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Umuml Nqriyat ve Yuı MOdllrD 

ETEM lzZET 

lııgiliz lirası ve 
ihracatımız 

lııailiz liruınm düt~i bü 
Pİyaıalarda IJir ıarııntı 

tı. Dünyanın her tarafında 
••ilam bir döm telikki e

ıısmet Pş. ve Hariciye vekili gece yarısı 
Triyeste tarikile Peşteye hareket ettiler 

lıterling'in sukutu, ali
•r memleketlerde mutlaka 
İrini göıterecekti. Türkiye 
•llkuttan en ziyade harici 
ret ce ihracat itleri müte

Başvekil; Atina ve Pirede coşkun 
tezahürat arasında teşyi edildi 

•ir oluyor. Milli paraya ~
Yet etmiyerek servetini lnıı· 
lirasına tahvil eden fertle-
zararları, tabii hesap ve 

lkik haricinde kalıyor. 

Baıka bir vesile ile de izah 
İttik: Bizde Alivre sat~9la· 

ve umumiyetle ihracat ıtle
en çok inıiliz liruı üzerin· 

İsmet Pş. Atinadan ayrılmadan evvel Yunan Salibi 
ahmer hastanesine 200,000 drahmi teberru etmiştir 
Başvekil ve nazırlar Pire belediyesini gezdiler 

~n yapılıyor. lngiltere'ye olaı 
racatımızda bunun böyle ol
••ı pek tabiidir. Halbuki me
li Almanya'ya ol~n ~~r~· 
ızda da aym dövız uzenn
muamele yapıyoruz. Niçi~ 

öyle oluyor? Vaziyetin bellı 
ılı ıebebi tudur: Umumi 

•rpten sonra muharip ve hal
i bitaraf bütün devletlerin pa· 
lan iıtikrarını kaybetmit, 
iilıim temevvüçlere maruz 

.•lnıııtı. En evvel paruını iı-
rar ettiren İngiltere oldu. 

lngiliz para11nm iıtikran umu 
un emniyetini kendi tarafına 

tseknıeye 1ebep oldu. Vakıa ln
Iİliz liraaından evvel bazı bi-

mi pek samimi olmuıtur. Yol 
boyunca bütün halk Türk Ve· 
killerini selamlayarak iyi tef&• 
hat temennilerinde buhamnut· 
tur. Eıe vapuru 1aat 20,30 da 
demir alarak Triywteye tloiru 
hareket etmittir. 
Atina mat6aat cendg.ti iti· 
rafından Tiirlc ıazmeileri 

taraf devletlerin paraları da iı· 
tikrar bulmuıtu, fakat nede ol: 
1•, Londra'nın aaırlardan ben 
devam eden ve ruhlarda kök 
•alan aiyui ve mali ~tit~ı Atimıtlıı r.ıerilen zigafetlertlen bir intiba 
herkese daha büyük bır emnı· ATINA, 6 (Heyetle ıiden ı kendine kar91 yapılan unutul· 

şerefine r.ıe1 ilen zig•fet 
ATINA, 6 (A.A.) - Atiaa mat· 

buat cemiyeti saat 13 te etki F.ler· 
ele Falirikon otelinde Türk ..... clat
lanna bir ziyııfet v-.ittır. Ziyafet 
eonaımda Atina Matbuat c-iyeti 
reisi M. Kraniotak.iı söz aJank de
miıtir ki; "Memelketimizi ziyaret 
ebniı olan arkadatlannuz, kendile
rine göstenniı olduğumuz samimi 
kabulün heyecanlı hitı...ı.mıı bize 
tekrar ebnitlerdir. Memleketimizi 
terkeclerken aynı bi11iyab bimil 
olarak avdet edeceğinizi ümit etmek 
İsteriz. Harp bittikten sonra berkeı 
kendi ocağına dönmüıtür. Y .Inız 

Ye• veriyor, lngiliz liru°:':ın arkadaıımızdan)- Yaktın geç maz iıtikbalden dolayı bilba11a 

kıtercihine sebep oluyor~u1 • !u~- olmuına rağmen heydetimiz bemes
1
_':,t old~~l up~öylemhiı1 . ~e .-, ___________ _ 

(Devamı bef?İnci sahifede) 

ye'ye gelince: Tac:ır enmız çO§kun tezahurat araaın a tet- oeuıye reıaı e ıre e a 11ıne ' 
ea,.ten ull'umi harpten evvel yi edilmittir. tefekkür eylemiıtir. Mütarüni· Arkadaşımız Ahmet Şük-
lıile İngiliz lirası üzerinden mu lımet Pş. otelden çıkarken leyh, M. Venizelos'un Pirdile- rii Beg Atinadan gönder· 
lırıele yapıyorlardı. Onun için binlerce halk tarafından ıiddet rin tanlı bemıebriıi olduğunu diği mektupta digor ki : 
kendileriyle doğrudan doğru· le alkıılanmış, "gene bekleriz" öğrenmekle aynca bahtiyarlık "Lozan, Ankara 
Ya ınuamele yapbğımız mem· sedaları yükıelmittir. Atina ve lriuettiiUıi ilive~İf'İr. ı· Atift 
leketlerin para11 iıtikrara ıit· Pire balkı t.met Pt. yı bir de- Yunan nazırları, Türk Vekil ve a ... " 
tiği halde teesıüs eden itibara fa daha telimlamak ve alkı9la- lerine Ege vapuruna kadar re- ' - Mektubu 4 üncü dhifede. 
İstinaden muamelemizde lngi- mak için caddelere dökülmüt- fakat etmitlerdir. Veda merui 11------------.1 
l' 1 I" H .. "Z't Y " it irasını değittirmeye uzum tü. er tarana ı o, qa 
IÖrmemiıiz. lıin bizi ıiddetle ıedalan itidiliyordu. 
•likadar eden bir cephesi daha M. Venizeloa, Hari~iye Nazı 
Vardır: Muhakkak ki İngiliz n M. Mibalakopu1oa ve diğer 
~rasının düıme1i: Her ıeyden nazırlar Pireye kadar gelmiıler 
llYade ve her mülahazanın fev dir. lımet Pt• ile M. Venizeloı 
kında dikkatlerimizi harici ti- çok samimi bir surette ayrılmıt 
~retimize çevirmeyi icap etti- !ardır. Batvekil Korent kan~
~Yor. İngiliz Jiraaımn dü9me- nı görmek arzuıunu izhar ettı
•~nden uğrayacağımız darbele- ğinden Ege vapuru ıaat 20 ~e 
'ri, Yalnız kendi piyuamıza ya Pire limanından hareket etm~t 
Pacağı tesirlerle ölçmek doğru tir. Vapurumuz üç günde Tn
olıııaz. Bizim lngiltere'den bat ye1teye varacaktır. 
ka ıııübim ihracat pazarlarımız Ahmet ŞÜKRÜ 
"~rdır. Eğer İngiliz liruının ismet Pafll Pire belellige 
dutıııesi kendileriyle muamele dairesini zigarel etti 
Yaptığımız o pazarlarda da mü ATINA, 6 A. A. - Bütün 
lıiın sarsıntılar yapar, bu müı- Pire ıehri donaninııtır. Sovyet 
lerilerimizin iktısadi ve mali Ruı sefaretinde verilecek çay 
biiııyesini sararsa bu sarııntı- d M V · 
L ' 1 ziyafetin en ıonra . en12-
-.rdan bız· ı'm de müteessir 0 • d y 1 · loıla iğer unan nazır arının 
111llllıız tabiidir. Çünkü .v~ı- refakatinde bulunan Türk Ve
Y~tleri fenalaşan mü9tenlerı· killeri Pire belediyeıini ziyaret 
ttı.iz ithalat itlerinde daha 
1 kı · h etmitlerdir. 
1! bir politika takibine,. ıt ~- Belediye Reiıi M. Panayoto-
llt resimlerini tezyide ııdebı- t p ·ı T vfik )• 1 · pulos, smet ata ı e e ı 
ır ~r. MütterilerimizİJI, iıtır.a Rüttü Beyi ıelimlamıt ve Yu
kabıliyeti ne kadar azalır•• bı- naniıtanın kapı11 olan Pire teb 
:tiııı ihracatımız da o nisbette ri ıakinlerinin, Türk - Yunan 
llıiitee11ir olur. Her halde ibra itilifnıın mes'ut neticelerini 
~ rnallanmızın fiatlerini ve nıü,ahede etme~. \dere ~un~
"'nııetlerini azaltmd• muhte- oiıtana ıelen Turk Vekillen
llıel olan ıebep ve ialilleri da.. nin bu kapıdan gelmiı olmala
~ evvelden ketfetmek ve on.• rından dolayı k~~il~rini ~!i-
tore tedbirler almak mecburı- addettiklennı ıoylemııtır. 
Yetinde · yar p· ı·ı · 1 yız. Mumaileyh, ıre ı enn . tan ı 

Dikkat edilecek bir nokta hemtebriıi olan M. Venızelo
da)ı, var: Müıtabıillerimizin sun doltu tınnet Pa9ayı kabıil 
katlandığı mükellefiyetler es•· etmekle bilha11a daha fazla 
•eıı llğırdır. Bu a_iklet yalmz bahtiyarlık duyduklarını ilive 
Vergilerden ıelmiyor; mub- etmittir. 
taç oldukları krediyi bulmak lımet Pata ceyap 9eıetek, 
içiıı ödedikleri faizin alırlığı t:-izce bugünkü vaziyeti yal-
0ııları en ziyade ıiy ve te,eb- a - iJl . .. b · 1 ö- nız müıtahl enn vey~ mu•· 
ıl.lerinin haaıla11m • ıp 1 tebliklerin, ihracatçıla~ veya 

tiiriiyor. Müstabaillerin v~i- ithalatçıların menfaatlen cep
Yeti bu kadar acıklı iken, eger heıinden ayrı ayrı de!il ~em: 
t-.:irlerimiz de İngiliz lirasının tekelin umumi iktıaadı v~ıyetı 
'ııkutunu vesile edinerek mal- . noktayı nazarından te~ ve 
1•nn alıt fiatini dütürmeye. kal kararlan ona göre verm~k ıcap 
~1.tırlaraa yalnız müıtah11ller h"k. et yapa ıç im eder. Bunu u um mı , • 

111 değil istihsali.tın aza a- cak, yoksa mütehauı•. hey et 
j1 gibi fe~a bir netice hbıl ': veya müesaeselere mı yaptı
ur. Her halde bugünkü vazı· rılacak? En mühim nokta bu 
Yetıe biribirine :ı:ıt menfaatler . kalmamaktır. 
lııevzuu bahistir. Bunları ayrı ııte ıeç Siirt Meb'usu 
~1~1 değil; bir kül halinde mü- ı MAHMUT 

- etınek lazımdır. Kana• 

' 
r.ıapurunda .. 

Resmi Tebli' 

Türk ve Yunan hükumetleri teşriki 
mesai takibinde mütesanittirler .. 

i 

ATINA, 6 A.A. - Buıün ISğleden sonra aeşredil.ıı ttsml teb
lil -tni Mrveçhiaridir: 

IJci -mleht Baıvdillerile Hariciye nazırları aralarında yap
tılıları müteaddit mülAbtlar esnasında, 27 teşrinievv111l 1'30 tari-

: hinde Anbrada imu edilen itilflnamelerle ram ve sağlun bir dost
luk esası fJzerinde bt'I bir fl'lıilde tesi• edilen Tirk -Yunan müna-
5111/HHJerinin, bu muahede/erin imzasından sonra geçen müddet zar
fında Jıeırb«mif olduğu vlls'at itibarile samimi ve ciddi bir itilUın 
lika -vcut bulunduğunu müphede eylemişlerdir. 

liri hükdmet; irindi lcil menfaat/erik alakadar olan Balkanlarla 
Babriafidin prk havzasına müteallik meS111lelerle bu menalie mües
:ıir bulunan umumi mahiyeti haiz diğer bütün mesai/de, aralarında 
tam bir noktai nazar ittihadı mevcut olduğunu görmüşler ve i§bu 
menaliin takip ve himayesi emrind111 bilhassa sulblln muhafaza ve is
tikrarı !ilerinden mülhem olduklarını bir daha müşahede etmişlerdir. 

Sulhün tarsini için yapılan gayretlerin mütekabil münaseb<!t
lerle mes'ut neticelere müncer olduğunu gören ilu' millet, Balkan
lar sulhünün sağlam/aşırılması üzerimk müessir olan Balkan bükO
-tleri münasebetlerinin salaha doğru gitmekte bulunduğu ve en 
&mniyetbabf neticeleri vermekte devam edeceği ümidini izhar eyle
miştir. 

Jki hükumet iktısad1 münasebetlerinin temasta olduğu her nok
tayı gözönünde bulundurmuşlar ve bu sahada sıkı bir teşriki mesai 
takip etmek niyetınde mütesanit olduklarını beyan eylemişlerdir. 

lstanbul dün kurtuluşunun yıl 
dönümünü heyecanla tes'it etti 
Edirnekapıdaki şehitliğin küşadı da merasimle 
yapıldı. Vilayette istiklal madalyalan talik edildi 

Dün lıtanbulun kurtuluı bayramı 
fevkalade meruimle teoi't edildi. Bu 
büyük kurtaluı cüı>ü bitün lotan
bullulann kalbinde derin bir gurur 
ve sevinçle anılark, kurtılranlara bin 
lerce kere minnet ve tükran borcu ı 
ödedi. Dün lstanbul heyecanla ç.I
kanan co11un bir denize benziyordu. 
Bütün 1 ıtanbulun kalbi aekiz aene 
evvelki kurtaluı cüı>ünün hızı ve 
heyecanı ile çarpıyordu. Şehir bat
tan bal" fBnlı Türk bayrakları ile do 
natılmıt, halk oabebleyin erkenden 
akın alon yollara clökülmüttü. Her 
keı kurtuluı ıünüaün y>)clöniimünü ı 
teoi't için neı'e iel toplanb yerlerine 
gidiyor, mini mini mektepliler Şehit 
likleri imar cemiyetinin rozetlerini 
daıirtıyor, halk rozetleri memnuni
yetle gôfüılerinde tapyorda. 

Sultan Alımette 
Sabahleyin saat sekizden .,.,,eJ 

balk Sultan Ahmet meydanında top 
lanmaia baflaımflı. Reani pçide it 
tirak edecek kıtaat, mektepelr, cemi 
yetler de clokuzdan itiı.ren Saltan 
AbnMt meyclamna ıelerek ıeçittelri 
ııraları itibuile ,..ıerini itple bat
leclılar. 

Saat 10 da 
Saat tam onda kıtaat ı.uma-ı 

vaziyette idi. 6 tetriııienel oab SÜ· 
nü saat 10. 8 oene .,.,,eı Şükrü Naili 
PllfllDDI Sirkecide htanbula ayalr 
baabjı clakilı:a idi. Diia saat tam on
da ıebrin muhtelif yerlerinden yirmi 
bir pare top ablclı. IU. top oeai duyu
lunca limandaki bütün •apurlar dü
diikleriai öttiUmeğe batfayarak me
ruinıe ittirak ediyorlarch. Gene bir 
anele bütün htanbul halkı, naaiti 
nakliye vasıtalan bir dakika oldulda 
n yerde durarak lıtanbulu bu oaade 
te lrawtturan ıelıitleri habrladılar 
ve takdiı ettiler. 

Resmi geçit başlıyor 
Sut onu bir clak.ika ıeçiyordu; 

reami geçide hazır olan lutaat Sul
tan Abmetten harekete batlaclılar. 
ııüzerplım iki tarafı kahraman ordu 

1 yu mütemadiyen allutlayaa halk ile 
İ dolmuftu. Alay, tnım•ay yolu ile 

1 

Alemdar, Sirlreci ve Köprü tarikile 
Talraime kadar ıeldi,.. Kolbap 
Cdmburiyet -1daamcla inta eclilen 
.lantlilerin trilıôinii yanında darda. 

Taksimde 

1 

Tribünde Büyük Millet Mecliti 
reiai Kizmı Pa"" ÜÇİİDc:Ü kolordu l kumandam Şükrü Naili Pllfa. hrka 

1 

kıımaadanlan, vali ve belediye reisi 
Muhiddin Bey, C. H. fD"kau lıtan
bul idare heyeti reisi Cevdet Kerim 
Bey, belediye ve fD"ka erkim, Beyoj 
la kaymakamı Sedat Bey ff clalıa 
bir çoll zevat vardı. 

A6ideg• ~lenlc 
Bu ID'acla dnnburiyet ilıicle.iae 

tehir nanuna belecliyecı. bir heyet 
bir çelenk koydu. Eınaf cenüyetleii, 
lotaabalclaki Ermeni vatandatlan
ımz ela birer ,.. ...... koyılaJar, 

Muslilıittin Adil B.in natka 
Bundan oonra Hukuk fakülteli 

müderriılerinden Muolibidclin Aclil 
Bey tribünün kartıoıncla İnfB eclilen 
kürsüye çıkarak Darülfünun naımna 
bir nutuk irat etti. Muılibidclin Adil 
Bey bu nutku'1da ezcümle dedi kiı 
"- Muhterem Pa.., Hazretleri 

ve muhterem vatanclllflarl 
Sekiz oene evvel bugijn Türk or

duıu muvakkat bir aynllktan aonra 
tekrar lıtanbula ciriyor. c- ..ı.;.. 

Şelıitli kte 

, ' lar ııibi mermi ve kortun tafıyan ni
. ...ır. Cephelerde atq ve kar içinde 

ÇUl>lfUl bütün bir varlık, .-ef ve 
namus varlığı yaratan Türk aıkeri 
ve aziz zabitlerimiz, terefli büyük 
kumandanlamnız ve bunlarnı batın
da ela yükıek huzurunda efilmeye 
mecbur olduğumuz Türkün büyük 
bqı, en büyük Türk Gazi Muıtafa 
K-1 .. Mub- vatanclaflar, bu 
gün kalbinden yükıelen en 
oamimi ıevinçlerle busünü kutlular
ken, kanlanm bol bol iıtiklil uğu
nıncla aloua febitlerimizi hürmet 
ve hutu ile yadederiz. Cümhuriyetin 
temeli onlarm aluttıklan temiz kan
la ıulıınmıtbr. Bu kan beyhude ak
manutbr. Busünkü saadet lıu kan· 
dan doimuıtur. Ey ulu Guil Senin 
........... büyük Türlıı orcluıunu bir 
defa daha selamlıyorum. Her biri· 
miz oeııia Hvcin ve qkmla dolu ola 
~ senin yanında ve oeainle herahe 
nz.,, 

ıene evvel bu aaalte dilnyanm biri
cik incili aevaili lıtanbul iıtikliline 
kaYUfuyordu. lotanbul keneli tarihi
nin kaydettiii en büyük taha11üı n 
İftİyalda kartıladıiı cW> bu sündür. 
BugÜn büyük ordunun bir hamlede 
yaratbğl zafer ıünlerinin luymetli 
bayram oldutu sündür. Ben lıu kür 
süde sana, ey aziz ordu, Türk genç
liiinin, Türk Darülfünunun hürmet 
ve tazimlerini arzetmeğe geliyorum. 
Ey Türk orduıu, omu:dannda aıırla 
nn teref ve namuıunu tllfıyan bü· 
yük ordu, oana hürmetlerimizi arze. 
debilmek için yllf&dığ,1112 yalun tarİ· 
he bir defa rücu etmek liznadR". 
Bundan ıekiz ıene .,.,,e) timdi ıe
vinç ve heyecanla Yllf&dığımız lıu 
meyanda yabancı askerlerin tüfenk 
ve kılınç plurtdarmı ititiyorduk. 
Ordunun tu eski karargihmcla bi
zim olmayan topların tarraka11 du
yuluyordu. Her tarafta halkm ve 
hakkın sesi ıusmuıtu. ihanetler ve 
biyanetler vardı. Bu ufuktaki iıtik· 
lal ziy.Ian ıöndürülmüttü. lıte, o 
zaman, Anadoludan yükoelen tek 
bir ııık bizi kurtarch. Büyük ordu 1 
Bu ıtık ıendin. Büyük ordu, bütün 
o Türk gençliii hafızauada tu man 
zara}'I yapyordu: Alrılenizin ve Ka
radeaiziu luydarmda Ç1Plak ayak!., 
mütevazi, fakat kükremiı diti arılan 

Maılihidclin Adil Beyin bu nutku 
tidcletle alkıtlandı. 

Cevdet Kerim Begin natku 
Bundan aoara tehir aanuna Şehir 

mecliıi azumda ve FR"ka idare he
yeti reiıi Cndet Kerim Bey lrüroü
ye ıelrek heyecanı. bir aeole fU nut· 
kunu okudu: 

Aziz hemteriler. 
Buıün 6 tetrinievvel lotaabulua 

kartuluı sünüdür. Bu cüı>üa lotan
bullular için mucip oldutu ıürur ve 
heyecana temaı etmezden evvel ba 
güne tckadclüm eden oenelere dön
mek ve bu süne kıymet ..em ızbrap 
lr bir kaç ıünü hatırlatmak isterim. 

Onlardan biri 13 tqrinioaniclir. 
Bu thir h.Ikı osün uyandığl zaman 
aylarcaÇanakkalede Türk celadet •• 
ıehanıeti önünde ınağlıip olmuı düt 
man donanma11na açılan boiazdan 
geçerek Saltanat ııarayırun önüne 
yığdmıt gördü. Muhtelif cephelerde 
Türk kahramanlığl önünde çalulmlf 
kalmıt dütman ordularım bilifet ve 
oal-t sarayının etrafmda orduıib 
kurmllf sördü. 

O sün Mondoroe miitarelcename
ıi ile kartımıza çıkad dütmanlar W. 
den mütanati mutlaka t.lep etmit-

(Devamı beşinci sahi/ede) 

Dünkü merasimdttn intibalar 

L 



; 
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Muhabir mektubu 

Kale içinde bir 
şehir : Alaiye 

Üstüste sefertası gibi binmiş evler 
Kurunuvustayı habrlatıyor 

Al8igeden güzel bir manzara 
[Alı ıarıfıaki kemerli yerler eski tersanelerdir] 

ALA.İYE: Alaiye kasabası 
seyirine doyum olmaz memle
ketlerimizden biridir. Kasaba
nın denize doğru çıkmış 300 
metre irtifamda ve kaplumba
ğa şeklindeki kummda dairen 
madar dantel gibi i9lenmiş yep 
yeni bir kale ve kale içindeki 
üst üate sefertaaı gibi yı. 
ğılmış harap evler, Kurunu 
Vusta hatıratını insanın na
zarlarında canlandrran çok en
teresan bir manzara arzeyle
mektedir. 

Vapırraan şehre 

Alqama doğru Alaiyeye 
demirledik. Diğer yolcularla 
bet-ebet- ııahile çıkbm. Gayet 
güzel bir rıhtım üzerinde ak • 
şam safaaı yapan kadın erkek 
kalabalık bir halkın içine ka. 
:ııtım ve orada memurinden 
ve ahaliden bir çok zevat ile 
tanı,tım • 

Tarihçesi 
Eski ismi (Kotakesion) 

e>lan Alaiye kablelmilat An· 
takyaya merbut küçük bir ka· 
aaba imiıı- Bu kasabayı kral 
(Attalaidef) in tesis eylediği· 
ni meşhur Strabon söylemiş· 
tir. Kasabanın yüksek tepesin 
deki kaleyi meşhur korsan 
( Diyodot trifon) bina etmİf· 
t ir. Başka sergerdeler de buna 
bakarak deniz sahillerini böy
le müstahkem şatolarla doldur 
muşlardır. 

Bunların işleri esir ticareti 
idi. Ve yakaladıkları üserayı 
Roma' da satarlardı. sergüzeşt 
cô bir hayattan sonra Trifon 
öldürülmüt ve kalesi Roma ser 
darlarmdan Pampeyus tarafın 
dan tahrip edilmiştir. 616 ta
rihlerinde saltanat süren Kon 
ya Selçuki Devleti hükümdarı 
(Birinci Alaettini Keykubat 
bin Keybüaev bin Kılıç An· 
lan) tarafından fethedilerek 
mevkii tevıi ve yeniden muaz. 
zam siirlar ve bürçlerle tah
kim ve kendi namına izafetle 
de (Aliiye) tesmiye olunmuf· 
tur. Evliya Çelebi 1030 tarih
lerine doğru buraya gelerek 
memleket hakkında sitayişte 
bulunmuıtur. İskeledeki ıekiz 
satıhlı kule hakkında Evliya 
Çelebi tunları söylemiştir: 
"Aşağı kulenin Lebbi deryada 
limana nazır kızkulesi denmek 
le meşhur sekiz köşe ve sekiz 
kat vecibülseyirdir. imanı 
nazar ile nazar olunsa adam 
valeh ve hayran olur Evciasıma 
na serçekmiş bir hanei alidir. 
ki Rodostaki Arap kulesi anın 
yanında hiçtir. Hini muhasa· 
rada 200 kişi alır. Sultan Ala 
ettinin dizdarı bunda sakin 

lup cümle neferatile amade 
dururlar ve limana nazır kir
P. misal balyemez toplar ile 
araste ve piraste kılınmıştır., 

Alaiye kasabası b"lihara 
Fatih zamanında Gedik Ah
met Pa a ta rafından zaptedil. 
miştir. O zaman kale beyi E
mir Bedrettini Kılıç Arslan 
idi. Fatih Sultan Mehmet bu 
Kılıç Arslan gibi Tekirdağı. 
havl\lisi se ahi! muhafızlığına 
tayin etmiati 

Manzarası 

AJiiyenin iskelesi ve genit 
nbtrrnı cidden güzeldir. Ve 
alqamları hava alacık ve hoş 
bir vakit geçirilecek yegane 
bir mahaldi11. Buradan ıehire 
daracık bir methalden girilir 
ki pek kasvetli bir manzara 
arzeylemektedir. Bu methalin 
açılması ve caddenin hükUmet 
konağına kadar tevsi ve deniz 
tarafındaki binaların da bede. 
mi suretile yolun güzelleştiril 
meai ıehre büyük bir letafet 
verecektir. 

Kale içindeki binaların kı
sım azamı harap olmuı ve yı
kılmııtır. Halk yavaş yavat 
bahçeler tarafına nakletmi§· 
ler ve çok güzel köşkler yap
tırmıtlardır. 

Halkın en birinci şikayeti 
ormanckndır. Çünkü orman 
ve kereste buranın ruhudur 
hayatıdır! ; •• 
Amenajeman ve kat'i plan yü
zünden ormanlardaki faaliyet 
üç senedenberi durmuştur. Mu 
vakkat planlarla taliplerine or 
man verilmediğinden balkın el 
leri koyunlarında kalmqtır. 
Esasen kat'i plin yapmak için 
alet olmadığından bu planın 
ne ile ve ne vakit yapılacağı da 
belli değildir. Ormım!ar bu 
yüzden muattal kalmış ol
duğundan usta ameleler dağıl
mış ve e traf vila yetlere elli 
kuruş yevmiye ile çalışmağa 
gitmişlerdir!. 

Şimdiye kadar balta 
girmemiş beş yüz sene
lik ağaçlar kendi kendilerine 
harap olmaktadırlar. Söğüt, 
Çökele, mahi ve Gevn orman 
lan işte bu haldedirler. 

Hamdu!Iah Enıin paşa 
Alaiyenin çok sevdiği bir 

Paıası vardır. Bu zat 85 yaş· 
larında sabık Mıaır bat müd-
deiumumiliğinden mütekait 
Hamdullah Emin Paşadır. 
An'asıl Alaiyenin Mahmut 
Seydi köyündedir. 

Halen elli bet Mıaır li· 
rası tekaüt maaıı almaktadır 
ki bizim para ile beş altı yüz 
lira eder. 
Şimdilik Mısrr kralı FuatHaz 

retlerinin de hocası imiı. Ken 
disi Mısırda ve Cenevrede tah. 
sil görmüştür. Meşrutiyet dev 
rinde Antalyadan meb'us çıkan 
Paşanın mahdumu Dr. Ali Veh 
bi Bey de Darülfünunumuzda 
müderristir. 

Cenup vilayetlerimiz sirke
yi Kıbrıstan getirirken Ham
dullah Paşa burada bizzat sir 
ke imal ederek her tarafa ihra
cat yapmaktadır. 

Köyde en evvel bağ üzü. 
mü yetiştiren de kendisidir. 
Köyün arazisi kayalık oldu. 
ğundan halkı bağcılığa ve a. 
ğaç yetiştirmeğe sevkeylemit· 
tir. Bir taraftan da köylere 
ta1Çılık öğretmit ve taşçı usta 
11 yetiştirmiştir ki bunlar her 
tarafta çalıtıp para kazanmak 
tadrrlar. 

Paşanın köyde ve Alaiyede 
İsviçre tarzı mimarisiaıde köşk 
ler V'"lrdır. 

Raı?ıo KEMAL 
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M. Curtius 
istifa ediyor 

1 Bir milyon 
Dolar 

1 lngiliz 
Buhranı 

Yerine acaba kim 
gelecek? 

BERL1N, 5 (A.A.) - Ma· 
liimattar mehafile nazaran ha. 
riciye nazın M. Curtiua Reichs 
tag'm önümüzdeki içtimamdan 
evvel istifa edecektir. 

BERLIN, S (A.A.) - Ma 
IUnıattar mehafile nazaran M. 
Curtius'un halefinin kim olaca 
it baklanda henüz bir karar it 
tihu ecJimit değildir. Hariciye 
müatetan V on Bülüw'ün doğ
rudan doğruya batvekilin mü· 
rak•!..i altında nezaret itle
rini tedvir etmesi ve makama 
muvakkaten biç kimsenin ta
yin edilmemesi muhtemeldir. 

Maamafih, bazı mehafilde 
Almaoyanın Londra sefiri M. 
Von Neurath, M. Curtius'a ha 
lef olması ihtimalinden bahse
dilmektedir. Diğer taraftan, M. 
Curtius'un çekilmesinden bil
istifade başvekil kabinede daha 
mühim tadilat yapacaktır • 

M. Sehmitz'in hariciye nazır 
lığına getirilmesi, ııanayi me
hafiline kartı ufak bir fedakar 
hk yapılması zaruri olduğu 
mütaleasmda bulunanları tat· 
min edecektir • 

M. Joel, daha ziyade halkçı 
temayüllerine sahiptir. Ve bu 
fırka ile münuebatı vardır . 
Maamafih, bu son iki tayin ih
timalini ihtiyat kaydi ile telak 
ki etmek icap eder. 

Edisonun sıhhati 
NEVYORK, 5 (A.A.) -

Edison gittikçe kuvvetten düt· 
mektedir. 

Cadix'te kargaşalıklar 
CadiX, S (A.A.) - Umumi 

mesai konfederasyonuna dahil 
Sendikalarla komünistlerin ku
tubu Vali tarafmadn kapattml 
mıştır. Evlerin taraçasına çıka
rak siper almış olan asiler ara· 
da aırada sokağa ateş etmekte 
dirler. Evlerin etrafı külliyetli 
mıktarda polis kuvvetleri tara· 
fından çevrilmiştir. Asiler tram 
vaylarm elektirik tellerini kes
mişlerdir. 

Portekizde cumhuriyet 
şenlikleri 

LİZBON, 5. A.A. - Cümı· 
huriyetin senei devriyesini tes' 
it için bu sabah topcu batarya. 
sı 21 pare top atmııtır. Bahri
ye topcusu bu endahte mukabe 
le etmiştir. Lizbon birlikleri
nin ittirakile Cümhuriyet kur. 
banlarının metfun bulundukla
rı mezarlığa gidilerek ölülerin 
hatıraları yaddedilıni§tir. 

Öğlenin bahriye topcusu tek 
rar merasim erıdahtı yapmıt ve 
öğleden sonra reisicümhur Car 
mona sefaret heyetlerini askeri 
ve mülki rüesayı huzuruna ka
bul eylemiştir. Bütün kıılalar
la diğer askeri ve sivil müesse
sat gündüz bayraklar asacaklar 
ve gece de donanma yapacak
lardır. Muzika bandoları da U· 

mwnen meydanlarda konserler 
vereceklerdir. 

Avusturya maliye na
zın istifa etti 

VlY ANA, 5 A.A. - Reisi
cümhur, Maliye nazırı M. Red 
lich'in istifasını kabul etmiştir. 
Müıarünileyh, başvekili Mali
ye nezareti itlerinin tedvirine 
memur eylemiştir. 

Her tarafta açık 
WELLlNGTON, S A.A.

Bu mali senenin, resmi tahmin 
!ere göre, 6,500,000 lira olma· 
sı lazım gelen bütçe açığı hali 
hazırda 8 milyona baliğ bulun
maktadır. 

Cevil mahkemelerin -
den birinde bir hadise 
SEVİLLE, 6 A.A. - Mah 

kemelerden birinde hakim bir 
dayak davası h:ıkkındaki kara
rı tefhim ettiği srrada samiler 
reise karşı bazı düşmanca hare 
ketlerde bulunmuılardır. Haya 
tını tehlikede gören hakim ken 
disini saydırmak için cc-binden 
bir revolver çıkarmıştır. Sükiin 
iade edilmit ve muhakeme de
vam etmistir. 

--Fransa ve Amerika 
paranın 

sülüsünü taahhüt ettiler 
BERLİN, S (A.A.) - Bir 

milyon dolar olarak yapılacak 
ikrazatm sülüaanı Amerika 
müttehit cumhuriyetleri tara· 
fından ve sülüsü de Fransa ta
rafından verilecektir. Beynelmi 
!el tamirat bankasınca Bale ha 
zinesinde mevdu altın k&l"fılık 
mukabili çıkarılacak altın teha 
detnameleri, hali hazırda İngil 
tere bankası ve Reichabank gi
bi mütkül vaziyette bulunan 
bankalara ikraz edilecektir. 

İtte Nevyork'taki Federal 
Reserve Bankası mensupların· 
dan olup halen Londra'da bulu 
nan ve 12 tefrinievvelde Bale'· 
da bulunacak olan ve umumi· 
yetle iyi haber alan mehafilden 
verilen malômata nazaran İh· 
raç bankaları zimamdarları hu
zuruna cıkannağı düşündüğü 
istihlas planının nereye mün· 
cer olduğu görülüyor. Bu plan 
Nevy«>rk'ta ciddi surette tetkik 
olunmuş ve Federal Reıerve 
bord ile başlıca bankaların tas 
vibine mazhar olmuştur. 

Esasen bu şekil, Y oung pla 
nının 1929 da Paris'te münaka 
şası sırasında M. Burgess ve 
M. Stenart ile Federal Reserve 
Bord tarafından müdafaa edil· 
miş olan projenin tekrar ele a· 
lınmasından başka birtey değil 
dir. Bu proje o vakit İngiltere'· 
nin muhalefeti hasebile suya 
dütmüttü. Şu itibarla timdi 
F ranaız ve Amerika bankaları 
'ıazinelerinde gayrimüstahsil 
ir halde. duran altın kısmını 

akametten kurtarmağa uğrat•· 
lıyor. Demektir. M. Burgesa ta 
rafından teklif edilen plan dün· 
ya vaziyetinin sükUne irc~~a 
kat'i surette müessir olabilır, 
ancak bunun için iki şartın VÜ· 

cudü elzemdir. 
Birincisi: Beynelmilel tami· 

rat bankau.nca ikraz edilecek 
altın şehadetnamelerinin yal· 
nız Reichıbank gibi bazı ihraç 
bankalarına verilmemesi ve bu 
muamelenin beynelmilel bir 
mahiyeti iktisap eylemesi lüzu 
mudur. Bunun için de İngiltere 
bankasile diğer ihraç bankala
rınm da aynı zamanda bu teha· 
detnamelerden almaları lazım· 
dır. 

İkinci şart: Bu şehadetname 
!eri alan \hraç bankalannın, 
kendilerine ikraz edilmiı olan 
şehadetnamelerin ihtiva ettik
leri yekfuı derecesinde kredi aç 
mağa mecbur tutulmalarıdır. 
Filhakika, akıi takdirde yapıla 
cak muamele evvelce Nevyork 
veya Paris'te akim bıraktmlan 
altının Bale' da da akim kalma
sını intaç edecek ve bu suretle 
iktısadiyat üzerinde hiç bir te
siri olmıyacaktır. Bazı tahsiyet 
ler bu suretle vücude getirilen 
kredinin ya Avrupa'daki büyük 
itlerde menfaat sahasına ko
nulması veyahut Rusya ile ya· 
pılacak iktısadi faaliyette isti· 
mali veya Çinle yapılacak be)'( 
nelmilel bir muamelede kulla. 
nılması mümkün olacağı fikri. 
ni izhar eylemişlerdir . 

Burgeas plinı bu veçhile, 
Fransız Alman iktısadi komi•· 
yonunun programına ve beyne! 
milel büro tarafından derpiı e
dilmiş olan milletler arasındaki 
büyük nafıa işleri projesine da. 
ha menfaatli bir tarzda irtibat 
kesbeylemiş olacaktır. 

Bu mahiyette bir planın, 
dünya iktısadi inhitatı on aşağı 
noktasına vasıl olmadıkça tam 
bir tesiri ihtiva edemiyeceği fik 
rinin burada izhar edilmekte ol 
duğunun kayd faideden hali de 
ğildir. Bunun da İngiliz lirası
run sukutundan mütevellit dün 
ya zelzelesinin neticesi olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Bu bapta fikirlerine müraca 
at edilen Alman maliyunu, M. 
Burgesa tarafından teklif edil. 
miş olan büyük mikyasta bir 
muamelei naktiyenin ruhi ve 
maddi tesirleri olacağını ve ken 
disi için bütün kuvvetile müca
deleden içtinap edilmiş Alman 
parasını tehdit eden tehlikeli 
yolu seddedeceğini tahmin ey
lemekt.,dirler. 

Burada hiç kimse vaziyetin 

Sterlin eski seviyesini 
bulamıyacak mı? 
LONDRA, 5. A.A. - Mac 

Donald • Loyd George mülaka 
tı hakkında büyük bir ketumi
yet muhafaza edilmekle bera· 
berM. Mac Donald'm M. I:.oyd 
George'u ziyaretinin bir çıkma 
za müntehi olduğu zanedilmek 
tedir. Çünkü M. Loyd George 
gümrük tarifesi vücude getiril· 
mesine matuf bir programı an· 
dırabilecek her hangi bir tekli· 
fe Liberal fırkasının muvafa. 
kat etmiyeceğini söylemiştir. 

Bugün öğleden soma toplan 
mağa davet edilmit olan nazır· 
!ar meclisinin içtimai tehir edil 
miştir. M. Mac Donald'ın bir 
karar vermeden evvel gittikçe 
ıabırsızlanmakta olan muhafa. 
zakir mesai arkadaşlarının nok 
tai nazarı ile Liberallerin arzu 
ve talejlerini temin için yeni bir 
gayret sarfma teşebbüs etmek 
istediği zanolunmaktadır. 

Londraga ovdet 
LONDRA, 5 A.A. - Churt 

ten avdet eden M. Mac Donald 
saat 13 de ikametgahına vaıd 
olmuştur. M. Mac Donald'ın, 
M. Lloyd George'un ikametga 
hına yakın olan ikametgahında 
almış olduğu M. Snowden de 
başvekil ile beraber avdet eyle
miştir. 

/ngiliz lirası eski kıy
metini bulaınıgacak 

AMSTERDAM, 5 A.A. -
Neorderlandsclıe Bant'm idare 
meclisinde hük\ımeti temsil et 
mekte bulunan professeur Bru 
ines, İngiliz lirasırun eski kıy
metini bulmasının mümkün ol 
madığını ve lngiltere'nin arz 
ve talep netayicine tevafuk e
den bir nisbette liranın istikra• 
nnı temin eylemesi lazım geldi 
ğini beyan etmittir. 

Mumaileyh, İngiltere' de İS· 
tihsal fiatindeki tenakusun, F e 
lemengin ticari ve sınai vaziye 
ti üzerinde mühim tesirleri ola , 
cağını aöylemiıtir. Maamafih, 
Neerderlandsce Bank altın İl· 
toklarına malik bulunduğun
dan florin için fimdiki halde 
hiç bir tehlike mevcut değildir. 
Bununla beraber profesör ge
rek devlet idaresinin ve gerek 
müstemlekatm masraflarını 
tenkis eylemeleri lazım geldiği 
mütaleasını serdetmiştir. 

Harici:;e nazırının Paris 
seyahati 

P ARlS, 6 A. A. - İngiliz 
hariciye nazın Lort Reading 
bu akşam ııaat befte Paris'e ge 
lecektir. 

Lort Reading Mali ve iktıaa 
di meseleler hakkında M. La
va!, M. Briand ve r ~. Flandin 
ile görütecektir. 

M. Hirst'nun be.,anatı 
LONDRA, 5 A.A. - Scar· 

borough'da toplanan amele fır· 
kası konferansına riyaset eden 
amele fırkası milli icra heyeti 
reisi M. Hint söylediği nutuk. 
ta hükumetin tasarruf siyaseti. 
ne hücum etmiş, bu siyasetin 
redakarlıkta musavat eaaımt 
bozduğunu beyan etmittir. 

vebametini gizlememektedir. 
Hükômetin, döviz ticaretine 

ait mukarreratı akviye eden ka
rarnameleri, tediyat suretile al 
mış oldukları ecnebi dövizleri
ni 3 gün zarfında Reichsbanka 
satmağa mecbur olan ihracat 
tacirlerinin ademi memnuniyet 
!erini muvip olmuştur. İhracat 
cılar, esasen İngiliz lirasının 
sukutundan ve İskandinavya 
dövizlerinin tenezzülünden a· 
ğır surette darbe yemit bulunu 
yorlar. Ziyanlarını çıkarabil
mek için yegane imkan, döviz. 
!erini muvakkaten ihtiyata ge
çirmek ve kambiyo piyasasın. 
da vaziyetin tenevvürünü bek· 
!emekti. 3 gün dövizlerini Rei
chsbanka tevdi mecburiyeti ih
racatcıların bu son imkanlarını 
da selbetmektedir. Alman ihra
catcılan, kendi vaziyetlerinin 
nazarı itibare alınmaaını ve Rei 
chsbankın kendilerine bazı su- · 
huletler göstermesini taleo edi 
vorlar. 

Halk fırkası umuTll~ 
idare heyeti toplan 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Halk fırkası wnumi kati~ 
cep Bey bugünkü trenle geldi ve iıtaıyonda Ankara vali" 
belediye reisi Nevzat Bey meb'uslar ve dostları tarafındaıı 
landı. • 

Recep Bey öğleden sonra on beşte Halk fırkaaı umuıııl 
re bey'etinin aktettiği içtimaa riyaset etti. 

Polis memuru Necati ve Nuri ef 
diler beş yüzer lira nakdi 

fat ile taltif edildiler 

a 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti deniz 
trol polisleıi Necati ve Nuri Efendileri takdirname ile ve 
beşeryüz lira nakdi mükafat ile taltif etmiştir. 

Dahiliye vekaleti namına İstanbul valisi bu iki değerli 
si arkadaşları önünde takdir edecek ve mükafatlarını ver 
Vekalet bu takdirini bütün vilayetlere tebliğ etmiştir. 

Talas nahiyesinde elektrik 
KA YSER1, 6 (Milliyet) - Kayaeriye sekiz kilometre 

aafede T ahu nahiyesi Kayseri ve civan elektrik şirketi ta 
dan elektrikle tenvir edilmittir. 
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Kayseride tifo ve kara humm 
KAYSERİ, 6 (Milliyet) - Tifo ve kara hümma has 

!arı çıkmıştır. Sıhhiye müdüriyeti halkı a§ılanmağa davet 
tir. 

Kayseri ticaret odası dağıtıldı 
KA YSERl, 6 (Milliyet) - Kayseri Ticaret odası gö. 

lüzum üzerine makamı aidince dağıtılmıştır. Yakında yen• 
intihabı yapılacaktır. 

Atina seyahati dolagısile Fra 
ıııu 

bir 
Ru 

sız matbuatı neler sögliyor? ~i~~ 
PARİS, 6 (A.A.) - Debats gazetesi, Türk vekillerinin.~ tesi 

nayı ziyaretlerinin fevkalade dostluk tezahüratı in taç eyledıi' ki 
yazdıktan sonra bu Türk-Yunan mukarenetinin sür'atini ~ lin. 
dile diyor ki: "Fransa dünyanın bu kısmında sul~ün ret Jı Rüt 
bulmasını mÜlaİt bir tarzda karşılar. Ancak her şeyın açık. ihr 
ra~ cereyan etmesi ve alakadar devletlerin .h~susi .ve gizli f~ trıe 
lerındcn mülhem olmamalrı şayanı teme~mıdır ... ~unhıısıran ıJ 93() 
kanlarda ve civar mıntakalarda beynelmılel sukun ve niza 14 
teessüsü mevzuu bahsolu:·oraa M. Venizelos müzaheretinı 13' 
istinat edebilir.,, da 

Hariciye nazırı M. Zalesk i dün ~: 
Varşovaya avdet etti tu 

VARŞOVA, 6 (A.A.) - Hariciye Nazırı M. Zaleski Varf 
vaya dönmüştür. Mumaileyh beyanatta bulunarak M. Lava! tt 
M. Briand'ın Berlini ziyaretleri etrafında bazı Polonya gaze . 
!erinin izhar ettikleri endişelerin nabemehal olduğunu söyleıııF 
tir. M. Zaleski Fransız nazırlarile Berline azimetl~~~en evrJI 
ve avdetlerinden sonra bütün noktalar hakkında mulakatla 
bulunduğunu söylemiş ve müstemlekat sergisinde şerefine vefl' 
len ziyafette M. Laval'in sözlerini hatırlatarak Lehistanın .?'; 
nafiine tevafuk ctmiyen hiç bir şeyin mevzuu bahsolmayacal!1 

ifade eylemi~lir. 

Saracoğiu 
Şükrü Bey 

Bugün Amerikaya 
hareket ediyor 

Hükfunet namına mali ve iktısadi 
temaılarda bulunmak üzere Amerİ· 
kaya gidecek olan sabık Maliye ve
kili Saraçoğlu Şükrü Bey bugiin sa· 
at 17 buçukta aemplon elupreaile ha 
reket edecektir. 
Şükrü Bey bu ıeyabatte kendisine 

refakat edecek olan Mukdim Oıman 
Bey ile birlikte dün aabıılı AmeTika 
ıefiri Mr. Grew cenaplanru ziyaret 
etmiı ve öğle yemd;ini ıefaret koruı 
fında yemiıtir. Evvelki akfBD' da 
lngilll sefaret konağında Şükrü Bey 
tes"efine bir ziyafet VeTilmiftİr. 

Dün seyahat hazırlıklarını ikmal 
eden Şükrü Bey bir muharririmize 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 
"- Çarıamba günü (bugün) ha· 

reket ediyorum. Pariale iki gün kal
dıktan ıonra Şerburg tarikile doğru 
ca Amerikaya gideceğim. 

Bu ıeyahatim münuebetile bazı 
ecnebi mahafilin yaptığı garazkara
ne nqriyat tamamen asılıızdır. 

Kat'iyetle memleket efkarı umu
miyeıine ve memleket haricine söy
liyebiliriz ki, Türkiyenin iktıoadi ve 
mali variyeti çok sağlamdır. 

Cıimhuriyet bükWrıeti bütçede 
iıtı.hlak ve istihaalde, ithal8t ve ih· 
racatta tam bir ıİ\uvazencyi esaslı 
bir prensip addetnıİ§ ve dünya ik· 
tısat Jıadiıelerini daima bu zaviye
den tetkik ederek, icap eden tedbir
leri vaktinden evvel almıt bulunu
yor. Ve vekayü ııla bir alaka ile ya· 
km dan takip ediyor. 

Hariçte neıredilen fByialar on 
ıeneden beri tekerrür eden ve aıli. 
tahakkuk etmiyen ve edemiyecek o
lan bir makaadm ifadeıinden bqka 
bir manayı hai:ı değildir. 

Seyahatimin herhanııi bir iıtik· 
raz müzakeresile hiç bir aliikaaı yok 
tur. 

Aroeı·ikanın büyük ıehirlerinin 
büyük mue"eselerini göreceğim. 
Onları idare eden adamlarla temaıa 

Çinde 
Vaziyet 

Japonlar bir şehire 
daha girdi ı er 

PEKİN, 6 (A.A.)- Ja~ 
askerlerinin Mançuri de ile~\1' 
mesi Çin de Japonlar aleyh~ 
de büyük bir kin ve düşmall 
bat göstermesine sebep otıı:ıııf 
tur. Çin deki Japon tebasııu__lı~ 
maye için T okive kravazerU11•1 
Çankayaya gönderilmesine ,ı 
hazırlıklar yapılmıştır. Cbr.P' 
gay da elyevm bulunmakt~-~ 
lan Japon kuvvetlerinin dıdg et' 
devletlere ait kuvvetlerin 
daha az olduğu söyler.meklıı" 
dir . 

Argentinde kasırga 
BUENOS-AİRES, 5 A.A·_,,,. 

Guillermina ve Santa Fe'de ~ 
kan bir kasırga birçok kiJJl•e 
rin ölümüne sebep olmuştur· • 

Reconquista'da altmıf ~ 
"it' dar ev hasara uğramıştır. ı 

mi beş kişi yaralanmııtır. ,_ ............................ -~ 
geleceğim. 

Memleketimizin iktıaadcn d~ 
ıür'atle yükselebilmesi için müınlı.';. 
olursa bu temaslnrnndan bu defa 
ileride istifade etmeğe çalıfBcaİ'~ 

Eminim ki, her iki memlek• tl 
claba yakından biribirini tan~ 
ve daha yakınd:uı münasebata g":1~ 
meıi iki memleketin menfaati iktl 
ıındandır." '"' .. 

Evvelki gün ltalyan maılahal_ıı" 
zan tarafından Şükrü B. şer•~ 
bir öğle ziyafeti venniıtir. Şulı. 
B. in Pariste kalacağı iki gün Zil~ 
ela mühim bazı ecnebi bankalar• ~ 
maliyecilerile temas etmesi ınuh~~ 
meldir. Şükrü B. in Amerikaya ıı• 
ceği Va~ington ıefirimiz M~~ 
B. ye bildirilıniıtir. Şükrü B. iki /ı4 
zarfında seyahatini bitirerek a• 
edecektir. 

' l 
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Pamuk ihracatında 
aziyetimiz ne halde? 
Ünya pamuk buhranının tevlit 
ettiği endişe berdevamdır 

on pamuk buhranının piY" 
' husule getirdiği endi~eler 
devamdır. Vaşington zıraat 

r?•unun ağustos bidayet~n: 
pamuk mahsulü tahmını 

•Sss.ooo balya iken bu mik
eyli'ilde 15,685,000 balya· 
çıkmıştır. Fazlalık 101,<>«;>0 

lyadrr. Stok mikdan 9 mıl
ıı balyayı bulmaktadır. Bey
lıni!el iplik federasyonunun 
bit ettiği istatistiklere naza· 

il 929 • 930 da Amerika pa· 
uğunun istihlak mikdarı 
,907,000 balyadın. lstihlakin 
O . 931 de 13 milyon balyayı 
eçeceği kuvvetle tahmin edili
r. Binaenaleyh 13 milyon 

alya istihlakten sonra stok 
larak 11,5 milyon balya kala
ktır. Pamuk fiatlerinin teref-

iiu için muhtelif tedbirler dü
Ünülmüstür. Mahsulün üçte 
İtinin i .. nhası teklifi kabul e
ilınemiştir. Buhrandan en faz 

a müteessir olan Amerika, pa
uk istihsal eden hükumetleri 

ir konferansa davet etmittir. 
Bu konferansın bir aydan evvel 
toplanması arzu edilmektedir. 
Bize gelince; 1930 • 1931 dev
r~ıinin son ayı olan ağustosta· 
kı pamuk ihracatımız 306,340 
lirs kıymetinde 5,930 balyadır. 
Bütün devre zarfındaki pamuk 
ihracatımız 7,786,510 lira kıy
llıetinde 150,806 balyadın. 929-
930 devresindeki ihracatımız 
14,861,000 lira kıymetinde 
133 602 balya idi. 1929 · 1930 
da ~asati ihracat kıymeti kilo
da 56,6 kuruş olduğu halde, bu 
devrede vasati fiat 36.8 kuru§· 
tur. 

lngiliz 
lirası 
Buhranın muhtelif mem

leketlerde tesirleri 
Dün borsada 1500 İngiliz li

rası üzerinden muamele olmuf 
Ve İngiliz 803 kuruş 27 santim 
den açılarak 807 kuruş 37 san· 
timde kapanmıştır. Borsada 
dün 5,325,000 Fransız franklık 
muamele olmuştur. Frank 
12,06 da açılıp aynı fiatte ka
kapanmıştır. İngiliz mali buh
ranının ve fsterlinin sukutu
ııun muhtelif memleketlerde 
Yaptığı tesir hakkında ihracat 
ofisi tetkikat yapmaktadır. 

İngiliz lirasının sukutu ile 
Almanya' da fiatı İaterlinle tes 
bit edilen mal satışları yüzün
den ihracatçılarla müşteriler 
arasında bir çok davalar ta~~d 
düs etmiştir. Bazıları fngılız 
lirası üzerine satılan malların 
bedelinin !sterlinin kıymeti ne 
olursa olsun bu para üzeri~d~n 
ödemesi lazım geldiğini ıddıa 
etmişlerdir. Mahkemenin v~re
ceği kararlara büyük bir alaka 
ile intizar edilmektedir· 

İspanya'da: lki sınıf müs
tahsil İngiliz'in sukutundan a
zami derecede müteesir olmuf
tur. Bunlar da meyve ve şarap 
müstahsillerile kömür müstah· 
silleridir. Hüki'imet vaziyetin 
ıslahını derpiş etmek üzere mil 
li bir iktısat kongresi toplama 
ğa karar vermiştir. Romanya'· 
da: Hububat üzerine bütün mu 
kaveleler İsterlinle yapıldığın
dan, fngiliz'in sukutu hububat 
ihracatçılarını müşkül bir mev
kiie koymuştur. Zararın önüne 
geçmek için l brail hububat ta
cirleri muvakkaten muamelele
rini tatil etmişlerdir, buna rağ
men hububat fiatleri mahsus 
derecede düşmüştür. . 
İhracatçılar t icari muamelele 

rinde Filorenin esas olarak ka
bulüne karar vermitlerdir · Le
his tan' da : lngiliz lirasının su
kutu hububat ihracatçılarını 
büyük zararlara sokmuştur. 
Bunlar Lehistan da milli para 
ile aldıkları hububatı lsterlin 

an hububat 

zarar 1.5 milyon Fi~oren ol~rak 
tahmin edilmektedı,,_ En zıya_
de zarara duçar olan arpa tacır 
!eridir. 

fıveç'te: Piyasadan altınla
nn çekilmesi memleket içi_n 
mütkül bir vaziyet hua~le ııetır 
mittir. Hükfunetin aktme ka
rar verdiği 50 milyon Dolarlık 
istikrazm müfit olabilmesi i
çin yüz milyon dolara çıkanl
maaı dütünülmektedir. 

Ticaret borsasında 
Ticaret borsası meclisi dün 

bir içtima yapmış ve bazı me
sailin tetkiki ile m1l4gul olmuf 
tur. 

Almanyada otomobil 
ihracab 

ihracat ofisine gelen haber
lere göre Almanya'nın buhra~.a 
rağmen otomobil ihracatı bu
yük mikyasta artmıştır. 1931 
ilk altı ayı zarfındaki otomobil 
ihracatı ııeçen senenin ilk altı 
ayma niabetle yüzde 52,5 art
mıttır. Buna sebep bu memle
ketin ufak, ucuz ve elverişli oto 
mobil imal etmekte olmasıdrr. 

ltalyada yeni güm
rük tarif esi 

İtalya hüki'imeti gümrük ta 
rifesini yükseltmiıtir. Bu yüz
den en ziyade mutazarrır olan 
Çekoslavakya'dır. 

Üzüm ve incirlerimiz 
1ZMlR, 5 (A.A.) - Şehri

miz Ticaret ve Sanayi odau ta
rafından üzümlerin ticaret vazi 
yeti ve ihracatı hakkında tan
zim edilen rapot"a nazaran mev 
sim iptidasından 4 teırinievvel 
931 tarihine kadar İzmir borsa 
sından dokuz milyon yüz on do 
kuz bin dört yüz yetmiş üç ki
lo üzü msatılmıştır. Geçen sene 
aynı tarihte on y~i milyc:'." ~ 
yüz yetmiş be§ bın altı y.uz ellı 
dokuz kilodur. Bu senenıı:ı ~atı 

1 .. ümlerinden 4 teşrınıevan uz 1. 1 931 tarihine kadar mema ı-ve .1 ki ecnebiyeye sekiz mı yo~ se-
kiz yüz kırk iki bin ~ör~ r_uz °: 
tuz bir kilo ihraç edılmıştır. Tı 
caret odasmın incirler ha~n
daki raporuna nazaran mevsım 
iptidasından 4 teşrinievvel 9~1 
tarihine kadar borsada sekiz 
milyon iki yüz doksan üç bin 
yetmi şbeş kilo incir satılmıt· 
tır. Geçen sene aynı tarihte 11 
milyon 683 bin 591 ve 929 da 
ise on milyon yüz doksan üç 
bin yedi yüz )!etmiş beş kilo i
ili. 4 teşrinievvel 931 tarihine 
kadar incir ihracatımız ise se
kiz milyon dokuz yüz altmış al 
tı bin iki yüz seksen üç kilo
dur. 

:ri;;;;;-~;~t~tkik_d.;~ 
Amerikalı rejisör 
Şehrimizde bulunan maruf 

Amerikalı sinema rejisörü Mr. 
Secile de Mille Türk san'at ha
yatını büyük bir alaka ile tet
kik etmektedir. 

Darülbedayi temsil heyeti 
t rafından Türk artistleri na
ı:ına bugün saat on yedide A-

rikalı rejisör şerefine ·Tepe 
me d b' . 
batı tiyatroaun. a ır ç~y zıya: 
feti verilecektır. Darulbedayı 
san'atkiirları, M. Secil de Mil
le'in aliikadarlığını nazarı itiba 
ra alarak, kendisine Türk liyat 
rosu hakkında bir fikir vermek 
üzere bu münasebetle Müıahip 
zade Celal B. in "Aynaroz ka
dısı" piyesinin be§inci perdesi
ni temsil edecektir. 

Ziyafete Türk matbuat mü
meuilleri ve şehrimizdeki sine 
ma müdürleri de davet edilmiş 
!erdir. Mr. Seci! de Mille bir 
kaç güne kadar Amerikaya av
det edecektir. 

Şimdilik şehrimizde ~ir fi~ 
çevirilmesi mevzuu bahıs degıl 

Maarifte 

Baka/orga 
Mecburiyeti 
Ekalliyet mekteplerin-

den mezun 
olanların vaziyeti 

Ecnebi ve ekalliyet liselerinden 
mezun olanların Darülfünuna gir
meleri için ayrıca bir de reımi lise
lerde bakalorya g~irmeleri mecbu
riyeti konmuıtu. Vaki olan bir çok 
müracaatlar Ü)'ttİne, bu karar bir 
sene için tehir edilmiıtir. Bu sene 
ecnebi ye ekalliyet liıeelrinden me
zun olanlar kendi mekteplerinde ver 
dikleri bakalorya ile Darülfünuna 
imtihansız girebileceklerdir. 

Orta tedrisat müdürü 
geldi 

Maarif vekaleti orta tedrisat u
mum müdürü Fuat B. dün Ankara
daıı ıehrimize gelmiıtir. Fuat Bey 
bunda bazı itler hakkında tetkikat 
yapacaktır. ___ .,.,_. __ _ 
M. Litvinofun 
Seyahati 
Balkan konferansı miina
sebetile terı.hlıar edecek 
Ruı Hariciye nazın M. Litvinof' 

un Türkiye ıeyahatının Balkan kon-
feranaı dolayııile t..,rinisaniye kala
caiı anlaıılmaktaclır. 

Mısır polis müdürüne 
ziyafet 

Mısır polis teıkilitı reiıi Ru
sel Pt. tehrimizde tetkikata de 
vam etmektedir. 

Evvelki akşam Mısır sefare 
ti tarafından mumaileyh terefi
ne bir ziyafet verilmiştir. Polis 
müdürü Ali Rıza B. Rusel Pt. 
yı ziyaret ederek uzun bir'mü
lakatta bulunmuttur. Rusel 
P,. cuma günü Ankaraya ııide 
cektir. 

Asım B. T ekirdağın
dan geldi 

Tekirdağmda inşa edilen ıa
rap fabrikasını teftite giden 
Müskirat inhisarı umumi mü
dürü Asım Bey dün ırehnitti... 

Son sistem olan bu fabrika 
senevi 1,200,000 kilo tarap is
tihsal kabiliyetindedir. Bağcı
lar fabrikanın faaliyete geçme 
sinden çok memnun olmuşlar
dır. Şarap imali için idareye ü
zün satmaktadırlar. 

Darülbedayi Atinaya 
!Vdecek 

Darülbedayi kıt temsillerini 
ikmal ettikten sonra, Atinaya 
bir seyahat tertip edecektir. Ö
nümüzdeki hafta içinde Musa
hip zadenin "Mum söndü" pi
yesinin temsiline başlanacak
tır. Bunu, 9 gün devam ede
cek ve bunu 1. Galip B. in "Ve
linin çocuğu" piyesi takip eyli
yecektir. ------
Poliste 

Üç mütecaviz 
Aksaray sakinlerinden Meh 

met Şükrü, Süleyman, Ahmet 
dün fstikliil caddesinden geçer 
)erken bir kadına söz atmak 
meselesinden Veli isminde bir 
adamla aralarında kavga çık
mıt, neticede bu üç kiti Veli
nin altın saatını elinden almış
lar, dövmütler fakat yakalan
mıılardır. 

Kavga ve cerl: 
'I ophanede oturan kömür a

melesinden Mehmetle manav 
Hayrettin kavga etmişlerdir. 
Kavga neticesinde Hayrettin 
Mehmedi bıçakla kalçasından 
yaralamıştır. Hayrettin yaka
lanmış, mecruh tedavi altına 
alınmıştır. 

Küfreden adam 
Sabıkalılardan Arnavut Os

man evvelki gün Haydarpaşa
da batı kanlar İçerisinde oldu . 
ğu halde ulu orta küfrederek 
bağırırken, polisler tarafmdan 
görülmüş, kim tarafından ya
ralandığı sorulduğu zaman 
"Beni ağabeyim vurdu,, demiş, 
ifadesi tesbit edilmek üzere ka 
rakola götürüldüğü zaman po
lisleri dövmiye kalkmıı, bu se
fer bu noktadan da hakkında 
takıbata batlanılmıstır. 

~l~Q'jt\Ut 
Sofyadaki mağlubiyet 

Bu işler artık çok faz1a karıştı ..• 
Mes'ulleri kimlerdir? 

Sporcularımız dün Sofyada 1 geldiler 
Sofyadaki kafilelerimizden ikisi ı 

dün geldi. Futbolcular ve Eıkcim
ciler. Maçlar yapılırken tafsili.tını ı 
vermiştik, onun için tekrar bu ara
da menakibi ortaya koymak istemi
yoruz. Ancak bu senenin neden böy 
]e mağlübiyet ve hezimet ıeneci ol .. 
duğunu sormak isteriz. 

Gelen kafilelerdeki oyuncularla 
ayn ayrı konuştuk. Futbolcular ka
bahatleri olmadıklarnıı söyleyorlar. 
Peki amma ya kabahat kimde? Her 
mağlubiyetimizde olduğu ribi kaba
hati kimse üzerine almiyor. Mutla
ka bunu bir mea'ulu vardır. Artık 
bu sefer bunlara saik olanlar mey
dana çrkan1ma1ı ve cezaları ne ise 
görmelidirler. Milli ıeref ve haysi
yetimize! bu kadar oynanmasına hiç 
bir vatandaş müsamaha edemez. Ba
zı refiklerimizde Sofya• daki mahut 
maçta bazı oyunculann kasten ve 
Y• !'ayri kasti - yekdiğerine pas ver 
mediklerini yazıyorlardı. 

Bu olamaz. Çünkü oraya biz lô.le
tayin bir klüp göndermedilı bir mil-

r 

• 

lan arızalı ve manialı arazi üzerinde 
hareket için lizon olan kuvvet ve 
kudret itibarile dah" iyi hazırlanmıt 
Bulırar zabitlerinin atları i.se ~anej 
terbiyesinde daha iyi yetiştirilmiı 
bulunuyordu. Neticede bu tahminin 
doğru olduğunu gösterdi. Birinci 
gün manej müaabakaıında Türk za
bitleri bir t•Y kazanamamıştı. ikinci 
gün mukavemet müsabakaınıda ım, 
bu müsabaka 32 kilometreden ibaret 
ve 2 kilometroluk mesafeyi kotu ile 
30 büyük manii bulunan 6 kilomet
roluk bir kroı kuntryi havi bir saha 
üzerinde cereyan ediyordu. Birinci
liği yüzbaşı Cevat. ikinciliği Yüzba 
şı Vehbi, üçüncülüğü Bul,.ar yüzba 
tı Kafvesyet kazanmıştır. Bu ikinci 
müaabak1' Türk zabitleri birinci gün 
manej müsabakasında kaybettikleri
ni telafi etmek icin bütün kuvvet ve 
kudretlerinden istifade ederek aza
mi bir t:ravret v.östermi•ler ve müsa
baka çok cPtİn olmuştur. 

Bu müsabakada araziyi evvelden 
tanımak ve bu anzalı yerlerden ta-

.""ofvadalci rnii:rabakalartla bir manialı garış 
li takım yolladık. Ay yıldızlı forma- ı lim maksadile daha evvelden g~
yı giyen her renç sahada ne Fener- mek suretile, Bulgar zabitlerinin 
li, ne Beııktaşlı ne de Galatasaraylı çok avantajları vardı. Türk zabitleri 
dır. O Türk milli takunının bir cüz' nin atlan ise astl hak;ki kros konteji 
üdür ve o başka hiç bir şey düıüne- yapıyorlaı·dı. Üçüncü günü mini at
mez. larnak müsabakasında da aynı a~an-

Bunun içindir ki kasten pas ver- taj Bulgarlarda bariz bir surette te-
memek mevzuu bahis olamaz. ıirini gösteriyordu. Müsabaka 12 

Bulgarlarla oynayan milli takım minü havi bir parkur üzerinde icra 
iyi teıkil edilmemitti, buna inzima- ediliyordu. Miniler Bulgar zabitleri 
men takımdaki oyuncularda kendi nin atlarının her zamnn atladıkları 
kabiliyetlerini gösteremediler ve miniler idi. Müsabaka eınaıında at
mağliip olduk. J lan bir az da yorıı:unluklan teıirile 

Eğer takım iyi teıkil olunabilıey gayet •akin idi. Maniler esaoen ga
di o zaman oyuncular da kendi ka- yet küçük olduğundan manileri hata 
biliyelerini rösterebilecekle .. di. llZ geçenelr oldu. Gerçi Türk zabit-

{yi teşkil edilmiı olan bir Türk leri de İyi g~tilerse de ilk gününün 
milli takımı her zaman en İyi bir su- noksanını tamamen telifi edemedi .. 
rette mutlaka Bulgar milli takoru- ler. 
ru yenebilir. Elimizdeki elemanlar Netice olarak her müsabakanın 
eyi olduğuna nazaran mağlUp ol- heyeti umumiyeıinde birinciliii yüz 
makta yegane amil, takımın fena ter başı Lekarski, ikinciliği yüzbaşı Min 
tip edilmiı olmasıdır. çef, üçüncülüğü yüzbaıı Cevat Bey 

Nite_ki~.ikinci. ~aç~ bir parça kazanmıştır. 
daha duzgun ve ıyı seçılmiı bir ta- Bulgarlarru kendi memleketlerin
kını çıkardık ve Bulrarlardan defat- de icra edilen bu müsabakaalrdaki 
le daha kuvvetli olan Sırpları yen- avantajlarının bulunmasına ve bun .. 

fdık. Sırpların .~~!garlara yenilmesi dan başka müsabakalara iıtirak e-
ena §anı eserı ır · den Bulgar zabitlerinin içinde Ams~ 

Binaenaleyh Türk milli takun terdam olimpiyadına girerek mevki 
badema. J>?rlc kkötü neticeler alm~~ almış ve son ıeneler zarfında Alman 
masını ııtıyor!iR onu bu iıten · · yada ve aMcaristand• tl b' . . . ıyı ... yap an ır 

anlayan kimselenn elıne bırakalım 1 çok beynelmilel m u•abakala . t' 
k . 1 ld b h . ' ta lf I· 

a sı ıa e . u ezımtt her zaman r1tk etmiş ve kazanmıt zabitlerin 
ınukadderdır. çok bulunmasına Tu··rk b"tl · . . . , za ı erının 

Binicilik 
Müsabakaları 

SOFYA 4 (Muhabirimizden)_ 
3 te,rinievvel 931 günü Sofyacla bi
nicilik müsabakaları hitama erdi. 
Müsabakalar Türk ve Bulrar zabit
leri arasında cok hararetli bir suret
te cereyan etti. Türk zabitlerinin at 

ıse bcynelmılcl ınüsabakalara. birin . 
h t . cı 

a veyı atnuş o1nıalarına nazaran 
tu ~eticey! çok iyi görmek lıizımdır'. 
~ u netJce, ileride bu gibi beynel

mılel spor tema; larmda bulundukça 
ç-ok daha iyi netlcelc.re vasıl olacağı 
kanaatini vermektcrlir. 

Türk zabitleri Sofyada 
Sofyada çıkan Spor gazetesi, 

müsabüadan evvel binicilerim;,. 

Türk 
Sigaraları 

Amerikada da bir 
fabrika açı acak 

1 

Simali Amerika' da bir tütün fab
rikası açmak ve Türk tütünlerini İf
letmck istiyen bir Amerikan ıırupu 
mümessili ıehrimize gelmiı ve Tü
tün inhisar idaresile müzakereye 
baılamııtır. 

Cu grup, inhigar idaresile muta
b·k kalrak külliyetli mikdarda Türk 
tütünü işletmek ve inhisar finnasile 
Amcrikada sigara çıkarmak niyetin
dedir. 

İki Fransız mebusu 
geldi 

Dün tayyare ile Avrupadan iki 
Fransız meb'usu şehrimize gelm.iı .. 
tir. 

Bir Romen · rtisti geldi 
Romen kadın artistlerinden ma

dam Wachman dün şehrimize gel
miştir. 

Şehrimizde bulunan Amerikalı •İ· 
nema artiıti Mis Jülya Vallich yann 
Amerikaya hareket edecektir. 

Münakalat 
Konferansı 

Murahhaslarımız An· 
karadan geldiler 

fsviçre'de toplanacak olan 
beynelmilel münakalat konfe. 
ranaına i§tirak edecek olan Rı
fat ve İhsan Beyler dün ,ehri
mize gelmişlerdir. 

Rıfat ve İhsan Beylerin bu· 
günkü ekspresle hareketled 
muhtemeldir. 

Trabzon valisi 
Tekirdağ valiliğiğnden Trabzon 

valiliğine nakledilen Rifat B. dün 
şehrimize gelmiştir. Rıfat B. 20 gü

ne kadar T nbzona hareket edecek

tir. 

Yeni Afyonkarahisar 
valisi 

AFYON KARAHtSAR 6. 
(Milliyet) - Yeni Afyon Ka
rahisar valisi Fevzi Beyin vüru 
duna intizar edilmektedir. 

nt•u•ıı11111•11111ıınıuı11nıı"ı•ıı•••ıı ... •ıı1111ıııı•ı•ıııııııuıı-ııııuııııuıııııuııııııııt-

• 
lzmirde satılacak em-

laki görmek için .. 
Gayrimübadiller komisyon em
rindeki paranın tevziini isteyorlar 

Dün gayrimübadillere bono tev
ziatına devam edilerek 610 dan 725 
inci numaraya kadar ıırası aelenlere 
bonoları tevzi edilmiıtir. 

Bugün de 750 nci numaraya ka
dar istihkak sahiplerinin bonoları 
verilecektir. 

Gayrimübadiller cemiyetinin, bo
noların avans ve tahvili.ta tahsiı e
dilmesini tem.in için hükU.met nez
dinde yapbğı teıebbüılere henüz ce 
vap gelmemiştir. Gayrimübadiller 
hiç olma:ı:sa Yunanlıların kendileri
ne dağıtılmak üzere mübadele ko
misyonu emrine verdiği tazminatm 
bakiyesi olan 62,000 lnriliz lirasının 
sür'atle tevzi olunmasını istemekte
dir. 

Alakadarlar ancak bu para ile 
yol masrafı yaparak Yunan emliki
nin bulunduğu tehirlere giderek 
müzayedeleı·e filen İftirü edebile
ceklerini aöyliyor ve aksi takdirde 

bonolardan istifade eclemiyec:ekleri
ni, bono ticareti yapan tefecilmn 
ekmeiine yaf ıürülmİif olacağını 
iddia ediyorlar. 

Şimdiye kadar haklarında takdiri 
kıymet komisyonunca istihkak kara
n veı-ilmiı gayrimübadil doıyeleri 
1100 kadardır. 

Haftada bir gün, sırasında gel
miyenlere mabıuı olan tevziat aiıte
mi" i kaldırılınıı olduğundan bun
dan sonra ıaaıcnda roüracaat etmi
yenler tevziatın sonuna bıralolacalo
tır. 

Maliye vekaleti tarafındaıı ıönde 
rilen lzmirdeki emlilı:e ait listelerin 
muhteviyatı takriben 4 milyon lira
dır. 

Mütebaki üç buçulo milyon lira
lık emlô.k listeleri de ikmal edilmet. 
üzeredir. Bu listelerde Ankara, Ada 
na, lzmit, Bursa, Mersin ve Trab
zon eınliıki vardır. 

eeıııu11111tllllllllHltlllMlllHl••1•MIHlllMllllllllUllHll .... lllll9&lll ___ , ____ _ 

hakkında yazdığı bir yazıda diyor lar her milletten yalnız on sekiz at
ki: let ve iki idare emini masrafını ,,..,. 

Türk süvari zabitlerinden 9 kiıi rek davet ettikleri halde kendileri 
Sofyada Balkanyata gelmitlerdir. iç 40 atletli müsabakalara iıtirak edi
lerinde yüzbatı Avni ve yüzbaıı Veh I yarlar. Bu ciheti hakaız bulanlar var 
bi Beyler ltalyada Piner Velo mek- Onlann da aynı adet ile iıtirakini iı 
tebini ikmal etmiılerdir. Türklerin teyeceklerdi. 
atlan çok iyi antrene edilmişelrdir. Bundan baıka gene bu senekı 
Zabitleri de çok iyi biniyorlar. Bi- kongre bir daimi (Balkanlar spor ki 
naenaleyh bizim İçin kuvvetli bir ra mitesi) tetkili ve umumi tasnif esası 
kiptirler. Kendileri çok tevazu gös- nın ilgaaı, kadınlann da Balkan o
teriyorlar ve Sofyaya birincilik ka- yunlarına ittiraki gibi ııı...eleler ar
zanmak için değil, bir arkadaşlık te zedilecektir. 
sisi için geldiklerini aöylüyoralr ki, Ecnebi Startu meaeleıi için mü
bu, spor aleminde en büyük bir me- nakaıa devam ebnel<tedir. Henii> 
ziyettir. Sofyada gördükleri hüsnü mukarrer bir ıey yoktur. Bu müna· 
kabulden dolayı cok memnun kaldık ıebetle badema ecnebi bir bat ha
lannı söylemitle;dir. Biz Bulgarlar kem ve birisi ıtarter olmak üzere iki 
onları her zaman için böyle karııla- de ecnebi muavin davet edilmesi telı 
mağa hazırız. Onlarla daha eskiden 1 lif edilecektir. 
kardeşlik ve harp arkadaılığımız Burada mevcut tenis ekiplerini.. 
vardır. içlerinde Yüzbaıı Vehbi Bey -Türklerden maada- hepsinin kaJm 
ve Dobrucalı Ceneral Kolefin maiye oyuncuları vardır. 
tinde bulunmuıtur. Türklerin atları, Şirinyan tek erkekte oynıunq •• 
birui yerli harada yetiıme, ikisi Ma- Miıu tarafından taafiyeye uğııunq. 
car, diğerleri Fransızda. Bizim atla tır. 
nmızrn bir iki tanesi Macar, diferle Şilt maçları ri kendi haramızda yetitmit yerli 
hayvanlardır. Netice ne olabilr7 32 
kilometrelik mukavemet müsabaka
sında Türkler kazanacaklardır. Bu 
sahada biz rekabet edemiyeceğiz. 
Manej ve concourı hippine'de kaza. 
nacağız. Şunu ela söylemeden geç
meyeceğim. Türk zabitleri kendi 
formaları içinde çok ıık ve aynı za. 
manda samimidirler. 

Ati nada ... 
T•nisteki mağl ubiyetimizin 

sebepleri 
ATINA 6 (Hususi istihbaratı• 

mız) - Teniıcilerimiz Atinada yap 
tıklan tema1lardan bazılarında mai
lup oldular. Yalnız ıurasııu da röz 
önünde bulundurmalıyız ki rakipleri 
miz olan Romen ve Yugoalav oyun· 
cuları beynelmilel kılas oyuncular
dır. Şirinyan dahi maçlarına gireme 
di, buna da aebep sağ baı parmağın 
da bir yara çıktı, delindi. Onun için 
yerine Suat cirdi. 

Teniste kur'ada çok talihsiz idik. 
Çünkü beı millet olduğu için biz ilk 
tufiyeye uğrayacak millet kur'ası 
ç~itiz. Eğer Bulgarlar gibi (Boy) 
yanı oynamadan atlamak kur'ası çek 
aeydik daha fazla şansımız olacaktı. 
Bu •ene Balkan ıpor konrreleri bir 
az münakaaalr olacak ıribi. Yunanlı-

Futbol heyeti riyasetinden: 
9-10-1931 ı cuma günü icra .Jrr,.. 

cek ıild ve üçüncü takımlar milaabo 
kaaı. 
Kaıımpafa-F enerbahçe saat 10,3Cl 

da (üçüncü takımlar) Hakem Şahap 
Bey. 

Beylerbeyi Gençelr • Hili.I ... t 12 
ıild Hakem Nuri Bey 

Süleymaniye - Topkapı saat 13,4E 
tild. Hakem Emin Bey 

lıtanbulspor • Anadolu saat 15,3( , 
Şild. Hakem Necmi Bey. 

Atinada tenis finali 
ATINA, 5 (A.A.)- Tenis fina

linde tek erkeklerde Romanyalı Pou 
lieff, Romanyalı Miıhu'yu 8 • 10 
2 • 6, 7 - 5, 6 - 5, 6 - 2 yenmiıtir. 

Tekkaclınlarda; Yunanlı Lenoa 
Romanyalı Gelesco'yu 6 • 2 8 • 6 
mağlup etmiştir. ' 

Çif erkeklerde; Yugoslavyalı 
Koukouljevic ile Schacffer Roma 
yalı Pouhieff ile Mishu'yu (; • O 6 ~! 
8 · 6 yenmiıtir. ' 

Çift kadınlarında; Yuğodavyal 
Coı~sa !le Shreger, Romanyalı Zis 
sov~tz ıle Golesco'yu 6 _ 3, 6 • 3 
maglup etmi9tir. 

Çift. muhtelit maçta; Yuıroılavyı 
lı Costısa ve Koukouljevic, v.,...,. 
lavyalı Schacffer ve Sbleırer'i 7 • 1 
6 - 4 yenm.iıtir. 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 
1 TEŞRİNİEVVEL 93i 

iDAREHANE - Ankara cadde
,; No: 100 Telcraf adreaiı Milliyet, 
lıtanbuL 

6 
12 

Telefon numaralarn 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 

.. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kuruı 

750 " 1400 • 
1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen nuıhalar 10 kurut 

nır. Gazete ve matbaay• ait !fi• 
için mü diri yete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlarıa ma'uliyetini 
O.bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün nami hararet 16 , 

aEgari 11 derece idi. Bu
gün ruzgar mutedil poy • 
raz hava açık. 

Ati na 
Yolunda 

AT1NA 3 teşrinievvel 931-
Yunan Cumhuriyetinin payi
tahb bugün Türk Ba,vekili İs
met Paşayı ve Tevfik Rüştü 
B. i samimi tezahüratla kartıla 
dı. Sabahleyin daha vapur Pire 
limanına yaklaşmazdan evvel, 
bir tayyare müfrezesi Ege va
purunun üzerinde uçuşlar yapı 
yordu. Bu, Y unaniıtanda hazır 
!anmakta olan kabulün ilk te
zahürü idi.. Ege bir müddet tay 
yarelerle beraber ileriledikten 
sonra iki Yunan torpido muh
ribine tesadüf ettik. Muhriple
rin biri Egeyi sağma, diğeri de 
soluna aldı. Ve bu suretle Pire 
limanına kadar bu muhripler 
ve tayyareler bize refakat etti
ler. 

Ege Pireye yaklaştıkça, !ima 
nın ve limana hakim tepelerin 
kamilen Türk bayraklarile do
natılmış oldnğu görülüyordu. 
Dürbin ile Yunan bayraklan
nm yanında kırmızı beyaz bay 
rağımızın sallandığı seçiliyor
du. Nihayet bir müddet sonra 
dürbinle gördüğümüz manzara 
yı gözle görmeğe başladık. Bir 
müddet daha ileriledikten son
ra, bizi istikbale gelen halkla 
dolu tek tük romörkörlere tesa 
düf ediyorduk. Daha ıonra bü
yüklü küçüklü romörkörler ka
rınca gibi Ege'nin etrafım aldı 
!ar. lçindek; halk "Hoş geldi -
niz., diye bağırıyor, ve vapur
lar düdüklerini öttürüyorlardı. 
ismet Paşa, Tevfik Rüştü Bey 
yanında olduğu halde vapurun 
üst güğertesinde şapkasını çı
kararak bu samimi tezahürata 
samimiyetle mukabele ediyor
du. 

Pire limanına girerken bir 
düdük vaveylası koptu. Liman 
daki yüzlerce vapur ve romör
kör düdüklerini öttürüyorlar 
ve ismet Paşayı selamlıyorlar
dı. Liman kinde ilerledikçe, 
iki sahilde halkın kalabalığı gö 
ze çarpmağa baıladı. Ayakta 
durulacak ne kadar yer varta 
kamilen işgal edilmişti. Pence
relerden, damlardan, vapur di
reklerinin üzerinden Atina ve 
Pire balkı şapkalarmı çıkara-

..... ____ .. _ - =-~ 

iki kör 
- Fransızcadan -

Bu köprünil'ıı diğer köprü-ı - Sen gözlerini kaybedeli 
!erden başka bir farkı yoktu. çok mu oldu? 
Bütün köprüler gibi bir köp- - Efendim, ben anadan 
rü. doğma amayım. 

Fakat orta yerinde, yan ya - Sen hakikaten ama mı-
na denecek kadar yakın bir sın? 
mesafede iki kör dilenci, ııe- - Efendim, benim ailem-
lip geçen yolculaclan dileniyor de yalancı yoktur • 
)ardı. Cömert zat elile kaşını ka-

Bu sırada, elinde köpeği- tıdı ve ıodu: 
nin zincirini tutan bir efendi - Şimdi ben ne yaptıın? 
geçti. Zeki köpek efendisinin Sağdaki dilenci içini çekti 
arkasında değil, önünde gidi- ve meyüsane bir tavurla dedi 
yordu. ki: 

iki dilencinin iki ağzından - Ne bileyim ki ne yaptın? 
ayni nakarat iıitildi: Görmüyorum. 

- Allah rizaaı için bu ama Bu ıırada soldaki dilencinin 
ya bir sadaka... aesi duyuldu: : 

8u avazalar geçen efendi- - Nesd bilmiyorsun ya-
nin merhamet binine dokun- !ancı! Sanki efendinin elile 
du. Derhal elini yeleğinin ce- kaşını kaşıdığını görmemiş, 
bine götürdü. Fakat orada bir bu dolmayı bana mı yuttura
tek on kuruş buldu. caksin? Efendi, bu amayım 

Bu bir tek on kurutu iki diyor ama, inanma! 
dilenciden hangisine versin? Cömert adam §aşırdı ve bu 

Hangisi bu paraya daha defa soldaki dilenciye tevec-
müstehak? cüh etti: 

Sağda oturan mı, solda otu - Dostum, dedi, demek ki 
ran mı? sen ama değilsin. Çünkü ka-

Mühim, çok mühim bir tımı kaşıdığımı gördün. 
mesele? - Amayım efendim ama, 

Cömert zat mahirane bir şu yanımdaki muraının sızı 
siyasetle sağdaki dilenciyi is- aldatmağa kalktığını gördüm 
ticvap etti: de, tahammül edemedim . 
_ .................. _._............................. Cömert adam, bu defa elile 
rak bağırarak Ege'yi selamlı- çenesini kaşıdı ve soldaki ama 
yorlardı. Nihayet birer birer ya sordu: 
teşrifat romörkörleri gelmeğe - Ben timdi ne yaptım? 
ba.şladılar. Evvela liman ku- - E yaptığınızı ne bileyim 
mandanı geldi. Liman namına efendim? Görmedim. 
boşamedi beyan etti. Yunan Bu defa sağdaki dilencinin 
erkanı harbiyesinden bir mü- sesi duyuldu: 
messil de geldi. Sonra sefaret - Vay yalancı vay! Efen. 
heyetimizin mutu Egeye yak- dinin sanki elile çenesini kanş
laştı. Bunu müteaktp boş bir tıdığını görmedin öyle mi? 
romörkör İsmet Paşayı, Tev- Asıl mürayi sensin be herif! 
fik Rüştü Beyi ve refikaları Ha Bu sırada sağdaki dilenci 
nımefendileri aldı. ikinci muşa ayağa kalktı, ve sola doğru 
Paşa Hazretlerinin maiyetleri, üç adım yürüdü. Soldaki dilen 
üçüncü muşa da gazeteciler ci de ayağa kalktı. Sağa doğ 
bindiler. ismet Paşayı sahilde ru iiç adım yürüdü ve iki rakip 
M. Venizelos ve Yunan erk&nı yumruk yumruğa gddiler. 
hükiimeti bekliyordu. Halkın - Sen benim itime ne ka-
alkıt tufanı arasında iki başve- rışıyonun? 
kil yekdiğerinin elini sıktı. Bu - Ya ıen benim itime ne 
dakikada toplar atılıyor, va- karışıyorsun? 
purların düdükleri çalıyor, halk iki kör dilenci böyle birbir 
tezahürat yapıyordu. Bütün bu )erile kavgaya tutuşunca, vazi
kabul merasiminin en şayanı yelten istifade eden cömert a
dikkat tarafı samimiyeti idi. dam, yine önünde köpek oldu 
Pireden sonra otomobil ile Ati· ğu halde, yoluna koyuldu ve 
naya gelirken, yolların iki tara bir tek on kurutu tekrar cebi
fına sıralanmış halkın alkışla· ne koydu. 
rmdan bu samimiyet görülü- Çünkü bu cömert adam, ha 
yordu .. Atina şimdi baştan başa kilcaten ama idi. 
kırmızı • beyaz ve mavi - beyaz 
bayraklarla donatılmıştır. Lo
zan, Ankara ve Atina Türk -
Yunan münasebatının üç mü
him merhalesini teşkil uiecek
tir. Lozanda Yunanlılarla sulh 
yaptık.Yedi senede aramızdaki 
ihtilafları hallettikten sonra 
M. Venizclosun 1930 da Anka 
rayı ziyaretile Türk - Yunan 
münasebatı yeni bir merhaleye 
girmişti. Şim~i Atinıı ziyareti
le bu münasebat son samimi 
safhasına girmetlredir. Buna 
en büyük delil, Atinalıların bu 
günkü samimi tezahüratlan
dır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

latıanbul Matbuat Cemi
yetinden: 

İstanbul Matbuat Cemiyeti 
mutat heyeti umumiye içti
mamı l Teş. e. 1931 Perşembe 
günü aktetmek üzere içtima 
etmiş ve ekseriyet temin edi 
lemediğinden içtima 8 Teş. e. 
931 Pecşembe gününe talik 
edilmiştir. 

Bu içtimada mevcutla iktifa 
edileceğinden azayı kiramın 

yevmi mezkurda saat 13,30 
da cemiyet merkezini beheme 
hal teşrifleri rica olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 44 lakattan hayatı için yeni bir 
yol çıkacak sanıyordu .. 

-11-
AILE OCAGI BAŞIDÖNÜKLER Ahmet Nebil, o gün erken 

den matbaaya gelmişti. Öğle 
üzeri Beyazıt meydanına gide

ara sıra sizi kapıda bekliye- ceği için , evvelden yazılannı - Reşit Bey •. Bilmem ta
nır mısınız? Nemika Sırrı Ha 
oımm akrabasından .. 

- Evet. Kendini görmedim 
ama, şöhretini biliyorum. 

- işte o tanıttı. 
- insan haline bakınca hiç 

e musiki adamı zannetmiyor. 
- Değil mi? San'atkir yü 

ıü böyle mi olur? 

Kendi sokaklarının başına 
ıelmişlerdi. Ahmet Nebil tit
'Ck bir sesle soo cesaretini gös 
evdi: 

- Artık bir daha görü~e
oiyecek miyiz, Nebahat Ha
ıım? 

- Bilmem ki ..• 
- Her gün Darülfünuna gi 

iyorsunuz, değil mi? 
- Evet. 
- Müuade eder misiniz, 

lbrahim Necmi 

yim? ' hazırlamak, öğleden sonra dü 
- Arkadatlar ne derler? tüncesiz kalmak istiyordu. Fa 
Ahmet Nebilin gittikçe ce- kat, tek baıma masanın öniin 

sareti kırılıyordu. Nebahat bir de çalJJırken, telefon bir türlü 
den bire elini uzattı: kendisini rahat bırakmıyordu 

- Nebil Bey, şimdilik Al- ki .. 
laha ısmarladık.. Yarın dejiil, Evveli Semiha Nazmi Ha-
öbürgün yine bu vakitler Da- nım telefon etmiıti: 
rülfünun kapııma geliniz. _ Nuılsınız, Nebil Beye-

Delikanlınm yüzü birden bi fendi? Canım, bu ne kadar ve 
re açıldı. Benç kızın elini ha- fuu:bk? Geçen gün Şeyda Ki 
raretle, aevgile sıkarak: mil Bey sizi görmüı. Bilseniz, 

- Teıekkür ederim. Au re Muhte§em Nihat Hanım ne ka 
Voir, Nebahat Hanım. Anne- dar üzüldü. Ara aıra bir küçük 
nizin ellerinden öperim. ziyareti olsun derig etmese-

Dedi. niz ne olur ? 
• • 

O gece Ahmet Nebil çoeuk 
luk batıralarile, Nebahatla do
lu rüy•lar içinde uyudu. Bütün 
gençlik ateşlerile iki gün son
raki mülakatı bekliyor, bu mü 

Şikayetlerinden başlamı9, 
sonra Ahmet Nebilin mazeret 
cevapları arasında birden bire: 

- Ha! Kimmit, kuzum, o 
yanınızdaki genç kız? Şeyda 
Kimi) Bey met ede ede bitire. 

Çapras kelimeler 

Soldan sağa 

Bu akşam 

ELHAMRA M ı:. L .E t-.. SıNr.MASINUA 

Sabırsızlıkla beklenen ve MARLENE Dİ
ETRICH ve GARY COOPER tarafından 

SiN..:.MASıNiJA 

Paris'in bUtün mus "ki ve n~şesini tasvir 
eden HENRY GARI ve (Bouffes Parısi· 

ens) den MES LEMONNİER tarafından 
temsil edilen 

MONMARTR SEVDALILARI 

temsil edilen 
YANIK KALPLER 

(Morocco) 
·emsalsiz filmini görmek için filmini görmek ve işitmek için 

Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz. 
İlaveten: "BİR SEMA VER ETRAFINDA,, 1 İlaveten: "ÜÇ MAT AMORİS,. İspanyol 

Rus şarkıları ile bir musiki fantezisi muganni ve gitaristleri 

PARAMOUNT HALİHAZIR DÜNYA HAVADİSLERİ: İngiliz zabitanının resmi ge
ç"di - Honduras'ta kasırga· Venedik'te Gondol yarışları • Sinema yıldızlarının eğle~· 
cele::i - "LeanJer., z•rhlısımn denize indirilmesi - Bundan maada İsmet Paşa HazretJerı· 
"i~ Atinava •eyabatlerinin ve Balkan Olimpiyadlarının bütiltı tAferruattnı.., ve~i b;r 

-MAJİK 1 

BOUCOT tarafından 1 
temsil edilen GÜZEL 

ARTHUR 
KADINLAR 

MASÖRÜ 
Mükemmel Franfüz opereti 
filminin gördüğü büyük mu 
vaffa.kiyte binaen Pazar ak 
şamına (dahil) kadar de
vam ede{;eılctir. 

:; kopyesi gösterilecekt'r. 

Eiı- çek şaheserin unutulmaz mümessilesi dilber ve şa· 
yam perestiş yldız 

ARLETTE MARCHAL 
Yarın akşam: ASRI Sinemada 

SERBEST ASKI tasvirden 
DON VE YARININ KADINI 

filminde bütün seyircileri gaşi ve teshi..: edecektir. Di· 
fıer mümessilesi: .. lGO SYM .. ve .. VlVlAN GiBSOfi 
Iaveten: ZENGİN VARYETE NUMROLARI ile 15-

MET Paşa Hz. nin Atina'ya muvasalatları ve BALKA~ 
OLİMPİYATLARI 600 metre, 2 kı~rmlık kordeta. 

' 

llaveten: GRAZY CA TS 

1 - Ruh (3). Yama (2). Para ·-----------•• Meşhur dram artisti 
(4). 

2 - Herke.e maliım etmek ( 4). 
Dumanın bırakbğı (2). 

3 - Mükedder (5). Nota (2). 
4 - iğnenin büyüğü (3). Fare 

tuzağı (3). 
5 - ltv" (3). Atılgan (4). 
6 - Uzağa iıaret (2). Keyfli (6) 
7 - Kıı manzarası (3). Bir şe-

bir(4), 
8 - Vakti bildiren (4). Zaman 

(2). Her tarafı su (3). 
9 - Uzuv (2). Nota (2). 
10 - Az (3. Uzun değil (4). E

dat (2). 
11 - Bilenmit (6). 

Yukardan aşa/ı 
1 - Peri (3). Kasabın sattığı (2) 

Su taşıyan ( 4). 
2 - Aletler (4). 
3 - Hamam kundura11 (5). Ta-

ze değil ( 4). 
4 - Nağmeler (7). 
5 - Altın (3). Yama (2). 
6 - Budala (4), 
7 - Yıışa (5). Edat (2). 
8 - S.,pa (3). Devir (3). Kağıtta 

birli (2). 
9 - M!.zika (6). 
10 - Usta değil {S). Adese cin

ıinden (5). 
11 - Yama (2). Geniılik (2). 

•I 

Askeri mektep
ler ilinatı 

Askeri Liseler 
dürlüj{ünden: 

mu-

Askeri Liselerin 9, 10, ve 11 
ci sınıflanna kaydü kabUJ mua 
melesi 15 Teşrinievvel 931 ta

rihine kadar uzatılınıştır. Dö
nekliği o1mamak şartile talip 
olacaıl.daTdan İstanıbulda bulu
nanlar Kuleli Lisesine Bursa
da bulunanlar Bursa Askeri Li 
sesine ve hariçte bulunanlar 
da mahalli Askerlik Şubesine 
müracaat ederek Şubelerde!ki 
kaydü kabUJ şartlarına göre 
evraklarım tamamlattırıp yine 
Şubeler vasıtasile Kuleli ve 
Bursa Askeri Liseleri Müdür 
iliklerine göndenneleri ilan 
olunur. (6002). (2839) 

mi yordu. 
Diye, Şitlide kopan kııkanç 

lık ve merak fırtınasını hiaaet 
tirmiıti. 

Ahmet Nebil telefon batın
da ter döküyordu: Zavallı Ne 
bahat! bir gün yolda tesadüf 
edildiği halde, hemen Şişlide 
duyulmu§, hemen meraklar u 
yanmı§tı. Onun temizliğile 
bu yeni muhitin halini kartılat 
tırdıkça, Ahmet Nebil, onun 
hedefinin ötekilerce büsbütün 
mıeçlıul kalması lazım olduğu 
na iman ediyor, o salonlarda 
ismının duyulması bile onu 
lekeliyecek diye korkuyordu. 

Semiha Nazmi Hanım, tele 
fonun öbür ucunda bu bahis ü
zerinde sualler sordukça, Ah
met Nebil sanki en sevgili bir 
teyi kirletiyorlarmıt gibi için
den bir hiddet kaynadığını du 
yuyor, Adeta cevap vermemek 
makineyi kırarcasına kapamak 
istiyordu • 

izah yollu kekeledili ıöz
ler, Semiha Nazmi Hanım« 
güldürüyordu. Gizlenmek ister 
lfen meydana vurulmuş gibi 

CONRAD VEİDT 

Son Bölük 
fıihninde 

Pek yaıkmda M A ] 1 K' te 

Nur Osmaniyede Cezir Kasım 

paşa mahallesin'!le Nur Osınaniye 

caddesinde 17-17-17 N. mülreTrer N. 

lu fırın ve hanede mukim iken el· 

yevm ikametgahları meçhul olan 

Mihal, İJya, Metoti, Nikalaviç, Le-

fon efendilerle V8'1iliki, Anna Fu- , 

rusa, hanımlara, BeyoğJu icra r.iya .. 

1 setinden A. Marko efendinin bor· 

cun<hın dolayı Norosmaniycde Ce ı 

zir Kasım paşa mahallesinde Nu
rosmaniye cadde.sinde 17-17-17 mü
kerre numaralı bir fırın ile bir kah 

1 
ve ve odaları ve iki dükkarun sa- 1 

tılacağından 8'ltl§ tarzının, tayini 
zımnında hisseı<Ja.r sıfatile sizlerin 
de hazır bulumnaklığınız icap etti

VlCTOR VARCONl 
tarafından temsil edilen 

VARŞOVA KALESl 
filmi Lehistan'ın istiklali mücadelesinden .bir safhadır. 

Kibar halkın mecmai olan ARTiSTlK S1NEMASI 
yann AKSAMAN iTİBAREN VİY ANADA 

BiR KIZ SEVDİM Almanca sözlü ve şarkılı 
r·1hte~ern fiJ"Tl;n; hk~;n-ı edecektir. 

Heyeti temsili 
yesi başında ü 
büyük san'atkar: 
GRETL THEİ · 
MER-WERNE.k 

FUETTERER 
ERNEST VE· 

REBES 
İlaveten: İsmet 

Paşa Hz. ile Tev
filk Rüştü Beyin 
İstanıbuldan başla 

yan ve tekmil teferruatiyle gösteren Atina seyahatlan. 750 
metre 2 büyük kısım. 

" 

ğinden, 1.11.931 tarihinde saat ıı ----•Türk Yavrularına----· 
de Beyoğunda Tak.simde tora itiraz ı ' 
merciinde hazır bulıınmalıılığmız ve 
ya kanuni bir mümessil gönderme- l 
niz lüzumu beyan ve işbu ilan vara 
kasrnı ikametıgfilııoızı meçhu.Iiyeti -
ne binaen davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur, ' ~~~~~~~~~~~~-- ! 

ı bl ... ı· 1 stan u 5 ıncı ıcra memur ugun 
dan: 

Mahcuz 1 At ve 2 tane inek 
13-10-931 tarihinde saat 9 dan itiba 
ren Yeniköy.dc vapur iskelesi mey· 
danında satılacağı ilan olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 

"Tayyare kanatlarına ait rsJahat., 
hakk:ıı>da olan bir ihtira beratı ta-

ı 
Jebi için İstanbul Vilayeti celileeine 1 

15 teşrinievvel 1928 tarihinde tak ı 
dün olunup 28644 nuınara ile mu 
kayyet müracaat üzerindeki hukuk 
bu kere ferağ veyahut icara verile 
ceğinden mezkur ihtirayı satın al
mak veyahut isticar etmek arzwııın 
da bulunan zevatın lstanbul Bahçe 
ka.pı Tag han No, 43-48 de mukim 
vekili H W, htok Efendiye müra 
caatla!'ı, 

makineden akseden küçük kah 
kahacıklar bunu pek belli edi
yordu. Ahmet Nebil dişlerini 
sıkarak bahsi değiştirmek isti 
yor, izahattan kaçarak Semi
ha Nazmi Hanımdan kocaaı
nm, oğlunun, Ferit Necdet 
Beyin sıhhatini soruyordu. 

- Sormayın, Nebil Bey, 
hepsi sizin için merakta. Hem 
sizi kıskanıyorlar, hem de bir 
den bire ortadan çekilmenize 
ta§ıyorlar. Nevzat sizinle ar
kada§ olmasını çok istiyordu. 
Sizin için Mebruke Numanı 
elimden aldı ama, gücenme
dim,, diyormuı. 

- Yok, canım, ne mlrnue 
bet ? 

- Ne münasebeti de var 
mı ya, Nebil Bey? Bize de mi 
lololi? Süheyla Hanımın evin· 
den birden bire kaybolu9unu
zu anlamadık mı sanıyorsu
nuz, kuzum? 

- Evet ama sadece Mebru 
ke Numan Hanımı evine bıra
kıp döndüm, 

- Haydi canım, beni mi' 
kandı.-acaksınız? Hem kendi-

YURT BiLGiSi 
KAZ 1 M SEVİNÇ 

llk mektepler ıçın 

En çok beğenilen, en nefis basılan 
ve en müsait şeraitle satılan eser budur. Görmeden .ki

tabmızı intihap etmeyiniz. Talep üzerine derhal nümune 
gönderili;r. Müracaat yerleri: Ankara caddesinde Cağaloğ
lu yckuşunda Kainat Kiitüpıhanesi ve Dilsiz zade Hanında 

2 numarada Sıtkı Hamit Bey. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SiGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kump~nyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

Telefon: Beyoi{lu 2002 

nizi koruyun. Nevzat bir şey 
değil ama, Kemal Reha Bey 
pek sizi affedeceğe benzemi
yor. Sonra Muhteşem Hanım 
da ... 

- Muhteşem 
Yoksa ona da bu 
söylediler mi? 

Henım mı? 
saçmaları 

- llibi, Nebil Bey, bizde 
duyulmadık bir 9ey olur mu? 
Ferit Necdet Bey dün bana bi 
le, "Nasıl oldu da Nebil Bey 
seni teshir edemedi?., diye so
ruyordu. 

Yine tuhaf bir kahkaha Ah 
met Nebilin sinirlerine battı. 
Ne yapmaliydi, yarabbim, bu 
kadmlann elinden yakasını kur 
tarmak için ne yapmaliydi? 
Ne yapmalıydi ki Şitli muhi
tinde geçen o bir haftalık ha • 
yatın hatıralan hayatının ta
rihinden silinsin? 

Semiha Nazmi Hanımdan 
sonra Süheyla Hanım telefon 
etti. Bu, daha ıiddetli, daha 
imirane bir telefondu: 

- Ne oldunıa., kuzum? 
Artık ıize ıüceniyoruz. O ka 
dar defa telefon, dıı>.vet .. Hiç 

aldırmıyoraunuz ! Bu kadar da 
kaytaızlık olur mu? Eğer bı; 
cuma da beni sinemaya götür· 
mezseniz, bakın haberiniz ol· 
sun, size güceneceğim. Yüzü· 
nüze bile bakmıyacağım artık .• 

- Affınızı rica ederim, 
Süheyla Hanım, gerçekten 
çok meşgulüm. Reşit Bey ba
na birçok i§ler verdi. Mesleğe 
ilk giritim olduğu için hiç bi
rinde küçük bir ihmal bile gös 
termemek istiyorum. 

- iyi, iyi .. Fakat bu cuma 
muhakkak beklerim. Opera'da 
pek güzel bir film var. 

Hanıri aeans aize daha mü
nasip gelirse ona gireriz. Ol
maz mı? 

- Süheyla Hanım ... 

- Yok, yok, yine kaçamak 
yapmayın, kuzum allah a~kı
na ! Bakın, eğer bu cuma be
nimle sinemaya gelineniz size 
çok mühim haberler verece· 
ğim. 

- Neye dair, Hanımefen• 
di? 

(Devamı var) 
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..U · • ..... dikti. llıtiy• aır l• ı fit ~ yapmak üzere harekete l"!i 
(Baş< 1 inci sahifede) = elilli tanrıamdan in- ti. En öade Harbiye mektebi talebe 

'-.. H 1 ~ - d ~= eu--"" mil- ııi mn•ibl•n bera1ıer muntazam• 

Kurtuluş Bayram 
;::"- ükilmet merkezi olan ·~ diı-den - ua -- 7

- • .._,__,_ -''-"·--'•-'• D--larnıda d 
_,,. kara ve denizden bu suretle lf letin biiyiilı: orclaau, - ba -yet --7-•7 ___ .... • 

~etmekle .. ırtarclaDiısİ ıraY.e ~ itimada llyık oldılfunu ... ...._ mir maiferler vardı.. 
ı;ı,ıeri Türki · ki- v• ıalıilili ~ Bando latildil marı-
li ~n edil:ıın ,.......tmiflerdi. ~ afuatoe ,_,.;, Iıütiia ci1ıaa a- plıyanla. Trilıüniia öniiııe p-

Hırs ve atkın içinde Jiiriiyen bu rken ,.ım. aen uyeıuktm. 26 .. lince S-S ı.lelıe Iıatlıırmı keskin 
4iİttnanlar sanki lıiae (Türkiye bun- :;:.toa ır-U Iııütün cilıan ıııldan lıir döDdiirütle aai• çnirdil...-. Şülı:
.... sonra bizim için lıir müa-1• - Üftİi. Ba braabktan semadaki rü Naili Pata71 ııelimlıyorlardı.. Pa
le olacak) ihtarım yapıyor ve cihan ;':ı"'ızıar da ürlımüı ve çekilmiıti.. p ı.lelıeyi lıilmakalıele ael;maldı. 
tiinıul tari1ıimizi tiyah bir tülle 1ı:apa O bütÜD lıu ;temin taıranlıiı Talebe a«t adnnlarla lıalkın öaün
Faealdarnu pcıı•di,............. Hatır- ;ç:;:"t.ıı: f111e ......ır. O aydmlılı:, o d• ıreçerierken ıiddetle alkıflaıu
.":nak istediğim O -·um ~erin rc8 Alyon daflarmda, deı elerinde yorlardL Harbiye talebeaiııi A.ı.eri 
ilıı ıciai de 16 ma7t. Bu tehir lıaDo toplannı yerlettirmek. lat'alanna blılıiye, Knleli, Maltepe Ye Denia li 
16 mart aabalıı 

14
kaia çıkttiı zaDJ1U! yol p.termell için senin tutuıturdu aeleri takip etti. Bunlar da çok ...., 

4er köte lıqmı keailmit, -~~ l'N1ll! iun çıra " - qıldarı idi. O ıe- - yüriiyorlardL Bilbaaaa o.iz 
daire.ini itıral edilnıit• bütun f"hri cenin elinde tuttuiun çıra ve mum liaai talelıeai çok a«t adımlarla na 
İirkütiicü bir tethif ile çnrilmit ırilr :Iİyaaı 26 afuatos ırününü yarattı. zan dikkati celbecliyordu. Müteakı
ıniittü. O pn lıu za...ıtı tehri~ ,.__ Ve aydmlattı. O çıra ziy~ ır"!'et- ~ b_ir piyade alayı, bir s~vari bölü 
doludaki aıillet t.urtanc:ılart ile ra- ten ye bıratan kör olmuı gözlen aç· gu, bir topçu taburu geçti. Kahnı
bıtası clalıi kopanlmak iateamit .,. b. S- 26 afaatos aabalıı Afyon c1ai man aakerlerimiz ıiddetle allatlanı
Şehzadelıeıınde yirminci fırka kani' larmda bir ael gibi tattın. Akdenize yO&"du, askeri kıtaatı polis müfreze
ıilu lıaaılarak sabahın ııeiıerinde - clayanclm. Meriçe dayandın. Eair ııİ, itfaiye otomobilleri takip etti. 
,umıme ayayan uilı neferlerimizden memleketlere haliı sünleri lıediye Bundan sonra ıelıir bandosu ıreiftk 
bir kısım ........nçe ıebit eclilmitti. ettin. Bize de 6 teırinieneli verdin. tribünün kartıaında ahzi mevki et-

'ipnanııı bu telıclitl...-ile de bid Büyük Guil ti. 
• ınha hareketimiz t.arııaında, Bu millet içinden ve dııından ha- Darülfünun/ular geçerken 

bır d lupırdandmı~ '?" ~ ~~ !'- baaet hançerleri saplanarak bütün Bir az sonra büyük Darülfünun 
rP1rct eseri göıterdınız mı hepınizl dünya dütmanlığı karfıamda yapyal bayrağı altında DarüUünunlu genç 
l>iiyle mahvedeceğiz) demek istiyor- na devletaiz ve teşkiü.taız kald~ğı ter ıreçti. Bu sefer Darülfünunlular 
l~rdı. Bibuyorlardı ki hür dolan ~· gÜn batma bili tereddüt sen geçtin. ber zaınankinden fazla kalalıalık idi. 

ima hür kalan Türklük rubu zil. Sen iJAret verelin. Bu heykelin tan- Ve önlerinde MYgili bocalan Ethem 
ve eaaı-ete tahammül edemez. Bu zir ettiği ıribi bu millet bili. tereddüt Akif Bey yürüyordu. Tribünün öaü-

ıtkın ve gafil iıoaanlar bilmiyorlar- senin pefine düttü; aenin if&reline ne gelclildet"i vakit ıapkalarını çıka
_,. ki (y&Jamak yolu üzuinde mu• baktı. O, senden kuvvet aldı. S... rarak Şükrü Naili Pllf8yı ıeliınlach
lradd...- en acı ölümleri gözüne aldır ondan kuvvet aldın. Böyle bir vata." alr, Pafft mukabil selam verdi. Da
mağı yapmak için ölmesini bilme- kurtarıldı. Bir devlet kuruldu: Bır rülfünunlular geçerken tidcletle al
yen bir millet yaf8yaınaz) kaidesi tarih yaratddı. Dünyanın ~yn. ~": tuılandıLu-. Darülfünunu izciler, ti. 
Türkün esaslı bir clüıturudur. Hıra iiıtirildi. Teceddüde terakki ~e ıtı~ ıe talebesi takip etti. Bu meyanda 
•e gururdan karannıf gözlerile bir hareketi tıpkı Afyondan lzmıre gı- lı.ız liaeııi ve orta mektepleri talelıe
ıey ırörmeyecek bale gelmit olan bu elit gibi aüra'tle ile~ı:yorlar: Bu elri vardı. Hamrn kızlanmız munt.. 
-ğnır müstevlilere bu emri vakii millet o ırün olduiu gıbi bu gun de zam ıiyinit ve yürüyüıleri ile takdir 
ölünceye kadar kabul etmit ırı"lıi P- aeninleclir. Ve daima seninle olacak- alkıılan topladılar. 
len bu millet sakin bir çehre ile on- tır. Bu nesil teref vercliii.? bu mey• Bu,,dan sonra mehterhane muzika 
lara baylariıı Biz ,....ma1ı: memba· danlarda bundan sonra dutman ~ıt' aı ve eınaf cemiyetleri geçti. Esnaf 
lDJn ölümde oldufunu bilen bir mil alanna tüfenk çııttınnayacak Turk cemiyetleri bu ıene daha itina ile 
!etiz; bu vatan ve 'ıu millet öldürü- sancağından ~tka ba~ açdır?'4• geçi~ resmine ittirak etmiflerdi. H...
lemez, dedi. ya~tır. O ~nl~ tarihte bu ~ille- cenuyet bir otomobil içinde aan'atini 

Keneli vicdamndan, ıröaül ye ima!' tin bir d~ha ımkan venneyecegı acı temsil eder vaziyette ıreçtil...-. 
kaynağından lı:unet aldı. As - ye oon hitıra olecıılı.tır. Saat bir buçuktu. Geçit resmi ni-
da her milletin bir giinüne bile gıp- Bundan dokuz sene evvel dütman bayet bulmutta. 
ta ettiği ve ber pnü dünya için bir orduları Dol.ınabahçe meydanrndan Kolorduda arzı ıükran 
.-,ana ifade eden Türlı: iatildil miica waptı'-'--dan gaflet ve hataların- Saa 

1 ı •--L··l k , ıuanu t 16 buçukta ıehir narıımıı bir 
hedeıi>.i kurdu. tte • .....,.. un ur• dan utanan mücrimler gı"bi Türk a-. · .....ı aza heyet kolordu kumenôanlığma gide 
tulut ırünü olan 6 tetnnı• 0 zım" ve kudretinin önünde toplandı- ......ı •• ..ı....:_ --L "el · elen bi ..- .-~ orduya olan minnet ye 
nıetli tarihin pnlı uuu enn • lar, derin ve başiyetli bakıtlarile bir ıiilı.ran biılerini Şükrü Naili Papya 
ri oldu. tarih gibi duran Türk askerinin hu- arzetti. 

Biz bugüu bu meydanda toı>\m- zurunda bir mebette bulunurgibi bu dık, 
0 

tarih yaprağını okuyoruz. ıu ile eğildiler. Ve bayraklarını aaıı Akşamki ziyafet 
Muhte;·•m hemşerilerim, peüli. ba- cağımızın önünde eğdiler. Nihayet, Akşam aaat yirmide Peııı Palasta 

tırlarsınız ki lstanbul halkı 13 tetri vatan hizmetinde senelerce gizli giz- belediye orduya bir akşaın ziyafeti 
nievvel gününde bafiayan ve 16 ti ikaya mecbur tuttuktan bu feda· verdi. Ziyafette tdırimizde bulunan 
mart hşreketi ile şiddetlenen o zul- kir l atanlıul balkımn teınileri al· melı'ualar ve sair zevat hazır balunu 
mun debıet ve şiddeti altında tam tında aamit bir hayal ıribi ıremilerine yordu. 
dört sene inledi. Meclisi Meb'u-- çelı.ilip gitti!...-. Bu suretle düıman Gttccki ten11irat 
na kadar her yer; i11a ledilmiı, bu donanma ve onlulan Çanakkale H Gece tebirde, ......,; busuai lıütün 
memlekette adet.. he. köşe batına sonra bir defa daha, falı.at bu sefer müea.-eler elektrikle tenvir ve tez. 
bire, düşman karakol•• ve orduıriıhı aiyaıi bir hezimetle latanbuldan dö- yin edilmittir. 
brulmuş ve bu şehır halk~n.a bugü~ nüyorlardı. Ne gariptir. O feli.ket 
tasavvur ve ihtimalin bancınde go- günlerinde vatan hizmetlerini unuta 
rülcn en ağır ve t•nİ es~r m_~ele- rak derin bir gafletle dütmanlann 
si tatbik edilmışti. Bu mılletı mkıra· muvaffakıyetin• çalıtan bir kııım 
za uğratmak, cazip va_rlıklarına te- gafil vatandqlar gene Türk~n, Tür 
Varüs etmek için bin bir vasıtaya te kiyenin aineainde ~·Y~· Turk bey 
•c35ül etmişlerdi. ra iiının azametli golgeaıne ıığınıyor 

Şehitlikteki 
merasim 

izzeti ncfsımizi kırmak, bizi büs- du. Biz bunlara da sadece bcd~t 
bütün yıldırmak için kadın, erkek, insanlar dedik ve acıdık. B~ v~e 
ihtiya•· ec.-~ her {crdimize her türlü ile bir noktaya itatet etm~k ıste::;:'k 
fe,,.alıldarı tn•bika kalkışmışlardı. Yeni bir sema.altında kuruımut ç 

Şehitlikleri imar cemiyeti tarafın
dan vücude getirilen Edirnekapula
ki ıehitliğin küşat merasimi dün sa
at 15 buçukta yapılmııtır. Şehitliğin 
1'.apısında merasime batlıuunqtır. 
Mernıimde Büyük Millet Meclisi re 
isi Kizım Paşa, kolordu kumandanı 

&f&.Vı uı nB .. , Şükrii Naili P aı· M b"dcli 

!Başvekilimiz Atina ve Pirede coş
kun tezahüratla teşyi edildi 
(Bll§ı birinci sahifede) 1 memleket gazetecilerinin aar-

gueteciler t...-hia edi1-iıler ye fettikleri gayretlerin muvaffa
cidailn nankör ~e nimet natina• olan kiyeti terefine kaldırıyorum." 
harpten sonraki aafbaamı çok yakın- H A. . 
dan takibe devam etmiıt...-clir. Harp . ~vas !anamın ~tin• mu-
vahıetinin tevlit ettiği heyecanlı ve h~b~~~ ve. ~tına ecnebı matbuat 
~~ bütün facialar karfıaında müt j bı~lıgı reıaı olan M. Bronnaire, 
bit bır boranın vermit olduğu b...-as Turk - Yunan uzlatmasmm ec-
ile ti~~ ve harbi tel'in ettik. ~- ı nebi gazetecilerini ne kadar 
l~enmızuı kudretsiz olınaaım ıat~ memnun ve bahtiya tf "· · 
auyoruz. Fakat bu kanlı mücadelele d t · d . .r ki~ ,1,gİın~ 
rin ·-'-- oldukal · -1um·· üne ya e mıt ve enııttır : th· -.. rı maano aki . .. k 
de baia olmaamı biç bir _., anu r. . mesaınızın. ve mu areneti 
-.edilı. ve etmiyoruz. Haldmı mü- nızın muvaffakiyetli semerelr 
dafauı hiuini muhafaza ettik, fakat vermesini bütün ruhumuzla te
balı.aız bi~ t_~vüz hissi de kat'i ~ menni ediyor ve doatluğunu
au~e ~künden aölı.ülmiif " tela it zun mütekabilen büyük millet-
edilmıttir. Artıt. iki memleketi ayı- 1 · · • k dd ·· · 
ran hudutlar ·ıı ti d ki ·· ennızın mu a eratı uzennde 

mı e er araam a mu .. kü" ld • kad 
nuebetleri kaldıran minialar olmak mum n o ugu ar mes'ut 
ınalıiyetini kaybetmiıtir. Herkes ve neticeler göatermeaini azulıyo 
faaliyeti teaia eden b...- t9Yin pifda· ruz." 
rı olan ırazeteciler milleti...- arasında 
ki muhabbetin de sancaktan olmut
lardır. Aziz arkadatlarmı. milleti• 
rin inkitafını ihata eden asil fikir!• 
rinin piıdan olan matbuat ile fBb•• 
lanmzın ve matbuatmızm şerefine 
kadehimi kaldrıyor ve aramızda ıizi 
görmekle mea'ut olduğumuz aıil ve 
nazilı. miaafirl...-imizin terefine içiyo 
rum.,, Sıvaı meb'uıu Necmedclin Sa 
clılı Bey Yunan matbuat cemiyeti re
ia!:nin n':'tkuna cevap vererek te,ek
kur etımş ve demiıtir ki: ''iki mem
leket matbuatmın azasından olan 
bizler, Türlı. • Yunan dostluğunun 
sağlam eaaılar üzerine ınüeııeı oldu 
ğunu söyleyen iki asil başvelı.ilin 
sözlerini biliyor ve talı.dir ediyoruz. 
Bu cloatluk yalnız harici aiyaaette 
yapılan bir değiıiklik değildir. Fa
kat vatanlanmızın bulunduğu Akde 
nizin bu kö,eıinde vücude getirilen 
derin ve batta diyebilirim ki ihtilila
ver ve iki milletin hakiki menfaatle 
rine istinat eyleyen bir tebeddiil
dür. 

Biz iki memleket gazeteci
leri, memleketleriıniz efki.n u
mumiyesini şimdiye kadar yan 
lıt iıtikametlere gitmekten, 
demagojik hatalar irtikap 
etmekten muhafazaya nasıl ça· 
lıttr!t aa, bu samimiyet havası
nı da o ıuretle devam ettirme
ği vadediyoruz. 

Balkanlar muhitini ıulhün 
mukaddea toprağı haline getir
meği ve ıulb ye .,üınü imtizaç 
la halledilmiyecel( hiçbir ibti
li.f olmıyacaiı hakkında bütün 
dünyayı ikna etııaeği kendimi
ze vazife biliyoruz. Kemali be
lagatle dehıetini tarif etmit ol
duğunuz harp, İsmet Pa,anm 
da teyit etmiı olduğu üzere ar 
bk bundan böyle kendi aafl~rı 
araaında Türkiye ile Yunaniı-· 
tanı bulamıyacaktır. Bize göı
termit olduğunuz bu kadar ha
raretli ve bu derece karde§çe is 
tikbalden dolayı size bir defa 
daha teşekkür ederiz. 

Kadehimi, Türk. Yunan 
doıtluğu ve Yunan milletinin 
inki,af ve tealisi ve iki dost 

Yunan garetttlerinin 
neırigatı 

ATlNA, 6 A.A. - Gazete
ler, Salibiahmer hastahanesine 
200,000 drahmi teberru etmiş 
olan İsmet Paşanın bu asili.ne 
hareketini takdirle kaydetmek 
tedir. 

"Elefteron Vima" diyor ki:. 
"lamel Pata buradan giderken 
bütün Yunan milletinin, şahsı
na kartı beslemekte olduğu mu 

habbet ve takdiri götüreceğin

den emin olabilir. Muşarün!ley 

hin bu muhabbet ve takdiri ka
zanması için dürüst aec:iyeaini 

ve kahramanane etvannı gös

termesi kifayet etmiştir • 

Bugün nazırlar, yeniden top 
lanmıtlardır. 

• Enis Bey ile M. Polihronya
dıe bu dakikada bir tebliğ met
ni hazırlamaktadırlar. Bu teb
liğ, nazırlar meclisinin tnsvibi 
ne arzedildikten eonra matbua 
ta verilecektir. 

Öğle vakti, Atina belediye
sinde bir kabul resmi yapılacak 
tır. 

Saat 13 le Phaliron otelinde 
Atina gazetecileri cemiyeti, 
Türk arkadaşlarma bir öğle zi
yafeti vereceklerdir. 

Aktam, lamet Pata Hazret 
)eri ile rüfekaamm hareketin
den evvel Pire Belediyeainde 
bir kabul resmi yapılacaktır. 
Veda da istikbal gibi hararetli 
olacaktır. 

Bu bir misıtldir 

' ne parlamer.tonun yarm aktam 
kapanmasmı ittifakla karar al
tına almıftır. M. Mac Donald 
gelecek intihabat tarihini yarın 
bildirecektir. İntihabatın 28 ya 
but 29 tetrinievvelde yapılma-

1 
aı muhtemeldir. 

Amerikada sekiz banka 1 

daha kapandı 
NEVYORK, 5. A.A. - A

merika'nın muhtelif yerlerinde 
bugün 8 banka daha gİ§elerini 
kapamıştır. Bu bankalardaki 
mevduat yekWıu 13 milyon do
lan geçmektedir • 

Kudüste bir komünist 
matbaasında taharriyat 

KUDOS, 5. A.A. - Zabıta 
bir komünist matbaasında ta
harrivat yapmıf ve fesat ç.kar
mak maka.dile baaılmıı birçok 
~a~~me ve riaaleler ele ge
çırmıthr. 

işsiz gemiler 
BERLIN, 5 A.A. -Alman 

gemi kumpanyaları, baıvekile 
bir iatimdatname göndererek 
Rhin'de gemilerin yarıaından 
fazlasının sakatlı olduğunu ve 
ancak o/o 25 inin muntazam ser 
vis yapmakta olduklarını bil
dirmitlerdir. 

HAMBOURG, 5. A.A. -
5~0,000 ton hacminde 1,100 ge 
mı, hali hazırda Elbe halicinde 
muattal birhalde bulunmakta
dır. 

Fasta Fransızlar 
RA~A T, 5. A.A. - F ranaa 

kıta'atı, yerli eşraf ve ehali ile 
mutabık kalarak Ouar-Zazat'm 
takriben 100 kilometre cenubin 
de ki.in F oumzquid vahasını 
hi.diıeaız itgal etmittir . 

Daha geçen mart ayından 
iatilqaf kolları öteden beri gÜ· 
zel bir yol ile Ouar-Zazat' a 
merbut _b~lunan bu vahayı ziya 
ret etmıttı, hemen bir tayyare 
meydanı ve bir poata tesia&tı 
yapılmasına batlanılmıtbr. 

Venedikte kuşlar çok 
seviliyor 

MILANO, S A.A. - Kafes 
ler içinde kapadılmıt olan bin
lerce küçük kut sahipleri tara
fından umumi bahçe müdürlü-
ğüne teslim olunmutlardır. 1 

Berlin S. O. 36 
Dr. K A D E' nin 

lSTBMO~ llil 
Miistahzırı; Kasabı nefea darlı 
ğı, zatUrree, akciğer iltihabı ve 
cr4> ibtilatına karşı tayanı tav 
si.yedir. Bütün eczane ve ecza 
depolarında satılmaktadır. 

Devredilecek ihtira beratı 

-selllllo:.- mevadı tlyafının <loku

ma makinelerinden çıkmtılann<la 

bükme ameliyatı,, hakkında olan bir 

ihtira beratı talebi için İetanbul Vi 
layeti celilcsine Z8 teşrinievvel 1929 

tarihinde takdim edilmiş olup 19842 

numara ile mukayyet müracaat üze 

rindeki hukuk bu kere ferağ veya 

hut isticar etmek arzusunda bulu· 

nan zevatın İstanbul Bahçckapı Taş 

han No. 43-48 de mukim vekili H. 
W . lstok l!;tendiye muracaatl•u. 

Tiyatro, Sinema 

lııtanbul Belediyesi 

Darülbedayi temsilleri 

Bugün akşam saat 21.30 O. 

NAMUS 
Piyes 4 Perde 

Yazan: Südet"-ı 1 
mann; Tercüme e-

den: Seniha Bedri ~ıl 
Ya.l~ız: Üniformalı /ıııı 
Zabıtana ma!Muıı /1/11/l 

Altı yaşın<lan aşağı olan çocuk 

!ar tiyatroya kabul c<lilemezler. 

Kadıköy Süreyya Sineması 

SÜREYYA opereti 

Gül Hanım 
Operet 5 Perde 

M. ~ucelll idaresi-nd: 

Doıdor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklil cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afu-ika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 

R 
Beyoğlu 2797. 

omanya parlementosu ı Saat: 14. ıs. 
BÜ KREŞ, 5 A.A.. - Kral, , !lıi3;eei!!iei!i!!iiiilıiii_.,_91~ · 

Romen ~rlamentoeunun açıl- ----------
masmı bır ay tehir etmittir. 

Fransa-Tunus kablosu 
PARIS, 5 A. A. - Fransa 

ile Tunus arasında tesis edilen 
)lelıi deniz alb telgraf kablosu 
açılmıttır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıktan 

mütehassısı 

O ı ·e bir hal olmuıtu ki, her tarafta bir ufuk çemberile çevrilmit cümh~ 
tecavüz, zulüm ve hakaretten bafka riyet idaresi vatanı böyle tarif edı· 
'>ir ıey kalmaya•> bu şehir halkı bu yor: (Vatan; Türk milletinin eski 
rezaletleri gormemck için ancak za· ve yüksek tarihi .-c topraldannın de 
ruri ıebeplcrle 50kılğa çıluyord~. ~a rinillderinde mevcudiyetlerini muha 

· ha büyük acılıklar duyduk.. Buı bir faza eden eaerlerile y&f&dığı bu gün 
taraftan böyle kanayan sızlayan kal kü siyasi 9"D'berlerimiz içindeki 
bini tutmuı ugunuıkcn, diğer taraf· yurttur. Vatan hiç bir kayıt ve tart 
tan i!ifal edilmiş bir kısım vatandat- altında aynbk kabul etmez bir kül 
!arın istihzası ile düşman muvaffakı dür.) 
Yetine yardımları ile karşılaş~~k: Milleti de böyle ifade ediyor (Mil 
Öte tarafta artık her f"yin bit~~~ let, dil, kültür, ve mefküre birliği i
'<llnnederek kendiainın ve tevabunı~ le biribirine bağlı vatandaşların teı
acfihane hayatını kur~. için_ mil kil ettiği ıiyaııi ve içtimai bir heyet 

kolordu erkanı C. Halk fırka11 latan 
bul vilayet idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim Bey ve fırka erkanı f9hitlik
leri imar cemiyeti azası, müskirat in 
hisarı umumi müdürü Aum, Tütün 
inhisarı müdürü Behçet, Beyoğlu 
kayınakanu Sedat, belediye azası, ce 
miyetler mümessilleri ve sair zevat 
ve kalbalık bir halk kütleai bulunu
yordu. Evvela marı çalındı. Bundan 
sonra lstanbul meb'uau Ziyaeddin 
Bey künüye çıktı ve Türk ordusu
nun mefahirinden bahsederek tehit
lere hitabede bulundu ve onlan tak
cliı etti. 

mi lbrahim Bey bir nutuk irı:t et
miıtir. B. M. Mecliıi Reisi Kazım 
Pllf8 makası eline almıt, Türk mille 
tinin tebitlere kartı ıröaterdiği batır 
ımaabiı ve cemiyetin meıaiaini tak
dir ederim, diyerek kordelayı kesmiı 
tir. Bun~ sonra. matem bav .. ı ça• 
lan muzıka kemalı huzu ve huıu ile 
abidenin merkLız bulunduğu mahal
le giıli!miı. belediye, fırka ve muh
telif cemiyetlet" naınına abideye ç• 
lenkler konmuı, müftü Mehmet Feh 
mi Bey tar~ndan. dini bir dua ya
pılmıttır. Azız tel>ıtlerimizin ruhuna 
fatihalar ithaf ediıcliği esnada da bir 
banka tarafından havaya üç el ailü 
endaht edilnıiı, tehitlerimizin Iıatıra 
lan taziz olunarak merasime nihayet 
•erilmiıitr. 

ATINA, 6 A. A. -Türk -

Yunan itilafının halyan ittifak 

lan zincirinin son halkası oldu 
ğunu yazan Alman gazeteleri

ne cevap veren Elefteron Vi

ma gazetesi, Türk· Yunan uz
lafJllaıının bütün milletlerde 

hakim olan umumi müsalemet 
zihniyetin~ tevafuk eden bir hi. 
dise olduğunu yazmaktadır . 

Bu gazete diyor ki: "Bu, bir lngilterede yeni bir fırka 
misaldir. Bunun dün yekdiğeri LONDRA, 5 A. A. - Sör 
le doat veya yekdiğerine düt- Jhon Siman liberal fırknsında 
.-n olan bütün milletleri bir- t~~ka çıkması neticesinde yo
lettirecek bir zincirin ilk halka nı bır fırka tqkil etmiıtir. 
ar olmasını istiyoruz. Zaman, Milanoda çiçek bayramı 
en mütereddit milletlere Türk ~~LAN!J •. 5 A.A. _Çiçek 

Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun· 

da 118 numaralı hususi daire 

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon 

İstanbul 8923. 
letin mukaddes mücadeleaını cloama tir.) 
da~ öldünneğe yelt"?~ ~~talı : Bir daha hüsrana dütaıemelı., bir 
hatife 1ıfatb bir ıefıli butun ka daha bedbaht bale ırelmemek için Bundan oonra tehltlikleri imar ce 
rolarile düf1118n aafmda ff kadrola• bundan ~ bu vatandatların Y• miyeti ~- belediye meclisi aza
l'ında beraber görmüştük. .. .. &ne bel bağlayacakları ve cümhuri ~ından _Nıyazi Bey ırüzel bir lıitabe 

O hükümdar ki, bir hu~dar ~et nealinin tatbikında asla müaama ~t ~b. Ve burada yatan aziz f6-
lıaldana hükmettiğini zannettiii va· ha göat...-meyeceği dü ~tur işte bu ı hitlenn Analartalarda Büyük Gazi 
tanın dütmana tealiaıine bütün ~ef düsturdur• Büyük cümlıuriyetin aoil Mtlu~!'~I Hazretlkar erinin riy.
k"t • il · •' O balife -ne'"'ı" v--- kurtarıct"'· Mustafa ı· M .,........, .._mana fi nuıl kahra 

ı atı · e rıza göstermış~ . •-·- -· ~ ki halile ııfatına aahİP olduğunu ıcl- Kemal.in sana dediklerini bu mes'ut manca çarpı~~arıru anlattı. Bun-
•· ·• eame il ·ı t·krar ediyorum: dan ıonra Turk kadınlığı namma ".'a ettiği mukaddeaatJllJn ~·ır~ ve• e 1 

• • beled" ti · ••ne muvafaka·: göat"""1fb. O (Bugün vasıl olduğumuz netice ıy~ m~ e:·bir~hi~ndanN~yeHa 
hanedan ki millet kan ağlarken Aııa asırlardan beri çekilen milli musibet ;:,""ki ço Hguz h-ı- tabe ırat etti. 

lnlalAp llaeleri on iki ıniimesııille
rinden mürekekp lıir ıınapla tehitliği 
ziyaret e~tlerdir. Mektep muallim 
ve talebeelri namına abideye ırüzel 
bir çeleıilı. vazedilınittir. 

dolu halkı çoluk ço ,ulı, genç ve ıh· terin intibahı ve bu uİ2 vatamn her a Yl . ":'~ıı u .ıu~tan 1dedi ki ı 
tiyar istikİ:.ı a,kiıe ötüne kotatken k .. esini s"tayıın kanların bedelidir. - zız .... u •nmı•ı •tanbuıun istiklal madalyaları 
••- la ı. ve safa Bof ne''ceyi Türk gençliğine emanet kurtuluı bayramı_m h_uzurunuzna 
-ay rını birer birer z .. ,.. u u k ti 1 • eld A il k l ~aha ili haline getirmiş, düşman za• d" orum. Ey Türk gençliği birinci u ~ amaga ır un. • anını. · a - ~~n Vili:ye_tte ıtiklil madalyası 
bıtlerinc açını• •uitanbrı onlara ka ~en Tür;. istiktalini, Türk cüm- ~ttgın ~diyar Türkündür. Müate taliki meraıunı yapılmııtır. M...-aaim 

d h 
" ·imi· •' • t" · ·ıeı bel muhafaza ve mü- rih ve ınagrur yatınız. Ey lıa .. m .. ın de kolordu kumandanı Şük' ru·· N ·ı· 

e aunınut ve koll.ırıl'a ıerı !.~ hurıye mı ı • .. - d lıa . .--~- p 1 . bi aı ı 1 t h bu d rl d r dı. Vatan bütün bu şeraitin uzerın e yramımızı teaı't •• seyre aıa ve yaver en nL--, Hu"'• .. B 
te emşerilerbizbugün ° a82'" · d .. •B - al · ··y ı -. nu., 

tik 
ka f eı:.- ye daha vahim vaziyette en gunef • . ~g~n Y nn: •enin ıtık v.ah muavını az ı, Polis müdu""ru'· A . 

ıene acı ve zulmetten ıonra vu ~~~bT-f.y Türk istiklalinin evla- tarının erebıldığı yadellerde yatan ti Rıza Defterdar Şefik Beyler ~j'. 
tuğumuz l>ir günü teı'it ediyor~.<. .....-. ı ırj, ah al ve §""'t içinde da aziz şehitlerimize de binlecre sclam yet erkanı ve belediye muavini ;;.a 
Bugün dört ıene devam eden d~f· dı! t§l~r u T"vk . t"kl~l ve cümhuri ve minneti ıana tevdi ediyorum Ka 1 mit Bey bulunınu•tur, a-
rnan zulüm ve deh~ctinin durdugu, hi vaı:ı en uı ıs ı .... d d . d h - ' 'I b , b" b" anet .. kurtarmaktır Muhtaç oldu- ra a, enız e, avada, Türk tarih 1 . Vali Muhiddin Bey evv "a" ı-Lı't 
ayra ğının alça!dığı ırcr ıy . ~etınkı l '--·l~•ınd•ki asil kan ve silahının şerefini koruyan deıtan"ı "' "'" 

Yuv 1 ul tarının mıl· . uvve ...,._ - n k-L ı pıyadc knymakamı Vecihı" Beyı"n e ası o an s tan aaraY gun ) ıınraman. Senin mübarek ••yende n 1 . .. d" ttm - büyiik oğlu olan Adil Beye ve 10 

et saraylarına çevrildıği gun u:'-. daSmo .. :ı:ri'mi ~itirirken esarete ilk dü beri~tkiğiml iz bu bayram sana da mü- : bırinci ihtiyat mülazımı olup . nrad. 
Büyük urdu biz bıı müteesaır ve 1 k 1 1 are o sun. tun ı 

muztarip kara~lı lılaı- içinde iı,.en A· şen ve e-ette~. en ıon ~rlu a~ .•· Aziz şehit titreyen ıeıimde bütün i mujlli.m/uluna.;:. Edip Beye göğsü-
nadoluda bir güneş doğdu. O gü_n'.'f tanbullularm ~uyuk ~~zıy~, -~uyuk Türk kadınlar. ının sesi ihtizaz ediyor 1 ne ıtık al ma lya11 talil< etti ve 
bütu'"n t tt Ve karanlık ıçın Orduya, lstıldal harbının butün kah C k 1 d kendilerini tehrilı. ederek kı b" va anı ısı ı. .. I .. 1 • · en yer enn e oğullarını ko•turup k ·· 1 d" Ş ' 

18 
ır 

de b' .. d" fi° bu hikaye Rmanlnrına sonmcz ıurnıel erı111 ar- 1 ' nutu soy e ı. ehit kaymakam V • ıze nur goıt~r ı. ız r h. 1 . . . b •· -metle yade mezar arının nerede olduiunu bilme cihi Beyin kendi kıt' asında oldug"u•-
ctt~ 'iim hayattan sana dönJük, g~.ce zeder ve te ıt cranızı uı yen Türk kadını ıeni gör.üllerde arı 
gl

.. J.. ı.. el dik duş· d ı"m ·nı . nu ve Bandırma taarruzuı1da •eh"t 
1n uz, .... r, yog" mur "' •rı.e . , . . er ·n • yor, o sem e iftihar ediyor, h • ı 

1 
lı K B yl b nutku dÜ•IÜğunii atırlayan şu··ı_.· N ·ı· 

mao nr ktalarının nöbctçı erının e Cevdet enm c n u Sen de zafere eren ırazan ile müfte- -.ru aı ı alt l Jtı sana d 1 lk ı dı 11 Pnıa Adil Beyin yanına gelerek ınck; ccphanelilderi 1 0;~ P .. şid et e a ış an · bir 0 .. ,, zun müddet elini sıktı: u-
Yolladık. lır.kİln bula : .br ıın 1,z duşk· 'T'aksimtla qeçit resmi Nakiye Hanımın Büyük Gazimize B ba k b "- lere 1 ' - • - •. 

3
• " ço üyük askerdi. Son 

mnn kordoi1 kontr_o.,..nıı ı ue k. Mu""teakı-11 r·ıerkes kumandanımn orduya, mınnet ifade eden cümleler- h d td ş · 
k 

tu '"" . ıe ı ımız o u, ıipheıiz ki aen de 
•ana kavu~1,,1, içın snu.1 oş . t" ıız·· erlD· " lııt • at tribünde bulu- le biten nutkunu mütealup Harp ma ı k r- · k d ıtare ı " ... mem e ete ve vatana müfit bir ad 

odalar . n .ı apan 1• n kolorıhı K. nın önünde ıre- lülleri cemiyetinden de kitibi umu- olacal<sı.,. dedi. am 

• Y- itilafının harpten son- ıergıaı t-nnıevvelin onuncu g """ ıra numarasını beklememek: 
raki devri fetih ve teahir etmiı günü küıat edilecek ve bu ser. 
olan sulh zihniyetinin eseri ol- ııi için Belçika ve Felemenk'. iııteycnler, kabineye miinlcaai 

duğuna iabat edecektir. ten tayyarelerle çiçıekler getiri- la veya telefonla randevu al 
lecektir • 

Patriı gazetesi, geçen aene :=-::-:---:----------mal--ı~dır:_l:a:r~. --------· .. 
Ankara itili.fları aktedildiği A ' M 
man gözleri uğutturmuı olan uallim Mubahat Bey tarafından• 
beynelmilel ıiynsetin Atina va- T ercilme edilen Amell Hayat Alimi 

k_ai_Yinden sonra yeniden gözle- (H b 
nn• uyuıturacağını ve bu def• er eri N. Oasson) un 
ihtimal mukarenetin hakiki i.- İD 
millerinin milletterin hakiki EAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERi 
menfaatlerinde olduğunu daha BUL açık bir surette görebileceiini MAK SAN' A Tf 
yazmaktadır. E 1 · ıer en gayet güzel bir tekilde intipr etmİftir. 

Tımarhanede yangın 
NASPALMAS, 5. A.A. -

Deliler timarhaneainde yanı:ıın 
çıkmıttır. Hastalardan birçok
ları yangından tehevvüre gele
r~ kaçmıtlar ve bütün havali • 
yı dehşete salııı.ı§lardır. Polis 
uzun boylu taharriyattan sonnı 
hepsini tevkife muvaffak ol
muttur. 

Delilerle beraber cüzzamlı
lar da kaçmıtlana da kendilik
lerinden tedavileri altmda bu
lundukları hemşirelere teılim 
olmuılar ve tekrar hastahane- 1 
ve ıevkedilmialerdir. 

Bütün f, adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi mahalli· M ı L L ı Y ET •MATBAA 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kagı· t f k 

uht R zar • art vizit, 
m ıra, ~çete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ıllnları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres· Ankara caddesi dairei nwu .... 
• T•lafon 243llı2t3 
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Leyli ve f • Lrı11 • Nişantaş 
Nehari eyzıye ISeSI Tel.B.0.4039 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel F eyziye Lisesine mü::acaat ediniz. 

Türkiyenin en eski hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 

lııgiltere' de imal edilen ve 

Qillette 
Tıraş makinelerine 

ıaıbik edilen 

~~~ 
D.Eı ıLUXE. 

Tıraş bıçakluının 

10 adetlilı: pakeıl 

100 ve S adcılık 
paketi 50 kuroşrur. 

Kız San'at Mektebi 
M" d' • tİ d 5-10·931 tarihinden itibaren mektebimiz 

u ırıye n en: gece kutlannda tedrisatı başlandığı cihetle 
alebenln mekıebe müracaaılan lüzumu llAn olunur. 

Zafiyeti 11111wn ye, İftehasııılık: ve kuvvetsizlik halatında 
büyük faide ve teairi ll'Örülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

ikinci daire su işleri müdürlüğünden 
İzmir Vilayetinde kain Tiryanda deresi tebdili meora ame

iyatı kapalı zarf usulile ve (20) gün müddetle münakasaya 
ıazolunmuştur. 

1 - Ameliyat (3150) metre tulünde kanal küşadından iba
ret olup yaprlacak hafriyat (39000) metre mikabi kadardır. Ve 
bunun takrirben (500) metre mikabi kaya hafridir. 

2 - Münakasa Teşrinievvelin 22 inci perşembe günü saat 
on altıda İzmir Su İşleri dairesinde iora edileceğinden kapalı 
zarfların saati mezkllre kadar maıkıbuz mukabilinde mezkur 
Müdiriycte tevdi edilmeleri ve yahut taahhütlü olarak posta 
ile göndermeleri Iazrmdır. , ,. , 

3 - Talipler 661 numaralı kanunun tarifatı veç'hile ve şart
nameye merbut niimun~ine tevfikıan tanzim edecekleri teklif
nameleriııi yukarıda yazılı saate kadar tevdi etmelidirler. 

4 - Teklif mektuplan berveçhi ati vesaiki ihtiva edecektir. 

ı\ - İmalat Nafia müteahhidi olabileceğine dair (Su İşleıi 
Müdüriyetince ılı:abule şayan) ehliyet VC6iıkalarım ve 
ya Noterden ınüsaddak si.ll'etlerinL 

C.J - 'ticaret odasının itibarı mali mektubu. 

C - Teklif bir Şi:ket mümessili tarafından yapılıyorsa 

Şirketin vekaletnamesi aslı veya Noterden müsaddak 

Diyarıbekir Vilayeti Daiml Encü
meninden: 

Müteahhidinin tayin edilmiş.olan müddet içinde inşaat yapa 
matlığından dolayı fesh edilen Vilayet müşterek ayğır deposu 
ahır kısmile seyis <lairesi 21851 lira 4 kuruş keşifli ikmali ın

şaatına muvafık bedelle talip çıktığında 18 Teşrinievvel 931 
tarihine müsadif paza·r günü saat 12 de kapalı zarfla ihale edil
mek üzere 20 gün müddetle münakasya ıkonulmuştur. 

Taliplerden keşifname ve şartnamesini öğrenmek istiyen
lerin Vilayet Daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (2976). 

Devlet Dem.ryolları idares i i anları 
' 

720 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 12, İkinci teşr;n 
931 Perşembe günü saat 15 te İdare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelecimizde beşer lira
ya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2772). 

* * * 1 10 Teşrinie ·ıvel 931 tarihinden it.ibaren tatbik edilmek iize· . 

re her hangi iki istasyon aırasında yapılacak pancar ve pancar 

küspesi nakliyatma mahsus D.D./55 numaralı tenzilli bir ta

rife ihdas edilmiştir. Fazla malumat için istasyonlara müra

caat edilme1idir. (2985). 

* * .. 
8-10-931 tarihinden itibaren iç~ katarlarının seyrüsefer 

etıniyecekleri ve 9/10 No. lu yolcu katarlarmm da içme nam 
mahalde tavaklı.üf etınıyecekleri muhterem ahaliye i14n oln· 
nur. (2987). 

iktisat Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için (11) adet 5elektör makinesi kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bedeli muhammeni 
(15500) liradır. İhalesi 21 İıkinci teşrin 931 tarihine müsadif cu 
martesi günü saat (15) te icra olunacaktır. Taliplerin şartna
meyi almak üzere heır gün ve bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu olan (1162,5) lira teminatı muvalı:katelerile ihale günü 
usulli dairesinde İktisat Vekaleti mübayaa komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (2537). 

J 1 lstanbuf Belediyesi ·ıanları 
5 

Bedeli keşfi 518 lira 17 .kuruş olan Kemerburgaz nalhiyesine 1 

tabi Çiftalanköy mektebinin tamiri pazarlıkla yapılacaktır. 

Talipler şartnameyi ve keşif evraıkım görmek için her gün Le 
vazrm müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa ginnek için 
39 lirabk teminat lazımdır. Bu teminat ya nakden ve depozito 
suretile yahut hükfunetçe muteber tanınmış bankaların birin- ~ 
den getirileceık temin.at meittubu ile olur. Bu şekilde teminat
la beraber 10-10-931 cumartesi günü saat on beşe kadaır mez
kllr müdürlüğe müracaat edilmelidir. (3038) 

* * * 
kopyası. Bedeli keşfi 355 lira 60 kuruş olan Cerrahpaşa hastanesin 

n __ (2500) liralıık muvalcltat teminat akçesine ait Mal- de bulunan iki adet el ile müteharrik yangın tulumrbasile kim 
yevi yangın söndürme cihazlarının tamiri ve iki adet mücedde sandığı rıakbuzu veya hük&metçe muteLer Milli bir 
dinin mübayaaı;ı aç:ıık münakasaya konmuştur. Taliplec şart 

bankanı11 niimunesine muvaf k kefaletna;nf' mektıı · 
name ve keşif evrakını görmek için ıher gün Levazım mürdür-

bu. lüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 27 liralıılı: 
5 - Taliplerin şartname, proje, mukavelename, ve tekil~ teminat lazımdır. Bu teminat ya naıkıden ve depozito suretile 

'Tlektubu suretlerini göımek ve tetkik etmeleri lazımdır. Bu- yahut hükumetçe muteber tanınmış ·bankaların birinden geti
nun için Ankarada Sular Umum müdürlüğüne ve İzmirde Su -ilecek teminat mektubu ile oluı:. Bu şekilde teminatla berabea: 
İşleri müdiriyetine müracaatları. I ~h:le g~ü olan ~~10-931 ~rşe~b.e günü saat beşe kadar Da-

6 - Mahalli ameliyatta tetkikat yapmak ve izahat almak ımı Encumene muracaat edılmelıdır. (3037) 
istiyen taliplerin Teşırinievvelin 17 inci cumartesi günü saat 
9.30 da Kuşçuburun istasy.onunda hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (2932). 

Istanbul Adliye 
dürlüğünden: 

Levazım Mü-

İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üsküdar 
napishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastaneleri et, 
Jüt ve yoğurdu münakasaya vazedilmiş olduğundan şartna
meyi görmek istiyenlerin her gün Levazım idaresine ve mü
zayedeye iştirak edeceklerin de 18 Teşrinievvel 931 tarihine 
müsadif pazar günü Defterdarlrkta müteşeıkkil komisyomı 
mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2803). 

Diyarıbekir Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Istanbul Deniz Levazım sahnalma 
komisyonundan: 

Rodo 
145 Muhtelif halat kapalı zarfla münakasası: 15 Teşriİıiev

vel 931 saat 10,5 ta Perşembe günü. 
Yukarıda mikdarı yazılı halatl:ırın hizasında gösterilen gün · 

ve saatte kapalı zarfla münalı:asası icra olunacağınd~ şartna
mesini almak istiyenlerin her gün ve venneğe talip olacaklann 
yukarıda yazılı münaıkasa gün ve saatinde temin.atlarile biırlik
tc Kasımpaşada Deniz Levazrm satın alma komisyonuna mü
racaatları. (2699) 

Hariciye Vekaleti mübayaat 
komisyonundan: 

Vekalet müstahdemini için yaptırılacak elbise ve kasketle

rini diktiırilmesi mukarrer bulunduğundan taliplerin nümune-

leıri görmek ve şeraiti hususiyeyi anlamak üzere her gün Le

.............................. . 
ILİNLlB T~BK Lf MTED ~f HKETI 

' 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabu \ eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

1., Telgraf adresi: Resmilan - Tele;n: 20960 Posta kutusu lst. 753 

tiflRı)!M}9 . ~ayri mübadill~r tak~ 
dırı kıymet komısyon KARADENİZ 

POSTASI 

VATAN 
7 T. evvel 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

TAVlL ZADE Vapurları 
AYVALIK POSTASI 

~s~~~=t 
~- Perşembe 

günü on yedide Sirıkeciden ha 
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvahğa a
zimet ve avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de biraderler. Telefon: lst. 
2210. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postası 

B"l İ VAPURU 
U en 7 T. evvel 

Çarşamba 
günü alı:şam saat 18 de 
Sirkeci rıhtonından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Görele, Vak 
fıkebir, Trabzon, Sürme
ne, Rize ve Mapavriye azi
met ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentası
na müracaat. Tel. 21037. 

Zayi Makbuz 
Galata ithalat gümrüğün

riyasetinden: 
Karar numaraları 726 ile 76. ~~ 

arasında bulunan Gayrimübadill 
rin yüzde 20 hesabile bonolarını 

, mak üzere T eşrinievvelin yedin 
çarşamba günü saat 10 dan 16 Y 
kadar komisyona müracaatları. 

(3039) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: ııa 
bir 

Mikdarı Cinsi dü 
2800 Gaz ıııı 
1300 Soda Yu 

Guraba hastanesine lüzumu olan balada muhan-er !ld ta1' le 
levazm ayn ayrı (7/T. evvel/ 931) tarihinden itibaren al le 
münalı:asaya konmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak ' ki 
re her gün Levazrm idaresine ve ihale günü olan (31 T. e 
931) cumartesi günü saat (14) te İdare Encümenine m\lrll' 
atları. (3008) 

-

Emlak ve Eytam Bhnkası ilanları_ 

Esas 
41 
87 

101 
219 
220 

Kiralık 
Mevki ve nev'i Belediye icarı setı~ llıı 

Beıtiktaş Hasanpaşa clpresi 4 No. bostan 190 f ki 
Çırpıcı 5 ila 20 dönüm tarlalar. Muhtel v~ 
Byükada Kamino bağ, bahçe ve köşk. 500 f 1 tiy 
Çırpıcıda 79 dönıim büyük bostan. 600 Ya 

,, 25 ,, küçük ,, 312 es 
Va 

Beykoz Tokat Çiftliğinde 20 dönüm bostan 100 • Ye 
Nişantaşnıda Muradiye mahallesinde valde bos tan Ye 

335 •' ço 
Balada muharrea: emlak •bilmüzayede birer sene miiddet1 

kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 15-10-931 ~ 
şe:ınbe günü saat on altıda şubemize müracaatları. 

252 
255 

Jandarma Satın Alma KomisyonO ,. 
Riyasetinden: ~ 

112 çeki o:knla (2944) k:lo kömür ·pazaırhkla satın alınac,I ~i 
tu. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarJıl lı 
iştiırak için tetşrinievvelin (14) üncü çarşamba günü saat (11 rı 
ya kadar Gedikpaşada Jandarma Satın Alına Komısyona 
müracaatları. (2978) li 

d' 
den alınan 232678 numaralı !-----------------------.,, 

Tütün inhisarı Umumi ;. makbuz zayi <>lmuştur. Yenisi 
alınacağından zayiin hükmü 
yoktur. Ford Motor Company, 
İstanbul . 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Dörtyoldalı:i kıtaat ihtiyacı 

için ekmek yeniden kapalı zari 

la münakasaya konmuştur.İha 

lesi 15-10-931 Perşembe günü 

aaat · 16 da Dörtyolda Askeri 

Satın Alma Komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplorin şartna 

me almak ve münakasaya gir

mek üzere teklifname ve te

minatlarile mezkilr Komisyo
na müracaatları. (358' 

(2783) 
fi • • 

Çetalca Müstahkem Mevkii 

için kapalı zarfla un alınacak-
tır. thalesi 22-10-931 perşem-

müdürlüğünden: 
100 adet: fila Yaldzlı Bobin: Mevcut nümunesi mucibİ1l 

" 
50 Ton: Yerli Kok kömürü: ( ,, şartnamesi 

150,, :Ykanml§ maden kömürü: ( 
Bu üç kalem malzemeden Yaldızlı bobinler pazarlıkla ve ~ı 

mürler aleni münakasa ile satın alınacaktır. Bobinler için (ıC 
ve kömiirler içine de (270) lira teminat akçesi alınır. TaliP1 

rin ınümune ve şartnamemizi gördükten sonra teminat akç< 
rini hamilen 21-10-931 çarşamb günü saat 11 de Galatada rvı. 
bayaat lromisyonuna müracaatları. (2972) 

Askeri Baytar talebesinin4 ı 1st. Asliye mahkemesi birine' 
mektebe ka'bul şeraiti: kuk dairecinden: ~ 

Müddei Hanri Bozantal efe~ 1 - Tam devreli lise veya p 
tarafından milddamyh Mefsuh 

muadili . olduğu Maarif vdtale ı" 
hani n& Hüsni! ve mahdumları 

tince musaddalı: mektep me fl' keti mes'ul KoJlelı:tif basından 
zunu ı01ma'k. hani z~ Hüsnü ef. aleyhine :; 

2 - On yedi yaşnı bitirmiş me olunan alacalı: davasının m 1" 
ve yirmi iki ~ına henüz gir- iJ.eyhin ikametgahının meçhul ·P 
miş olmak. lun.maaı cihetile ilanen tcbliğat 1 il' 

3 _ Vücudünün teşekıkülatı aı karargir olduğundan yevmi tılj!' 
ve sıhhati orduda ve heır ildi- kik olarak tayin olunan 27/10/ ~ 

h 

Diyarıbekir - Ma:rdin yolunun 15XOOO - 30XOOO uncu kilo
metroları arasmda yaptırılacak 11925 lira 68 kuruş keşifli ta
miratı esasiyeye muvafık bedelle talip çiktığından 18 Teşrinev
vel 931 tarihine müsadif pazar günü saat 12 de kapalı zarfla 
ihale edilmek üzere 20 gün müddetle münakasaya vazedilmiş
tir. 

vazım Müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 

yevmi ihale olan 15, Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Per-
be günü saat 15 te yapılacak

şembe günü saat 16 da yüzde 7,5 teminatı muva<kkate veya Ban tır. Taliplerin şartnamesini 
ka mektuplarile Mübayaa Komisyonuna müracaatları iliin almak ve münakasaya girmek 
olunur. (2763). 

me faal hizmete müsait bulun 
mak. (Reıkaketi lisaniyede bu
lunanlar alırunaz.) 

sah günü saat 14 te müddaaleY .
1 

İstanbul birinci hukuk mahke""'"'· 
de bizzat veya tarafından bir ~·~, 
göndermesi suretile mahkemede 1 
zır bulunması ve aksi takdirde b' 
kında muameleyi gıyabiye icra ~ı 
nacağı ma!iım olmak ve tebliğ 

Keşifname ve şartnamesini görmek istiyen taliplerin Vila
yet Daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olunuır.(2975) 
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üzere teminat ve teklifnamele Dr. H Q R HQ R u N İ J I rile ihale saatinden evvel Fm-
dıltlıda K. O. SA. AL. KOM. 

~ksim,Zamb~ sokak No.41. Cilt ve emrazı zühre\'İye j nuna müracaatları. (362) 
tedavihanesi. Her~ün sabahtan aksama kadar. (2799) 

4 - Kusursuz bir ahlak ve 
seciye sahibi olduğu mahalli 
hülkilmetçe musaddaık olmak. 

5 - Nüfusca mukayyet aile-
f ·•I • 

kamına kaim olmak üzere key 11 

itan olunur 
si hiç bir su i ha 1 ve fena ~ö h- j !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~".'; 
ret ah ibi olmamak. (3009) MlLLlYET MATB~ 


