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NUSHASI S KURUŞTUR 

Cumhuriyetin 
Kudreti 

Türkiyede bütün kanuni tekille
rile cumhuriyet ilan edileli 9 sene 
oldu. Bu k11a zaman içinde memle
ket ıiddetli aarımhlar ıeçirdi, ".~
him günler ya?dı.. Fakat bugu~ 
itte ayakta, her zamandan daha zı
Yade kuvvetli olarak duruyor. Mu
hakkak ki Türkiye, ya?mak için 
muhtaç olduğu gıdayı, kuvveti yeni 
rejimden alıyor l 

Son ıekiz on sene zarfında yeni 
Türkiyenin maruz kaldığı mütküla
ta ve bu mütkülatı iktibam İçin 
bütün balkın sarfettiği azim ve gay 
rete bakarak cumhuriyetin hakiki 
İ<udreti hakkında lam bir fikir edin 
mek kabildir. Bir defa yeni rejim, 
artık mahdut bir akalliyetin kafa11n 
da yaşayan bir mahiyet olmaktan 
çıkmıttır. Şimdi onun en hararetli, 
ttı &amimi taraftar ve müdafileri 
balkın sineıinden çıkıyor. Halkna 
mutlak bir ekseriyeti yeni idareyi 
henimıemiştir. Ciımhuriyetin en bü 
Yük kudreti bundadır. içtimai ve 
ıiyaai fikirler; mahdut fertlerin ve 
•Ümrelerin malı olmaktan çıkıp ta 
ballı arasına yayddı mı, hiç bir za 
li.n kudret o fikirleri aöndüremeıı 
Onun için cümhuriyetin itisinden 
endişeye mahal yoktur. Bu izah, 
l'ürkiyede yeni rejimin muvakkat 
"e §ahısların hayat ve talihlerine 
bağL olduğu zannında olanlar için 
taıımd ... 

Milletlerin hürriyet, refah ve sa
adet dereceleri, biraz da tabi olduk-
lar, rejim ile ali.kadardır. Fakat 
!İmdi öyle bir devirde yaııyoruz ki, 
böyle bir nisbet kurmak, yanlıı bir 
hükme götürür. J:ler memlekette de
rece derece çekilen ıztıralnn, . derece 
~erece duyulan iktısadi buhranin 
•dare usullerile münasebeti yoktUr. 
lkbaadi buhran ve ızlo'ap; umumi •' 
barpten sonra baıtan bata değite" 
taınumi hayat ıeraitinin, umumi 
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Sahip ve 8aımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Mildllril 

ETEM İZZET 

barp neticeıinde mağluplara kabul 
•ttirilcu muahedelerin, bugün de 
~aziyeti ıslah için, eski emperyalizm 
fıkirlerden bir türlü vaz geçilmeme
sinin, elhasıl bütün milletlere hür
riyet, istiklal ve hayat hakları aynı 
derecede tamnmamasının tabii neti
celeridir. Onun için her memlekette 
tiddetli bir ilrtıaat mücadelesi hü
küm ıürüyor. Bütün milletler ara
aında: Müthiş bir sinir ve enerji 
müsabakası yapılıyor. Kurtuluş 
için; bu mücaclelelere mukavemet 
etmekten başka çare yoktur. Şu da 

Gazi çocuklarının bayramı-: · Bugün •• 
va. ki, Türkiyede çekilen müşkü-
lat, başka memleketlerde olduğun-
dan çok azdır. Vakm ba§kalarmın 
acı çt: kmesi, bi.zim ıztıraplarımızı 
dindiremez. Anlatmak istediğimiz 
tey bugünkü 11kınbrun yalnız bizde 
değil, dünyanın her tarafında olma-
'' "e bizdeki nisbetin daha küçük 
hıılunmasıdır. Bununla beraber 
Cumhuriyet hükumeti; bizde buh
t-anın tesirini asgari bir dereceye m .. 
dirmek için aıami bir faaliyet ve 
basaaaiyet göstermektedir. 

Türkiye Cümhuriyetinin en bü
)Ük kudreti: Dahili ve harici siya
letinin tecellilerinde göze çarpar: 
l>llhilde mutlak bir ıükun ve nizam, 
!'ariçte devamlı bir ıulh ve emniyet 
"tiyoruz. Umumi politikamızın ga
Yeıi budur. Bu gaye, temin edilmiı 
.. Ydabilir. Filhakika memleketin da 
hiİi asayiıi, Türkiyenin §İmdiye .<a
dar idrak etmediği bir mükemmeli .. 
)et arıediyor. Harici politikadaki 
!'>uvaffaluyetlerimizin tezahuratını 
";e içinde yaşadığımız §U dakika da 
lııte görüyor ve bluediyoruz. 

Bütün bu güzel tezahurat; Cüm
~uriyetin kudretini, Cümhuriyeti 
:~e edenlerin hulus · ve kabiliyet
=tini ifade ediyor. Bundan batka 

Ürk CUnıhuriyetinin başında Gazi 
'1uatafa Kemal gibi tarihin en bü
)İik harika11 olan müıteana bir kud
t'ttin; reis ve nizım olarak bulun
""'-• da Türkiyeye ve Türk milleti
~ ayn bir kudret ve ıeref veriyor. 

Cumhuriyetin yıldönümü müna.
'<!betite; milletin iıtiklali yolunda 
~ı,an ve ölen vatanperverlerin ma
-e"i huzurunda eğilmek borcumuz
dıır. Bir borcumuz daha var ki, o da 
bıı Cumhuriyeti yaşahnak için, ha
~at ve ikbsat mücadeleıiRde, bpkı 
19lildaı mücadelesinde ölenlerin gös
terdiği kahramanlıklar kadar bir fe
dakarlığı göze almaktır. Bugünkü 
-.•ıle düşen vazife budur. Bu va
~enin yollarım • Büyük Gazi ve o
-ıın hükumeti aydınlatmış bulunu
).or. Her vatandB§, bu vatani vazife
•ıtı:e koşmalıdır. 

Sürt Meb'usu 
MAHMUT 

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

Bugün Cumhuriyeti ilanımız n 
9 uncu yıldönümüdür .• 

Memleketin her tarafında bugün Türk halkı en 
cuşişli tezahürlerle bayramını tes'it edecektir 

29 Teırinievvel.. Bugün Türki-ı 
yede Cumhuriyetin ilan edildiği gün 
dür. 1923 senesi 29 T etrinievvelin
de T. B. M. Meclisi Cumhuriyet ila
nı kararını vermiı ve i)k Reisicüm
hur olarak büyük memleket kurlan· 
cı11 Gazi Muıtafa Kemal Hz. ni in
tihap ebniıti. 

dutlar haricine uzaklaıbnldı. Hila-ı rnizin her tarafında olduğu gibi ls
fet ilga edildi. 1923 yılı Tqrinievve- tanbulda da fevkalade merasim ve 
linde bu topraklar üzerinde Cumhu heyecanla tesi't edilecektir. Şehir 
riyetin ilaru hakimiyeti bili kaydü battan bata dona~lacak,_ halk bu en 
şart millete, bu toprağJD asıl sahip- mukaddes günü bır cuııtle yadede
lerine veriyordu. 29 T qrinievvel bi- cektir. 
zim en büyük bayramımızdır. Aziz Bu sabah saat 14 de batlamak 
vatanı Cumhuriyete kavutturan bü- üzere Beyazıt meydanında baılayan 
yük baılara necip ve aıil Türk mil- büyük bir geçit resmi yapılacak, lu

Bugün Cumhuriyet ilanınm do- )eti her zaman minnet ve tükran bor taat, mektepler, cemiy_etler alay ba
kuzuncu yılına ba11yoruz. Türk ta- cu olduğunu hiç bir zaman unut- tinde Taksim Cümhurıyet meydanı-
rihinde yeni bir devir açan, memle- na kadar yürüyüıe devam edecekler 
ket idaresinde yeni bir rejim kuran maz. dir. Vilayet tarafmdan Cumhuriyet 
Cümhuriyet Türkiyeıinin ilanı aziz Bayram nasıl tes'it abidesine bir çelenk konacak, öğle_ 
vatana, a11rlardan beri babtedilme- edilecek? yin saat tam 12 de Selimiyeden ve 
yen saatler verdi. Kokınuı bir ıalta- . 
nalın mütereddi hinedam milli hu- Cümburiyet bayramı memleketi- (Devamı 6 mcı sahıiede) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................. ~ ... . 
M. Litvinof şerefine 
dün ziyafetler verildi 

M. Rusya efkarı umumiyesi 
Litvinof'un seyahatini büyük 
bir dikkatle takip etmektedir 

M. Litvinofı · Ankarada karşılanırken .• 

ANKARA, 28 A.A. - Bat 
vekil İsmet Paşa Hazretleri 
Sovyet şuralar ittihadı hariciye 

komiseri M. Litvinof ıerefine 

buszün bir öğle ziyafeti vermia 

tir. Ziyafette misafirler, harici
ye vekili Tevfik Rüttü, Dahili
ye vekili Şükrü Kaya, Milli Mü 
dafaa vekili Zekai Beylerle 

(Devamı 6 ıncı sahifede l 

Romen ... Bulgar 
Yugoslav .• 

Cümhuriyet bayramı mil· 
nasebeti/e bugün gazetemiz 
ailesi tatil yapacaklarından 
MİLLİYET yarın intişar 
etmiyecektir. 

Gazetemiz bütün okuyu
cularının bu en büyıük milli 
bayramlarını hararetle teb
rik eder. 

Bu gece 
Değişiyor .. 
Otomatik telefon .. 

" lstanbul ciheti telefonları bu ge-
ce nihayet otomatik hale konuluyor. 
Bu gece saat 22,5 tan sonra latanbul 
aboneleri arbk Matmazellerin: 

-Merkez! .. 

• 
intihap neticelendi J 

Mesai fırkası kahkari 
hezimete uğramıştır 

lngiliz intihabatı mesai fırkası
nın kahir bir mağlubiyeti ile netice
lendi. ilk neticeler, mesai fırkaSJnm 
büki'ımete müzahir olan diğer kJSun 
lara nazaran ancak onda bir niıbe
tinde sandalya kazanabildiğini bil
dirmekte idi. Bilabara mesai fırka11 
vaziyetini azacık düzeltmit ise de 
gene mağlubiyetin kahir bir tekil al 
maaına mani olamamıtbr. 

intihabat sekiz zümre ara11nda 
idi: 

l - Muhafazkir fırka (lideri 
Baldw:in) 

2 - Liberal fırka (lideri Sir H 
Samuel) 

3 - Liberal fırkanın bila kaydü 
f8l't milli hükUmete müzahir olan 
zümreıi (lideri Sir Gohn Simon) 

4 - Liberal fırkanın milli hükii
mete aleyhtar zümresi (lideri Llyocl 
George) 

5 - Meıai f<rkası (lideri Hender 
son) 

6 - Mesai fırkaımın Mac Donal
da aadık kalan zümresi (lideri Mac 
Donald) 
(Devamı 6 mcı sahi/ede) 

M. Jıfar. Doaald 

biı 

Sada&ını duymayacaklar, onun 
yerine sadece otomatiğin fasılalı dü 
düklerile karıılaşacaklardır. Asrın 
makinele,mekteki seyri nihayet lı- • İn~liz intihabahnın 
tanbul telefonunu da eline almıt ve • h b 
onu da makineleıtinniştir. Bu bük- neticelen SOD a er-
me boyun eğen lıtanbul aantralında Ierimizdcdir. 
ki matmazelleri de bunun içindir ki -===================.,,,'.M:,· ~L~lo:y:d~G:•:•:rg~·~==" bu 8ece vazifelerini makineye terke = ~ 
decelderdir. 

Bu gece saat 22 yi 20 geçe latan 
bul telefonlar< otomatiğe raptedile
cek ve bu İt yirmi dakika kadar de
vam edecektir. Saat 22,40 ta bütün 
telefonlar otomatik olacaktır. 

Ahizeyi yerinden kaldırıp kula
ğınıza götürdüğünüz zaman vasat 
yükseklikte ve mütemadi bir düdük 
sesi duyarsınız, bu çevir itaretidir. 

Bu takdirde parmağJDızı otoma
tik dairesine sokup istediğiniz numa 
rayı sıra ile çevireceksiniz. Bundan 
sonra işittiğiniz vızılb •mukabil abo
nenin ça<Yınldığına delildir. Fasdalı 
düdükler ~işitilirse bunlar istediğiniz 
numaranın meşgul olduğuna alimet 
tir. 

Beyoğlu ve Kadıköy aantralları 
otomatik sistemde işleyinceye ka
dar Beyoğlunun evveli dört rakamı 
ru, Kadıköyü altı rakkamıru ve diğer 
ıantrallan hep sekiz rakk•mını çevi 
rerek bulacaksınız. 

lstanbul tel<Jonunun otomatik 
olması münasebetHe ekserisi Türk 
olmak üzere bazı matmazeller açık
ta kalmaktadırlar. Bunlardan bir 
kısmı da otomatik olmayan me*ez 
lere gönderilmittir. 

Dün Daçya vapuru ile cuma günü ilk maçını yapacak olaıt 
Yunan takımının ikinci kafilesi geldi. Resmimiz onla-

rı göstermektedir. Yazısı ve heyet reisinin beya-
natı iç sahiielerimizdedir. 



lr .::ibrabmla başbaşa ! [il --------(intişar ebnemit kısa sözler) 

Saraydan bir kaç hatıra 
Başmabeyinci beni çağırd' 

ve sordu: Bu ne? 

Anadoluda İstiklal harbi 
çoktan başlamış, yer yer mu
vaffııkıyetli harpler kemali 
siddetle devam ediyordu. 
- Sadrazam damat Ferit paşa 
ile tevhidi siyaset eden (Vah
dettin), çok endişeli ve telaşlı 
günler geçiriyordu. 

Sadrazamlar, saray ziyaret 
lerini muayyen günlerde, mu
ayyen saatlerde yaptıkları hal 
de, Ferit paşa, uıul ve mutat 
haricinde saraya sık sık geli
yor, saatlerce Vahdettinle bat 
başa kalıyor, saraya ne zaman 
geldiği ne vakit gittiği anla
şılmıyordu .. 

Vahdettinin o günlerde asa 
biyeli fazla idi. Her ıeye canı 
sıkılıyor, ne yeptığını bilmiyor 
du. Halinde ve harekatında 
hissolunur derecede bir ürkek 
lik vardı. Gerek saray dahilin
de, gerek haricinde cereyan e
den dedikodular kulağma git
tikçe son derece sinirleniyor, 
her şeye bir mana vererek alı
nıyordu .• 

O günlerin birinde idi. Ki
tabet dairesinin resmi nöbet 
vazifesinde bulunduğum gece
leri, fazla aydınlıkta veya büa
bütün karanlıkta yatamadığım 
için, yatak odasına, uykuya 
mani olmıyacak kadar hafif 
ziyalı bir kırmızı ampul koy
muştum. 

Bu ampul hem uykuya ma
ni olmuyor, hem de geceleyin 
vakitli vakitsiz telefon çaldığı 
yahut bir iş için oda kapısı tı
kırdayıp ta birden bire uyan
dığım zaman, hiç olmazsa et
rafımı hafif bir aydınlık için
de buluyordum. 

Aradan bir iki gece geçti 
geçmedi, bir sabah beni bat
mabeyinci çağırmıttı. Yanına 
girdim. 

Bir şey söylemek istiyor, 
düşünüyor, söyliyeceği şeyin 
neresinden başlamak lazım ge
leceğini tayin edemiyerek te
reddüt ediyordu . 

Biraz yutkundu, 
de!l bire çok garip 
muhavereye ba~ladı, 
kırdıların sonlarına 
şöyle dedi : 

bana bir
gelen bir 
ve bu la
doğru da 

- Geceleri nasıl vakit geçi
riyorsunuz?. 'Mesela iş haricin 
de bir çok saatler de olur .. Bil
hassa geceleri ... 

- Çok defa, yatakta geç 
vakte kadar kitap okurum, 
sonra uyurum .. 

- Aydınlıkta mı uyumanız 
mutattır, yoksa siz de benim 
gibi, elektriği söndürüp karan
lıkta mı uyursunuz? 

- Şimdiye kadar kaı·anlıkta 
uyl..yordum amma, çok rahat
sız oluyordum .. Fakat bir kaç 
gecedir rahatım .. Çünkü oda
ya,gece için bir kırmızı ampul 
koydum .. Hem uykuma mani 
olmuyor, hem de odayı hafif
çe tenvir etmiı oluyor .. 

Bu noktada, başmabeyinci
nin yüzü garip bir hareketle 
tekallus etti, dudaklarını bük
tü : 

- Kırmızı ampul mü? 
- Evet efendim .. 
- Kırmızı ampul, kırmızı 

aydınlık göz için çok fenadı:r .. 
Bu ampul ile yatmamanızı tav 
siye ederim. Hemen çıkarb
nız. Her halde büsbütün karan 
lıkta, veya, aydınlıkta yatmak 
gözlerin sıhhati için daha mu
vafıktır .. 

Ben bu nabemahal, 
suz muhavereyi kısaca 
kapatmak için: 

lüzum
kesip 

- Tesekkür ederim. Tavsİ· 
yeniz veçhile aydınlıkta yat
mak daha iyi olacak .. Dedim. 

Bir iki gece sonra, oda kapı
n vuruldu. Yataktan çıkıp ka
pıyı açtım: Musahiplerden biri 

Yazan: iZZET ZIYA 

Hayır, öyle bir şey yok .. Ben 
geceleri ne fazla aydınlıkta, ne 
de büsbütün karanlıkta yat
maktan rahatsız oluyorum da 
bu hafif kırmızı aydınlık bana 
iyi geliyor, rahat ediyorum .• 

- Öyle amma, bakınız bu 
mahzuru var, birden bire nö
betçiler hariçten ateş filan var 
zannedecek ... 

- Aradan bir iki gece daha 
geçince, herkes bilir, anlar ve 
aradaki mahzur da kendiliğin
den zail olur.! 

- Bilmem amma, bana ka
lına bunu hiç yakmasanız da
ha iyi olur .. 

Sonra selim verdi, rahatsız 
ettiğinden dolayı itizar ederek 
gitti .. 

Ben müaahibin bu sözüne 
bittabi hiç ehemmiyet ve kıy
met vermedim, mutadımı boz
madım amma, iki gün evvel 
baımabeyinci ile aramızda ge
çen o garip muhavereyi de ha
tırladım .• Aralarında bir müna 
sebet aradım .• 

Ertesi günü aktam yatağı
ma girip te tam uykuya dala
cağım zaman, oda kapısı gene 
vuruldu. O gece nöbette olan 
diğer bir müsahip te: 

- Efendimiz sizi istiyor •• 
Dedi. 
Acayip .. Gece yarısı .. Ne 

münasebet? Biz orada çok müı 
tacel işlerde bir iki dakikada 
derhal giyinmeğe alışık oldu
ğumuz için, hemen bir jimnas 
tik sür'atile giyindim. Bir da. 
kika sonra müsahip önde, ben 
arkada V ahdettinin haremdeki 
dairesine girdik ve biraz sonra 
da karşı karşıya geldik. 

Odada, aiti mumluk gü
müş bir şamdan yanıyordu. 
Vahdettin bermutat, ağzında 
bir §ey geveler gibi çenesını 
bir müddet oynattıktan sonra: 

- Sizi geç vakit rahatsız et 
tim. Maksadım, merak ettiğim 
bir şeyi bizzat tahkik etmek, 
sizden anlamak içindir .. 

- Buyurunuz efendim .. 
- Sarayda kırmızı ampul 

yakmak mutat olmadığı halde, 
siz niçin yatak odasında bunu 
istimal ediyorsunuz? 

Maksadımı anlattım. Kani 
olmadı. 

- Ben size baımabeyinci ile 
haber gönderdim. Sonra bir 
müsahiple tekrar haber yolla
dım. Siz hala, bu ampulü kul
lanmakta ısrar ediyorsunuz .. 

- Bu kırmızı ampulün sa
rayca ne gibi bir mahzuru ol
duğunu bilmiyorum •. Bir mah 
zuru, bir sebebi bendenizce 
malum olsaydı, bittabi istimal 
etmezdim .. 

- Bunun mahzuru çok bü
yüktür .. Bu İnat ve ısrarınız, 
sarayın siyasetile alakadardır .. 

Vahdettinin bu son sözü, 
beni hayretler içinde bıraktı. 
Dütündüm, bu siyasi mahzuru 
bir türlü bulup halledemedim! 

Vahdettin, masanın üzerin
den bir kağıt aldı, bana uzat
tı: 

- Okuyunuz .. Şimdi anlar 
ımız .. 

Kağıdı ıamdanın aydınlığı
na tuttum. Vahdettine hitaben 
yazılan bu kağıtta, hayretle 
şu aatırlan okudum: 

" ..... Beyin Anadolu ile hali 
temas ve muhaberede bulundu 
ğu ve el altından saray dahilin 
de propağandasına sureti mah
remanede germi vererek taraf
tar celbetmeğe çalıttığı, saray 
da (Kızıl ordu) ya taraftarlı
ğın iıareti mahsuıaaı olmak ü
zere de, geceleri kırmızı ziyalı 
ampul istimal eylediği berayi 
malumat nazarı dikkati hüma
yunlarına arzolunur.,, 

Kağıdı iade ettim, Vahdet-idi: 
s tin kanaatinden şaşmamı~tı .. 

- izi rahatsız ettim, sa • 
• Zaten, az bir müddet sonra raylarda kırmızı aydınlığa göz 

1 · · j kı d .. 1 d b' d da ben sarayı terketmiş bulu-
erımız :ı ış n egı e, ır en d 

b. d d b' b' nuyoı- um ... 
ıre o a a ır yangın, ır ateş M 

falan var zannettim.. • ı ayıs - 336 
- Ne münasebet efendim?! (Devamı var) 

HA~nct HA~lERlL~R 
ispanyada 
Vaziyet ----Rada, Seville hapıa· 

hanesinden kaçtı 
MADRİT, 27 A.A. - Tab

lada' da tayyare karargahında 
isyan çıkarmağa tqebbüs et
mit olduğundan dolayı 5eville 
hapishanesinde hapsedilmiş o
lan Rada'nın kaçmış olduğu 
haber verilmektedir. 

Sol cenah müntehası olan 
ihtililcı Cumhuriyetçi fırkası
na mensup olan Rada, birkaç 
defa kaçmağa teşebbüs etmiş
se de l.er defasında firar için 
yapmış oldukları hazırlıklar
dan başka bir mahpus istifade 
etmitti. 

Rada'run hududu geçmesi
ne mani olmak için Portekiz hu 
duduna hemen telgraf çekilmiş 
tir. 

Hapishane miidürü ile Ra
da'nın hücereıini taranut al
tında bulundurmağa memur e
dilmit olan gardiyan azledilmiş 
!erdir. Vali, bundan bir müddet 
evvel, Rada'nın kaçmak istedi
ğini ve binaenaleyh kendisi da
ha yakından nezaret altında bu 
lundurmak lazım geldiğini ha
pishane müdürüne bildirmişti. 

Parlamento sistemi 
MADRIT, 27 A.A. - Par

lamento sistemine müteallik o
lan kanunu esasi maddelerinin 
müzakeresine meb'usan mecli
sinde bugün baılanılacağı ha
ber verilmektedir. Çifçi ve ka
tolik meb'usların İsteyerek mec 
lise gelmemeleri fırkaların mu 
vazenesini bozmuştur. 

Parlamentodaki radikaller 
ve terakkiperverlerle bazı müs
takillerin iki meclis sistemini 
mudafaa edecekleri sosyalist
lerle Radikal sosyalistlerin ve 
birçok cumhuriyetperver aksi
yonu azasının da aksini iltizam 
edecekleri söylenmektedir. 

Çifte meclise müzaheret ede
cek olan çifçilerle katoliklerin 
bulunmaması dolayısile sol ce
nah mensuplarının muvaffak 
olması ve tek meclis sisteminin 
kabul edilmesi muhtemel gö
rünmektedir. 

M~mur kadroları 

MADRIT, 27 A.A. - Ya
kında devlet memurları kadro
sunun isli.hına müteallik bir 
proje nazırlar meclisine verile
cektir. 

Alakadar mahafilde bu isla
hatın şu şekilde olacağı söylen 
mektedir: Memurlar arasında 
bir seçme yapılacak, kalacak 
memurlar daha fazla çahtacak 
lar, fakat daha fazla maaş ala 
caklardır. 

Valence grevleri 
VALENCE, 27 A.A. -

Mensucat fabrikaları amelesi, 
tekrar ite başlamak istemekte 
iseler de patronlar, fabrikalan 
açmaktan korkuyorlar. 

Cam fabrikaları amelesi, ya
vat yavaı tekrar işlerine başla
mıtlardır. 

Almanya taahhütlerini 
ifa edemiyecek mi? 

BERLIN, 27 A.A. - HükU 
met mahafilinin naıiri efkan 
olan Courespoudance Politique 
et Diplomatique mecmuası, 
Washington'un resmi tebliğin
den sarahaten çıkan yegane 
mana, dayin devletlerin de mut 
laka birşey yapılmak lazımgel
diğini anlamış olmalarıdır. Şim 
di herkes artık Almanya'run ta 
ahhütlerini ifa edemiyeceğini 
zannediyor. Yeniden yapılacak 
siyasi müzakerelerin gayesi 
dünyayı yeni tehlikelerden ko
rumak için vaziyeti tenvir et
mek olacaktı:r. Çok tükür ki, 
beynelmilel bir mesai İttiraki
nin lüzumu hakkında hiç bir 
noktai nazar ihtilaf mevcut de
ğildir. 

A verof hasara uğramadı 
AT1NA, 27 A.A. - Bahri

ye nezareti, dün Karaburun ka
nalında karaya oturmuş olan 
Averof zırhlısının hiçbir hasa
ra uğramamış olduğunu beyan 
eylemiştir. 

SELANIK, 27 A.A. - Se. 
lanik'te Karaburun civarında 
kumluğa oturmuş olan Averof 
kruvazörü kendi vesaitile yüz
dürülmüıtür. 

1 Kıbrısta 
Vaziyet 

l M. Grandi • 

T evkifat ve galeyan 
devam ediyor. 

M. Venizelosun ziyareti 
ATİNA, 28 (Apo) - Kıb

rıstaki vaziyet gittikçe fenalaş 
maktadır. Derdest ile Metropi
lit ile meb'uslar Maltaya gönde 
rilmiştir. Bu keyfiyet ilan edi
lince ahali arasında heyecanı 
mucip lmu~tour. 

Bunun üzerine asiler kendi 
!erine reis olarak Kirimiyas 
metropolidini intihap etmişler
dir. Ah,,ti fevkalade komiserin 
nezdine bir heyet göndermiş ve 
metropolidin ifadesini talep et
miştir. Kendilerine red cevabı 
verilmittir. Bu cevabı alan aha 
li binaya hücum ederek İngiliz 1 

bayrağını ayak altına almışlar 
dır. Jandarmalar gelmiş ve mü 
sademe olmuş, 50 kişi tevkife
dilmiştir. Yeni Metropolit te 
derdest olunarak tayyare ile 
Maltaya sevkedilmittir. 

Yeni kargaşalıklar 
LONDRA, 27 A.A. - Kıb

rıs'ta yeniden ~ir takım karga
şalıklar olmuştur. İngiliz Ko
miserliği binasına hücum ede
rek byrağı yırtmışlardır. Bu a
siler Kirinya piskoposunun ida 
resi altında bulunmaktadrr. 

ATINA, 27 A.A. - M. Ve- ı 
nizelos ile M. Michalacopulos, 
biribirini müteakip İngiliz sefi
rini ziyaret etmişlerdir. 

Bu ziya~etlerin ne maksata 
mebni icra edilmiş olduğu hak 
kında hiç bir güna beyanatta 
bulunulmamış ise de Kıbrıs ha 
diselcrine müteallik olduğu tah 
min edilmektedir. 

ATINA, (Apo.) - Kıbrıs' 
ten çağırılan Yunan ceneral 
konsolosu tekrar oraya gitmiye 
cektir. 

Son ~·aziget 
LONDRA, 27 A.A. - Kıb 

rıs valisinin gönderdiği bir tel
graftan anlaşıldığme göre şehir 
leı·de vaziyet açıktan açı39- da
ha İyi bir tekil almıştır. 

Lefkoşa'da dükkan ve mağa 1 

zalar açılmıştır. Kyrinia pisko 1 

posu dün geç vakit tevkif edil
miştir. Yapılan muhtelif mc
tinglerde iki komünist tevkif 
olunmuştur. 

Köylerden birinde asker te
arruza uğramış, fakat mutaar
rızlar püskürtülmüştür. 

Sivil ehaliden ~imdiye kadar 
dört kişi ölmüş, otuz bir kişi 
yaralanmıştır. Polisin zayiatı . 
35 yaralıdan ibarettir • 

isyanda yaralananlar 
LONDRA, 27 A.A. - Müs 

temlekat nezareti, Kıbrıs vazi
yetinin dün mahsus surette sa
laha çevrilmiş olduğunu bildi
ren bir tebliği neşretmektedir. 
Kyrinia piskoposu ile hakim 
Loiquades hükumet makamatı 
tarafından tevkif edilmişlerdir. 

Köylerden birine taarruz e
den çete kovulmuş ve oldukça ' 
zayiat vermiştir. Pissouri kasa· 
basının gümrük barakaları ya
kılmıştır. 

Kundakçı tevkif edilmiştir. 
İsyan hareketi sırasında ölen 
ve yaralananların adedi siviller 
arasında 4 ölü ve birçok yaralı 
ve polisler arasında da 35 yara 
lı olarak tesbit edilmiştir. 

Onlar ne diyorlar? 

Dönüyor 
M. Mussolininin nutku 
ve Laval'in sevahati 

BERLIN, 27 (A.A.) - Dün 1-
talyanın Berlin sefiri M. Oraini · Ba 
rone, M. Grandi şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafet, resmi ziyafet 
ve kabullerin sonuncusudur. M. 
Grandi, bugün mütenekkiren Berlin 
de kalarak müzeleri gezecek, ıehir
de gezinti yapacak ve amele mahal. 
lelerini görecektir. Mumaileyh Al
man payitahtından saat 22 de müfa 
rakat edecektir. 

ROMA, 27 (A.A.) - Son günler 
de ve bilhas•a bugün matbuat, bey
nelmilel siyasetin üç nevi tezahürü. 
nün şayanı dikkat olan ilham vahde 
tinden bahsebnektedir. 

M. Musoolininin harici siyaset 
hakkında Napolide irat etmit oldu
ğu nutuk, M. Grandinin Berlin ıeya 
bati, M. Lavalin Nevyork seyahati, 
Bu ilham, Duçenin beyanat ve müta 
leatının müttefikan tasvibi teklinde 
tecelli etmektedir. M. Muuolininin 
bu defaki nutkunda neşir ve tamim 
sonderecede fevkalade vaııtalarla te 
min edilmiştir. Mesela Milanoda 
fabrikalarda bu nutkun 100,000 nüs 
hası dağıtclmıştrr. 

M. Grandinin Berfin seyahati. ve 
bu seyahat münasebetile irat edil
miş olan nutuklar, gazetelerde bir 
çok sahifeler itgal ebnektedir. ltal
yan ve Alman noktai nazarları, bir 
kere daha F ranıız noktai nazarile 
mukabele edilmiıtir· 

M. Grandi, Berlinde yapılan res
mi kabulün pek samimi olmuı oldu
ğu ve ltalyan hariciye nazın ile Al
man devlet adamlarının temasların
da ihlas ve samimiyeti ihlil eden hiç 
bir nokta bulunmamış olduğu beyan 
edilmektedir. Halbuki, M. Laval'in 
Amerika seyahati başka bir rüyet za 
viyesinden görülmekte ve o zaviye 
den tetrih edilmektedir. ltalyan mat 
buatına nazaran M. Lavali'n Ameri 
kada ifa etmek istediği vazife, istih 
daf edilen neticeleri ciddi surette ih 
lal edecek mahiyette bir takım itiraz 
lara mi.nialara maruz kalmıı olduğu 
söylenmektedir. 

ı:; Grandi sinemada 

lngiliz intiha atının 
gece alınan neticeleri 

•••••••• 
Amele fırkası muhalifleri 235 

azalık kaybetmişlerdir 
LONDRA 28 (A.A.) - Saat 1 le intihap edilmiıtir. 

(10,40) - Bu saate kadar intihap M. Baldwin de şu beyanatta nu• 
olunanlar tunlardır: lunmuıtur: 

13 Amele fırkası milliyetçi azası "Milletimiz büyük ve kat'i bir 
(Mac Donald) grupu) muzafferiyet kazanmııtır. Bu muzaf 

472 muhafazakar. feriyet, bir fırka zaferi değildir. Fa· 
49 Amele fırkası muhalif azası kat bütün milletin, memleketin eski 

(Henderaon grupu) refah ve ikbaline kavuıması için aba 
3 Muhtelif (müstakil yahut Mos- linin el birliğile çalışınağa hazır bu· 

ley fırkası) lunduğunu açıktan açığa beyan et• 
70 Her sınıf liberal. mesi mahiyetinde bir tecellidir. 
25 Simos taraftarı liberaller. M. Henderaon da ıu sözleri söy-
Hükllınet taraftan namzetler ara lemittir: 

smdan intihap edilen meb'uslar: 555 "Mubafazııkirlar fırkasının ma• 
Muhafazakarlar 208 azalık kazan nevruı liderlerinin ümitlerinin v• 

mıtlardır. nikbinliklerinin fevkine çıkan muvaf 
Amele fırkası muhalifleri 235 aza fakıyetli neticeler hi.sd etmiıtir. Pal' 

lık kaybetmitlerdir. lamentodaki amele fırkasına öldürii· 
Her sınd liberaller 26 azalık ka- cü bir darbe indirilmiıtir. Milli hü· 

zanmışlar ve 12 azalık kaybetmiı- kiimetin bu muzafferiyeti onun ezici 
ferdir. hakimiyetini temin etmektedir. Milli 

Amele fırkası milliyetçileri 13 aza menfaat noktai nazanndan bu bal 
lık kazanınıtlardır. bir tehlike ve feli.ket teıkil eder. 

Amele fırkası müfrit azasından M. Lloyd George bu UflllD hiç 
M. KirkXood, Dwnbarton intihap bir beyanatta bulunmak istememİf' 
dairesinde 997 reylik bir ekseriyet- tir. 

Recep B. tetkik seyahatinden döndü 
ANKARA, 28 (Telefonla) -C. H. Fırkası umumi katibi Re

cep Bey bu akşam tetkik seyahatinden avdet etmiştir. 

Hariciye vekaleti müsteşarlığı 
ANKARA, 28 ("f elefonla) Hariciye vekaleti müsteşarlık umu 

runu vekaleten tedvir eden Belgrat elçimiz Haydar Bey cumar· 
tesi günü memuriyetini avdet edecektir. Müsteşar Numan Bey 
mezuniyeti bir müddet daha devam edeceğinden müsteşarlık 
umuru elçilerden biri tarafından idare edilecektir. 

Mahmut Esat Beyin masonluk 
aleyhindeki neşriyatı 

1ZM1R, 28 (Hususi) - Mahmut Esat Bey masonluk aley· 
hindeki ı:eşriyatına devam ediyor. 

İzmir' de 50-60 kadar genç masonlukla mucadele için birce 
miyet teşkil ettiler ve hükul".'.et"' beyannamelerini verdiler. 

Türk - Amerikan ikamet muahe· 
desi dün Anl<arada imzalandı 

BERLIN, i!7 (A.A.) - Berlinde 
mütenekkiren bulurunaıından istifa
de eden M. Grandi, bugün ( Char
lottenburg) ta tosunu ve kraliçe Lu
İ&e ile kral üçüncü Fı-ederich - Guil 
laume ve imperator birinci GuiJlau. 
me ile İmperatoriçe Auguıta'nnı 
nıetfun bulundukları tüt·beyi ziyaret 
eylemiıtir. M. Grandi kendisini Ro
maya götürecek olan trene binme
den evvel 1815 Viyana kongreıine ANKARA, 28 A.A. -Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
ait eıhaıın rolleri. mev~ut bulu_n~'! j müttehit devletler hükumeti arasında bir müddetten beri müza· 
en ıon Alman filmlerınden hırını kere edilmekte olan ikamet muahedesi bugün Türkiye murahha· 
seyretmek üzere sinemalardan birisi A 'k T"" k" b "" ··k l · · M' G d ne gitmittir. sı ve merı anın ur ıye uyu e çıaı ıster rew arasın • 

Ankara'dıı. Türk heyeti nıurahhasası dairesi salonlarında imza 
olunmuştur. 

Memioke,ıe 

Bir infilak 
Çeşme açıklarında 
motör nasıl yandı? 
Dünkü posta ile lzm!rden gelen 

Anadolu refikimiz yazıyor: 

Kıbrıs adasında en son vaziyet 
LONDRA, 28 A.A. - Müstemlekat nezaretinin bir tebliği· 

ne ııa:ıaran Kıbrıs adasında vaziyet hayli eyileşmiştir. Buna rağ 
men turada burada mevzii bazı hadiseler olmaktadir. Ehaliden 4 
ölü ve 31 yaralı vardır. Polislerden 35 kişi yaralanmıtbr. 

Çin ve Japon hükumetlerine hüku
metimizin verdiği notanın metni 

Çeıme civarında G<!rincc mevki· 
İnde garip bir hidise olmuftur. Sa
hillerimize yanaşan ve içinde Sakız 
adasında oturan iki Rum bulunan 
bir kayık •:ı.hil Jandarma devriyele- ANKARA, 28 A.A. - Çin ı sek akitler tabiiyeti ne oluna 
rimizin işaı·etine ve ihtarına rağmen ve Japon ihtilafı münasebetile olaun aralarında hadis olacak 
durmamış, jandaı·malarımızın aleti hükUmetimiz Çin ve Japonya bütün ihtilaf ve anlat&lll*maz· 
üzerine kay;kta infilak vukubulmuı, hükumetlerine ayni mealde bu- lıkları ancak muslihane vasıta• 
iki tahıs denize atılarak sabillerlıni- • d l l h il 
ze çıkmııtır. Resmi makamlar hadi- lunan atideki na.tayı tev i et- ar a a i çaresine bakacaktır. 
se hakkında ıu malümatı veriyorlar: mittir: 
Sahil jandarma devriyeıi bir kayı- 18 Eylulden beri Çin ile Ja
iiın Derince mevkiinde aahile yanaı- ponya devletleri arasında şaya 
tığını ve bir kitinin karaya çıktığını t ·· ı b' · t 'hd ·· ·· ı d' o da h' ı ·· · nı eemmu ır vazıye ı as e-gormut er ır. ı·a ır ça ı uzcrıne ... . .. ... . 
bir marti leşi koyduktan sonra tek-ı den hadısatı hukumetı cumhu
rar kayığa binmiş, bu sırada devriye riyemiz endişe ile takip etmiş
lerimiz de kayı~ta bulunanlara. dur- ı tir. Akvam Cemiyetinin bun
mal~rııu ~e aahile_çıkmalanru •taret I dan resmen haberdar olduğunu 
etmıtlerdır. O vakıt kayıkta bulunan f ı· 1 h il 
iki şahıs bütün kuvvetlerile küı·ek-1 ve aa ıyet e onu a etmekle 
lere asılmı,lardır. Biraz sonra civar 1 meşgul bulunduğunu öğrendik. 
köyleı·den birkaı; kİfi de gelmiş, jan ı Hükumetim de bu mesaiye iş
darmalarımız ateıe batlamıtlardır. irak etmektedir. 
biraz sonra kayıkta müthiş bir infi- Hu" ku" et' c h · k d' 
l.k k b ld • ·· ··ı ·· 1.. Ka m ı um urıye en ı-a vu u u ugu goru mut ur, - il b' l"k 27 A" g 

lSKENDERİYE, 27 A.A .• 
Kıbrıs'lılar yurdunda aktedilen 
bir içtimada reis, Kıbrıs vak' -
ayiinden dolayı müteessif oldu 
ğunu söylemi§ ve şiddet usulü
nün milletin emellerine hiçbir 
veçhile hadim olamıyacağını 
beyan etmiştir. 

yık parçalanmıt, kayıkçdar yüzerek s. e. ır ı te gustos ~ ta-
sahile çıkmıt. jandannalara teslim rıhlı harpten vazgeçme mısakı
olmuılardır. Yapdan tahkikata naza ı nı imza etmiş bulunan Çin ve 
ran bunlar Sakızda yerleımit yirmi ı Japon hüki'ımetlerinin işbu mi-
yaşlarında Çeımeligaga Anafat oğ- ak 'k' · dd · 
1 Pe le D. ·m· ·ı 18 d B' s ın ı ıncı ma esıne nazan u n r ımı ı e yaıın a ı- d'k . . .... . . 

Cihan efkarı umumiyeai, Çİ11 
ve Japonya'nın bu taahhüdatı
na riayet etmelerini bekliyor. 
HükUmetin bu ümidin bota çık 
mıyacağma itimadı tammı o
lup, misakın sair imza edenleri 
gibi kendilerinin de bağlı bu
lundukları taahhüdata riayet et 
meği müdrik bulunan her iki 
hükumetin aralarında tahad
düs eden i'lıtilafm sulhan halli 
için ittihaz olunan tedbirleri 
tehlikeye sokacak hareketler
den kemali dikkatle içtinap e4k 
ceklerdir . 

Derin hürmetlerimin kabulü 
nü istirham ederim efendim 
Hazretleri 

Mumaileyh, bu son aylarda
ki siyasi ve iktıaadi inkişafla
rın, İngiltereyi adayı Yunanis
tan'a vermeğe sevkedebileceği
ni ilave eylemiıtir. 

ATINA, 27 A.A. - M. Ve
nizelos ile M. Mihalakopulos 
bu sabah İngiliz Orta elçisini 
ziyaret etmişlerdir. Bu ziyare
tin Kıbrıs hadiıelerile ali.ka
dar bulunması muhtemeldir. 

Hayvan sergisinde 
ikramiyeler 

Eski Hasahırlar' da açılan 
ehli hayvanat sergisi dün ka
panmıştır. 

Serızi kapanmadan evvel on 

ge oğlu Penter namında dırlar. ifade ı ka tlerını celbetmegı vazıfe-
lerinde büyük bir yelkenliye men- si icabı addeder. 
sup olduklarını, Sakızdan o yelken- İşbu madde mucibince yük-

Doktor 

Tevfik Rüşti: 

lngiltere ve Hindistan Zeppelin uçuyor 
liye girerken fırtına yüzünden Türk 
kara sularına düıtüklerini söylemit 
)erdir. Kayıkta infilik eden madde
nin ne olduğunu söylememektedir
ler. Bunun kaçak benzin olduğu ta& 
min edilmektedir. 1 nfilak esnasında 
Dimitrinin hafif yaralndığı anlaııl
mııtır. Bunlar Çqmede muhakeme 

LONDRA, 27 A. A, - Fe- BORDEAUX, 27 A.A. -

edileceklerdir. 

deraıyonlar münasebatı komi- ı Bordeaux telsiz telgraf istasyo 
tesinin Saint James sarayında nu, Zeppelin balonunun tehir 
aktetmiş olduğu celse esnasın- mıntakası üzerinden geçerken 
da Hint murahhası Gaykar, Bordeaux tayyare istasyonunu 
federasyonlara ait meseleler telsizle çağırmıt olduğunu kay 

kişiden mürekkep zurı heyeti 'hakkında Londra meclisi hassa dediyor. 
tarafından 95 hayvan sahibine müracaat edilmek hakkının mu 
ikramiyeleri verilmiıtir. lkra- vakkaten ibkastna taraftar ol-
miye miktarı 4500 liradır duğunu beyan etmiştir. 

Dünkü tevziatta bulunma- Diğer bir murahhas, Hindiı 
yanlara ikramiyeleri cumartesi tan' da bir istinaf cinayet mah
günü Baytar müdiriyetiı:de ve- J kemesi tesisini iltizam evlemiş 
rilecekti.-. tir. 

Tayyare telsiz istasyonu he
men balonla muhabereye giriş· 
miş ve balonun vaziyetini tea· 
bit edebilmesi için muhtelif 
mahallerde ateşler yakdırmıt· 
tır. 
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Muallimler • • 
ı ıçın 

• 
yenı tedbirler alınıyor 

• 
Ekce.omi 

Balkan milletleri ara
sında ticaret birliği .. 

Ticareti hariciye ofisimiz bu teklifi 
kabili tetkik buldu 

Yugoslavya ihracat ofisi mü 
dürü M. Tamiçiç geçen gün lh 
racat ofisimizi ziyaret ederek 
Balkan memleketleri arasında 
iktısadi ve ameli temasların te
mini hususunda bir teklifte bu
lunmuştu. 

M. T amiçiç'in bu teklifi Bal 
kan memleketleri arasında iktı 
sadi münasebatın teessüsü hu
susunda ameli bazı tedbirlerin 
tatbikini tavsiye etmektedir. 

M. T amiçiç bu hususta de
mektedir ki: 

- Bugün Balkan memleket
ler i yekdiğerine en yakın olma 
sı itibaril~ yekdiğerinin ihtiya 
cını en iktısadi ve mantıki şe· 
kilde temin etmeli mümkün i
ken buna teşebbüs etmiyorlar. 
Binaenaleyh Balkanlar arasın· 
da ilk yapılacak iş her hükume 
tin kendi ihtiyacını en yakın 
Balkan komşularıodan tedar ik 
etmesi ve bu suretle Balkan hü 
kumetleri arasında yekdiğeri
nin ihtiyacını temin eder şekil
de bir iktısadi temamiyet vücu 
de getirmesidir. Böyle bir te
mamiyet Balkanların iktısadi 
buhranını da hafifletebilir. 

Diğer ameli bir mesele daha 
mevzuu bahsolabilir: Balkan
lar mühim meyve ve sebze ih
racatcısıdır .. Bu ihracatı inkişaf 
ettirmek için Balkan memleket 
!eri meyve ve sebzelerin amba
laj ve ihracında anlaşarak mu
ayyen tip te ihracat yapmalı
d·ı·. Bu m esele Üzerinde taksi
mi amal da yapılmalıdır. 

Balkan memleketleri nufusu
nun mecmuu 60 milyona baliğ 
olduğundan bu kütlenin çok 
mühim istihlak kabiliyeti var
dır. Bir fabrika bütün mustah
zaratmı bir memlekette satama 
dığı için vücude gelemez. Hal
buki 60 miyonluk biı· Balkan 
ittihadı heı· fabrikayı yaşatabi
lir. 

Hulasa: Balkan memleket
leri arasında iktısat sahasında 
ameli ve derhal kabili tatbik bir 
çok cihetler vardır ki bunlar 
Balkanların refahına ve bilva
sıta dünya iktısadiyatına çok 
faideli olur." 

M. Tamiçiç'in bu teklifi Ofis 
müdürü Cemal Bey tarafından 
tetkik edilmiş, serdedilen fikir 
ve mütalealar pek doğru bulun 
muştur. M. Tamiçiç'in bu fikiı' 
leri hakikaten faideli, ameli ve 
derhal kabili tatbik bulunmak
tadır. 

Tütün vaziyeti 
İhracat ofisi idare komitesi 

dün fevkalade bir içtima yap
mıt ve bu toplantıda bazı tü
tün ihraç tacirleri de bulunmuş 
tur. 

Bu sene İzmir mıntakasında 
görülen tütün satışı bubran ve 
fiat tenezzülü etrafında görü
§Ülen bu içtima uzun bir müd
det devam etmiştir. 

Bu içtimada İzmir mmtaka 
sında bugün başlayan fiat te
nezzülünün yann Marmara ve 
Samsun mıntakalarına da sira
yet edeceği düşünülerek bazı 
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tetbirler tesbit edilmiş ve veka 
lete bildirilmittir. 

Aldığnnız malumata naza· 
ran İnhisar idaresinin bu vazİ· 
yette nazmlık yapman fiatler
de bir tehavvül yapması nokta
sından mühim bulunmamakta, 
en müessir tetbir istihsal mas
raflarının bugünkü fiatlere tev 
fik edilmesi olacağı kanaati İZ· 
har edilmektediı:. 

Tütün mübayaası 
başladı 

lZMİR, 27 - Mıntakamız
daki son fiat tenezzülü üzerine 
İnhisar idaresi ilk mubayaayı 
yaptı. 

Mıntakanın her tarafında 
mubayaata intizar ediliyor. 

İstenilen şey 
ihracat tacirleri diğer mem

leketlerde olduğu gibi ecnebi 
ithalat tacirlerinin adreslerini 
ihtiva eden bir kitap hazırlan
masını İhracat ofisinden iste
mişlerdir. 

Mukabelebilmisil 
İngiliz lirasının sukutu üze 

rine devletlerin deği,tirdikleri 
döviz sistemi mevcut buhranı 
daha §iddetlendirmiştir. 

Macar hükumeti bir takım 
emtianın Maciır ithalat tacirle
rince alınmasına mukabil tedi
yesi lizım gelen dövizi verme
mekte ve bu sebapten ihracatcı 
lar müşkülata duçar olmakta
dırlar. 

Dövizi alınamıyan mevat 
meyanında bizim ihracat mad
delerimiz de bulunduğundan V!i! 

orada bulunan ihracat tacirleri 
miz paralarını alamadıkların. 
dan Ticaret odası bu mesele ile 
yakından alakadar olmaya baş
lamıştır. 

Oda telgrafla daha fazla ma
lumat istemekle beraber bir sir 
külerle ihracat tacirlerimize va 
ziyeti bildirmiştir. 

Gelen malumata nazaran 
Avusturya hükUmeti Macaris
tan'ı bu karar ve tanı hareke· 
tinden dolayı protesto etmiş \'e 
mukabelei bilmisil yapmak mec 
buriyetinde kalacağını bildir· 
miştir. 

Tütün ihracabmız 
Aldığımız malumata naza

ran Eylul ayı zarfında ihraç 
ettiğimiz tütünı miktarı 414 
bin 365 kilodur • ------·-... -··············-

Poliste 
iki yangın 
Başlangıcı 

Hapisanede de gangın 
çıkmıı .. 

Topane'de Askeri san'atlar 
mektebi önünde durmakta olan 
ıoför Eskenazi'nin idaresinde
ki gaz yüklü kamyon alet ala
rak kısmen yandığı halde sön
dürülmüştür. 

Hapisanede yangın 
başlangıcı 

Sultanahmet'de umumi hap 
sanede yangın çıkmış ve sekiz 
okka iplik yandıktan sonra sı
rayetine meydan kalmadan sön 
dürülmüştür. 

Cerh vakaları 
Taksim' de seyyar karpuzcu 

Hüseyin ile çolak Dikran ara· 
sında kavga çıkmış Dikran Hü 
seyni yaralamıştır. Galatada 
Basralı Ahmet bir kavga neti
cesinde sandalya ile kahveci 
Mustafayı yaralamıştu-. 

Maarifte Tasarruf 
Haftası 

İstanbul ikhsat hafta
aına nasıl hazırlanıyor? 

Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti 
geçen sene olduğu gibi bu sene de 
12 Kiınunuevvelden ba§l.ayacak O· 

lan tasarruf haftasını tertibile meş
guldür. 

Muallimlerin sıhhi va
ziyeti tetkik ediliyor 

Dün bu husus etrafında görüş
mek üzere şehrimiz sanayi erbabı 
ve ticaretane sahipleri Ticaret oda
sında bir içtima yaptılar· 

Bundan sonra muallimler senede 
iki defa muayene edilecekler 

içtimaı açan Oda Ticaret rapor
törü Hakkı Nezihi Bey bu sene de 
yapılacak vitrin musabakaSI etra
fında görüşülmek üzere yapılan da
vete icabetlerinden dolayı hazuruna 
teşekkür etti. 

Bundan sonra Danış Bey vitrin 
musabakası için toplanan komisyo
nun mesaisi hakkında izahat verdi. 

Müzakerat neticesinde vitrin 
mu sabalıasınm üç mm takada yapıl
masına ve reye i§tİrak edecek hal
kın mağazadan hiç bir şey satın al· 
ma.ğa :mecbur tutulmamasma ve ne. 
ticede en çok rey alan vitrine rey 
verenlere hediyeler verilmesine ka
rar verildi. 

Sanayi birliği umumi katibi u
mumisi Nazmi Nuri Bey söz alarak, 
erbabı sanayÜn cemiyete bu yolda 
Kardımı bir vazife bildiğini söyledi. 

Nazmi Nuri Bey bundan sonra 
erbabı sanayün bu haftadan istifa
de ederek yerli malları halka tanıt• 
mak için bir seyyar sergi tertip et
tiklerini, bunun için F ord müesse
seninin 20 kamyon tahs.is edeceğini 
söyleyerek bu kamyonlarla yeı·li 
malını halkın ayağına kadar götüre
ceğini ıöyledi. 

Daniş Bey sordu: 

Bir müddetten beri §ehrimizdeki 
mekteplerde sıhhi teftişatta bulu
nan Maarif vekaleti heyeti sıhhiye 
müfettişlerinden M. Nebil B. dün 
Ankaraya avdet etmiştir. Nebil B. 
I.tanbuldaki ilk mektep hocalarının 
sıhhi vaziyetleri hakkında bazı tet
kikat yapmış ve notlar almıştır. Bu 
husustnki raporunu vekalete takdim 
edecektir. Vekalet bilhassa ilk mek 
tep hocalannın sıhhi vaziyetleri ile 
daha ehemmiyetli bir ~ekilde alaka
dar olmağa karar vermiştir. Bunden 
sonra bütün muallimler senede iki 
defa sıhlıi muayeneye tabi tutula
caklardır. Tedaviye veyahut istira
hate muhtaç muallimler derhal teda 
vi ettirilecektir. 

Haydar Bey hasta 
Maarif müdürü Haydar Bey has 

ta olduğnudan üç giinden beri ma
kam1na gelmemektedir. 

Kız talebe çok 
Bu sene Yüksek Muallim mekte

bi tabiiye şubesine kabul edilenler- ı 
den seksen tanesi kızdır. Erkek ta-

Belediyede 
• 

!ebe ise ancak 10 kadardır. Keza e
debiyat fakültesi tarih ve coğrafya 
zümrelerine dahi bu sene hemen he
men yalnız kız talebe alınım§tır· Ta 
rih coğrafya zümresine yeniden on 
kadar erkek talebe girmiştir. 

Millet mektepleri 
Şehrimizdeki Millet mektepleri 

hu pazar akşamı tedrisata batlaya· 
caklardır. Kaydu kabule baılarunış
tır. Bütün müracaatları is'afı için 
kadro ona göre geniş tutulmuştur. 
Tedrisata başlanacak olan ilk akşam 
her mektepte birer müsamere veri· 
lecektir. 

Yeni muallimler 
kadrosu 

Bu sene Muallim mekteplerinden 
eyliil ikmal devresinde mezun olan
lar için vekalet yeni bir kadro yap
maktadır. Bu yeni muallimlerin hep 
si muhtelif yerlere gönderilmişler
dir. Kad"ro bir haftaya kadar lstan
bul Marif müdürlüğüne tebliğ oluna 
caktır. 

- Ya Ford kump .. nyası kamyon 
ları vermezse bundan vazmı geçi!e
cek? 

Nazmi Nuri Bey buna cevaben 
dedi ki: 

işçilerin ancak yarısı 
- Ford gibi Çibansumul bir mü

essesenin verdiği söz bizce imzalı 
bir çekten daha muteberdir. Kam
yonlann verilmiyeceğini hatırımıza 
bile getirmeyiz. 

muayene edilebildi 
Bundan sonra resmi geçidin şek 

li üzerinde görüıülerek içtimaa ni
hayet verildi. 

Müstahdemin idaresi henüz 

Yunan 
Gazetecileri 

muayenelerle meşgul 

Dün mü.&kirat inhisa
rının yeni 

fabrikalarını gezdiler 

Müstahdemin.in, vbelediyece 
tesçil ve muayenehııi müddeti 
15 teşrinisanide hifam bulmak 
tadır. Şimdiye kadar daha ya
rısı muayene edilmemiştir. 
Muayene edilen iki bin müstah 
demden 102 mürebbiye, 2 süt 
nine, 834 kadın hitmetçi, 135 
erkek hitmetçi, 18 çamaşırcı, 
55 uşak, 80 bahçıvan, 28 şoför, 
12 arabacı, l 12 kadın aşçı, 201 
erkek aşçıdır. 

T opkapı caddesi 
T opkapıda inşa edilmekte o

lan asfalt cadde bitıniştir. Bu 
yol için o civarda bazı mezar
lıklar satın alınmıştır. Topka
pıda dört yolun birleştiği nok· 
tada güzel bir meydan vücude 
getirilmiştir. 

Tenzil edilecek 

Evvelki akşam Ankaradan avdet 
eden misafir Yunan gazetecileri, 
Matbuat cemiyetinin emirlerine tah
sis ettiği otomobillerle dün öğleden 
evvel, müskirat inhisar idaresinin 
yeni yaptırdığı Mecidiye köyiindeki 
likör fabrikası ile Fındıklıdaki müs
kirat depolarını ziyaret eylemişler
dir. Gazeteciler, refakatlerinde müs
kirat inhisar idaresi kalemi mahsus 
müdürü izzet Bey olduğu halde ev· 
vela Fındıklıya giderek lstanbul bat 
müdiriyeti kalemlerini, kimyahane 
dairesini, muhtelif ambarları, soma 
ve anason kısmını ayn ayn dolaşnu§ 
)ardır. Bundan sonra, Mecidiye kö
yündeki likör fabrikası gezilmiştir. 
Yunan ga2etecileri, likör fabrikasını Belediye muhasebesinin yap 
çok beğenmişler ve bu kadar mükenı tığı bir hesapta burıdan 15 se • 
mel bir içki imalathanesinin Balkan- ne evveline ait bir kaç senelik 
larda bir eti daha bulunmadığını . 
aöylemiılerdir.Misafirlere fabrikanın lavha, siper te~ınden bir kaç 
muhtelif kısımlaı~ ve bu meyanda bin lira tahsil edılemediği anla. 
meşrubat dolduran, etiket yapıştı- şılmıştır . 
ran, !İteleri yıkayan ve temizleyen Belediye daimi encümeni bu 
otomatik makineler gösterilmiştir. 1 

• 1 t- L kkuktan t T · 
Yunanlı gazeteciler, bogiinlerde pi- paı a arın ~ua .. .. enzı ını 
yasaya çıkarılmak üzere bulunan muvafık gonnuştur. Bu karan 
.çilek likörlerini harikülade nefis bul- ş.ehir meclisi kabul ederse ten
muşlardır. Fabrikada çilekten maa- zil edilecektir. 
da, nane, mandarin, erik, vişne, 

1 ıartröz ve diğer muhtelif içki ve li- Ceza yazı ıacak 
körlerinin en nefisleri imal edilmek- l d 

miştir. Belediye kaymakamnk
lara bir tamim göndererek bu 
kabil bisikletlere ceza yazılma 
sını, belediye varidatının zarar 
dide olduğunu bildirmi~tir. 

Garaj açabilmek için 
Garajların ne gibi şeraitle 

açılabileceği hakkında belediye 
nin vücude getirdiği talimatna 
me için verilen mer'iyet müh
leti bitmek üzeredir. Fakat he
nüz hiç bir garaj talimatname 
ahkamına göre tadilat yapma· 
ğa başlamamıştır. Talimatna
me mucibince büyük caddeler 
üzerinde garaj yapmak memnu 
dur. Bu gaı-ajlann da iç sokak
lara çekilmesi lazım gelmekte· 
dir. 

Belediyenin istatistiği 
İstatistik umum müdürlüğü 

belediyeye bir te:T.kere yazarak 
belediye istatistik şubesinin 36 
madde hakkında vücude getir
diği istatistiğin çok muvaffak 
olduğunu bildirmiş ve takdir 
etmigtir. 

Belediyeden bir memur An 
karaya davet edilerek istatistik 
hakkında daha bazı malilmat 
veı;lecek tir. 

Bu husu& için Ankaraya ağ
lebi ihtimal mektupçu Haluk 
B. gidecektir. 

Maaş tedir. Yunanlı gazeteciler, fabrika- Son zaman a~ a caddelerde 
nın ziyaret defterine isimlerini kay. bazı bisikletlerin numarasız do Belediye teşrinisani maaşı
dederek Türk.iyeyi makineleımiş bir !aştıkları nazarı dikkati celbet- nı pazar günü tediye edecektir. 
halde görmekle derin bir saadet his ;;;;;,;,;;;,;;;;~;.;;;~====~~;;;;;;;,,,.,;~::_;;~~;,;;;~;,,;,;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;, 
settilderini söylemiı ve bu ziyarete 
fırsat verdiğinden dolayı inhisar u-
mum müdürü Asım Beye teşekkür 
etmişlerdir. Asnn Bey de bilmuka-
bele komşu bir devletin efkarı umu-
miyesini temsil eden gazetecileri bir 
arada görmekle hissettiği meserreti 
ifade eden samimi birkaç sözle mu
kabelede bulunmuştur. Yunan gaze
tecilerine fahrikalaı·ı ziyaretlerinin • 
bir hatırası olmak üzere çilek likör
lerinden birer §İşe hediye edilmittir. 
Misafirler fabrikalarda gördükleri 
hüsnü kabulden pek ziyade memnun 
kalmışlardır. 

•• •• gunu •• 
İkinci kafile de dün geldi 

Heyet reisi ne diyor? 

Viliyette 

Nereler 
Tatildir? 

Vilayet dün tebli
ğat yapb 

Bugün Cümhuriyet bayramı mü
nasebeti]e resmi tiaireler ve müesse
seler kanunen kapalıdır. Bundan baş 
ka mali ve sair müesseselerden han
gisinin tatil yapacağında bazı taraf
ça tereddüt hasıl olmuş ve Vilayet
ten sorulmuştur. Vilayetin verdiği 
cevaba göre müstahdemini sok olan 
müesseseler tatil yapacaktır. Küçük 
müesseselerin tatili ihtiyaridir. Cüm
huriyet bayramı münasehetile bu 
gün yapılacak resmi kabul için Vila 
yette 1"2ım gelen istihzarat dün ik
mal edilmiştir. Resmi kabul büyiik 
salonda yapılacaktır. 

M. Jansen 
Ankarada bulunan mimar M. Jan 

sen oradan doğru lzmire giderek 
Bergama harabelerinde tetkikat ya
pacaktır. 

Yeni 
lhtilai 
Başmurahhasımız Şeyki 

Bey izahat veriyor 
Evvelki gece saat yirmi iki 

ye kadar devam eden Muhtelit 
mübadele komisyonu ıçtımaın
da henüz halledilmiyen mesele
ler görüşülmüştür. Yeni çıkan 
bir ihtilaf ta mıünakaşa mevzuu 
olmuştur. 

Başmurahhasımız Şevki B. 
bu hususta demittir ki: 

- Atina muahedesi mucibin 
ce muahedenin aktinden itiba
ren üç sene zarfında resmen 
müracaat ederek Osmanlı kal
mak İstediklerini beyan eden· 
ler hahut resmen müracaat et
meyıpse ıı:ıuhaceret edenler 
Türk tabiiyetindedir. Yunan he 
yeti muhaceret edenlerin Türk 
tabiiyetinde kalacaklarını ka· 
bul etıniyerek itiraz ettiklerin-

Vali Bey den mesele bitaraflann hakem 
Vali ve Belediye reiıi Muhiddin liğ~e havale e?ilmiştir. ~a~~ 

Beyin bugün Ankaradan şehrimize J emlak meselesıode Domıcılıe 
gelmesi beklenmektedir. 1 tabirinden çıkan ihtilaf ta he

nüz halledilmemiştir. Komis-
Malullere yonun reisler komitesi içtima-
ikramiye ında, Balkan muharebesinden 

Malul gazilerle şehit ailele- sonra Garbi Trakyada köyle
rine verilecek tütün ikramiye- rinden uzaklaşmağa mecbur o
lerinin tevziah aşağıdaki liste lan Türk ve müslüman köylüle 
mucibince yapılacaktır. Günün rin yerlere iadesi İ§i İntaç edil. 
den evvel müracaat edenleı·in miştir. 
istihkakları verilemez. T evzia- Köylerinden firar eden bu 
tın sür'at ve intizamla yapılnıa köylüler, meskenleri ve diğer 
sı için herkesin gününde müra· her şeyi iade edilecek ve her ai
caat etmesi lazımdır. Tevziat leye ellişer dönüm hesabile ken 
her gün dokuzda başlanarak on dilerine 20,000 dönüm arazi ve 
altıda nihayet veı·ilecektir. rilecektir. Bu ailelerin miktarı 

31 teşrinievvel cumartesi Ak 372 olduğu tesbit edilmiş olup 
saray mıntakasındaki maluller. yakında istihkaklarmm tevzii-

1 Teşrinisani Pazar, Aksaray ne başlanacakbr. 
mıntakasındaki şehit aileleri. Garbi Trakyadaki Türk e-

2 Teşrinisani pazartesi, Sü- tablilerine tazminat olarak ve
leymaniye mmtakasındaki ma- rilecek 150,000 İngiliz lirasınrıı 
luller. tevziine başlanmak üzeredir. 

3 Teşrinisani salı, Sultanah-
met mıntakasındaki şehit aile- 1Ik muamelesi biten 18 kişi. 
)eri. lik liste hazulanımş ve çekleri 

İkramiye alacak malul ve verilmesi için komisyon muha-
şehit aile ve yetimleri maaş ıebetine emir verilmiştir. 
cüzdanı berat ve iki adet foto- Bu tazminattan istifade e
grafları ile Eminönü malmüdür decek Türk etablilerin miktarı 
lüğüne müracaat edeceklerdir. 700 kadardır. 

. 

AKİT 
Bun.oda ipek falırikatörlerindcn 

Ferdi Bey kerimesi Nermin Olga 
Hanımla Matbaacılık ve Neşriyat 

Türk Anonim Şirket i Müdiri U
mumisi Ulvi Beyin akitleri Beyoğ
lu Dairei Belediyesi evlcnm' me
murluğunca icra kılınmıştır. Tara
feyne saadetler temenni ederiz. 

liriz. 
Sonra futbolcular hususi motör

le karaya cıktılar ve kendilerine tah· 
sis edilen -Hıdıvyal Palasa gittiler. 
Bu fırsattan istifade ederek kafile
nin ikinci reisi olan ve Panatinaikoı 
reisi bulunan meb'u.s maitre Xirosle 
konuştuk. sorduğumuz suallere mu
mruleyh gayet nazikane §U cevaplan 
verdi: 

Heyet reisi diyor ki .. 
"- llk defa olarak mı şehrimize 

geliyorsunuz ve nasıl buldunu2? 
- Evet efendim, fakat hemen 

size §UDU söyleyeyim ki hayabmda 
bu kadar güzel bu kadar pitoreak 
bir şehir daha görmedim. 

Avrupada çok dolaştnn, çok yer 
gördüm, fakat kalbimde hiç birisi 
güzelmemleketinizin yerini işğal ede 
miyor. Zaten buraya gelmek haya. 
tımda en büyük emeJlerimden biri 
idi. 

- Sporumuz hakkında ne dütü· 
nüyorsunuz? 

- Bu vadide daba tam bir fik
rim yok. Son temasta atletlerinizi 
gördüm , bir az daha çahımak ve 
hüsnü niyet istiyorsunuz. 

- Ya futbolumuz için? 
- Bunu yeni göreceğim; fakat 

işittiğime göre onda epeyce ileri ;. 
mi§siniz. Herhalde cuma günü maçı 
gördükten sonra daha İyi bir fikir e
dineceğim. Yalnız şunu da ilave ede 
yİm ki biz buraya yenmek için gel
medik, her şeyden evvel sarsılmaz 
dostluğumuzu her iki memleket spor 
cuları arasında tarsin ehnek için geJ 
dik.t, 

DaTJet 

Diğer taraftan komisyonun 
büro tekniği Rum etablilerinin 
tazminat haklarını tesbit için 
çalışmaktadır. ~ 

Fakat istihkak sahibi 5000 
kişi olduğu halde talep miktarı 
30,000 den fazla olduğu ve 
bunların yüzde altmışı verese
lere ait bulunduğu için tetkik 
muamelesi daha iki ay kadar 
devam edecektir. Etabli vesi
kası tevziatı devam ediyor. Şim 
diye kadar vesika alan Rum e
tablileri 67,000 ki§İye baliğ ol
muştur. Hergün 30 kadar mü
racaat vardır. 

iki taraf ta mübadele itilaf. 
namesinin tatbikatında azami 
gayret ve hüsnüniyet göster· 
mektedir." 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre, Garbi Trakyadan 
çağmlan Türk delegesi Fuat 
B. İn ittirakile Türk etablileri
nin istihkak listeleri esas itiba 
rile bitirilmittir. Bu iıtihkakla
rm, Yunan hüki'imetince Türk 
etablilere tahsis edilen 150,000 
İngiliz lirasından fazla olduğu 
anla§ılınıştır. Bu fazla kısım 
da Yunanlılar tarafından taz. 
min edilecektir. 

Bitaraflara tevdi edilen fi. 
rari Avramidis ve Olimpiyas 
meseleleri derdesti haldir. 

Gayrimübadillere 
tevziat 

Dün de sırasında müracaat 
etmemiş gayri mübadillere bo
no tevziatına devam edilmiştir. 

Yunan gazetecileri bugün Patris 
vapuru ile Yunanistana avdet ede
ceklerdir. 

Dün saat üçte Daçya vapuru ile 
ikinci Yunan kafilesi şehrimi2e gel. 
eli. 

puru muhasara etmeğe geliyorlardı. lstanbul mmtakası Güret heye-
tinden: 

Gayrimübadiller cemiyeti 
erk&nından bir zat, günde 30 
kadar gayrimübadile istihkak
ları verilmekte olduğunu ve biı 
haftaya kadar bono tevziatmuı 
bitirilecek emlak müzayedes: 
hazırlıklarına baılanacağmı 
söylemiştir. 

Fen fakültesi talebesi 
Al pulluda .. 

Yunanlı sporcular bu manzaradan 
23-10..1931 cuma gÜnü tevzii mü 

pek mütehassis olmuşlar ve hepsi kilfat merasiminde bulunmayan zir. 
Vapur daha limana ginneden rıh geminin bordasında hararetle kartı- de isimleri yazılı güreıçiler kulüple 

hının üzeri mahşeri bir ınanzaı·a ar- lamağa gelenleri selim.lıyorlardL Va rinden alacaklan resmi tezkerelerle 
zediyordu. Herkesin gözleri Saray - pura çıkıldı. Her iki klübün renkle- mıntaka muvazzaf katibi Rifat Beye 
burnundan çıkacak olan vapurda. rini havi bir buket Vamık Bey tara- müracaat ederek 1929 • 1930 ıenele Borsa 

harici { 

Altın 934 

Banknot 272 Darülfünun Fen fakültesi kimya "Nihayet gözüktü. Organizatör- fından kafile reisi M. Spannidis'e ve- ri mıntaka güreş birincililderine ait 
İş takip edenler şubesi talebesi müderrisleri Dr. ler namına Galatasaraydan Vamık rildi ve kendilerine beyanı hoıame- madalyalarını almaları tebliğ ohı-

Esham ve Tahvilabn nevi Cavat Mazhar Beyin riyasetinde tet Fenerden Hayri Celal Beyler, evvel di edildi. M. Spannidis tetekkür ede nur. 
T evziata cumartesi günü da. 

vam edilecektir. 
İstanbul devairinde iş takip kikat için Alpullu şeker fabtikasına ce gelen Yunan oyuncuları, Yunan rek buketi aldL kendisi fazla müte- Nihat B. (Anadolu), Şefik Bey Mr. Vayt , 

. 

lu11<ra21 da hil! 98,50 edenler aralarında bir cemiyet gitmişlerdir. Orada şeker imlatını gazetecileri ve Türk gazetecileri bi- essir idi, çünkü yolda lstanbulda bu (Askeri sanayi), Münir Bey (Har-
Diiyunu munhhide 49,25 . bb ve ispirto kısımlarını gezerek tetki- rer hususi motöı-le gemiye gidildi. lunan kardeşinin vefat ettigı"'ni ha- biye), Cemal Bey (Halı'ç), M~'ut • Sehrimizde bulunan İngi1i7 1
. · ,. n =========~~~;a~~m~a~k~-~ıc:-ı:·n:.:t:e:e:::u:·s:a:t~a~~i:r:iş~-~~~_:'.'..'.'.,~~'.'.'.:~:'.:!..:=::::~=:,1~~~~~~1"'~~~-~~~~~~~~~~~:!?llli!iııı....!~!liıııJn~J.Jıı.;,~:..a._;.,;.ı~.io.J..~:R-:.:.;,:....~-:;_·;:ı...ı..,,~u.ı·._...,.~-~·a···o....ı·~-t.....~-~u.,-.,...J~ .... ~~....,;· kramıye ' •mlryolları 2,85 - k.a. tta b;.ılunduktan sonra dönmü•ler Rıhtnnda emege tahammül ber alnustı. Kendisine Jlii • ~ i • · · ' -- · · ·' rn işlerdir:. ~ - - -
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~~illi~ct -,--.k-tı.-s-a-di_b_a_h-is.-l_e_r---,-1-- Yeni ne,riyat: j 

~JlllJ- ·3 B } d k d~ Kıymetli bir eser 
Asrın umdesi «Milliyet» tir. u garıstan a ı tısa 1 Türk gazeteciliğinin 

29 TEŞRiNİEVVEL 931 • t h 1 d ? bir asırlık tarihi 
si ~~~~~~;afat:~i~r~~!~~ vazı ye ne a e • neş~~~ı:;~.ef;t~n~~IT~:~b~~~e~:~i 

miyeti bu vesile ile gazeteciliğimizin •••••••••-~ Dün ak~am 
l stanbu~elcfon numaraları: Sterlinin sukutundan müteveJlit ;~:..:~n~~:e~fa~~~~=it:~ru:::;ı:;.- LİLİAN HARVEY ve HEN- KATE von NAGY ve WİL-

k 1 K b• k Bu iş gazetecilik ve matbaacılık RY GARAT tarafından temsil LY FRİTSCH tarafından tem-
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç' için 
3 aylığı 400 kuruı 800 kurut 
6 " 750 " 1400 " 
2 " 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ili.nlann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

f Bugünkü hava ' Yeşilköy hava rasat mer
kezinden aldığımız malu
mata nazaran bugün hava 
ekseriyetle bulutlu olacak 
rüzgar şimall istikametler
den mutedil kuvette ese
cektir. 28/ 10/ 931 tarihinde 
hava tazyiki vasati olarak 
765 milimetre azami suhu
net 18 aşğari 14 idi. 

IDÜŞ Ü at- am ıyo müra a- hakkında kıymetli etütler yapan Se- edilen: sil edilen: 

h d lim Nüzhet Beye havale edilmişti. p E . . 1 Prens""& •• Emrı"nı·zı besi - Ticari mua e eler - Bütçe Selim Nüzhet B., kendisine mahsus renses.. mrınız .. 
o!an büyük bir dikkat ve itina ile (Princesse a vos ordres) (İhre Hoheit Befiehlt) 

Son gelen Avrupa gazetele 
rinden öğrendiğimhe göre, İn
giliz lirasının birden bire yüz
de yirmi derecesinde sukutu 
Bulgaris tanın ihracat ticaretini 
karmakarışık etmiştir. Bulga
ristan, mahsulatınm ekserisini 
harice lngiliz lirasile satmak
ta; Varna ve Burgaz limanla
rından sevkolunan malların be 
delleri ibrazında tediyesi meş
rut isterlin poliçelerle öden
mekte idi. Milli bankanın ka
nun ve nizamnamesi mucibince 

dına müsait değildir, Bu yeni 
müşkülat yüzünden Bulgarista 
nın ihracatı mühim derecede 
düşerek, esasen mahsulatı ar
ziye fiatlerinin sukutundan mü 
tevellit mevcut buhranı teşdit 
eylemiş, resmi iskonto fiatinin 
yüzde 8 1 2 tan 9 112 çıkarıl
masına sebep olmuştur. Aynı 
zamanda, umumiyetle kredile
rin tahdidi ve bankalarla tica
ri müessesatın berayı ihtiyat 
vezne mevcutlarını takviyeye 
çalışmaları büyük bir darlık 
husule getirmiştir. 

Bu tahdidat ve tedabirin 

bu vazifeyi ifa etmiş ve Türk gaze- FRANSIZÇA kopyesi ALMANCA kopyesi 
teciliği ismi altında cidden malU.· 
mat ve vesika ile dolu bir eser vü- M E L E K 
cude getirnıiıtir. 1831 den günümü
ze kadar bütün Türkiye matbuatı

Elhamra 
sinemalarında büyük muvaffak.iyet kazanmıştır. 

run cereyanlarını anlatan bu eserin 
birinci cildi neşredilmiştir. 1831 den İlaveten: Dans kıraliçası RO- İlaveten: UFA"nın ilmi ve fen-
1881 e kadar 50 ıenelik matbuat SİTA MORENO ve şarkı kı-

ni cÇiçeklerin zekaveti> fiJ,. hayatınızı gösteren bu birinci cilt, ralı NİNO MARTİNİ "Clair 
1797 de yani Fransız ihtilali zama - · de lune " c. Romantik> şarkısında. mı. 
nınd :ı şehr:mizdc ç1kan " Gazette 
Françafoc de Constantinople" ismin PARAMOUNT halihaz ır sesli dünya havadisleri. Yarın akşamdan 
d~ki Fran~:2 gazetesinden bile nü- itibaren A•nkara da Gazi Hazret le rinin huzurunda Cti.mbQriyet Bayra-
mune göstermektedir. Bundan son~ mı şerefine yapılacak merasimi in tıibaatı programa ilaveten gösteri-
ra 1827 de lzmirJe basılan "Le spec lecektir. 
tateur Oricntal" gazetesi geliyor. , 
Fakat ilk Türkçe gazete, 1831 de Bugün matineler saat 1 den iti~· .en. Yarınki Cuma MELEK te 
yani eski tarihle 1?.43 de neşredilen saat 10,45 de ELHAMRA'da saat 11 de tenzilatlı matineler. 
Takvimi Vakayidir. Selim Nüzhet lı••••••••••••••••••••-'••••• .. ı 
B., bundan aonra lıtanbulda çıkan a k ASRI . d '· 
bütün gazetelerin mahiyetini ve inti u a şam sınama a 
ıar tarihlerini birer birer göstermiş Son derece müessir, muazzam ve muhteşem bir film. 
ve bunların en mühimlerinden bir 
çcklarmın fotojrof nümunelerini cie 
kitaba ilave etmittir. 1881 den gü
nü.müze kadar olan ikinci cilt aynca 
basılacalttır. 

Pek büyük bir dikkatle ve Avru
padaki em~line cidden müsavi bir 
mükemmeliyetle vücude getirilen bu 
eserden dolayı hem kıymetli müelli
fi olan Selim Nüzhet Beyi, hem de , 
lstanbul Matbuat ceıniyetini tebrik 

K 1 z 1 L K 1 L 1 ç 
Çarlar Rusyasında cereyan eden ve bir köylünün zeveesine taarruz 

ve iffetini payimal ettikten sonra katil ve zevcini cerh eden bir Kaf
kas Çete Reisi macerasıdır. 

Aşk ve ihtiras ile dans ve sarhoşluk sahneleri sonderece mükem
meldir. Heyeti temsiliyesi başında: WİLLİAM COLLİER ve MA
RİON NİXON ve CARMEL MY ERS. 

Perde PAQUİTA 

Bu gün hepiniz 

MAJiK 
• 

sınemasını 
teşrif ve kemali muvaffakiyetle 
gösterilmekte olan JOHN BAR 
RYMORE'un muhteşem şahe

seri 

Taç Deviren 
JENERAL 

filmi görmeli<Siniz. 
JOHN BARRYMORE,prens 

KRİSTİYAN sifatile taliin 
yükseltiği... Kalp kırıcı ve baş 
ezici bir aske rdir. 

Sisi şaşırtacak harp sahnele
ri. .. Cesiırane suari hücümları 
aşk ve kin için dövüşen asker
lerin şecaatını seyredeceksiniz. 

Bugün ve yarın II matinesi
nin duhuliyesi 25 kuruştur. 

Bugünden it_bare .ı 

ET U ALI 
sinemasında 

TROiKA 
OLGA TCHEKOWA tfELE~ 

UfacJk bir pire! 

1 mütedavil evrakı naktiyenin 
karşılığı ancak altın veyahut 
serbestçe altına kabili tahvil 
nukutu ecnebiye teşkil eder. 
22 eylul tarihinde Milli banka 
İngiliz lirasını nukutu ecnebi
ye fiat listesinden çıkararak 
kambiyo muamelatını da mün
hasıran kendisi ifaya salahiyet 
tar !alındığı için, isterlin poli
çeler on gün kadar Bulgaristan 
da muamele görememiştir. Bi
lahara, bu müşkülat bertaraf 
edilerek İngiliz lirası kote edil 
meğe başlanmış; fakat isterlin 
fiatlerindeki mühim temevvüç
le ihracatçıları ızrar ederek şa 
şırtmıştır. 

gerek hazinenin ve gerekse ti
cari borçların vadeleri yaklaş
tığı şu sırada tatbik olunması 
memleketin harici ticaret mu
vazenesile ihtiyat döviz ıı:..evcu 

dunu fena halde müteessir et
miştir. Kambiyo muamelatı
nııı tahdidi vaziyeti pek ıslah 
edecek gibi görünmüyor. P;ya
saya arzedilecek kambiyonun 
ihtiyaçların ehemmiyet ve müs 
taceliyetine göre tevziini ayrı ederiz. 

bir teşkilatın idaresine tevdi ı-------------- , --
aralarında meşhur İspanyol dansözü 

PAGAN ve GİTARİSTLERİ. ·~~--~· ... ~~~t~a~r~a~f~ın~~~a~n~~~~ 

Vaktile Amerikada her şe
yin büyüğü, her şeyin harikula 
desi, her şeyin zengini bulunur 
du .. Binalardan tutun da kaide 
lere kadar herşey Amerikada 
büyüktü .. Lakin zaman nelere 
kadir değil! bir gün geldi ki; 
Amerikada mali bir çöküntü ol 
du. Yüzlerce banka iflas etti. 
Binlerce zengin meteliksiz kal
dı ve nihayet Amerikanın zen
ginliği,paralar üzerinde biraz te 
reddüt edilebilen bir mevzu ha 
line geldi. Bugünlerde Ameri
ka reisi Hoover'in Fransa Baı
vekilini oraya davet edip işlerin 
düzelmesi için Fransanın yardı 
mını istemesi ibret alınacak bir 
§eydir. 

Bu münasebetle size bir fık
ra nakledeyim. 

Pariste bir otele bir Ameri
kalı inmiş •• Daha ilk gününden 
itibaren oteli, Parisi, binaları 
tenkit etmeğe baılamıf .• 

- Canım! Bu nasıl otel! .•.• 
Beş katlı bir bina! Bizde otelle 
rin en ufağı yirmi beş katlıdır. 

- Bu ne ufak lokanta 1 Biz 
de en a,ağı üç bin kiti yemek yi 
yen holler vardır.. Ve bütün 
rastgeldiği şeyleri böyle ufak 
görürmüş. Otelci Amerikalının 
bu tenkitlerind"'n bizar olmuş... 
Bir gece onun yatağının içine 
kocaman bir istal<oz yerleıtir
miş ve yorgam uslüne örtmüş. 

Amerikalı gece yarısı gel
miş, soyunmuş, yatağım açıp is 
t11kozu görünce fena halde ürk 
m;;ş. Hemen çıngrağı çalmış .• 
Zaten kulağı kirişte olan otel
ci derhal Amerikalının odasına 
gilmiş. Amerikalı Eomıuş: 

- Bu ne bu, yatağımın için 
deki ... 

- Affedersiniz t:fendim ... 
Ufacık bir Fransız piresi .. Ame 

Bizde olduğu gibi, isterlin 
yerine F ran11z veya İsviçre 
frangı veyahut florin, doların 
ihracat ticaretinde esas ittihaz 
edilmesi Bulgaristanda geniş 
mikyasta kabili tatbik değil
dir. Çünkü, diğer ecnebi nakit 
piyasalarının aynı teshilatı 
gösterebilecek evsafta olmadık 
ları iddia olunuyor. Sonra, ih
rac;ıt daima lngiliz lirası üze
rinden açılmış senedatı ticari
ye kredilerile finansiye edildi
ği için sühulet ve tekamüle 
mazhardı. Diğer nakit piyasa
ları ise bu kolaylıkları temin e 
debilecek derecede kredi küşa 

rikadakiler bundan büyük değil 
midir? .• 

Şifa niyetine stadyum! 
Stadyum bahsi biraz hararet 

lenmeğe başladı.. Bakalım bizi 
nerelere sürükleyecek.. Stad
yum hakkında söz söyleyen rü
feka arasında !>ir kısmının fikri 
garipçe gidiyor: 

- Y apdsın da nerede yapılır 
sa yapılsın! 

Bu sözle Nasr.-ddm Hoca
nın karısına söylediğı: 

- Bana görünm" de kime 
görünürsen görün! 

Sözü arasında hiç fark gör
mem .. Efendim, stadyum deni 
len şey namaz kıla•.· gibi heryer 
de yapılabilen ve daima aynı se 
vabı temin eden l.ıir şey değil
dir ki? .. Hiç böyfo şifa niycıine 
stadyum olur mu? 

FELEK 

GLORYA'da 
31 Teırinievvel 

Cumartesi akşamı 

Milliyet'in Edebi Romanı: 63 

• • • • 

AŞI DONUKLER' 
lbrahinı NECMi 

- Daha vakit var. Otomo 
bille şöyle bir lamelif çevıre 
lim .. 

Diyerek, genç kadını kan 
dırmıştı. Beraberce Şehzade 
başına kadar gitmişlerdi. Bu 
rada Ahmet Nebil, elbisesini 
değştirmek için Süheyladan 
birkaç dakika izin istemiş, ken 
di odasına çıkmış, elbisesini 
değiştirmekle beraber ihtiyat 
parasını da cebine almıştı. 

Bu suretle geceyi geçirme 
~e hazırlandıktan sonra yine 
otomobille dönmüşler, Tokat 
lıyana gelmişlerdi. Orada Sü 
heyla sinemada kararlaştırdığı 
;>roje dairesinde telefonlarını 
etmiş, sonra hususi odaya 
geçmişti. Hizmet eden gar
aon, Süheylayı tanıyordu. Ah 
met Nebil, onun garsonlarla 
aerbest konuşuşuna. binanın 

eK ~aznn1 u• 7"' ı 

her tarafını bilişine, yemek
leri ısmarlayışına baktıkça, 
Süheylayı bu alemlerin kurdu 
bir erkek, kendini de bu erkek 
tarafından elde edilmiş ace 
mi bir kızcağız farzediyordu. 

Sinemadan beri zevk içinde 
yüzen Siiheyliimn çeneleri açıl 
mıştı. Boyuna anlatıyordu; 

- Bilsen, senin Fatihli sev 
gili sözü Şişlide neler yaptı. 
Muhteşem Nihat Hanım kudur 
mut, ille bu kızı görecegım, 
ille Ahmet Nebilden intikam a 
lacağım diye tutturmuş. Se 
miha onu teskin için ne yapa 
cağını şaşırmış. Şeyda Karni 
li seni takibe, o kızın hüviye 
tini tahkike memur etmişler. 
Bir telaş bir kıyamet .. 

Neriman Cemşit Hanım da 
bu hikayeyi duymuş. O da 
küplere binmiş. "Vay, biz var 

etmek fikri ileri sürülüyor ise Etabli4;manÜrozdi _Bak '--------• Bu G UN 

de, salahiyettar melıafilin ka- Bugün mağazalarının bütün gün Alemdars' ··nemasında 
Tiyatro, Sinema 

naatine nazaran böyle bir ted-
birin Bulgar evrakı naktiyesj-
nin altın karşılığını kurtarmalı: 
tan başka bir faidesi olmıyacak 
tır. Milli bankanın mütedavil 
evrakı nakliyesine nazaran al
tın mevcudunun yüzde 32 oldu 
ğunu maliye nazırı beyan et
miıtir . 

açık bulundurulacağını muhterem 
müşterilerinin .cpzarı 

eyler. 
ıttıılaına arz 

Müdiriyet 

Bir İngiliz Fabrikası 
Otomobillere mahsus patlamaz (im
tiyazli) iç liistığı için kt"fldi hesabı
na çalışacak mümessil arayor. Zir
deki adrese yaz.ılması: St. Helens 
Cable & Rubbi:r Co 91, Avenue 
Philippe Augu{ı:! . Prris. 

ihracat ticaretini bugünkü 
ataletten kurtarmak maksadile 
Bulgar kabinesi arzu eden 
memleketlerle ticari muahede 
!er akti zımnında derhal müza 
kerata İptidar olunmasını 8 teş Adalar Sulh }.,aJıkemesinden: Te 
rinievvelde tahtı karara almış- rekesinin resme;ı tasfiyesine karar 
tır. İthalat tarifesinin tenzili verilen mütevef[fı Telamahosun uh 
her tarafta arzu olunmakta, tesinde bulunan Heybelide Büyük 
efkarı umumiye çok lüzumlu caddede kah1 beş oda biri taşlık iki 
olan eşyadan alınan ağır güm- apdesane bahçe ve kuyuyu havi ha-
rüğün indirilmesini i&Gmekte- rap bin beş yüz lira kıymeti muham 
dir. Köylünün manifatura fi- menesinde 47 No. lu hanenin nısıf 
atlerinin yüksekliğini protesto hissesi bilmüzayede birinci artır
etmesi o kadar şiddet ve vüs'at_ matla kıymeti muhamrneneyi bulma 
kespetmiştir ki, en nihayet hü <lığından ikinci artırma icrasına ka 
kumet acilen bir kanun çıkara- rar verilmiştir. Bu baptaki şeraiti 
rak bu eşyanın fiatlerini tan- müzayede Mahkeme Divanhanesine 
zim eylemeğe mecbur kalmış- •.illik edilmiş ve müzayede günü 
tır. Bu kanunun tatbikatı hü- 22-11-931 Pazar günü saat on beşe 
kumet mürakabesi ve saire gi- kadar tayin ve tesbit edilmiş bulun 
bi bir takım masarifatı müstel duğundan tal\p olanların yüzde on 
zim olduğuna göre bakalım teminat akçasile müracaatları ilan 
matlup netice alınacak mıdır? olunur. 

Vaziyeti maliye henüz dü- ,------------•.,. 
zelmemiştir. Umumi iktısadi 
müşkülat yüzünden mühim 
mikdarda azalan varidat resmi 
zahire mübayaa idaresinin açı 
ğını kabartmış, varidat ve ma
sarifat arasında muvazenesiz
lik husüle getirmiştir. 

Hayrettin Şükrü 

Milyon 
peşinde 
RENE CLı\İR'.in 

eser i 

---

(CENNET YOLU) opereti kadar muazzam ve muhteşem 

Cürmü Meşhut 
HENRY GARAT ve BLANCHE MONTEL 
- tarafından temsil edilmiş sözlü, sesli ve şarkılı operetin 

Fransızca Kopyesi 
İlaveten: PARAMOUNT halihazir sözlü ve SC6li dünya havadisleri. 

••••••-Matineler: 1,3,5,7 ve suare 9,30. 4 ••••••• 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

Bugün akşam saat 21,30 da 
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Komedi 1 Perde 
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1-11-931 Pazar günü tedrisata başlayacak olan Millet mek- ŞAN VE ŞEREF YOLUNDA 

teplerine kay!. için a?ğıda yazılı mekteplere müracaat olun- Mümessili: Dölores del Riyo. 

ması 

Akaretlerde 
Köyiçinde 
Paşa mahallesinde 
Nişantaşında 

Arnavutköyünde 
Bebekte 
Ortaköyde 
Dikilitaşta 

38 inci Mektep 
18 .. .. 
19 " " 
ıs 

" " 
25 " " 
26 

" .. 
ş9 

" " .. .. 
Istanbul Maarif müdürlüğünden: 

1-11-931 tarihli Pazar gününden itibaren Millet mektepleri 
tedrisata başlayacağından (A) ve (B) dersanelerine !kayıt için 
mekteplere müracaatları ilan olunur (.3528). 

1 

Milyon 
peşinde 
RENE CLAİR'in 

eseri 
• 

Milyon 
peşinde 
RENE CLAIR'in 

eseri 

---1 .. 
Cumhôriyet Bayramı 

Şerefine 
bu geoe sabaha kadjlr 

Kadıköy Süreyya 
Salonlarında 

Himayei Etfal menfaatine 
Büyük Tombola 

Bir çok eğlenceler 

ZAYİ - 1522 numerolu şoför ve<ıi
kamı kaybettim. Y eniaini alacağım
dan hükmü yoktur. Nişantaşmda 

Yeni mahalle <ı0kak 88 numerolu 
Mustafa oğlu İskender Nuri. 

Milyon 
peşinde 
RENE CLAİR'in 

eseri 

ALBERT PREJEAN 
' . ,,,-- • .-....({. • t.c.· • " • ' 

ANNABELLA 
CONSTANT REMY 

EDİTH MERA 

BASKIN 
filminde 

Afk ••• 
ihtiras ••• 
ve cidal ••• 

film: 
(0550) 
mamulatı 

ken, biz dururken gidip gidip 
te ta Fatihin bir köşesinden 
basit, değersiz bir kızı beğen 
mek olur mu?., diye şimdi her 
bulunduğu mecliste senin de 
ğersizliğini, zevksizliğini anla 
tıyormuş. O da doktor LUtfi 
Beyi kışkırtmış. 

"Aman doktor, şu kızı sen 
bul, şu Ahmt Nebil budalası
nın elinden al.., diyromuş. Bir 
taraftan da Atıf Cemşit Bey 
senin için "verdiği sözü tutmu 
yor, centilmen değilmiş.,, diye 
söyleniyormuş. Hülasa, bütün 
Şişli alemi aleyhine clöndü • 

- Çok şey! .. 

- işte biz böyleyiz, dos-
tum, bir hafta evvel göklere 
çıkardığımızı hoşumuza gitme 
yince bir hafta sonra yerlere 
geçiririz. llk Muhteşem Hanı
mın salonunda göründüğün ge 
ce sen muhitin sevgilisi kesil
din. Bütün Şişli hanımları seni 
istediler. Hatta Semiha Nazmi 
bile geçen gün: "Yazık oldu, 
ben kendimi sona saklıyayım 
diyordum. Halbuki Nebil Beyi 
elden kaçırdık.". Diyo.-du. Da-

ha bir çok hanımlar seni salon 
!arma çekmek için çareler dü
şünmeğe başlamı§Iartlı • 

-Ya! 
- Öyle ya: O günler senin 

zafer günlerindi. Şimcli İş ter
sine döndü. Senin Fatihte gör 
güsüz bir mahalle kızına aşık 
olduğunu duydular, bu aşk yü 
zünden salonlarlan ayağ ını çek 
tiğini gördüler. Hepsi birden 
aleyhine kalktılar. 

- Vah, vah ... 

- Amma, korkma Ben hiç 
aleyhinde buluıımadım sen;n ... 
Hatta geçen gün Nihat llhami 
ye de söyledim: "Canrm, de. 
dim, bir genç kız sevmekle ne 
olur? Varsın sevsin. Yalnız bir 
kusuru vaı·. Bu sevgile beraber 
gene salonlara devam edebilir
di. Amma geçer. O gene bize 
gelir.,, 

- Nihat 1Ihami Beye böyle 
mi dedin sen? 

- Ya! Bilmemiş miyim? 
Bak, işte gene bana geldin ... 
ah! ... 
Süheyla Ahmet Nebili kucakla 
dı. Delikanlı i;rkek, utangac 

bir kız gibi kucaklamaya çeki
neçekine mukabele etti. 

- Ne dedi Nihat Uhami B.? 
Süheyla, Ahmet Nebildeki 

hara~etsizliğe büsbütün başka 
bir mana verdi: 

- A! Yoksa Nihat 1Ihami 
yi mi kıskandın? Budala mı
sın? Herkesin sözüne bakıp ta 
aramızda bir şey mi var, zan
nettin? 

Ahmet Nebil, birden bire 
şaşırdı: Süheylanın Nihat llha 
minin metresi olduğunu pek 
ala biliyordu. Paravana arka
sında seyrettikleri gözünün ö
nündeydi. Genç kadının bunu 
şöyle düzce inkar edivermesi
ne hayrette kalmıştı. Halbuki 
böyle bir kıskançlık aklına bile 
gelmiş değildi . 

- Yok, canım, ne münase
bet! 

- Ne münasebet diyorsun, 
amma, ondan bahsedince he
men yüziin bozuldu • 

-Hayır. 

- Hayır deme. Bak, ben sa 
mimi kadınım sana doğrusunu 
söyliyeyim: Nihat tlhami ba-

na kur yapıyor. Amma, tabii 
değil mi, azizim, herifin karısı 
karkasın biri, kurumundan ge
çilmiyor. Hem de hangi erkeği 
görse sakız gibi yapıııyor. La
kin, ne yapsın, kocası da benim 
gibi genç, güzel bir kadın bu
lunca ... Değil mi, amma? •• El
bette kur yapar. 

- Öyle. 

- Amma, benim botuma 
gitmedi. Kur yapması ne ise 
ne, kibar adamdır, amma se
vişmek ..• Allah göstermesin. 

- Neden? 

- A! Nedeni var mı? Baksa 
na! Ben ondan çok genç, çok 
güzelim . 

- Tabii. Fakat erkekte gü
zellik gençlik 

- Aranmaz diyeceksin. Öy
le derler, amma onun da bir de 
recesi var. 

- Hakkın var. 
- Bak, Semiha Nazmi bile 

Ferit Necdeti buldu bulalı Ni
hat tlhamiye yüz vermiyor . 

- Ne? Semiha Nazmi Ha
nım eskiden N ihe t ti hami Bey 
le mi sevişirdi? 

- Öyle ya: Muhteşemle 
ahbaplıkları da oradan geldi. 
Azizim, anlamıyorum bu ka
dınları: Aynı erkeği seviyorlar 
da gene biribirile can ciğer 
dost oluyorlar. Nasıl §ey, bil
mem? 

Ahmet Nebil hafifçe gülüm 
sedi. Sözü tekrar eski mecra
sına getirmek istedi: 

- Ya! Bilmiyordum Peki. 
Muhteşem Nihat Hanım ben
den nasıl intikam alacakmış? 

- Bırak şu hayalciyi: Gu
ya sevdiğin kızı görecekmit, 
kendi salonuna çağıracakmış, 
sana onun değersizliğini, ken
di üstünlüğünü gösterecekmiı. 

- O! Bu biraz tuhaf bir in
tikam ,Hem de kızın deiersiz
liğini ne biliyor? 

- Onun gözünde kendinden 
batka değerlisi yoktur ki ... 

Likörleri getiren garsonun 
kapıyı vurması söze fasıla ver. 
di . 

- Andirya, şu sofrayı da 
temizle, kuzum. • 



MiLLi-YET PER EMBE 29 TEŞRiNiEVVEL 1931 5 

j ~' ®_._l ________ s_ıN __ E_M_A ______ ~l~®_.I 
~SAftl'A 

-------
"~:il.\::."!"~\'!!.l"l'~.ı!'f.'l•l -~ ;~ ... ·t --

Bence 
Işık 

Eau - Fort 
14 düncü asrın başlangıcın

da. Keşfi Povmesa'h Alhart Dü 
ver isminde iki ressama atfedi
lir. Bakır, demir, çinko levha 
üzerine bir nevi hak usuludur. 
Bu kalıplarla hakedilen resim
lere de Eau-forte ismini verir
ler manası bizim bildiğimiz 
kezzaptan başka bir şey değil
diıı. Bu nevi hak usulü, lav'hayi 
çelik kalemle çizmek sureti ile 
olanı san'at aleminde pek iyi 
mevki vardır. En büyük san'at 
karlar bu işle meşgul olmuşlar 
dır, bunların bir kaç tanesini 
zikredelim. 

Fransızların 

Boucher, Fragonard, J. Mo
rin, G. Andran Lepiutre, Le
bas, lngres, Eug. Delacroix, 
Tb. Cbosserisu, Pocemps, Mil
let, Cerot Ribot. 

Belçikada 
F eliciin Ropı 

ispanyada 

San'at haberleri 

Güzel san 'atlar 
akademisi 

Bu sene Güzel san'atlar akademi
sine müracaat eden ve kaydedilen 
talabe miktarı geçen seneğine nisbet 
le fazladır. Bu sene akademiye mi
mari kısmına 27 lise mezunu müra .. 
caat etmiı ve imtihan neticesinde on 
ki§i muvaffak olmuştur. 

Resme 20 orta mektep mezunu, 

heykele 2 talebe tezyini san'atlara 
14 talebe kaydedilmiştir. Bu mikta
rın ekseriyetini erkek talebe teşkil 
etmektedir. 

Avrupadaki san'at talebelerimiz: 

daskın., ııımınden b;r fhhne 

Sinema Haberleri 

Pariste Mulen-Ruj'da, B" 
yük parisli fantezist Dorvill 
tarafından temsil edilen "D 
ğılın !" filmi oynamış ve Oss 
şirketinin yapmış olduğu b 
film büyük muvaffakiyete na 
olmuştur. 

'" Sainte Catherine vapur 
içinde, gelecek hafta göreceğ" 
miz büyük bir spor filmi ola 
"Baskın" ın mümessili Alber 
Prejean ile Jim Gerald, Decoi 
Gallionne ve bütün artistleri 
Bahriyeli Şarkısı filmini çevi 
mek için bahrisefitte devı·in 
devam etmektedir. Sainte C., 
therine bir kaç gün sonra Ista 
bul' da olacaktır . 

"" Büyük komediyen Gah 

Aktör yüzünü, ressam dekoru 
boyarken, terzi kumatlan seçerken 
sahnenin qığını düıünür. ltık, bü .. 
tün bunlan birleştirir. Vahdeti te
min eder.. Eğer yer yüzüne güne§ 
doğmasa gözlerimiz tabiattan, renk
ten birşey farkedemiyecek, belki de 
İnsanlar bu kadar bol ve derin hisset 
ıneyecektir. Kaı·anlık insanın yalnız 

bir cins hissini tahrik eder, bir müd 
det düşündürür, bazan korkutur, ek
seriyetle de uyutur.. Körler ebedi 
bir karanlık içinde yapdığı halde ni 
çin fazla hassas oluyorlar? Çünkü 
ışığın mevcudiyetini hissediyorlar •.• 
Şu halde İnsanlar üstünde bu kadar 
İlmi! olan ıtığın sahnede iki üç mis
il rol oynaması lazım.~ Gündüzlerin 
ve gecelerin nizımı olan güneJle ay 
sahnede yerini elektriğe bırakıyor. 

Madem ki bütüıı bir bayatı taklit et
mek için boya, mutamba, tahta, bez; 
allık, podra, çarçöp, renkli ampul, 
'Ve projektör gibi bir yığın sun'i va .. 
••tadan istifadeye kalkıyoruz; öyle 
İae itin bedii ve miruılı tarafını ter
cihe mecburuz. Herhalde "Doğrusu 
budur!., diyerek zevksizliğe, mana
sı:dığa dütmemeğe gayret etmeliyiz. 
Işık, muharririn kastettiği, rejisö
rün düşündüğü havayı temin eder. 
l şık sahnede görülen bir ruhtur. 
Neş'eyi, sıkıntıyı, gelen bir felaketi 
Veya bir sevinci haber veren hiııi 
kablelvukuu, hafif meşrepliği, ağır 
haılılığı esrarengiz ketumiyeti bü
YÜk belağatle ifade eder. Iıığı, terzi· 
nin modellerini, aktörlerin marifeti. 
ni ve kadınlann allıklı çehrelerini 
güzel göstennek için kullanmamalı
dır· l tık ne bahasına olursa olsun 
Rejisörün bir ifade vasıtası olarak 
kalmalıdır. 

Ribera, Goya 

lngilterede 
Hollor, Hogarth, Wipkie, 

A vrupada, re!'İm tahıil eden üç, 
heykel için iki, mimari için iki, tezyi 
nisan'atlar için üç ki ceman on tale
be vardır. Her sene İcrası mukarrer 
olan Avrupa konkoru bu sene de ya 
pılmışsa da kazanan talebeler gön
derilmemiılerdir. Avrupaya Güzel 
ıan'atlar akademisinden üç seneden

beri talebe gönderilmemektedir. is
tihbaratımıza nazaran, akademi kon 

korlannda kazanan talebelerin Av- 1 

rupaya gönderilmemelerinin se~ebi, 

avdetlerinde kendilerini tayin edile
cek münballerin bulunamamaırndan 

HAFT.ANIN FILİMLERİ 

Morlay "müttehem· kalk -1ız" 
filminin mümessilesi hali hazı 
da Pathe Natan stüdyolarınd 
ismi gayri muayyen bir fi!m ç 
virmektedir. Bu mevsimde Ga 
by Morlay'i "Muhabbetten so 
ra" ve "Monmartr" filmlerin
de göreceğiz ki bu filmler onu 
sinemada iştiharma sebep ol
muttur. 

"" İrene Nemirovsky'nin me 
bur romanından iktibasen fil 
me çekilen ve büyük Fransız 
haile artisti Harry - Baur tara 
fından temsil edilen David 
Golder gelecek •ay zarfında la 
tanbulda geçecektir. 

Sü/lör-
Süflör, tiyatroyu felce uğratan 

bir u~uvaur. Onun mevcudiyeti, ak
töriin iki defa kukla olduğunu hatı
ra getiriyor. Yalnız muharririn keli
lrıelerile sinirlerini akort eden, ruhu 
nu ve hissini onun ifadesile törpü· 
leyen, aşındıran aktör, bir yandan da 
kabuğuna ıinmit bu ıinsi mıknatıs
lı adamın fısıldamalarına gayri iradi 
kıılaklannı teslim ediyor,. Süflörün 
tnevcudiyetidir ki tiyatronun fazla 
Y.apmacık bir it olduğunu, aktörle
tın papağanlığını •eyİrciye bir an ol 
•un hatırlatıyor. Onun için hiç ol· 

Torncr. 

Hollandt1da 
Rembrandt, Bol, Lierenı, 

Paul Potter, Kari Duyarclin, 
Berghen. 

Finldndiyad, 
Van Dy-clr 

İtalgada 

Parmeaan, Carrsche, Castig 
liano Tiepolo, Candetti. 

Yalnız geçen sene müstakil
lerin ıergiıinde teşhir edilmiş 
eau-fortlar memleketimizde ilk 
defa olarak bu nevi hak usulu
nu bize tanıttırdı. Dünyanın 
her tarafında pek çok sevilen 

···················-········-······················· onun sesini büsbütün kıstır. 
ıeyircinin gözü önünde duran 

kabuğunu sırtmdan almalı, onu gö
rünmez ve bulunmaz bir köşeye sı
kıştınnalı .. 

( Ooo.. Ben de ne kadar zalim 
davranıruıım· Seyirci besabma dü
tiindüm de aktör olduğumu unut
tum. Unuttum ki kendisine mühtaç 
olduğumuz zamanlar oluyor.) 

Süflör, isabr, göisü, kulağı kuv
vetli, zeki ve haluk İnsan olmalı .. 
Çünkü o, aktörlerin kasasıdır. Yan· 
lıt ve eksik, aynı zamnda hatır gö. 
nül ırözeterek tediyatı yapan süflör 
de bu tarzda hareket ederse aynı 
töhmet altında kalır. Süflörün düs
turu doğruluk ve dikkat olmalıdır. 

Darülbedayi: M. Kemal 

nef"l etmektedir. • ,,. ,,. ,,. 
Glorya'da 

Baskın • Avrupadan evvelce celp edilip 
müddetleri hitam bulmuş olan ecne
bi mütehassısların müddetlerini bi- Cumartesi akşamından itiba 
tirip avdet ettiklerini yazmıştık.Şim r~n ~l~ry~ sine~ası B.askın i
di bu mütehassısların yerine muaJ. 1 srmlı bır film gostermıye baş
lim muavini olarak Avrupadan ge- J lıyaca~ır. Bu film şudur: . 
len talebelerimiz yerleıtirilmekte- Parısten geçmekte olan bır 
dir. bahriyeli, bir baskına uğrar. 
...................................................... Baskına uğrayanlar içinde bir 
bu bak tarzı maalesef daha tes kafe-konser şantözü de bulun· 
min kazandığı mevkii tutmadı, maktadır. Jorje-babriyeli, Al
bunu yalnız Turgut birçok mas bert Prejean onu himaye eder, 
rafla ve müşkülatla, Türkiye- ve polise karısı tanıtarak kurta 
den ancak üç Eau-fortenu teş- rır. 
nir etmek şerefini kazandı. Bu iki basit kalp arasında 

Bakır, lavha üzerine bal mu- bir aşkı saf başlar. 
mu surerek çelik kalemle çizil- Ertesi günü Jorje, Artistik 
dikden sonra, kezap dökmek su tiyatrosunda şarkı sôylemekte 
retile hak edilir. Ve bir kaç olan Mariyeti dinlemeğe gider. 
nüsha tab'edildikten sonra lav- Nöyyi pazarında birlikte bir ge 
ha imha edilir, ve resimler ay- zinti yaparlar. Birseyyar can -
nı kıymeti haizdir. bazhane önünde Jorj\!' meslek· 

San'atkarın şahsiyeti bitt= 
sa bu hak resimlerinde kendini 
gösterir, meraklıları çoktur. 
Eski san'atkarların, eau-forte' -
!arı, kıymet itibarile pek yük
sek fiyatla bu son senelerde sa
tılmaktadır. 

Mesela (Rambrandt) ın bir 
eau-fortu 14 milyon franga sa
tılmıştır. 

ten bir boksöre meydan okur, 
ve umumun nazarı hayreti ö
nünde Jorje meslekten bir bok
söre meydan okur, ve umumun 
nazarı hayreti önünde eski bir 
şampiyon olan Şarliyi - Cons
tant Remy - nakavt eder. 

Müstakiller birliği sergisinden intibalar 

Şarli mağlubiyetine rağmen 
Jorje ile ahpap olur ve boksu 
kendisine meslek ittihaz etme
ğe karar verdirir. Jorje, Şarli
nin eski bir tanıdığı olan Baron 
Stanislas'm muaveneti maliye
si sayesinde Betling Jorje na-

Elif Naci Beyin "Küfür,, isimli leflhası Ali Hadi B~gin es~rlerinden "/ki büst,, 

lsmail Hakkı Beyin eıerl•rinden Hdle Asaf H.ın " Bürhan Ümit,, 
"Bir çaydanlık,, B.in portresı 

,. l'.'füıtakil reıaam ve heykeltraılar ı serıriden evvelce de babsetmittik· ı bir edilen eserlerden bazılarının fo
•tlığj sergisi pazar günü açıldı. Bu Bugün karilerimize bu serıride teı· toll'.rafilerini dercediyoruz. 

l mı altında Fransa şampiyonu 
unvanını kazanır. 

Muvaffakiyet akşamı Jorje 
Baron Stanislas tarafından Şar 
li ile birlikte davet olunduğu 
"Monsenyör" barına gider. Tu 
valeti gayet basit olan Mari
yet eve avdeti tercih eder. 

Barda Baron, Jorjeyi tanı-' . . 
dıklarından ivon ısmınde kibar 
bir kadına takdim eder. 

Muvaffakiyet ve kazandığı 
namdan sarhoş olan Jorje Ma
riyeti ve talimini ihmal ile ma
nen ve maddeten lvona ağlanır 
ve beraber Dovile giderler. 

Avrupa şampiyonluğu ma
cından Parise bir kaç gün evvel 
avdet eder. Buna hiddetlenen 

· Şarli, dostunu tahkir ettiğin
den Jorje ondan ayrılarak baş
ka bir menacer bulur ki bu, 
boksörünün mağlubiyetinden 
istifade ile müştehir berbat bir 
adamdır. 

Jorje bunu geç anlar ve Şar
liyi tekrar bulur ve talimine 
başlar. Her ikisi de imkansiz 
bir şey için uğra~maktadırlar. 

1 
Jorje artık eski Jorje değildir, 
Avrupa şampiyonluğunu kaybe 
der, ve eski fakir bahriyeli o
lur ... Fakat saadet ona güler 
yüz gösterir. Mariyet avdet ve 

1 

onu affeder. Ve aralarında mes' 
ut bir hayat ufku açılır .. " 

Melek ve Elhamra 
~~~~~~~~"."""":"""~~ 

Prenses Emriniz 
Bu hafta Melek ve Elhamra 

sinemaları müştereken Prenses 
emriniz filmini göstermektedir 
ler. Elhamradaki Almanca ko
pyesidir; Melek'telri de Fran· 
sızcadır. 

Bu filmin mevzuu şudur: 

ı 

t 

"" "Baskın" filminin sevimli 
Fransız yıldızı Anna Bella ha 
li hazırdaPathe Natan için Joe 
May'ın "ikisi bir arabada" ko 
medisini çevirmektedir. Murat, 
Noguero ve Duvalles bu film
de Anna Bella ile oynamakta
dırlar. 

"" Almanların en büyük ope
ret zaferi, misilsiz rejisör Joe 
May'ın 20 haftadan beri Viya· 
nada oynanmakta olan "Aşk 
Hazretleri" olup Kate Von 
Nage, Gretel Theimer, fevkala 
de bir ıurette bunu temsil et· 
mişlerdir. Pek yakında Glorya 
ıinemasında gösterilecektir. 

"" Boucot'nun yeni filmi olan 
"'Müvezziler Şahı", Pariste 
matbuat ve sinema alemine gös 
terilmiş ve bütün tenkitler Oı· 
so'nun bu yeni filmini methet
mekte ittifak etmişlerdir. 

1 MİZAH 

"Baskın,, /ilminden bir sahne 
Avam balosu .. Duhuliye 50 san 
tim.. Bu baloda şoförler, aşçı 
lar, seyisler.. ve bittabi bu 
seviyede birçok kadınlar kendi 
!erini musikinin ahengine uy 
durarak fırıl fırıl dönmekteler. 

Yukarıda bahsettiğimiz bu 
kitle arasında iki genç; bi
rinin ismi şimdilik bakkal çı 
rağı zannettiğimiz Şarl, diğe 
ri de Şarl'in zarif muhibbesi 
ve Figaro tuvalet salonunda 
manikür olduğunu söyliyen Mi 
çi .. 

Muzikanın istirahat müdde 
ti bitip tekrar başladığı zaman 
kadınlar l:avalyelerini intihap 
ediyor ve tam dansm yarısın 
da kadınların kavalye değiş 
tirmeleri icap edince, Şarl'ın 
elinden Miçi alınıyor ve bil
ahara anlıyacağımız esbaptan 
dolayı Miçi baloyu terkedi 
yor. Miçi'yi kaçırdığından do 
layı Şarl baloda tepine dur
sun genç kızın bindiği kızak 
kralın şatosu önünde duru 
yor • 

Bazı merasimden sonra 
genç kız saraya dahil oluyor 
ve binnetice kendisinin hemşi 
resi olduğu tezahür ediyor. Er 
tesi sabah başvekil ve saray 
nazırı prensesin yanına gide 
rek hareketinden dolayı tah 
tie ederken diğer taraftan 
prensesin alayına mensup bir 
mülazım da vazifesine geç 
kaldığından dolayı azar işit· 
mektedir ki, o da bakkal çıra 
ğı olduğunu söyliyen Şarl'de:-ı 
başkası değildir, 

Vaziyeti hemen kavramak 

şamki kavalyesinin bu suretle 
azarlanmasına tahammül ede 
miyerek yüzbaşile ayni rütpe 
de olmasını teminen onu da 
yüzbaşılığa terfi ettiriyor. Va 
ziyet bu merkezde iken başve 
kil sarayın hafiyesini prense 
sin baloda beraber eğlendiği _ Artık izdivacı iyiden 
bakkal çırağının hüviyetini 
tesbite memur ediyor. Halbu iyiye düşünmeğe başladım. 
ki aynı akşam Şarl, yanındaki - istediğin gibi bir nişanlı 
genç kızın bir prenses oldu· mı buldun? 
ğundan bihaber patinajda eğ - Hayır be birader, bir hal 
leniyorlar. Ertesi sabah Şarl, tadır evliyim. 
bermutat yine vazifesine geç 
geldiğinden dolayı bu sefer Sebep? 
binbaşısından azar işitmekte- İzak; hahamı görmege gıt-
dir. Fakat bu sefer de prenses ti: 
imdada yetişerek azardan kur - Bizim dükkan hiç işlemi 
tulması için Şarl'ı binbaşılığa yor, dedi. Halbuki benden akıl 
terfi ettiriyor. Prensesin genç sız Samuel'in dükkanı an ko
zabite karşı gösterdiği alaka vanı gibi .. 
başvekilin nazarından kaçmr Haham düşündü ve dedi ki: 
yor, ve hafiyeden öğrendiği - Anlatayım. Samuel yal-
prensesin sevdiği adamın ye nız kendi dükkanı ile meşgul 
rini doldurmağa Şarl'ı memur oluyor. Halbuki sen, aryıca 
ediyor. Başvekil Şarl'e bu hu Samuelin dükkanı ile de meş
susta emir verirken prenses te gul oluyorsun. iki iti birden 
Şarl'ın evinde bulunduğundan yapamıyorsun. 
bütün muhavereyi işitiyor. Şarl Birahanede 
prensese takdim ediliyor ve, _ Ulan, birayı içince at gi 
Miçi' den başkası olmadığını bi ne d•ye kişniyorsun. 
görünce müteeuir oluyor. Ve _ Elbette kişnerim. Arpa 
o zamana kadar vaki olan ani suyudur . 
terfilerini reddederek mülazım ı =~============ 
lğa rücu ve o akşam sarayda biiliğini muhafaza edebiliyorsa 
prensesin nışanı ıerefine veri da bundan sonra vaziyetin ta 
lecek baloda bulunuyor. Fa· miri ancak iki gencin birleş 
kat prensesin nişanlısı dük a melerile kabildir.. Prenses kı 
sarı atikadan başka bir şeyle zıyor ve firar ediyor ancak, 
alakadar olmadığından dans kendisini götürmekte olan kı 
edebilmek kabiliyetini bile gös zağa daha bir kişi atlıyarak 
teremediğinden ilk dansı pren beraber kaçıyor ve pek tabiidir 
ses Şarl ile yaınyor. Her ne. · ' 
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Murahhaslar 
Gittiler 

(Başı birinci sahifede) 
teveccüh göstermeleri ve irat 
buyurdukları nutuk kelimeler-
le ifade edilemiyecek kadar 

1 
J'Üksektir. Gazi Hz. nin sözleri 
tamamen Balkanlıların ideali
dir.Gazi samimi ifadelerile Bal 
kanlılar arasındaki rabıtaları 
çok kuvvetlendirmiş ve Balkan 
ittihadı için çandan çalıştıkları 
kanaatini uyandırmıştır. 

Gazi Hz. nin konferansa bu 
kadaı· yakından alakadar olma 
ları ittihadın çok çabuk olaca
ğına en büyük delildir. 

Türkiye teşkilatının mükem 
meliyetine hayran olduk. 

Arnavut heyeti murahhasası 
. ile aramızdaki ekalliyetler me
selesinde yeni bir safha yoktur. 

!Bu meselede şimdiki dostane 
vaziyeti temin eden Türk heye 
ti murahhasasmm tavassutu 
çok şayanı teşekkürdür. 

Bu mesele üçüncü 
ransta intaç edilecektir. 

konfe-

İki tarafı ayni derecede e
hemmiyetle alakadaı· eden bir 
iş olmak itibarile kolaylıkla ve 
sür'atle bitirilmesine bıttabi im 
kan yoktur. 

Üçüncü konferansın Belgrat' 
ta toplanm;>sını teklif ettik. Bal 

' kan birliği daimi komitesi iki 
ay sonra lstanbulda toplana
rak bu konferansın Bükreş ve
ya Belgrat'ta toplanması husu 
sunda karannı verecektir. 

Konferans hususi olmakla 
beraber hükiimetlerimizin mu
karreratımızı kabul edeceğini 
ümit ediyoruz. Türkiye hüku
met ricalinin ve bilhassa Gazi 
Hz. nin gösterdikleri alaka bu 
ümidi takviye etmektedir." 

Yunan heyeti bugün gidigol' 
Yunan heyeti murabhasa•ı 

ve gazetecileri bugün Patris 
vapuru ile Atinaya hareket e
deceklerdir. 

Yunan heyeti reisi M. Pa
panastasyu Cumhuriyet bayra
mı merasimnide bulunmak ve 
Vali B. ye tebrikatta bulunmak 
üzere hareketini bir kaç saat 
tehir ettiğini söylemiş ve şu be
yanatta hı;.lunmuştur: 

"- Gazi Hz. çok büyük ik
ıoa kudretine malik ve demir i
radeli bir şahsiyettirler. 

Kendileri söz söyledikle;·i 
zaman zannolunur ki deruni 
bir sedanın akisleridir. Bundan 
başka samimiyetleri rqutlaktır. 
Ve gayet yüksek bir mefkiire 
sahibidirler. Sizin Devlet Rei
siniz yalnız Türkler için değil 
bütün Balkanlar için çok bü
yük bir hükumet adamı ve nü
muneyi imtisal ve muktedadır. 

Cumhuriyet 
Bayramı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Taksimden yinni birer atun mera
sim abıı yapılacakt1r. 

Gece ıelırin her tarafı elektrikle 
tenvir edilecek, fener alayları yapıla 
cak, eğlentiler tertip edilecektir. Bu 
giln öğleden ıonra Vilayette kabul 
ve tebrik merasimi yapılacaktır. Ge
ce vali tarafından Vilayet konağında 
bir balo verilecektir. Fırka Beyazıt 
kaza merkezi tarafnıdan da Halke
vinde bir balo verilecektir. 

Bugiin Veremle mücadele. cemi
yeti tarafından rozet tevzi edilecek
tir. 

Mektepler ve resmi daireler bu 
sabahtan cumartesi sabahına kadar 
tatildir. 

Ankarada resmi kabııl 
ANKARA, 28 A.A. - Pro

tokol Umum Müdürlüğünden: 
Cumhuriyet bayramımız mü 

nasebetile 29 T eşrinievvelde 
Reisicumhur Hazretleri tarafın 
dan icra edilecek resmi kabule 
iştirak edecek olan zevatın Bü
yük millet Meclisi binasında 
saat 13 te ispatı bücut etmeleri 
rica olunur. =:.:::..;,._ ___ _ 

M. Litvinof 
Şerefine ziyafet 

(Ba~ı birinci sahifede) 
Moskova büyük elçimiz Hüse
yin Ragıp, Sovyet büyük elçisi 
M. Suriç ve Hariciye vekaleti 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Rus sefal'etlıanesinde 
ANKARA, 28 A.A. - Sov 

yet sefarethanesinde bu akşam 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet
te M. Litvinof ve refakatinde
ki zevat ile Batvekil lımet Pa
§a Hazretleri, Hariciye vekili 
Tevfik Rüttü ve diğer hülrii
met erkanımızla hariciye veki 
leli erkanı ve Sovyet sefareti 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafeti bir süvare takip ede
cektir. 

Souget gazeteleri ne digor? 
MOSKOV A, 28 A.A. - Bü 

tün Sovyet Rusya efkarı umu
miyesi M. Litvinof'un Türkiye 
seyahatini büyük bir dikkat ve 
merakla takip etmektedir. Ga
zeteler M. Litvinof'a Türk hü
kiimet ve millet tarafından gös 
terilen samimi sureti kabulü e
hemmiyetle kaydederek bu hu
susta mufassal malfunat veri-
yorlar. 

Pravada gazetesi birinci sa
hifesinde şöyle bir başlık yap
mıştır: 

"Sovyet - Türk dostluğu bir 
sulbü umuminin amil ve unsu
rudur. Bu dostluk Türk - Rus 
teşriki mesai tarihinde fevkala
de ehemmiyetli ve şümullü bir 
vak'a teşkil etmektedir." 

Gazi Hz. nin bizim mesaimize İstanbul Birinci İflas memurlu
kar,ı gösterdikleri alaka ve tak ğundan: Müflis Nikı>Ianikidis ve 
dirkarlık ilerisi için de bize tü- şeriki şirketinin tahkiik düyun ne
kenmez bir ilham membaı ola- ticesi muamelesi hitam bulmuş ve 
caktır. alacaklar sıra defteri ve alacaklıla-

Sizin büyük haliskarınız bü rrn nazarı tetkikine vazedilmiş oldu 
tün Balkan hükumetleri reisle- ğundan ikinci alacaklılar t<>plaruna
rine gönderdiği telgraflarla ga sı i?i~.ta~in olunan 21-11-931 cwnar 
yemiz olan ittihadı yaklaştır- tesı gunu saat 13 te ~iacaklıların 

mı,tır. Fikı;mce ikinci Balkan Sul.ta~aı:mette v~~ı a.dhye_ sarayın 
konferansı muvaffakiyetle nett . da ıkıncı katta bırıncı ıflas <laıresı 
celenmiştir. Mes'ut semere ve toplanma salonunda hazır bulunma
neticeleri peyderpey görülecek lan ilan olunur. 
tir." ---------------
Yunan gazetecilerinden "Pat- Tashih - 27 Teşrinevvel 931 tarih

ris" muharriri l\ıl. Piyer Pikros 1i nüshamızda münte§ir Beyoğlu 
ta şunları söylemiştir: Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğin 

" T k d d den serlevhalı ilanın aslı Beyoğlu - ür iye e geçir iğimiz 
Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliği o· 

günler hiç 'unutulmıyacak bir 
ziyaret teşkil ediyor. lacaktır. Tavzihen tashihi keyfiyet 

Burada gördüğümüz Türk olunur. 
ı-~~~~------------~ misafirperverliği ve dostane ha 

reketler '!İmdi düşünürken bir 
ı'!.iya gibi geliyor. Bu dostlu
ğun evvelce niçin olmadığına, 
düşmanlığını neden geldiğine 
hayret ediyoruz. 

Türk, Bulgar ve Yunanlıla
nn biribirlerine benzedikleri, 
aynı kandan oldukları hakkın
da Gazi Hz. tarafından beyan 

lstanbul ikinci iOas memurluğun 
dan: Müflis İstanbulda Sultanha-
mamında Bardızban hanında 4 No 
da komisyoncu İstepan Nam diğeri 
Atien Miliyan efendinin tetkiki 
düyunu bitmiş ve sıra defteri tan
zim edilmiştir. İkinci toplanmanın 
18-11-931 Çarşamba günü saat 14 te 
akdi takarrür etmiş olduğu ilan o
lunur. 

buyuru lan kanaat tamamen il- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J 

mi esaslara müstenittir. Artık 
Balkan milletleri arasındaki 

den çok mütehassis bulunduğu 
muz Türk matbuatına teşek
kürlerimizi bildirmekle mes'u
duzuz. Bu gibi mütekabil ziya
retlerin sık sık vaki olması çok 
faideli olacaktır". 

dostluğun daimi olacağına 
iınammız vardır. 

İstanbulda büyük şair Ab
clulhak Hamit B. i ziyaret ede
rek Türk edebiyatr hakkında e
saslı bir fikir aldığımız gibi Da 
'iilbedayi de bize Türk tiyatro 
sunu tamtmıstır. 

Tfük Edebiyatı ve tiyatro
ıunun çok yüksek olduğu kana
atindeyiz. Nazikane davetlerin 

Yunan gazetecileri dün ak
§am Darülbedayi temsilini sey
retmişlerdir. 

Arnavut heyeti murahhasa
sı ağlebi ihtimal cumartesi gü
nü memleketine hareket ede
cektir 
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lngiliz intihabatı neticelendi 
(Başı birinci sahifede) 

7 - Mesai fırkasının sol cenah 
zümresi (lideri Noıley) 

8 - Komünistler. 
Mücadele bu sekiz fırka arasında 

olmakla beraber, hakikatte bir taraf 
tan Mac Donald'm milli hükumet, ı 
diğer taraftan da Mac Donald'ın a
leyhtarı olan mesai fırkası arasında 
idi. Bu :zümrelerden muhafazakar
lar, Liberal fırkasının Simon riyase
tindeki zümresi ve me&--.l fırkasının 
Mac Donald riyasetindeki zümresi 
billi kaydütart hükumete taraftar
dırlar. Liberal fırkasının Sir H. Sa
muel riyasetindeki zümresi de bükii 
met taraftan olmakla beraber, güm
rük tarifeleri ve himaye meselesi 
mevzuu babsolduğu zaman serbesti 
lerini muhafaza eylemekte oldukları 
m bildiriyorlar. Yani bazı kuyut al
bnda hüküınete taraftar oldukları 
anlaıılıyor. 

Hükiimete bila kaydü§art aleyh
tar olan f1rkalar mesai fırkasile 
Lloyd George'un riyasetindeki libe
ral ziimre ve tabii komüniatlerdir. 

intihabatın neticesi evvela muha
fazakar fırka, saniyen de Mac Do
nald' ın milli hükiimet için bir mu
zafferiyetidir. Bu neticeye göre, li
beral fırkasının kayıt ve şartla y:ır
dım vadeden zümresi müzaheret et .. 
miş ve hatta Mac Donald muhafaza 
karlara istinat ederek iktidarda kala 
bilecektir. intihabat- iki cepheli o! 
muştur: Fırkalar arasında bir müca 
dele, bir de fırka ve zümrelerin top
lu bir halde mesai fırkası aleyhinde 
mücadeleleri. Ve ikinci mücadele 
daha :ziyade tebarüz etmiştir. Bu fır 
kalaı-ı ve zümreleri birleştiren imiJ, 
mesai fırkasının iktidara geçmesine 
her ne bahaya olursa olsun mlini ol
mak müliıhazası idi. Ve bunda mu
vaffak ta olmutlardır. 

intihabatın siyasi neticesi şu ol
muştur ki, iktidar mesai fırkasından 
burjuva fırkalann eline geçiyor. lk
bsadi neticesi de ıu olacaktO" ki, ln
giltere serbest ticaretten ayrılarak 
himaye usulüne doğru yürüyecek
tir. 

intihabın baıladığı anden netice
lerin alındığı saniyelere kadr bu hu
susta aldığımız malumatı sırasile 
De§rediyoruz: 

intihabat başlayınca .. 
LONDRA, 27 (A.A) - Umumi 

intihabat bugün başlamııtır. lngiliz 
tarihinde ıimdiye kadar misli görül 
memit bir vaka' olarak dokuz fırka 
kadın ve erkek otuz milyon münte
hibinin kendilerine rey -.ermelerini 
istemektedir. intihap mücadelesinin 
son safhaları milli hükiimet fırkau
mn kazanacağını gösterir ıekil al
mıştır. 

LONDRA, 27 (A.A.) - San
dringham'dan Londra'ya dönen 
Kral intihabatın neticelerini Bucking 
bam sarayında telsizle ve diğer asri 
vasıtalarla öğrenecektir. Halk ta 
intihap neticelerini sokaklarda alkış 
layacaktır. Müntchipler, hiç bir ka
rışıklık ve intizamsızlık olmaksızın, 
reylerini vermektedir. Bu seforki İn 
tihabatın bir rekor teşkil etmc•i 
muhtemeldir. Amele fırkası merkezi 
M. Henderson'un fırka reisliğinden 
çekilerek yerini kendisinden daha 
genç birisine terkedeceğine dair şa
yi olan haberleri kat'i surette tekzip 
etmektedir. Londra ve Midlands ke 
sif bir sis tabakaıile örtülü bulundu 
ğu halde Seaham'da hava açık ve 
ııüneıli idi. Bu hal M. Mac Donald 
için bayırı. bir alamet sayılmaktadır. 

İntilıtıp nasıl inkişaf etli? 
Son netice: 222 muhafazakar, 

23 muhalif amele fırkası, 37 her sı
nıf liberal. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Saat 
(1,50) - M. Arthur Henderson 
(Burnd) intihap dairesinde muhafa 
zakar M. Compbell tarafnıdan ezici 
bir eziyetle mağlup e<lilmiıtir. inti
ha:> olunanlar şunlardır: 68 muhafa 
zakar, 7 muhtelif amele fırkası, 15 
her oıruf liberal. Muhafazakarlar 10 
sandalya kazanmışlar, muhalif ame
le Cırkası buna karşı 11 sandalya 
kaybetmiştir. Heı· sınıf liberaller 
üç sandalya kazanınışlardır. Hökii
met taraftarı meb'uıların adedi 84 
tür. Sabık muhafazakarlardan M. 
Moor Brabazon - Wallaıey'de 78191 
reye karşı 32442 reyle yeniden inti
b~p olunmuşlardır. Liberallerin şim ı 
dıye kadar kazanmış olduğu en iyi 
netice Mert - Hyrtydfil'dedir .. Bura 1 

da amele namzetleri yalmz 16 mev
ki kaydetmiılerdir. Sab1k amele na
zırlarından M. Ellen Wilkinson 
Middelsborough'da mağlup olmuş
tur. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Saat 
(2,20) - intihap olanlar şunlardl!": 

86 muhafazakar, 9 muhalif amele 
fırkası, 18 her sınıftan liberal ve 9 
Simoniıt liberal. Muhafazakarlar 19 
sandalya kazanmışlar, muhalif ame
le fırkası 22 ve liberaller dört san
dalye "kaybetmiılerdir. Milli bükU
met ta•·aftarı meb'usların adedi 104 
tür. Sabık amele kabinesinde &ıbhi
ye nazın M. Arıhur Greenwood, ve 
Harbiye nazın M. Toushaw ve gene 
sabık amele kabinesinde münakalat 
nazın M. Moriasson her tarafta mağ 
lup olmuşlardır. M. Morisson muha 
fazakar bir nazır tarafından istihllif 
edilmittir. Şimdiye kadar alınan ne
ticeler tamamen milli hükumet lehin 
de devam etmektedir. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Saat 
(2,50) - intihap edilenler şunlar
dır: 

afazakir 11 muhalif -

mele fırkası, 19 her sınıf libeı·al, 10 ı chester'de bir muhafazakar tarafın
Simonist liberal. Milli )ıükumet ta- dan mağlup edilmiştir. ı 
raftan meb'usların adedi 135 tir. Milli amele fırkasından müstem-
Mulıafazakarlar 37 sandalya kazan- lekat nazırı M. Thomas Derby' de ı 
ınışlar, muhalif amele 40 sandalya tekrar intihap olunmuştur. Mumai
kaybetmişlerdir. Her sınıf liberaller leyhini rakıbi, muhalif amele nam
beş sandalye kazanını§ ve bir san.. zeti idi. 
dalya kazanmışlardır. Gece yarısın- intihap edilenler şunlardır: 
da hükumet lehinde 848,462 bülten 1 Milli amele fıı·kası, 199 muha-
ve 77,559 muhalif bülten mevcut idi. fazakfır, 22 muhalif amele, 3 muhte 
Amele hükumetinin sabık tekaüt na lif 35 her sınıftan liberal, 11 Simo
:zırı M. Roberts ve sabık bahriye bi- niıt liberal, muhafazakarlar, 89 aza · 
rinci lordu M. Alexander intihabat- bk kazanmakta, muhalif amele 96 
ta mağlup olmuşlardır. Son intiha- azalık kaybetmekte, her sınıftan li
batta Libertool'da altı muhafazakar beraller 13 azalık kazanmakta, ve 
ve beş amele intihap edilmiştir. Bu iki azalık kaybetmektedir. Muhte
intihabatta Libepool 10 muhafaza- lifler (Müstakiller veya yeni Mosley 
kar ve yalnız bir amele meb'us inti- fırkası) 7 azalık kaybetmekte ve iki 
hap etmiştir. . azalık kazanmaktadır. 

Şimdiki kabinede Dahiliye nazı- Milli amele fırkası, l azalık ka-
n Sir Herbert Samouel kendisine :zanmıştır. 
karıı bir muhafazakar namzet göste Milli hükumeti tutan meb'uslar
n1mit olmasına rağmen yeniden in- dan intihap edilenlerin mikdan: 231 
tihap olunmuştur. Sabık amele kabi- dir. 
nesinde Dahiliye nazırı M. Clynes LONDRA, 28 (A.A.) - Saat 
mağlup olmuştur. (4,50). - Gece ileriledikçe milli hö 

LONDRA, 28 (A.A.) _ Saat kumetin kazanmış olduğu zafer git 
(3,20) _ lntihabatta mağlUp olan gide daha bariz bir şekiltle teeyyüt 
sabık aJ!lele nazırlarının listesi uza· etmekte olup amela f:ı-kasınm mağ. 

lUbiyetj ise en1sali mesbuk değildir. 
yıp gitmektedir. Şimdiki kabinede Ticaret nazm Sir Cunliff Listeı· ev
Sıhhiye nazll"ı olan oabık amele na- velki intihabatta kaaznmış olduğu 
zırlarımn H.slesi uzayıp gitmektedir. 
Simdiki k?.bbede Sıhhiye nazm o· 16324 reye karşı bu defa 51000 rey 
- alml' ve M. Tobmas 27416 reyle ek lan M. Newille Chaınberlain evvel-

1 seri yet kazanmıştu·. 

.er'vakit muvaffakiyetten eminim 
çünkü Bromural alarak sinirlerimi hüsnüidare 
ediyorum. Bu ilacın hiç bir mahzuru yoldur, 
sinirlerimi kuvvetlendirir ve zihnimi açar. 

(Ludwlgshafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.·O. Kumpanya. 
ıının Bromural'• çeyrek asırdanberl halkın aradığı 

ve heryerde muhtaç oldu(u bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimelik tüpler içerüıindedlr. 

ki intihabatta kazanmış 0 duğu Shdfild'in 7 intihabat dairesi ta-

14760 ,.eye mukab:I ba defa 27928 J ___ .:======================:.-k marnea mulıafazak3.rlara geçmiştir. 
rey gibi büyük bir ekseriyetle te - intihap edilenler şunlardır: 1 

rru· intihap e<lihni~tir. 2 Milli P..mele fırkası, 209 muha- P•m•1111mm11111111Balllôiliiilllllllll!J. 1 İstanbul 4 üncü icr• memur/ 
Sabık runelc nazırlarından M. Sar faw.kar, 2!i muhalif amele fırka&ı, SE YRISEf AIN ğundan: Tamamına 2696 lira kıym 

kinson t<kr~r intihap olunmuştur. 1 müstakil 36 her samftan liberal, takdir edilen Ahırkapıda İshakpa 
Yeni fırkannı lideri ola11 Sit' Os~ 13 Simoni11;t liberal. ! Merkez acenta: Galata Köprü ba~ 

al J M ı kr · t"L d"I · ' da saraçhane ve yeni sokakta ati w c os ey te ar ın ır.ap e 1 ıruş Muhafazak•"rla,· 95 azalık ka~•n-~ ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür. d. N l 
olan Muhafaw.kir Leydi Astoı· tara makta, muhalif amele hrkası 105 a- 3, 4 ve ce ıt 3, 1, 8, umara a 
fı d 'I' Jil ' · dar :ıadc han 2. 2740. n an mag up eu mıştır. zalık kaybetmektedir. Her sınıftan murakkam dosya meyanında mevc 

Sabık muhafazakar nazırlardan Liberaller 13 azalık kazanmakta, 2 1 İstanbul Kadastrosunun 633 bari 
M. A kr · t"h ı 1 T""'rinsanrden itibaren mery te ar ın ı ap o unmuş- azalık kaybetmektedir. 1 --., 1 ı h · d" 

Adal Y 1 h tt t No. u arıtasına nazaran ce ıt 
tuı-. 1 Milli hükumeti tutan meb'uslar- · ar ve aıova a I a- ' 

Muhafazakarlardan Hariciye müs dan intihap edilenlerin mikdarı 247 rifesi değişmiş yeni tarife 10 hisse itibarile 2 hissesi ile der 
teşarı M. Locker Lampson evvelki dir. iskelelere talik olunmuştur. hı 539/20 M. 2 ki bir kıta arsa 
intihabatta kazanmış olduğu 9826 nuna cari kanavati mesennatına 
reye mukabil bu sefer 323384 rey Son netice 1 Teşrinsaniden itibaıren biyetle nısıf masura kırk çeşme 
kazanmak suretile tekrar intihap e- LONDRA 28 (AA) S B d K ab"g , • . - aat an ırma ve ar ı a pos- lezisinde 10 hisse itibarile 2 hiss 
dilmiştir. (5,50) - Muhalif amele fırkasının talan saat J 7 de kalkacak-

Sabık amele nazırlarından M. b 1 1 . . lı . b·ııru olan mezkur gayri menkuldeki Be 
aş rca namzet emun epsı ı v-

1 
!ardır · 

Ammon mağlup olmuştur. ' ve mağlup olmuştur. . • eçtbey hissesi açık artırmıya vaz 
Posta nazır muavini M. Graham Sol ~enaha mensup amele fırkası Bandırma Hattına işli- dilmiş <>luıp 10-11-931 tarihinde şa 

Wahtie tekrar intihap edilmiştir. namzetlerinden olup Avam Kamara 1 .ı. h ak namesi divanhaneye talik ediler yen vapur ann 111.a v·eoc -
Amele fırkasının sabık müddei- smda bir ha<füc ç;karmış alan M. l . l · d 30-11-931 tarihine müsadif pazar 

" · · M Aff d Gripps Beckett mağlup olmuştur. Amele an bıır sene a tı ay miı -
umumı mliuavı:ru k . . ..~r . .. k b"lh . ld ki . d·etle mu··zayede ı"le ·kı'raya si günü saat 14 ten 16 ya kadar 5429 rey 'k bıı~ e ıerıyeue ıntu1ap frr ası ı a"~a şıma e sanayı 
olunmu~tur. mıntakalrında kaybetmiş ve Lankas verilecektir. İhale 5-11-931 tanbul Dördüncü icra dairesinde 

Mumailey" eski intihabatta ka· hire'un bütün amele namzetleri rnağ saat 17. Teminat maktuan çık artırma ile satılacaktır. Art 
zanmış olduğu ekseriyet reyinin lüp olmuştur. Şimdiye kadar sekiz 100 liradır. (3358). 

1 

miya iştirak için yüzde yedi te 
mikdarı 11324 idi. k2dın intihap edilmiş olup hepsi de l l'-••••••••••••mll nat akçesi alınır. 

M haf k•Lr d b k R muhafazakardır. 1 
u aza anar an sa ı oma l!ll•••••••••••lll~I Müterakim verğileri belediye 

sefiri ReyneH ·Dod tekrar intihap e- lntiha,n edilen o11.nnlardır: 4 

T - simleri vakıf icaresi müşteriye a 
dilmi~tir. 222 muhafazakar, 23 muhalıf a- 1

1 

S A D 1 K Z A D E 
intihap edilenler şunlard1r: mele, ~ muhtelif, 27 ber sınıftan libe Biraderler vapurları tir. Hakları Tapu sicillerile sa 
147 muhafazakar, 15 muhalif a- ral, muhafazakarlar, 101 azalık ka- olmiyan ipotekli alacaklılar ile· 

mele fırkası, 2:i her sınıftan libaral, zanmakta, ınuh~lif amele 111 azalık 
1 

Karadeniz postası ğer alakadaranın ve irtifak hak 
10 Simonist liberal. kaybetmektedir. · 1 s k sahiplerinin bu haklarım ve husu 

Muhafazak:.rlar 60 azalık knzar. Milli amele dört azalık kazanmak a arya le faiz ve masarife dair olan iddı 
makta, muhaiif amele fırkası 64 aza 1 ta, muhtelifler 2 azalık kazanmakta, 

f larını ilan tarihinden itjbaren yir lık kaybetmekle, he• sını tan liberal 1 7 azalık kaybEtmektedirler. p 
ler 7 azalık kaybetr.ıekte, 2 azah!r ı Her sınıfl«n libe<aller 13 azalık vap•ıru l z l n gün içinde evrakı müsbitelerile b 

1 T. sani 
kazanmaktadır. Milli hüklım2ti tu-ı kazanmaJ;ta, 2 azalık kaybetmekte- dinneleri lazımdır. Aksi halde ha 
taı: meb'uslar<lan intihap olunM:a- dirler. ları Tapu sicillerile sabit olmıy 
rm ınikdarı 172 dir. Milli hükumeti tutan namzetler- .. .. k l7 d s· k · !ar satış bedelinı·n <»aylaşmasınd gunu a ·şamı e ır ecı ,. 

den intihap olunanlar 263 ıür. 1 rıhtımından hareketle hariç kalırlar. Alakadarların ye 11'1ücade!e çok şiddetli 
LONDRA, 28 (A.A.) - s .. at 

(3,50) - Sör Herbent Samouell j 
1.8923 r~yle tekrar intiha? ~dilmiş-ı' 
tır. Rakibi olan muhafazakar nam
ezt 14636 ve amele namzeti 5184 
rey kazanmışlardır. 

1929 senesinde 6646 reylik bir ek 
seriyet kazanmış olan M. Clyneı 
Manchter' de 5790 reyle ekalliyette 
kalınıştır. 

M. Alexander 6500 ı·eyle ekalli
yettedir. Sabık amele nazırlarından 
M. George Lansbury 4664 reylik 
ekseriyetle Londradan tekrar inti .. 
hap edilmiştir. 

Mumaileyhin ge,;en intihabatta 
kazanmış olduğu ekseriyet 11267 
idi. 

1 ngilterede büyük bir şeref ka
zanmıt maruf b!r romancı olan libe
rallerden Edgar Wallance, Black
pool' da mağlup olmuştur. Sabık a
mele nazırlarından M. Bessotb mağ 
lup olmuştur. 

Amele fırkası namzetlerin Hazi
ne nezareti Maliye müsteşarı M. 
Lawrence mağlup olmuıtur. 

Münakaliıt nezareti parlamento 
katibi M. Gillctt Londı·ada intihap 
edilmiştir. Mumaileyh ilk intihap e
dilen milli amele namzetidir. Muha
lif amele fırkası namzetine karşı ka 
zacmıf olduğu ekseriyet mikdan 
7159 dur. 

İntihap olunanlar şunlardın 1 
I milli amele fırkası, 172 muhafo 1 

:zakar, 20 muhalif amele fırkası, 2 
muhtelif, 32 her sınıftan liberal, 11 
Simonist liberal. 

Muhafazakarlar 75 azalık knzan 
makta, muhalif amele fırkası 82 aza 
lık kaybetmekte, her sınıftan liberal 
ler 11 azalık kazanmakta ve iki aza 
lık kaybetmektedir. 

Milli hükumeti tutan meb'uslar
dan intihap oiuııanlann milı.dan ü06 
dır. 

Bahriye birinci Lordu Sir Austen 
Cbamberlanğ, bir Mingbamda 19941 
reyle tekrar intihap edilmiştir. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Saat 
( 4,20) - Muhafazakarların kazanç 
ları bilha.•sa tebarüz etmektedir. 
Manchester'de 10 Bimıingham'de 
12 azalık ıimdi muhafazakarların 
elinde bulunmaktadıı·. 

Bradford' de 3 muhafazakar ve 
l Liberal intihap edilmiştir. Sabık 
Başvekilin oğlu olan amele nam:-:et.-. . . 

Amele fırkaçımn lıezimeti (Zonguldak, İnebolu A- icra ve iflas kanununun 119 un 
LONDRA 2S (A.A.) - intiha- yancık, Samsun, Ordu, Gi- maddesi hükmüne göre tevfiki ha 

batm ilk günü olan 27 teşrinievvel resun, Trabzon, ve Ri- ket etmeleri ve daha fazla malü 
amele fırkası için ezici bir hezimet · · almak isteyenlerin 930/634 Dos 
olmuştur. Filhakika milli birliğin mu ze) ye azımet ve aynı 
vaffak çıkacağı tahmin edilmekte i- ! iskelelerle Görele ve Ü- NumarasiJe memuriyetimizc mü 
di, fakat bu muvaffakiyetin bu ka- '. nye ' ye uğrayarak av- caatları ilan olunur. 
dar büyük bir nisbet dahilinde lece) det edecektir. Fazla taf-
li etmesine pek az ihtimal verilmek- silat için Sirkeci Meyme-
te idi. lstanbul Mahkemei Asliye Biri 

ci Ticaret Dairesinden: Maden 
Alım.et Seim ve mühendis Hüseyi 
Naci Beyerin sahip odukarı İstaı 

bu bağlama imanına mensup Gaz. 
vapuru Karadenizde Kilimli me' 
kiinde İstanbul Varma liman içi 
Kömür hamulesile 19-10-931 tarihi 
<le hareekt ettikten sonra esnayi s 
ferde zuhur eden büyük fırtına< 

gemi ve hamuJeyi garktan kurta 
makmaksadile uğra.dığı zararlar ru 
kında Deniz Ticaret kanununu 
1063 üncü maddesine tevfikan tru: 

Dünkü faaliyet 227 azalığa net hanı altında acenteli-
ait olup muhalifler buulardan ancak ğine müracaat. Tel. 22134. 
23 ünü elde edebilmişlerdir. 

Bu intihabatın bilhassa 1929 se- . 
nesinde amele frrkasının muvaffakı- ! 
yetini temin ebniş olan amele ile 
meskfin şehirlerde cereyan ebniş: ol
duğu dikkate §ayan görülmektedir. 
Bittabi bu h"I M. Baldwvinin mah
zuziyetini n1uı::ip olınuştur. 

M. Hender.on hasta olan babası
mn beyanatta buluna.:ak vaziyette 
olmadığını fakat diinkü mağlubiyeti 
bilaha'a bir muzafferiyeti takip ede
ceğini söylemiştir. M. Claynes mu
hafazakarların kazanmıt olduklan 
muzafferiyetin imili, sağ cenahın 
yapmış olduğu mücadelenin tiddeti 
olduğunu beyan eylemittir

Sabık amele fırkası kabinesinin 
21 azasından §İmdiye kadar ancak 
ikisi tekrar intihap edilmiştir: 

M. Lansbury ve Sir Stafford Cri 
pps di.ğerleri, mağlup olmuştur. Bun 
!ar meyanında bilhassa şu zevat var 
dır: M. Morri•son, M. Henderson, 
M. Grecwood, M. Sbaw, M. Hayes, 
M. Bondfield, M. Clynes, M. Alex
ender, M. Erevelyam Hammon, M. 
Pethick ilh. 

Milli kabineye iştirak eden nazır 
!ardan şimdiye kadar tekrar intihap 
edilmiş zevat şunlardır: 

M. Baldwin, M. Chamberlain, M. 

kalmıttardır. Bazı mahafilde M. 
Llod George'un da M. Henderson
un akıbetine uğrayabileceği söylen
mekte ve amt::le fırkasının Avam ka
marasında ancak 75 meb'us tarafın
dan temsil edilmesi muhtemel bulun 
duğu ilave edilmekte.lir. 

Bu dakikada muhafazakarlarm 
mutlak ekseriyeti elde etmek için 
ancak 90 meb'usluğa ihtiyaçları var 
dır. 

zim kılınan rapor ile G~mi Jurn 
M. Mac Donald'ın beyanatı defteri sureti ve Gemi adamlarını 

LONDRA 28 (A.A.) - M. Mac isimleri yazılı cetvel mahkememiı 
bu seferki intihabaıta alınan netice verilmiş ve gemi adamları ıstıır 
!erin ıaıılacak bir mahiyette olmakla ' kılınarak raponın tasdiki Gazal k< 
kalmayıp akıllara durgunluk vere- tanı tarafından talep edilmiş olm; 
cek bir surette tecelli etliğini söyle sına mebni işbu hususun tetkil 
miş, M. Tboınas ile M. M. Herbert 31-10-931 tarihine müsadif Cuma 
oDnald gazetelere vaki beyanatında 
Samuelin bu intihabatta kazanmala- tesi günü saat 14 te takarrür etm. 
n memnuniyeti mucip bir muvaffa.. oduğundan Gemi veya Yük ile a 
kıyet olduğunu kaydettikten sonra kadar olan ve hasardan zararlı he 
demiştir ki: kes ra.por alınırken asaleten VC} 

- Bu intihabatta siyasi fırkala - vekaleten hazır bulunabilecekleri lı 
nn değil fakat milli hükumetin prog nunu mezkurun 1065 inci maddesi 
ramırun hakim olduğunu bu vaziyet 

ne tevfikan iliin olunur. ten daha açık bir surette gösterecek 
bir bal tasavvur edilmez. 

Samuel Hoare, M. Cunliffe Lister 1 
ve M. Herald Samuel... M. Lloyd George stanbul birinci iilas memurlı 

Reylerin ta•nifine öğle vakti ye- ğundan: Müflis Gaston Hefter ' 
niden başlanacak ve son neticeler gene İntihap edildi Jak Hefterin tahkiki düyun mu; 
saat 18 de anla•ılacaktır. Acaba bu melesı" hitam bulmuş ve alacak]· 

' LONDRA 28 (A.A.) - Saat 16, • ' neticeler ne olacakbr? Here.ey, zirai d f · · ı ki ı ' 15, M. Lloyd Georae Carnavon mm- sıra e terı tanzım ve a aca ı arı 
nahiyelerin amele frrkasına karşı da 0 

ha az teveccühkar dananacağı zan- takasında rakibi muhafazakar nam- nazarı tçtkikine vazedilmiş olduğu 
nını vermektedir. Bu neticelerin dün zedi 5387 reylik bir farkla mağlup dan jkinci alacakhlar toplanması 
kü cereyanı teyit etmesi ve sosyalist ederek yeniden intihap olunmuştur- · çin tayin olunan 21-11-931 Cumaı 
aleyhtarı h~«•ketin şiddetlenmesi M. Mac Donald'ın oğlu amele t""i günü saat 14 te alacaklıları 

Sultanahmette vakı adliye sarayın· 
da ikinci katta birinci iflis daire ı 

toplanma 'ialonuntla hazır bulunmı 

mllhtemeldir. M. Llod George'un fırkası Milliyetçi azasından M. Wil
tiddctli tevbih!erine rağmen Libe· yam Mac Donald Sassilam intihap 
rall~r, serbestli mübadele taraftarı mıntakasnıda amele fırkası muhalif 
amel~ fırkası mensuplaı·ına rey ver- azas~n~an olan rakibini mağlUp ede . . .. . . "l. .... lr:.-.LJ-.ınh ..J........ arı . ;Jfn u.n1=-------



Dünyanın en hassas en dakik ve ayda 
bir dakika bile farketıneyen saati olup 
15 sene için taahhütlüdür, 1929 senesi 

Bal'Selon meşherinde birinciliği 
kazanmıştır. 

Fiatların ehveniyeti ve saatlerin zarafeti 
bilhassa diğer markaların fevkindedir. 

Türkiye için umumi deposu: 
VAHE 0T0CIYAN 

lstanbul: Sultan Hamam, No 32 .. 

''VALET .. 
Safety Razor 

Tıraş Makinası 
Sizi mükemmelen tıraş edecektıir. 

Zira bıçağını kendi bileyen ve uzun 
müddet keskin!iğ.ini muhafaza etti
ren yeğane makinadır. 

Satılık Dizel Motörleri ve Teferruatı 
Üsküdar - Kadıköy Havalisi Halk Tram

vayları Türk Anonim Şirketinden: 
Tesisatımızın tıevsii hasebile kullanılmasına lüzum kalmayan beheri 

ü~yüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M. A. N. markalı Dizel mötör 

ASRi LiSANLAR ----11111 
B.ER Li T z 

Yenı kurslar açılıyor •. Türkçe, fransızca, İngilizce, almanca, İtalyanca ve saire 
Ankara: Hacı Bayram caddesi, lstanbulı 373 istikli.l caddesi: 373 

Fikriye Hanım 
Cumartesi - Pazaırtesi - Çarşamba geceleri 

Taksim MULENRUJ da teganni etmektedir. 
Ciımhuriy.et bayramına müsadif bu perşembe aıkşamı memle
ketimizin kıymetli ve r~ipsiz san'atkarı bu ibüyük geceyi 
tes'iden iştirak edecektir. Fiatlarda zammiyat yoktur. 

Kiralık Apartıman 

Tramvay mevkiine yakın Büyük 
Pangaltı Cedidiye sokağında No. 43 

iki kat apartıman kiralıktır. Elektri 
ği, suyu, havagazı vardır. Altı odalı 

1 

kısmı 40 lira, üç odalı kısmı 25 lira
dır. Halaskar Gazi caddesinde "U· 
ğurlu" apartımanı Dr. İsmail Kenan 
Beye müracaat. 

Hayat Nakliye Kazn Otomobil --
.A:NA.ı=>C>L-U-

sİGoRTA ŞİRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakrf Han İst. 531 

edilmiştir. 

Telgıraf: 
İmtiyaz 

[ii'evlet Demiryolları idaresi ilanla~ 

Haydarpaşa Mağazasında mevcut takriben 1500 adet vasati 
200 Kg., hacmi istiabisindeki eski saç bidonlarıla müstamel va· 
gon müşambasmdan ılıasıl olan takribenl500 Kg.yelkenbezi bil· 
müzyede satılacaktır. Müzayede 3 Teşrinisani 31 tarihine mü· Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 

Beylerbeyi camii rıhtrmı tamiratı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştu~. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her 
gün öğleden sonra İstanbul Evkaf Heyeti fenniyesine ve iha
le tarihi olan 31-10-931 cumartesi günü saat on dörtte idare 
encümenine müracaatları. (3057). 

Müzayede ile satış sadıf Salı günü saat 14 te icra kılmacaktır. Talip ıolanların mal 

Darülaceze 
ğünden. 

Müdürlü-

1931 Birinci Teşrinin 30 uncu ları her gün görebilecekleri ve yevmi müzayedede mağazaya 
Cuma günü sabah saat 10 da Bey- müracaatları iliin olunur. (3470). 

oğJuda Taksimde Ayazpaşada Ha· ı--------------------------
yırlı apartımanını\, 7 inci dairesin~ 

Haydarpaşa vapur iskelesi kıntıindeki dükkan ile gar da 
hilindeki lokanta ve müştemilatı ayrı ayrı birer sene müddetle 
ve açrk arttırma suretile kiraya verilecektir. 

!eriyle d.inamoları ve bütün teferrüatı ve takımlariyle yedek parçaları ve Müessese için Nisan 932 gayesine <kadar iktiza eden on bin, 
on tonluk cerri cskal ve 410 unııurlu bir akümülatör batadyesile teferrü- kilo patatesin kapalı zarf usulile münakasası 21 Teşrinisani 
atı münasip şeraitle satılacaktır: . . • 

1 
931 cumartesi günü saat 14 de icra edilecektir. Talip olanların 

Toptan veya perakende &uretile satın alma!< ısteyenlerın fennı vasıflar 

1

. . . l (3516) 

de m~vcut gayet kıymettar ve nadi
de eşyalardan bir kısmı apartı

man tebdili münasebetiyle müzaye
de suretile satılacaktır. Lüi Kenz 
usulU okside yaldızlı ve oymalı ga
yet nefis kübik yemek oda takımı, 
mozayik işlenmiş Şam işi Türk sa
loı;ıu maa paravan, mahon ağacın.dan 
yapılmış modern direkt.uvar usulü 
muhteşem gayet güzel yatak oda ta
kımı, salona ait nadide eşyalar.Ha-
kik! Bohemya kase ve sürahikr. 
sevir, Beykoz, saksonya ve Şam va
zoları, renkli krietal ve kübik, avi-· 
zeJer, Çin ve Japon duvar tabakları, 
Fantezi kadife berjer k<ıJ.tuk ve 
perdeler, kristaJ Şampanya ve don 
durma takunları, Venesiya aynala
.rı, q><>rtmantolar, perdeler, kavukluk 
lar, kıymettar tablolar, oyun masa
sı, hasır koltuklar, elektrik as.pira
tör, gümüşlü kristal nargile, divan 
sehbalar, ,pirinç mangal, şamdanlar, 
koltuklar vesair eşyalar. Hamedan, 
Tebriz. Belııç ve Sine halıları. Peı· 
sürenlerden 100 de 25 teminat alı
nır. 

Müzayede 9 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat 14,30 da 
Haydarpaşa İşletme Müfettişliğinde icra edilecektir. Taliple· 
rin Haydal"}Jaşa İstasyon Müdiriyetinden tedarik edecekleri 
şartnamelere 15 şer kuruşluk pul yapıştırarak imza ettikten 
sonra her rki mahal için ayrı ayrı dörder yüz lira muv<l!lokat te· 
minat akçelerile bildirilen gün ve saatte İşletme Müfettişliği 
kalemine müracaatları il~n olunur. (3522). 

1 1 ve mali şartlar hakkında mal(\mat ve izahat için şirketin Üsküdarda iske- temınat akçelerıle muracaat arı. lstanbuE Belediyesi ilaniarı 
le meydanmdalri umumi idaresine tahriren ve şifahen müracaat etmeleri 

lazımdır. Şirketi Hayriyeden; 
Jandarma Satın Alma Komisyonu 

İtfaiye gruplarında <bulunan 110 adet ot ve 80 adet pamuk 
yatağın tamir ve tecdidi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Talipler şartname almak için her gün Levazım müdüdüğüne 

müracaat etmelidir. Münakasaya ginnek için 45 lira teminat lii 
znndır. Bu teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden ir
saliye alınarak Bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hü 
ıkumetçe müteber tanınmış bankaların •birinin mektubu ile 
olur. Bu şekilde teminat mektup veya makbuzu, şartname ve 
teklif mektu'bunu mühürlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 
19-11-931 perşembe günü saat on ıbeşe kadar Daimi Encümene 

Riyasetinden: 
(5000) metre ikaputluk lioz yun 'kUlllaşın kapaıı zarfla mü

nakasası 3-11-931 tarihinde salı günü saat 15 te yapılacaktır. 

Şartnameyi gönnedı: üzere her gün münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkurda Gedikpaşada Jandamıa Saun Alma Komi
syonuna müracaatları. (3178). 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye has
tanesi baştababetinden: 

Müessesemiz içiın aleni münakasa suretile 15 ton kok kömü

rü mübayaa edilece'ktir. 
Taliplerin mezkur kömüre ait şartnameyi görmek üzere her 

gün ve münakasaya iştirak etmek için de münakasa günü ola
rak tesbit edilen 9 teşrinisani 931 tarihine müsadif pazartesi gü
.lÜ saat 14 te Galatada Kara Mustafapaşa sokağında kain 1-stan 
bul Liman Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşe~kil komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3344) 

Türkiye Ziraat Bankası 
idare meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti aleliide olarak İkin 
d Teşrinin 29 uncu pazar günü saat on beşte Ankarada Banka 
Binasında içtima eyliyecektir. Viliiyetlerden intihap edilmiş. 
olan Murahhas Beylerin yukarıda zil<ırolunan gün ve saatta 
Bankayi teşrifleri rica olunur. 

İçtima rüznamesi berveçhiatidir: 
1) Türkiye Ziraat Bankasının 1930 senesi müamelatı hakkın 

da İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının lkıraatı, 
2) 1930 senesi Bılanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

İdare Meclisi azasının ibrası. 
3) 1930 senesi Murakıplarının ücretlerinin tayini ve 1932 sene

si için Murakıp intilıabı, 
4) Zirai İkrazat menbalarnmzm tezyidine matuf tedabir ve te

şebbüsat ha,kkında Meclisi İdareye salahiyet ita~ıı, (3485) 
· idare Mecisi 

Ekmek münakasası ilanı 
Nafia Fen Mektebi 

misyonundan: 
Mubayaat ko-

Mektebin Senei haliyye nihayetine kadar ihtiyacı olan ek
meyin 18-11-931 çarşamba günü saat 14 te aleni münakasa ile 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminatı miıvalı:!katelerini 
liseler muhasipliğine vererelk alacakları makbuz ve ticaret ve
sikalarila •birlikte Gümüş suyundaki mekteo mubayaa komisyo
nuna müracaatları. (3511). 

Darülaceze 
ğünden; 

Müdürlü-

Darülacezede vefat eden acezenin müstamel elbise ve eşya
sile paçawa ve .hurda otomobil alat ve edevatı 22 Teşrinisani 

931 pazar günü sat 14 te aleni müzayede ile satılacaktır. Ta
lip olanların teminat akçelerile müesseseye müracaatları 
(3515). 

932 senesi için ta'l:ıettirilecelc varak, bilet, evrak ve defatir 
kapalı zarf suretile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şim
diden nümuneleri görmek üzre mübayaat müdiriyetine mü
racaatları ve 9-11-931 pazartesi gününe ıkadar mektuplarını Şir
keti Hayriye müdiriyetine tevdi eylemeleri. 

3 üncü Kolordu 
ilsnlerı 

BONO ... 
Gayri mübadil bonoları 

üzerine muamele yapılır. 

Balrkpazarı Maksudiye han Bahçekapuda Celalbey hanında 
No. 35. 30 No. da mukim iken elyevm Afa-

•••- Mehmet Derviş ·--· -· manyada bulunan Mehmet Hüsamet 
------------- "tin Beye. 

!stanbul birinci icra dairesind,,n: 

Kaçak sigara kağıdı ve tütün ceza
sından borçlu olduğunuz 40725 ku-

ruşun temini için İstanbul ithalat 

verilmelidir. (3545). 

Kapalı çarşıda Divriği sokağında 20 numaralı dükkan bir 
seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açrk müzayede
ye konmuştur. Talipler şaı:tnameyi görmek için her gün Le
vazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek 
için bir buçuk lira teminat lazımdır. Teminat nakden kabul 
edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp 

alınacak makbuzu ve yahut Hükumetçe miıteiber tanınmış ban 
katarın birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat 

III. K. O. kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihale
si 7-11-931 salı günü saat 16 da 
Fındı'klıda III. K. O. SA. AL. 
KOM. nunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi almak ve 
münakasaya iştiri!!k edecekle
ırin yevmi ihaleden evvel tek.lif 
ve teminat mektuıplarile KOM 
numuza müracaatları. ( 428) 
(3122). 

.ıi inci icra Dairesinden: Mahcuz 
lif' iuruhtu mukarrer karıep~ takımı 
i:o 30 pilakile berabtt .alon Gn.mo
fonu ve bir s~ca~e -1}-931 tarihi
ne müı;adif Çarşamba günü saat 12 
den itibaren Beyoğlunda Tarlabaşı 
ca<ldesinde 37 No. hane derununde 
satılacağından ta!lp olanların yev
mi mezkurde mahallinde hazır bulun 
maları ilin olunur. 

gümrüğünün Sirkecide bulunan 
No. Ju anbarında mevcut M. A.651 

6 ile beraber ihale günü olan 19-11-931 Perşembe günü saat on 
beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. (3541). 

*** 
Çatalca Müt. Mv. kii için 

benzin münakasai aleniye usu
lile mübayaa edilecektir. İha
lesi 8-11-931 pazar gunu saat 
15 te KOM. da icra kılmacak
tır. Taliplerin şartnamesini al
mak ve münakasaya iştirak et

oıs TAB1B1 

PERTEV ATA 
Badema hastalarını öğleden 

evvel de kabul eder. Tepebaşı 
73. Telefon: B. O. 862. 

marka ve numerolu bir adet piya
nonuz 20-7-931 tarihinde haciz edil-

mek üzere KOM .. a müracaat- Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Hakim 

miş ve yüz lira kıymet talodir edil· 
miştir 930/7037 No. ile bu bususda 
bir itirazınız varsa bildirmeniz ve
ya borçu ödemeniz aksi •takdirde 
mahcuzun kanuni müddetler nazarı 
itibare alınarak tayin olunan) 
26-11-931 pe.r!jembc günü saat 9 dan 
itıbaren mezkGr anbarda satılacağı 

icra ve iflas kanunun 92-99 ve 104 in 
ci maddelerindeki ihbara! makamı
na kaim olmak üzere ilan <ılunur. 

ları. (459) (3247). , ıiğinden: Müddeiye Servet hanım 
~' * * 1 tarafından k'."'ası ~~d.ık<iyünde Ka-

Hava kıtaatının ihtiy · · 1 lamış caddesınde Tutun İnhisar ida 
.ı... ,_.

1 
el"" b ackı .~1~~n ! resinde Muhakemat Müdürü Tahsin 

!stanbul Dördüncü lcra Memur-

luğundan: Heci Yanko efendinin ha 
li hayatında Hasan Fehmi Beyden ..,ın ... ı o tartar ort as: u un 1 B k. umaralı h d . .. .. ey onse ız n ane e Miı~ 

31-10-931 cumartesı gunu saat 1 kim Kamil efendi aleyhine ökame istikraz eylediği mebalığa mülrabil 
15,30 da komisyonumuzda ale- 1 eylediği nafaka davasının cari mu- İpotek olunan Samatyada M.irahor 
ni münakasa ile ihalesi icra e- hakemesinde müddeialeyhin ikamet İlyasbey mahallesinde atik Raci Ma 
dilecektior. Taliplerin şartna- gahmı meçhuliyetinden dolayı ila- nol cedid Congra sokağında cedid 

· 1 _,_ ·· k · nen tebligat icra kılındıg'ı h'ue da meyı a m ..... ve munaı asaya ış- d.... 13 N ı ba • h 
· ak k .. F d-'-! d veti vakıaya icabet etmemesinden do umero u ma gçe anenin beş 

tır etme uzere m "" ı a . k da .. de iki hissesi otuz gün müddetle i-layı bıttalep hak ın muttehizi gı 
IIİ. K. O. SA. AL. KOM. nu- yap kararının kezalik ilanen tebli- halei cvveliyesi ilana konmuştur. 
na müracaatları. ( 413). (3048) ğine karar verilmiş o.lduğundan Nesahesi ternarni 74 me/:ro murabbaı 

,. ,. ,. yevmi muhakeme olan 23-11-931 ta- olup 59 metro murabba.ı üze~e bi-

III. K. O. kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için yulaf kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İha 
lesi 7-11-931 salı günü saat 15 
te Fmdtklıda 111. K. O. SA. 
AL. KOM. nunda yapılacak-

tır. Taliplerin şartnamesini al
mak ve münakasaya iştirak et
mek üzere yevmi ihaleden ev
vel teminat ve teklif mektupla
rile KOM. numuza müracaatla 
rı. (429) (3123) 

rihine müsadif Pazartesi günü saat na ve mutebakisi bağçedir. Kıyme
oondörtte bizzat hazır bulunmadığı j t'. m~hammine temanıi bin beş yüz 
veya tarafından bilvekit gönderile- lıradır .. 1'.'1c~kQr h~nc ahşap <>l.":p ~a: 
mediği takdirde gıyaben muhake- neye gırıldıkte kıamen ~cnklı çını 
meye devam edileceği ilan olunur. kısmen mermer havli üzerinde Uç 

oda iki apdeshane ta!ıta bölme ile 
ayrılmış odunluk ve kömürlük yerli 
ocakli çimento çamaşır tekneli mat-MÜZAYEDE İLE SATIŞ 

1931 Birinci Teşrinin 30 uncu cu- balı olup bağçeye buradan bir med
ma günü sabah saat 10 da Beyo- hali vardır. Bağçede müşterek kuyu 
ğlun.da Ağahamamında Galatasa- mevcuddur. Avılidan taş merdivenle 
ray Hamamı karşısında 45 numero- bodruma inilir ve bodrumdan da it
iu hanede mevcut eşyalar müzayede tisalindeki anıaya bir medhali var
suretile satılacaktır. Ceviz büfe, dir.Birinci kata çıkıJdıkta yükli! 
Dresuvar, kare masa 'Ve 6 adet san- bir sofa üzerinde dört oda iki ki-

Bedeli keşfi 94 lira 34 kuruş olan Çarşan1bada nezafet ahır
larının tamiri açrk münakasaya konularak talip zuhur etme
diğinden ihale müddeti 5-11-931 Perşembe gunune temdit 
edilmiştir. Talipler şartname ve keşif evrakı görmek üzre her 
gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya 
girmek için 7 lira teminat liizımdır. Teminat nakden kabfil 
edilmez. Ya Belediyeden irsaliye almarak Bankaya vatırılıp 
alınacak makbuz ve yahut Hükumetçe muteber tanınmış ban
kaların birinin mektu'l:ıu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz 
veya mektubu ile yevmi mezkurda saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat edilmelidir. (3542). 

Bedeli keşfi 354 lira 54 kuruş olan Haseki hastanesi memu 
rini sıhhiresi için yaptırılacak elbise dolabı açık münakasaya 
konmuştur. Talipler şartnameyi ~ keşif evrakını görmek için 
her gün Levazrm Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münaka
saya girmek için 27 iira teminat lizımdır. Teminat nakden 
kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Bankaya ya
tırılıp almaca'k makıbuz ve yahut hükumetçe muteber tanınmış 
banakların birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde temi· 
natla beraber ihale günü olan 19-11-931 perşembe günü saat on 
beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. (3540) 

Temizlik, Sıhhiye hayvanatı için 321000 kilo arpa ile 340615 
kilo saman kapalı zarfla müna'kasa,ya konmuştur. Talipler 
şartname almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Arpa münakasasına grmek için 767 lira teminat la
zımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden iırsa-, 
!iye alınarak Bankaya yatırılıp alınacak makbuz veya hüku
metçe miıteıber tanınmış bankaların birinin teminat mektubu 
ile olur. Bu şekilde teminat mektup veya makbuzu ile şartna
me, teklif mektılbunu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna 

dair vesikayi mühürlü zarfa koyarak ihae -günü olan 19-11-931 
perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene vermeli
dir. (3544 ). 

Farlkı fiatı ifayı taahhüt ede
miyen müteahhide ait olmak 
üzere 14-18 bin kilo beyaz ve 
haki lbez kırpıntısı pazarlıkla 
;atılacaktır. İhalesi 5-11-931 

daliyeden mürekkep nefis yemek o- !ar mevcuttur. Çephedcki odanın bi- Beyoğlu Dairesinden: Kısmen münhedim ve kısmı diğerleri 
da takımı, kadife kaplı bir kanape risi şahnişinli ve bağçe kısmındaki hali tehlikede bulunmasına binaen ebniye kanununun maddei 
ve 2 koltuktan ibaret pomye takımı odanın terasası vardır. Yalnız zemin mahsusası mucibince tehliıkeli aksamların dairece hedmetti-
1 kanape, 2 koltuk ve 4 adet sanda katında elektrik teçhizati vardır. rilen Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinin Doğramacı soka
liyeden mürekkep güzel salon ta- ı Hu.dudu: bir tarafı ahere ait arsa 

ğmda 43 No. ile murakkam olup maıbodrum 4 kattan ibaret 
kımı, aynalı dolap, lavabo gece ma ve bir tarafı ahere ait hane bağçe 
sası ve somyeli ağaç karyoladan mü sie mahdudtur. Talip olanların kıy bulunan kağir hane enkazı icra kılman aleni müzayede neti
rekkep yatak oda takrmı, aynalı meti muhammimnin beşte ikiye i- cesinde 215 lirada ve Yenişehirde kasap Hurşit sokağında 21 · 
dolap, lavabolar, kanapeler, yazıha- sabet eden yüzde on nisbetinde pey N o.Iu mabodrum 3 kattan ibaret ahşap hane enkazının 100 !i
ne, kadrolar, etajerler, aplikler, yal- akçesini müstahsiben 7-12-931 tari- rada kaldığı ve fiatı mezkurun haddi itidalde görülmiyerek mü 
dızlı, aynalı, avizeler, perdeler, va- hinde saat on dörtten on altıya ka- zaye<le tehir edildiğinden 1-11-931 tarihine müsadif Pazar gü
zolar biblolar vesair eşyalar, Ana- da~ İstanbul dördüncü İcra Memur nü saat 9 da evvela y enişehir kasap soka' mda badehu Hüse in 

perşembe günü saat ~kide ko
:nisyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şaırtnameyi almak 
üzere her gün ve ihaleye işti
~ak etmek üzere de va:kti muay 
;eninde teminatlarile birlikte 
·<omisyonumuza müracaatları 
~502\ (3519) 

dolu ve Acem Halıları ve seccade- luguna ve 928/5595 dosya numer<ısu • g Y 
!eri Alman markalı nefis bir piya- na bizzat veya bilvekfile müracaat : ağ~ Doğramacı sokagında yeniden ~üzayede ic:a edileceğinden 
n~. Pey sürenlerden ıoo de 25 te-, eylemel~r! ve. fazl~.".'~lfunat dosya-! talıp ol~~ların yevm ve saatı mezkurda mahallınde hazır bulun 
mınat alını: sından ıta edilecegı ılan olunur. ı maları ılan olunur. (3539). · 
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· MiLLiYET PERŞEMBE 29 TEŞRiNiEVVEL 1931 

MOB1L YA ve KARYOLA b~u:!::~. 
Rıza pqa 

arzusunda Asri mobilya mağazasının 
İstanbulda salonlanm gezmeden mu• 
yokuşunda bayaatta bulunmayınız. 

Salonlarımızda her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolaların envaı salon v 
salamanje ve kübik yatak odalannın müntehap çeşitJeri ve gayet ucuz bronz korniş istor 
file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.240 

Toptan Fiatına Per:kende Satış ~' Öksürenlere: Katran HAKKI EKRE 

Galata 1 .Karaköy ~~cı B!~~~ .. ~!~~.!·~.t~b~1hid=~~-
Erkekler için 

lngiliz 
Muşambalan 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

81/ Liradar 
2 itibarer 

Müflon ile gabar-221; 
<!in Pardesüler 2 O 

TrençkotJar 

lngiliz biçimi 
Kostümler 

Cihanşümul marka 

MINDELBERG 

EMPEHMEIBiLiZB 

Pardesüler 

Paris tıp akademisi tarafından tayin edilmiştir. 

Tehlikeli taklitlerden sakınınız ... 
Odllfl yakan oobalar günde üç defa doldurulur. 

Salamandra/ara mahsus lngiliz antrasit 
ıt ,, Rus ,, 

(Auer) gar makine-leri en mükemmel.. 

Salamandraların tamiratı taahhüt olunur 

Kuluçka ve ar.a maırinalan.. 

' 

Yeğane deposu: A. Hristidis, Galata, Hezoron 
sokağı, posta yakınında Nazlı Han köşesinde N o. 20, 

BOMONTİ 
FEVKALADE RAKI 

\ 

BOMONTi 
BAHÇE 
ALA RAKISI 

NEFASET, LEZZET ve SAFiYET 
San'at ve fennin birer harikasıdır. ~ 

y. SAL Tİ ve FRANK O 
B 0 Y OK M E F RUS AT M A GAZA S 1 
Fincancılar yokuşu ~ Ankara şubesi 

N o. 7 O Balıkpazarı N o. 1 7 3 
Telefon: 22732 Telefon: 1855 
Mağazamızda vukubulan harik dolayısıle 

Yeniden cclbettiğimiz mefruşata dair her nevi modern perdelik 
k,ıdiicler, ip<:kli kumaşlar, tül mister perdeler, mantarlı muşambalar, 

Avusturya hezaran takım ve sandalya1ar, bronz karyolalar ve sair her 
nevi mefruşata dair eşyalrımız vürut etmiştir. 

Mulıterem müşterilerimizi yeniden mağazamıza celbetmek 
üzere fiatlarımız da rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Mağazamızı bir defa teşrifiniz menfaatmız icabıdır. 

Boyasız ve mürekkepsiz son sistem 

Ziyaettin Sait. Bir"nci Vakıf 

No. 42-43 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi 
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Muşambalar 2itibarer 
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Erkeklere mahsus 

pardesüler, palto

lar, kostümler ve 

muşambalarla Ha

nımef en dil ere mah-

sus ipekli mantolar 

ve muşambaların 

müntahap çeşitleri 

PHOSPHATllE FAil .. RES 
(FOSFATIN °FALIER) 

ı;ocuKLARIN EN MÜKElllHL GIOASIDIR. 
'I inci. 8 inci aydan ıtibaren ; memeden kesme zem· 
anlarında ve neşvü nUma esnasında kulJanılır. Dış 
sürmesini ve kemiklerin teşekkülünü teshil eder. 
Sıhhat ve kuvvet bahşc eyler 
.. er çocutun hoş.una gider bir gıdadır• 

ı. oo ... ı AULACNIER. ASNIERES - PARIS (FRANCE) 

---Kerestecilere Fırsat! 

• 

Galatada Fermenecilerde Aralık sokakta 24, 26 ,28 numarada deniz 
kenarında 200 - 300 metrelik bir bina müsait şerairle ki rnlıktır. ~·azla 
m•IOmat almak için Galatada Perşembe Pazarında Af'lan h a nındo 

üçüncü katta Mösyö Rigaudias'a muracaat. 

Iktısat Vekaletinden: 
5 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi iora kılınacak olan 

traktör mübayaasına ait şartnamede evsafı fenniyesi zikredi
len ve traktörlerle birlikte mübayaa edilecek olan üç kulaklı 
Üniversal pulluğunun mübayaasından sarfınazar edilmiştir. 

Bina!'naleyh yapılacak teklif (YALNIZ TRAKTÖRE VE 
PULLUKTAN GAYRİ TRAKTÖRE AİT BULUNAN MÜ
TEMMİM AKSAMA ŞAMİL OLACAKTIR.) 

Keyfiyetin olsuTetle nazarı dikkate alınması ve muhammen 
bedelin ( 46,000) liraya indirilmiş bulunduğu ve ana göre de 
teminatı muvakkatenin (3450) lira olacağı alakadaranca ma
lilm olmak üzere ilan olunur (3399). 

ı~~~~~~~~~~~ 
iLAN 

'fo5 Faizli, 1918/1334 tarihli İstikrazı Dahill 

tahvilatı hamillerine 
ı Teşrinisani 1931 vadeli ve 28 numaralı kupon bedelinin 1 Teşrini

•ani 1931 tarihinden itibaren Osmanlı Bankasının Gal.ata ve Ankara tela. 
releri Gişelerinde ve Vilayet Merkezinde bulunan bil<lmum Şubelerin<le 
tediyesine mubaşeret edileceği mezkOr tahvilat hamillerine ilin olunur. 

20 Türk Jirası itibari kıymetli beher tahvil kuıponuna mukabil cwa
kı nakdiye nlarak 50 kuruş tıesviyc oiunacaktır. 

Kuponların, numara bordurnları ile binlikte ibraz ve teslimi üzerine, 
Osmanlı Bankası tarafından ham.illerine, beravi tediye bes ı:ün li01\nl 

getirilmesi muktazi bir makbuz vcrii.cccktir. 

Badem Şubelerlı Fondan 
Reçel Ankara, Karaköy, Beyoğlu, Pangaltı, Pasta 
Şurup Kadıköy, Kahire, İskenderiye. 
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Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabu! eder 

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

Dr. İhsan Sami 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
Okısürük ve nefes darlığı için 

pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

Her eczanede bulunur. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka toınıner~iJale 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers \Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sı veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanın her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal e<lebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas edilmiştir. 

iılı ................ .. 

ANKARA--. 
LOZAN PALAS 

OTELi 
16 Şubat 932 tarihinden iti 
baren kiraya verilecektir. 
Taliplerin Anıkarada İstan
bul Pasta salonıuıa müra-

caatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

c Sayısı tayin edilmiş bir mikdar 
tohumu bir defada verici makine
ler> hakkındaki i<:at için Sinai MU 
diriyeti Umumiyesinden istihsal e
dilmiş olan 25 Mayıs 1929 tarih ve 
807 numerolu ihtira beratı bu kere 
ferağ veyahut icara veril~eğitıden 
mezkOr ihtirayı jsticar etmek veya· 
hut satın almak arzusunda bulunan 
zevatın İstanbul Bahçe Kapı Taş 
Han N o 43-48 ,de mü kim vekili İs
tok Efendiye müracaatları •• 

-. ..,... . . 
ÇIKOLAT 

• ·~ .. " ' ~ I' • 

CEM 1 L 
Ş. EK ERCi 

• HAFIZ MUSTAFA"· . 
·., 

0 · VE . MAHTUMU . 
. Balıçckapı Hamidiye cad~esi 90 

Piyango Müdürlüğün
den: 

Numuneleri veçhile 220.000 adet 
evlenme evrakı tap ettirileceğinden· 
taba talip olacakların pey akçaları 
ile birlikte 31-10-931 cumartesi gi1 
nü saat 15 te P.iyango Mildürlilğün
de mütc,ckkil tayyare cemiyeti mil 
bayaat komiAvoıı.una mliracaatlarr. 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

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

( TÜRKiYE İŞ BANKASI ) ..J 
HALİ T ASFIYEDE BULUNAN 

Uşak T erakkii Ziraat 
fÜRK ANONİM ŞİRKETİ TASFİYE HEYETİNDEN: 
Hali tasfiyede buJunan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi 

hissedaranı heyeti umumiyesi Ticaret kanununun 455 inci maddesi mİı·ı 
cibince tasfiye mebdei itibarile tanzim nlunan şirket bilançosunu tetkik 
ve tasdik etmek üz.re Teşrinsaninin 24 üncü Salı günü saat birde şirket 
merkezinde sureti adiye.de i._timaa davet olunur. 

Müzakerat rüznamesi tanzim olunan bililnço ile münfesih Şirket 

idare meclisi ve tasfiye memurları ve murakipler tarafından yazılan ra
porların kıraat ve tetkiki ve tasdiki ve tsfiye muamelatının sureti mu• 
rakabesi hakkında karar ittihazı keyfiyetlerinden ibarettir. 

Bu heyeti umumiyede bennucibi kanun en az 600 hisseye ma.Jik his
sedarların hazır bulunacağı ve bir hissedarın ne kadar fazla hissesi 
olursa o.lsun 10 reyden fazla rey ku1.Ianamayacağı ve i timada hazır bulun 
mak istıeyen hi•sedarların içtimadan on gün evveline kadarUşak'ta Şirket 
merkezine ve İstanbutda Sanayi ve Maadin Bankasına ve İzmirde birin· 
ci Kordonda Emin Zade Neşet Beye müracaatla sahip oldukları hisse se
netlerini tevdi ederek dühuliye varakası almaları lazım geleceği ilan olu• 
nur. 

Deniz Levazımı Satın" Alnıa 
komisyonundan 

1 11 'kalem boya malzemesi: Açrk münakasasr 7/ 2. Teş. 931 
Cumartesi günü saat 11 de, 

12 kalem muhtelif tel ve kendir halat: Açık münakasası 7 / 2. 
Teş. 931 Cumartesi günü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin hizasında gös
terilen gün ve saatte açrk münakasaları icra olunacağından 

şartnamesini görmeık için eJ:ır gün ve vermeğe talip olanlaınn 
hizalarmdaıki münaıkasa gün ve saatinde muvakkat teminatla· 
rile birliıkte Kas~şada Deniz Levaznn Satınalma komisyo
nuna müracaatları.(3219) 

MiLLiYET TBAASl 


