif olunmaktadır. 

sahalar arıyacaktır. Fikir, madde 
ve realite yollarında, Papin'denberi 
hayli güzel ,eyler yarattı; şimdi yi
ne ruh ve hakikat tarafına dönebi
lir. "Bir ::!:amanlar terakki ve hali.ı 
diye kartılanan şey, artık bir belô.
ya inkılap etmiı olabilir.,, Bunun 
aksi de doğrudur: Bir zamanlar be
la olan, artık terakki ve halas adde 
dilebilir. 

Zaten her tarafta böyle madde
den ruha dönmenin tezahürlerini 
görüyoruz. Alman gençleri, millet
lerine has olan heyecanla, medeni
yet ile kültür arasında azim farklar 
olduğuna İnanıyor ve birincisinden 
ziyade ikincisine itibar ediyor. 
Fransa'da M. Maritain'in ve bilhaa 
ta Pe.guy'nin "meııage,, ları ıağ
dan sola da sirayet etmeğe batladı. 
lnıriltere'de "Neo metafizik,, çaer 
her gün artıyonnu,. Madde mede
niyetinin en büyük mabedi olan A
merika' da bile, ruh ilô.hlan eskisin
den fazla hürmet görmeğe batladı. 

Makine ve kemiyet medeniyeti
nin ifli.ıını, daha doğrusu bir müd
det için tekrar uyuyacağlnı bunlar 
haber veriyor. 

Baıka emareler de var: Daha el
li sene evvel imkansız gibi gözüken 
şeyler bugün realite oluverdi; bem 
de o derece sür'atle oldu ki bugün, 
makineden, elektrikten bahseder
ken biç bir ıeye imkansız demiyo
ruz ve hiç bir yeni icat karşısında 
hayret etmiyoruz. Sesli sinemayı, 
aessizinden çok daha tabii karııla
dık. O halde icat, bir yenilik olmak 
sıfatmı kaybetti, "ıurpriıe., zevkini 
veremiyor. Halbuki İnsanı, ihtiraa, 
götüren ıadece bir müşkülü hallet
mek ihtiyacı değildir. Çünkü en 
mütkül şeylere dahi zamanla "adep 
te,, oluruz; aııl saik çok daha fikri
dir; tabii kuvvetlere hakim olmak, 
muhal ııözükeni mümkün kılmak he 

veaidir. Muhal olmayınca bu boveı 
de kalkar. 

Makina medeniyeti, insanları 
biç bir §eyin imkô.neız olmadığmı 
ikna ederek kendine en mülhit dar· 
beyi vurmu, oldu. 

Kim bilir 1 bugün beklediğimiz . 
pek yakında tahakkuk edeceğini aaıı 
dıinnn: fenni terakkiler, belki ıırf 
bizim bu kanaatimiz yüzünden ıre
çikecek, hatta bir dahaki :naddo 
inkılabına kalacaktır 1 ...... 

Bunlan dütünürken, iç hakikat· 
leri realiteye, rub maddeye galebe 
ediyor diye sevinmiyorum. Zaten 
bunların arasında esaslı farklar bu
lunduğuna kani değilim; her oos, 
de insan oğlunun yüksekliğini söy 
ler, her ikisi de onun izini taıır. Bı 
nim iman ettiğim ,ey de, kendi su· 
retinde ilahlar yaratmıı yegane hay 
van olan insanın büyüklüğüdür. 

insan, ekseriya kendi feliiketini 
hazırlıyan itlere kalkıtıyorsa bu, 
miskinlerin, korkakların fazileti o
lan itidali kabul etmediğindendir 
K.ahrarnanhğını,tarihinin her devrin 
de göatermittir; daima ateıle, ölüıt1 
le oynamıttır. Saadetin~ tecessüsii 
ne daima feda etmittir. Yarattığı 
ililılara kendini te•lim ediyona bu 
onlarda kendini, kendi kuvvetinİJ\ 
damgasını gördüğü içindir. Bıkınca 
onu değiıtiriverir. 

Beıeriyet yine ilah değittirnıek 
Üzeredir. Çoktandır taptığı makin"
artık fazla mükemmelleşti. Üzeriı,. 
de üzene bezene çalışacağı senç bit 
ilah istiyor. 

Bu ili.hın ne olacağını tahmin t 
demem; fakat ona şimdiden secde 
ediyorum. 

Nurullah AT/\ 
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Hayvan 
E'konomi 

Bir senede açılan ve 
kapanan müesseseler 

Ticaret odasının bir istatistiği 
t
i-

Ticaret odası lstanbulda ti· ) bere göre Edremit'in en büyük 
taret sahasındaki inkiıafı tes- 1 zeytinyağı fabrikalanndan biri 
lıit ve kapanan müesseselerle yanmıştır. Bu yanan fabrika 
•çılanlar arasında bir mukaye- Sezai Mehmet Bey müesıeseıi
•e yapabilmek için ıayam dik- ne aittir. Sezai Mehmet Bey 
~at bir istatistik yapmıştır. Bu müessesesinin Edremit ve civa 
1 statistiğe nazaran halen latan rmda üç fabrikası vardır. Ge· 

et 

l 

n 
a 

lıul'da h,Ji faaliyette bulunan len malumata nazaran yanan 
Odaya muhayyel 1816 müesse fabrika Edremit şehri içinde 
le mevcuttur. Bunlardan 593 Ü bulunan ve en büyük fabrika
tirket ve 1223 ü fertlere aittir. dır. 
Bu müesseseler 13 muhtelif fU Bu büyük yağ fabrikasının 

j bede çalışmaktadır. gece ve fabrikanın kapalı oldu-

n 
a· 

1930 senesinde 196 tirket ğu bir zamanda yandığı anla· 
343 fert müessesesi yeniden fa· tılmaktadır. Bu vaziyet karşı -
•liyete geçmiştir. 1930 senesi ımda kapalı bulunan bir fabri
tıihayetinde 331 i fert ve 198 İ kadan nasıl olupta ateş çıktığı 
!irket olmak üzere 529 ticareta anlaıılamamaktadır. Yangının 
ilenin kaydi İptal edilmiştir. neden çıktığı malum değildir. 

İstatistiğe nazaran 1930 se
llesinde İstanbul' da ticaı-et ve 
1•ııayi hareketi artmıştır. 

r 

Milli vapurcular hak-
kında bir haber 

Milli vapurculuğumuz ara
••ııda devam edip gelenrekahet 
eıı had bir devreye girmiştir. 1 

Bu muzir rekabet bu işle 
• ııılı eşgul olanlan ve ticaret erba 

•nı olduğu kadar hükumeti de 
hkından alakadar etmektedir. 

Dün şehrimize gelen bir ha-
~ ~rde bu mesele etrafında Hü· 

kurııet mehııfilinde düşünülen 
lıir şekilden bahsedilmekte idi. 
Bu habere nazaran, milli vapur 
"_Uluğumuzun bu rekabetin tev
lıt~·deceği fena neticelerden vİ· 
kayesi için, elde mevcut vapur 
ların her hangi bir suretle dev
lete mal edilmesi düşünülmek-
tedir. • 

Diin bu haberi te} it reler ma 
lıiyette yeni bir haber gelme
llıiştir. 

Sehrimizin alakadar meba
- filin-de böyle bir şeye pek ihti

llJal verilmemektedir. Yalnız 
- ~Unun Seyrisefainle yeni bir an 

~tma zemini bulunması şek
! lıııde tecelli etmesi muhtemel 

kÖrülmektedir. t 

Yunan halıcılığı 
'( Yunanistan Maliye nezareti 

iman gümrük idarelerine çok 
'tıühim bir karanm tebliğ et
ltıiştir. 

Bu tebliğde ihraç edilecek 
~Unan halılarında kullanılacak 
"Oyaların gümrük resminden 

ı 
llıuaf olacağı bildirilmektedir. 

1
• Bu kararla Yunan hükume
~ hariç piyasalarda Yunan ha
larmı sürümünü temin için 
~k kuvvetli bir adım atm19br. 

tlububat piyasalannda 
tereffu var 

Ofisin son aldığı haberlere 
~az.aran dünya piyasalarında 
llbubat fiatleri yükselmiıtir. 
. Bu cümleden olarak Bulga· 
~•tan'da hükUmet tarafından 
llbubat alım ve satımına me
~ur komisyon 20 T. Evvelde 
d>tgdayın kilosunu 2,11 leva
·'ıı satmıştır. Halbuki bu ta
~hten evvel komisyon bufda
~ıı kilosunu 1,95 leva'ya sat-
ıttır • 

j Bir zeytin yağı 
1 fabrikası yandı 

Dün §ehrimize gelen bir ha-

~ Kambiyo Borsası 
lsterun 827,,1250 Kuron 16,08,00 
Doıar 0,47,56 Şlllng 3.56,611 

' frank - - -12,06 Pezeta 5,35,00 -1 ·reı 9,14 Rayşmarl< 2,04,3< 

frank B. 3,40,00 ~ Z~ -

l>rahml 38.70 Penı:B 3,05,25 

Frank 1. 2,42,30,-Ley --.::.=79,50 

J 1~tva 82,26,50 Dinar 26,25 

~lorln 1,17,40 -Çervon-;;- -

ı lıorsa 
harici { 

Altın 940 
Mecidiye 51 
Bank!JOf 272 

E:sham ve Tahvilibn nevi 
l&1lkrazı dahili 
!lilyua muvahhfde 

~kranıfteıı Demlryolları .- 2,80 

Aldığımız malumata naza
ran, Sezai Mehmet B. mahtum 
larmın bu fabrikası 100,000 li· 
raya sigortalı idi. 

Bartında bu sene ih-
racat az 

BARTIN 25 (Milliyet) - Ana
dolunun Karadeniz sahillerine 12·13 
kilometre mesafede iki derenin ara
sında kain Bartın kasabaoı Anadolu
nun ekser değil, belki bütün kaza 
merkezlerinin ve hatta bir çok vila
yet merkezlerinin fevkinde hastaha
nesİle, sinemasile, park ve gazinosu 
ile mamur ve mühim bir ihracat is
kelesidir. Eski Kaatamoni vili\yeti
nin Safranbolu, Araç, Daday, Çer
keş a-ibi kazalannın iskelesi ve bu 
menatık istihıoalitının mahrecidjr. 
Yumurta, ceviz içi. av derisi, tiftik 
gibi istihsaliit ve ihı·acatı senevi 
700,ÔOO lira raddesinde olup, buna 
memleket istihsalatı için istihsal' o
lunan bir milyon lira kıymetir.de ke
reste de ilave olunursa Bartın kasa
basının memleket ticnretindeki rolü 
tezahÜ':" ve taay;'Un eder. Senelerin 
teraküm ettirJigi s€:rvete dayanarak 
aJ .... r.•ümul' mali ve iktısadi sıkıntı
y ı ~ ğüs genneğe çahşan Barlının 
bu 11ene ah,,.aJi havaiyenin müsaade
sizliği dofayısile b~r tü .. lü matlüp fa
aliy~ti gC::&teremeyen kereste istihsa
li itinden ve ihracat memleketlerin
deki siyasi, idari, iktnadi ve mali ka 
ra.rıızlıkların tahtı tesirinde ka!a.11 
yuinurta satışından yüzü gülmedi. 
Senevi 35, 40.000 metre mikap ke
reste istihsal ve ihraç c.dcn Baı tın 
mevsim &onu eeldiği halde, bu sene 
bu mikdaruı henüz nısfını bulmadı. 
Bu mevsimlerde sandığı 65 - 70 lira 
eden yumurta bu sene azami 40 - 45 
liraya geçmedi. 

Manisada da tütün 
satışı iyi değil 

MANiSA 24 (Milliyet) - Mem
leketinıiz tütün rekoltesi kalite ve 
kantite itibarile bu sene sair senele
re nazaran dalıa feyiziidir. Bu sene 
Manİ•c tütü:ıcüleri pek büyük ümit
ler besliyorlardı.. Fakat piyasanın 
açıldığı günlerden her: satış ve alım 
muhitinde görülen betaat can sıkı
cı ve düşündürücü şcklile el'an de
vam ediyor.. Bazı yerlerde piyasa 
henüz açılmaınıştır. Bütün Ege mın
takasında tütün satışlarında bu sene 
görülen tedenni Manisa ınüstahsil
lerini de derin dtirin düşündürüyor. 
Bazı kumpanyalarm geçen sene yük 
sek fiatlerle yaptıklan mübayaatın 
acısını çıkarmak iıtedikleri esefle gö 
rülüyor- HnlihllZJl"daki vaziyete na
zaran tütünlerimizi alacaklarım zan
nettiğimiz Amerikan kumpanyaları
nın aralarında bir anlaşma yaptıkla
rı muhakkaktıı-Şimdi>e kadarManisa 
nın Eğriköy, Karaoğlanlı köylerin
den Glen kumpanyası 100 bin kilo· 
kadar, Ostro kumpanya11 Alibeyli 
ve sair nevahiden 30 bin kilo kadar 
mübayaat yapmışlardır. Kasaba ka
zasmın Ahmetli nahiyesinden gene 
Glen kumpanyası 50 bin kilo kadar 
tütün almıştır. Keza Salihlinin poy
raz ve Kemer köylerinden gene GJen 
kumpanyası 40 bin kiloya yakın tü
tün mübayaa etmiıtir. Fiatlere gelin 
ce; Glen kumpanyasının aldığı tü
tünler 80 • 110 kurut arasındadır. 
Ostro kuml'anyası İse 50 ., 70 kuruı 
arasında mubayaat yapmıştır. Mani
sa vilayetinin bu seneki tütün rekol 
lesi 25 milyon kilo tahmin ediliyor. 
Bunun 15 milyonu nefsi kazaya ait
tir. Yila;ı:e.ti~z içinde kemiyet ve 
keyfıyet ıtıbarıle en İyi tütün yetişti 
ren mıntaka Akhiaar kazaaıdır. Ak
hisarda tütün satııı biraz daha iyi. 
çedir. Şimdiye kadar bu kazamızda 
fiat seksen - yüz otuz idi. 
Amerikan kumpanyası tarafından 
400 bin kiloya yakın miibayaat ya· 
pılmıştır. Biz bu kumpanyaya aynı 
fiatlerle Soma ve Kırkağaç kazala
nndan 50 bin kilo kadar tütün aatın 
almıtlardır. Glen kumpanyaaı da Ak 
hisardan bir mikdar tütün almıftır. 
Görülüyor ki umum rekoltenin ya-

1 \ .... - :1 .,. 

MiLLİYET SALI 21 TEŞRiNiEVVEL 1931 3 

• • 
sergısı dün açıldı •• 

Belediyede 

Fenni 
Süthane 
Belediye süt meselesi 

ile yeni-
den meşgul oluyor 
Belediye süt meselesi hak

kında bazı yeni tetki~ata başla
mı§hr. Yalovada Millet çiftli
ğinde tesis edilen bir süthane 
gibi §ehrirnizde de asri bir süt 
ltıme yaptırılacaktır. Bunun i
çin yüz bin lira paraya ihtiyaç 
olduğu anlaıılmı§tır. Bu tahsi
sat 1932 bütçesine konacaktır. 
Süthanenin Şitli arkasında 1J. 
yas ağa çiftliğinde tesisi muva 
fık görülmektedir. Bu takdirde 
İstanbul temiz süt içebilecek· 
tir. 

Büyükada elektriği 
Belediye mühendisleri dün 

Büyükadaya giderek elektrik 
tesisatını teftiş etmitlerdir. 29 
teşrinievvel Cümhuriyet bayra
mında Adada elektrik yanacak 
tır. 

Kasımpaşa hastanesi 
Kasımpaşadaki bahriye has 

tanesinde bazı tamirat yapıl· 
maktadır. Belediye bu hastane
yi almak için tetkikat yapmak
tadır. Belediye hastaneyi aldı
ğı takdirde tamir edilmiş vazi· 
yette ve tam olarak devredile
cektir • 

Otobüsçüler bir vekil 
gönderdiler 

İstanbulda otobüs , işletme 
imtiyazimnın belediye tarafın
dan alınacağı haberi üzerine, 
otobüs sahipleri, Vekaletie te
masta bulunmak üzere dün ak
şam Ankaraya bir vekil gönder 
mişlerdir. Ayrıca dıı, dün akşam 
Başvekil ve Dahiliye vekiline 
bir telgraf çekerek haklarının 
korunmasını rica etmİ§lerdir. 

Ankaradan gelecek cevap ü
zerine hareket edeceklerdir. 

Kreşin yetiştirdiği 
çocuklar 

Darülacezede bazı tamirat 
yar.;ıimaktadır. Kreşte mevcut 
148 çocuktan bir kısmı mektep 
lere yerleştirildiğinden kreşte 
105 çocuk kalmıştır. 

Darülacezeyi himaye 
Darülacezeyi himaye encü

meni tamamen teşekkül etmiş
tir. Muhittin Beyin Ankaradan 
avdetini müteakip encümen ilk 
içtimaını yapacaktır. 

Vapur şirketlerinin 
tevhidi meselesi 

Limandaki savahili müteca· 
vire vapur şirketlerinin tevhidi 
meselesini tetkik eden komiı· 
yon mesaisini bitirmiş ve rapo 
runu belediye riyasetine ver
miştir. Rapor tetkik edildikten 
sonra, şehir meclisine verilecek 
tir. Meclis kabul ederse tevhit 
esası bir temenni ma'hiyetinde 
hükumete arzedilecektir. 

Nahiye hudutlan 
Belediye, nahiye hudutları 

ve yeni teşkilatı mülkiyeye gö
re yeni bir harita yaptırmıştır. 
Harita alakadarlara gönderile
cektir. 

Manisada istasyon . 
ınşası 

Manisa istasyon binası ıeneler
d~n beri ihtiyaca gayri kafi bir te· 
kılde bulunuyordu. Ahiren Kaaaba 
demiryo]u kumpanyası Manlıaya 60 
bin lira sarfile muazzam ve ,ehrin 
~hemmiyet ve ıerefile mütenasip bir 
ııtaıyon binasının inpsına karar ver 
miştir. Mühendiıler tarafından faa· 
liyete gec;ilmiıtir. 29 Teırinievvelde 
binanın temel atma merasimi yap da 
caktır. 

nında mübayaat pek ehemmiyetsiz 
kalmaktadır. Fiatlerin bu dütkünlü
iüne alakadarlar rekoltenin pek faz 
la olmasının da teıiri olduğunu IÖy· 
lemektedirler. Geçen senelere naza
ran istihsalat fazla olduğundan arz 
çok, talep azdır. Tütün inhisar daire 
ıjnin ayın yirmi dördünden itibaren 
burada da faaliyete geçip mübayaat 
yapacağı söyleniyor.. Müstahsilleri
miz böyle bir yardıma cok mühtac
trrlar 

Mahkemeierde 

Kadri ve Celal Nuri 
Beyler davası 

Sabık Yılmaz sahibi, Celal Nuri 
Beyden 5000 lira istiyor 

Dün ikinci hukuk mahkeme 
sinde, bundan bir müddet evvel 
tatili neşriyat etmiş olan Yıl
maz gazetesi sahibi imtiyazı 

Ahmet Kadri Beyin Tekirdağ 
meb'usu Celal Nuri Bey aleyhi
ne ikame ettiği davanın rüyeti· 
ne başlı:nmıştır. 

Bu davada Ahmet Kadri Bey 
Celal Nuri Beyden 5000 lira a
lacak iddia ediyordu, Celal Nu
ri Beyin vekili Kadri Beyin mu 
kabil teahhüdatı olduğunu, hu 
teahhüdat ifa edilmediği için 
mezkur 5 bin liranın Kadri Be
ye verilmemesi ıcap ettiğini 
söylemiştir. 

Kadri Beyin vekilleri Yıl
maz gazetesinin nasıl intişar et 
tiğini anlatmışlar, bu hususta· 
ki mukaveleleri, vesikaları, Ce
lal Nuri Beyin hususi mektup
larını mahkemeye tevdi ve Yıl
maz imtiyazının niçin Kadri B. 
uhtesinde bulunduğunu tasrih 
etmişlerdir. Kadri Beyin vekil
leri ayni zamanda Kadri Celil 
Nuri, Bali Beylerden mü;ekkep 
olan Yılmaz §irketinin nıçın 
Limted' e inkılap etmediğinin 

sebeplerini izah ederek taktim 
ettikleri vesikaların tetkikım 
rica, şeriklerden Kadri ve Bali 
Beylerin alacağında alakası bu 
lunan Dino zade Hüseyin paşa· 
ya da davanın ihbar olunması
nı istemislerdir. Mahkeme ve
saikin tetkikma karar vermiş, 
dava 14 teşrinisaniye talik edil 
miştir. 

Melek Hanımın 
Ölümü 
Bir doktorun teflkifine 

karar verildi 

Ahmet Rıza Bey isminde bir 
dişçinin yanında üç seneden be 
ri çalışmakta iken geçenlerde 
Beyoğlunda Jeremyan hastane 
sinde ölen Melek Hanımın ölü
müne ait tahkikat devam et
mektedir. Melek Hanımın tıb
bi bir tedavi neticesi öldüğü 
anlaşılmaktadır. Bu ölümün 
kalp sektesinden ileri geldiğine 
dair rapor veren Dr. Şirinyarun 
tevkifine lüzum görülmüş ve 
doktor dün akşam tevkif edil
miştir. 

~ayvan sergisi dün 
merasimle açıldı 

Hayflan sergi•intle birinciliği kazanan at 
Hayvanatı ehliye serııiıi düD aa· du. Sersinin hayvanatı ferıiye şube· 

at 14 te Dolmabahçedeki eski Hu- sine 6 aygır, 35 kısrak, 47 tay, 7 
ahırlarda vilayet Baytar müdürü Ra merkep ve ester olmak üzere 95, hay 
ıim Bey tarafından kü~at e~lmiştir. nnatı bakariye şubesine 15 boğa, 
Küşat resminde beledıye reıa mua- 31 inek olmak üzere 46, koyun ıube 
vinleri Nuri ve Hamit Beylerle be- aine de ı4 koç, 34 koyun olmak üze 
tediye baytarı Esat, ziraat müdürü re 48 koyun ve koç kaydedilmiştir. 
Tahsin Beylerle kolordu baytarlan Sergide 95 hayvan sahibi mükifat 
vilayet ve belediye erkanı hazır bu- kazanmıılardır. 
lunmuşlardtr. Se~!fİ.~?,t•t ed!lmeden Birinciliği Haydar Efendinin, ikin 
evvel Baytar muduru Raaım Bey, cilii{i Süleyman ve Mürteza Efendi
ulah encümeni ilisi tar~ından ter- teri;, aygrrları kazanmışlardır. Birin 

Maarifte 

Balka.nlarda 
S«?yahat 

Muallimler Balkan 
merkezlerini 

ziyaret edecekler 
Balkanlılarla olan samimi dostlu 

iu daha ziyade takviye maksadile 
iki ay sonraki aömeıtr tatilinde muh 
telif zümrelere mensup bir muallim 
kafilesi bütün Balkan memleketle
rini dolaşmak Üzere bir aeyahat yaa 
pacaklardır. Bu aeyahata kaç mual
limin iştirak edeceği henüz kat'i o
larak ma!Unı değildir. 

Türk muallimleri bütün Balkan 
memleketleri merkezlerini dola,a
caklar, oradaki meslekla§ları ile te
mas edeceklerdir. Dün, ıeyahatı ya
pacak kafile namına maarif müdür
lüğüne mürawt edilmiıtir. Maarif 
müdürlüğü bu hususta liıımn geleD 
makamatla temas ederek vaziyeti 
tetkik edecektir. 

Gazetecilik mektebi 
Darülfünun divanı pazar ııünii 

içtima edecektir. Bu toplantıda ga· 
zetecilik mektebi müzakerab devam 
edecektir. 

• Divan bu içtimmnda ağlebi ihti
mal bu husustaki tetkikatını ikmal 
edecektir. Divan kararını verdikten 
sonra Maarif vekileti de karan tao
dik edecektir. 

Mektepte tedrisata ikinci sö
mestr başmda yani kanunusanide 
muhakkak batlanacaktır. 

Alpullu fabrikasında 
tetkikat 

·Fen fakUltesi kimya zümresi 
son sınıf talebesi kimyayı sınai 
de okudukları şeker imali usu
lünü mahallinde görmek üzere 
müderris dr. Cevat Mazhar Bey 
le birlikte Alpullu şeker fabri
kasına gitmişlerdir. Giden tale
be şunlardır: Güzide, Neriman, 
Fikret Hanımlar, Salihattin, 
Muhip, Nuri, Ali, Niyazi, Er • 
tuğrul, Fahri, Yaşar efendiler. 

Ayakkabıcılar 
koopera lifinde 

Umum ayakkabıcı san'atki.ran ko 
operatif cemiyeti heyeti umumiyesi 
pazar günü cemiyetin merkezi olan 
Çartıkapıda ticaret komiserlerinden 
Bahri Beyin riyasetinde İçtima et
miş ve içtimada heyeti idare rapQru 
kabul edilmiş ve kooperatifin faaliye 
tine devam etmesine karar verilerek 
heyet ve ınürakıpler tayin edilmiş
tir. Heyeti idure azalıklarına Meh
met Ali, Halil Sıtlo, Bahri, Nuri, 
Hüseyin Hüsnü, Omer usta, Sait, 
Karpuzyan, Honamak, Salih, Fuat, 
Muhiddin Bey ve Efendiler, müra
k.ıplildere de Remzi, Cemal, Abdul
lah Beyler intihap edilmiştir. Heye
ti idare cumartesi günü sabahleyin 
içtima ederek reis, müdür, muhase
beci, veznedar ve kitibini intihap e
decek tir. 

Bir mermi iki kişiyi 
parçaladı 

Maratta D:vanlı mahallesinde Ra 
mazan zade Hacı uata ile kalfa11 pat 
lamamıt bir mermi bulmuılar, bazı 
kı11mlarmı aökmek İs terlerken mer
mi patlamıştır. Hacı usta ile kalfası 
paramparça olmuılardır. 

Cümhuriyet 
Bayramı 
Askeri merasim 

tesbit edildi 
de 

Perıembe günü yapılacak Cüm
huriyet bayramı meraıiminin aıkeri 
kısmı da teıbit edilmiıtir. Prorra• 
ma nazaran: 

1 - Saat 10,30 da mektepler ve 
kıtaat Beyazıtta yerlerini almış ve 
toplanmış bulunacaklardır. 

2 - Saat 10,45 te meralİm ku
mandaru mektepleri ve krt'alan tef. 
tiş ve muayene edecek ve kendisi 
bunlar tarafından seiamlanacaktır. 

3 - Teftiş ve muayene bittikten 
sonra saat 11 de Beyazıtta tribün ö
nünde vali ve kumanda.o önünden 
bir merasim &'eçiti yapılacaktır. 

4 - Merasim geçİfİnİ yapan 
mektepler ve kıt'alar Beyazıt - Sul 
tan Ahmet • Sirkeci - Karaköy . Şit 
hane yokuıu · Tepebaıı - Galatasa
ray - istiklal caddesi yolu ile Tak
ıime gidecekler Te orada Cümhuri
yet abidesi önünde abidenin muhitin 
de duracaklardır· Muzika iıtiklitl 
marımı çalacak, kıt'a resmi tazimi ;. 
fıı edecektir. Bu sırada vilayet tara
fından abideye bir çelenk konacak, 
ve müteakıben kıtaat ramizonlarına 
avdet edeceklerdir. 

5 - Tam zevalde Selimiye ve 
Taksimden yirmi birer atun mera· 
sim atıtı yapılacaktır. 

6 - Geceleyin talebe Ye asker u 
rafından fener alayları ve eğlence 
!er tertip edilecek, askeri muzika 
Ü sküdarda Doğancılar parkında aa· 
at 19 dan gece yansına bdar çala· 
u.ktır. 

Alay ıu sırayı takip edecektir: 
1 - Harp malulleri. 
2 - Harbiye Mp. "" muzikau 
3 - Deniz Harp Mp. 
4 - As. bbbiye Eczacı ve Bay-

tar mektepleri. 
5 - Kuleli Aı. Li. ve muzikaaı. 
6 - MaltepeAs.Li. ve muzikası 
7 - Piyade ala11 v• fırka mu 

zikası. 
8 - Muhabere BI. 
9 - Mızraklı Sv-BI 

10 - Topçu Tb. 
11 - Polis. 
12 - itfaiye 
13 - Mehter takımı 
14 - Sivil mektepler. 
15 - Sivil tel"kküller n ttmi. 

yeller. 

Cumhuriyet bayra
mında rozet 

Veremle mücadele cemiyeti Cüm
huriyet ba) rrumna müaadif perşem 
be ııünü rozet tevzi edecelrtir. 

Malullere .. 
Mütekait Harp Malulleri 

Cemiyeti Merkezi Umumisin· 
den: Cemiyetimizin iftiraRi'~
karrür ettirilen Cümhuriyef' 
bayramı merasimi hakkındi:gö 
rüşülmek ve lazım gelen terti
bat alınmak üzere bilhassa si
yah ve koyu reokde elbiseleri 
olan arkada§larımızın 27 ve 28 
salı ve çarşamba ııünleri behe
mehal Cemiyet merkeaini tqrif 
buyurmalan ehemmiyetle rica 
olunur. 

Halk ninde iMie 
Her sene Türk Ocağı Cüm

huriyet bayramında bir balo ve
riyordu. Bu sene aynı biaayı İ!· 
gal eden fırka Beyazıt kazası 
bir balo verecektir. 

tip edilen hayvanatı ehlıye aergileri <ciye 150 lira, ikinciye de 80 lira lzmir vilayet meclisi 
nin, diier vilayetlerde olduğu gibi, verilmiştir. ı"ntı"habah Bursada Dayahatun mahallesin-
lıtanbulda da açılmakta olduğunu, Kı akl B" · "Jj•• p H ~- 53 d AL--· 

Hala arap harfleri 

. 200 1928 . sr ar: ırıncı gı ı·enı a uen yaşın a .........,.. Feni Efea-
1927 aenesınde • senesınde ı· B · A · · d k" la • · 1 · d • ·ı- et ı· · d" da b" boca ,. __ ,, un eyın gu ısının e ı sragı, ı- zmır e umumı vı ay mec 111 ı nanun ır .........; kelıir için 

Resmi küşattan bir intiba 
201 1929 senesinde 222, 1930 sene
sinde 194, 1931 senesinde de 189 
hayvanın kaydedilerek bu suretle be 
şinci hayvan sergisinin de küşat edil 
diğini söyledi. Bu sergilerden edilen 
istifadt:yi de izah ettikten ~onra kor 
delayı keserek sergiyi küfat etmesi
ni belediye reis muavini Himit Bey 
den rica etti. Hamit Bey de sergi 
için &'Österilen faaliyettenbahsederck 
kısa bir nutuk söyledi ve Baytaı· 
müdürü Rasim Beyi tebrik etti. Bun 
dan sonra serg-inin kapısındaki kor
deliyı kesti ve sergi gezildi. Sergide 
teşhir edilen hayvanların her biri 
hakkını!" Rasim B. malümat veriyor 

kinciliği Binbaşı Muotafa, ve süvari İntihabatında Halk fırkaaınm nam- de iki çocuğa Arap Jı.f1eri1e den 
Binbaşısı T .. hsin Beylerin kıarakJa. zet göstermeyeceği bildirilmektedir. veriı·ken zabıtaca ıröriiJerek derdest 
rı kazanmışlardır. Birinciye 100 di- Fırka mensuplarından iateyenler I edilmiı ve evrakile adliyeye veril-
ğerlerine 70 er lira verilmiştir. namzetlilderini koyabilecekleridr. miştir. 

Taylar: Birinciliği Ulvi Beyin-:===========---=---===----=-=-----• 
ve Faik Beyin, ikinciliği Ahmet Sa- ı J 
di ve Ihsan Beylerin tayları kazan. zci er dün Ankaraya gı" ttiler 
mıttrr. Birinci 80, ikinci altmıı lira 
alacaklardır. 

Merkep: Birinciliği Ali Ef., Be
kir Bey, Ali Ef., ve Osman onb"§t• 
nın merkepleri kazanmışlardır 25 
Ura alacaklardır. ' 

Boğalar: Birinciliği Halit Be· 
yin ve Aziz Efendinin,'lkinciliği lb
rahim oğlu Mehmet ve Faik Efendi
lerin boğaları almışlardır. Birincile
re 70 er, ikincilere 40 ar lira verile
cektir. 

inek: Birinciliği A:ziz ve Meh· 
met Efendilerin, ikinciliği Manok ve 
Faik Beyin İnekleri kazanımılardır. 
Ei,·inciye 60 lira, ilôncilere 45 er li
ra verilecektir. 

Koç : Birinciliği Aziz ve Eyüp 
Pehlivan, ikinciliği Dimitri ve 1 ıma
il Efendiler kazanmıılardır. Birin oi 
ye 40 lira, ikinciye 25 lira verilecek 
tir. 

Koyun : BirinC:liği Ali Osman 
oğ~u Ali A~~:ım ve lbrahim oğlu 
Alı Efendının, lkincilı'ği Aziz ve 
Mehmet Refik Efendilerin koyunla- • 
". k~2<1nmış~ır. Birinciye 40 lira, ;. 29 teşrinievvel Cümhuriyet ı trenle Edirne lisesi ve kız, er-
k.,,Sy~ ~5 lıra vbaerilece_kt_?"· bayramında Anl<arada yapıla. kek muallim mektepleri izcil-eri 

eı gı çarşam gunu aktamına d A k · · ı d" c· 
l<~dar ha_l~a açıktır. isteyenler sergi cak muazzam geçit resmine İş· e . n _ar~ya l!'ıtmıı_e~ ·~· •· 
yı ge7ebılırler. Hayvan sahiplerine t" k ed k İ t b I . .1 . den ızcılerın mıkdarı bındır. Ka 
mükafat ve şahadetnameleri çarıam •r.a ece s an u_ ızcı ~n fileye İstanbul erkek lisesi mü 
ba günü saat 14 te bir heyet buzu. dun akşam dokuz trenıle Anka dürü Celal F Prdi Sev riyuet el 
runda verilecektir. ravıı. hareket etmi !erdir 
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27 TEŞRİNiEVVEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
İstanbul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç İçin 

3 aylığı 400 kurut 800 kuruı 

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

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıı:eçen nushalar 10 kuruı 

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

Gazetemiz ilin)ann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

r Bugünkü hava 
Yeşilköy askeri rasat mer 

kezinden verilen malilmata 
nazaran bugün hava kıs
men bulutlu olacak, rüzgar 
mutedil surette ekseriyetle 
garpten esecektir. 31-10-26 
da tazyikı nesimi 761 azami 
suhunet 24 , asgari 10 dere
ce kaydedilmiştir. 

lF1:• li~ 
Arslan avı ... 
Şu aralan avcısı Sait yok 

mu? .. Bir şeycik demem Allab
tan bulsun .. Akşam gazetesin
de yazdığı -doğruluğu Allaha 
emanet!- bir sürü aralan avı ni 
ki.yesi üzerine lstanbulda her 
kese bir arslan avcılığı hevesi
dir geldi. Bir taraftfan: 

- Herkesin kalbinde bir ara
lan yatar - darbı meselini bilen 
ler kalp avlamağa çıktılar .... 
Bundan gafil olan diğer bir kı
sım da hakiki arslan vurmak he 
vesine düştüler... Belki bu ze
vatta cesaret vardır, lakin orta 
da avlanacak arslan yok! ... 

İşte bu tayfadan bir dostum 
var. Kendisi avcı geçinir bir a
damdır, geçen sene yazmıştım. 
Ava giden boş gelmez.. Vura
masa da satın alır, heybesini 
doldurur Böylesine de can kur 
ban.Kan döküp günaha girecek 
yere para döküp borca girer .... 
f.ve de av eti getirir.. Bu zat 
ta arslan avına merak etmiş .... 
T aoıdıkları arasında benim gi
bi arslanlar da yok değil. Fakat 
onun tuzağıoa düşmezler.. Ne 
yapsın? Düşünmüş, taşınmış ... 
Şu kararı vermiş ... 

- Arslan vurmağa amade
yim .. Lakin arslanlar benden 
korkup kaçmış olmalılar ki; ci 
varda görünmüyorlar .. Ben de 
ayaklarına gidemem... Şu hal
de? Şu halde... Arslanın men
sup olduğu fasileden diğer bir 
hayvan vurabilirim. Meseli. ke 
di!. .. 

Ve bu karan üzerine oturdu 
ğu mahallede kedi kalmamış, 
hepsini birer birer vurmuş. Şim 
di bunu işiden arslanlar korku 
dan tirtir titriyorlarmış.. Ne 
dersiniz! Arslan yerine kedi 
vurmaya! 

Yalnızlık! 
Yalnızlık Allaha mahsus di

ye sofuca bir darbı mesel vardır 

LİLİAN HARVEY KATE von NAGY 

Y enibahçede stadyumdan evvel 
misafirhaneler yapmalı .. 

Ağacın altında 
Hatice kadın eğilerek yata ı can geldi. O vakit tavukların 

ğından çıktı. Her sabah bu ız- aç olduğunu düşündü. Çaresiz 
tırap, bu ağrılar .. Kendini to- bahçeye çıkacaktı. 
parlayabilmek için saatlerce Tavuklar, serptiği danlara 

Bir iki gündür gazeteler, 1 bilecek kadar büyük yer; oralar bacaklarını oğmak lazım geli- vahşi kurtlar gibi saldırdılar, 
İstanbul stadyiımiınniın Yeni 1 da şehrin içinde bulunmaz da yordu. Fakat konu komşu, hele horoz solucan bulacağım 
bahçede yapılması bahsini u- onun için şehrin haricine ya~ı- eş dost, batta tabiat bile onun diye, ağacın dibini öyle eşmiş 
fak ufak didiklemeye başladı- lır. Yoksa (Stadyum) şehrın bu hastalığına lakayttı. ti ki .. Hatice kadın, bu eşilen 
lar .. Bunların içinde İşe ciddi haricinde yapılır diye bir kaide Son günlerde ağrıları 0 ka yerde parlak bir şey gördü. A 
surette taraftar veya aleyhtar yoktur. Buna rağmen bu şehir dar arttı ki, nihayet bir doktor ğacın dibine gitti. O da zayıf 
olanı yok.. Mevzuu cımbızla tu haricindeki stadlarda ancak çağırtmağa karar verdi, gelen parmaklarile biraz eşel~i. A
tuyorlar.. beynelmilel veya milli final doktor da: man bir define olmasın! Kalbi 

ve 
HENRYGARAT 

tarafından temsil edilen 
(Princesse a VOS oı:ıdres) 

Fransızça kopyesi 
MELEK 

Sinemasında 

ve 
WİLLY FRİTCH 

tarafından temsil edile 
(İhre Hoheit Befiehlt) 

Almanca kopyesi 
ELHAMRA 

Sinemasında 
görüp dinlemek için yerlerinizi temin ediniz. 

ilaveten: sesli varyeteler ilaveten: '"UFA"' nın cÇi-

ve PARAMOUNT Jurnal hali-
çek.lerin zekaveti> Fransızça 

sözlü ilmi film ile Paramount 

hazır havadisleri Jurnal. 

Bu film pek yakında Ankarada «Klüp» sinemasında 
g-Österilecektir. 

Bir « U F A » operetidir. Gazetelerden biri de stadın maçları gibi mühim müsabaka _ Elektrik lazım bu işe! heyecandan çarpıyordu. \ 
nerede yapılması lazım gelece lar yapılır, üst tarafı gene şeb dedi. Toprak açıldıkça, küçük bir !111----------••••••••••••••••lıj 
ğini karilerine soruyor ve biri- rin içindeki stadlarda geçer.. Her elektrik beş lira! Ha- küpün sırtı meydana çıktı. Ar Zamanımızın en muazzam süpeırprodüksiyonlarından 
birine zıt cevaplar alıyor.. Bizde topu tüfeği bir tane tice kadın bu parayı nasıl ver- tık Hatice kadın hastalığım fi biri olup genç artist WİLLİAM COLLİER ve MARİON 

Ser.im tekrar bu mevzua stad yapılacak, onu da şehrin sin? Bu iki odalı küçük evin lan unutmuş, sırtlan gibi mü- NİXON gibi müstesna iki yıldız tarafından temsil edilmiş 
dönmek isteyişimin sebebi şu- en ıssız ve en yolsuz, vasıtasız akan damını bile aktartama- temadiyen toprağı eşiyordu. gôz kamaştırıcı bir şaheser 
dur : yerine yapmakta faide ve mana mıştı. Nerede kaldı böyle mas Küpün ağzında artık büsbü K I Z I L K I L 1 Ç 

(Stadyum) un Y enibahçede yoktur. Benim sinirime doku- raflar.. tün meydana çıkan taşı şöyle Önümüzdeki Pe1embe akşamı 
yapılmasını isteyenler, orada nan şeylerden biri de şu ... İki Hastalık bile zengin işidir. bir itti. Yuvarlak, sarı bir ma- A S R S 1 N E M A D A 
yapılmasını istemiyenlerin ne- lakırdıda bir : Öyle iken Eukara ne yapsın? den! Taşı çekince bir de ne gör Perde aralarında: Meşhur İspanyol dansözü 
ye istinat ettiklerini bilmezler. - Efendim, stadyumun Bastona dayanarak topalla- sün! Yüzlerce yuvarlak, çil çil P A Q U İ T A P A G A N ve gitaristleri 
Bilmeye de lüzum görmezler. spor noktasından nerede yapı- ya topallaya sofaya çıktı ve altınlar.! '====== -
Çünki bizde baştan aşağı her iş lacağını bilmem amma, (Urba kendi kendine kararını verdi: Rüya gördüğünü zannedi- - J ı Tiyatro, S inema j 
te görülen bir aykırılık vardır. nism) nokt<)sından Yenibahçe- - Aadam sen de! Bu acı- yordu. Fakat rüya mı bu? İşte Mi 1 yon 1------------...J. 
Biz fikrimizin doğru olmadığı de olması lazımdır. diyorlar. ya da alışınz. ap aşikar hakikat! İstanbul Belediyesi 
oı müşahede etmek istemeyiz. Bu söz şu bir kaç senedir Mangalı yaktı. Soğuk mart Altınları ellerile tuttu. Par p • d Darülbedayi temsilleri 
Bunun için de sonunda fikrimi çıktı .. İçinde bir adım atacak havasında oda ısınınca kanma maklarırun arasından şırıl şı- e ~ 1 n e 
zin yanlış olduğu meydana çı- yolu olmayan bir şehrin hey'e- ............................... ·-······.............. rıl akıttı. Define olduğuna şüp T' Bugün akşam saat 21,30 da 
kar korkusile kimseyi dinleme ti fenniyesinin stad yaparken cak 600 kişinin ayağını yerden he yok! 

( Urbanism) zaruretlerini spor keser .. Elimizde 6500 kişi oldu N ? Ok -
yız. e zamanın parası. u- 1 D S ·· ı S 

Kazara fikrimizin yanlışlı- zaruretine tercih eden edalar ğunu düşünün. Bari oralarda u- ması da yok ki anlasın .. Fakat r. U eyman lffl 
ğıoı görürsek onu değiştirecek alması çok garip oluyor. cuzca kalınabilecek misafir ha ne olursa olsun, artık zengin Alemdar Sıhhat Yurdu, Dahili 
yere inadına yanlışta ısrar ede Yemiş, Balıkpazarı, Mah- neler yapınız!.. di. Sefalete yoksulluğa veda! ve narkoz tabibi. 

mutpaşaoın arkaları, yangın Otobüs bahsine gelince; be Evi tamir ettirecek, dokto- Her türlü dahili hastalıkları 2 den nz. . 1 
İşte (Stadyum) işi de aşağı yerleri ve harabeleri, rıhtrmsız lediye yakında imtiyazı a a- ra gidip her defasına beş lira 6 ya kadar Yurtta muayene ve teda-

yukarı bu safhadadır. Hiç kim sahiller, karanlık sokaklar, ya- cak.. Ona biner gideriz. elektrik parası verecek ve iyi 
se esaslı surette bu meseleyi zın toz, kışın çamurdan kurlu Dikkat ediyorum. (Stad- olacaktı. 
münakaşa etmek istemiyor. lamıyan binlerce yollar, urba- · yiım) iın Yenibahçede olması- O zaman, gençliğinde ihti
Ben Y enibahçenin aleyhinde nismin hangi bahsine girer a- oı isteyenler iki sınıfa ayrılı- yarlardan dinlediği define hiki. 
bulundukça bunu bir semt me caba?.. yor: yelerini hatırladı. 
selesi telakki edip: . Şimdi fikrime geliyorum. Bir kısmı İstanbu.1 tarafında insan böyle bulduğu parala 

vi eder. 

İstanbul Defterdarlığın
dan: 

KİRALIK DÜKKAN: 
- Canım, yapılsın da, bırak Türkiyede ve onun en kesif otura~ sporcular ... Sı~ bunla~- rı serbestçe satamaz. Gidip hü 

Yenibabçede yapılsın! halk merkezi olan lstanbulda dan bır hastane, bır tıyatro, bır kumete heber vermek lazım! No. 24122· Kemeraltı sokağı, 
Diyenlere rast geliyorum.. sporun ileri gitmesi büyük ve lisan. de~sanesi! bir uctız ~okan Lakin hangi daireye, hangi · Süleymaniye mahallesi, (Şeh-
Hata buradadır. muntazam bir (Stadyum} un ta, bır eglenceh bar, velhasıl a- kapıya baş vuracak? Evvela 
Ben (Stadyum} un yalnız inşasile ancak mümkün olabile !akayı celbedecek her ne ya- muhtara mı haber versin? On

spor yapmak için değil halka cektir . pılınası için fikir alsanız, ken- dan sonra kimbilir, daha nere
spor terbiyesi, spor zevki ver- Ancak böyle yerlere ecne- di civarla~ın.' 'ijylerler, bu?d~n lere gidecek? Haydi dolaştı, 
mek için en kalabalık yerlerde bi takımlar, koşucular, atlayı- tabii de bır şey olmaz .. y akıo dol&Jtı. Hükumete haber ver
yapılmasını istiyorum. Yerme cılar getirebiliriz. Faket bu ka bu bahse fikir verecekler, ken- di. Ya gelirler, hepsini elinden 
selesi münakaşa edilirken kar- fi değildir. Bizde tam bir spor di muhitinin ve hislerinin tesi- alırlarsa ne olacak? 
şıına ikide bir çıkıp soranlar o heyecanı ve ali.kası yoktur. rinin üstüne Çıkıp düşünebilen Soru·a zenginlikten de kork 
luyor: Bunu tevlit için halkı stadyu- !erdir. tu. Kırk senedir yaşadığı evi 

- Avrupadaki (Stadyum} ma çekmeye kalkmak abes 0 _ Diğer bir knım da: ni bırakacak, başka mahallelere 

zadebaşında Bozdağan kemeri 
yakınında kalaycı dük.kanıdır) 

aylık kirası 5 buçuk liradır.Ki 
ralamak temdiden açrk arttır
ma 4/ 11/ 931 Çarşamba günü 
saat 15 te Defteroarlıkta. 

(M-1) (3441). 

Kiralık Apartıman 
!ar şehrin içinde mi ya?.. !ur. (Stadyum) u halkın geçti - Efendim! ' Bizim Beyoğ- taşınacak kimbilir bu zengin 

Avrupayı görmek meziyet ği yerlere yapmalıyız.! Misali lunda işimiz ne? Türk mahalle mahallelerde kadınlar ne bi- Tramvay mcvkiine yakın Büyük 
1 d • ·b· ·· k k d d V l lerine bakalım! Derler. Bu bir çı"ıtı şeylerdı"r?. Ya sevg"ılı" ta- Pangaltı Cedidi ye sokağında No. 43 oma ıgı gı ı gormeme te a mey an a: e iefendi koşu ye 

bahat değildir. Fakat görme- ı rine bütün teşvike, bahsi müs- gaflettir. Bile bile şehrin en vuklarını ne yapacak? iki kat aparuman kiralıktır. Elektri 
dende görmüş olanlara kafa tut terek cazibesine, şıklığa, gü- kıymetli yeı·ini boş yere , esas- Ha.tice kadında deminki se ği, suyu, havagazı vardır. Altı odalı 
mak fodulluk olur. Avrupada zelliğine rağmen kaç kişi gi- sız, ve manasızca ecnebi un- vinçten ve neş'eden artık eser kısmı 40 lira, üç odalı kısmı 25 lira
şehirlerin ta göbeğinde stad- diyor? Oranın da vasıtası var surlara ait gibi gösteren kara kalmamıştı. Bilakis derin dü- dır. Halaskar Gazi caddesinde "U-
yiımler vardır. Lakin Olimpi- yeri var, halkı var. Lakin kal~ bir vahimedir. şüncelere varmıştı. Evet, zen - ğurlu" apartımanı Dr. İsmail Kenan 

h d 1 • • Bunlara sormaz mıyız?. · ) d h bedb h 1 yatlar gibi büyük a ise er ıçin balık yok. Bize, spora, spor gın o ursa, a a a t o a- Beye müracaat. 
yapılan muazzam stadları ala- cuya kalabalık lazım. Türklei"in en büyük mekteple- cağına hüküm verdi. 

rinden biri olan Galatasaray o b" 1 ·b· kü 

Yazan: Gerolombo Rovetta 
Tercüme E. : Bedrettin 
Talebe gecesi. 
Yakında : Kalbin Sesi ---
Kadıköy Süreyya 

Sineması 
.üreyya Opereti 

EFELER 
3 Perde Operet 

Meşhur Tanburacı Osman Pehlivan 
EFELER Piyesinde Zeybek oyunla 
rına kendi .sazile iştirak edecektir 
İlaveten Çifte Sağrrlar bir perdem 

komedi 

ADEMi iKTiDAR V~ 
BEL GEVŞEKL1CINE 

karşı en müessir deva S E R • 
V O İ N haplandır. Deposu İstan 
bulda Sirkecide Ali Riza merke' 
eczanesidir. Taşraya 1 5 O 
kuruş posta ile gönderilir. İzmirde 

İrgat pazarındaki . Trabzonda Yeni 
Fe.rah eczanelerinde bulunur. 

i'iii;i"i;i·;·:;y···:ı .. ~·:i~~·~:··y·;,_-;~· y enibahçede stad yaparsak mektebı· neden oradadır? Or- zamank, ı.rdçı gın gı ı 
T pün ağzını apa ı, üstüne top 

lığı sevmem. Lakin herkes be- oraya 10000 kişiyi bir kere gö dumuzun kıymetli fidanlığı rakları bastı. Kendisini fıkara- Ittihaclı ~ilII 
nim gibi düşünmüyor .. Yahut türün bakalım ... Ne ile gide- Harbiye niçin oradadır.? Vali lıktan ve 'hastalıktan kurtara-
aksi ben herkes gibi düşünmü- cek!.. Siz onları götüre duru- konağı neden oradadır? Şehrin cak altınları t,ekrar örttü ve TÜRK SİGORTA Ş1R.K.ET1 
yorum... j nuz. Ben bir de avdetlerini an resmi tiyatrosu neden orada gömdü. Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

Meclisteki müstakil meb'us- I latayım .. Ki.nunuevvelin onun oynar?... Şehrin resmi ziya- Eve girerken, ayaklarında İcra eyleriz. 
lardan birisine: da saat beşte Y enibahçe sbdın fetleri neden orada verilir?. ki derinden derine ağrılar ge- Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

- Müstakiller mecliste bir! dan 10000 kişiyi sokaklara dö- Reımıi suvareler neden orada ne belirdi. Fakat Hatice kadın Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanınd;,,. 
grup yapacakmışsınız?. Diye j künüz.. Bunların en aşağı tertip olunur? Bu sözleri söy- hiç ehemmı"yet vermedı" ·. j 

1

6500 · · d d d liAcentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. sormuşlar. Bu zat şöyle cevap tanesı cıvar a veyayakıo leyenler şüphesiz evir ikleri _ Adam sen de! Buna da 
vermiş: larda oturmıyan adamlardır. çamın büyüklüğünden gafildir alısrız . hına ela alısırız . 1 Tel: Beyoğlu - 2003 __ 

- ' Ben samimiyeti yaloızlıl(' Yerlerine nasıl dönecekler?!. ler .. Bilmezler ki; Beyoğlunda .. 
ta bulurum.. Ben size beylik bir cevap ve- ki emlakin yüzde doksan beşi • - ' 

Ben kendi hesabıma yalnızlık reyim:. Türk lt'alıdır .. Ve gene gafil- MAJIK JOHN BARRYMOR 1 
~;m~~~ ~:!~~~~;enl~:ı;:c:;eğ~ va; ~:::;::ı'.ar, otobüsler ~~'.!.::s~~:a ;;:~ci~=eki top;~ı1:~ 
yalnızlıkta biç bulunmaz ... De- Efendi! İki araba 50 kişi a- biz.im öz mallarımızdır. sinemasında Tac Devı·ren Ceneral 
ğilmi ya! lır. Beş dakikada bir hareket Atletizm F• derasyonu Reisi 111- 111 

FELEK edebilirse saatte 12 araba an- Bürhaneddin · ~--- ~ şaheserinde. <il(= -
Milliyet'in Edebi Romanı: 61 - Öyledir de neden hiç gel 

mi yordun bana? 
sattı: 

Ş .. h . ' 
bu: 

- Fatihli sevgili .. 
gilinle de böyle sinemalara gi
diyor musun, dedim. 

- Çünkü, biliyor musun, 
bu Fatihli sevgili sözü Şişlide 
koca bir fırtıaa uyandırdı. • • • • 

BAŞI DONUKLE '. 
lbrahim NECMi 

Süheyla yaptığı tesirin farkı
na varan ve bununla iftihar e
den bir güzel kadın tatlılığile 
kıı. anlık locanın içinde elini u
zattı. Şaşkın şaşkın duran Ah
met Nebilin elini tuttu. Yavaş
ça fısıldadı: 

- Otursana! 
Delikanlı, genç kadının ya

nındaki sandalyaya uzandı. Sü 
heylanın eli kendi eli içinde u 
nutulmuş, kalmıştı. Ahmet Ne 
bil bu yumuk, beyaz eli ne ya
pacağını bilemiyordu. Gözleri 
genç kadınla sinema perdesi a 
rasında gidip geliyordu. 

Birden bire eli içindeki yu
muk, beyaz el oynadı. Okşar 
gibi delikanlının eline sarıldı. 
Ahmet Nebil, hemen hemen 
ihtiyarsız olarak mukabele et
ti. O da o yumuk, beyaz eli ha 
raretle sıktı. Bir taraftan si-

nema üzerinde dünyanın bin 
bir tarafında geçmiş vak' al ar
dan birer parça biribirini kova
lıyarak görünürken, öte taraf
tan bu locanın içinde de iki 
genç ve ateşli vücudun el ele 
titreşmeleri, heyecanla sarsı
lışları yüreklerini vurduruyor
du. 

Bir başka manzara bitince 
ışıklar açıldı. O zaman Sühey
la ihtiyatla elini çekti. Biraz 
geriledi . 

- Nasılrm? 
- Emsalsiz! 

- Güzel olmuş muyum? 
- Fefkali.de! 
- Bütün tuvaleti senin için 

yaptım. 

- Mersi! 
- Sahiden memnun oldun 

mu? 
- $üphesiz ... 

Delikanlı, tabii heveslerinin 
sevkile devam ettiği sözlerin 
birden bire boğazına tıkandı
ğını hissetti. 
meşguliyet ... 

- Vallahi artık bu gazete
den de bıktım amma .. İstersen 
Reşit Beye söyliyeyim de seni 
bu kadar yormasın .. 

- Yok, hayır! rica ederim ... 
- Nedir, acamm? Bu ·kadar 

da olur mu artık ? 

- Yok, yok, artık gelirim. 
- Nasıl gelebilirsin? 

- Artık işlere alışıyorum. 
Evvelki kadar çok meşgul ol
mama 

Başka türlü iltifatlara alış
kın bir kadın tavrile Süheyla 
H.ı.mm, Ahmet Nebilin kulağı 
na eğildi. Delikanlının kulağı
le yanağını gıdıklıyan nefes !e
rile fısıldadı : 

- Yoksa beni böyle görün
ce, uğruma her şeyi feda ede
cek hale mi geldin? 

Ahmet Nebil, müstait bir 
talebe gibi, aldığı dersi hemen 

- up esız ... 
- Ah, riyakar seni! 
Işıklar tekrar sönmüş, asıl 

film başlamıştı. Süheyli.nın eli 
tekrar Ahmet Nebilin eline do 
kundu. 1 !<i genç tekraı· el ele 
geldi!e, . 

Beyaz perdenin üzerinde 
şarıltılarla akan bir su kena
rıoda, ı:.ğadar arasında biribiri 
ııi seven iki genç sım sıkı bir
leşmiş 1' Örüniıyordu. Süheyla 
gene fısıldadı: 

- Bak lıuıılar ne güzel biri 
birine )aklaşm•şlar. Sen de gü 
rültüsüzce sandalyanı yaklaş
tırsana ! ... 

Ve ... bir an döndü, baktı. 
- Fatihli sevgilinle de böy

le sinemalara gidiyor musun? 
Bu fısıltı Ahmet Nebilin ka 

fası içinde sanki bir top patla
mış gibi gürledi. Deminden be 
ılİ salonun ılık havası, yalnız 
perde üzerinde ışıklarla tadil 
edilen karanlığı, yanındaki 
~eroç kadından saçılan bayıltı
cı kokuların tesiri altında ken
dini unutmuı ıı:ibivdi Ru ·· 

Lakırdısı, birden bire salo
nun içinden bir elektrik cere
yanı geçirmiş gibi oldu. Şimdi 
Ahmet Nebil salonun her tara 
fında ışık ve sıcaklık saçap yüz 
!erce Nebahat hayali görü
yordu. Süheyli.nın geniş, be
yaz dekoltesi ona uzunca, be
yaz bir yüz gibi göründü. Genç 
kadının saçlarından, vücudun
dan dağılan bayıltıcı kokular 
kayboldu. Bu kokuların ıçın
den sanki kestane renkli saç 
telleri döküldü. perde üzerinde 
derinden bakan gözlerin saçtı
ğı ışıklar aksediyor gibiydi . 

Bu hayallerin içinde dalıp 
giden Ahmet Nebil hiç cevap 
vermemişti. Süheyla sabırsız
landı, başını daha geriye attı. 
Dudakları yavaşça Ahmet Ne
bilin yanakları üzerinden kaya 
rak kulağına dokundu: 

- Si;ylesene, Nebil... 
Deilkanlı, uykudan uyanı

yor gibi silkindi: 
- Ne söy)iyeyim? . . . 

- Öyle bir şey yok. 
- Nasıl bir şey yok? 
- İşte Fatihli sevgili .• 
- İnkar etme: Var, var. Ha 

tinden belli ... 
- Ciddi söylüyorum: Yok. 
- Canım, Şeyda Ki.mil Bey 

görmüş. 

- Yanlış .. 

Süheyla birden bire sandal
yasını geriye çekti. Filmi sey
retmekten -vaz geçmiş gibi de
likanlıya büsbütün sokuldu. 

- Dinle, Nebil: Ben kıs
kanç değilim. Sen delikanlısın. 
Eğlenmek hakkın .. Beni ihmal 
etmemek şartile senin Fatih
linle sevişmene ben göz yuma
rım. Y aloız bana emniyetsizlik 
gösterme. Doğrusunu söyle. 

- Vallahi ... 
- Dur, yemin istemem. E-

ğer bana işin doğrusunu söy
lersen sana yardım1m da doku 
nur. Çünkü ... Süheyla, bütün 
bütün delikanlının üzerine da
yandı. Daha gizli bir fısıltı ile 

Ahmet Nebildı birden bire 
yeni bir duygu canlandı: Şim· 
di bu sinema birleşmesinin ası 
gayesini hatırlıyordu. Öyle ya: 
Ahmet Nebil buraya ne bir lo
cada oturmak ve bir genç hanı 
ma refakat etmek iftiharı, ne 
de sinema matinesine suvare 
dekoltesile gelen genç bir ha
nımı okşamak zevki için gel
mişti. Bu daveti kabulden asıl 
maksat, Fatihli sevgili denilen 
Nebahat meselesinin Şişli sa
lonlarında uyandırdığı fırtına
yı öğrenmekti. 

Şimdi sinemanın karanlık 
salonu, perdenin üzerindeki 
uçucu ışıklar, locam!' ılık ha 
vası, yanındaki kadının güzel 
geniş dekoltesi,saçtığı bayıltıc 
kokular, hayalinin içinde ya· 
nan kestane renkli saçlar, u· 
zunca beyaz yüz, derinden ba
kan eli. gözler, hep silindi. De
likanlı adeta silkinerek davra11 
dı: 



İktibaslar 

Dünyan·ın en küçük 
cumhuriye!i: 

SAN-MARINO 
- Stokholmde çıkan DAGENS NYHE'J'ER den -

1 teşrinievvel bütün memle 1 San-Marino sokaklarmı dolaşb 
ketler için alelade günlerden lar. Şehrin büyük çocukları si
biridir. Fakat mini mini San- yah gömlekler gbymişlerdi. Fa 
Marino cümhuriyetinde 1 teş- şizmin nüfuz ve tesiri olacak. 
rinievvel "Reisicümhurlarının., Hatta delikanlılar bile kolların 
değiştirildiği biı- gün olduğu da faşist alametleri taşıyorlar
için, diğer günlere benzemez. dı. Bütün şehir meydanda, hü
" Reisicümhurları " diyoruz, kumet konağının önünde top
çünkü bu küçük cümhuriyet, lanmışlardı. Bu konağın önün
devlet işlerinin idaresi için, de hürriyet namma dikilmiş 

~ her altı ayda bir iki Reisicüm- bir abide vardır. Çok zengin ve 
hur intihap eder. 1 teşriniev- muhteşem üniformaları )abis · 
velde iki Reisicümbur, 1 nisan muhafız taburu, bir ceneralin 
da iki Reisicümbur. Yani sene kumandası altında meydanda 
de dört Reisicümbur, on sene- ahzı mevki etmiş bulunuyorlar 
de kırk Reisicümhur •. Bu Reisi dı. 
ciimhurlardan hiç biri, üç sene Hükumet konağında mec

lisi hükumet toplanmıt, eski 
Reisicümhurlar, salahiyetlerini 
yenilere devri teslim ediyorlar 
dı. Bu merasim bittikten sonra 
konağın balkonunda duran bir 
muzika milli marşı çaldı. Bu 
suretle halka devm teslim mu 
amelesinin yapıldığını ilan et
ti • 

den evvel tekrar intihap edile
miyecekleri ve tekrar intihap 
edilmek mazhariyetleri de en
der bulunduğu için, 12,000 nü 
fusluk bu küçük cümhuriyette 
her vatandaş hiç olmazsa ha
yatında bir defa iktidar mevki
ine geçmek taliine kavuşabilir. 

İntihap muazzam merasim
le yapıldığı için, San-Marino
da Avrupanın diğer kuvvetli 

, cümhuriyetlerindeki intihap 
merasimlerine gıpta edecek bir 
vaziyet te yoktur. Fakat bu 
küçük cümhuriyet memleketi 
nerededir? Tarihi nedir? Evve 
la onu anlatalnn: 

Kartal yuvası 
San-Marino ltalyadadır ve 

Rimini şehrinden 17 kilomet
re uzaktadır ve Apenin dağları 
etrafım sarmıştır. San-Marino 
Avrupanın en küçük hükumeti 
bulunmak mazhariyetini, ne 
Monako prensliğine ve ne de 
Andorre cümhuriyetine ver
mek istemez. Şimal hududu ile 
cenup hududu arasındaki me
safe 13 kilometreden fazla de
ğildir. Halbuki şark hududu 
ile garp hududu arasındaki me 
safe 8 kilometredir. Merkezi 
idaresi yüksek bir dağın yama
çında San-Marino şeh_ · ~1r. Bir 
şehir değil, bir kartal yuvası. 
Dünyada hiç bir cümhur>yet 
merkezi, bu şehrin hakim oldu 
ğu kadar enfes manzaralara sa 
hip değildir. Sathı bahirden 
750 metre irtifaında bulundu
ğu ve coğrafi vaziyeıi müsait 
olduğu için, göz, Adriyatik de 
nizinin mavi sularına kadar u
«anabilir . 

San-Marino şehrinin 2000 
n ii fusu vardır. Vakti le bu şeh
rin kalesi zaptı gayri kabil ka
lelerden sayılırdı. Onun için şe 
refli bir tarihi vardır. Burada 
gayri kabili cerh hakikat ola
rak kabul edilen rivayetlere na 
:ı:aran, şehir milattan 700 sene 
sonra, Marinus isminde Dal
lllaçyalı bir papas tarafından 
tesis edilmiştir. Rimini'den ka 
Çtp ta Titano dağına çıkan bu 
a.?am, avenesi dememek için, 
bır kaç dostu ile burada bir ko 
loni vücude getirmiştir. Tarih 
800 senesinde San-Marino cüın 
huriyetinin mevcudiyetinden 
bahseder. Cümhuriyet 1400 se 
nesine doğru hudutlarını bu
günkü hale getirmek suretile 
tevsi etmiştir. San-Marino hü
kumet adamları, akilane siya
setleri sayesinde asırlarca istik 
lallerini muhafaza etmişlerdir. 
"hürriyet., kelimesi btr memle 
ketin akidesidir. Duvarlarında • Posta pullarında, paralarında 

ı kitaplarında, her tarafta "Li
berta,. kelimesine tesadüf eder 
sini:ı:. Ahalisi büyük adamlara 
derin bir hürmet besler. 

Misafirperverdirler 
San-Marino'ya gitmek ıçın 

Milan - Polonya - Rimini 
tariki ihtiyar edilir. Bir otobüs 
Yolcuları Rimini' den cümhuri
Yetin merkezine kadar götürür. 
~imini'den donanmış payitah
ta bir saatte varılır. San-Mari
':ıo'nun biricik dememek için, 
başlıca oteli Titan isminde bir 
~andır ve şehrin meydanına na 
~ırdır. Odaları saray odaları 
ıtibi süslüdür. 

Devrü teslim 
1 teşrinievvelde hava açık 

~e güneşli idi. Yeni iki Reisi
bümhura yapılan merasim sa-
' ahleyin on a -ba 

, 
'"iLLiYET SALI 

1 1 
Haftanın filmleri 
Glorya'da 

Mahkumun kızı 

27 TEŞRİNiEVVEL 1931 

SiNEMA 1 1 

Geçenlerde bi.r harp filmi çevrilirken bir süngü ile kazaen 
yaralanan Elissa Landi 

biye nazırı Mersier mevkiinin 
sarsıldığını dehşetle müşahede 
etmektedir. Hadise müfrit mil
liyetperver matbuata aksetme
den evvel mes'ulü bulup teslim 
etmek mecburiyetindedir. Bu
nu kabil olduğu kadar sür'atle 
ordunun menfaatı namına yap
malıdtr. 

ediliyor ve mahkemei temyizce 
serbes bırakılmasına karar ve
riliyor. 

13 Temmuz 1906 tarihinde 
binbaşı olarak tekrar orduya a
lınıyor ve Pikar mirilivalığa ter 
fi ediyor. Bir kaç gün sonra da 
ihtiyar Dreyfus Lejyon donör 
ni,anile taltif ediliyor. Dreyfu
sun mahkumiyetinden 15 sene 
sonra en har müdafii Emil Zo
lanın cesedi Panteona nakledi
lirken, müfrit birisi Dreyfus ü
zerine iki el silah atıyor ve ya
ralıyor. 1914 de Pikar 1923 de 
Esterhazi 77 yaşında vefat e
diyorlar. Dreyfüs bugün 72 ya 
şındadır ve Pariste yaşıyor. 

Loretta boşanıyor 
Loretta Y oung "Haşin a

dam,. olduğu iddiasile kocasın 
dan ayrdmağa karar vermiş
tir. Loretta bundan on sekiz 
ay evvel evlenmişti. Hem de 
kendi muvafakatile nişanlısı 
tarafından kaçırılmak suretile. 
Çünkü Loretta'nın ailesi, kız
larının bu nişanlı ile evlenme
sini istemiyorlardı. 

Jeanette'in yeni filmi 
Paris ve Londrada büyük 

muvaffakıyetler kazanan Jea
nette Mac Donald yakında A
merikaya avdet edecek ve Mau 
rice Chevalier ile birlikte "Bir 
saat sizinle,. isminde bir film 
çevirecektir. Maurice Amerika 
ya dönmüştür. 

Sinema Haberleri 

"' Elissa Landi bir harp fil
mi çevrilirken, kazara süngü 
ile yaralanmıştır. 

"' Collen Moore yakında si
nemaya avdet edecektir. 

"' Douglas F airbanks ve kan 
sı Mary Pickford Brezilya or
manlarında bir film çevirmek
tedirler . 

"' Almanyada Raspoutine'e 
dair yeni bir film çevrilmekte
dir. ........................................... ___ _ 
Sidney pul koleksiyonu 

sergisi 
Avustralya beşinci pul kolleksi

yonculuğu sergisi 1932 senesi Mar
bnda Sidney'de açılacaktır. 

Bu sergiye Türk posta idaresi 
de davet edilmişse de resmen işti
rak etmemekliğimiz takarrür etmİ§
tir. Maamafih hususi oJarak bazı ze
vat iştirak edecektir. 

s 

ÇOCUK / 

Hasta aslan 
Aslan padişah bir gün has. 

talandı ve kovuğundan dışan
ya çıkamadı. Açlıktan da ölü. 
yordu. Onun için kovuğunun 
kapısına şöyle bir levha astı: 
"Beni ziyaret etmek isteyen 
bütün tabaam, kapıyı vurma
dan içeriye girebilirler.,, 

Yer yüzünde ne kadar hay 
van varsa, aç aslan padişahı 
ziyaret ettiler. Fakat kurnaz 
tilki ziyarete gitmemişti. As
lan padişah buna hayret etti. 
Çok geçmeden tilki kardeş, as 
lan padişaha telefon , etti: 

- Ha,metmaap, dedi, ziya· 
retini:ı:e gelemedim, kusura 
bakmayın. Gelemeyişimde mü 
him bir sebep vardır. Ç!inkü 
bulunduğunuz yere giden bir 
çok hayvan tabaanızm izlerini 
gördüm. Fakat bu izler bep 
saraymtza giden izlerdi. Taba 
anız içinde saraydan bir tek çı 
kan hayvanın izini görmedim. 

[Bir maksat altında yapılan 
davetlerde müteyakkız olalım J 

Fonograf 

.v 
cuların önüne gelir ve der ki: 

- Ben fonoğrafım. Söyk 
ne istersen çalayım . 

Öteki oyuncu hir şarkının 
ismini söyler • 

Mesela: Karga da seni tuta 
nm aman. 

F onoğraf o :zaman derhal is 

tenen şarkıyı söyler. Eğer bu 
şarkıyı söylemezse, bir gaj ve. 
rir ve yerine şarkıyı isteyen o 
yuncu geçer. Eğer bu oyuncu 
da istediği şarkıyı söyliyemez 
s~, oyunu idare edene gaj ve. 
nr. 

çilir. Oyun bitince gaj vereni. 
er, oyunu idare edenin istediği 
şarkıları söyleyerek, gajını 
kurtarır. 

• 

Vız karde§ tenbel vak vak kardeşe 

bir oyun oynayor 

Vazife 
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Karışıklık 
Devam ediyor 

(Başı ı inci sahifede) 
Larnaka ve Lefkoşada yeniden bir 
takun kargaşalıklar olmuştur. 

Larnaka' da Londra kruvazörü ef 
radından bir müfreze polisin de yar 
dunile nümayitçileri dağıtmıştır. Nü 
mayiıçiler bahriyeliler ile polislerin 
üzerine tüfek ateşi açmışlardır. 1 ngi 
liz bahriyelileri mukabelede bulun· 
muşlardır. Nüfuoça zayiat yoktur. 

İngiliz gazetelerinin 
flerdiği tafsilat 

lnııiliz gazetelerinin yazdığına 
ııöre, yanan konalda beraber, vali· 
nin şahsına ait bütün eşya ve hatta 
elbiseleri dahi yanmııtır. Bu arada 
valiye ait bir de krymetli reıim kol· 
leksiyonu kül olmuıtur. Kıyamı baı 
tırmcJı için ııönderilen harp gemile· 
ri ıunlardır: 

10 bin ton hacmindeki Londra 
ve Shropshire kruvazörleri ve Acos· 
ta ile Achotes torpidoları. Londra 
kruvazörü, birinci kruvazör filosu 
kumandanı Konter Amiral G. C. W. 
Henley'in kumanda ettiği gemidir. 

Bunlardan maada Mısırdan külli 
retli mikdar da asker göndcrilmit· 
tir. 

Tempı gazetesi, valinin müşkü
latla evden kaçabildiğini yazmakta 
Te kıyamın sebepleri hakkında Kıb
rıstan aldığı şu malumatı ilave et· 
mektedir: 

"Dün akşamki kıyam hareketi, üç 
haftadan beri Rum mecliıi meh'usan 
azalarile hükiımet ara11nda gümrük 
tarifesinde yapılacak tadilat hakkın· 
da devam eden ihtilafın neticeai idi. 
Aynı aalar, tarife med.iıte müzake
re eclildiii zaman, bunu reddetmiş· 
lerdi. Meb'uılar nihayet müttefikan 
istifa etmeğe karar vennitlerdi. Ak· 
tam meb'uslar, Lefkoşa şehrinde 
hüyük bir kalahalıia nutuk irat et· 
tikten aonra Y unaniata- ilhakı ta· 
lep etrnİfler ve lıundan aonra da İs· 
tifalarım bizzat valiye takdim etmek 
üzere canmi gafide beraber valinin 
konağına gitmişlerdir. Hadiıe bu· 
nun üzerine zuhur etmiıtir·,. 

"'"' . 
Teınpı ııazetesi hadise halılımda 

yazdığı bir batmakalede Kıbnıta İl· 
bak muharrikleri, nihayet halkı kı
yıuna ve kundakçıbia tahrik etti . ., 
diyerek hidisenin na11l cereyan etti 
iini anlattıktan aonra diyor ki: 

"Şimdi kıyam baatınlmıştır. Mes 
ullerini tayin etmek zamam gelmiş· 
tir. Hidiıenin sebepleri malumdur: 
Bir müddetten beri Kıbnım ekseri
yetini teşkil eden Rum ahaliıinin 
mühim bir kısmı Yunanistana ilhakı 
talep etmekte idi. Bu hareket muhtc 
lif zamanlarda hazan §İddetlenmiş 
ve hazan zayıflaınııtır. Batlıca mü
revviçleri, Rum avukatları, sarrafta. 
n, ıınektep hocaları ve ıon zamanlar 
da da Rum papaslan olmuttur. Bu 
hareket, Kıbrıstaki lngiliz memurla 
nnJn müıamahaıı ve harbi umumı
den evvel Kıbrısın vaziyeti mahıu
sası dolay11ile Lakidis yüzünden 
tiddetlenmiştir.,, 

T emps harbi umumi içinde 1 ngil 
terenin adayı Yunaniıtana terketme
ği teklif ettiğini ve Konstantinin 
reddettiiini yazdıktan sonra diyor 
ki: 

"Harbin ıon devrelerinde lngilte 
re Fransa ile bir itilaf aktetmittir. 
Kıbrıs Suriyeye yakın olduğundan 
Fransa bu adanın mukadderatile ali 
kadardı. Bu itilafa göre, lngilte .. e 
Kıbrıs adaıını Fransaya aormakıı
zın terketmiyecekti. Şunu itiraf et· 
mek lazımdır ki, bu meıelede Yunan 
hükUınetinin vaziyeti dürüıt olmuı· 
tur. M. V' enizeloa, ne Kıbnsın, ne 
de on iki adanın Yunanistan için si
yası bir meıele tqkil etmediğini bil· 
dinn.iştir. Binaenaleyh beynelmilel 
noktai nazrdan bu tahrikat için hiç 
bir ıebep mevcut değildir. Bu ıerait 
altında lnailterenin noktai nazan 
ıudur: Kıhnı Rumları, arazisine 
Kıbrııı ilive ebneği istemeyen ve 
ilave elle dahi bu betalı hediyeyi 
müdafaa edebileceği ıüpheli olan bir 
devlete adalarını ilhak ettirmek isti. 
yorJar. Ada ıekenesinin ek&eriıinin 
kendilerine Yunanlı ismini taktıkla. 
nnı, Yunanca konuıtuklannı, tema
yüllerinin Yunanistana olduğu ma· 
lüm bir keyfiyettir. Ye memlekette 
mevcut olup muhriklerin hiç heaaba 
katmadıkları mühim Türk ekalliyeıi 
T\frkiyeye olan temayülünü serbe•t 
çe gösterebildiği gibi, bunlar da Yu 
nanislana olan temayüllerini izhar 
da hiç bir maniaya tesadüf etmemi§ 
1 rdir.,, 

"femps gazetesi bundan sonra 
11.'' disenin ani ıebepJM'jni iah etmek 
le, bundan yerli politikacıları meı'ul 
~~t1>1akta ve Lord Passfield'in 21! 
Teoriniıani 1929 taYihinde Lordlar 
kamarnımcla bir Kıbrıs meselesinin 
mc.-cut olmadığı hakk ndaki sözleri. 
ni ı.ınutarak bu hadiseyi çıkard ıkla. 
rı dan mes' ul olduklarruı yazmakta-
dır. 

Lefkoçada tevki/at 
ATINA 25 - İngilizlerin Lefko

ô~Yi işgal ettikleri bildirilmektedir. 
1?ir metropolit ve bazı ıueb'u•lar tev 
kif edilmİftir. 

Atinada nümayişler 
menedildi 

ATINA 25 - Buı·adaki Kıbrıslı 
hirın yapmak istediği nümayiı mene 
dilmiştır. Nümayişe Atinalılardan ba 
ı:ılan ve Darülfünun talebesi de işti
yak edecekti. ME:mnuiyete rağmt-n 
Darülfünun tal~besi ile polis arasın 
da müsademe olmuştur. Birkaç yara 
h vardır 

Gazi Hz.nin 
Balkanlılara 
Hitabesi 

(Başı birinci sahifede) 
asrrlarca beraber yaşamrşlardrr. 
Denebilir ki Türkiye Cümhuriyeti 
dahil olduğu halde son asrrlarda vÜ· 
cut bulan bugünkü Balkan devletle 
ri Osmanlı imperatorluğunun ya
vaş yava~ parçalanmasının ve niha· 
yet tarihe gömülmesinin ne
ticesidir. Bu itibarla Balkan milleı
Jerinin asırlara şamil müşterek bir 
tarihi vardır. Bu tarihin elemli ha
tıralaTI varsa onlara sahip olmakta 
bütün Balkanlrlar müşterektir. 
Türklerin hissesi ise daha az acı 
olmamıştır. 

işte , siz muhterem Balkan millet· 
leri ınümessilleri mazinin karışık 
his ve hesaplaTinın üstüne çrkarak 
derin kardeşlik esasları kuracak ,,._.e 
geniş birlik ufukları açacaksımz. 
lhmal olunmuş ve unutulmuş bü· 
yük hakikatleri ortaya koyacakSJ· 
nız. 

Muhterem milletler murahhas/a
rı B alkan milletleri içtımai \re .'iİ
y~si ne çehre arzederlersc e_tsinler_. 
onlarrn orta asyadan gelmış aym 
kandan, yakın soylardan. müşterek 
cetleri olduğunu unutmamak ıazım 
drr. Karadeniz ;n ~'mal ve cenup yol 
Jarile binlerce seneler deniz dalga· 
Iarr gibi biribiri ardınca gelip Bal
kanlarda yerleşmiş olan insan küt· 
leleri başka başka adlar taşumş ol· 
malarına rağmen hakikııte bir tek 
beşikten çıkan ve damarlarında ay· 
ni kan deveran eden kardeş kavim
lerden başka birşey degillerdir. 

Görüyorsunuz ki, Balkan millet
leri yakın maziden ziyade uzak ve 
derin mazinin kırılmaz celik halka
larile biribirine pekala bağlanabilir. 

Binbir türlü beşeri ihtiraslarla di
ni ayrılıklarla bazı tarihi hadisele
rin bıraktığı darğın izlerle geçmiş 
zamanlarda gevşetilmiş hatta unut· 
turu/muş olan hakiki bağlarrn ihya 
olunmasr lüzumlu ve faydalı oldu
ğu yeni insani devre girdik. Biran 
için bütün bu maziye gömülmüş o· 
lan hatıralardan sarfınazar etmek 
bile. bugünün hakiki icapları Bal· 
kan milletlerinin devrin hürmet ve 
riayete mecbur kJ/dığı yepyeni şart 
Jar ve kayıtlar ve geniş bir zihniyet 
altında birleşmelerindeki faydanın 
büyük olduğunu göstermektedir. 

Balkan birliğinin tenıeli ve hede
fi karşılıklı siyasi, müstakil mev· 
cudiyete sayğı ile dikkat ederek ik· 
tisadi sahada kültür ve medeniyet 

'lladisinde teşriki mesai eylemek o
lunca böyle bir eserin bütün mede· 
ni beşeriyet tarafından takdirle 
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M. Litvinof geldi ve Ankaraya gitti 
(Başı 1 incı sahifede) kiye Cümhurıyetinin diğer dev ittihadı arasında teessüs eden 

Kemal Aziz Beyler, bir motör· Jet adamlarile de şahsen temas münasebetler iki memleketin 
le Büyükdereye gitmişlerdir. ta bulunacağımdan çok memnu içtimai ve iktısadi sistemleri a
Bundan başka iki torpidomuz, num. rasmda bir fark bulunmasına 
Peyk ve Berk torpido kruvazör 1 Bu vesileden istifade ederek 1 rağmen diğer memleketlerin 
~eri muhterem misafirimizi Bo Sovyet Şuralar ittihadı hüku· 1 münasebetlerine ör~~k olabilir 
gaz açıklarında karşılamışlar- met ve milletinin dost Türkiye ve olı;nalıdır. Bu ~~nasebetler 
dır. milletine en samimi selamları- haddı zatında sulhu kuvvetlen 

M. Litvinofla refikalarını ve nı Türk matbuatı vasıtasile ib- dirmek hususunda iki memle-
refakatlerindeki zevatı hamil O· !ağ ediyorum. ket için mümkün kıldıkları sıkı 
lan lliç vapuru saat 8,30 da Bo mesai iştirakine zarar vermek-

d Yeni Türkiye'nin ve Sovyet · · lh kn ğaza girmiş bulunuyor u. Va- sızın umumi su ün bir rü ü-
pur Büyükdere önlerine gelin· Şuralar ittihadının vücut bul- nü teşkil etmektedir. 
ce yolunu kesmiş ve kısa bir duğu ilk günlerde başlıyan dos Kendi memleketlerinde Sos 
müddet tevakkuf etmiştir. Bu tluğumuz lO seneden fazla bir yalistlik binasını kurmak arzu
esnada Kudret ve Kemal Aziz müddetten beri devam etmek- sunda bulunan Sovyet Şuralar 

ı tedir. Bu uzun devre esnasında l Beyler, liç vapuruna çıkarak ittihadı millet eri ziraatın sana 
M. ve Madam Litvinofa "hoş bir çok fevkalade vak'alara sah yileştirilmesi ve Kollektifleşti
geldiniz!" demişlerdir. Hiç va- ne olan beynelmilel hayatta rilmesi sahasında kendilerine 
puru, biraz sonra yoluna de- çok büyük b ir kararsızlık görül çok büyük gayeler çizmişler-
vam ederek Tophane örı!erine müştür. dir. 
vasıl olmuş ve misafirlerimiz, Umumi harp gerek siyasi ve Bu milletler gayelerine vasıl 
kendilerine tahsis edilen Sakar- gerek iktısadi ağır bir miras hı- olmak için bütün kuvvetlerini 
ya motörile karaya çı1mıışlar- rakmıştır. Bu harp umumi ihti kayıtsız ve şartsız sarfetmek 
dır. lafları ort a.d :m kaldırmak şeyle mecburiyetindedirler. Şimdiye 

Rıhtımda dursun huni rın •iddetini mah- kadar elde edilen muvaffakiyet 

Tophanedeki Seyrisefain yol 
cu salonu karşılıklı Türk ve 
Sovyet bayrakları ile donanmış 
tı. Bir bölük askerle bir polis 
müfrezesi rıhtımda mevki al
mışlardı. Şehrimizdeki Sovyet 
tebaesından bir çol· kimseler 
M , Litvinofu karşılamağa gel
mişlerdi. 

Vali Muhiddin B. namına 

Vali muavini Fazlı, I-:.olonlu 
kumandanı namına Merkez ku 
mandan vekili misafirimizi rıh
tımda karşılamağa gelmişlerdi. 
Sakarya motörü rıhtıma yana
şınca askeri muzika derhal Sov 
yet milli marşını ı,;almağa baş· 
lamıştır. M. Litvinof, refakatın 
de Madam Litvinof, Moskova 
sefirimiz Hüseyin Ragıp Bey 
ve maiyeti erkanı olduğu halde 
selam vaziyetini almış olan as
kerin arasından geçti. 

Merhaba asker 
Bu esnada M. Litvinof, ku

sursuz bir türkçe ile' müfrezeyi: 
- Merhaba asker! hitabile 

selamlamıştır. 
Asker buna en gür sesile mu 

kabele etti: 

- Merhaba efendim ... 

sus biı· surette ar ttırmıştır. Bey leı· kendilerini teşvik etmekte 
nelmilei İdi · ara delalet ede- ve bu gayelere doğru yeni gay
c(,'< hiç bir (.mare mevcut değil retlerde bulunmağa sevkeyle
dir. Bu d <>vre esnasında millet- mektedir. 
!er arasındaki mÜni\sebetler Sovyet Şuralar ittihadı hü -
vak'aların s iir'atli seyir ve ahen kumetinin yalnız kendi esas ga 
c;ine ve v- ziyetlerin değisen saf yelerinin tehakkuku için dahi 
hasına göre lceuüs veya tebed olsa devamlı bir sulh temini hu 
dül etmiştir. Bu münasebetler susundaki mesaisinin samimi
en kat'i ve muayyen şekiller al yetinden hakiki bir surette şüp 
dıldarı yeı·lerde bile kararsız ve heye düşecek bir kimse bugün 
muvakkat kombinezonlar halin artık müşkülatla bulunabilir. 
de görünmekten hali değildir. Türkiye hükumetinin pro· 
Denilebilir ki: Hükiimetler el gramı ve Türkiye devlet adam' 
yardımile ilerilemekte Ye kartı-· !arının bir çok defalar vaki olan 
lıklı münasebetleri hakkında beyanatı memleketinizin de mil 
bir istikamet aramaktadırlar. li iktısadiyatının inkişafı ıçın 
Fakat henüz doğru yollarını yenmeğe çalıştığı mühim me
bulmuş değillerdir. Bu umumi seleleri ortaya çıkarmıştır. Tür 
kerarsızlık zemini üzerinde, bu kiye hükiimeti yalnız milli iktı 
k~t'i şeklini henüz almamış o- aadiyatmm inkişafı için değil 
lan beynelmilel vaziyet karşı- .fakat daha ziyade sanayiinin ve 
sında Türk • Rus münasebetle- Türkiyedeki tabii servet mem
ri en bariz vasıflarını teşkil e- balarının inkişafı için de bu 
den sağlamlılrıtan ve değişme· büyük meseleleri iktihama çalış 
mezliklerile bilhaua nazarı maktadır. Binaenaleyh Türk 
dikkati celbetmektedir. milletinin de sulh hususundaki 

karşılanacağına şüphe edilemez:. Burada M. ve Madam Litvi· 

Sovyet Şuraları ittihadına arzularının samimiyetinden hiç 
gelince Türk 111atbuatma ve O· bir veçhile şüphe edilemez. Bü 
nıın vasıtasile bütün Tiirk mil- tün bu haller iki devlet arasm
letine temin edebilirim ki: Sov- da umumi sulbü kuvvetlendir
yet Şuralar ittihadı hükumeti- mek işinde muntazam bir faali
n in Türkiye hakkındaki dost- yet ve sıkı bir mesai iştiraki te· 
luk siyaseti Sov}'tt Şuralar it- mini için faydalı bir esas teşkil 
tihadının harici siyasetinin asıl etmektedir. 

A srrlardan ve asrrlardan beri za- nofa şehir namına birer zarif 
vallr beşeriyeti mes'ut etmek için buket takdim edildi. Misafıri
tutu/an yolların kullanılan vaı;;ı ta-
larrn verdikleri neticelerin ne de· miz Sovyet hariciye komi~eri 
rece emniyetbahş c!dukları tetkike mütebessim bir çehre ile ken
şayan değil midir? Artık, insanlık dini karşılamağa gelen Sovyet 
nıefhıımu vicdanlarımızı ra• fiyeye tebaasına hitap ederek rusça: 
ve hislerimizi ulvile_ştişrnıı;g~, yar- _ Nasılsınız? 1 j misiniz? 
dını edecek kadar yuk -.lmıştır. Va- 1 . Y 
ziyetleri ve onlarm icaplarınr me- J dıye hatırlarını s~rdu. ~u. sıra
deni insan fikrile ve yüksek vicdan da her taraftan şıddetlı hır al· 
aydınlığı ile müşa/;ed.e ve mütalea kış başladı. Misafirlerimiz al
edersek {U neticelere varırrz. kışlara mütebessimane mukabe 

lnsanlarr mes'ut edeceğim diye l d b J dul M L"t · f 
I b . b · · b • e e u un ar. . ı vıno , 

on arı 1r ırıne ogaz/atmak gayri - • • F 1 B 1 · "k 
insani ve son derece 1,.essüfe şayan Yalı muavın.ı_ azı eye ıstı -
bir sistemdir. insanları mes"ut ede- bale gelen dıger zevata zahmet 
cek yeğane vasıta onları birbirleri- (erinden dolayı teşekkür ettik· 
ne y~klaştrrarak onlara bir_birlerini ten sonra Fazlı Beyle birlikte 
sevdı~er~k·karşılıklı marfdı ve ma- emirlerine tahsis edilen otomo 
nevi ıhtıyaçJarrnı t-'!mıne yarayan b"ll d • p 1 t ı· 
hareket ve enerjidir. ~ e. ogr~ca erapa as o e ıne 

Cihan sulhu içinde beşeriyetin ha gıtmışlerdır. 
kik

1
i sa

1 
adeti anc..ak

1 
bu yiik5ek ideal /adei ziyaret 

yo cu arının çoga ması \:e mu\·a/fak 
olması ile miiınkün olacaktır. 

Size tuttuğunuz şerefli insanlık 
yolunda imtisal nümunesi olacak 
ciddi ve devamlı mesai ve bu mesai
nizin muvaffakiyetlerle tetevvüç 
etmesini teınenni ed~rim. 

Temsil eylediğiniz Balkan mil
letlerine de geniş refah ve saadet· 
Jer dilerim ve Balkan milleterinin 
muhterem devlet reisleri için sıh· 
hat ve saadetler temenni ederim. 

Teşebbüsünüzün. umumi anla~
mayı kolaylaştrrrcr mahiyeti itiba
rile, cihan su/huna hizmet edici in
sani .. bir imi/ meydana getireceğine 
kanıım. 

Milletleriniz:e benden hararetli 
"'..uhab.betle_r •. samimt dostluklar go
t~r~n~ız ... sızı ve sizde Bsil millet~e
r1m1zı hurnJetle bir daha selamla-
rım . " 

Rakı fabrikası 

M. Litvinof, otelde bir müd
det istirahat ettikten sonra öğ
leye doğru Vali muavini Fazlı 
Beyi makamında ziyaret etmiş 
tir. M. Litvinof, • müteakiben, 
kolordu dairesine giderek ku
mz.ndan Şükrü Naili Paşaya 
kart bırakmıştır. 

Misafirimiz Sovyet Rusya 
Ha..iciye komiseri M. Litvinof 
öğleden sonra saat 15 te gazete 
cileri kabul ederek beyanatta 
bulunmuştur. 

M. Litvinof, kendisine birçok 
sualler sormağa hazırlanan ga· 
zetecilere beyanatını evvelce 
hazırlamış olduğunu söylemiş
tir. 

M. Litvinofun beyanatını ay 
nen dcrçediyoruz: 

cevherinden neş' et etmiş ve bu 
hat" ici siyaset zemininde kökleş Sovyet Şuralar ittihadı hüku 
miştir. Sovyet Şuralar ittihadı- metinin beş senelik planının 
run Türkiye hakkındaki duygu muvaffakiyetlr surette tatbiki, 
!arının samimiyeti ve değişme- sanayileştirme sahasında ve 
mezliği işte bundan i.leri gel- 1 Sovyet Şuralar ittihadının tek
mektedir. Türkiye'nın Sovy~t ' nik esaslarının cezri bir tarzda 
Şuralar ittihadına karfrı takıp yeniden kurulması işinde elde 
ettiği siyasetin de aynı asıldan . . . 
doğduğuna kani bulunuyorum. edıl~n emsalsız muvaffakıyet-

İki memleket arasında yapı- ler ıki memleket arasında iktı
lan muahedeler bu karşılıklı si- sadi mahiyette bir mesai iştira 
yaset zemininde kökleşmiştir. kine müsait geniş ufuklar aç
Sovyet Şuralar ittihadının Tür mış bulunmaktadır. Bu vaziyet 
kiye hakkındaki duygularının Türkiye'nin milli iktısadiyatı
samimiyeti ve değişmemezliği nın seyir ve inkişafında goru· 
işte bundan ileı·i gelmektedir. len terakkileri tacile hizmet el· 
Türkiye'nin Sovyet Şuralar İt-
tihadına kHsı takip ettiği siya- mekten başka bir netice hasıl 
setin de ayni as~ldan doğduğu- edemez. 
na kani bulunuyorum. Gelecek senelerin Türkiye 

iki memleket arasında yapı- ile Şovyet Şuralar ittihadı ara
lan muahedeler bu kartılıklr si- unda gerek teknik ve gerek ik
yz_setin bir ifadesi mahiyetinde 
dir. Bu muahedeler bu karşılık- tısadiyat sahalarında mesai iş-
lı siyaseti hiç bir kayıt ve şarta tirakinin pek büyük bir mikyas 
tabi tutmamakta bilakis mev. ta inkişafına şahit olacağında 
cut münasebetlerin ve temayül şüphem yoktur." 

lerin şeklini tesbite medar ol- Ankaraga lıareket 
maktadır. İki devlet arasında 
karşılıklı girişilen teahhütlerin 
- bu iki hükumetten her birine 
ait bazı hususiyetler neticesi o. 
)arak beynelmilel hayatın şu 
veya bu tezahürü karşısında 
hissen ayrılmakla beraber • bi. 
rinin veya diğerinin harici siya
setinin istiklal ve muhtariyeti· 
ni işkal ve ihlal etmez mahiyet 

M. Litvinof'a Madam Litvi-

noftan maada İstanbul seyahat 
)erinde Sovyet Rusya Hariciye 
komiserliği matbuat müdür 

muavini M. Unaniski ile buıuıi 
katipleri M. Divalayiski refa
kat etmektedir. 

(Başı birinci sahifede) 

rafında ocağın altında gizli 
düğme ile müteharrik bir ka. 
pak yapmış, bu kapakla başlı
yan dehlizin nihayetindeki ge. 
niş magarada da 3000 lira sarfı 
ile bahsettiğimiz fabrikayı te
sis etmittir. 

1STANBUL, 26 A.A. - te hissedilmesinin asıl sebebi 
M. Litvinof, dün akşam saat 

4 e doğru Perapalastan ayrıl· 

mış ve hususi motör ile Haydar 
paşaya geçerek hususi trenle 
tam saat beşte Ankaraya hare
ket etmişlerdir. İstikballerinde 
bulunan zevat teşyileriııde de 
hazır bulunmutlardır. M. Litvi 
nof'la birlikte Moskova sefiri-

Esrar kaçakçılığı da Galata 
da olmuştur. Deniz amelesin
den Ferhat, Koço, Kemal, Ni
ko isminde dört kişi Regel Ca -
rol vapuruna 38 kilo esrar gÖ· 
türürken yakalanmışlardır. Bu 
adamların 38 kilo esrarı nere· 
den aldıkları tahkik edilmekte
d" 

Sovyet Şur'!lar ittihadı Harici· 
ye komiseri M. Litvinof bugün 
saat üçte matbuat mümessille -
rini davet ederek şu beyanatta 
bulunmuştur. 

En kuvvetli dostluk ve me
sai iştiraki rabıtalarının bir çok 
senelerden beri Sovyet Şuralar 
ittihadına bağladığı bir memle
ket olan Türkiye'yi ziyaret hu
susunda hayli zamandan beri 
özlediğim fırsatı elde ettiğim
den dolayı çok bahtiyar bulunu 
yorum. Muhterem Hariciye na. 
zırınız dostum Tevfik Rüştü 
Beyle biı· defa daha fikir teati-

budur. 
Uzun bir zamandan beri de

vam etmekte olan dostluğumuz 
karşılıklı bir emniyet ve itimat 
uyandırmıştır, Öyle ki bu iti
mat iki hükumetten her birinin 
kendisi .için faydalı olduğuna 
hükmettiği müstakil tetebbüs
leri hakkında her türlü endişe • 
yi ortadan kaldırmaktadır. Çün 
kü iki memleket içimizden hiç 
birinin diğerinin zararına ola. 
rak teşebbüs edilen her hangi 
bir harekete hiç bir vakitte İş· 
tirak etmiyeceğine kat'i surette 
emin bulunmaktadır. 

miz Hüseyin Rağıp Bey, Rus 
sefiri Suriç yoldaı, Sovyet sefa 
rethanesi ataşemiliteri Ceneral 
Hekker, ataıe naval M. Battis1 

Tas ajansı muhabiri M. Y ab

lonski, Sovyet konsolosu M. 
Maliğin de Ankaraya gitmi,ler 

- --- - --= 

Balkan konferansının kapanışı 
(Başı birinci sahifede) 

letlerinizi hürmetle bir daha ıelamla 
ron,, 

Diyerek nutkunu bitirirken bütün 
murahhaslar birden ayağa kalktılar 
ve her millet kendi lisanlarile: 

- Yaşa, varol! diye haykırdılar. 
Alkış dakikalarca sürdü. 
Türk inkılabı, Türk kadını 

Konferansın kapanması münase
betile murahhaslar tarafından irat 
edilen nutuklarda Türk inlaliıhı ve 
Türk kadını mevzuu bahsolurken sa 
londa bilhassa kadın azaların gös
terdikleri tezahür nazarı dikkati cel 
bediy.,..du. Bu ııibi vesilelerde kadın 
azalar ayağa kalkıyorlar, Gazi Haz· 
retlerinin localarına tevcih ederek 
ona Balkan kadınlığının takdir ve 
şükranlarını el çırparak ifade ediyor 
lardı. 

Ruşen Eşref Beyin nutku 
Konferansın umumi katibi Ruten 

Eşref Beyin veda nutku çok takdir· 
ler kazandı. Rufen Efref Bey bu 
nutku ile Balkan ittihadının canlı 
bir edebiyatını yarattı. denebilir. 

Çiftlikte .. 
Konferansı müteakıp murahhas· 

lar otomobillerle Gazi çiftliğine git
tiler. Marmara köşkünde kendileri
ne izaz ve ikram edildi. Çiftliğin yo 
ğurt ve ayranı rağbette idi. 

Murahhaslar burada ismet P8§8 
ve Hariciye vekili ile uzun uzun gö 
rüşmek fırsatmı elde ettiler. Gece 
yirmi bir buçukta murahhaılar Halk 
evinde ıereflerine verilen konserde 
bulundıdar. 

Kapanıı celsesi 
ANKARA, 26 A.A. - Bal

kan konfeıansmm kapanıt çel
sesi bugün B. M. Meclisinde ak 
tedilmiştir. Sabahleyin hususi 
trenle muvasalat etmi, olan mu 
rahhaslar şehri dolaştıktan ve 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi tarafından verilen 
ziyafette hazır bulunduktan 
sonra saat 3 e doğru B.M. Mec 
)isinde toplanmışlardır. Meclis 
salonuna ilk olarak Gazi Haz
retleri girdi ve kapının önünde 
ahzı mevki ettiler, refakatlerin
de B. M. Meclisi Reisi- Kazım 
Paşa Hazretlerile Hariciye ve
kili Tevfik Rüştü ve Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Beyler ve ze 
vatı saire bulunmakta idi. 

Bunu müteakıp Gazi Hazret 
leri hitabet kürsüsüne çıkarak 
Fransızca gayet fasih bir nutuk 
irat buyurdular. Büyük Gazi
nin nutku hemen her cümlesin 
de şiddetle alkışlanıyordu. Bir 
sıra geldi ki bu sahhar sözleri 
çılgınca alkışlara garketmek i
çin adeta bütün Balkanllıar a· 
yağa kalkmış denilebilirdi. Nu 
tuk bitip Gazi Hazretleri kür
süden indikten ve hatta salon
dan cıktıktan sonra dahi aya
ğa k~lkınış bulunan murahhas
ların alkışları ve yaşa nidaları 
dakikalarca devam etti durdu. 

Gazi Hazretlerinin ayrılma
sını müteakıp konferans reiıi 
Hasan ve katibi umumisi Ru
şen Eşref Beyler kürsüye geçti 
ler ve celsenin küşadını tebliğ 
ettiler. 
Siyasi komisyonun raporu 

Harp maliilleri tarafından 
konferansa gönderilen uzun bir 
temenni mektubu okunduktan 
sonra ruznameye geçildi. Müna 
kaşa edilecek yegane mesele si
yasi komisyonun raporu idi. 
Reis Hasan Bey, mezkiir ko· 
misyonun raportörü olan Ro
manya başmurahhas vekili M. 
Pella'ya söz verdi. 

Mükemmel bir hatip olan 
mumaileyh kürsüye çıkarak ev
vela komisyonun mesaisi hak. 
kında izahat verdi. Balkan mil
letleri arasında bir Balkan mi
sakı akti için çalışıldığını ve bu 
meselenin zaten birinci Balkan 
konferansı mukarreratı cümle
sinden bulunduğunu söyledik. 
ten sonra bu misaka nümunei 
imtisal olabilecek meselelerin 
mevcut olup olmadığını tahar
ri etti. 

Gerek Lokarno itilafı ve ge
rek Kellog misakının lazım ge
len şeraiti haiz birer nümune 
addedemiyeceğini çünkü bunla 
rın ikisinde de bir harp vukuun 
da asıl mütearrızın hangi taraf 
olduğunu tayin ettirebilecek 
bir esas mevcut olmadığını ve 
her hangi bir harp zuhurunda 
bu misaklara istinaden her iki 
tarafın da kendisini müdafaai 
meırua halinde addedebileceği 
ni söylemiştir. 

Cemiyeti Akvam miukına gelin. 
ce onda da harbi meşru gösterecek 
birçok maddeler bulunduğunu ve 
lıinaenalgh bunlann Balkanlılar 

salamızın esası müsavat, adalet ve 
emniyet prensiplerine iıtinat etmeli 
dir. M. Pella beyanatına devam ede· 
rek misakın akdinde tesadüf edilen 
bazı mütkülattan ve ezcümle ekaUi. 
yetler meaelesinden bahsetti. Bu me 
ıelede kuvvetli memleketlerin kendi 
terini hertürlü kuyuttan azade hulun 
durdukları halde zaif memleketler• 
bazı mecburiyetler tahmil ettiklerini 
ve fakat haddi zatında bu mecburi
yetlerin pek İnsani olduğunu ve bu. 
nun bütün dünyaca cayi tetkik bu. 
lunması lizım geldiğini ıöylemit ve 
tiddetle alkıılanmııtır. M. Pella, h.ı 
İzahatı verdikten sonra siyasi komis 
yonun ihzar ettiği mukarrerat proje 
aini okumut ve müttefikan kabul e. 
dileceği ümidini izhar eylemiıtir. 4 
maddeden ibaret olan mukarrerab 
okuduktan sonra M. Pella kürsüden 
indi. Ve Reis Hasan Bey mukarrera 
tın heyeti umumiyesini reye koya
cağını ve kabul edenlerin el kal dır. 
masını söyledi. Neticede maddelerin 
ittifakla kabul edildiği anlaıılara~ 
ıiddetle alkı~landı. Bunu mütcakıp 
M. Pella kürsüye çıktı ve bütün ha· 
zırunun alkı şları arasında bir veda 
nutku İrat etti. Mumaileyh hu nut· 
lıuna Balkan ittih dı fikrinin muht< 
lif tekillerle 1867 tarihinden heri 
tekerrür etmekte olduğunu, evveli 
Romanyalılar ve Bulgarlar, ikinci 
defa da Romanyalıl•r, Sırplar, Bul. 
garlar ve Yunanlılar arasında böyle 
bir ittihat fikrinin derpİf olunduğu. 
nu zikreyledi. Ye fakat hu sefur 
müthi~ harplerin doğurduğu iz ırap 
)ardan aynı derecede müteessir o~an 
Balkan milletlerinin , menfaatlerini 
müdafaa için, hu fikre dele vermek 
suretile İ§tirak eylediklerini kaydet· 
ti. M. Pella hundan sonra bütün mu 
rahhasların Türkiyeye karşı hissiya 
tını arzetmiş, yeni Türkiye idareci. 
lerinin yüksek mezayasından bahset 
tikten sonra sözü Reisicümhur Hz. 
ne intikal ettirerek bütün konferan
sın kendisine karşı olan bipayan ta· 
zim hislerini bildirmiştir. Sonra sıra 
aile İıtanbul ıehri belediyesine, kon 
ferans reisi Hasan Beye, katibi U· 

mumi Ruşen Eşref Beye, Türk heye 
ti munhha&asma ve matbuata karşı 
§Ükran hislerini bildirmittir. M. Pel 
la müteakıben IÖzÜ Başvekil lamel 
Paşa Hazretlerine intikal ettirerek 
bütün konferan11n kendilerinden hu 
günnail olduğumuz ınüzahareteyarın 
da intizar ettiğini söylemiş ve şiddet 
le alkıılanmıştır. Katibi umumi Ru
şen Eşref Bey kürsüye çıktı, Ruşen 
Bey yirmi günden beri konfeı-ansın 
mesaisini tanzim hususunda gecıeli 
gündüzlü çalışmış ve bütün murah. 
baslan hayrete düşürecek kadar par 
lak bir muvaffakıyet temin etmisti. 
Bu ciheti bilen bütün murahh ' sİar 
kendisini şiddetle alkışladıla r. 

Siyasi komisyonun 
muka1 rer:J fı 

ANKARA, 26 A.A - İ l..inc ı n .. r
&ı:an konferllnsı heyeti umu ın iye-a ı nde b u· 

eün Rom~n murahhaaı M . P e lla ta r a rın w 
dan izah edilen .. e l..o n fer•n&11\ itti( k! &• 

ra.sile ve alkı t larla kabul edilf'n s iyar t 
kom isyonun l•a r a r s ureti • t •Rıdi11dır: 

ikinc i B:.lkan konferanş ı Balkan mil· 

Jetleri ara:r;ında.ki rne~ai İ !j tİralti :ıeminini 
dAha ulu bir fehle ift'ai ve bu milletler 

arasında velev de"Vamh bit- sulh ha•••• 
teınin etmek için manevi bir anla4rnaıia 

mani teıkil eden sebepleri ortadan ka.Jdır 
inak 1.iı.:ıun ıeldiiioi takdir ede-rek bunl.;a 
rın tahakkuku makaadile, bu milletler tt• 

ra11nda müsavat "Ye hakkaniyet prensip

lerine müstenit mer'iyet b.alindeki mua
hedeler çerçevesine dahil bulunac.k nıÜ • 

le.nunim emni1et zamanlarını muhte.\ e 

m a lc: Ü2:ere bil" Balkan mi•alurun akdi lü
z.umuna kail olmu,tur 4ôyle ki: 

1 - Konfeı-an•, birinci Balkan konf •• 
rananwla ir.bar edilen te.mıtoni dair~ainde 

mütekabil muavenet, hikem 'Ve l\.ilrl:in 
kanun harici hıralu1maaı •••ını ihtiva e
den bir miıak proj"sile Yunan heyeti mu 
rahhaıa.aı tarafından tevdi edilmiş bl lu

nan Balkan m.iıalu ilk projeıini, ~ka.Hi

yetler meseleıi de daıhil olmak \l:z;ere 

aulh muahedeleri ahkimın1n hakkaoi)etle 
tatbikini temin edecek tetbirleri muhtevi. 
olan teklifleri bir tetkik komiteıine te-w

di etmek -we Balkan milletlerinin mane-wf' 
terki teılihatınoa mbi olacak vazlyetler• 

den istinaba matuf tfflbirlerii derpit eyle 
mek üzere l<onferana n1ecliıini memur e
der. Tetlcik komiteıi yukarda münderiç 
bütün m .. eleler haklunda kat'i bir rapor 
tanzim edecek ve ıelecek Balllan konfe
ranırnın toplanma•rııdan 3 ay e-wvel hu 
raporu milli arupların aa a n itlllaına va
:1:edecektir. 

2 - A) Konferana , bi.itün Ball.:an hü
kUmetlerinin bir an e"vel birçok t \- ff, 
bir hAlr eın, muhtııdf'net misalu akde) I" ıle 
leri hususundaki mübrenı l..ı zumu müşa 
hede eder. 

B) K o nferan•. k o nsey taraf- ı ndaa 

alAkadar rnilletler• menaup mill i cr-up l .:ı r 

a.rııııınclaki büınü itili.fı tehlikeye düture
bilecek ıne-seleler balJunda doğrudan d <>i 
ruya münaıebetler te5İs ve eka1liyetler 
meıelesi de dahil olmak Ü:ıre- muahedeltır 

en mütevellit ve taahhütlere harfiyn ri· 
ayet huıuıunda .-ayret ıarfedilmeıi için 

i:1:har edilen temenniyi. kabul eder. 
3 - Konferana, illı.: Balkan konferan•• 

"na11nda Balkan memleketleri hariciye 
vekillerinin ıenede bir defa İçtimaları 

hakkında izhar edilen temenniyi tekrar 
ve Türk hükU.metiuden böyle bir İçtima

m kıymetini takdir ederek bu tetebbüsa 
lehtara.ne taraftar olmaıuu rica eyler. 

4 - Konferans, Cemiyeti Akvamın lıi• 

mayesi altında olarak 2 4ubat 1932 tari
hinde Cenevre'de toplanacak olan umu• 
mi terki teılihat lconferanıu hali hazırda· 
ki teıHhatın tenr:iline matuf bcı7nelmilel 
bir muka.,eleye müncer olmau : ve miJIİ 
grupların kendi metnleketeleriode böyl• 
bir t"nzili teılihat için muvafık cerey••· 
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ANAGNOSTOPOULO iotonbul 4 üncü lcr• memurlu-
ve C. SİSKİDİ gunda.1: Tamamına (750) lira kıy-

Konferans met takdir edilen Kartalda Başıbü-
Yunan vapur §irkcti 

İ t yük Yalı mevkiindc 1504/ 1505, 8,9 
Kadın Birliği katibi umumiliiin-

1 
P RE-MARS L YA 

den·. 27 Tecrinievvel salı günü saat No. beş dönüm mesahasında kay-
'J için seri ve doğru posta. 

17,30 da eski Türkocağı bina••nda den bir kıta Bostan yerile mülkinın ( P A TR 1 S ) Lüks vapuru 29 
Balkan Birliği azaarndan Prenses on iki hissede üç hissesi ve diğer 
Kanta Guze tarafnıdan "Kadm me- Teşrinievvel Perşembe günü lO da bir kıta Bostanın üç hisse de bir 

· · hakk d b" k f verı-" Galata rıhtımından hareketle her sam,, ın a ır on eranı f L • . ala k hissesi 30-11-92 l tarihine müsadif 
lecektir. Bu mühim konferansa Ka- sını yo cu ve esyay tıcarıye ra 
dm Birliği umum azalarını davet et- (PİRE ve MARSİ~YAYA) gide- 1 ~azadart~si gündü saatkl4 ten 16.ya ka-
mekle beraber hariçten de arzu eden k . A . b"l 1 . d 'Var ıremız e açı artırma ıcra ve ce tır. zımet ve avdet ı et erın e . 
Hanımefendilerin teşriflerini rica şartnamesı 15-11-931 tarihinde di-

azami tcnzilit. eder. 

Türk Tıp cemiyetinde 

Davetler 

vanhaneye talik ounacaktır. 

D. 

içtima 

7 

Iktısat Veka1etinden: 
5 Teşrinisani 931 tari!ıinde ihalesi ioıa kılınacak ol 

traktör mübayaasına ait şartnamede evsafı fcnniyesı zikre 

len ve traktörlerle birlikte mübayaa edilecek olan üç kula 

Üniversal pulluğunun mübayaasmdan sarfınazar edilmiştir. 
Binaenaleyh yapılacak teklif (YALNIZ TRAKTÖRE V 

PULLUKTAN GAYRİ TRAKTÖRE AİT BULUNAN M 
TEMMİM AKŞAMA ŞAMİL OLACAKTIR.) 

Keyfiyetin olsuretle nazan dikkate alınması ve muhamm 

bedelin ( 46,000) liraya inJirilmiş bulunciuğu ve ana göre 

teminatı muvakkatenin (3450) lira ola;ağı aliikadu.ranca m 
lilm olmak üzere ilan olunur (3399). 

Almanyadan otomobille Tahrana! 

Artırmaya iştirak için yüzde ye
di teminat akçesi alınır. Bilcümle 
müterakim vergiler ile belediye re
simleri vakıf icaresi müşteriye ait
tir. Alükadarların yeni icra ve iflois 
kanununun 119 uncu maddesi hük
müne göre tevfiki hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak iste
yenlerin 931 156 Dosya Numarasi
le İstanbul 4 üncü İcra memurlu
ğuna n1üracaatları iliin -0lunur. 

lstanbul Gümrükleri 
müdürlüğünden: 

Baş 
Otomobille Almanyadan 1-

rana gitmek teşebbüsünde bu -
lunan dört Alman seyyahı şeb 
ı·imize gelmişlerdir. Bunlar 3 
Knnunevvelde Leipziğ' den ha
reket ederek Viyana, Budapeş
te, Belgrat, Sofya ve Edime
den geçerek, şehrimize gelmiş
lerdir. Seyahati tertip eden La
yipzig Darülfünu müderrisi ve 
Almanya da münteşir 40 gaze
tenin muharriri Dr. Gustav 
Stratil Saner ile karısıdır. Se
yahate Baron Yon Platen is
minde ve 917 - 918 senelerinde 
Çanakkalede tayyare kuman
danlığı yapan bir zabit, Baron 
Yon Veltheim isminde av mera 
klisi bir zenginle doktorun çok 
sevdiği köpeği Hustav da itti-

Sivil tayyareciler 
Toplandılar 
Yedi kişilik bir heyet 

intihap edilmiıtir 
Sivil tayyareciler klübü Tayyare 

cemiyetinin himayesinde yen.iden fa 
aliyete geçmittir. Klüp azaaı dün he 
yeti umumiye içtimaıru yapmııtır. 
lçtimada klübün yeniden teılrili için 
yedi kitilik bir heyet intihap edilmit 
tir. Bunlar bina tedariki ve klübün 
yeniden ihyasına çlllqaealdardır. 

Heyeti idareye Cevdet Kerim, Is
mail Müıtak, Nazmi Nuri. Sait, Tay 
yareci Sıtkı, Tayyareci Mithat Nuri, 
Tayyareci Şakir Feyzi, Tayyareci 
Hayrillnaı ve tüccardan Murat 
Beyler intihap eclilmiılerdir. Tayya
recilerimize muvaffakıyetler dileriz. 

Tütün 
ikramiyeleri 

Eminönü kaymakamlığın
dan: Malul gazilerle şehit aile
lerine verilecek Tütün ikrami
yelerinin tevziatı aıağıdaki lis
te mucibince yapılacaktır. Gü
nünden evvel müracaat edenle
rin istihkakları verilemez. Tev 
ziatın sür'at ve intizamla yapı
labilmesi için herkesin günün -
de müracaat etmesi lazımdır. 
T evziata her gün dokuzda bat
lanarak 16 da nihayet verilecek 
tir. 

31 teşrinievvel cumartesi Ak 
saray mıntakasındaki maluller. 
1 tetrinisani pazarAksaray mın 
takasındaki şehit aileleri. 

T. Sani pazartesi Süleyma
niye mıntakasındaki maluller 
ve şehit aileleri. 

T. Sani Salı Sultan Ahmet 
malulleri ve şehit aileleri. 

Barbnda bir facia 
Bartın refikimizin yazdığına 

nazaran geçenlerde Balamba 
köyünde müthiş ve kanlı bir 
vak'a olmuıtur. Aslen Bakkal 
mahallesinden olup ahiren Ba
lambada ev yaptırarak orada i
kamet eden Karakayış oğulla
rından İsmail oğlu Ahmet ile 
ayni köyden Ağdacı oğulların
dan lamail oğlu Ömer, karısı 
Hanife, Mustafa, İsmail ve ka
rısı Hatice arasında bir mesele
den dolayı münazaa çıkmış ve 
kavga büyüyerek vurutmaya 
ınüncer olmuştur. İki taraftan 
da bıçak ve tabancalar çekil
miş, boğuşma arasında Ahmet 
aldığı bıçak yaraları neticesin
de ölmüttür. Öteki taraftan 
Hanife de tabanca kur§unu ile 
karnından ağır surette yaralan 
lllıttır. Diğer kavgacılar ellerin 
den ve hatlarından hafif yara
lar almışlardır. 

Yaralı Hanife hastaneye kal 
dırılmı§, ameliyat yapılmıttır; 
naamafih hayatı tehlikededir. 

Bono tevziatı bitti 
Gayri mübadillerin bono tev
iatı dün bitmiştir. Dün 1185 
ıumaradan yuka.n olan bono 
ıahiplerine tevziat yapılmıttır. 
8.ugün ve yarın numara sırası 
teçip te müracaat etmiyen mü
hc'.illerin bono tevziatına baş
lanacaktır. 

. . 

rak etmektedir. Kafile şehrimiz 
de Bebek sırtlarmda Robert 
Kolej yanında yanan Mitat pa
şa köşkünün bahçesine yerleş
miştir. Seyyahları taşıyan oto
mobilin arkasında iki tekerlek
li otomatik bir vagon vardır. 
Bu vagonun içinde portatif 4 
yatak, bir banyo, icabında foto
graf atelyesi olan bir mutfak 
ve iki garderop vardır. 

Arabanın arkasında 300 kilo 
benzin alan bir depo ile seyyah 
ları . üç ay idare edecek bir er
zak deposu vardır. Seyyahlar 
şehrimizde bir hafta daha kal
dıktan sonra vapurla Batuma 
gidecekler ve oradan otomobil
le Tahrana doğru yollarına de
vam edeceklerdir. 

Poliste 

Kasım paşada 
Feci bir cinayet 
Bir kadın 7 yerinden 
yaralandı ve öldü 
Dün Kasnnpaıada feci bir cina

yet olmuı, bir zavallı kadın katle
dilmittir. Cinayet ıu suretle vuku 
bulmuftur: 

Kaıımpaıada Bayramyerinde zev 
ci Hasan Efendi ile İşe gitmekte o
lan Huriye H. o civarda oturan bah 
~evan Karanfilin oğlu 332 doğumlu 
Bayram tarafından taarruza uğra .. 
mıttır_ Huriye H. bu tecavüz karıı
aında acı sözler söyl~miş, Bayram 
da bundan muğber olarak hamil ol
duğu bıçakla zavallı kadım yedi ye
rinden yaralayarak katletmiıtir. Ka 
til firar etıniıse de derhal yakalan
mıftır. 

Dün akşamki yangın 
Dün akşam Ortaköydc Çıkmaz 

Külah sokağında Behçet, Hüseyin 
ve Mehmet Efendilerin yattıkları o
dadan ateı çıkmış ve derhal söndü
rülmüttür. 

Bir çocuk naşı 
Köprünün Haliç tarafındaki 

gözlerinden birinde yeni doğ
muş bir erkek çocuğu nafı bu
lunmuıtur, çocuğu bırakan şa· 
hıs hakkında takibat yapılmak
tadır. ....... ' 

Ziya Gök Alp'ın 
vefatının yıldönümü 

lZMlR, 26 A. A. - Şehri
miz Edebiyat cemiyetince dün 
gece muallim mektebi konfe
rans salonunda vefatının yıl 
dönümü münaaebetile tertip e
dilen Ziya Gok Alp gecesi İz
mir ve gençliği tarafından ta
ziz ve merhumun hayat ve me
zayasından bahaolunarak ruhu 
tatyip edilmittir. 

Erenköyündeki verem 
dispanseri 

Hilaliahmerin Erenköyünde 
tesis edeceği verem dispanseri 
için merkezi umumiden 30 bin 
lira gelmittir. Erenköyünde dis 
panser yapılacak köşk satın a
lınmıştır. 

Yapılacak bazı tadilatı mü
teakip dispanser derhal açıla
rak hasta kabulüne batlanacak 
tır. 

Edirne izcileri 
EDiRNE, 26 {A.A.) - Ankara

cla yapılacak büyük resmi geçite İf
tirak etmek Üzere lise ve muallim 
mektebi izcileri timdi hareket ettiler. 
Halk büyük bir alaka ve heyecanla 
gençlerimizi tqyi etti. Bu gidit mem 
lekette bir meserret doğurdu . 

Bir Bulgar gazetecisi 
konferans verecek 
Misafir Bulgar gazetecileri 

heyeti reisi eski ziraat nazırı 
M. Vasilef 31 teşrinievvel cu
martesi günü saat 15 te Darül
fünun konferans salonunda bir 
konferans verecektir. 

Konferansta ziraat orman 
mektepleri muallim, talebe ve 
mezunları ile hariçten arzu .. -
denler bulunacaktır. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 

Gümrüklerimiz için miibayaa olunacağı 21!-9-93 l t<: ihin-i 

ilan edilen 110 ton lavamarin kömiirü ve 726 çeki meşe odu:ı 
ile 30 buçuk ten mangal kömürünün evvelki şerait dairesind 

2-11-931 pazartesi günii pazarlığı yapılacaktı;. Talıpler o gü 

saat on dörtte Başmüdürlükteki Komisyona miiracaatları. 

ASKERLİK YOKLAMASI 

Adalar kaza.mda 327 D. luların 
son yok.laması için 27-10-931 salı 
günü Büyükada Askerlik mecilisi 
vazifeye başlayacağından bu D. 
luların ve bu D. !u!arla mtıbadeleye 
tabi bulunanların mczklır tarihte 

Büyük Ada Hükumet konağında bu 
lun."Tiaları ilan olunur. 

28 T. evvel 

Çarşamba 
I .& uncu h.oıorau 

ilanları 
(34 73) 

Ordu ihtiyacı için KOM.da ! 
mevcut kataloktaki eşkali !llı=llll:IZ•mamım•••••• 1 /stanbul üçıincii icra wemurlu 

Muayeuenane i-..ıaıdi d •eçhile 1 adet sarğı sarma ve l gun an: Tamamı:ıa 9615) lira kıy 
1 adet sarğı kesme makinalan DIŞ TABİBİ 1 met takdir edilen Beyoğlu·oda Feri 

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

1 • ı MehmetRı·fat köy mahallesinin ikinci kısım atik a enı münakasa usulile 31/ 10/ 
ı fırın ve düz uğlu cedit Bomont 

931 tarih cumartesi günü saat ı caddesinde eski 45 fırın 4 düz ug" l İRTİHAL 
Esbak vüzoradan merhum Şevket 

Paşanın kerimesi esbak masarifatı 

umumiyei asckriye nazırı Müşir 
merhum Sadeddin Paşanın refikası 
ve Fahire Hanım, Dr. Orhan Saded 
din ve Mahmut Afif Beylerin vali
desi Hatice Refia Hanımefendi dün 
sabah irtihali dari beka eylemiştir. 
Cenazesi bugün Boyacıköyündeki 
yalısından kaldırılarak Emirgan 
camiinde öğle namazı kılındıktan 

sonra Emirgan koruluğundaki med 
feni mahsusuna defnedilecektir. 

16 d k · d "h · • Cağaloglunda, llalk Fırkası kar 
a omısyonumuz a ı alesı cedit 77, 73/l, 73/ 2. 73/3. 73/4 73/ 5 

şıstndaki Sıhhi ıparumanı, 3 ün ı.:~ 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

icra kılınacaktır. Taliplerin .. No. ralarla mürakkam kayden ik• ..;ar ;' ni.imert)\"a nnklctmİ\'tİr 41 

şartnamesini almak ve müna- hab dükkanı havi 4 babi h~ne 
kasaya iştirak etmek üzere Üskiidar ikinci Sulh Huku,;: ı elyevm iki dükk5nı havı 3 babi hane 

Tel 2151.5 · k' Mahkemesinden: Zabcl hanımın Üs- ve bir ahırın tamamı açik artırmaya yevmı mez urda k.omisyonu-
.-ı ................ . 

'9 ···==~ .. küdar İkinci Noterliğinden resen konulmuş olup 19-11-931 tarihinde 
muza müracaatı. (416) 

tanzimedilmiş bir kıta senetle mü- şartnamesi divanhaneye talık ec!ile-

Alemdar Zade Mehmet (3o5ı) tevcffiye Beatrik ha-ıt!r'.1 terekesin· rek 3-12-931 tarihine müsadif pa-
~ ~ "" b 

MEVLİDİ NEBEVİ 
Topçu Kaymakamlığından mü-

tekait Edebiyat muallımı Mehmet 
Emin beyin pek genç iken irtihal 
eyleyen Doktor Ayetullah Emin Be 
yin ruhuna Aksarayda Valide Ca
miinde Teşrinievvelin Yirmi doku

zuncu ~~:~embe günü öğle namazın 
dan sonra mevlidi nebevi kıraat c;J.İ, 

leceğinden arzu edenlerin teşrifleri 
rica o]unur. 

Vapurları 
Lüks ve seri Karadeniz 

Postası 
Hareketi t~hhür eden 

Bülent 
Bu haftaya 

mak 

27 Teşrini
evvel 

VAPURU 

mahsus ol
üzere 

SALI 

İstanbul Askeri Kıt'at ve 

müessesatın yem, erzak ve ek

mek nakliyatı için iki bin lira

lrk nakliyat pazarlığı 28-10-931 

Çarşamba günü saat 14 de ya

pılacaktır. Taliplerin şeraiti an 

lamak için her gün ve pazarlık 
saatından evvelde teminatlari

le Fındrklıda 3. üncü K. O. SA 

AL. Kom. nına müracaatları 

(493) (3476) 

gunu akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu 
Ayancık, Samsun, Ünye, Cl Bakırköy sulh mahkemesinden: 
Ordu, Gireson1 Görele, Vaki\ Madam Sofya ile Şevki beyin mu 
fikebir, Trabzon, Sürmene tasarrıf oldukları Bakırköyünde 

TÜRKİYE 
SINDAN: 

İŞ BANKA- ve Rizeye azimet ve avdet Kartaltepede zuhurat babada 37 No 

1 edecektir. ile murakkam bir baphane bahçe-
Cümhuriyet Bayramı mü- Yük ve yolcu için Sirke- nin izalei şuyu zımnında bilmüzaye 

nasebetiyle 29 Teı;,rinievvel 931 cide Vezir islcelesi sokak de hissedar madam Sofya üzerine 
Perşembe günü İstanbul ve karşısrnda No. 61 acenra.sı- bin sekiz yüz iki lira bedel mukabi-
Beyoğlu şubelerimiz kapalı na müracaat. Tel. 21037. , !inde ihalei katiyesi icra kılınmış i-
bulunacaktır. ı -~aı••••••••ıııııır.m•: 1 sede mezkur bedeli müzayede tes!!!I••••••••••••• ... viye edilmemesinden dolayi ihale-

lstanbul Dördüncü icra ınemurlu· 
ğundan: Tamam .. ıa on dokuz bin 
dört yüz kırk altı ira kıymet takdir 
edilen Beyoğlunda Bedreddin ma
hallesinin atik Kabristan cedit Me~ 
rutiyet caddesinde atik 28 cedit 
80/ 80/l numaralı maa arsa tahtında 
perükar dükkanını müştemil hari
cen kağir hanenin tamamı 32 hisse 

itibarile 14 hissesi. 

,!:)t:, )' f<., ~.C.l' AJN nin fC'Shile tekrar müzayedeye kon 

Merkez accnta.: Galata Koprü ba~ 
ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühur. 

dar ı:ade ban 2. 2740. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 27 Te~rinevvel 
Salı 17 de Sirkeci Rıhtı-
mından. 

TRABZON POSTASI 
(KARADEN!Z) 29 Teş

rinevvel Perşembe 17 de. 

-MERSİN POSTASI 

(ÇANAKKALE) 30 Teş
rinevvel Cuma 10 da. 

muştur, mezkur hane beş oda bir so
fa bir taşlık bir tulumba vekilcr ve 
hela bir mutbah ve miktarı kafi bah 
~· ile müştemilati saireyi havi olup 
hanenin kısmen kargi< kısmen ah
şap olup iştiraya talip o.Janların kıy 

1 meti muhamminesi olan bin altı yüz 

i liranın yüzde onu nisbctindc pey 
! vermek s\ll"etile müzay~eye iştirak 
' edebilecekleri. 

1 ı mezkur hanenin ic.ra kılınan bi
rinci müzayedesinde 1600 lira bedel 
mukabilinde birinci ihalesi hissedar 
madam Sofya üzerine icra kılınmış 
olmakla ve bedeli mezkur hadoii la
yikında olmadığından kati '!latışı i
sin tekrar müzayedeye konmuştur: 
2 emlaki mezkure 15-11-931 paur 
günü saat onbeşte münadı marifeti
le üç defa bağrıldıktan sonra en ç<1k 
bedel verenin üzerine kati satışı ya 
pılacaktır; 3 kati satışın icrasını-: 

müteakıp müşteribedeli müzayedeyi 
beş gün zarfında mahkeme vezmsi-

Ve yine tamamına otuz üç bin ye 
di yüz lira kıymet takdir edilen Ga 
Jatada Okçu Musa mahallesi ve cad 
desinde atik 5 mükerrer 57, 59, 61 
mükerrer 61 mükerrer 61 mükerrer, 

61 mükerrer ve cedit 13, 71, 73, 75, 
77 numaralarla mürakkam dükkanla 
rı müştemil bir bab ap~rtmanın ke
za tamamı otuz iki hisse itibarile 
14 hissesi açık artırmaya vazedilmiş 
olup 15 Teşrinisani 931 tarihinde 
şartnameleri Divanhaneye talik edi 
!erek 30 Teşrinisani 931 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar İstanbul Dördüncü icra 
dairesinde a~ık artırma suretilc satı 
lacaktır. 

Taklitlerinden sakınrruz ne teslim etmeğe mecbur olup etme 
En son model olarak getir- diği taktirde müstenkif addile zara-

Artırmaya iştirak için yüzde beş 
pey akçesi alınır, müterakim vergi 

Belediye Vakıf icareleri müşteriye 

aittir.Hakları Tapu sicillerile sabit 
olmayanipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını i-

"k · d" l rına olarak tekrar müzayedeye çıka 
miş olduğum ı tısa ı "Ş K" 
markalı sobalar on çeki yerine rılacaktır noksan -satıldığı taktirde 

aradaki farkı bedel ile ve mesarif beş çeki odun yakıyor ve 10 
sene tamire ihtiyaç yoktur. n1Üstcnkifden tazmin olunacaktır, 

haneyi görmek ve gezmek isteyenle 
S 1 K SOBA Mağazası ri 931/334 icra dosya numarasile, 
(şl RAKY AN) İstanbul yeni 
Postahane karşısında Türbe 

1• "h" d · · sokak No 6 da satılır. 
an tarı ın en ıtıbaren yirmi gün İ· ••••••••••••••• 

çinde evrakı müsbitelerile bitdir-
1 

K d stro H 'k · r·· 
meleri lazımdır • aksi halde hakları 1 stanbul. S a • 

0 
•fe da. ım ıgfın-. · · · ı den: Hanrı oryan .... n ı tara ın· 

Tapu sıcıllerıle sabıt olmayanlar sa- .
1 

d "stı"d ·· · 
. . dan verı en ava 1 ası uzerıne 

tış bedelının paylaşmasından hariç 

1 

B 'l d B"' ük hend kt B • . eyog un a uy e e ert 
kalırlar. Alakadaranın ıcra ve iflas h d N · • lu R f ı ş b 

anın a esım og a ae a at 
kanununun 119 uncu maddesi hük- k f d" ·n mah u· uyumcu c en ını a ı mez. 
müne göre hareket etmeleri ve daha kurde bulunmadığı ve mahalli ika 
fazla malumat almak ı"steyenlerı"n 

meti de bilinemediği gönderilen teb 
929/119 Dosya numarasile memuri- l 

!iğ varakasına yazı an meşrubattan 
anlaşılmış ve müddei de ilanen tebyetimize müracaatları ilin olunur. 

ZA Yİ - 1795 numerolu bisikleti- liğat ifasını talep eylemiş olduğun 

yevm mezkurda Bakırköy sulh mah 

1 
kemesine müracaatları ilan olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Halcimliğinden: Müddei Madam 
Lüçinin Müddeialeyha Osman Bey 
de Ahmetbey sokağında 68 No.lu da 
Madam Kiryakiça aleyhine ikame 
eylediği tahribat bedelinden 290 li-
ranın tahsili davasından dolayi müd 
deialeyhanın ikametgahının meçhul 
olduğundan dolayi tebligat icra edi 
lemediği mahalesi muhtarı ve müba 
şiri tarafından tasdık olunmakle bil 
celp hakkında bir mah müddetle i
lanen tebligat icrası karargir olarak 
yevmi muhakeme olan 30-11-931 ta-

min numerosu zayi olmuştur. Yeni 
si alınacağından hükmü yoktur.Ya
kup. 

dan ilanen tebliğat ifası ve muha
kemenin de 25-11-931 çarşamba gü
nü saat 11 de icrası kararğir olmak 

J ·· ·ı h Rafael ef d" · rih ve saat 14 de mahkemeye gelme a mumaı ey en ının 
ZAYİ - 341 sicil numerolu araba- yevm ve saati mezkurda İstanbul dii:i veya bir vekil 

T d . . d ""te kk"I İ ı dermediği takdirde cılık ehliyetnamemi zayettim. Yeni 
Bahçe Dere boyunda Al><luJlah bin 
Sait. 

apu aıresın e mu şe ı stan-
. ben mahkeme icra bul Kadastro mahkemesınde hazır j 

bulunması lüzumu ilin olunur. olunur. 

musaddak gön 
hakkında gıya

edileceği ilan 

den ala~ağı olan bln liranın temini şem e günü saat 14 ten 16 ya lo.dar 
tahsili zımnında müteveffiyenin uh İstanbul üçüncü icra dairesinde açık 
tesinde ruiikayyet Üsküdarda İca- artırma ile satılacaktır. Artırmaya 

diyede K<yserli oğlu sokağında 10 i~tirak isin yüzde yedi teminat ak
No. lu henenin açık arttırma ile pa çesi alınır. Müterakim vergiler il~ 

raya çev:iJmcsi talep edilmesine bi- belediye resimleri ve vakıf icaresi 
naen satllması karargir olan sağ ta- müşteriye aittir hakları tapu sicille 

rafı Mik"ilyan Manok hane bahçesi rilc sabit olmiyan ipotekli alacaklı 

v;:. sol tarafı kasacı lstepan arsası laı ile diğer aHikadaranın ve irtifak 
ve arkası Mihran kılıçyan hane bah hakki sahiplerinin bu haklarını ve 
çelc:ri ve cephesi tariki amile malı· hususile faiz ve masarife dair olan 
dut ve sokak kapusundan girildikte iddialarini ilan tarihinden itibaren 

malta döseli küçük bir taşlığı ve yirmi gün içinde evrakı müsbitele
mezkfır taşlıktan iki ayak merdiven rile bildirmeleri lazımdır. Aksi hal 
ile inildikte zemin katta bir kuyu•u de hakları tapu sicillerile sabit o!
hulunan bir matbah ve arkasında bir mıyanlar satış bedı;~inin paylaşma 

yemek odası ve yanın.da odunluk ve sından hariç kalırlar. Alakadarların 
kömürliığiı ve mezkur taşlıktan bir icra ve iflas kanununun 119 nci 
kaç ayak mer.divenle çıkıldıkta ki:- maddesi hükmüne göre tevfiki ha
çük bir ~ola üzerinde iki küçük ve reket etmeleri ve daha fazla malu
bir büyükçe <>dayi ve bir helayi ve mat almak isteyenlerin 930 3613 do
arkasında iki buçuk metro kadar ar sya No sile mcmuriyetimize müra.
zrnda bir aralığı muhtevi ve harici caatları ilin olunur .• 
duvarları tuğladan ve dahili duvar
ları bağdadiden yapılmış ve cephe
si çinko kaplı ve(900)dokuz yüz lira 
kiymeti muhaınmeneli mezkur hane 
nin tarih ilandan itibaren yirmi gün 
müddetle mahkeme kaleminde açık 
bulundurulan şartnamesinde muhar 
rer şerait veçhile ve peşin para ile 
ve icra kanunu ahkamına tevfikan 
açık arttırma ile 20-11-931 tacihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar mahkememizde satıla-
cağından ta.lip olanların yüzde 10 
nisbetinde teminat akçesi ita etınele 
ri lazım olduğu gibi mezkur gayri 
menkul üzerinde bir hak iddia eden 
ler bulunduğu taktirde kanunu mez 
kurun !19 uncu maddesi mücibince 
yirmi güne kadar evraki müsbitele
rile mahkeme kalemine müracaat et 
meleri ve aksi taktirde satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalacakla 
rı ve fazla ma!Umat atmak isteyenle 
rin mahkememizin 931/27 tereke nu 
merosule müracaat eylemeleri lüzu
mu ilin olunur • 

lstanbuJ S inci icra Meınurluğun. 
dan: Ahmet be.ı-e 990 lira ile masa
rif ve faiz itasına borçlu Kasap Ta 
naş efendinin mahcuz ve 3242 lira 

'iuymetinde bulunan müstesna ser

askeri esbak Hasan Riza paşa vak: 
fından Tatavlada Akarça sokağında 
bir mükerrer cedit 90 ve Nalbant so
kağında 75 No. lu atik 139 zurrağ 
16 parmak miktarında mukaddema 
bir kıta arsa elyevm ikişer kattan 
ibaret olup müteaddit odaluı v~ 

mutbah ve kuyu ve sarnıç ve hela
ları kiğir olanın kiremitlik üstün
de tahta tarasası muhtevi 2 bab ha-ne 
birinci açık arttırmaya konulmuş

tur. Şartnamesi 19-11-931 tarihinde 
divan haneye talik edilecektir. İş 
bu iki bab hane 30-11-931 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar Beyoğlunda ifayi vazife 
eden İstanbul 5 inci İcra dairesinde 
açık arttırma ile satılacaktır. Artır 
maya iştirak için yüzde 10 teminat 
akçası alınır. İhale tarihinden itiba-
ren işliyccck vergi ve sair rüsüm 
müşteriye aittir. Hakları tapu sicil· 

!erile sabit olmayan ipotekli alacak 
lılar ile <liğer alakadarların irtifak 
bakı sahiplerinin bu haklarını ve hu 

Fatih 3 üncü sulh hukuk mahke
mesinden: Müddei İsmail efendi ta 
rafından müddei aleyha zevcesi lz
mirin Beyler sokağında Ahenk 
matbaası çıkmazında 25 no Resne susile faiz ve masarife ait o.lan id
foturafhanesinde İstanbullu Mah- dealarını ilan tarihinden itibaren 20 
mut efendinin hemşiresi nezdinde gün içinde evrakı müsbitelerile bil-

dirmeleri lazımdır. Aksi taktirde Niğar hanım aleyhine ikame eyle-
hakları tapu sicillerile sabit olma
yanlar satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Alakadarların i
cra ve iflas kanununun 119 eu mad
desi ükmüne göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat ve 
tafsilat almak isteyenlerin 931 /1750 

diği sulh teşebbüsü davunm cari 
muhakemesinde müddeialeyhaya 
gönderilen da·: 'tiye vara kasındaki 
meşruhatından müddeialeyhanm i
kametgahı meçhul bulunduğu gös
terilmiş olmasına binaen müddeinin 
talebi veçhile 20 gün müddetle ili-

dosya No. sile memuriyetimize mü
nen teb1iğat icrasına karar verilmiş racaat etmeleri il2n olunur. 
ve muhakemesi 16-11-931 saat ona 
talik edilmiş olduğundan yevm ve lstanbul lkinci iflas Memur/u
vaktı mezkiirda müddeialeyhanın ğutıdan: Müflis Galatada Voyvoda 
hazır bulunmadığı takdirde ğiya- caddesinde ll8 No. lu mağazada 
ben icrayi muhakeme edileceği i- Şapkacı Mihal Yeremnimos Efen
i§n olunur. ı <li~in borçlarına ait tetkikati bit 

mış ve yapılan sıra defteri alacak-

p Dükkancı esnafa ko lıların tetkikine dairede hazır buar a !aylık, haftalık tak- lundurulmuş olduğundan ikinci 
sitle ödeyebilirseniz toplanma için tayin olunan 16 Teşri 

kefaletle 50 liraya kadar PARA nisani 931 tarihine müsadüf Pazar 
alabilirsiniz. 9 - 12 arasında müra- tcsi günü saat 13 buçukta mükayyet 

caat. alacaklıların Adliye binasmda vaki 
İstanbul Dördüncü Vakıf Han ikhd iflas <lairesinde hazır bulun-

Asma kat 29 n1allrı ııan olunur • 
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Kundura ve • Yüksek Kal 
lastik mağa-DAMPING dırıma ç~-

zası No. karken ko-
44 şede 44 

Erkek için: 
iskarpin ve kış· 

lık botlar 

l sso 1 
Kuruştan 

başlar. 

Garsonlar için: 
Bot ve iskarpin 

fi atları 

400 kuruş 

Çocuklar için: 
300 K. itibaren 

Kadın için: 
Metin dikişli Lü
hen, Katroh ve 

falça 
Hazır iskarpin 

1 

fiatları 

1425 I 
,~, 

Balıkesir Muallim mekte-
bi müdürlüğünden: 

1 - Elyevm Muallim mektebinin işgal etmekte olduğu 
binanın tamiri17-10-931tarihinden8-11-931 tarihine kadar yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi ve resimlerini görmek istiyenlerin mekte 
be müracaat etmeleri. 

3 - İhale muamelesi Teşrinisaninin yedinci günü saat 
15 te mektepte yapılacaktır. 

1 

~Ismarlama kısım fiatları € ___ _ 
4 - Taliplerin iktidarı maliye sahip olduklarını ispat için 

ticaret odasından •bir vesika ibraz etmeleri. 
5 - Talipler teklifnamelerini münakasa ve ihale kanunu 

' ahkamına tevfikan ihzar edip ihale saatine kadar mektepteki 
komisyona teslim etmeleri. (3285). 

Fevkalade erkek 800 kuruştan itibaren 
ısmarlamalar imal olunur. 

Avrupadan getirilen kataloglardan ~e
Hanımların: ğendikleri mevsimlik nümuneler üzerine ve 

teminatlı SOO kuruştan it haren 

VERESiYE 

Tiftik ve Skoç Paltolar 

Muflon Krem Trençkotlar 

Fantazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları 

Haki ve Blü Pardesüler 

İngiliz KauçukMuşambalar 

Podö Peı Mantolar·Spor Tayorter 

Kadın erkek örmeKazaklar 

Spesiyal Köstümlüklerden ismarlama için hususi Salon 
Ka<lrn için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 
makasdar M: Karla tarafından imal olunur. 

İstanbul Eminönü Köprübaşı No. 15 - 16 KARAKAŞ 

- Elbise mağazasına bu ilanı kesip müracaat ediniz. -

Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaletinden: 

1 - Diyıırıbekir Nümune hastahanesi. 2 - Aliiziz akliye ve 
asabiye hastahanesi. 3 - Adana doğum ve çocuk bakım evi. 
4 - (85) adet muayene ve tedavi evi için şartnamelerinde yazı
lı ilaç ve sıhhat malzemesi kapalı zarf usulile ayırı ayrı müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 teşrinisani 931 pazartesi gü
nü saat 15 te Ankarada vekalet komisyonunca icra kılrnacak
tır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin Aııkarada Vekalet İç
timai muavenet umum müdürlüğüne ve İstanbulda Sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin her 
müessese için ayrı ayrı teklif fiatlarım havi talepnamelerile te
minat akçeelrini şartnamelerine tevfikan ihzar ve vakti muay
yeninde vekalete tevdi etmiş olmaları ilan olunur. (3323) 

Denizli Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

Parlıer, 
fazla 

müreJıJıep 
ihtiva eder 
Yalnıt Bir Defa Dof, 

durnıakla Binlerce 
Kelime Yat"ar.sını:r. 
Parkcr Duofold hafif ve 

istimali basiııir . Sair adi 
mürekkepli kalcuılerc 
nispetle da.ha fazla 
mürekkep ahr. Doldu
ruldugu ande, yormak
ııxın ve &erbesıce kıigtt 
üzerinde kayarak ı.ahmel
ıiz binlerce kelimelilr 
yazı yazmaga amadedir. • 

Bunu da haudayinız lci, 
bu calibi dikkat Dolma
kalem, kırılmaz sızmaz 
ve 25 sene için teminaı-
1Jd1r. Mütemadi teteb
buat seneleri zarfında 47 
muhtelif tekemmülit ge
çirmi~ ve bu sebepten 
sair un1um kalemlerin 
fevkinde bi.r mevki kau.n
m.ıştlr. Kalem ile kale
muçlart ~ip b~r 
güıellia e malik muhtel ıf 
renklerdedir. Yeşil, 
lurmı~u, mavi, llcivert, 
sad, lliyah ve alturu yahut 
inci ve siyah veya yeni 
inci ve yqil. 
Senior • Ltqs. J 7 .50 
S~clal ,, ıs.oo 
Junior ,. 12.50 
ı..ad, • ,, ı 2.so 

'Parkr 
'Duofold 

l!~ı b11,-U!( ,.oıruada f-~!Mıttı.r 
Mi.iracaaı Mahallı; 

G. Dlelmann '"' Blll, 
1.stanbı..I, Meıı~adt:t Han 

8- ıs 

Hariciye Vekaleti mübayaat 
komisyon un dan 

100 ton kok kömürü V ckiilet için 
4C ton kok kömürü Misafirin1Ecnebiye köşkü için 

2000 okka mangal kömürii Misafirini Ecnebiye köşkü için 
7000 ckka kırılmış odun Misafirini Ecnebiye köşkü için 
Vekalet ve Misafiri;ıi Ecnebiye köşkü için mübayaa edile

cek yukarıda miktarları yazılı mahrukat 20 gün müddetle ve ka 
palı zarfla r-..:::•akasaya konulmuştur. İhalesi 2 Teşrinisani 931 
taırihine müsadif pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. Te
minatı muva:kkatesi 450 liradır. Şartname Hariciye Vekaleti 
Levazım ve İstanbul Ankara caddesinde Hazinei Ev•ak Mü
dürlüğünden alınabilir. (3111). 

Ayvalık Belediyesinden: 
Bedeli münasafaten 1931 ve 1932 seaeleri bütçelerinden te

diye edilmek üzere 30, 118 lira bedeli keşifli Ayvalrk'ta Bele
diyece inşa edilecek rıhtnn iskelesi 19 T. evvel 931 tarihinden 
19 T. sani 931 ta·rihine müsa<lif perşembe günü saat 15 e kadar 1 

bir ay müddetle müzayede münakasa ve ihalat kanununa tev-
fikan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. l 

Münakasaya iştirak edecekler ya bizzat mühendis olacak 
veya bir mühendisle iştirakini resmi vesaikle ispat ve bu gibi 
işleri muvaffakiyetle yaptığına dair resmi vesaiki ibraz ede
cektir. 

Talipler: İnşa edilecek rıhtım iskelesinin Vekaletçe mü
saddak proje ve keşifnameleri ve şartnamelerini yirmi beş lira 
bedel mükabilinde Belediyeden tedarik ederek tekliflerini işbu 
şartname altına vaz ve yevmi mezkurda saat 15 e kadar mak
buz mukabilinde zarflarını Belediyeye tevdi etmeleri iliin olu-·• . 
nur. (3463). 

Istanbul Vilayetinden: 
Aınasrahın büyük limanında kaza zede, maden kömürii ha

nıucli Rize vapuru tarihi ilfuıdan itibaren 15 gün zaırfında sa
hibi veya vekili tarafından çrkarıfmadığı takdirde Limanlar 
kanununun 7 ci maddesi mucibince Liman idaresince çıkarıla
cağı ve mağazadaki eşya satılacağı ilan olunur.(3462). 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Eyüp camii tamiratı için yapılan pazarlıkta vcırilen bedel 

r----------...,...--.1 hadcii layık görülemediğinden 31-10-931 taırihinde ihale edil-
111E6RO ~- me:C üzere bir hafta müddetle temdit olunmuştur. Taliplerin 

ııı., ... ıı ...... an• • .., her gün İnşaat İdaresine ve tarthi mezkurde saat on dörtte 
Mcıklanaı blley~• thl .. y•nı ita,. İd E · .. 
,,. •• , .......... ,_. .. ,.. are .ncümenıne muracaatlarr. (3450). 
d&t•ed• ,.aı &h c.ıc•tıl• bta~ 
.,•ııt cıoı btr 1-C"ll llılıwdlllr 

Hu''"''""'•~ 
u .. nııı ~oıll..Can~ 

Burkbanl Gaat..ı.eta •• ftlrdcU 
"'••Mı•·GaJat• 

Dev!et Oemiryollar• idaresi ilanfarı 

Haydarpaşa mağazasında mevcut takriben 15 ton mikta
rındaki kırık camlar bilmüzayede satılacaktı•r_ Müzayede 
31-10-931 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da icra kılı-

da•ma 

Seş dakika eveı müthiş surette-dişim 
ağrıyordu. Muhakkak dün akşam üşü· 
müş olacağım. İki tablet" ASPİRİN,, 
aldım. Simdi tamamen geçti. 

' "ASPİRİN,, in sizin de ağrılarınızı ve 
sinir bozukluklarınızı böyle çabuk ge
çireceğine eminim •• 

ela bozası çıkt 
____ _.TAKSİM, AYAZPAŞA'da ----~ 

A K Otelinin 

1 lstanbuf Belediyesi ilanları 1 
TEmizliık işle.od için lüzumu olan belleme faraşlar, sa~unlu 

kösele, vaJketa, saplı kösele, beyğir ve merkep çöp küfesı, ka
raçivi, beyğir semeri, paldum, gögüslük ve sair malzeme ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartna~e. alrn~ 
için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelıdır. Mu
nakasaya girmek için 457,50 lira teminat lazımdır. 

Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alı
narak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükumetçe 
müteber tanınmış bankalardan birinin mektubu ile oluır. B~ 

şekilde: teminat makbuz veya mektubu i~e şartna~e, ~eklı~ 
mektubu ve Ticaret odasında kayıtlı olduguna daır vesıkayı 

mühürlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 16 Teşrinisani 931 
paza.-tesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene verilme· 
lid:r.(3480). 

Bedeli keşfi 1301 lira 62 kuruş olan Bayazıt yangın kule~ 

sinin tamiri kapalı zaırfla münakasaya konmuştur. Talipler 
şartname aLmak ve keşif evrakını görmek için her gün Leva-
zım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Müna-
kasaya girmek ıçın 98 lira teminat liizımdır. 

1 - Denizli Muallim Mektebi binasının keşif evrakı müci-
bince 10668,5 liralık çimentolu kum kireç harici sıvasile saça•k 
tavanları ve boyası bir kısım dersanelerin daham ile koridorda İHTİRA İLANI 

nacaktır. · 

Talip olanların yevmi mezkurda H. P. mağazasına ~üra

Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alı-
narak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükumetçe 
müteber tanınmış bankalardan birinin mektubu· ile oluır. Bu 
şekilde teminat makbuz veya mektubu ile şartname, tekli'. 
mektubu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı 
miihtirlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 16 Teşrinisani 931 
Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene verme· l - k rf cDöşeme tuğlalarının isliihr> hak icap eden beton döşemesi ve saıre yapı acagından apalı za 

caatları iliin olunur. (3395). lidir. (3481). kında istihsal olunan 29-11-1930 ta 
usulile 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. rih ve 991 numaralı ihtira beratı bu Satmak üzere mezat idaresi eşya şubesine bırakılan Davi! 

2 - Talip olanlar ehliyet vesikalarile teklifnamelerini• defa mevkii fiile konmak üzre ahe- Haydarpaşa Mağazasında mevcut takıriben 1500 adet vasati Efendiye ait bir konsol aynalı iliin tarihinden itibaren on beŞ 
%7,5 teminatı muvakkate veya Hükumetçe muteber bir Ban- re devriiferağ veya icar edilece- 200 Kg,, hacmi istiabisinde·ki eski saç bidonlarla müstamel va- gün 7.arfından bilmüracaa kaldırmadığı takdirde bilmüzayede 
kadan alacakları teminat mektuplarının vezne makbuzunu iha- ğinden talip olanların Galatada Çi- gon müşambasmdan rhasıl olan takribenl500 Kg.yelkenbezi bil- satılacağı iliin olunur. (3478). 

1, k b' .. J K · ı· d ki d İh nili Rıhtım Hanında Robert Ferri- k M 
leden aa al ı.r gun evve omısyona tes ım e ece er ır. a- müzyedc satrlaca tır. üzayede 3 Teşrinisani 31 tarihine mü- • 
leyi müteakıp müteahhidin üç gün zarfında bu teminatı yüzde ye müracaatları iliin olunur. sadıf Salı günü saat 14 te icra kılınacaktır. Talip ·olanların mal j İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa Komisyonu Rı• 
on bes iblağ etmesi liizımdır. ı--------------ı !arı her gün gö,'."ebilecckleri ve yevmi müzayedede mağazaya yasetind~.n: ,. . . . . . .. 

3 - Münakasa ilam 17-10-931 tarihindea 6-11-931 tarihine .... Güzel bir Kürk -1:1111 müracaatları ilan clunur. (3470). Bakırkoyde kam Aklıye ve asabıye hastanesı ıçın luzumıl 
kadardır. Şik kadın tuvaletinin lii- , olan - 15000 - kase yoğurt 17 Teşrinisani 931 salı günü saat 

4 - 7-11-931 cumartesi günü Denizlide Hükumet karşısın- zımı gayri mufarikidir. Be} T 16 da aleni münakasa suretıle ihale edilmek üzere münakasay:ı 
o~lunda İstikliil caddesin- • • k 0 z • B k 

da Tayyare Cemiyetinde saat 15 te teşekkül edecek Komisyon de 391 No. lı ur ıye ıraat an ası konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek ve fazla izahat 
da zarflar açılarak teklifnamelerde zuhur edecek fiatlardan lii- ' almak istiyenlerin mezkur komisyona müracaatlaırr ilil.n altı· ). 

yik hat teklif eden uhdesineKomisyonca saat l 7de ihalesi yapıl 
1 

E p RE M • d ı • d _n_u_r_ . .;;:!_34_7_4...::)_. __________ ~---------
makla Viliiyet Makamından mezuniyeti istihsal edilecektir. ı are mec ısin en: Hudut ve Sahı"ller Umum 5 - Bu tamirat ihale tarihinden itibaren 61 gün zarfında , 

ikmal edilecektir. 1 mağazalarında en güzel Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti aleliide olarak İkin •• d .. } .. .... .. d 
6 - Fazla ma!Umat ve şartnameyi almak istiyenler Mek- kür1kleri rekabet kahul ci Teşrinin 29 uncu pazar günü saat on beşte Ankarada Banka mU UT UgUn en : 

tep Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (3301). etmez fiatlarla bulacaksınız ! Binasında içtima eyliyecektir. Vilayetlerden intihap edilmiş . 18 Tabiıp 87 Memur 75 Muhafiz müşambası ve GemiciJef .::::::::.:~=~::::::..::::.:::::__::_:.: _______ jl••••••••••••ıi olan Murahhas Beylerin YUıkarrda zikırolunan gün ve saatta 1 için 50 yağlı muşamba 16 T. Sani 931 Pazartesi günü saat 15 

Jandarma Satın Alma Komisyon 
Riyasetinden: 

Serpuş ve tozluğu ile beraber ( 4600) takım kışlık elbise 

imaliyesi kapalı zarfla münakasası 11/11/931 tarihinde çar

şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek için, 

her gün, münakasaya iştirak için de (O) gün taliplerin temi

natlarile birlikte Gedikpaşada Jandarma satın alma komisyo
nuna müracaatları. (3342) 

Devredilecek ihtira Beratı Bankayi teşrifleri rica olunur. te Galatada İstall!bul Limanı Sahili Sıhhiye merkezi mübayıııı 
Nebat! mevaddın yahut uzvi ma- İçtima riiznamesi berveçhiatidir: Komisyonu tarafından kapalı zarf usulünde' münakasa ile ihale 

hiyetteki mahsulatın bila mayı kul 1) Türkiye Ziraat Bankasının 1930 senesi müamelatı hakkın olunacaktır. Nümuneler ve şartname mezkur merkez Levazrfll !anılmasına ait muaddel ameliye u-
da İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının \kıraatı, Memurlug"undadır. (3472). sulii" hakkında istihsal edilmiş olan 

3 tevinisani 1927 tarih ve 652 numa 2) 1930 senesi Bılfuıço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve --------------------------~ 
ralı ihtira beratı bu kere ferağ veya İdare Meclisi azasının ipkası, ' T f k" it • R ' }' "" ' d 
but icara verileceğinden mezkur be 3) 1930 senesi Muırakıplarının ücretle"inin tayini ve 1932 sene- lp a U eSJ eJS ıgın en: 
ratı satın almak veya isticar etmek si için Murakıp intihabı, Tıp Fa<kültesi Seririyatı asabiye asistanlığı münhaldir. 'f3' arzusunda buJunan zevatın İstanbul 

4) Zirai İkrazat menbalarımızın tezyidine matuf tedabir ve te- !iplerin Fakülteye müracaatları. (3461). Babçekapı Taşhan No. 43 - 48 de 

mukim vekili H. W, fstok Efeııılive şebbüsat hakkında Mecisi İdareye "allhiyet itası, (34P'\ 11!!!!!'!!!!!--""""""l!!!!!!!!!!!""' ___ =:ıı=:ı:::l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!-~ 
miiracatları ldare Mec' \11LL1Y3T MATBAA.Si 
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