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Umumi NetriJat ve Y uı Mlldürll 

ETEM iZZET 

Cü~huriyet 
Merkez 
Bankası 

i 
terdi w m n 

. Ciiınhuriyet idaresblin yetti 
hır eseri daha doğdu: Açıbna~ı 
Çoktan beri beklenen Cü~burı· 

' Yet Merkez Bankaaı; bır ~a" 
&ünden beri Ankara merkesm· 
de ınuameleye batlamıttır. Bu 

V 
b • • muvaf· 
ıetıı müesseseye azaını • . 
fakıyet dilemek, inkitafı.. ıç'." 
llı11ddi ve manevi her türlu ~~-
lahereti esirgememek bepımı· 
2İn borcudur. 

Acaba yeni ite batlayan Mer 
kez Bankaaı, en evvel ne yapa 
tak, hangi ihtiyaçlar.• cevap ve 
tecek, hangi gayelenn taba~ 
kune çalışacak? .. Bu mevzu u· 
terinde durmağa lüzum yok· 
tur· Bu milli ve mali müessese 
ıni~in hangi esaslar dahilinde 
çalııacağrnı, Merkez Bankası 
kanununun muhtelif maddele
rindeki ahkam; vazıh ve mu· 
faaaal olarak gösteriycır. 

Bir galeöemiz 
daha ... 
--·-.. 

Atinadaki dahi 
maçımız 

ATlNA , 7.-· (Hususi mu 
habirimizden Estrenle ) . -
Muvaffakıyetli bir oyundan 
sonra Yunanlıları yenerek 
Balkan dabl erkek üçüncü-
sü olduk. Bürh.an 

Milliyet - Atina muha
biri mahsusumuı:dan aldığı 
mız bu telgrafta hangi eki
pimizin, Yunanlıların hangi 
ekipine karşı oynadığı tas
rih edilmemiştir. 

Her memleketin devlet ban· 
kıları; umumi iktııadi bu~ran
dan derece derece müteessır ?1• 
ınu,lar, hudutsuz mütkülat ıl~ 
karıılaımıılardır. Bu no~taı 
nazardan bizim bankanın ııuıel 
bir talii var: Yeni bir tetekkül
diir, buhrandan müteessir olm~ 
llııttır. Bu itibarla, gerek kendı 
Yurdumuzda, gerek batka m~ 

M. Venizelos, Başwkilimiz ismet Paşa şerefine r'f i ekd•h ediyor 

Başvekil İsmet Paşa M. Venizelosa 
çektiği telgrafta diyor ki ... 

Bundan evvel gelen ha
berlere nazaran, Şirinyanın 
parmağı sak.atlanmıştı. Bu 
şeraite gö;e çok kuvvetli 
bir ihtimal ile orada bu 
dabl maçını Sedat - Suat 
yaptı diyebiliriz. 

Yunanlılarrn ekipine ge
lince Zerlendi singl oyun
cusudur. Onun için Nikolai
dis-Zesiz ekipinin oynamış 
olması ihtimali kuvvetlidir. 
Mamaii bu gün daha mü 
temmin malUmat alacağı
mızı ümit ediyoruz. 

1~ leketlerde ıimdiye kadar geçın 
( len tecrübelerden, yapılan tet

kiklerden istifade edeı-ek,. me\' 
cut vaziyet ve şeraite en zıya~e 
uyan, kendisinden bekleııen ış-, 
leri en iyi ve en doğru .~la~\r'. 
tahakkuk ettiren yollar uzerrn· 
de çalıtmak imkanını kolaylık· 
la bulacaktır. Heı-halde b';1 ana 
banka, memleket iktııadı!atı: 
nrn ·timdiki ıerait ve vazıyeti 
Cephesinden- en ziyade faydalı 
olacağı bir zamanda it• batla
ınış oluyor. Şurası muhakkak 

el ki, memlekette muvaffalnl'.et 
\>e semereli neticeler almak 15" 

.1 tiydadı, bugün her ı~a~dan ~i 
Yade ümitli ve kuvvetlıdır. Mu- ı 
e&se•enin batına g~miş olan ~: 

,. Vatın; tecrübe, dirayet ve kabılı 1 
Yetleri iıe umulan muvaffa_kı· 1 
Yetli n.eticeleri fazlaaile temıne 

,. Çok ınüaaittir. IJaveye lüwm 
eti Yok ki en yakın biı· atide bu ne r , P' ı~eleri görmek umumun t~m~n 

nıaidir. Bilhassa buhranın muş 
kiilatını yenmeğe çaiışı:na~. 
~eınteket iktısadiyatının ınkı
lt.fını emel edinmiş yerli ve ec
llebi diğer mali müesseselerin 
de, Yeni kurulan bankalar ban
lı:e.ıının müzaheretinden, onun 

ııı Piyasalarda cıynayacağı nazını· 
ıl' lık rolünden memnun olacakla

rı tabiidir. 
011 li ~erkez Bankasının nıuht~

f 1!leri arasında ınemleketın 
d" . ll'k ovız muamelelerine taa u e-

~1 :~n ~azifeai, bilh~ssa çok mü· 
_ıındır. Konsorsıyom, herke-

51.~ bildiğj gibi, şimdiye k~dar 
lı~ki'iınetin talimatı dairesınde 
.rı.ı~!~ek 1::-a iti muvaffakı~et 
ke Yunitmiiştü. Sıra11 gelıt!ış· 

ı ı.: en, bunu tak ir ile hatırlamak 
ap eder. Merkez Bankasının 

:ee&•üsüıı,deİı sonra, bu muaıne 
elerin banka tarafından yapıl-
ın Ş" lı asını kanun emrediyor· up· 
k e etnıiyoruz ki, Merkez ~.aı_ı· 
aıı ~a; konsorsiycmun dovı:ı: 

1!leriıi tedvirdeki muvaHaluye 
~! ttni, "n yüksek derecesine çı· 

•rınaktan geri kalmayacak· 
,, tır. 

Yeni banka cümhuriyetin 
Yeni bir eeeridi;. Bu eaeri, milli 
t~ref ve itibarımızla mütenasip 
ır dereceye yükseltmeyi milli 

l'ıe Vatani bir vazife saymalıyız. 
Siirt /ll~llasu 

MAHMUT 

Tayyareci Kings 
Ford Snith 

. A.TINA, 6. A.A. - Tayyareci 
~tıgs Ford Smith Roma'ya gitmek 
"""• •aat 10,15 te tekrar havalan· 
llıış tır. 

I<ornedi Fransız artist
le::i fskandinavyada 
P A.t.ls 6 AA Coınedia Fran· 

Çai ' • • -dr •• artistlerinden Bernard, A)esan 
• di •, llohinne ve Chauveran lske~

a lla17ya memleketlerinde ınüteaddıt 
lıYUtılar vermek üzre Pariı'ten hare 
tt •trniıler(I; •. 

Emsalsiz tezahüratınızın hususi bir manası vardır 
ve .. takip ettiğimiz faideli 

siyasetin en bariz bir delilini teşkil ediyor .. 
ATlNA 7 (Husuıi muhabiri 

nıizden.) - Ege vapurundan 
Batvekil lamet Paşa telsizle 
Yunan Ba9vekili M. Veni:ı:elosa 
atideki telgnfnameyi gönder
mittir: 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

"Yunaniıtanı tetkf'ttiğim bir 
sırada bana karıı gösterilen 
hüsnü kalıulden GOIAyr tekrar 
teıekkür ederim. Bu memleketi 
gördüm, sevdim ve hayran ol-
dum. • 

Bu hüsnü kabulUn bende da
ima tatlı bir hatıra olarak ka
lacai- sevgili dostum Ba,ve
kil M. Veni:ııelos, emin olunu:ı:. 
ikna kartı güzel memleketiniz 
de gö.tarilen sempatiden müte
hauis oldufum11 size söylemek 
için lbı:ni olan kelimeleri bul
makta güçlük çekiyorum. Em
salsiz tezahöratınızın husıasi 
bir minaaı vardır. Ve takip et
tilimiz faideli siyasetin en ba
ri• bir delilini tqkil ediyor. Bu 

Dün akşam Paris ta
rikile Amerikaya gitti 

/s,ııet Paşanın Pirege s >n selıtmı .• (Devamı beşinci sahifede) 

Yarın 
CENUP 
HUDUDUMUZ 

A. H. Beyin bu çok mühim 
makale silsilesini yarın 

Milliyet 
te netre başlıyoruz. 

Üç gün devam edecek ?lan 
b makalelerde büyümek ıste-

u "En büyiik Fransa,, hül 
yen ve d f 

·ı ~-nup hudutlanmız a a 
yası e ~· .00. et 
aliyette bulunanh .. z; .'~ ı:ıe 
prensibin bu teza uekr erını .o ı . 

k hayret edec s -' nız · yaca , . 

S 
. --'e nasıl büyümek ıs

urıyı:u 

tiyorlar? .. 
Hududa yerleştırılen Erme-

nilerin manası? ... 
Tarihte iyi bulunmayan Ro-

mayolu! ... 
ôrdek gagası ve TiUkiye. 

b ~ "k Fransa hülyası! En uyu 

1 'lt e Türkiye • Fransa .• 
ngı er • ·ı 

J,ak • Suriye ve kanı emı 

,mek istenen Kürtlerle Er 

meniler? ... 
A. H. Beyin makalelerinde 

bütün bu noktaların teırihini 
bulacaksınız. 

379 milyon liralık 
bir iflas 

FERRARA. 6 A. A. - Bun~alri 
• • 379 milyon lıret· 

Bonifiche tırkeb . . 
lik bir açıkla iflb etroııtır-

Atinada alınan son 
tedbir ve kararlar 

Mübadiller mütek~bilen ve pasa
. portla seyahat edebilecekler 

' ...... . 

Sarııcollu Şükrii Bey 
giderken .• 

Amerikada mali ve ikbaadi 
mahafil ile temata bulunmak 
üzere, Amerikaya ııidecek olan 
sabık Maliye ve kili Saraçoğlu 
Şükrü Bey, refakatinde muhte
lit mübadele komisyonu Türk 
heyeti murahhasası batkitibi 
Mukdim Osman Bey olduau 
halde dün akte.mki ekspresle 

ATlNA (A. M..) -- lki hükumet Batvekili ile Hariciye vekil- Pariıe harı:J<et e~~t~ir. Şükrü 
)eri arasında teati edilen mükalemat esnasında mukarrer olan Beyi Amerika. aefın _ıle _sefaT~t 
şeyler şunlardır: ·I müıtetarı, vah _M';lhıd~, mu-

1 - Her iki hükumet memleketlerindeki ekalliyetlere hüsnü 1 a ı be ncı ılede 

Türkiye Atinava bir heyet gönderecek 

muamele ve bu ekalliyetlerin Türk ile Yunan arasındaki münase 
batın bir rabıtasını tetkil edecektir. 

2 - Her iki memleketten mübadeleye tabi oı.n ethaa ferden 
(Devamı Sinci sahifede) 

Bawekilimi:ı:e Atinanın meşh11r su bentleri gezdiriliycu 1 

Dünyada 
ve 

Türkiyede 
Son lııb-dt V azlyet 

Nizamettin Ali Beyin itlen 
miş ve mükemmel bir etü
dü ... 

Yarınki Milliyet' te 
neşre<lilccektir" • 

BUGÜN 
ı - Orduya şükran ve min 

net... , 
2 - Amerikalı rejisörle sa

mimi bir "hasbuhal. 
3 - Soiya-Atina olimpiyat 

Jarmdan bir hulasa ... 
iç sahifelerimizıde 

B~ farkı da gidermek 
mecburiyetindeyiz .. 

Geçen sene ile karşılaştırınca az 
olmakla beraber gene çok .. 

1 ••••••• 

Hala ihracahmızla ithalatımızı tevzin 
etmiş vaziyete gelemedik .. Fakat gün 
geçtikçe bu neticeye doğru gidiyoruz 

llııraoat ofiıi trmmıu: n ajutl<M 
aylan zarfındaki umumi ticıant va
ziyetini tesbit etm.iıtir. 

H&zırladıllı iıtatiatiğe -u: 
1931 •eneııi temmuz ayı ~daki ,....,...,,.,......; 
ithalatımız 9,388,141 lira a..-.tı. 
"""' iae 6,528,649 llra.ı.. 

1930 .-si temmUM1•claki itha
li- 12,018,605 lira, lhr.oahınu: 
6,211,11929 lira idi. 

Bu vaziyete nazaran hu eenenin 
t_,m11s ayı lhracatınuala .....,. -
nenlııt ayni &3'1 zarfıadalri ihruab
ınız ......,.da ~ fark yoktur. Bu• 
mubltll ltballt mühim ıUtttte a:ıaJ. 
mııtn-. 

1931 senesi aluılot aııı zarf111-
daki ithalabmız 11,286,446 lira ih
racatnnız iıe 6,708,265 liradır. 

1930 ıeneai ağustosundaki itha
latmm: 11,301,6a5 lira i.hncatımız 
8,699,110 lira idi. Bu raluıml .. ra na• 
zaraa hu ouıe quıtoı ithalatımız 
az olmakla beraber' ihracatımu: ce
çen senen.İn aiuıto'•na nisbetle bir • 
buçuk milyon liralık kadar nokoan· 
dır. 1931 temmuzu zarfındaki tütün 
ihracatmıız 919,816 lira, pamuk 
124,000 lira, fındık ihracatımız 197, 
310 lira, üzüm ihracatımız 79,167, 
indr ihracatı 282,000 lira yün ibra· 
catı 262,000 lira, tiftik ihracatı 

• 
A ,318 lira, seytİn yap 443,539 lira, 
arpa 142,850 ve afyon 284,505 lira
lıktır. 

Alustoı ayında: Tötön ihracatı
mı:< 1,539,000 lira, pamuk 59,794, 
fındık içi 41&,1119, üzüm 37,173, yün 
274,440, afyc>11 468,19S ve arpa ihra
catımız 27,455 liralıktır. 

Almanyada olanlar ... 
Başvekil M. Brüning dün istifa etti 

•••••••• 
Tekrar teşkil edeceği kabine "Cumhur 

reisliği" kabinesi olacak 
BERLIN, 6 A.A. - M. Curtiuı 

tarafından 3 tqrinievvelde M. Brü
ning'e ırönderllmİ§ olan istifaname 
metni bervechiatidir : 

"Cenevre'<len avdet ettitim rıii• 
ıröcüştü(ümüz sırada kabineden çe
kilmek niyetinde bulunduiumu ve 
bu kararımın parlimentonun vaziye 
tine müteallik hiçbir mülahazaya ta
bi olmadıiını arzetmittİm. lıtifanm, 
f"kle ait bir meıı<ole olan tarihi me
seleoi muallak kalmıttı, ıimdi istifa
mın tarihini vakit ııeçirmekıizln teı-
0bit etmenin her noktai nazardan 
zamanı ırelınit olduğuna kani bulu
nu.yorum. Binaenaleyh, istifamın 
reiıicümhur mareşal Hiadenbours'a 
arzını rica ediyorum." 

Brüning de İ3tife etti 
BERLIN, 7 A.A. - Bu Nbahki 

nazırlar mecliıinde, Brüning kabine 
ıi umum iıtifa etmek kararını vere. 
cektir. 

Bqvekilet müıteıarı M. Bun
det- ile imperatorluk hiikUmeti mat
buat servisi tefi M. Zec:hlin.'in vazi
felerini terkedecekleri fayi olmut 
iıe de bu haber hakikata mülayim 
de(ildir. 

Y•ni kabine 
BERLIN, 7 A.A. - Mareşal 

... ı. • ., r u. ı· •" IJ 

Hindenbourg, yeni kabineyi teşkile 
M. Brüning'i memur etmiıtir. 

Mumaileyh, bu vazifeyi kabul et
mittir. M. Brüninıı, sanayi erhaı. 

(Devamı Sinci sahifede) 

Aınerikalı r•jisl>r ~re/ine diin Tiirlc san' atkiirlarının 
11erılili SİJO/ette'lt 6ir intıba .• [Y aısı iç salıifelerimizde.J 
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8 -alkan konferansında 

Aziz Hüdayi 

Mücadeleyi doğuran 
-ruh ve heyecan hamlesi 

lngiltere Hariciye nazırı Lord Reading Pariste 

Çin de Yeni Borçlar 
Galeyan intihabat Af/ edj!_~ek mi 

~----

Yunan murahhasları 
- lSTANBUL, 7 A.A. - Şehrimiz 
de inikat edecek olan ikinci Balkan 
konferansına qtirak edecek Yunan 
heyeti murahbasa11 atideki zevattan 
teşekkül eylediği istihbar edilmit
tir. 

murahhası. 24 - M. Graniotakit. -
bık meb'us. 25 - Madam Mi-; 
Tbaniopoulo, kadın cemiyetleri..,., 
rahhası. Z6 - Madam A. Thi 
27 • Bir matbuat murahhası. 21 
Bir Atina ticaret odası ınur~ 
29 _ M. S. Gregoriades, Selinik ıı 
best mmtakaıı erkinından. 30 .. L..oıııiil. 
M. Mavrokordatos, Sel&nik -
ınıntakası erkinmdan. 3 l - M. P!!: 
conatnntinou, Selanilc ticaret _
reisi. 32 - M. J. ı.a,.,bitis, dava ft' 
kili. 33 - M. A. Embiricos -
moundouros. sabık meb'uı. 
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Türkün ölmeyen mücadele his-
lerini yaratan 

hadiseler karşısında son 
.. 

soz ... 

Japonlar Çin sularına 
yeni.filo göndermiyorlar 

CHANGAY, 6 AA. - Japonya' 
om Nankin bükiiıııetine &'Öndermit 
olduğu nota üzerine vaziyette bir 
cerginlik hisıl o4muıtur. Japonya 
bu notasında Nankin bükfunetini 
Çin'in her tarahnda Japon iş adam
larile mesai iıtirakinde bulunmayı 
mene matuf bir mücadele teklini a
lan boykotajı durdurmak için hiç 
ltir tetbir ittihaz etmediğinclen bu 
hususta ilunal söotermelde ittibam 
etmittir. 

Muhafız Paıanın emrini 
yaptım. Enmde iki gün kal
dıktan sonra Bandırma yolile 
lzmire hareket ettim. 

F rante Despere Cenaplan 
·benim lzmire gönderildiğimi 
haber alınca canı ııkılmıt, "U 
zaklara, Anadolunun uzak bir 
yerine gönderiniz,, diye tekrar 
emir vermitti. Halbuki lzmi
rin sonradan geçirdiği faciala -
rı evvelden bilseydi bana veri 
lecek en iyi cezanın lzmirde 
olabileceğini anlar, oraya teb'i 
dimden d<>layı müstetar Paşa 
yı takdir ederdi • 

Ne kara taliim var! lstan
bulun itgal felaketlerini tat
tıktan sonra sanki yeni bir iş
gal ve yeni facialar karşılama 
ğa memur olmuıum gibi lzmi
re gidiyorum. İzmir iıgal edi 
liyor. Nasıl gidiyorum, nasıl 
divanı harp ediliyorum, naııl 
iıgal ediliyor, ve hangi facia
lara ıahit oluyorum? Bunlar 
da muhterem okuyucularımı 
şiddetle alakadar edecek ve 
büyük vak'aların boşluklarını 
dolduracak ornemanlardır. lz-
mirin işgaline dair e-
serler yazılmadı değil, 

tın sebeplerini ve Türk rubun
da daima yaşayan mücadele ve 
enerji hanalarmı en iyi anla
tan bir eserdir. Ne yazık ki 
muhterem Madam kitabının 
son kıımını tamamen bir tel
kin ~ olarak yazmJf, evvel
ki eserlerini ve ıon eserinin he 
men 300 aabifelik güzel tarihi
ni gölgelemiftir. Piyer Loti 
kadar Türk dostu bildiğimiz 
Madamın büyük harpten itiba-• . . 
ren mühim bir hizmete gırmıt 
olduğu Ye bili bu hizmetin 
değiıen aafhalarına göre yazı 
yazdığı bu kitabm son aahifele 
rinde meydana çıkıyor. 

Hüliaa: İzmir iıgali Anado 
lu harekatının mukaddemesi 
ve sebeplerinden biridir. Bu
nun içindir ki yazacağım tahsi 
bir hikayeden ziyade kıymetli 
bir tarihin batlangıcmı izah e
den bir eser olacaktır. Madam 
Golis diyor ki: "Bazı felaket
ler insanları zafer ve muvaffa
kıyete cötürürler. işte Türkle
rin İstanbul ve lzmirde fazla e 
zilmesi onlardaki ölmeyen 
harp ve çarpışma ruhunu uyan 
dırmıştır.,. 

lzmirin iıgali İstanbul itgali 
gibi sükiinetle ve tedrici taz
yikle baılamamıt, bir top gibi 
bir yıldırım gibi tarika ve in
filak ile batlamıttır. Bunu da 
yazmak, Yunanlıların ciltler 
dolusu yazdıkları eserler yanın 
da pek cılız kalacaksa da gene 
tarihimizde bir yer bulabilecek 
tir. 

Fakat lıtanbuldaki "Ka-
ra bir gün,, ile aziz o-
kuyucularmıı epeyce yor-
dum zannediyorum. Hatırala
rımın ikinci kısmını teşkil ede 
cek olan lzmirin "Kara bir 
gün,. ünü yazmak ve okutmak 
için biraz da dinlemek ve din
lenmek icap ediyor. 

BlRlNCl KISMIN SONU 

M. Laval'in Amerika 
seyahati 

PARlS, 6 A. A. - M. Laval'in 
yakında Amerika'ya icra edeceği 
seyahat bak1"nda bazı gazeteler ta· 
rafından verilmekte olan tafsilat tek 
zip edilmektedir. 

Mumaileyhin seyahati hakkında 
henüz hiçbir program tesbit edilmiı 
değildir. 

M. Snowden 26,000,000 
varidat buldu 

Japon hükümeti bu mücadeleyi 
Japonlar aleyhindeki hareketi biz
zat Nankin bükiiıneti teıvik ediyor
muıçasına Yllbim bir mahiyette t ... 
likkl etmektedir. Japonya'nın Çin'
de bulunan Japonlara karJı yapıla
cak her hanci bir taarruzun tiddet
le acısını çıkarmağa hazır bulundu
ğu umumiyetle zannedilmektedir. 

Çin milleti Japonlara kartı ga
yet tiddetli bir münaferet beslemek
tedir. 

Cenevrede ne yapıyorlar? 
CENEVRE, 6 A.A. - Çinlilerle 

Japonlarrn Cemiyeti Akvama ver
mekte oldukları mütenakıs malumat 
Mançuri ihtilafının pek bati bir su
rette seyrebnekte old~ğu intibamı 
yermektedir. Binaenaleyh bu mesele 
nin kat'i surette halli için Cemiyeti 
Akvam meclisinin 14 tqrinievvelde 
tıokrar toplanacağı zannedilmektedir 

Meclis azasının, muhtelif devlet
ler hariciye nazırlanndan mürekkep 
olması muhtemeldir. 

/ki üssübahride hazırlık 
TOKYO, 6 A.A~ - Bahriye ne

zareti, Kure ve Sasebe üsıübahrile
ri efradına ıefeıı bertik için hazırlan 
malan emrini vermiıtir. 

Gerginlik artıyor 
TOKYO, 6 A.A. - Marepl 

T cbaind-Hıuc - Lianl', Japonya'nın 
çevirmiı olduğu entrikalann Man
çuri' de istildil hareketini uyandır
mış olduğunu beyan ettiğinden Ja
pon eokeri erkim mareıaJ ile bütün 
al8kalarmı kat'ederek Mukden'deki 
bütün askeri müşavirleri geri çağır
mıftır. 

Japonlar aleyhindeki nümayitler 
clolayısile Japon tebaasını himaye et 
mek üzere Tokima kruvazörü Şang 
haya ııönderilmek üzere ibzar edil
mektedir. 

Bu kruvazör, birçok bahriye sili
hendazı lutaatını nakledecektir. 

Sofya hapishanesinde 
bir hadise 

SOFY A, 6 A.A. - Doğumunun 
yıl dönümü münasebetile kral Boria, 
836 mevkufu affetmiıtir. Bazı siya
si mücrimler affı umumi talep ede
rek, bu merhametten istifade eyle
mekten istinkaf etmiılerdir. Kendi
lerinin zorla hapishaneden çıkanl
malanna mecburiyet hisıl olmuş

tur. 

Bir cinayet 
VARŞOVA, 6 A.A. - Riga'clan 

gelen bir habere göre Gpu reislerin 
den Lamanoff'un Moskova civarm
da cesedi bulunmu,tur. Cesedin ü
zerinde bet kurıun yaraoı vardD'. 
Katiller 1caçmı,t.ırdır. , 

T eşrinievvelin yirmi 
yedisinde 

yapılacağı bildiriliyor 
LONİ>RA, 6 ( A.A. ) - M. 

Beyaz sarayda mühim 
bir içtima yapıldı 
VAŞlNGTON, 7 A.A. - M. 

Hoover ile bükümet erki.nmdan, 

1 - M. A. Papanaıtasiou, meb'ua, 
sabık baıvekil, delegasyon reisi. 
(Hemşiresi Ma~ Lopresti ile bir
likte.) 2 - M. A. Mylonas, ayan rei
si, sabık nazır,(ve Madam.. 3 - M. A 
G. Mercouris, sab:k naz>r. 4 - M. A • 
Bakalbaııiı, meb'uı, aabak nazır. 5 .. 
M. J. Valalas, meb'us sabık nazır. 
6 • M. Cb. Vamvııkaa, Seliinik bele
diye reiııi. 7 - M. K- Venizelos, 
meb'us. 8 - M. Leon Maccaa, meb'
uı. 10 - M. N. Bacopoulos meb'us. 
11 • M. A. Verdelia, meb'uo. 12 -
M. G. Afencloulia, meb'ua. 13 - M. 
F. Sarantia, meb'uo. 14 - M. G. Pe
sornazoğlou, sabık mebus. ıs - M. 

Mac Donald Parlementonun dağrtıl
ma•ıru teklif ve tavsiye etmek üı:ere 
bu sabah kralı görmeğe gitmiıtir. 
Mulikat yarmı suttan biraz fazla 
sürmüıtür. M. Mac Donald'm aPr
lementonun faaliyetini tatili Ye dııiı 
tılması h•kkmdakj p<oıırıımmı Kra
la taktim ettiği, umumi intihabııhn 
yapılacağı n Parlenıentonun tekrar 
müzakerede bulunduğu haber alın
mııtır. 

b• -bankerlerden, iyan ve 'me usan ..... 
zalarmdan bazıları dün aktam be
yaz sarayda ehemmiyetli bir içtima 
yapmıtlardır. Bu toplantı gece yan
sında nihayet bulmuJtur. 

Af. \fac Donald'ın beyanatı 
LONDRA, 6 (A.A.) - Avam 

kamarasında M. Mac Donald Parle
mentonun yarın faaliyetini tatil ede
ceğini haber vermiıtir. 

Siyasi fırkalar liderlerin umumi 
intihabat yapılmasına karar verme
lerinin batlıca sebebi ecnebi memle
ketlere emniyet ve itimat telkin et
mekten, lngiltere'nin Parlamentoda 
sadık ve müttehit bir ekseriyetin 
müzaheretine r.ail ve mü:;tekar bir 
hükumete malik olduğunu, muhale
fet fırkasına dahil her hangi bir un
sur tarafından ileri sürece!< bu kabil 
bir siyasetin iktidar mevküne geçme 
sine ihtimal b11lunmadığrnı harice 
kartı ııöstermekten barelir. 

Amele fırkası konferansında 
LONDRA, 6 A.A. - Amele fır

kasmm Scarborougb'da toplanan 
senelik konferansında eski kabina~ 
da ticaret nazırlığı yapmıt olan M. 
Grabam tarafından teklif edilen ka
rar sureti ittifakla kabul edilmittir, 

M. Graham bu takririnde tarife 
usulünü muahaza ve tenkit etmiş, 
bu usulün deniz ve ithalat ticaretle
rine zarar vereceğini, buna mukabil 
iısizliğin azalmasını temln edemiye
ceğini beyan etmiıtir. 

M. Grabam bu takriri dolayısile 
vaki beyanabna ıu suretle nihayet 
vermiıtir: 

"Son zamanlarda misli görülme
mi! derecede çetin Ye ıiddetli bir 
intihabata doFı:: ıidiyoruz". 

Neşredilecek be1annameler 

LONDRA, 7 A.A. - M. Mac 
Donald ile M. Lloyd George l ngiliz 
milletine hitaben birer beyanname 
neıredeceklerdir. 

Fesih günü 
LONDRA, 6 A.A. - Kabine, M. 

Mac Donald'ın neJredeceği bir be
yanname esaıına müıteniden pek 
yakın bir zamanda umumi intihaba
tın iaa edilmesine müttefikan ka
rar vermiıtir. Parlamento, çarıamba 
günü tatil ve perıembe ırünü fesbe
dilecektir. 

Umumi intihabat 
LONDRA, 6 A.A. - Mac Do

nald, Avam kam:ırasmda beyanatta 
bulunarak parlamentoyu yann tatil 
edeceğini ve kralın yanndan ıonra 
parlamentonun fesbine muvaffakat 
ebniı bulunduğunu ve ınaamafih fe
ıib keyfiyetinin mevcut itlerin it
mamına bağlı bulunduğunu aöyle
miıtir. Parlamento yarın feshedil
diği takdirde yeni intihabat 27 teJri
nievvelde baılıyacaktır. 

Lard Reading Ptırise gitti 

M. Hoover müzakere esnasında 
mali vaziyete çare olmak ü.-e bir 
taknn tekliflerde bulunmuJtur. Ha
ber almdti'ına söre M. HooYer bil
haua ıu sözleri söylemiıtir. 

"F edernl Reserve bürosu elin
den ııelebilecck her ıeyi artık yapma 
ia hazır bulunmaktadır". 

iyi ve doğru maliimat alan ma
hafilde beyan edildiğine ııöre M. 
Hoover bu içtimada 500 milyon do
lar aermayeli bir fevkalade kredi mü 
esaesesi vücude getirilmesini teklif 
etmiıtir. 

Bu teıekkül her hangi bir mües
ıeıeye ödünç para venneğe mezun 
bulunacaktı r. 

Yine bu içtimada harp borçları• 
D lll tecili h~·kkındak: Hoover teklifi
nin mer'iyet müddetinin uzatılması
na ır.atuf tekliflere de biraz temas 
edilrr.iştiı·. Faka• Ut:lumi mahiyette 
bile olsa her ban~i bir itilaf yapmak 
üzere her hangi bir teıebbüıte bu .. 
lunulmut de,;ildir. 

l 'e:ıi bir konfe · aı.s 

TRAT FORD (ONTARIO) 6 
A.A. - Beacon Herald gazetesi M. 
loover'in pek yakında bir yuvarlak 
masa konferansı toplaması muhte
mel bulunduğunu yazmaktadır. Bu 
gazetenin z.':\n ve tahmin ettiğine gö 
re M. Hoover bu konferansa ittirak ı 
edecek devletlere şu teklifte buluna 
caktır: 

"'Amerika'ya borçlu olan millet
lerin harp borçları bu milletlerle A
mer: ka' nın teılihatlarını mutlak bir 
surette tahdit etmelerine mukabil 
iptal edilec•ktir." 

Borçlar affedilecek mi? 
STRAFORD, 6 A.A. - (Anta

rino). Beacen - Herald gazetesi, M. 
Hoover'in yakında bir konferansı 
içtima davet ederek Amerika'ya 
borçlu olan devletlere Amerika ile 
birlikte teslibatlarını tamamen tah
dit etmeleri şartile Amerika'ya olan 
borçlarını i!ıra etmek teklifinde bulu 
nacağını haber vermektedir. 

istanda siyasi 
mücr:mler 
, 6 A.A. - Bütün siyasi 

mücrim.ere babıeclilen affı umumi 
dolayısile Sialkot valisi, dün Kit
mire girmeğe teıebbüs etmiş olan 
160 müslüınandan mürekkep ııru
bun reisini serbest bırakmııtır. 

H••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••-•• 

L. Caftaııdjoilou, oabdc sefir. 16 -
M. Sp. Loverdo, Yunan bankaları 
ittihadı reisi, (ve Madam). 17 - M. 
A. Svoloı, Darülfünun muallimi 18-
M. J. Spropouloo, Darülfünun mu
allimi. l 9 - Doktor B. Benaiı, Darül 
fünun muallimi. (Ye madam). 20 -
M. A. Sicleris, Ziraat yüksek mek
tebi muallimi. 21 - M. B. Simonidio, 
>iraat mühendisi. 22 - M, P. Papa
dopoulos, sabık ha§ konsolos. 23 -
M. Sp. Agapitos, turizm teıkilatı 

Eksperleri: 1 - Ceneral T. 
rakis. 2 - M. N. Terzoilu, ~ 
3 • M. D. Santis, Darülfünun dl', 

timi. 4 - M. Th. Penıthe".-ılll!I 
Yanan P. T. T. Miidürü. S - al. 
C..simatio, da... .ekili, 6 - T 
büroaunun cliier bir munıhhall
Doktor K- Kyriaziclia, Atina 
ytsi sıhhi tetkili.tı reiıi. 9 - Y 
ıimencliferleri müdürlüğünün .. 
murahhası. 10 - Yunan ıimen • 
ri müdürlüğünün diğer bir m 
hası. 11 - M. Boyadjoğlou, 
Ziraat odası murabbasL 12 - al. 
Lefcoparidis, Les ~Balkanı" 
aıı müdürü. 

Ki.tipleri: 1 - M. Cb. 
lou, sabık meb'u•. 2 - M. D. 
dava vekili. 

Recep B. on beş gün sonra gelecek 
ANKARA. 7 (Telefonla) -C. H. Fırkası katibi umumisi,_ 

cep Bey on beş , yirmi gün sonra lstanbula gidecek ve lı:onfer 
smı verecektir. 

Ankara şehrinin planında 
tadilat yapılacak mı? 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Profesör Yanaen tehrin mub 
mahallerini gezerek tanzim edilmit olan planının tatbikat ~ 
sini tetkik etmektedir. Profesör Y ansenin plin üzerinde bazı tP' 
lnt yapacağı anlaşılmaktadır. 

Sefaret müsteşarları arasında tebeddül 
ANKARA 7 (Telefonla) - Berlin müıteıarı Nureddin ftl' 

ruh Bey Londraya, Pariı müıtetarı Orhan Şemseddin Bey Sd" 
line, Londra müstetarı Tah•in Bey de Parise nakledilmiılerdir· 

/Vıaksadı negmiş ? . 
NiCE 6 A.A. - Geçen cumar- ı ıraş ebniıti. Ve oimasmda ve dtiJ 

• . d d''-'- . cali ı.:- bir., tesi ııünü Roma'ya fatistlik aleybin- sın e nazarı uuuııtı p ...,. ,_ ,Jı 
de beyannameler atmıt olan. tayya- ıuıiyet yoktu. 30 yaıını müt_... 
renin Almnn mamulatından olup görünüyordu. 
sör Mo1Tİ5 isminde bir lngilize sa- BRÜKSEL, 7 A.A. - Le 5' 
tılmış bulunduğu anla§ılmıttır. Bu gazetesi Roma üzerinde uçmuı ~ 
tayyare cumartesi aabahı Marigna- tayyarecinın isminin William M' 
ne'dan hareket etmiştir. O cünden riı olmayıp Lauro Sosis olduğu~ 
beri bir daha ııörülmemiştir. ve ltalyan bir pederle Amerika'b 

MARlGNANE, 6 A. A. - Ro- valdeden doğmut bulunduğunu ~ 
ma'ya fa'istlik aleyhinde bir taknn maktadır. Lauro'nun annesi, el~ 
beyannameler atmıt olan tayyare hayatta olup Amerika'hclır. Bu tııı' 
cumartesi günü saat 10,30 da Can- dın, bir mezhep müessesinin ~ 
neı'de'1 Maricnane'a gelmittir. l- Geçen teırinisani ayında madaııt 
çinde bir de hüviyeti meçhul bir Sosis diğer bir takım kimseler aılJf' 
yolcu bulunan bu tayyarenin tayfa- nında Rendi ve Vinciguerra ve R' 
sı hep Alamanlardan ibaret idi. eli, 15 sene hapise mahküm obnııt' 

Tayyare benzin ald•ktan sonra 1 tur. 
tekrar havalanmıttır. Tayfanın pasa 70 yaJında olan ve hapisıu.n""! 
portları ve tayyareye ait evrakın u- zaiflamıı, bulunan Madam De 8"' 
sulüne muvafık olduğu görüldüğün- beraet etmiştir. Ecnebi memleketi' 
den yolcunun hüviyetini sormağa bulunan oğlu, ltalya'ya avdet -' 
lüzum hisaedilmemittir. ğe hazırlanmakta iken hudutta ~ 

MARlGNANE, 6 A.A. - Roma kif edilmiJtir.Bunun üzerine mllP"" 
üzerinde uçup Fafiıtler aleyhinde leyhin F&Jizm aleybtarlıiı bir ~ 
risaleler atmış olan tayyare, saat daha arlmıJ "' Roma üzerinde r 
10,30 da Cannes'dan buraya ııelıniı cevelin yapmlflır. 
tir. içinde bir Alman tayfa ile meç- Bu adamın mizaç ve tabiatinl I" 
hul bir yolcu vardır. terir bir vesika mevcuttur. !I• ~ 

fakat umumi vak'alar araımda 
bazı kücük hadiseler vardır ki 
onlar biİindikçe hakikatler da
ha i'yi parlar ve kıymetleri daha 
iyi ölçülür. llk gününden ıon 
gününe yani lzmirden hükU
met ve ordumuzun çekildiği 
tarihe kadar · işgal teferruatını 
bizzat takip edebildiğim için, 
yine romana benziyen, hikaye
mi en doğru bir tarih olarak 
okuyabilirsiniz. İstanbul iıgali 
nin gittikçe değişen şekli, lzmi 
rınYunan ordusu tarafından gö 
rülmemiş bir tarzda İşgali ve 
bunların üstünde lngilizlerin 
bütün muahedeleri, bü
tün müvazeneleri bozacak, hat
ta büyük harp müttefiklerini 
hayrete düşürecek ve daha 
sonra mukabil harekete geçire 
cek bir diktat?rlükle Türk yur 
dunun mahvma çalışması milli 
hareketimizin doğmasına ve 
bir an evvel faaliyete başlama
sına sebep olmuştur. Madam 
Golisin "La question Turque,. 
kitabı okunursa bu maddeler 
bütün açıklığile görülür, Ma
dam Golis, malum olduğu üze 
re, latanbulun İşgalini bizzat 
görmüş, İngilizlerin yıkıcı rol
lerini bizzat tetkik etmif, Ana 
dolu harekatının baıladığı ilk 
günlerde Eıkişehir, ve Konya
ya ve daha sonra Ankaraya gi
•derek Fransa hariciyesini ten
vir edecek çok ince tetkikler
de bulunmuıtur. (Türk mese
lesi) kitabı Türk karakterini 
en İyi tahlil eden, milli hareki-

LONDRA, 6 A.A. - Maliye na
ZD'I M. Snowden, yekerin beher lib
reüne lııiır buçuk peni ve çaym beher 
Iİllresine 4 penı Yerııi konulmu! ol
d.nu bilclirmiıtir. Yeni JCker ver 
gisi bu suretle 20 milyon, çay ver
&'isi ele 6 milyon lira varidat temin 
edecektir. 

Ediso'nun sıhhi vaziyeti P ARlS, 6 A.A. - 1.ord Reaclinc, 
aaat 10,SO de buradan hareket et
m.İftİr. Lord'un lngiltere haricinde 
ilk ziyaret ettiği memleket F rama 
olması eı.-niyetle kaydediliyor. 

M. Laval ve M. Briand ile görüş
mek arzusunu kendisi izhar etmiş .. 
tir. Bu nevi temas demek o1an cemi
le mahiyetindeki bu ziyaret için e
velden resmi bir program yapılma
ınııtır. Maamalih, Lort Reading'in 
refakatinde birçok yükşck .-hsiyet
lerin ve bilhassa kuvvetli maliyeci
lerin bulunmaıı ve Fransanın Lon
dra sefirinin ve aefaret m:ıli müıavi 
rinin hali hazırda Pariste bulunma
larının müzakeratta 1 ngilterenin ve 
cihanın mali ve ikt.sadi buhranının 
mevzuu bahsolacağı zehabını tevlit 
etmektedir, Tamirat, borçlar ve pa
ralar meselelerinin mevzuu bahseclil 
....,.; de ihtimal dahilindedir. 

Bu meçhul yolcu, ne ııümrükte maileyhin, Mariıınane'clen ı.a.-
ne de tayyare limanında büYiyetini etmezden evvel kaleme alımt ol.il 
bildirememiJtir. Tayyareain ve tay- ğu bir nevi Yasiyetnamedir. Bu e~ 
fanın evrakı yolunda idi. Bu üç ta- siyetname, &'eçeD cumarteoi p
bıs, esasen benzin alır almaz hare- Maroilya'clan postaya .,.;ı.ı,cır
ket edeceklerini beyan ve yemek ye- Bu veaika, mumaileybin orijinal " 
dikten sonra kimsenin malıiınatı ol· ciyuini ııöstermekte olup ı..- Ji' 
maksızın hareket etmiJlerdir. de bulundurmakta olan bir ~ 

Mu~ahabe 

insanlar .. 
'Haftalık Edebi 

Fikirler ve 
Andre Gide 

Kuvvetli bir özden ziyade ma 
baret sahibi birkaç romancıya, 
büyük ve geçici bir şöhret ka
zandıran bir Fransız kitap na
,irinin, zaten yıkılmağa mah
kfun eserini kendi eli ile yıkar 
gibi gözükmek hevesile olacak, 
"Romanın belini kıracağım!,, 
dediği rivayet olunuyordu. Bü
yüye, büyüye, edebi tarzlar 
arasında kendiıinden bq-

çan kitaplara rağbet gösterme
leri biraz zor tasavvur edilebi
lir. Vakıa Jacques Boulenger, 
M. Vanderem'clen bahseden ma 
kalesinin ismini "La critique 
cbez la concierge,, korkan, po
lis hafiyesi hikayeleri seviye
sinde bir tenkidden batcö.ter
mekte olduğunu haber veriyor 
du (1) ; fakat bu tarz daha in
kitaf edemedi. 

WEST-ORANGE, 6 A.A. - E
dison'un oıbhi YllZİyeti cünden ırüne 
f-1aJmaktadır. 

mabıuUerindendir; fakat baya 
ğdığa da en müsait olan edebi 
tanı: da, yine tragedya ve ko
medya ile beraber, odur, Za
ten senelerden beri lıepıine ter 
cih edilmesinin sebebi bu de
ğil midir? 

Sırf böyle yazılara mabauı ko- teremiyen, her parçası - ev
lekaiyonlar yapılıyor ve, müt- veli soluk gözükmesine rağ
teri buluyor ki büyüyüp taklit men - tekrar tekrar okunma
olunuyor. Hatti timdiye kadar ğa değer kitaplardandır. 
yalnız "fictioo., eserlerini teı- Zamanımız Fransız edebi
vik için kurulan edebi müka- yatına bir parça olsun alaka 
fatlar, artık onlara tebessüme gösteren her münekkit Andre 
başlıyor. Gide hakkında yalnız bir kaç 

Bugünlerde yeni bir serinin makale deg" il, bir kitap yazma
üçüncü kitabını okuyorum, ilk ğa hiç şüphesiz hayalinden ge-
ikisi, biri Allah'ın evaafına, Ö- çırır. Fakat bunun ne kadar 
bürü politikaya dair olduğun- zor olduğunu da derhal görür. 
dan beni alakadar etmemitti. Ondan bahsederken söylene
Maanıafih bunların ikincisini, cek her söz, verilecek her bü
Drieu La Rochelle'in "L'Euro küm insanı birçok itirazlara, 
pe coı>tre les patries,, sini, dün bir takım kayıtlar koymağa, 

Meçhul yahıs, t&Çtnı sakalını nl!Jıebnek tasavvurundaclır. ,,,,,., 

---zere herkesin zihninde - bu
lunacak her cevap ta y~i bir 
aual teşkil edeceğinden - ce
vapsız kalacak sualler uyandı
rır. 

Andrc Gide bir üstat... Fa
kat üstat yeni bir yol göateren, 
bedii veya ahlaki yeni prensip
ler getiren (veya eskileri taze
liyen), bunları telkine, etrafına 
gelecekleri irşada çalışan adam 
sa, bütün bunlardan kaçan An
dre Gide nasıl bir üstat olabi
lir? Üstat, tilmiziz olmaz. Hal
buki Gide tilmizden kaçıyor: 

nedir?) dermiş; hakikaten ~ 
de'in maksadını, hedefini tafi' 
etmek imkansızdır. Zaten bıl' 
nu kendi de söylüyor: "G~j 
mek istiyen benimle gebill 
Fakat onu nereye cötürecei~ 
ki? Ben ki nereye cittiğimi 111' 
miyorum,, (4). . 

ı• 
ıı 

e 

ka hepsinin bodur kal-
masına sebep olan ro-
man, bilmem artık azalt1cak 
mı? Pek zannetmiyorum. Her

kesin okumak öğrendiği ve bot 
vakitlerini ceçirmek için kitap 
açmağı zarafet saydığı bir za
mandayız; böyle kimıelerin 

hiHi atk vak'aları anlatan kitap 
lar yerine fikir münakquı a-

Roman tarzının aleyhinde 
olduğum zannedilmesin; bil&
kia, onu pek severim. O da, tra 
gedya ve komedya gibi, iman 
nıhunu tahlilde edinilen mü
cerret "notioıı,, lann mütah
has bir bile konmuı olduiun
dan bence zekinm en asil 

Hiç şüphesiz romanın belini 
kırmak kolay bir it olmıyacak
tır; fakat sadece modaya tabi 
olmak için roman yazanların 
meydandan çekilmeleri elbette 
hayırlı olacaktır. F ranaız ede -
biyatmda böyle bir feyin baı
lamakta olduğunu haber veren 
emareler var. Meseli tenkit ve 
"esaai,, kitapları, eskisine nis
betle hayli çoğaldı; rağbet gö
ren romancılar bile, daha zah
metli olmaaına rağmen daha 
az para getiren tenkit kitapları 
yazmağa heves ediyorlar (2). 

yada yarınından emin olabile- bulacağı "fonnule'ün her un
ceğimiz bir sulhün teessüsüne surunu kuvvetlendirecek veya 
çalıtan yeni cereyanlardan ha- hafifletecek mülahazalara giriş 
berdar olmak isteyen herkese meğe ve nihayet belki de ilk 
tavıiye ederim; içinde istifade söylediğinden dönmeğe sevke
edecekleri original bir çok şey- der •. "Andre Gide bugünkü 
ler bulacaklardır. 

"Dünyada tilmizler kadar insa 
nı sıkan bir şey yoktur. Ben, 
onların bana gelmelerine mani 
olmak için her şeyi yaptım,. 
diyor (Divers, s. 66). 

Barres, Maurras, Peguy, 
Sorel birer üstattır; onların 
fikirlerini hülasa etmek, ne is
tediklerini, ne yaptıklarını gös 
termek kabildir. Barres Andre 
Gide için: "Mais oiı veut-il en 
venir?,, (Ne demek, ne yap
mak istiyor? maksadı, hedefi 

Hemen hemen hiç bir eeet' 
öbürüne benzemez; zaten keti' 
disi de eserleri arasında mütl' 
rek vasıflar bulunmasını işt~ 
mez:" Kitaplarının her biri, b_i' 
evvelkinin amateur,, lerİ11111 

aleyhine döner. Bu da onl•!" 
beni ancak kendi hedefim içi~ 
alkıtlamağı, kitaplarının her ~ 
rini olduğu gibi, yani bir sall' 
at eseri dire kartılamağı öi' 
retmek içindir,, (Diver•·fi~ 
33-34). İşle Gide'in hede_ı• 
san'at. Fakat san'atin öğretıl• 
mesi kabil midir? Bunun içi~ 
Gide'in, Barres'in ve Maurrıı' 

D 

u 
( 1) Zarafetle mütcbebhirlllfnin 

biribirinln zıddı olmadılmı !abat 
eden Jacquea Boulqer o cbel ya
zm " ... Malı l'art eat dlfffcile., isimli 
ldtabmııı l inci clldincledir (Plon). 

(2) İyi bir roinan yazmak. bir 
muharririn eserini tetkik ve tahlil 
etmekten kolaydır demiyorum; fa
kat on bet yirmi günde 250-300 sa
yıfalık bir roman yazmak kabildir, 
halbuki o büyükte en fena "etude,. 
dahi bir çırpıda yazılamu. 

Fransız edebiyatının en büyük 
Üçüncü kitap, Andre Gide'· üstadıdır,, denildi; muharririn 

in "Divers,, idir (3). "Divers'', 
biç bir hususiyetini göstermi-

mubarririnin bütün eserleri gi- b .. b"l 1 · 
b

. 1 .. 11. _. · b .. yen u soz ı e, onun emsa sız 
1, ası guze ıgını emen goı- ı.· ed. ld - d h. ·· h ,:r ıp o ugun an ıç fUP e 

(3) Gallimard 1 etmiyenler de dahil olmak ü-

İli ( 4) Bu parçayı M. Martinet'l1 ~ 
A, G. hakkında yazdığı kitapt•.ı 
(Attinger) aldım; Gide'in hal15" 
eserinde olduğunu hatırlamıvorud" 



Yok-se~_k_~-=g~a_z_e_e_c_ı~----:~------~----~~·~----~··--
v11ayett• Mübadelede Belediyede 

3üncü 
Taksi 

Ekonomi 
• ihracat eşyamızın 
vaziyeti ne halde? 

Vilayet 
Fidanlığı 

Emlak 
ihtilafı 

Nerde tesiı edileceği 
tetkik ediliyor 

Bitarafların kararı ile 
hailedilecek 

lngiiiz lirasının son vaziyeti üze
rine hariç piyasalardaki eşyamız 

9130 ....... inin ilk .eıô:ıı ayı itha
lib 36 milyar frank ıre ihracatı da 
J9 milyar frank idi. 

Vilayet tarafından celbolunan fi. 
danlılı: mütehaaaıaı için gene ltalyan 
bir muavin getirihnittir. 

Bunlar civar bailarda mütema
diyen sondaj yaparak tetltlkatta hu
Junmalı:tadır. 

Eılci Sarayiçindeki bostanlardan 
da iıtifade edilecektir • 

Muhtelit mübadele komisyonun
daki Baımurahhaıımız Şevki Bey 
ahiren bitarafların hakemliğine ha
vale edilen iade olunacak emlak ih· 
tiliifı hakkında dün ıunları aöyle
miıtir: 

• 1"8iliz liraoıDJD son vuiy~. ü~ 
l'lııe dünya piyasalarında m~ 
leiıeddiiller olmuıtur· Bu tebedd~ 
re nazaran, ih .. e11t etY_..... yazı· 
1eti ıudur: . ,W..el 

Hamburıı'ta fındık fiatı.i 
'-İttir. Giraon fıadıiınm oldaıu 
Türk paraıile 102, Jnent okka11 
ıoo kuraftur. Alyoa fiatlerinde •· 
fıılı: lıir tereffü ......ı.r. 

Tiftik vaziyetinde fHliyet devmD 
etmektedir. 

Maroilya bor......,cla Sultaniye Ü· 

aümü yüz lciloıu 480 fraoktır· 
Liverpul'da pamuk fiatleri -

ıiiJ etmektedir. Havr bon .. mda teı 
riııienel te•liıni 50 kİIOIU 183 Fran 
tız frangıdır. 

Borsada dünkü 
muamele 

Dün borsada Franıız frım&ı 12,06 
da açılıp 12,06 da kapanmıtbr• Bor
sada dün 5,010,000 frank üzerinden 
ırıuanıele olmuştur. 

lngiliz lirası dün bonada 820,50 
I.uruıtan açılını§ ve akıam 820,89 
I.uruıta kapanrmfbr. 1300 lngiliz 
lirası borsada muamele sönnüıtür. 

1 nsiliz lira11 son pnlerde biraz 
r,;kıek muamele görme~e ve tere#· 
tüe meyyal görünmektedır. 

Kanada srümrük tari
fesini yükseltti 

Kanada hükUmeti lngiliz liruı· 
1U:n aulrutu üzerine gümrük tarifesi· 
'1İ tadil ebnit ve yükseltmi,tir. 

Fransanın ithalat, 
ihracat nisbeti 

İhracat ofisine selen iatatiıtikJe .. 
re göre Franoanın 1931 ıenesi ilk 
sekiz a;ı zarhndaki itha~tı 30 mil
Yıır frank ihracab 20 mılyar frank
llr. Aracı.: ithalat lehine on milyon 
İraııkbr. 

Gerek itha)it, s:erek ihracatta ge-
çen -· mabetle oldukça mühim 
tenalnH vardır. 

Yunanistandan kam
biyo ihracah 

Yanu hlikiiımetİ dibaya mali va· 
siyetinclek.i ııon tebeddül üzerine 
kambiyo ihracı haldmıdaki büküm
ı.,.; deiittinnitti. Bu buıuıta ih ... 
cat ofiıine malümat gelmittir. 

Fransaya ceviz kü
tüğü ithalatı 

Fnum:ıı hülrümeti sümrük tarife
sinin ithal olunacak keresteler k11· 
mında bazı değiıiklikler yapım9br. 
Bilhuaa ceviz kütüğü ithalitına ba· 
:a takyidat vazedilmiıtir. Bu cihet 
bizi fazlaıile alakadar ettiğinden 0-
fiı icap eden malümab getirtmittir. 

Kambiyo Borsası 
lıterll11 820,89 Karon 15,67 

Dolar G,47,H 11ııınıı 1,59,S -- ---
frank 12,06 Peut• 5,26,86 

-Liret 9 ıo 59 Raytmarlt 2,05,56 
' . - - -

Fraak 8. 3,39,57 Zlotl 
------ - - - ---i 
Drahmi 36,53 Penca ___ _ 

franlt 1. 2,37,56 Ley 75 

Lev-. 64,05 Dinar 25,30 

florla 1,ı1.o6 Çervoneç 

Borsa 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Ba•knot 

9&2,!IO 
52 

270 

Esham ve Tabvilibn nevi 
lıtlkTHt dahili 
Dilyaau aıuv•lıhlde 

lkraınlyell Demlryolları 

Bonolar 
lıtihkaldarı fazla olan muhacir

lere Yerilecek bonolar yakında gele
rek tevziata ba§'.anacakbr. 

Şehrin sihhatı 
Sıhhiye müdiriyeti tarafından ya

pılan tetkikatı. lıtanbulun 11hhi va 
ziyetinin iyi olduğu anlaplmqtır. 

Ortaköy camii nhtımı 
tamir edildi 

Ortalı:öy camii rıhtımının tamiri 
bitmiı ve carniin tamirine batlan
mııtır. Yalı:ında Beylerbeyi canım 
nbtnnınm da tamirine haılanacak
br. 

iki defa alınan 
Vergi ---Eminönü Malmüdür-

lüğünün 
mütaleası alınacak 
Eminöoü ve Y enicami mali

ye tahsil ıubelerinde alman 
mükerrer vergi hakkındaki tah 
kikatın, bir karar verilmek ü:ııe
re Eminönü kaymakamlığı ida
re heyetine tevdi edildiğini yaz 
mıştık. Heyeti idare henüz top 
lanamamııtır. Kaymakamlık 
evrakı berayi tetkik Eminönü 
malmüdürlüğüne gönderilmit· 
tir. 

- iki taraf noktayı nazarlarına 
ait esaslan bitaraf delegelere bildir· 
mitlerdir. 

1 cap ederse daha fazla izahat ve
recekler ve mesele Ankara mukave
le.inin dokuzuncu ınaddeoi mucibin 
ce bitarafların kararile intaç edile
cektir. 

Etabli ve•ikuı tevziatı devam e
diyor. Çok müracaat vardır. Günde 
30 • 40 kadar aile müracaat ebnek· 
tedir. Bu tevziat bir müddet daha 
devam edecektir." 

Son yirmi iki gün zarfında 1000 
kadar etahli Rum müracaatta bulun 
muştur. 

Mezunen Avrupada bulunan bi
taraf deleııe M. Andenon bugün 
ıchrimize gelecek ve kencliıinin işti 
rakile bitaraflar heyeti toplanarak 
emlak meıeleıini görüteceklerdir. 

Bono tevziab devam 
ediyor 

Dün de Gayrimübadillere bono 
tevziabna devam edilerek 725 ten 
756 ncı numaraya kadar ııra11 ge
lenlerin bonoları verilmiıtir. Bugün 
de daha 25 numaranın bonoları tn 
zi edilecektir. 

Gayrimübadiller idare heyeti 
dün elueriyet olmadığı için toplana
mamıştır. 

Talı:diri kıymet komiıyonuna 
selen Yunan em1iki liıtelerinde bir
çok binaların muhtacı tamir ve ha
rap olduğu kaytleri gayrimübadille
ri enditeye dütiirmüıtür. 

Diğer taraftan bonoları yok baha 
sına toplıyan muhtekirlerin faaliyeti 
berdevamdır. 

Bunlann kartıamda cemiyet sa
dece ıeyirci vaziyette kalmalı:tadır. 
Cemiyetin son teıehbüıterine hiç bir 
cevap yoktur. 

.................................................... u ................................................... . 

Malmüdürlüğü mütaleasını 
maakmlık evrakı vilayet inzi
bat komisyonuna gönderecek
tir. 

Aiti kişilik 
OtomobiHer de •• 
On kuruşa müşteri taşımak 

istegorl ar 
Mısır Polis 
Müdürü 
Dahiliye "ekili ile göriif· 
11ıek için A nkaraya gidigor 

Şehrimizde bulunan Mıaır P.oliı 
letkilatı reisi Rusel Pş. dün tetkika
~n~ bitirmittir. Rusel P•· bir muhar-
t1tıınize demittir ki: . 
··- ııtanbul poliı müdürü B. ile 

~"'tbinn için çul< memnun~m. ~~n 
dilerile Mısır ve Türk poliılenrun 
icap ettikçe tefriki mesai etmeleri 
lıuıuıunda gÖrültük. Daima mektup 
lıııarak teması muhafaza ve mücrim 
~~ kolaylıkla takip etmek iç.İn biri· 
birımize malümat yererek yardan 
edeceğiz. Türk poli•lcrin.i çok yük· 
""" .ve değerli buldum. Herh~.de 
letrik; mesaimiz ilci memleket ıçın 
de faicle!i olacağı kanaatindeyim. 

Cumaya Ankaraya hareket ede
rek ""8da ilı:i sün lı:alııcağnn ~e bil· 
"-aa Dahiliye vekili Beyi :ayaret 
..ı..reı. ı>olis itleri hakkında temu
lt. lıulunacağnn. 

Mütealdben Halep tarikile Mm· 
ta aydet edeceğim." 

Stohkolm polis müdür 
muavini jreldi 

Ptt. Stokholm poliı müdür muavini 
, Bachman tetkikatta bulwunak 
~ere dün ıehrimize gelmiJtir • .... 
-~ 

ıı:ı olduğu gibi tilmizi yoktur; 
d h • . . 1 . • a doğrusu onun tılmız en, 
kendisine benzedikleri derece
~e onun "dersi.ni., anlanııt 0 • 

~rlar. Onun dersi şudur: "Be-
tıı k .. o uyanlara kuvvet, surur, 
~~•ret, etraflarında her gör· 
uklerine inanmamak hassası, 

durbinlik verdiğini iddia ediy<>
l'Unı; fakat onlara istikamet 
l•yinindeo bilhassa bundan 
k•çınırım, 'çünkü istikametleri 
'1ıcak kendi kendilerine bul
~~lıdırlar ve ancak öyle bula· 

1'.lırler; _ ancak kendilerinde 
ıyecektim,, (Divers, ı. 26). 

. E!1 reybi diye tanılan: ~en· 
dılenni öyle göstermek ıstıyen 
ıtıuharrirlerin mesela bir Ana•.· 
lolc France'ı~ veya ondan çok 
daha Yukarı 'tabakalarda bi~ 
R.e ıy de Gourmont'un sistenn 
Vardı: da heyecandan, ihtiras· 
ta.n . hatta imandan bahseden 
Gıde'in bir sistemi yoktur. O, 
ne ~aınz , şu şöyledir diye 8ir 

Boğazlar 
Komisyonu 
Tatilden sonra diln 

defa toplandı 
Uk 

Boğazlar komiıyonu dün amiral 
Vaaıf p1. run riyasetinde, yaz ta~
linden sonra, ilk içtima:nı aktetmış-

tir. Vasd Pş. içtimaı müteakıp kısa· 
ca demiıtir ki: . 
"- Karadenize geçen Ru• germ

leri halı:kındn komisyona. bir m~ra• 
caat vuku bulduğuna da?" ~~y~t 
uılaızdır. Komisyonda hıç bır ıhtı· 
laf yoktur. 

içtimada komiıyonun mutat ve 
ruzmerre itleri sörüıülmüttür''. 

Postada 

Posta işleri müdürü 
Posta ve telsraf umum müdürlü

Jünün Poata iıleri müdürü Yuıuf 
Bey ınezunen ,ehrimiu ırelmittir. 

Poliste 

Tramvay bir çocu
ğun bacağını kesti 

Kumkapıda Kadırga caddesinde 
oturan koltukçu Abdürrahman efen· 
dinin 8 yatındaki oğlu Fethi dün 
çarşıkapıda 77 numaralı tramvay a
rabasının remörkuna atlamak ister
ken, düımüı bacağı tekeı-lekler aJ. 
bnda kalarak dizinden kesilmiıtir. 
Fethi Cerrahpafa bastaneaine kaldı
rılmıt, tahkikata hatlamlnuftır. 

Kum amelerinden lsmaii dün 
tramvayla Beıiktaıtan geçerken at
lamalı: istemiı, fakat muvaffalı: ola
mayaralı düımüt, batından yaralan
m11tır. 

Tabanca ile cerh 
Cıbalide bıçalı:çı Aliettin mahalle 

$İnde oturan kahveci Mehmet Ali 
efendiyi Karagiimrükte kömürcü 
1-iicük Hasan tabanca ile lı:alçaam
d..,; yaralannfbr. Mecruh tedavi al
tına abnımf, carih kaçnutbr. 

Ucuz yolcu nakhyahna taraftar 
toförler komiteıi Ankaraya vaki mü 
racaatına henüz cevap gelmemcıini 
gönderdiği istidanın kaybolmasına 
hamlebnİ§ ve ıehrimizdc bıılunan 
Ankara şoförler cemiyeti reiıi Hay
ri B. vasıtasıyla teşebbüsünü teki
de karar vermiştir. 

Hayri B. lkinci istidayı yarın An .. 
karaya götürecektir. 

Şoförler Ankaradan cevap alınca 
derlı~I ucu< servislere hatlıyacak
lardır. 

Bundan baıka bir kısım şoförler 
altı kişilik büyük otomobilleri de bu 
ite tahsis etmelğ~ ve adam batına 
on kuruş aJarak ıtletrneıie karar ver 
mitlerdir. Bunlar, bu büyük otomo
billerin ne otolıüı, ne de nim oto
bü s olmadığı cihetle belediyenin 
müdahale edemiyeceğini söylemek
tedir. 

İtalyan - Türk turing 
komitesi 

6 kuruşluk yeni pullar 
Po•ta idare.inin yeni tabettirdi- Bir çocuk ağaçtan düştü 

j:İ pult...dan alb kurufluk pullar bu- Kaıımpllfllda Piyalede oturan 
pn poıta kifelerincle oatıta çılı:anla helvacı Yunuıun oğlu 8 yatında Mu 
caktır. harrem çitlenbik ağacından dütmüt. 

Po•tada alb kuruıluk pullara ağır ıurette yaralanmıı, Etfal haıbı· 

İtalya ile Türkiye arasında 
turizm teşkilit~nın tevsiine ça
lıtmak üzere, hır İtalyan. Türk 
komitesi teıkiline karar veril
miıtir. Komite senede bir defa 
olmak üzere, her defasında sı
ra ile bir Türk ve bir Itah•ftn 

fazla ihtiyaç bulunmakta idi. neıine kaldmlmıfbr. ıehrinde toplanacaktır. · 

nu kendisi çok iyi anlatıyor: 
"Hayat ile temasm bende 

ebep olduğu aksül'ameller he 
s en hemen hiç bir zaman ba
:t değildir. Ekseriya, hem de 
b şey kartısmda (sadece 

erddi ,eyler demiyorum) ak-
ma • .b · • 
aül'anıellerin ber nevı zı nımı 

ka 
Brevent boyundan ge-

vrar. ed. _. h 1 
k hiç beldem ıgım a • çeren, , .... k 

de Mont-Blanc m onune çı ı· 
. ce içimde karmakan§ık 

venn b··t·· b. mu 
b. k nidalar, u un ır • 
ır ço 

havere duydum: 
-"Ne tanlı baş! - Cesim 

d .. JI 
ı _ Ne ka ar guze • -

tey. . k ı 
4 810 metro! - Bır re or. -
"A ma yalnız Avrupa rekoru) 

CAdedin bu itte bir alakası 
- k') _ Tek başına bir dağ 
!taydı daha yüksek gözükür: 
dü. _'Evet, silsilenin öbür dag 
lan onu yiyor. - Marcel bunu 
görse hiç hoşlanmaz, nefret 
eder._ Hakkı da v.~r.~ - Çok 
. kin teY Hem bütun bun· 

çır . ., • · d d d 
!ar aklıma, biribın ar ~n an e 

"Daima içimde, münakata benk vardır; kelimeler her gün 
etmek üzere toplanmıt bir ka- kü kelimelerdir. Okuduğunuz 
!abalık bulunduğunu hissede- zaman bir büyük muharrir ya
rim; hazan çmgrrağı çalmak, zısı olduğunu farketmezsiniz. 
ıapkamı giymek, celseyi bıra- Fakat dikkatlice bakın: bazan 
kıp gitmek isterim. "Benim ka ı bir tek kelimenin yeri, cümle
naatim ne umurumda!,, (Di- ye biç ummadığınız "nuance 

S • .. 
vera, s. 11-12). lar vermiştir. an at, kelimele-

,,. ,,. ,,. re bir fikrin bütün ivicaçlarını 
ifade ettirebilmekse, Andre Gi 
de en büyük san' atkarlardan
dır. 

Fransız edebiyatının, öteden 
beri baılıca vasıflarından biri 
ruh tahlillerine her §eyden zi
yade ehemmiyet vermektir; bu 
nun içindir ki tiir az ve bele 
destani ıiiri, Chanson de Ro
land ile Hugo'nun bazı parça
ları müstesna, hiç yok gibidir. 
Buna mukabil Fransızlar, ro-

. " . d d man, tıyatro ve essaı,, e a-
ima ön saflarda gelmitlerdir. 

Andre Gide, bunun için, en 
halis Fransız muharrirlerinden 
dir; yazılarında hayali okşıya
cak, heyecan verecek parçalara 
tesadüf etmek pek mütküldür. 
üslubunda, kulaktan ziyade 
vine kafada hitap eden bir a-

San'ati hiç bir şeye alet et
miyen Andre Gide heı· şeyi, bü 
tün hislerim ona esir etmi§t · r. 
Daima kendini tahlil etmekte
dir; çünkii içinde bulacağı en 
ufak şeyden bir san'at eseri çı
karacaktır. Bir kitabında "sa
mimiyetle samimi., (sincere
ment ıincere) olmaktan bahse
der. Fakat bu samimiyet, yal
nız kend:nden, kendine olan 
hislerden dışarı çıkmamak için 
değildir. Bilakis, her şeye ker
şı tecessüsü vardır. Yalnız her 
hissi, he .. heyecanı kendinde de 
nemek ister. Bunun içindir ki 

Yeni tip kararlaştı
rılmak üzredir 

Belediyenin yapmakta oldu
ğu uç numaralı taksi tipi karar 
!atmak üzeredir. Bu nevi taksi
lerde entrcnin 4 kuruş o;ması 
kabul edilmiştir. Şöfrler bu Ü· 

çüncü taksi nev'ini muvafık 
bulmamaktadırlar. Uzun mesa 
felerde bu taksinin zarar).,-mı 
mucip olacağını iddia etmekte
dirler. Belediye bu ıikiyetleri 
tetkik etmekle beraber on kuru 
ta bir adam esası hakkındaki 
teklifleri kat'iyyen nazarı dik
kate almay11caktır. 

Ortaköy yolunda 
yıkılan duvar 

Ortaköy tramvay yolunda üç 
sene evvelki şiddetli kışlardan 
yıkılan büyük dıvarın e11kazı
nın bili yol üzerinde durmaaı 
belediyenin nazarı dikkatini 
celbetmittir. Bu taş ve toprak 
yığınları yol üzerinden kaldırı- · 
lacaktır. 

Yıldıza giden yol 
Yıldız sarayına giden şose

nin tamiri bitmek üzeredir. Or
taköyde Balkan konferansına 
ittirak edecek murahhasların 
girip çıkacakları Mecidiye ka
pısının tamiri bitmiştir. 

Fazla yolcu alan 
otobüsler 

Taksim ile Beşiktaş arasın
da işleyen otobüslerin bilhassa 
cuma günleri ve akşamları faz
la yolcu aldıkları gÖrülmüttür. 
Belediye bu hususta bir ihtar 
yapacaktır • 

Yanlış numaralar 
tashih edilecek 

Numerotajın tashihi takar
rür etmişti. Bu tashihatın tah
riri musakk11fat ile birlikte ya
pılması muvafık görülmüştür. 
Belediye keyfiyE:ti alakadarlara 
bildirmiştir. 

Otobüs dura c yerleri 
Otobüs talimatnamesi muci

bince otobüslerin du. ak yerle
rinden başl:a yerde dur!Daları 
memnudur. Belediye durak yer 
!eri için lazım gelen levhaları 
yaptırmağ"a başlamıttır. 

İngiliz sefaretinin ye
timlere yardımı 

İngiliz sefareti, Türk yetim 
çocukları menfaatine sefaret ko 
nağında müsamere tertibi için 
müsaade istihsal etmek üzere 
Viliyete müracaat etmiıtir. Mü 
aamere en yeni İngiliz eserlerin 
den iki piyesten mürekkep olup 
22, 24 ve 25 tetrinievve gece
leri verilecektir. Temsiller için 
Türk ve ecnebi amatör artistler 
den istifade edilecektir. Müsa
mere biletlerinin yirmi beı lira
lık olması muhtemeldir. 

romanlarının hepsinde bir 
"subjectiviame,, kokuıu vardır. 
Mistik Alissa da, cemiyetin 
her türlü kolaylıklarından biba 
ber Lafeadio da, hep Andre 
Gide'dir; çünkü o, insanın her 
biline alaka gösterir, hepsini 
tatmak ister. Goethe: "Bir şey 
olmamak, her ,eye inkılap ede
bilmek., der; Gide'in de istedi
ği budur. Hakiki san'atkir, 
kendini baskasının yerine koya 
bilendir; Gide daima bunu yap 
mı~tır. 

Darülfünun 

Gazetecilik 
Mektebi 

Darülfünunda bir 
mektep açılıyor 

Yükıek gaaetecilik mektebinin 
bu sene açılması tekarrür ebniıtir. 
M<ktep Darülfünun teıkilatı içinde 
ve doğrudan doğruya emanete mer• 
but müıtakil yükaek bir müeoıeu 
halinde teıkil ve idare edilecektir. 

Darülfünun emaneti bu huıuıta 
tetkikata devam etmektedir. Mekte 
bin ayn bir idaresi ve bütçesi ohm· 
yacalı:, mevcut kadro Ye bütçe ile i
dare olunacakbr. Müddeti tahailin 
iki ıene olrna11 nwnfık görülmelı:te
dir. Dert proıınmJan t .. bit edil
mek üzeredir. Derıler muhtelif fa
kültelerde tedriaatta bulunan muh
telif müderri•ler tarafından Dariilfil 
nun binaaında tahoiı edilecek lıir 
derıhanede verilecektir. 

Mektebe liae mezunllln kabul • 
dilecektir. Ancak bu oene mektebin 
ilk açılma11 n miktan kafi talip ol
mamaaı ihtimalinden . dolayı halen 
meslekte bulunan gazetecilerin de 
kabul edileceği anlaıılmaktadır. - -· 
Kara denizdeki 
Kaza 
Millet vapuru bir kaza 

geçirdi 
Alemdar zadelerin Millet vapu· 

runun dün Ayancık ile lnebolu ara
sında Çatal zeytin mnkiinde tafb 
kırılrmıtır. Vapur Yelkencilerin 
Samıun vapuru va11taaile Sinoba 
çekilnıit, lstanbuldan da Kalkavan 
zadelerin Adalet vapuru Sinoba tah 
rik olumnuıtur. Adalet vapuru Mil· 
Jet vapurun yolculanm ve bamuleoi
ni alıp cumarteıi günü lıtanbula 
getirecektir. 

Millet vapuru da lstanbulda ta. 
mir edildikten aonra seferlerine baı· 
lıyacakbr. Nüfusça hiç bir kaza ve 
tehlike yoktur. 

Mahkemelerde 

"Şeytanın Kızı,, 
Muharriri 
Beraet etti 
Şeytanın k zı ve Arzu ile Kamber 

iıimli hikayeleri müıtebçen mahİ· 
yelle görulen Muharrem Zeki Bey
le bu hikayeleri basan ve neırini te
min eden Yusuf Ziya Aziz ve Ki, .. 
mil Beylerın ikinci ceza mahkeme
since beractlcrine karar verilmiştir. 

Müstehcen şarkı.ar 
Müddei<•mumilik hayuızça ve 

mustehç~n bulduğu bir §Brkmın te
ganni edilmeıini ve plaklarının ile
nen çalınmasını menetmiştir. 

Bu ıarkı "Sarsam kolumu boynu 
na ... " isimli ıarkıdır. Tebligat hila
fına bu ıarkıyı teganni eden ve plak 
tarını alenen çalanlar hakkmda ce
za kanununun 428 inci maddesi ab
kiimı tatbik edilecektir. Bu madde 
kanuna muhıJif harekat edenlere bir 
aydan altı aya kadar hapiı ve 30 li
radan elli liraya kadar para c:ez&11 

verileceğini inıir bulunmlı:tadır. 

Tokyo maslahat~üza
rımız bu sabah gidiyor 

Tokyo maslahatgüzarı Nebil 
Bey bu sabah Goydekspresin 
Viyana vapuru ile mahalli me
muriyetine hareket edecektir. 
Nebil Bey Şerburg tarikile A
merikaya ve oradan Y okohama 
ya uğrayarak Tokyoya gidecek 

yok. Bu derece feragati nefis, 
ondan evvel kimsede görül
miştir. 

Andre Gide bir üstat değil, 
bir örn~k, bir kahramandır. 
Her şeye, herkese rağmen 
kendisinin ne olduğunu, harici 
nasıl göründüğünü gösterdi. 
Etrafındakilere kendinden bir 
§ey bahsetmedi; onlara kendi 
kendilerini bahşetti. Gide gel
meseydi Fransız edebiyatında 
sadece bir kaç güzel kitap ya
zılmamış olmakla kalmazdı, bü 
tün bir kol eksik kalırdı. 

1 
Maarifte 

Divan 
Toplanıyor 

Bu içtima fevkalade 
addedilmektedir 

Darülfünun divanı pazar gü
nü içtima ederek, bazı mesele
leri müzakere edecektir. Diva
nın bu içtimaı fevkalade adde
dilmektedir. Bu içtimada bazı 
mühim noktaların meYzuu bah
solacağı anlatılmaktadır. Bu bu 
susta alakadarlar ıimdilik mek 
tum davranmaktadırlar. İçtima 
da Aiaoilu Ahmet Beyin mü
derrisliğe Uıtihabı da tetkik ecli 
lecektir. 

Rasim Ali 8. meselesi 
Tıp fakülteai müclerrialerin

den RHim Ali B. fakülte.mec
lisinin kararı ile müderrislikten 
ihraç edilmitti. Bu hususta Şu· 
rayi Devlet ve Maarif Vekaleti 
beoüz kararlarmı Yermemiıler
dir. Vekaletin bir kaç gün ev
vel göndermit olduğu Darülfü. 
nun kadrosunda Rasim Ali B. 
dahildir. Ruim Ali B. bu vazi
yet üzerine derhal Ankaraya 
gitmiıtir. Mumaileyh vaziyeti 
orada takip edecek ve bir an ev 
vel intacı için çalııacaktır. Ra
sim Ali B. vazifeeine devam et
memekle beraber, kadroya da
hil olduğu için maaıını almak
tadır. Fakat Şurayi Devletin 
ve Maarif Vekaletinin muma
ileybi fakülteaine iadeye karar 
verip vermeyeceği henüz ma
lum değildir. 

Fen fakültesine bu 
sene rağbet var 

Bu sene Fen fakültesine {p.z. 
la rağbet vardır. Şimdiye kadar 
müracaat edenlerin mikdur iki 
yüzü müteavizdir. Bu yekünun 
dört yüze baliğ olacağı çok ü
mit edilmektedir. Kıbrıatandan 
iki talebe gelerek Fen fakülte
sine ırirınitlerdir. Ecnebi ve e
kalliyet liselerinden mezun o
lan bir çok gençler de bu sene 
Fen fakültesine ıirmitlerdir. 
Eczacı, diıçi şubelerile Tıp fa• 
kültesine daha ziyade talip var 
dır. Bu sene askeri liselerden 
kaç kitinin Darülfünuna girece 
ği henüz resmi liate gel~in 
den malum değildir. 

Askeri kimyagerler 
Müdafaai Milliye Vekaleti 

şimdiye kadar ihtiyacı olduğu 

kimyaıerleri ıivil kimyagerler 
den intihap ediyordu. Müdafaai 
Milliye Vekaleti bu ssıe aske
ri kimyager yetittirmelı: üzere 
Fen fakültesi kimya enıtitüsü· 
ne askeri lise mezunlarından ve 
kiletin kendi hesabına okutul
mak üzere talebe ıöndermeğe 
batlamııtır. Bu talebe askeri 
doktor ve ec:zacılar aibi mek
tepten yetiteceklerdir. 

Mektep kitapları 
l>eYlet Matbaaaı mektep Jd. 

taplarmm tab'mı tamameo ik
mal etmit ve tevziat• batlamıt 
tır. 

rasmda değerli biç bir gen! 
yoktur ki onun tesiri altındı 
kalmıt olmasm. Komünist da· 
da cereyanından milliyetçi mu 
hafazakir ıairlere; Y abudi Je. 
an-Ricbard Bloch'tan katolilı 
Charles du Bos'a kadar hepsi 
bu protestan terbiyesi görmüt, 
fırkaso: ve dinsiz aan'atkarın 
pe§indeclir. 

Vakıa eo ağır hücumlara 
uğrar; fakat dikkat edin,. hü· 
cum edenler daima, san'atle 
uğratmakla beraber, dini, siya
seti veya her hangi bir şeyi 
san'atteın üstün görenlerdir. 

* • * 

San'ati de, ilmi de meydana 
get iren teceuüstür. Gid her 
şeyi anlamak ister; her şeyi 
meydana çıkarmak ister. Ken
dini de, en gizli . köşeleri ile 
gösterme ki ter •• "Si le grain ne 
meurt., ismıni verdiği hatıra· 
tı, yazılması bir insan için en 
zor olar. kitaplardl\n biridir, 
çünkü onda muharrir çırçıplak
tıı·. Gide böyl zaaflarını, hata
larını niçin ifta ediyor? Sırf 
san'at için. San'atinin karşısın 
da, şahsının bile Phemmiveti 

Bu kola bilmem nasıl bir İ· 
sim vermeli? Onun baş vasfı, 
hem enfüsi, hem de afaki ol
masıdır. Bu muharrirler kendi 
kendilerinden bahseder, fakat 
romııntilder gibi öğünerek, 
müsamaha göstererek değil. 
Kendi kendilerini, sanki harici 
bir cisim gibi tahlile çalııırlar. 

Şimdiye kadar Andre Gid11 
in biç bir yazıaı türkçeye ter. 
cüme olunmadı; heT halde ben 
gönnedim. Bürhıın Ümit "La • porte etroite,. isimli romanını 

Fakat Gide yalnız bir cere
yanın adamı değildir. Her han 
gi cereyandan olursa olsun, bu. 
günkü Fransız muharrirleri a. 

yakında "Dar kapı,, ismile ne' 
redeceğini söylüyor. Muvaffak 
olursa, ed biyatımıza çok bü· 
yük bir hizmeti dokunacaktır. 

Nurullah ATA 
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1 Asrın umdesi "Milliyetn tir. 

l TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ıi No: 100 Tel&'raf aclreıi: Milliyet, 
'ıtenbul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 
G 

4 aylıfı 

Türkiye için Hariç için 
400 kunıı 800 ku"'f 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 .. 
6 

12 " 
" 

Gelen evrak geri verilme2 
Müddeti ıeçen nuıhalar 10 lwl'llt 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
' için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlana ınes'uliyetinl 
kabul ebnez. 

Bugünkü Hava 
Dün a zaml hararet 19 , 

asgari 10 derece idi. Bu
gün ruzglr mutedil poy -
raz hava açık. . 

Hikiye 

Yeni hanım •. 
- Fraıu1Kadaa -

f Benim Paulette ciğim; 
Başıma müthit bir hal geldiı 

Sizim aıçı kadın bir otomobil 
ıatın aldı. 

Ahvalin icabatma bakarak, 
Diz bile kendi otomobilimizi 

ı satmak istediğimiz sırada, hiz
metçim kendisme bir otomobil 
almaz mı ? 

Bu haberi de aanki fevkali
ile bir 9ey değilmit gibi, büyük 

1 bir aadelikle ıelip bana anlat
ı tı: 

- Madam, bot ıarajımadan 
' istifade edebilir miyim? 
, - Çam&Jır mı kurutacak
' nn? 

- Hayır Madam. "otomobi 
' limi,. koymak için .• 

Ve gülerek: 
- Evet Madam, altı beygir 

ı lik bir küçük otomobil aldım, 
i iledi . 
' - Yakın akrabadan birisin
: den miras kalan mı, yoksa pi
ı yangodan mı kazandın? 

- Hayır Madam, satın al
dım. 

- Y aaa ! Bu otamobille ne 
. yapacaksın? 
' - İzin günlerimde gezece
ğim. 

Öyle hayret etmitim ki, ne 
, cevap vereceğimi ıatırmrıım. 
. Yalım: fU var: Bizim hizmetçi 
; Angele ayda üç yüz fırank alı 

yor. masraflar da mantıki ve 
9ayam kabul hududu geçmesin 
diye, daima defterini iyiden iyi 

1 ye tetkik ederim. Fakat bugü 

1 nün hizmetçileri, kendilerinin 
1 insanlara ne kadar lazım ve da 
ı ima talep edilen bir unsur ol
ı duklarıru bildikleri için olacak, 

çok para kazana biliyorlar 'Ve 
bittabi tasarruf ta yapıyorlar. 

ı Hizmetçinin bana söylediği 
· ne göre, kağıt paraya o kadar 
1 itimadı yokmut, bir otomobil 
; satın alarak, hinü hacette bu o ' 

tomobili bir az daha eksiğine 
1 satabileceğini dütünmüt. 

Güzel ve tatlı mavi renkte 
otomobili ile bahçeye ıirdiğini 
gördüm. Garaja girmek için i
leri geri mükemmel manevra 

istanbulun Orduya 
minnet ve şükranı 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
Bey şehrin minnet ve 

şükranını verilen ziyafette arzetti 
Kurtulut bayramı şerefi.ne 1 Beyler belediye azasından Na

evvelki akfam saat 20de beledi kiye Hanım, kazalar kayma
ye tarafından Kolordu ıerefine kamları, fırka erkanı, belediye 
Perapalas oteli salonlarında meclisi azası, gazeteciler, ve 
mükellef bir ziyafet verilmit- sair bir çok zevat bulunmuşlar 
tir. dır • 

Ziyafette Büyük Millet Mec Ziyafetin sonlarında Vali ve 
lisi Reisi Kizmı Paıa, Afyon belediye reisi Muhiddin Bey 
karahisar meb'usu ve Cümhuri ayağa kalkarak şu nutku söy
yet Halk fırkası erupu reuıı lemiıtir: 

Ali Bey, Ordu müfettitlerin- Valinin nutku 
den Ali Sait P&Ja, Kolordu ku 
mandam Şükrü Naili Paıa, v~ 
Kolordu erkim, vali muavini 
F azlr, müskirat inhisarı umum 
müdürü Asım, tütün inhisar 
müdürü Behçet, Cümhuriyet 
Halk fırkası İstanbul Vilayeti 
idare hey' eti reisi Cevdet Ke
rim, polis müdürü Ali Rıza, ----------·---
yaptı. Essuıs kapaklarım ka
pattı. Anahtarları çantasma 
koydu. 

Erta.i sabah emirlerimi al
mağa ıeldiği zaman dedi ki: 

- Eğer Madam sokağa çık 
mıısa, 6tomobilime alayım. Siz 
mağazanızda öteberi alırken, 
ben de çarııda itimi görmüt o 
!urum . 

Otomobilde yanı batma bin 
dim. Hafiften hareket etti ve 
beni emniyetle götürmeie bat· 
!adı. Sordum: 

- Anjel, sen çon zamandan 
beri otomobil kullanır mı11n? 

- Geçen' kııtan beri.. Bir 
bankerin toföründen öğren
dim. Akpmları arabayı gara
ja çekmeden evvel gelir, beni 
alırdı ve ıoförlük öğretirdi. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Siz hiç korkmayın Ma

dam,.. 
Yolda tanıdıklarından Tü

ner' in hanımına rast geldim. 
Kıpkırmızı kesilmişim. Bil
mem neden? 

Atçı kadını kendisine tak
dim etmeğe mecbur oldum: 

- Dostlarımdandır, dedim. 
Evet! "hizmetçimdir., diye 

medim. 
Sonra Anjel iyi kadın .. 

- Madam, sizin de toförliik 
cüzdanınız var. Eğer bir gün 

Yalnız çıkmak isterseniz, 
pek ili otomobilimden istifade 
edebilirsiniz . 

- T eıekür ederim . 
Bir müddet sonra yirmi ki

lometre kadar uzakta bir tato
da verilen garden partiye beni 
de davet ettiler . 

Anjelden otomobilini iste
dim. 

Şatoya girdiğim zaman, he
nüz otomobil almamıı olan 
davetliler gıpta ile bana baktı
lar . 

- Çok güzel arabanız var, 
dediler .. 

Az kaldı ağlayacaktım. Oto 
mobili var diye Anjeli de kova 
mazdım. 

Şimdi bana, malımı mülkü
mü satın almıt bir yeni zengi
nin evinde imitim gibi geliyor. 

Muhterem Patalar hazeratı, 
aziz kumandanlar ve muhte
rem hemteriler, 

Bizi burada güzel İstanbu
lun adeta minnettarlık ve şlik
ran sinesinde toplayan büyük 
hadisenin yıl dönümünü hepi
nize tebrik ederim . 

İnsanlığın zevkini, milli var
lığın ve milli istiklalinin hu
dutsuz şeref ve kıymeti içinde 
derinden duymuş ve bütün ta
rihte ihtiyaç halinde yatamıı 
bir milletin evladıyız . 

Bundan on üç on dört sene 
evvel içine düttüğümüz me,
um ve felaketli vaziyetin ya
ralı gönüllerimizde :nıeşterledi
ği hicap ve ıztırabı bütün acı
larile tattıktan sonra bu mille
tin ona katlanamıyacağı mu
hakkaktı. Onun siyasi tarihini 
yakından bilenler ve bu tarihin 
ruhunu ve felsefesini idrak et
mit bulunanlar milleti selame
te erdirecek hakiki hızın bek
liyorlardı. O zamanlar bu inti
zar zahiren mahut hayali hızı
rın temsil ettiği kuru bir teselli 
gibi görülebilirdi, fakat hakikat 
te bu; basit bir kuruntu değil, 
milletin maıııevi şahsiyetini vü 
cude getiren seciyenin icabatı
nı ve neticelerini uzaktan hat
ta fUUrsuz olarak bir sezit ma
hiyetinde idi. Her büyük tarihi 
felaket anında olduğu gibi bu 
mazlum milletin öz çocukları 
muztarip gözlerini; inhilal ha
line getirilmiı olan ordusunun 
kadrosuna; fakat ümitle çevir
di. Tamamen isabetli ve haklı 
olan bu in'itaf; muvafakat ve 
imtisal cevabını almakta bir 
dakika geçilemedi. İtte bu anda 
istihllaın mihrakı tekevvün et
miı, büyük hareket, büyük ba
tım bulmuttu. Bundan sonraki 
hadiseler maliimdur. Haile za
ferlerle tetevvüç etti ve her 
türlü hiyanet emelleri kökün
den yıkılarak Türkün her su
retle mukaddes' varlığı kuvve
tinin hakkı ve hakkının kuvve 
ti sayesinde fan ve şerefle te
yit etti . 

Bütün Türk vatanmın mu
tantan istihlisı sıralarında se
kiz sene evvel bugün İstanbul 
da meı'um esaretten tam kur
tulu9unun nasibei saadetini 
muhterem kumandan. Şükrü 
Naili Pata Hazretlerinin ve a
ziz arkadatlarile ordusunun ta
hıslarında temaıa ile idrak et
ti. 

Muhterem hüzzar! Büyük 

Milliyet'in Edebi Romanı : 45 İstanbul tarafının genç Hamm 
larını da mı davet edelim? Ki 
mi isterseniz berabe alınız. 
Tek yüzünüzü görelim. BAŞIDÖNÜKLER 

lbralıim Necmi 
ı - Sizin Fatihli sevgilinize 
ı dair .. 

- O Nasıl lakırdı öyle? 
- Ya! Artık Şitlide her-

kes duydu. Siz Fatihli bir kı
za aşık olmuşsunuz. 

Ahmet Nebilin batı oğul· 
duyordu. Bu ne berbat bir mu 
bitti ki sokakta bir tesadüf 
insanı bütün salonlarda teıhir 
ediyordu. Arada tertemiz, ma 

1 sum bir kızın da sözü oluyor
du. 

Süheyla Hanını, birbirine 
sıkı sıkı bağladığı kıılimelerle 

1 devam diyordu: 
- Böyle bir haberin uyan

dırdığı fırtınayı tahmin eder
siniz. Ya, azızım, bunların 
hepsini size anlatırım. Görü
yorsunuz ya, ben size yine 
dost kalıyorum. 

Birden bire delikanlının içiıı 

de bir merak uyandı. Ne olur 
sa olsun, ortada dönen sinleri 
öğrenmek lazımdı. Çabuk ve
rilmit bir kararla: 

- Peki, Süheyla Hamm, 
cuma günü saat 6 matinesin
de Opera'da bııluturuz. 

Dedi. 
Telefonlar bu kadarla da 

kalmadı. Henüz sahifesini bi
tirmeden makine yine cızırda 
dı. Bu defa Muhteşem Nihat 
Hanımefendi telefon ediyordu, 
nazlı, mağrur, gücenik bir ses 
le soruyordu: 

- Bizi bütün bütün, terk 
mi ettiniz, kuzum? Artık sizi 
görmekten büsbütün ümidi ke 
seyim mi? Gelecek pazara biz 
de bir süvare var. Buna da gel 
mez misiniz artık? Geceleri de 
mi meşgulsünüz, acanım? Yok 
sa süvaremize velmeniz için 

Ahmet Nebil üzülüyor, üzü 
lüyor, sanki bütün varlığım 
bu bir haftalık muarefe men
genesile aıkıyorlarmıt gibi ken 
dini amansız sert bir tazyik 
içinde hiasediyordu. Muhte
tem Hannn ısrar etti: 

- Reşit Bey de soframızda 
bulunacak. O akrabasından o
lan genç hanımı da getirsin 
diye rica ettim. İsterseniz söy 
leyim de sizi de mutlaka bera 
ber alsın. 

- Hacet yok, Hanımefen 
di. İmkan bulursam, vadedi
yorum gelirim. 

- Ha §Öyle! Şimdi söyle
yin bakalım, kimleri çağıra
yım? Kara saçlı, esmer sevgi 
!iniz Neriman Cemşit Hanımı 
mı? Mavi gözlü, sarışın maşu 
kanız Mebruke Numan Hanı 
mı mı? Süheyla Hanımı da is
ter misiniz? Yoksa Şeyda Ka 
mil Beyin ıördüğü yeni aevıi
linizi mi istersiniz? Adreani 

Türk milleti ve onun öz çocuk- '•--.liiiiiİİİıİİİ--miiiiiiiıiiıı•11 ·--------- Bu akşam 
!arından olan İstanbul halkı, CONRAD VE1DT A S R 1 S t N E M A DA 
bugün göğsünü kabartan istik- Pek yakında (SCHİROKAUER) in eserinden .miıktebes 
lal havasını haklı bir gururla M A J 1 K _DON VE y ARININ KADINI _ 
teneffüs ediyorsa, varlığının Sinemasında 
masuniyttini intirah ile ve is- Pek müessir ve son derece hi"8i üç meşhur sinema yıldızı olan: 
tikbaline emniyet ve itimat ile S ON B ö L 0 K VİVİAN GİBSON - İGO SYM ve emsalsız 
bakıyorsa bunu ancak mihne filminde görünecektir. ARLETTE MARCHAL tarafından temsil edilmektedlr 
tin her tecellisini cömert eme- Asri Eva tarafından bir ideal gibi addedilen serbest 
ği ve cömert kaniyle seve seve aşka dair müessir ıbir hızyatı Jıaki!lciy.e sahnesini tasvir et· 
kartılayan fedakar ve muhte- mektedir, 
şem Türk ordusuna borçludur. Perde arala,rmda ZENGiN VARYETE NUMARALARI 

O ordu ki onu teşkil eden- İlaveten: İsmet Paşa H~'nin Atinaya müvaseletleri ile 
sevk ve idare eden ve zaferlere Ba~kan Oliıınpiadlar 600 metro iki kısım. 

götüren mühim baılardan bir -•••••••••••••••••••• 
haylısı ş'mdi burada sofı amı- TEP.., LıA'I GARDENI 
zı revnaklı bir şeref halcsile J...ı D ~ 

tedviç etmektedir. Şerefli ve BU AKŞAM: Bütün yeni varyete proğramilc 
liyakatli göğüslerde şaşaalı il-
timaını fahrü gurur ile temaşa B Ü Y Ü K - ,,,.-
ettiğimiz istiklal madalyaları '- G A LA _ i 
bunun eın bariz ve bahtiyar de-
lilidir. Bu hüsnü tesadüf lstan - MÜSAMERESi -
bul halkı çin büyük bir saadet Yarın Cuma saat 17,30 te Varyete pro~amı ile 

olduğu kadar bu halkın mü- Büyük Fransız yıldızı MAT"NE DANSANT G---
messili sıfatile kendilerine hi- H U G U E T T E 1 
tap etmek şerefi benim için de EX • DUFLOS 
pek büyük bir hüsnü talih ve Önümüzdeki Cumartesi akşamı 
bahtiyarlık eseridir. Eu maz- BÜYÜK GALA OLARAK 
hariyetten dolayı kendi kmdi GLORY A ' da 
mi de ayrıca tebrik ediyort!m. 

Pangaltı Harbiyesinin güzi S A R 1 O D A N 1 N 
de ve mümtaz evlatları! Cenk E S R A R I 
meydanlarında vatanı kurtar- filminde birinci defa olarak 
mak için çarpşanlarm ilk saf- konuşacaktır, 

larındn sizin asil ve vakur baş
larınızı gördüğümüz kadar, 
sulh mücadelesinde, medeniyet 
ve itila davasında gene sızın 
fedakar ve sevimli sı
manızı sivil kıyafetler içinde 
görmekle bahtiyarız. Bu mille 
te ve bu memlekete büyük bir 
civanmertlikle çok şeyler ver
mektesiniz, vatan sizden razı 
ve UJemnundur . 

bOUCOT'un 
MAJ İ K 

SİNEMASINDA 
En cazip bir Fransız opereti 

olan 

ARTHUR 
GÜZEL KADINLAR 

lvıAUı<ıCE CHEV ALIER 
Tristan Be-rnard'ın gayet gülünçlü komedisi 

Parisli Kahveci 
filminde 

.A~.Ar>C>L"IJ 
SlGORT A ŞİRK.ETİ 

Türkiye fş Bankası tarafından tetkil edilmittir. 

Adres: ı Telefon: ı Telgraf: 
4iincü V~hf H"" Is~. 531 fmtivaz 

Aziz ve muhterenı tahısları 
nıza ve onun• zımnında büyük 
Türk ordusuna İstanbulun min 
net ve şükranlarını arzederim. 
Bu kıymetli ve şerefli vazifeyi 
ifa ederken bu muaz7am bina
nın mebdei gözbebeğimii Bü
yük Gazimizi takdis ve bir ta
raftan da kanlarını bu binanın 
temeline seve seve akıtmış o
lan şehit Türk çocuklarının 
mübarek hatırafarını hürmetle 

MASÖRÜ 1 
filminde kazandığı fevkalade Gazi Terbiye Enstitüsü müdür-
muvvakiyet ve gördüğü rağbet 

yadederim. 
1 

Müteakiben K'.olordu kuman 
danı Şükrü N~\i Paşa şu ce
vabi nutku iradetm;§t ir: 

Şükrü Naili Paşanın nutku 
"- Pek muhtet'.l"D belediye reisi 

Beyfendinin, gerek ordu ve gerekse 
ıanssm hakkındaki teveccühkar ve 
ıitayişkar beyanatından ben ve arka 
daşlarım çok mütehassis olduk. Ken 
dilerine arzı tükran eylerim. 

Efendiler! biliyor&unuz ki, ordu, 
bir milletin mahoalai kudret ve ha
maıelidir. Son kaZanılan muazzam 
zaferin ıerefi Türkün büyük evladı, 
Büyük Gaziye ve onu yetİ§tİren ne
cip Türk milletine aittir. Biz kuman 
dan ve zabitler o dahi başkumanda
nın emrü kumandası altmda vatan 
müdafaaaında bulunduğumuzdan 
dolayı bahtiyar ve müftehiriz. 

Öteden beri milletin teveccüh ve 
muhabbetini kazanını§ olan ordu, 
halen, bir ıükunethi tamme içinde 
mesaisine muntazaman devam et .. 
mekte ve icabında o teveccühe layık 
olduğunu fi'len iıpata da her zaman 
hazır ve amadedir. Bunu herkes bil 
melidir. 

lstanbulun Kurtulut gününü teı' 
iden bugün, yapılan merasinı ve te
zahürata zamimcten bu gece hepi
mizi bu §erefli ve pek samimi sofra 
etrafında toplamak IUtfünde bulu
nan belediye reisi Beyfendiye umum 
arkada,larım namına bir kerre daha 
tetekkürler eder ve bu veaile ile de 
temıil buyurdukları latanbulun muh 
terem ve necib halkına refah ve sa-

verseniz vallahi ona da bir da
vetiye yollardım ... 

Ahmet Nebil bu işkence i
çinde kendini çamur içine düş 
müş bir hayvana benziyordu. 
Kendini kurtarmak için her 
tepinitinde ayaklaı biraz daha 
yağlı çamura batan, böyle böy 
le vücudünün gittikçe gömül
düğünü hiaseden hayvan .. 

Birden, içinden kopan bir 
isyanla: Adeta haykırırcasına 
cevap verdi: 

- Kimi isterseniz davet e
din. Fakat allah aşkına artık 
bu suallere nihayet verin. Be
nim sevgilim, falanım yok .. 

- Kızmayın canım. Şaka 
ediyorum. Pazara mutlaka bek 
lerim . 

Bu telefon serisine Neri
man Cemşit Hanım nihayet 
verdi. Bereket versin ki bu de 
fa Fatihli sevgili bahsi olmadı. 
Neriman Cemşit Hanım, yazı 
işlerinden bahsediyordu. 

- Ne oldunuz, Nebil Bey? 
Sizi görmiyeli adeta bir asır o 
luyor. Kuzum, sizden bir ri
cam var. Bugün kocam mıı,t-

hasebile BlR KAÇ GÜN DA- ,. lügu ünden: 
HA lRAE EDiLECEKTiR. 

Haşiye : Yarınki Cwna günü j Mesleki ve ihzari sınıflarda tedrisata 10 Teşrinlevvıel Cu-
saat 11 de tenzilatlı matine. U-
mumi duhuliye 25 kuruş. \ martesi günü .başlanacaktır. 

·----------• Lise mezunu olup meıktebe ıkayrtlan için 28 Eylfil 931 taıri· 
- Tiyatro, Sınema--ı 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsilleri 

BUGÜN AKŞAM 
Saa ' 21.30 da 

Altı yatından aşağı olan çocuk
lar tiyatroya kabul edilemezler. 

Kadrköy Süreyya Sineması 
Bugünden itibar.m 

ÇOŞKON BELDE 
Brigit Helm tarafından mevsi

min en müstesna filmi. 

ÜSKÜDAR 
HALE SİNEMASINDA 

Yıldırım 
M üme.ssili : Lon Şaney. 

Ç İ K :()LAT 
' . . -
:C E · M t- L -
',ŞEKERCi -

HkflZ .MUSTAFA 
: vE '-·MAHTJJMU 

Bahçııkapı Hamidiye ·caildesi 90 

adetler temenni ederim." 
Her iki nutuk çok alkıtlanmıı 

ve ziyafet pek samimi olmuıtur. 

baaya gelecek. Reşit Beyle gö 
rüşecek. Şu hani size bir parça 
sını okuduğum romanın gaze
teye tefrika edilmesi için. Lut 
fen kendisine kolaylık göste
rir misiniz? Sizin olduğunuz 
gazetede çıkmasını çok istiyo 
rum. T ashihlerde, filan yardı
mınız olur diye .. 

- Başüstüne, Hanımefen-
di. Atıf Bey teşrif ettikleri za 
man görüşürüz. 

- Sonra neticeyi bana ha
ber verir misiniz? 

- Hay hay, batüatüne e
fendim. 

- Bu neticeyi telefonla söy 
liyeceğinize kendiniz gelseniz .. 
Annem de sizi görmek istiyor
du da ... 

- Bilmem vakit bulabilir 
miyim efendim? Vakit bulur
sam gelirim. 

• • 

Ahmet Nebil, bu telefon 
darbelerinin acısını elindeki ka 
lemden çıkarmış, ucunu masa
mn camı üzerinde eğe eğe boz 
muştu. Kafasının içinden ge
çen hayaller, hep tehdit edici 

hine kadar müracaat etmiş olanların ve rnua1lim mektebi me-
zunu olup füzari müsabakasını kazanmış bulunanların mek· 
tepte haızır bulunmaları lazımdır. (3041) • 

TEŞEKKÜRÜ ALENi 
Sevgili pederim merhum Dr, Nu-

rettin Faiz Beyin ufulil ha~ni do-

layısile gerek cenazesiıde bizzat 
bulunan ve gerek bizzıat veya bil
vasıta taziyet lütfunu deriğ etme
yen zevıatı kiramın cümlesine ayrı 

ayrı edayi şükrırrıa muhterem ga 
zetenizi tavsit eylediğimizi arzey-
1.eriz efendim. 

Bülent Nurettin 

lstıanbul Matbuat Cemi
yetinden: 

İstanbul Matbuat Cemiyeti 

mutat heyeti umumiye içti

mamı 1 Teş. e. 1931 Perşembe 

günü aktetmek üzere içtima 

etmiş ve ekseriyet temin edi 

lemediğinden içtima 8 Teş. e. 

931 Perşembe günüı:ıe talik 

edilmiştir. 

Bu içtimada mevcutla iktifa 

edileceğinden azayı kiramın 

yevmi mezktlrda saat 13,30 

da cemiyet merkezini beheme 

hal teşrifleri rica olunur. 

gibiydi. Muhtetem Nihat, Se -
miha Nazmi, Neriman Cem
şit, Süheyla.. Her biri sanki 
delikanlıyı birer yamndan tut
muıla, çekiyorlar, etlerini ko
parırcasına didikliyorlardı. 

Beyninin içi alt üsttü. Maki 
ne gibi yazmağa çalıftığı cüm
leler birbirine kanııyordu. 

- Oooff! 

- Ne o, delikanlı? Ney~ 
of çekiyorsun, öyle? 

Ahmet Nebil birden batmı 
çevirdi. Retit Bey, eülümsiye 
rek gencin perişan haline bakı
yodu. Delikanlı ihtiramla aya 
ğa kalıktı: 

- Bir şey değil, efendim. 
- Hele hele? Söyle baka-

yım, ne var? Yüzün adeta bo-
zuk ... 

Ahmet Nebilin içinden bir 
ses: 

- Söyle, hepsini anlat, bu 
hayatın kurdu kesilen bu adam 
seni kurtarabilir. 

Diyodu. Fakat mahcup de
likanlının dili bir türlü: 

- Beyefendi, beni bu Şiıli 

lstanbul llcinci illh ını>rmırlu-
ğuadan: 

Müflis Moiz ve Hanıi ve Neaiın 
efendilere ait olup birinci arttınna 
da kıymetlerini bulmadığından satı 
lanuyan İeuınbul.da ikinci Valcıf ha 
mnda il numarada muhtelif 1rumaE 
Radyo malı:ineleri, yazıhane, kop~ 
makineal, bir milodar lı:olı: kömürü. 
avize, gU:oel bir 1ııa-. aandalya,ku
maı parçaları II/ 10/1131 tarihine 
müsadif lP":ıar günü uat II de açıl< 
arttırma suretile satılacağından ie
teyenleıiıı mahalllade hazır bulun
malat'ı ilin oluııur. 

Mablumei Asliye Birinci Ticaret 
Daittsinden: 

Mahkemece lflhııı açılmaeına 

karac verilmiıı olan Bilyillaııdada B• 
lık;pazarı caddesinde 19 numaral ı 

mağuada bakkaliye ve züccaciyc 
Ticareti ile meııltul Madam Mazıikt 
F06koJonurı alacaklılarlle akdettljtı 

konkoııdato bonlyi tetkik mahkemc
mize tevdi lı:ılmmıı ve emd iletk i 
katırı 15 Te§Tinevvel 931 tarihint 
miisaıdif Perşembe günü uat 11 <k 
icrası mükarrer bulıırunuıı olduğun

dan bu lıa.puı alakad&r oJaıMarır 

yevmi veeaati mukOrda mahloemed< 
hazrr bulunmaları ltisumu i.lln olu· 
nur. 

Hanmılannın elinden kurta· 
nn. 

Diye yalvarmaAa varamı· 
yordu. 

- Sahi bir teY yolı:, Beye
fendi. Neriman Cemtit Ha 
nnn telefon etti. Kocası buıür: 
matbaaya ıelecek, sizinle gö
rüıecekmiı. 

- Neye dair? 
- Bir roman1 varmıt ta te. 

rika edilma.i için.. 
- Sen romanı okudun mu' 

- Hayır, efendim. 
- Doğru söyle: İtittiğimc 

göre o hanımın adeti eselerini 
herkese olcumalanıt. 

- Bir eün bir pasajını dini 
dim, efendim. 

- E, na11l? 

- Ne diyeyim, bilmem ki 
Bir tek pasaj .•• 

- Pek ili .• Romanı getir 
sin de , okur, karar verirsin. 

- Bendeniz mi? 

- Öyle ya! Yoksa çekini 
yor mu•un? 

(Devamı vat) 



-
Muhabir mektubu 

T arsusun uzun bir 
tarihi vardır 

Yeni hamamın duvarı içinde bulu
nan taşın üzerindeki yazılar 

_ __., _____ ..:-

Çocuk _ Aman baba, geç_
. ı·m Bak karşıdan bır 

mıye ı . • . 1. 
kamyonla bir otomobıl ge ı-

yor. 
istasyonda. 

Sahne: istasyon. Samoel vag?· 
nceresinde, acele acele gelıp 

nun pe d' d 
. d insanları seyre ıyor u. 

gı en d bir Yahudi Samoelin Bu sıra a 
karşısında durdu: . 

•• ilah Leon Efendı, nasıl-- J.•ıaşa , 
sınız? 

- iyi.. . lalı! _ Madamda iyidirler ınşal 
_Çok iyi. 
_Çocuklar? 
-Onlarda iyi .. 
Bu sırada vagon sarsılJr ve tren 

hareket etti. 
Samoel Efendi yerine oturupta 

gazetesini açarken, karıısında otu· 
ran bir zat sordu: ., . , 

- yahu senin iımin Leon degıl. 
evli değilsin, çocuğun yok .. kikalık 

- Evet ama, yarım da 
mülakat için herife kim olduğumu 
mu anlatmağa çalııacaktım? 

Birıncı sa 

Atinada alınan son 
tedbir ve kararlar 

(Başı birinci sahifede) 

Alman yada 
Olanlar 

(Başı birinci sahifede) 
mütehayizanın1n muavenetini temi
ne çalışacaktır. 

lsti/Lnın seoebi 
BERLIN, 7 A.A. - M. Curtiuı 

Sofya müsabakaları 
Bu ilk temas bizim için ancak bir 

muvaffakıyet sayılabilir ve müçtemian her iki memlekette seyahat edebileceklerdir. Ta
biidır ki, bunler beynelmilel pasaport muamelesine tabi olacak
lar ve bu kimsel<'rin hakkı ikameti olmayacak, yalnız hükiımetle 
rin müsaaclei mahsusasile kalabi lecekıerdir. 
3-Tüı'kiye hükumeti ileride lstarcbulda Türkiye Bulgaristan ı 

ve Yunanistanın ıg tırakile bır tüt ün kor feransı aktedılmesi ıç n 
teşebbüsatta bulunacaktır. Bu k c.nieransta ş .. rk tütünlerinin müş ' 
teri bulması ve daha zıyade arzedıtınesi ıcap ed~n tedüır alı.na
caktır. 

ve dolayısile bütün kabine aleyhin- Balkanyatt~~ birincilik .mü- j en iyileri arasına girdik, 
de sağ cenah fırkalarının açmış ol- sabakalarına ıştırak eden sıiva- 10000 metrede Mehmedin aya
duklan taarruz dolayısile bir hafta· rilerimiz dün sabah geldiler. ğına kramp girdi kaybettik, 
dan beri 'icin devam eden buhranı Kendilerile konuştuk; hepsi 4X400 de be§inci olduk, 
Alman ha;iciye nazırının istifası ha- muvaffak olduklarını söylüyor Bu sene ile geçen sene ara
beri ile patlak vermiştir. lardı. Y almz müteessir oldukta tında yüksek atlamada 15 san-

Mütenakıs bir takım şayialar de-
veran etmekte ve M. Brüning'ın ta· rı bir nokta var, o da bu sarih tim ve güllede bir metre terak
savvuratına ait olarak gazetelerde muvaffakıyetlerini muvaffakı- ki var. Yüz metreye Semih gir. 
bir takım tahminler ne,rolunmakta- yetsizlik gibi görerek yapılan mediği için ondaki vaziyetimizi 

4 - Türkiye yakında Atinaya bir heyet gönderecektir. Bu be 
yetle Yunan murahhasları ausınCia cereyan edecek müzakerat 
neticesinde kaçakçılığın m en 'i içın lazım gelen tedabir ıtt.haz e
dilecektir .. 

5 -1 ürkiye Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey ile Yunanistan 
Ankara sefiri mübadele komisyonunun mesaisini bir an evvel 
neticelenmesi zımııında müştereken icap eden tedbirleri alacak- 1 
!ardır. 

dır. bazı neşriyattır. bilmiyoruz. 
Azçok sahih olan ve ekseriai Sofyadaki binicilik müsa- Milliyet - Semih hiç affe-

maksadı mahausa müstenit bulunan b k 1 · · 1 d d'I k b k b 
b b b 1 d b 1• b dn ti'd k' 1 a a arr ıçın, gazete er e ı meyece ir aba at yapını' u aereren aı azır a eı hkl · ~ 
esaslı hadiseleri istintaç etmek müm ı a ı, haksız bazı neşrıyat ol- tır. Beynelmilel bir sahada 
kündür. du, Ancak hakbin olmak lazım Türklüğü temsil eden bir spor-

Evvela r:ı. Brüning, sol cenah gelirse, bizim Sofyadaki müsa- cu her şeyden evvel itaat etmek 
fn·kalarına yakın olan siyasi maha- bakalarrmızı bir muvaffakıyet mecburiyetindedir. Onun mu
filin tazyiki üzerine yalnız bazı na- addetmeliyiz. Hem de vaziyeti- vaffak olup olmaması derecei 
zırları değişdirmek suretindeki ilk miz nazarı dikkate alınırsa bu saniyede gelir. 
tasavvurlannı tadil etmek mecburi- muvaffakıy~timiz büyüktü; Semih bu hakkı nasıl kendin 
yetinde kalmıştır. Böyle bir tadil, B 1 J 8 1 O • l 
f k 1 'k . 1 • .. u gar ar • sene evve de gördü de, yarışa iştirak et-
ır a arın entrı a çevırme erı ve mu~ b. . . . . · 

cadelede bulunmaları için fevkalade ızı~ gıbı ılk d efa olarak bey- medi?. 
bir güzel fırsat olacak ve Reicbstag nelmılel temaslara başladıkları Türk milleti kendisini oraya 
meclisi yakında içtima edeceği cihet zaman senelerce hiç bir muvaf bava almaaı ve seyahat etmesi 
I~ b~ e?trika!ar ve m~~deleler teb- j fakıyet elde edememişler ve için mi gönderdi?. 
likelı bır ıekil alacak ıdı. çok geride kalmışlardır. Sene- Bu harekete harpte vazifesi
"Cumhur ,. isl iğ " k al inesi lerden sonra beynelmilel temas ni yapmayan ve sabayı harpten 

BERLIN, 6 A.A. _ iyi malumat larında muvaffak olmağa başla kaçan bir askerin yaptığı bare
alan bir membadan bildirildiğine gö mışlardır. Bugün bizimle bera- ketten hiç farklı değildir. Se
re, tadil edilmiı olan Brüning kabi- ber müsabaka yapan Bulgar za mih bu bareketile maalesef ken 
nesi bir parlamento kabinesi olmak- bitlerinin bir çoğu 8 • 10 sene- disinde spor karekteri olmadığı 
tan .ziy~de bir "C':'mbur reisli~!" den beri Almanyada Macaris- nı isbat etmiş oldu. 
kabınesı olacaktır. Zıra, M. Bru- t d V' d Anı' d O · · b k d 
ning, mareıal Hindenbourg'un son a~ a: ıyana a, ster am nun ıçın u genç ne a ar 
derece itimadına mazhar ve fırkala- olımpıyadında at müsabakaları muvaffakıyetli de olsa diğer ar. 
ra karşı daha ziyade müstakil olma- na girmişler ve son zamanlar kadaşlarına fena nümune olma 
ia azmetmiş bulunmaktadır. da oldukça muvaffakıyetler gös malı, ve daima ıporda otorite-
lktısadi ve mali vaz yet termitlerdir .. Bunlarla yaptığı- nin birinci planda geldiğini iı-

BERLIN 7 AA M. B .. . mız müsabaka neticesinde, bun bat etmiş olmak için, kendisi-
' · - runıng 1 b' ğ d · d'k h' b' t t 1 'l dün İmperatorluk meclisi halinde arın ır ço unu evv 1 , an- ne iÇ ır emas a ro verı me-

toplanmıı olan encümenler buzu- cak Bulgarların tabii olan avan melidir. 
runda Almanya'nın mali ve iktısadi tajları ve bir az da son gün tan 
vaziyeti hakkında izahat ve teıri- sın ondara teveccühü dolayıai
baıta bulunmuştur. Mumaileyh, bil. le hepsini deviremedik ve mu
basga lngiliz lira•• buhranının ge- vaffakıyeti tamamlayamad k 
rek Almanya ve gerek cihan iktısa• B J ·ı 1 .. b k J

1 'ı 
d. .. · d ki ki 1 • d ba eyne mı e musa a a ar a 
ıyatı uzerın e a s erın en h.. • • • 

ıeylemiııir. Bu buhranın neticeleri bırıncı temasımızda, senelerden 
evvelden görüp tahmin etmek İm· beri bu teması temin etmiş ve 
kansızlığı karşısında hükumet ıim- bir çoklarrnda muvaffakıyetler 
diki halde en acil müşkülleri ve bil- kazanmış olan Bulgar süvarile 
hasst. communlere ait müşkülab ik- rinin bir çoğunu daha ilk tema 
tibam etmek ıztırarındadır. 11mızda deviri,imiz bizim için 

M. Brüning demiştir ki: k b.. .. k b' ff kı t ço uyu ır muva a ye o-
Fakat yarm neıredilecek emirna

meler,.bilahare iktısadiyatın tarsini, 
ve İstihsal meaarifi ile hayat pahalı
lığının tevzini için ittihaz edilecek 
tetbirlerin noktai hareketi, mebdei 
olacaktır • 

larak kayd~dilmek lazmıdtr. Ve 
bu muvaffakıyet ati için bize 
çok büyük ümitler bahteden yol 
lar açmıthr. insaflı bir nazarla 
bakılırsa, bizim bu kadarlık mu 

..................................... -··-····- vaffakıyetimizi, ilk tan.asımız 
olmak itibarile büyük görmek 
lazımdır. Bunu rakiplerimiz bi
le söylemişler ve bizi kendileri 
için tehlikeli bır rakip addet. 
mitler ve daha müsabakanın 
yarısında tela~a dütmüşlerdir. 

Ankara lik maçları 
Ankara Mıntakaundan: 9 T. Ev

vel 1931 cuma günü İcra edilecek 
lik maçları berveçbi atidir: 

Saat 13,15 de lmalatıharbiye • A
lay 189. Hakem Sedat Bey. 

Saat 15,15 de Gençler Birliği • 
Altınordu. Hakem Kamil Bey. 

ikinci takımlar: (Cebeci •abasın· 
da). 

Saat 10,30 da Çankaya - Altınor
du. Hakem Namık Bey. 

Takııİılar heyetimizden verilen 
duhuliye karılarile stada girecekler
dir. 

1 •••••• ' 

Suikast 
Tahkikatı 

Polis Naci ve Nuri B. ler 
vilayetçe takair 

ve taltif edilecekler 

J 
\ Dün san'atkarlarımız bir çay ziya

fetinde kendisine temaşa hayatı
mız hal<:kında malumat verdiler 

Son ırüne kadar at batı bera
ber gitmiştik, biı inci günü on
lar, ikinci güniı biz mütefevvik 
bulunuyorduk. Hatta ikinci gü 
nü mukavemet ve arazi binişi 
müsabakasında yani kroskonte 
ri' de birinciliği yüzbaşı Cevat 
Bey, ikinciliği yüzbaşı Vehbi 
Bey kazanmıştır. Bulgar zabit
lerinden en ileri giden ancak Ü· 

çüncülüğü alabilmiştir. Ne ça
re ki son gün zarfında şans bize 
vefa etmedi, bilakis onlara te

Polia müdürlüğü suikast tab 
kikatına c!evam etmektedir. Ma 
luınatlarıııa müracaat edilmek 
üzere polise celbedilmit olan 
Agop Apikyanın kardeşi pas
tırmacı Kırkor Apikyan Efen
di 'ile Kirkorun kayın biraderi 
dün serbest bır:>,lnlmışlardır. 

Agop Apikyanın isticvabına 
devam edilmektedir. Herant 
Canikyanın sima ve kıyafetini 
tebdil etmesine rağmen, teşhis 
etmeğe muvaffak olan polis 
Naci ve Nuri Efeııdiler vilayet 
salonunda bütün polis amir ve 
memurları huzurunda alenen 
takdir ve beşer yüz lira müka-' 
fatı nakdiye ile taltif edilecek· 
!erdir. 

. Babası - Yav,rum, demek be 
ni o kadar ~eviyorsun. Ezildiği 
mi istemiyorsun. 

Çocuk - Elbette .. Sen ezi
lirsen, ben sonra evi nasıl bulu 
rum? 

Rejisör bilhassa Karagözü çok beğendi 
Dün ai<ıam saat on yedi buçukta j 

Darülbedayi sa ~'atkarlan tarafın
dan maruf Am~rikalı rejisör Mr. 
Cecile B. de M'.lle V.e refikası fere· 
fine Tepeb~tı .tı~atroıunda bir çay 
ziyafeti verılmıştır. 

Zi)'afeıte Güzel San'atlar Birliği 
erki.nı1 romancı Hüseyin Rahmi 
şet.'ı.ir meclisi azasından Avni v~ 
Suphi B.ler, ""Naınus" piyesi müter 
cimi Seniha Bedri il. ve sinema 
müdürlerile matbuat mümeııilleri 
de bulunmuşlardır. Bu münasebetle 
Mr, Cecile B. de Mille ile Türk ar
tistleri tanıştırılmış, grup halinde 
resimleri alının?~ ve muhtelif san'at 
mevzulan üzerinde samimi suretle 
görüşülmüştür . 

Çayi müteakıp Amerikalı rejisö
re Türk tiyatrosu hakkında bir fi. 
kir vermek için "Aynaroz kadısı" 
piyesinin beşinci perdesi temsil edil 
miştir. 

Mr. Cecile B. de Mille tercüman 
Salahaddin B. den izahat alarak bu 
temsili büyük bir alaka ile takip et
miş ve sahne tertibatı i]e san'atkir
lanmızı takdir etmiş ve bilhassa 
temsildeki karagöz oyununu çok şa
yanı dikkat ve orijinal hulmuştur. 

Amerikalı rejisör kadın artl•tleri 
de çok beğenmiı ve Darülbedayiden 
çok İyi intibalarla ayı-ılmıştır. Mr. 
Cecile B. de Mille bu ıahab ~Stella 
Ditalya" vapuru ile Triyeateye ha
reket edecek ve Avrupada kısa bir 
tevakkuftan sonra, Amerikaya av-

det edecektir. 
Amerikalı repisör lstanbul inti

baları hakkında diyorki: 
"- lıtanbulu çok entere'8.n ve 

cazip, Türk halkını fevkalade sempa 
tik buldum. 

Burada Güzel San'atlar Birliği
ni, Topkapı sarayını, surları, Yere 
batan sarayını, cami ve müzeleri zi
yaret ettim. Ve Y edikulede eski eh
li salip muharebelerinin cereyan et
tiği yerleri tetkik ederken, burada 
ehli salip harpleri ınevzuu üzerinde 
bir film çevirmeğe esas itibarile ka
rarlaıtırdım. Bu suretle çoktan beri 
aradığım mevzuu Türkiyede bulmuı 
oldum. ilk fınatta tekrar lstanbula 
gelerek, bu film meselesile mefgul 
olacağım ve bu hususta Türk artist 
!erinden istifade edeceğim. Filmin 
harici kısnnlarının burada alınması 
mümkündür. Türk san'atkarlan ile 
tanıştığım için gayet mütebassisim. 
H~kkımda gösterilen nezaket ve sa
mimiyeti hiç unutmıyacağım. Seya
hatim esnasında biıtabı tesadüf et
tiğim ve edeceğim san'atki.rlardan 
yıldız olmasını muhtemel gördükle
rimle tem .. ederek Amerikaya da
vet edeceğim." 

M. Cecile B. de Mille ıimdilik 
yalnız Ruıyadan intihap ettiği bir 
artiıti AmerUcaya götütmeğe karar 
vermittir. 

Amerikalı rejiallr Türk ılnema
cılığı hakkında da izahat almıı ve 
teıvik etmiııir. 

veccüh etti. 

Se:nih kendi başına 
buyruk mudur? 

AT1NA 7 (Muhabiri mabıu 
aumuzdan) ~ ilk günun tafsi
latını telgraf haberi olarak gön 
derdim. Yalnız bu arada Yunan 
federasyonu ile aramızda bir 
auitefehhüm oldu. lstanbuldan 
hareket etmeden Yunan fede
rasyonu, yaptığımız temaslar
da teklifimizi kabul etmişler ve 
ecnebi starter meselesinde mu
tabık kalmı§tık. Ancak bura 
da bu kararı nazarı itibara al
madılar ve yarışları Yunanlı 
ıtarter ile idare etmek istedi
ler. 

Bunun üzerine Türk ekibi mü 
sabakalara iştirak etmeyeceği
ni cumartesi akşamı tebliğ etti. 
Fakat burada bulunan büyükle 
rimiz ve sefaretimiz girmemi
zin muvafık olacağını söyledi
ler ve biz de bu kararımızdan 
nükul ederek iştirak ettik. An
cak Semih bir Yunanlı starte
rin idaresi altında yarııamaya
cağını ileri sürerek girmedi ve 
bütün takımın moralını bozdu. 
Reımi geçitte çok muvaffak 

olduk ve alkışlandık. Yüksek 
atlamada ikinci olduk, güllede 

Yıkılan duvar albnda 
Çenkelköyünde Bekar deresinde 

oturan Marika evinin harap olan du 
varını tamir ettirmek üzere yıktınr .. 
ken, Kadir oğlu Alımet iıminde biri 
ıi duvarın altından geçmiş, bu esna· 
da da duvar birdenbire yıkılmq, 
Ahmet altında kalarak, ağır surette 
yaralanmıftır. 

Bir tavzih 
Süreyya Pı. mensucat fabrikası 

müdürlüğünden aldığımız bir mek-. 
tupta deniyor ki: 

"- Muhterem gazetenizin 2 teş .. 
rinievvel 1931 tarih ve 2027 numa
rah nüshasının yedinci sahifesinin 
(muhabir mektubu) sütunlarında 
Biga muhabirinizin fabrikamızı ka: 
yıtsızlıkla ittiham eden yazılarını 
hayretle okuduk. 

Gerek fabrikamız ve gerekıe ma
ğazalarımız tarafından Ziraat Ban
kasına mevzuu babı meıele hakkın· 
da müracaat edilmiı değildlr. Ayni 
zamanda Biga Ziraat Bankası ve 
tüccarları tarafından da bize böyle 
bir teklif vaki olmarruıtır!' 

• 
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Muallim Mubahat Bey tarafından~ 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
iDEAL BÜRO ve YENi MÜŞTERi 

BULMAK SAN' A Ti 
Eserleri gayet gilzel bir ıekilde inti,ar etmiştir. 

Bütün lı adamlarına taV1iye ederiz 

Tevzi mahalli: : ~LTLBt I lTs ı 

1 lstanbuf belediyesi ilanları 1 
Edimekapı caddesinde Kaı-agümrük tramvay tevakıkuf ma 

allinde Belıediye malı ana JDÜ1ahede suretile kiraya verilece 

1 inden talip olenlacm Teşrinievvelin 29 uncu Perşembe günü 

aat 14 te Daire Encümenine müraçaatları ilan olunur.(3068). 

•• * 
Edimekapı, Beşllrte! ve Üsküdar süt ve mektep çocukları 

iapaııeerlerine Jii:zumu olan kulak, boğaz, burun ve göz alet-

.,ı;:k İSTİKLAL LiSESi .:h.n 
hk, Orta ve Lise kısımlannı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her giln müracaat olunabilir. isteyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon 22534 İstanbul - $ehzaılebaşı 

BERLİTZ 
YENİ ACILAN LİSAN KURSLARI 

Türkçe, Fransızça, İngilizçe, İtalyanca, Almanca v. s. 
KA YİT MUAMELESİ BASLAMISTIR 

TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR. 
Ankara: Hacı Bayram caddesi; Taş Han. 
lstanbul: 373 İstiklal caddesi. 

Kız A M E L 1 H A Y A T Mektebind" ..m-

D!KTitO VE TEZJiNi l!N'~~'j 
Kurslan açılıyor. Kurslara mektep talebe~iıı 1.,.,, v,., . 

hariçten her hanım kabul edilir.Şeraiti anlamak v... , ..;ol 

Darülfünun Emanetinden : 

Tatil münasebetile Darülfü

nun İli'hiyat Fakültesi müder-

risleri tarafından verilmesi 

mükaITer ·konferanslardan al
tıncısı Müderris Mehmet Ali 

Ayni Bey tarafından Teşrini

evvelin 8 inci bugünkü peqem 
be günü veril~ektir. Konferan 

sın mevzouu «Fisağorsun Ah

lak Nazariyesi» dir. Bu konfe
ranslar umllllla mahsus olup 

İlahiyat Fakültesi dershane

sinde saat 17 dedir. 

Gayrimübadiller tak 
diri kıymet komisyon 
riyasetinden: 

Karar numaralan 7 66 ile ~O 
arasında bulunan Gayrimübadille 
rin yüzde 20 hesabile bonolarını al 
mak üzere T eşrinievvelin 8 ine 
perşembe günü saat ondan on altıy 
kadar komisyona müracaatları. 

(3060) 

13 Lake Karyola 
Lira Sirkeci Eb-ut caddeai karyola fabrika11 . ri kapalı zarfla minuıkaaya komnuştur. Talipler ııartname 

lmak ve listeyi gönncık için her gün Levazım müdürlüğüne 

ıüraC11at etmelidir. Münakasaya girmek için 33 lira teminat 

lı:çeıi JAzrndır. İ§bu teminat ya nakden ve depozito suretile 
"""1< için mektebe müracaat. (2183). 

Düyunu Umumiye caddesinde. Telefon 2,2731 ... _ .. ------------
Tütün inhisarı Umum 
müdürlüğünden: Istanbul Liman Şirketinden: 

i e yahut hüidlınetçe müteber tanınmış bankaların birinden 

1 etirikcek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile 1 

· e!'abec tartname, teklif mektubu ve teminat makbuzu veya 1 Şirketimizin Balat'ta vapur iskelesinde bulunan atölyesinin 

ıelrtubuııu mUhilırlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 29/ 10/ etrafına duvar ya.pılacaktır. Şartname şirketin Yağkapanında Haydar 
il Peqembe günü saat on beşe tkadar Daimi Encümene ver- Hanındaki ve1"1it ve hareket ş.ube1ıin.de mevcut olup tal(p olan du-
ı varcı ustala.-ının kapaJı zarf ile 19 Teşrinievvel 931 Pazartesi günü 
ıelidirler. (3066). akşamına kadar umumi ltati.pliğe müracaatları liizumu ilan olunur. 

· 1 * * • ' Umumi Müdürlük 
1 Cerrahpaşa, Haseki Beyoğlu ve Emrazı Zührevi ye hasta- 1 ·------------------------

blerine lüzumu olan kuru aarmısağm Kilosu 19, limon adedi İLAN 
1 S A D ı K Z A D E İstanbultla Fincancılarda 

r kunıt otuz para, pırua ve l!hananın kilosu 8 kök 'kereviz, 1 
i Biraderler vapurları 

ı 
1 

avuç 13 pancar 9 kanıaiıahar adedi 22, , taze bezelye 21 ya 
L_. Karadeniz postası 

1 
rm: kereviz 12 yeşil salata demedi bir kuruş yirmi para, taze 

• )ğan yü% adetli demedi ıo. maydanoz demeti 6, nane dereotu Duınlu °'n9r 
~ ,-neti. 7,5 ayşe kadın fasuliye 17, OOrtıates 8, taze bamya 19, 11 U 
, ıkız kabağı 10 hıyar adedi 2 koruk, 20, semizotu 8, ıspanak p l z l 8 
• ~. ta2e bakla 15, enginar adedi 8, marul adedi 5, patlıcan ade vapuru 

11 T. evvel 
i 2,5, dolmalık ve yemeklik biber 14, pazı 5 •kuruş bedelle ta-

' bi uhteeinde olup bu fiatlardan noksanile talıip olanlar pazar i 
ı ğa ginnc.4' için bankac!an alacıtklmt 150 liralık teminat mek

: ııbıı veya maidııızile 10 Teşrinievvel 931 cumartesi günü saat . 

ı ıı beşe kadar Levazım Müdürlüğüne müracaat ~lidirler. 
• 1 1 

(3065). i 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
nhtmundan hal'eketle 
(Zonguldak, İnebolu A

,, yancık, Saınswı, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Süımene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
i&kelelerle Görele ve ü. 

' 

1 

1 : Türkiye lı Bankaaı 
ı latanbul tubeaindenı 

Suluıa Abawt DiJrdfJacfJ Sulh ; nye ' ye uğrayanı'k .av-
Hu~k Hilimlijiadea: . det edecektir. Fazla taf. 

1tıtanııuı RllMlmat Müdiriy~i ta silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında a<:enteli-

raf ından O.lata Birinci itlıalit &iJın ğine müracaat. Tel. 22134. 

Mah-
mudiye hanında 25 numaralı mağa 
zada manifatura ticaretile iftigal e· 
den Haıcı Yakup zade biraderler 
kollektif şirketinin k0<1kordato ta
lebile vukubulan müracaatı latan· 
bul icra dairesi itiraz mercii alisin 
ce nazarı itibare alınarak borçlu 
şirkete iki ay mühet verilddğmıden 
mezktlr şirketten matlubu olan ala 
c:alrWarm uı.rihi ilindan itibaren 
yirmi giin içion.dc alacaklarını bil
cümle vcaaikile İıttanbulıda Bağç.e
kaıpu9Unda birinci Mıf hanında 
50 numaralı yazıh= ıde mllldm lro
miaer ..e a'"11rat FU,ettin Beye biJ 
direrek byit e led ve hillfı-
na hueket edenle lııOrıkonlato 

müzalrereainden ı.adç blzaktlacak
lan ve lı:eza icra ...e lflloı kanununun 
283 ilncO maddMI mlJeiblncıe lronlror 
dato tekllfl.nl müzakere e-k tize 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

" Elektrik akümülatörleri için 
me<ıfl elektrod" hakkında olan bir 

ihtira beratı ta.lehi için İsta!>bul Vi 

!ayet celik<ıine 29 EylQI 1P28 tari

hinde takdim olunu,p 27416 numara 
ile mükayyet mürae&at üzerindeld 

hukuk bu kere feraf veyahut iare 
verileuğinden mezktlr ibtirayi aa

tın almak veyahut isticar etmek ""' 

zusunda bulunan zevatın İııtaııbuı 

Bahçekapı, Tat Han No 43-48 de 
mükim vekili H. W. 1STOK Efen
diye müracaatları. 

lstanbul DördfJncü lcra Jlemur
Juğund.ın: 

Ar.U.totelis efendinin Koruıtantin 
Pollzo efendi vettflCSin&ki ala<:a 
ğından dolayı mahcuz bulunan U .. 
ktıdarda Rum Mehmetpaşıı mahalle 
sinde Şemıipıı§8 c:addeain& 10/8 ıııe 
12 No. lu mürakkam mağaZM!ın nı
nf hi-i 30 gün müddetle ihale! 
evveliye mlizayedemoe vuolunank 
bin iki yti.1 lira bedel.le tllibl İlh 

deııine oluıp ~kere " 5 zam ne 
ft on bet gün m&ddetle ihale! lıa
tiyeaine ftZOlunmuıtur. 

MUbdıclema makarna fabrikau 

Mülhim evvel Sabri e
i ındi namına muharrer 

49543 No. lu Mülğa İti
( ui Milli Bankasının hisse 

medi zayi edilmiştir. İkin 
· nüshası ita edileceğinden 
; iliıun hükmü olmadığı i
ın olunur. 

rüfU muayene memuru Abarayda :============ i re alacaklıların 931 .ene11i Te!J"ini- olan mezlrOr gayrı menldildeki ma. 
YUtJuf Papda Gazgani Sadi mahal- • · · 

S'-"YRISEı..'AlN sanıaın.in on birinci Çar""'1ha gii- kineler tertibatmm oıökü~rek kaldı 
leairııde Çegme aokağında 12 numo a;. ı · nü saat on dörtte kcimieer ıııe avu- nldığı ıııe bAlen mevcut olmadığı gö 
rohı hanede mülrim Ali NWRt bey Irat Fah~tin Beyin mezhtlr yazı rülmüştiir. Mezkt>r gayrı menkQ!i!n 
al L•-- Merkez acenta: Galata Köprü ba- L-- sinci opl ı ey......, ikame eylediği 15 Jin 56 ...... e e tcııplamalarr ıııe.. t anma me11a.lıuı 313 metro mürabbaında 

ıı B. 2362. Ş11be A. Sirkeci Mühür- " ka f 1ıurut tarife farkından nolımn ol &a ta tttlm eden on gım zar ında olup temamı binayi ihtiva etmekte-
duğun<lan dolayi alacak da~ ib dar nde han 2. 2740. vesikaları tetkik edebilecelrderi ! dir. Binanın beden duvÜ-ları kiğir ------------! me eylaııit binaeııaleyh tutir kıh TRABZON POSTASI ilin olunur. ve metin olup dahili bölme duvar 

Doktor . ..._ nan davetiyede me.ıkiir haneden çı- (CÜMHURIYET) 8 Teşri Üsküdar lstanbul Altıncı icra lanın kısmı azamı ve merdiven ve 

Hahz Cemal 
Dahiliye haatal1klan · · 

mütehaasısı 

ı ............ m•lda hergün öt-
deıı ııoma saat (2,30 dan 5e) 

~ ldar t.tarıbalda Divanyolwı-
1 l 118 numaralı husuei daire

: ilde dahili hutalıklan mua-
me ve tedavi eder. Telefon: 

ıtimbul 8923. 

Sıra numarasım beklememek 
teyenler, kabineye müracaat 

. veya telefonla randevu al
ıalıdırlar. 

Doktor 

ı Rusçuklu Hakkı 

nievvel Peı"""mbe 17 de d . . d döşeme ve tanı• katınm ci-
kıp eemti l*Çhule gittiği mahııJJ.,.i r a11-esın en: 

MERSİN POSTASI B' de · t 'ni ında h dar ahşap alup uminl ki-
muhtar"" mübatiri tarafından zahn ır ynın can . zım'." ma 1 gir volta ve etrafı dunr 
._ (ÇA.NAKKALE) g Teşrin- cuz ve .paraya çevrılmcsıne karar · 

Yetiyeye meıruhat ..erilmit ~u- evvel Cuma 10 da Galata verilen iki adet kıymettar Bul mar korlruluklu ve krsmen a1ıfap ealat 
fundan ml!ımüeyh n»hlwrye ııel- rıhtmımdan kalkarlar. kah büfe ve bir yemek mawı avi- örtülü ve yan sokağa taruı mulı-
miı yirmi iÜR müddetle tıeblicat Mutat iskelelerden maa- ze 12-10-931 tarihine müsadif pazar tevidiT. Zemin katı sokak cihetinde 
iCIMlaa lıarar 'IVilım~ olnıelr}e ber da gidiş geliş Unye, Fatsa' te.ıi günü öğlenden sonra İtanbul istor ve demir yapraklı zemini çl-
mıadhl ı..rw lllllıaır """"- ilan lCI/ Dön Of da Sandal Bedesteninde ikinci art mento döşeli ve arka kısımda ahııap 

e- Ya ve · Ü§te • Sürme-. bölme i!e tefriş edilmi• ma"azadır. 
Jl/1131 ~-'L'-· u~ıf "--~--· D • d • tllnl8 icra edilecektir. Sandal Be- ~ " ........... m..... ~ e ye e ugrar. Arkada zemini çimento yan tarafta 
_,._,. deteninde teşhir edilınittir. Talip •-M aaat 13 buçup tllik kı.lııımıı ki sokag" a demir lı:apueu bulunan 

olanların vakti mezkürde müracaat 
'"' ye'mli mealrOrda bizzat veyahut VAPUR MOCEHHİZİ makine vaz ve işlemej!e salih nıahııl etmeleri ilin olunur. 
bir velriJi aıl!eeddak cönderilmeııi NAiM BEY Mlen ardiye olarak iıtlmal edilir. 
abl taladirde giyaben icrayi mııı.- lstanbul - lrmir : Müzayede ile aatı' Birinci katta büyUk ıııe yekpare bir 
Jı:emeye de-. olunacağını teblil Ye /amir - lstanbul 1931 Birinci Teşrinin 9 uncu Cu- Alon Uzeriode 4 oda bic' bıala ikin-
makamıu lraim olaıak üzre ilin o- arasında EXPRES POSTASI ma giinü ııabııh .... t 10 da Beyoğlun ci kat tarae -katı olup 9ime<ıto tara 

U ADNAN ff da Pazmakbpıda MiSK ııolıağmda tan mada bir oda bir ııofa ve ayrı
Juııur. 

lnanbul Dl1rdfJncii lcr• Jlemur
Jutundaa: 

Galatada FannenecUerde caddede 

Madam Marten apırtımanınm 4 nu- ca bir çatı araaı mevcuttur. ve haJi 
· meTolu dairesin.de mevcut ve miıı.. hazır sıva badana ve çimento tavapuru badema her perşembe günll 

- 17 de Galata rıhtımından hare ber bir aileye at müseyyen eşyalar, miratı yapılmakta olduğu gllrWmüt 
ketle 1ımire izimet edeceğini ~ mliıayede euretlle •tılacYtız. tür mezkQr gayrı menkUI bi~n bot 

Yanları vitrinli ..., 9 parçadan tur hu.dudu bir tarafı Çöıplakedeal 
terem milfterilerine arz eyler. Taf-

68 N. lu düklrin fevkindeki odada ıılUit iç.in Galatada Fıenkyan Ha- mUreklr.ep asri mükemmel yemek o sokağı diğer taraf Aeim ve M...ıa-
mükim iken elyevm ibmetplıı meç nında DABKOVİÇ ve Şüreklaı va da takımı içi · aynalı ve üç kapılı fa Eşref Bey ı.- ve bahçe.i ... 
hw olan Hriato oflu Yorei Efen pur acentalığına müracaat. Telefon grizo kaplama aart müzeyyen yatak kası çılıma.ı aokak ön tara.fı mea 
diye Haha dereH oflu Yani efen Bcyoj!hı 2274. oda takımı, defa aari nefis yatak o- kfir tarik ile mahduttur. Tmnamı· 

Beyoğlu, İstiklal cad- - -- - daları, lanuıpe ve z koltuktan ibaret ntn kıymeti muhıımminem 18837 
desi Büyük Parmak ka- diye bin lira ınllkabilirıde diğer his lstanbal llrinci lcra rMmarla- gayet güzel maroken takımı, 3 par lira olu.p talip olanların kıymeti 

r 

1 pu, Afrika hanına bitişik eedannu Luka E~ndi ilt milttere lundan: çadan ibaret asri diğer ııomya ta- muhammine<ıinin yar11mm %10 nia 
Apartıman No 21.- Tel: ken bl tço terhin eylediğlni.ı Ga Bir horçdan do!Ayı mahoo.1 ıııe kmıı, küt~hane ve yazıhane ,çini betinde pey akÇı1!11i alarak 927/ 6914 

~ Beyoğlu 2797. , !atada ~ermenecılcr caddesinde Ha- · aatılmaaı mukarıer bulunan 1500 l eoba ve aalamandra, asri .portmanto D05ya No. su ile saat 14 ten 16 ya 
Saat: 14 - 18. · cı Fethı aokaj!ıncla atik 90-18 ve , kiyye üzüm eirkeei 50 adet 500 ve asri elektrik avizeler, e11ki mozayık kadar tarihinde İstanbu.I dör 

1 
! c~it Fermeneciler 90 ve Hacı Fe- J 600 kiJoluk fıçı 13/10/ 931 tarihine müdevver ma1"1, (Beauvais) imzalı düncü icıra memurluğuna mllracaat 

Jstanbul lkinci Jcra Dairesinden: thı 20 numaralı mağazaya 29/3/ 931 j müsadif Salı günü 13 i!A 17 ııaate yaşlıboyu tablo, 1 masa, 1 etajer ve eylemeleri ve fazla ma!Omatın do
Bir borçtan dolayi mahcuz ve ı:ırihinde yapılan "".ziyet ve. takdi- J kadar Yenltehlrde Dereboyu cad- 1 divandan mürekkep mükemmel ayasını bulunduğu iJlin olumır. 
• . tt . 

1 
t 

1 
.. kar n kıymet muaınelcaındc ehli vukuf de.sinde 73 numerolu mağazada bil- asri kübik salon tak mu kadeh ve 

:ıncı ar ırma ı e sa ı maaı mu .. 1 ' 
ı bi d ıha wu.-k tarafından mezkOr magazanm tama- ' müzaye.de &atılacağından talip olan tabak takımları, muşambalar, aba 

mına ra ıymet ta&uır e ı - !ar gün ve ııaatte mezkur mahalde jur Mıtor ve perdeler vesaire Ana ' r r a et yaz ne ~..,,u maıaa, 26190 il k L~· d'I 1 

f mılı dolap sehpa aandaliye kol · ı · bu k b" ·· · · ' ' • • • nuı o up lf ıymete ır gune ıtı- hazır bulunacak memura ve930 i5080 dolu ve Acem halıları ve ııeccadele· 
ık, elektrik lambaeı, 10/ 10/ 931 ta razınız var ise illn tarihinden iti- dosya numerosuna müracaat eyle- ri. Alman markalı nefis bir piano. 

r hine müaadif Pazartesi günü saat baren bir hafta zarfında ya bizzat meleri ilin olunur. Pey sürenlerden yüzde 25 teminat 
t 7 den itibaren Gala tada Voyvoda veya vekili kanuni göndererek der- - ~ alınır. 
Mlıde..iııde Da~üp Hanında 35 No meyanmız aksi takdirde mezkur ZA Y1 = Galata İthıılat Gllmrüğün ------------

kıymeti kabul etmiş addolunacağı- : den almış olduğum 23-1-930 Lrih ve Dr. A. KUTı•El . ı bilmüzayede satılacağından talip ruz haciz zabit vualauıı tebliği ma- 80212 Ne lu gümrük makpuzunu 
lanlarnı ye""' ve aııa.ti mezkurda kamma kaim olmak üzre 930/ 422 zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
ıaha.IJ.inde hazır bulunacak memu- dosya numarasile taraf•"''" :J'l.rıen hükmü yoktur. r mikacaatları j.Jan olunur. tebllf: olunur. hUlımü yoktur. Tell!fik Yılmaz. 

Cilt ye zührevi hastalıklar teda-
vihanesi. Karaköy, büyiik mahallebi 
~i yanında 34. 

lstanbul ikinci icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı malıeuz ve pı 
raya çevrilmesi mılkarrer bir ame
rikan sistem yazıhane ile büyük bi.r 
kasa 12/10/ 931 tarihinde saat 12- 13 
te İstanbul Basınaciyan hanının ka
pısı önünde açık arttırma 11"' satı 

lacağından talipleri<ı vakti muayyen 
de orada bul unacak memurumuza 
931 2586 dosya numaıasi le müra
caat] arı ilcin ol unur. 

2000 kilo beyaz sırbun mevcut şartname mücibince. 

3000 adet hasır ııüpürğe: mevcut şartname mücibince. 

Pazarlıkla ııatnı almacak olan bu iki malzemeyi vermek i 

tiyenlerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün 

fiat veımek üzere de ııaıbun için (45) ve süpürge için (30) r 
teminatlarını biınilen 24/10/931 cumartesi günü saat 10,30 

Galatada Mübayaat K.omiayoııuna mıüracaatlan. (2974). 

..-~ADAP AZARI~ 
TORK TtCARET BANKASI 

Merıkezi : ADAPAZARI 
Sermayesi: 1,000,000 Türk lirası 

Tesia tarihi: 1913 Anonime tahvili 1!11!1 

lstanbul Şubesi: Yeni Postane karıısında. Tel. 22042 
MOSAlT SERAITLE: Senedat iıkontoeu - Senedat tahsili 

Haabı cari -lltı - Havale kabulü 

MEVDUAT ı HC98bı cari aenevi % s Oç aylık aneri % 6 
Altı aylık -1 "' 7, Bir -.elik -..i %8 faizle 

kabul olunur. Bir seneden fazla müddetle ve bfJyfllr mikyas
ta mevduat ayrıca lıararlaıtırılır. 

Tasamıl sandıiı ve kumbaralar için senevi faiz % S. 

ıu~eleri: 
A<Mpa•n, Bi&a. Bmu, Bandırma, Bolu, Bar
tın, Boaoyıık, Bilecik, Dil.zce, Eakitehir, Gel-e
de, Geyve, Gemlik, Hendek, latanbuı, lzmit, 
Kütahya, Karamüıael, Mudurnu, M. Kema~ııa 
Tekirdağ, Yenifdılr. 

Sene nihayetinde Kura çekilecek, Kumbaralara ikramiye 
verilecetkir. 

--•Telgraf adı-esi -ADBANK 419-Wllll 

'I Devıet IJem ryolıan icıaresı ı anları 1 
Memur ve müstahdeminin resmi ~lbiııclerinin kapalı ll.liı.i 

münakasas 26-10-931 pazartai günü saat 15 te İdare merit 

zinde yapılacaktır. Tafsilat Aı*ara ve Haydarpaşa vemel 

rinde üçer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır . 

(2986 

••• 
~1~931 tarihinden itibaren içme katarlarınm ıeyriiaef 

etmiyecekleri ve !l.'10 No. lu yolcu katarlarının da içme n 
mahahle tavakküf eımıyc.:ekl~ri muhterem ahaliye ilan ol 

DUi'. (2987). 

••• 
Emniyet tesisatı yedek p&r'Ç&lamıın kapalı .arila mü~ 

ita.sası 23/11/931 pazartesi günii aaat 15 te İdare ıııedrezi"ndel 
yapılacaktır. Tafailit Ankara vıe Haydarpap vemelerinde 

ıer liraya satıJmakta olan prtııameJeıde yaıılıdır. 3055). 

lkbsat Vekaleti 
Balıkçılık işleri müfettişliğinden: 
8 T11§Iinlevv11I 931 tarihinde akti mtikarru olan levUJllUdl. 

bahriye ,gaz ve yaf münırkasmnrmı bazı esbabı idariye-ye bi
naen mahı halin yinninci aalı gün.il aaat on buçuğa tehir edil
diği ilan olunur. (3042). 

lstanbuh 
Mıntaka Sı'at MeHebl Müdürlü· 

ğünden: 

Mınta.ka haricindeki vilayet ahalisinden leyli ücretli ~ mee 
cani nehari talebe almmauıa Maarif V e'kiletinden müsaadı 

edilmiştir. Kayıt 15 Teşrinievvele ıkadar devam edecektir. 
(3053) ___, .. ~-------------....ı ..... ______ __ 

l:»tanbul Maarif müdürlüğünden: 
• fütilıphanelere muktazi kok ıköm""1 ile odunlarm itasms 

~:~;. z.uıhur etmediğinden 14/10/ 931 tarihinde ihalesi icra edil 
~!"')'. üure bir hafta müddetle miiına.kasa temdit edilmiş oJıduP 

l~~ olunur. (3063). 



A k - ---- --· k- - İlk mektebe ley ı ta-
n ara: Ana mektebi: Uk, me tep: komisyonundan: Leyli ora-

ve Nehari lise 
lebe alınN". · !ebesine mah-

Aııkara: Talebe yurdu: Lise ve Orta mektep ta 
Kilo 

100,034 Muhtelif 
20762 Muhtelif 

eb'atta saç 
eb'atta saç 

lavha) Kapalı zarfla münakasası: 
lavha) 24 Teşrinievvel 931 cu

martesi günü saat 10,30 da. 

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıştır. Tedrisat türkçe, Fransızca ve iı<>iEzc ?d ır. 
Talebe sabah evlerinde'! mektebin otomobillerile alınır ve ak~am aynı vasıta ile

6 
evler;n? 

p-önderilir. Tedris;ı.t 1 Teşrinievvelde başlamıştır. Her gü" 11 dan 18 e kaıhr ruiin-
sustur. talebesine. caat edilebilir . Telefon: 20530 Adana: Talebe yurdu: Orta derecede mektep 

lstanbul: Talebe yurdu: Yüksek tahsil talebesine mahsus-
Yll'karıda cins ve miktarı yazılı malzemenin hizasındaki gün 

ve saatte kapalı zaırf usulile münakasası icra 'kılınacağından 

şartnamesini görmek için her gün ve talip olanların münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile tıirlrkte Kasımpaşada 

Deniz Levazımı satınalma komisyonuna müracaatları. (2802). 

.. ................................................. . 
BE~MI ILINLlB T~BK LIMTED ~iBKETi tur. • 

talebesine ıınah-
Bursa: Kız Lisesi: Leyli ve neharı. 

Bursa: Talebe yurdu: Lise ve Orta mektep 

911Stur. · h tur 
Ç d 

• Orta mektep talebesıne ma sus · 
orum: Talebe yur u. 

Bu müesseselere ginneık isteyen talebe müessese Müdürle

rine müracaat etmelidirler ... 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Türkiyede her lisanda 
gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabu' eder 

intişar eden bütün 
daireler 

- lzmir maarif müdürlüğünden: . 
Merkezimiz için İ55 takım muhafız kaptan ve gemici el

bisesi ile 149 kaput ve 149 çift niimurı.elerine göre yerli malı 
fotin kapalı zarf usuli münakasa ile yaptınlacaıktır. Yevmi mü
nakasa 19 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif pazart.eııi günü 
saat 14 olarak tesbit edilmiş olduğundan taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün Galatada Kara Mustafa Paşa so!:1.ğmda 
merkezimiz Levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak için 
de vakti muayyende merkezimizde müteşekkil mübayaa komi
syonuna müracaatları ilan olunur. (2820). 

Adres : Ankara caddesı l\..ahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

Karaburun merkezinde yaptırılacak olan t'.1111 teşkilat!'. Jlk 
.. ......................................... ~ 

. ( 13392) lira (42) kuruşluk ınşaatı ıkeşıfna-
mektep bınasının . · .. "d 

. 'b. 28-9 931 tarihinden itibaren yınnı gun mu.-
mesı mucı ınce - . k k ulmuştur 
detle ve kapalı zarf usulile yeniden ~ asaya .. on . • 

T 1
. 1 1 d ı·zahat alma'k istiyıenlerın her gun İzmır, An

a ıp o an ar an . "nak · · 
k İ t b 1 Maarif Müdürlüklerıne ve mu asaya ıştı-

ara ve s an u p .. .. t 11 d İz 
rak etmek istiyenlerin de 18-10-931 azar gunu saa e • 
mir Viliyeti Daimi Encümenine müracaatları. (2769). , 

BOMONTİ 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BAHÇE 
ı\LA RAKISI 

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

Tabip Baytar olmak 
isti yen Lise mezunlarına 

I" t uamelesi 15-10-931 e kadar devam eder. 
'"ayı m ı· 1 k Y"k k Baytar mektebine bu sene 40 ıse me.runu a ınaca 
u se · l 1 ı· tır. Mektebin tahsil müddeti sekiz sömestıre o up ey ı ve 

rneccanidir. Talebeye elbise çamaşıır ve muhtaçlara cep harı;lı
ğı verilir. Hükfimetin hayvan islah ve ço~altılmasına fev~~
lade ehemmiyet vennesinden dolayi Baytarı: tababet mesleg~n 
de gençlerin iştikbali temin edilmiş~ir. Vilay~tlerden " talıp 
olanların yol masrafını mektep tesvıye .e~ecektır. Kabul olu-

nanlar hemen şimdiden mektepte ıkalabılırler. 1 
KABÜL ŞARTLARI: 

A.- Lise veya maarifçe lise derecesinden musaddak mektep 

mezunu olmak. 
B.- Türkiye Cümhuriyeti tabasından bulunmak. 
C.- Yası 18 den aşağı ve 25 ten yukarı_ olm~~· 
D.- Sıhhi ahvali tahsile ve ata ıbinmege musaıt olmak. 

Bu şartları haiz olanlar istidalarr_na: . . 
A.- Lise şahadetnamelerini veya bır suretını, 

B.- Nüfus teskerelerini. 
C.- Polisten musaddak hüsnühal vesikaları \. 
D.- Dört a<let kartonsuz vesika fotoğcaflarını. . 

Ba -ı ak İstanbulda Selimiyede Yüksek Baytar Mektebı 
Rekt" gl'~>'.~.r Vilayetlerde Baytar Müdürlüklerine ~uraca~t 

0<r ugune " h.. · burıyetlerı-
etın l'd' 1 Mektebe kabul olunanlaır. ızmetı mec . 
ni if~ 

1

e~::~lerine dair Noterden müsaddak nümune veçhıle 
bit taahhütname vereceklerdir. (Z57l). -

iktisat Vekaletinden: 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyetinden' 

Askert fabrika- ı 
lar ilinları 

14 kalem muhtelif 
tethim yağları 

Yukaruia•ki malzeme kapalı 
zarf ile 12/12/931 de saat on 
beşte ihalesi yapılacaktır. Ta
liplerin şartname için her gün 
ve münakasaya giınnek için de 
o gün teminat (t~lifat) ~le 

Hila!iahmer Cemiyetinin Y enipostane civarında Aksaray- müracaatı. ( 4550) (2830) 

Jılar Hanının (3) numaralı Satış - Bürosunda mevcut nümune ZA Yl 
ve şartnamesi mucibince imal ettireceği (200) adet prinç iane Bursadan avdetimde Galata nh-
kutusunun açık münakasa suretile Teşrinievvelin onuncu cü- tunile köprünün Kadıköy iskelesi 
martesi günü saat 14 te ihalei evveliyesi icra edileceğinden arasında portföyümü zayi ettim mev 
talip olanların nümune ve şartnameyi gönnek üzere Yeni Pos ı cut akçe kendisine ait olmak üzre 
tane civarında Aksaraylılar Hanı No. 20 de Hilaliahmer oyun derununda Saime Süzan isimli nü-

' • 1 M d la S D fus tezkeremin zirdeki adrese irsali kagıt arı ve a en su rı atış eposu Müdiriyetine miiıracaat 
etmeleri. (2867). 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir Keşide Olarak 

''Yılbaşı Piyangosu,, 

BÜYÜK İKRAMİYE 
''1,000,000 Tür~ Lirası~ır,, 

Diyarıbekir Vilayeti Daimı Encü
meninden: 

insaniyet namına rica olunur. 
Kadıköy Rizapaşa Çeşme sokak 

No: 50. 

EVDEKi mu vr ııııum11 nnını mııı 
AEG 

Kodak Müsabakaları 
Kodak müsabakasında mükSfat 

kazaonan fotografların intihabı, S 
Tesrinievvel pazartesi günü Kodak 
~irkcti yazıhancsin.de icra edilmiş 

tir, 
jüri heyeti 3.tideki zevattan mıi

ıeşekkO idi: 
Müteah hidinin tayin edilmiş olan müddet içinde inışaat yapa Güze l Sanatlar akademisi müdü-

rr.adığmdan dolayı fesh edilen Vilil.yet müşterek ayğır deposu rü Namık, İmali Bey, Galatasaray 

k ·ı · -' · · 218 1 · k k 'fli lisci müdürü Fethi Bey, Gf'.zel Sa-
ahır ısını e ıoe} ıs .. aıresı 5 lıra 4 ·uruş eşı ikmali in- k d . . 'k u · . . .. • natlar a a emısı estctı mua ımı 
şaatma muvafrk bedelle talıp çıktıgında 18 Teşrınievvel 931 1 Ahmet Ha~im Bey, Güzel sanatlar 
tarihine müsadif pazar günü saat 12 de kapalı zarfla ihale edil- akademisi re.sim muallimi Nazım 
mek üzere 20 gün müddetle münakasya konulmuştur. Ziya Bey. mühendis Naci Bey. 

Taliplerden kcşifname ve şartnamesini öğrenmek istiycn- Jüri :eisi meb'u~ ~e Cüınhilriyet 
terin Vilayet Daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan gazetes'. başmuharrırı Yunu. Nadı 

1 (29~6) Bey Atında bulunması hasebıle mU-
0 unur. ı . sabakada hazır bulunamamıııtır. 

Nizamname mücibinıoc, fotoğraf-

Kocaeıı• memleket hasta- lar altı sınıfa taksim edilmiş ve 
798-722-5M·544-535 ve 791 numarı 

!arı himil fotoğraflar her biri 90 • b t b• ı• v • d liralıkmükifatkazana.raksınıfların 
k 1 k enstı'tüsü teşçir sahasnda 4191 lira nesı aş a ıp ıgın en· Ankarada Tavu çu U " • .. k • birinciliklerini kazanmışlardır. Ka-

b 
. t zı gu"n müddetle alem muna asaya 7.ananların isimleri: Adanada Zihni 

edeli keşifli Su tesısa ı 

1 
Hastanemizde 34 der lira ücretli iki kadın hastabakıctlık Bey lstanbutda Mösyö Grohmann, 

vazo unmuştur. · Vekalet muhasebesine ve- t buld F · Al' B t b ld Evrakı ienniyesi ve şartnamesı . d E . .. münha. ldir hastabakıcı mektebinden mezun olmak ve hastane~ '! Mıst~n .. Ea 1erıt ıA k.. tadan us fa 
. .. b'I' d telsiz telgraf cıvarm a nstıtu- . . osyo nge mann, n ara a -

rılecek aes lira muka ı ın e . !erde hastabakıcılık etmış bulunmak şarttır talıplerin vesika 1 ter Şükrü B., lstanbulda Leonida~ 
ler inşaat Fen h~ye.tindend venk·letac~~p~;; ilan edilen bedeli keş- larile birlkte hastane baştabaetine müracaatları. Antoniades, 798 No · ıu fotoğrafın 

M" k ıştırak e ece 1-------------------..;;... ____ ......;•:__ 40 liralık Türkiyenin bliyük müki-
una asaya . 1.. e tevfikan yazılmış banka mek-

fi r. 1 5 _ nisbetınde usu un Tu·· tu·· n ıonhı·sarı Umum"ı fatına layik olduğu ilan edilmiştir. n ° • gu hasebedliğine aynı miktarda yatı- 41 fotograf ta muhtelif mükafat-
tubunu veyahut merkez ınu is ona tevdi edeceklerdir. Nakit !ar kazanmıştır, bunların yekunu 
rılan paranın makbuzunu k~ın Y 

eıkt r mu•• du•• rlu•• gv u•• nden•. 2000 T. lirasına baliğ olmaktadır. 
teminat kabul edilmeyec . r · .k !arı ve yukarda yazılı şe- ı 298 numarayi hamil ve Türkiye-

Taliplerin ehliyeti fennıye vesı .a 'evvel 1931 tarihine mii- nin büyük mükafatını kazanan fo. 

k . ı ·1 b' likte 20 Teşrını • f ı lcle teminat arı e ır . .. teşarlığı kısmında müte- l0,000 adet teneke kutu . togra Adanada Dava Vekili Zihni 
sauil Salı günü saat 15 te zır~~t mu:ları ilan olunur. (2765). Cibali Fabrikamız kin mevcut numunesi veçhııe on bin ~ve >itt~ _ _ _ 
sekkil lnşaat komisyonuna muracaa adet teneke sigara kutusu satm alınacaktır. Taliplerin (!00) DEVREDİLECEK İHTİRA 

lira teminat akçelerini hamilen (26 10, 931) pazartesi günli BERATI -
Türkiye Hilaliahmer 

Cemiyetinden: . 
. . . Yeni Postahane cıvarında Ak-

H .1.1. h er Cemıyetmın ı a ıa m ,• 1 Satış Büro deposunda mevcut 
(3) numara ı . 

saraylılar Hanının . .. .b. tab'ı ettireceği yedi nev'ıde 
.. tnamesı mucı ınce . d" .. 

numune ve şar . . Teşrinievvelin on diıtr uncu 
( . kt makbuz ıçın 
28.000) cılt ma u .. . edilecek aleni münakasaya 

C .. .. at on dortte ıcra . .. 
• arşamba gunu sa 

1 
"mune ve şartnameyı gor-

. . . . matbaa arın nu 
ıştırak etmek ıstıyen "d' . t'ne mu"racaat etmeleri. 

• B" Mu ırıye ı tıı.ek üzere mezkur uro (2793) 

saat J0,30 da Galatada Mübayaat Komisyonuna müacaatları. " lslak ve filizlcnmis lıubul>atın 
(
2977

) r.esci hücrevisinin tahammuru ve 

-
-------------------------- 1 taha!lülu için bir ameliye ve bir 

aıeti mahsU6a" haklcı'llda olan bir 

Jandarma satın alma komisyonu ihtira beratı talebi için İstanbul 
Vi.laycti celilesine 9 Temmuz 1928 

riyasetinden: 1 tarih ~e 19331 .. n~ara . ile mükay-
yet muracaat uz~rındekı hukuk bu 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla 15 bin metre boz renk kere ferag veyahut kare verilece
te kışlık yün elbise kumaşı alınacaktır, Taliple. in evsaf ve ğiııdcn mezkur ihtirayı satın alm•k 
şartnameyi okumak icin l1er gün, ve mü~akasaya i s tira~" ~ ç iıı veyahut isticar etmek arzusunda 
teminat, teklif ve derecei iktidar evrakile ber;ıber 28 10 931 bt.lunan z vatın İstanbul B.ahçeka.p'. 

.. .. . Tas Han No 43-48 de mukım vekılı 
Çarşamba gunu saat 15 te Gedıkpaşada Jandarma satın alma ko c• ·w ısrov Ef d. ·· 1 rı. . . r en ıyc muracaa -
misyonuna müracaatları. (3003). ıon. 

J _____ a __ u_·n_c_u_._"-__ o_ıo __ rd __ u __ n_a_n_ıa_r_• ___ . ........ I 
Yerli fabrikalar ma.mi.ılatın

dan boz renkte elbiselik kumaş 
kapah zarfla münakasaya kon 
muştuc. İhalesi 22-10-931 Per 
şembe günü saat 15 te yapıla
caktır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini gönnek üzere An
karada Merkez SA. AL. KOM 
nma müracaatları. Ve müna
kasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatten evvel teklif ve 
teminat mektuplarının makbuz 
mukabilinde mezkur Komis
yon Riyasetine tevdi eyleme
leri. (377). (2877). 

* • • 
Giresondaki Efrat ihtiyacı 

için 50,000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 1 Teşrinisani 93 ı 
pazar günü saat 9 da Gireson
da Askeri Satın Alma Komi
syonunda yap.ılacaıktır. Gelen
lerin 862,50 lira teminatlarile 
ve teklifatlarile vaktı ihale
den evvel mezkur Komisyona 
müracaatları. (379) (2879). 

* •• 

Çatalca Müstahkem mev
kii için ve zeytin aleni müna
kasaya konmuştur. İhaleleri 
hizalarında gösterilen gün ve 
saatlerde Fındıklıda K. O. SA. 
AL. KOM. nında yapılacaktır. 
Tal~plerin şartnamelerini ko
misyonda görmeleri ve İhale 
saatinden evvel teminatlarile 
KOM. da hazır bulunmaları. 
(336). (2650). 

Zeytin 17/ 101931 Cumartesi 
günü saat 15 te. 

Sabun 17/ 10/ 931 
günü saat 15,30 da. 

Cumartesi ı 

.. . . 
Çatalca Müs. mevkii için • 

zeytin yağı aleni münakasaya 

konmuştur. İhalesi 10/ 10/931 
9 

cumartesi günü saat 15 te Fın- ,. 
drldıda 111 K. O. satın alma 1• 

komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini komi

syonda görmeleri ve ihale saa

tinden evvel teminatlarile ko
misy,onda hazır bulunmaları. 
(307). (2550) 

• • • " 
Çatalca Müs. Mevkii için şe ü, 

ker kapalı zarfla münakasaya alı; 

konmuştur. İhalesi 10.110/931 ıu
•at 
ün cumartesi günü saat 14,5 da 

Fındıklıda 111. K. O. SA. AL. 

komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamesini ko· 

misyonumuzda görmeleri ve 

a 

Çatalca Müs. mevkii için fa
sulya aleni münakasaya kon 
muştur. İhalesi 10 1. Teşrin 
931 cumartesi günü .saat 14 te 
Fındıklıda K. O. Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümu
nesini komisyonumuzda gör
meleri ve ihale saatinden evvel 
teminatlarile komisyonda ha
zır ·bulunmaları (309) (2552) 

" ... ihale saatinden evvel teminat- ıal
fea larile komisyonumuzda hazır 
na· Yerli fabrikalar mamulatın· 

dan yün çorap ipliği kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 24/ 10/ 931 cumartesi 
günü saat 15 te yapılaca'ctır. 

Taliplerin şartname ve nümu
nesini görmek üzere Ankarada 
meıkez satın alma komisyonu 
na müracaatları vemünakasaya 
işürak edeceklerin o gün ve 
saatten evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz muka
bilinde meılkfir komisyona tev
di eylemeleri. (375). (2875). 

bulunmaları. (306). (2549) ian 
'f· .. • 

Ordu ihtiyacı için KOM. da 
mevcut kataloktaki eşka.Ii veç 
hile 1 adet sari;ı sarına ve 1 
adet sarğı kesme makinaları 

aleni münakasa usulile 31-10-
931 tarih cumartesi günü saat 
16 da komisyonumuzda iha 
lesi iora kılınacaktır. Taliple· 
rin şartnamesini almak ve mii 
nakasaya iştirak etmek üzere 
yevmi mezkfirda komisyonu· 
muza müracaatı. (416). (3051) 

Ankara Merkez mektepleri muba
yaat komisyonu reisliğinden: 

Ankara merkez mekteplerinin mahrukat, et, ekmek, seb:ı:e 

ve kuru erzak ihtiyaçları a:l'I'ı ayrı olarak kapalı zarf usulile ve' 

5 Teşrini evvelden itibaren yeniden 21 gün müddetle münaka

saya vazedilmiştir. Talipler şartnameleri görmek ve ma!Umat 1 

almak için Gazi Terbiye Enstitüsü muhasebe memurluğuna 1 

müracaat etmelidirler. Yevmi ihale olan 27 Teşrinievvel 1931 

Salı günü sabahleyin saat 9 da et, ekmek, saat 11 de sebze ve 

saat 14 te mahrı.ılkat ve saat 16 da kuru erzak ihtiyaçları i~in 

teklif mektuplan kabul edilecektir. Müzayede, münakasa ve 

ihalat kanununa tevfikan taliplerin a}'n ayrı hazırlayacakları 

ljev 

! gi 
.on-
ar• 

ıbe1 
Dda· 
le bi 
ığun 

nda 
nar 
ısta 

ıide 
an es 
nda 
rdir, 

kapalı zarflar üzerine mahrukat, et, ekmek, sebze veya kurt 

erzaktan hanğisine iştirak edeceklerini yaımalan ve her zart 

içine münakasaya konulan bu maddeye ait muhtelif nevi 

mahrukat veya erzakin cümlesine birden fiat vermeleri lazmı, 

dır. Taliplerin Mektepler muhasebeciliği veznesine yatıracak

ları 7,5 ~l nisbetindeki teminatı muvakkate makbuzları veya r 

banka mektuplarını kanunun talep ettiği evsa! ve eşkalde ha· 

zılayacaklan teklif mektuplarıyla beraber Ankarada san'atlar 

mektebinde yevmi mezkurda tıoplanacaık mübayaat komisyo-

nuna vakti muayyeninde tevdi etmeleri ilan olunur. (3040). / 

1 
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Bır otomobilin her hususta memnunıyeti 
kazanabilmesi İçin lazım olan şartlardan en 

birincisi bu arabanm itimat ve emniyeti ca~ 

lip bir tarzda İmal edilmiş olmasıdır . 

Şayanı emniyet otomobil imali hususun

da FORD kumpanyası şimdive kadar 

20.000.000 otomobil yapmış ve satmış 

olmak itibariyle pek büyük tecrübe ve mü' 
1 • ' 

mareseye~ maliktir. , 

Qünyanın FORD tan başka hiç bir fa

brikası bu yüksek istihsal kudretine azıcık 
1 

. olsun yaklaşamamışlardır. 

Bu 20.000.000 FORD otomobilinden 

bir haylısı lstanbul da Tophane fabrikamız

~ da Türk İşçileri tarafından yapılmış ve bun

lar yalnız Türkiye de degil fakat Türkiye 
1 

ye mücavir on altı muhtelif memlekette sa· 
1 
blmakta ,bulunmuştur. Tophane de kam 
FORD fabrikasında İstihtam edilen Türk 

işçileri ihtisas ve tecrübe sahibi mütehassıs

lanA nazareti altında şayanı itımat zarit oto· 

, 

LINCOl.N 

• 

mobiller imalinde kesbi mümarese etmişler

dir. Bu İşçilerin yüksek İstidatları burada da 

Amerika da imal edilenler kadar her hu· 

5usta mükemmel F ord arabaları yapabilme· 

tnizi mümkün kılmıştı 

• 

Tophane fabrikasında Türk işçileri tara• 

fından yapılan FOf{D arabasından dola}'} 

bihakkın iftihar edebiliriz: Bu arabalann. 

şekli zariftir -kullanılan malzeme en iyi cinsl
1 

tendir-sevk ve idaresi hem kolay .ve hem 

ucuzdur~saglamdır ve her cihetçe şayanı ' 

itimattır . .. .. daha doğrusu FORD tur ve 

'böyle olunca da bütün bu evsaf ve meziy, 

yetlere malik olması şarttır 

Tophane fabrikalarında yapılan bir ford 

arabası almak, gerek memleketin ve gerekse 

Türk işçisinin refahına hizmet etmiş olmak 

demektir. 

İstanbul~ daki FORD fabrikasını zıyaret 
. ediniz, Türkiye, de şimdiye kadar fenru ;,.. 
malat nok tai nazarından bir naziri vücuclı 

2etirilmemiş tesi~ta şahit olacaksınn 

, 

FordSOt' 

AIR.CRAI' 

F'ORD MOTOR COMPANY 

• 

1 

f 
• 

, 

Her veçhlle tenin edilmil 
altıminyom pi•tonla1 

!aaUe 9().JOS. lıilO!netre ıQr'at 

ford kamyon •• arabalar• 
fenni ioıalltan mahtalcıdo.' 

• 

MiLLiYET MATBAA.5 


