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NUSHASJ5-KURUŞTUR 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM İZZET 

.... 
Beklenmeyen 
liadiseler 

tınada hl bir de 1 a eyhinde g cm • 
mı tir .• 

Jladiseler 0 kadar sür'atle 
)İj,.;: • • ki ·~Yor ki, onların seyrını ta· ı 

P etmek müşkül oluyor. Yu· 
t0•lavyanın dahili vaziyeti hak 
k nda bundan evvel bir kaç ma· 
I' de yazmıştık. Bu makalelerd.e 
.u!loslavya Kralını 1928 tarı· 

Masonluk ve 1 Matbuat 

• --

Mahmut Esat B. 

Sabık adliye vekilinin 
hücumları 

IZMI R, 8 ( Husuıi) - Sabık 
Adliye vekili Mahmut Eaat B. Hür
riyet gnzetl"ıine yeniden beyanatta 
bulunmu,ıur. Mahmut Eaat B. bu 
beyanatında masonluğa, baır mason 
lara çok tiddetli hücumlarda bulun
duktan sonra şunları söylemektedir: 

"- Tı'lrk milletinin, memleketi 
ikiye ayıran bu tehlikeyi de kökün
den aöküp atacağından tüphe yok
tur. Biz her şeyden evvel Türküz, 
ber ıeyden gonra gene Türküz •. O
nun için yaşarız, onun için ölilriiz' . 

Bu beyanat lzmirde derin teoir
ler bırakmıştır. 

t•nde diktatörlük kararına ~ev
eden sebepleri Dictature ıda· 

b~siııin yaptığı 'işleri, bundan 
ır ay evvel Kralın gene meı· 

l'ııtiyet rejimine avdetini icap 
tltiren amilleri izaha çalışmış
t~k. Yugoslavyanın da~il_i idare 
' 1nde muvaffak olmak ıçın, her 
feyden evvel Sırp unsunınun 
hukukta m~amelede, memle
ket idar~sile filen alakadar di· 
ier unsurlara nazaran imtiyaz· 
h bir vaziyete malik olmaktan 
Vazgeçmesi lazım olduğunu ili. 
Ve ettikten sonra vaziyeti, muh 
telif cephelerinden tetkik ede
rek şu hükme varmıştık: . 

"E • S lar bu feragati . • 
b . ger . ır~. • eb·ı· l . ' A tina seyahatleri ile dostluk rabıts:larınr bitin lıütiln kuvvetlendinn ilıi llillet BafVekili ismet Pş.,ve M.V-nizelos muahedeyi imza ediyorlar 

Hususi fotoğraf muhabirimizin resimlerinden 

Paristeki 
içtima u kıyasetı goster ı ır erse, ı· 

~in edilen m'1rutiyet inkılabı 
1Yi neticeler verir, memleket 
halkını teşkil eden dilleri, din
len ve harsleri, ayrı milletleri 
Qüyük Yugoslavya mefk6reııi 
etrafında toplamak mümkün o
lur. Aksi halde memleket ihti
liftan, mücadeleden kurtul
llıaz.,, 
Aldığımız son haberlere gö

re teşrii meclislerin intihabın
d~n evvel, şimdi iktidar .mev· 
kiınde bulunan hükiimetın al
dığı kanuni tedbirler, iıtisna
&ız, bütün fırkaları gücendir
llıit, onları intihabata ittirak 
etnıeyecekleri hakkında bir be
Y.~name neşrine mecbur etmit 
~ır · Anlaşılıyor ki, memleket 
idaresinde daima mümtaz ve 
hakinı kalmak sevdasında bu • 
:unan Sırp unsuru, diğer unıur 
arı memnun etmek, onları Yu

!!oalavya mefkiiresi etrafında 
toplamak yolunda siyasi bir ki
l'~et göstermemiştir. 

Radikal, Sloven, Çiftçi, De
llıokrat Bosnalı Müslüman, 
liırvat,' Müstakil Demokrat.fır 
kalarının mümessilleri tarafın
dan on gün evvel imza ve net· 
r~lunan beyannamenin ruhu 
foyle hülisa olunabilir: 

"6 Kanunusani 1929 tarihin· 
den soara hürriyeti siyasiye ta 
~anıen liğvolunmu,tur. Bil· 
tun siyasi fırkalar dağıtılmış 
Ve hunlara ait evrak mühürle
llerek mallan müsadere olun· 
~Uştur. 3 eyliil kanunu esaaisi
ll~n ilanından sonra dahi bu va
b1Yet tebdil olunm~ı§t~~- . ~u 
. apta 6 kanunusam re11mın1n 
ıstar ettiği kanunlar ve emitler 
~evkii tatbikte ipka kılınm••· 

r. Bundan sonra da intihabat 
Ve içtinıalar kanunları ilan edil 
lrı. 1Hir. Bu kanunlar gerek ruh 
v ' 1 . ~ &erek ahkamı umumiye er•· 
~~ıı muhtevi bulunduğu medlul 
~ıbarile mevkii tatbikte bulun· 
~kları bir zamanda yapılacak 

:;1•11et mümessilleri intihabatın 
a milletin hakikı arzularının 

Ve hakiki temayülitınm tecelli 
e~enıiyeceğini bahir bir surette 
~0•termcktedir. Binnetice Mec 
1•i Meb'usanda arzuyu milli 
temsil edilmiş olmayacaktır .. 
h Bu tarzı mesai ile en genış 

11lk tabakalarının teşriki me
;aı. etmelerine ve milli. ku~et: 
I erınıizin heyeti umumı!esı sag 
anı bir istinatgih temın olun• 
ltıasına mini ihdas edilınekte
~İr ki hali hazırda mevcut olan 
içi timai iktısadi ve mali müşkü . ' a.t ile ancak bu suretle müca-
~ele edilebilirdi. Buna binaen 
~llÜıtıüzdeki Meclisi Meb'usan 
~ntihabatına ittirak etmemi:ı: 
111ıkan haricindedir. Dostları· 
ll_ı•zı keyfiyetten habe-rdar ede
tız .,, 

Bu suretle vaziyet umulma
hn bir safhaya girmit bulunu 
l'or. Acaba Kral ve hükumeti 
fırkaların bu müttehit vaziyet
leri karşısında hangi tedbi~e 
llıüracaat edecekler. Öyle bır 
devirde bulunuyoruz ki, P~~iti
k~ııın yarın tecelli ettirecegı va 
~?etleri bile keşfetmek mÜŞ· 
l lıldür. Onun için kehanet yo
. lıııa sapmaktan ise hadiselere 
•ıır •zarı daha doğru buluruz. 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

ismet Pş. Türk ve cihan ef a . u umiyesine 
vaziyeti ve seyahatının netice ini izah ediyor •. 

İbrafıim Zati Beye 
göre Avrupada 

ayyaşlar azalızor 

"Mazinin meselesini bir çok elemlere ve yaralara galebe ederek 
nihayet tasfiye etmiş bulunuyoruz .. ,, 

Pariste beynelmilel akıl hıf
zıssıhhası konferansına hükU
met namına murahhas olarak 
giden hapishanei umumi ıerta 
bibi doktor İbrahim Zati Bey 

Muahed~nln imzası için hazırlık ... 

ismet Pş. nın beyanatı 
ı 

Türk- Yunan Atina mülakatları 
~ünasebatına yepyeni 

ve rasin bir veçhe vermiştir., 
,._ EGE vapuru, 7 A.A. - is

met Paşa Yunanistan ıeyahatın~a: 
ki müşahedat vt! intibaatını mıllı 
matbuata Ege vapurunda aynen ıu 
ıuretle anlatmıştır: 

"Beraber bu birkaç gün ~~nda 
Yunanistan'ın resmi mahafılıle ve 

b • muhitlerile temasta bulun-
uıu11 ·ıı· kud duk. ilk andan itibaren mı ı re-

f Yunaniatan'da terakki ve inki-
; içinde bulunduğu dikkatimizi 

celbetti. . 
Donanmanın, tayyare]erın, aske-

• kıtaatın polisin nezaketi ve ağır
;;.ması içi~de, bizzat _ken~il.e~inin i~ 
tizamı, taJim ve ter~ıyeıı! ıyı teçhi-

l takdirimizi tahrık etb. Bu man-za ı Ik ..... kuvvetli bir mcm e etın goru 
zarayı b"·d· U .. .. telakki etmek ta u ır. mran, 
nuşu d. . . f 

deniyet ve iktısa ıyat ıçın sar o-
me . d" A lunan gayretler barız ır. z zaman-
da vücude getirildiği. anlaşılan eıer· 
ler çoktur ve güzı;J~ır. He_r tarafta 

Jahat ve imarat ıçın yeru mevzu-

lara" yeni projelere teşebbüs edili ve .. d 
Böyle bir milli cereyan ıçın e 

yor. h · • l'ti. 
eml k ı zimamdarları arıcı po ı m e e .. d 

k d ıh ve emniyet hava11 ıçın e 
a a su ki d" 

bulunmayı cid~! .ol~rak -~a p e ıyor 
1 T as ettıgımız munevver mu-
ar. em 1 

bitler ve halk tabaka an a~ arzu-
( Deı,amı 6 ıncı sahıfede} 

ismet Pş. Eleksiada harabeleri 
gezerken. 

M. VENIZELO~ 

İSMET PŞ. 

Karikatiirler A tin.1ya giden 

nususi harikatüristimiz tarafından : 
yaprlmrstır. 

Gazeteci dikkatinden 
uzak ka mıyan nokta .. 

1 avdet etmiştir. 
İbrahim Zati Bey Paristeki 

içtima hakkında bir muharriri
mize şu malumatı vermittir: 

- içtima ihzari mahiyette 
idi. Aaıl konferans gelecek se
ne toplanacaktır. 

Fransa, Almanya ve Belçika 
reisi da bütün içki aleyhtarları ile te 

mas ettim. Fransada yalnız ,i. 
mendifer amelesinin teşkil etti 

Yunan muhalefet /zrkasz 
'Fürk - Yunan 

dostluğunu alkışlamadı mı? 
ği içki aleyhtarları cemiyetinin 
üç bin küsur azası vardır. Bun
dan maada Pariste Fransız İç· 
ki aleyhtarı cemiyeti rüesası i
le de görüştüm. Fransada içki 
aleytarlığını çok kuvvetli teşki 
lata malik gördüm. Gerçi Fran 

Tarihte emsaline pek nadir tesadüf 
edilen bir hadisenin seyri içinde .. sa bir şarap memleketidir. Ve 

başta Fransa iktısat nazm ol· 
mak üzere büyük bir ıarap pro 
pagandası yapılmaktadır. Bu
na mukabil içki aleyhtarları da 
müessir propaganda yapmakta 
dırlar. F ransada içki aleyhtar
ları cemiyeti içinde ispirto ol
mayan yeni bir içki icat etmit· 
lerdir. Ve bundan bana bir şi-

ATlNA, 5 Teşrinievvel 1931 1 
(Heyetle beraber giden arka
datımızdan) - Bugün Atina
daki Meb'uaan Meclisi, tarihte 
emsaline nadir tesadüf edilen 
bir hadiseye sahne oldu: Ya
bancı bir milletin Başvekili, bir 
milletin Meclis kürsüsünde 

":<met Pş. Yunan Meclisi Meb'uso
nında nutkunu irat ediyor. 

meb'uslara ve iyin azalarına hi 
tap etti. 

Geçen sene M. Venizelosun 
Ankaraya gelmesile baılayan 
ve İsmet Paşan!}} ziyaretile 
takviye edilen yeni Türk . Yu
nar. dostluğunu tebarüz ettir
mek için M. Venizeloa, iyin 
ve meb'usanın fevkalade bir iç 

• 

le hideye · etmişlerdir. Bunu 
stanbula getirdim. Yeşil Hilal 

cemiyetine göstereceğim. Ade
ta şarap ile üzüm suyu arasın

/ki dost mmetin Hariciye Vekillerı" da güzel bir lezzete malik, fa. 
Tevfik Rüstii B.v~M.Mihalakopulos kat içinde ispirto olmayaıı bir 

içkidir. Berlindc içki aleyhtar
ları reislerinden Profesöı· Ste· 
gel beni cemiyet merkezlerine 
davet etti. Profesör geçen sene 
lstanbula gelmiş ve bizim Ye
şil Hilalin misafiri olarak Gala
tasaray ve bazı yerlerde konfe
ranslar vermiııti. Bu zat beni da 
vet ettiği akşam 500 kişi buzu· 

/ /~ 'f>l!.- runda büyük bir konferans ver-
,, fil1.i~· 1 di. Ve onıda lstanbula ait prük 

siyonlar gösterdi Almanyada 
ismet Pş, yı karş'.la!an Muhacır 60 içki aleyhtarı cemiyeti var. 

Vekiller M. Yosanıdıs ve M, Papas dır. Bunları altısı Berlinde, 12 
timaını temin etmiş ve İsmet si Hamburgtadır. Bütün Alman 
Pş. Yunan milletinin bu en bü. yada biraya olah eski rağbet 
yük kürsüsünden millet vekil- kalmamıştır. Kahvelerde süt, 
)erine bitap etmiştir. Dostluğu çay, sütlü kahve içilmektedir. 
daha ziyade tebarüz ettirmek Almanyada son senelerde spo
için heyetle beraber gelen meb ra fazla ehemmiyet verildiği i· 
uslar ve hatta meb'us olmayan çin, herkes içkiden kaçmakta-

( Devamı altıncı sahifede) dır. 
Belçikada içki aleyhtarlığı 

daha kuvvetli bir şekildedir. 
Kahvelerde nıiiskirat satmak 
memnudur. Ve bir adam iki ki
lodan eksik içki satın alamaz. 
Buna da sebep şudur: Açık iç
ki satılmadığı ve içkiler çok 
pahalı olduğu için içkilerin her 
keseye uygun ve elverişli olma 
ması. 

Kings Ford Smith 
rekor kıramadı 

Basvt!kil ismet Ps. Atina Müzesini tr~ziyor. 

LONDRA, 7 (A.A.) - Tayyare 
el Kingı Smith Avuıtralya • Londra 
ıehabnı bitirerek Londra'ya dönmüt 
tür. Bununla beraber rekor kırmağa 
muvaffak olamamqtır, 

Cemiyeti 

Dün yeni intihabat 
• 

yapıldı ve 
bazı kararlar verildi ---

Ahmet İhsan Beye 
izharı teessüf eden bir 
takrir de kabul edildi .. 

Matbuat arlcadaılarının hayaiyetin· 

rencide edecek be7anatt& bulunduiı: 
iddiatile hakkında lı:onırec:e izh•rı 

t~eaaüf edilen 

Ahmet İhsan Bey 

lıtanbul Matbuat cemiyeti sene
lik kongresini dün yapmıştır. Kon
gre reiıliğine M. Agah Beyin intıha 
bını müteakip geçenlerde vefat eden 
cC'm.İyet azasından Rüıtü Be .. İn ha
beri vefatı azaya ibl.iğ edl.mıt, mu
maileybin tazizi batıraıı için aza bir 
dakika ıüküt <tmiıtir. B.n : an 'O-'· 
ra reiı Hakkı Tarik Bey ceıniycfn 
bir senelik mrsaicini hulasa etmiş, 
varidat ve mesarif bütçeleri t t • k 
ve kabul clunmuı, sabık h<y l ı -
renin hesabı k:r.t'i raporu le ik ve 
heyeti idare ibra edildikten son n 
meıleki hasbihalleı-, teavün mesele:,i 
münakaıaları yapılmıttır. Bu nrad1 
mevcut aza ta.raf,ndan İ-n al11nan 
bir takrirle B M. M. reetli i .. d ki 
matbuat münak taları CI. a11nda C~· 

Yeni idare heyetini teşkil eden 
zevattan: Hakkı Tarık, Ahmet 
Şükrü, Etem lzzet, Kemal Salih, 

Relik Ahmet, Ag§h Beyler .... 

miyet azasını müdafa11. etti •İnd~n 
dolayı cemiyet reisi ve Gir ... ı.:>n m~ 
busu Hakkı Tarik Beye teşekkür e
dilmeıi, Cemiyet azacından ol nası
na rağmen aza arkadq arının h'.ı
ıyatını rencide edici beyanatta bulu 
nan Ahmet Ihsan Beye de iilenen 
beyanı teeuüf olunma11 teklif edil
miı, teklif ittifakla kabul edilmiı. ve 
bu kararın aynen zapta ıeçmesıne 

karar \eıilmiıtir. 
Bundan sonra idare heyeti inti

habı yapılmış, Agah ve Sadri Etem 
Beyler heyeti idareye yeniden inti
hap olunarak Eski heyeti idare şu 
ıekilde ibka edilmiştir. 

Reia: Hakkı Tarik B. 
ikinci reis: Ahmet Şükrü B. 
Umumi Katip: Etem izzet B. 
Muhasebeci: Ali Saip B. 
Azalar: Agi.lı, Sadri Etem, Ke. 

mal Salih, Fuat, Refik Ahmet Bey· 
ler, 

Kongre münaıebetile Reisicüm. 
bur Gazi Hazretleri ile Baıvekil ve 
~~diı Reisi Patala .. a, Dahiliye ve
kılıne telgraflar çekilmeıine, Türk 

fDevamı fi ıncr sahiiede) 

, 
'• 

,. 
I· 

Ü1 

·~ LU• 

;at 
ün 

.a 

ıal· 
fea 
na· 
:lan 
~ev 

' gl 
on-
ar• 

nd 
na 
ast 

1 ~id 
an 
nd 
rd· 

ı<a 

d• 
us 

·l r 

5.li 



1 
1 1 

. 1 

1 

1 1 

.. 

.. 

ı, 

1 

ı 

1 

; 
l 

1 

' 

r 
l 

1 

' 

--- - ----- -- ·- - . 
-, A. il. 1 Cenup Hududumuz .. 11 

Suriye' de yapılan 
tahrikatın manası? •• 

- --
u==il/A.IF(D~ D M~IC5j~~lb~~ 

Avam kamarası nasıl feshedildi? 
Bütün fırkalar yeni intihabat için hazırlanıyorlar, 

• beyannameler neşrettiler .. 
Ermeniler hududa niçin getiriliyor 

ve teşkilatlandırılıyorlar ? .. 
-7-

·'Suriyede Fransızlar,, bqlı
ğı ile yazdığım makaleleri bi
tirdikten sonra bunların bazı 
mahafilde. ve bilhaaaa Fransız
larm ıark siyasetini teffrrüatile 
takip etmemi§ olanlar için, mü 
balağa, propaganda ve provo
kaayon telakki edileceği ihtima 
!inden endiıeye düımüttüm. 
Y a7.ılarımı kendi mütalealai'tm 
dan ziyade vesikalara, salahi
yettar ve ali.kadar zevatın ifa
delerine istinat ettirdiğim için 
yanlrt telakkilerin yer bulması 
güç olmakla beraber Fransız is 
tihbarat servisinin, her vakit ol 
duğu gibi, derhal taarruza geç
mesi ve beyaz hakikatleri aley
himize siyaha boyayarak sihir
baz feneri gibi dolattırma11 bek 
lenebilirdi. Böyle olmadı. Mer
yemi doğurtan ruh bu defa da 
Fransız kalemlerine girdi ve 
itiraf nağmeleri halinde çıktı. 

Biz iddia ediyoruz ve onlar 
da itiraf ediyor !ar ki: 

1 - Manda meselesi bir ün
vandan ibarettir. Bu, "himaye,, 
de olabilir, "ittifak,, ta olabilir, 
"yardım ve irtat,, ta olabilir. 
Esası hep F ransanın ıarkta tu
tunması, "En Büyük 'Fransa,, 
nın tahakkuk etmesidir. 

2 - Türkiye • Suriye hudu
dunun senelerden beri halledile 
memesi, "Roma yolu,, denilen 
ve hakikatte bir (keçi yolu) bi
le olmayan bir hat üzerinde ıa
rar etmeleri Süriyelilere fazla· 
toprak kazandırmak ve Suriye
nin müdafaasını temin etmek 
için değil, tarkta Fransız isti
lasına bir adım daha atmak i
çindir. 

3 - Ermenilerin öteden, be 
ric'. ~ Suriyeye getirilmesi ve 
canup hududumuza zaif bir çit 
gibi dizilmesi Ermenilere acı
dıklarından değil, Suriyeyi i
mar etmek istediklerinden de
ğil, Suriyenin su membalarını 
kurtarmak için değil (1); Fran 
sız istilasına öncü bir kuvvet 

dünyanın milyonları ceplerin
de ve asrın en korkunç silahlan 
ellerinde, her müracaata "kuv
vetlinin sözü daima haklıdır!,, 
diye baiuıyorlar. 

Bir çok F ramız yazılan ara
sında bilhaHa 10 temmuz 1931 
tarihli La .Revue Politique et 
Parlementaire mecmuasındaki 
bir makale iddialarımızın en 
parlak bir tasdikı mahiyetinde 
olduğu için burada. biraz bunun 
la Dıefgul olınayı faideli bul
dum. Bu makale bizim evvelki 
yazılarımıza cevap değil, doğ
rudan doğruya F ransanm fark
ta müstemleke siyasetini izah 
eden bir vesikadır. 

Fransız eserleri ve Framıa
nın Suriyede tatbik ettiği idare 
tarzı tetkik edilince gayeleri
nin ıarka doğru uzanmak ve en 
dişelerinin İngilizlerin Suriyeyi 
yani Fransayı Dicle vadilerin. 
den ayırmak olduğu görülür. 

Bahsettiğim makale sahibi
nin "şimdi Fransa Mezopotom
yanın yukarı kısmında (5000) 
kilometre murabbaı yer ifgal et 
mekte ve Franaız bayrağı Dic
e sahillerinde dalgalanmakta
dır,, diye gururlanmaaı hudut 
itilafı üzerine Ceneral Callet'in 
3 haziran 1930 da oraları i§gal 
etmesinden ileri gelmektedir. 
Hatta makalede fU satırları da 
okuyoruz: "Fransız bayrağı şi
maldeki Kürdistan dağları için 
deki Cezirei 1bni Omerden ce
nupta Habur vadilerine kadar 
dalgalanıyor, Süriyenin timali 
ıarkisi Dicle ile çevrilmittir. 
Daha mütareke zamanmda bi
ze verilmit olan bu yerlerin tim 
diye kadar iıgal edilmemit ol
ması ıayanı hayrettir.,, 

Muharrir bununla da kalmı-
yor: "Mütarekeden sonra, di
yor, Suriye, Kelikya, Kürdis
tan dağlarının cenup kısımları, 
Mersin, Adana, Maraı, Antep 
ve Mardin bize verilmitti. F &• 

kat Kemalistlerin taarruzu üze 

hazırlamak, Suriyelilerle dai- rine Fransa Türklerle yeni bir 
muahede aktetti. Bu muahede 

ma geçimsiz kalacak bir unsur bize bütün Kilikyayı, Ermeni 
daha J,azanmak, Türkiye hudu ve Kürtlerle meaki'in bazı nok
dunda hiç rahat durmayacak, 1 taları kaybettirdi.,, 
büyük Ermenistan ekranının Fransanın Şark siyasetine va 
karşısında kafaları daima dü- kıf salahiyettar bir kalemden 1 

manlanıp bulunacak ve Fran- çıkan şu yazılar kadar açık bir 
aız parmakları arasında her za itiraf olabilir mi? Akvam Cemi 
man arzuya göre oynayacak bir yetinin tarifine göre manda en 
alet bulundurmak içindir. hafif bir vasiliktir. Türk idare 

Şu halde bütün sebepler ve sinde iken kendilerine başlı ba
neticeler bir noktada toplanır- tına idare edecek bir tekamüle 
lar: vasıl olmuş bulunan Arap ekal

Şarkın iktıaat yollarına hi- liyetler müstakil kalmak üzere 
kim Fransa, En Büyük Fransa. ayrılacak ve yalnız bir müddet 

Fransızlar evvelce bu mak- İngiltere ve Fransanın (yardım 
aatlannı o kadar aleni göstere- ve irtadı) altında bulunacaktı. 
miyorlardı. Fakat ordularmı es Franaız muharriri Suriyeden 
ki Alman ordusundan daha teh bahsederken daima F rar..aız 
ditkir bir hale getirdikten, ci- müsten1lekeleriae mahauı tabir 
han ikıuadı üzerinde İngiltere ler kullanıyorlar. Mütalea et
ve Amerikayı bile korkutacak mekte olduğumuz makalede 
bir hakimiyet aldıktan sonra Suriye denecek yerde daima. 
bütün mülahazaları bıraktılar. (Fransız bayrağı) ve (biz) keli 

(1) Bu carip iddiada bulunan Franauı 

muharrirleri vardır. 

meleri kullamlmaktadır. 

(Devamı var) 

1 lktısadl kronik / 

Son ikhsadi vaziyet 
1- Dünyada 1 ~~li.t yine de~·~ eta~n. aade 

luks maddelerın ıthalı mene-
lngiltere ihtilaç içindedir. dilsin diyorlar. Bazıları da, 

Çünkü lngiltere'ye giren para. himaye politikasına tarafgir
ile lngiltere' den çıkan para a- lik ediyorlar ve ithalat güm
ra&1ndaki aaırlık tevazün bo- rükleri vazzedilmelidir diyor. 
zulmuştur. Şimdi bu tevazünü lar. Meclisin en büyük fırka. 
tekrar tesis etmek istiyorlar. sı bu fikirdedir. Bir de bu iki 
Tıpkı bizdeki gibi, orada da, tektin ortasında muayyen ve 
bazıları ithalat çoktur zaltma- hafif ıümrük usulile serbest
lı diyorlar. Bazıları da, hayır, likten uzaklatmamak istiyen
asıl me~ele ihracattadır diyor- ler var. Bugünkü münakaşala
lar, ihr~catı .çoğaltmak için u- , rı bu üç tipe irca etmek müm
suller goaterıyorlar. kündür. Böyle yapılmazsa, 

İthalatı azaltmak istiyen- tekliflerin ve tavsiyelerin çok
lerin bir kısmı lüks maddele- luğu karşısında şaıırmamak 
rine dokunuvorlar serbest it- mümkün değildir. 

• 

Alman 
buhranı 
Yeni kabine henüz 
teşekkül el.nedi 

BERLIN, 7 A. A. - M. Brünins 
iıtifanamaini takdim ederken hiikii· 
meti ftrlaılarm nüfuzundan tablia 
etmefi ve binnetice Reicbıtag' daki 
muhtelif hiziplerin hummalı ve en
cliteboıbt bir faaliyet göıtermekte 
olduldan bu ıırada hükümeti parli
rnentoya kartı daha müıtakil bir va• 
ziyete ıokmak için öteden beri bes
lemekte olduiu tasavvur ve karan 
icra meTkiine mi koyuyor, yoksa da 
ba ziyade sağ c:enabaı temayül et
mekte olan parlamento ekıeriyeti 
unıurlarmm ve bilhaasa balkc;ılarm 
tazyiki altında mı, bu ıuretle hare
ket etmek iıtirarmcla kaldı. 

Alman ıiyaıi mahafili, ikinci tef
ıir ıuretini kabule mütemayildir. 

Umumiyetle zannolunduğuna gö 
re batvekil, kabinesinde tam bir ta
dil icraıına mi.ni olmak arzu ediyor 
du. 

Umumiyetle, yeni Brüning kabi
nesinin pertembe aktamından evvel 
teşekkül edebilmesine ihtimal veril
memektedir. 

Şimdiye kadar ekseriyete merbut 
bulunan bazı zevatın Brüninır hüku 
metine karşı bir taarruz pliru tan
zim etmek üzere pazar günü Bard -
Harzburg'de nasyonaliıt muhalif 
fırların aktedmit oldukları müıterek 
içtimada hazır bulunmuı olmalan 
dikkate §ayan görünmektedir. Bu 
İçtima, doğrudan doğruya baıvekil 
aleyhine tevcih edilmiı bir tehdit 
idi. Mumaileyh bunu herhalde hesa
ba katmııtır. Binaenaleyh, e-erek bu 
iıyan mukaddimeıini daha yumurta 
halinde iken kırmak ve gerek sağ 
cenaha doğru temayül etmek iıtiyen 
ekıeriyet unıurlarını teıkin etmek 
için baıvekilin, Gazette de Franc:
fort'un müteeuif bir liaan!a "mec
hulat ummanına atılmak" dediği 
tıkkı ihtiyar eylemit olduğu zanno. 
lunmaktadır. Maamafih batvekilin 
bu fnv.ttan ahiren birçok defalar 
izhar ..e bilhaısa merkez fırkaımın 
parlamento grubunun Stuttgartda 
aktetmiı olduğu içtimada tekrar ey
lediği fikir ve tasavvurlarına tevfi. 
kan iıtifade etmek iıtemif olup ol
madığı ıuali varit görülmektedir. 
Mumaileyh kabinenin fırkalann ha· 
ricinde ve fevkinde olduğunu ve İı
tiınai vaziyeti dolayısile Almanya· 
nm umumi menfaati parlamento mü 
lahazalarırun üıtünde tutma11 lizon 
geldiğini beyan etmittir. 

B• ne/milel konferans 
BERLIN, 7 A.A. - lmperator

luk mecliıi encümeninin heyeti u
mumiye içtimaında M. Brüning, 
mali ve iktısadi meseleleri tetkik et
mek üzere kanunuevvelde beynelmi
milel bir lionferans , toplanacağını 
beyan etıniıtir. Kongrenin muvafa
kati zaruri olduğundan dolayı Ame
rikanın iştiraki ihtimalini daha ya
kın bir zamanda derpiı etmek müın. 
kün olam:ımııtır. Amerika re.iıicüm 
buru M. Hoover'in yeni bir teıeb
büste bulunacaiına dair Vaıington' 
dan gelen haberler Üzerine borsada 
bürolar araoında yapılan serbest mu 
amelelerde daha ziyade nikbinlik gö 
rülmüıtür. 

Reischbank'ın Farhen ve Simena' 
İn hiıae ıenetlerine talip çıkmıt .., 
bu senetler birkaç puvan yülnelnıit
tir. Berlin 1-aa11 idare komitesi, 
bugün toplanmıısa ela bonalann 
pek yakında tekrar açılacağı ümidi
ne bel batlamak doğru değildir. 

Yeni Londra polis 
müdürü 

LONDRA, 7 A.A.- Londra poliı mü.-
dilrlGiüne tayyare Mar•tallerindeo 
Lord Treachare tayin edilmiıtir. 

1 Bir taraftan 
Arbedeler 
Mançesterde amele 

ile polis 
tekrar çarpışh .. 

LONDRA, 7 (A.A.) - Parlimen 
tonun faaliyetini tatili münaaebetile 
kralın ve parlamentoda okunan nut
kunda bilhaısa fU fıkralar bulunmak 
tadır: 

~Ecnebi devletlerle münasebetle 
rimiz doıtane olmakta devam etmek 
tedir. Yuvarlak masa konferansının 
bir itilifla neticeleneceği ümit olun 
maktadır. 

Geçen ıu bir kaç hafta zarfında 
milletim bili endite uyandırmakta 
olan iktısadi ve mali bir buhrana 
karıı koymak mecburiyetinde bulun 
muıtur. 

Bu istisnai mahiyetteki vaka'alara 
ve buhrana çare bulmak için nazır
lar tarafından parlamentonun müza
hereti ile alınan tedbirler lngiliz ce
maatının her ferdinin bazı fedakar
lıklara katlanmasına lüzum göster
mektedir. · 

Memleketin tarihinde, evvelce de 
birçok defalar görülmüt olduğu veç 
hile, her vet:tindaıın milli refahın ye 
niden avdetini temine elimden kal
dığı kadar çalışacağnndan emin bu
lunuyorum.'' 

Kralın nutkundan sonra bugünkü 
vaziyetiu düzelmesine çare olmak 
Üzere bu yakınlarda tanzim edilmiı 
olan k.ıı.nun layih:ıhrını taıvip etmiş 
olduğunu sarih <urette beyan etmiş
tir. 

M. Mac D:mald beg•nna
me neşretti 

LONDRA, 7 A.A. - Başvekil 
M. Mac Donald intihabat münaıebe 
tile neıreltiği bir beyannamede hü· 
kıimetin en Yakın gayeaini tehakkuk 
ettirmek imkanını bulamadığını kay 
dettikten sonra demi~tir ki: 

"lngiliz para11 altın mikya11nclan 
ayrıldı. Artık memleket iktısadi sa
hada bir yükseliı devresi geçirmek 
ve vaziyetini yeni ft"raite uydum1ak 
mecburiyetinde bulunmaktadır. Bu 
yakınlarda kartılll§mış olduğumuz 
güçlüklerin tekerrürüne mahal ver
memek ve iıtikrarı temin ebııek j. 
çin bu devre esna.mda çok mühim 
bir takım tetbirler alınma11na lüzum 
ııorülecektir. 

lnaili4t' parasına emniyet edilme
sini İngiliz parasının eski ehemmi· 
yet ve tc9İrini elde etmeıini telnin 
eclecek Lir para siyasetinin vakit ge 
ı:irmeksizin tntbikı lazım gelir. lktı
sacli fel~k~tkrin başlıca ıebeplcrin
dcn bazılaı·ını~ meseli harp ve bımi
rat bor~lnı ııibi iımilleri ortadan k-.J. 
dııacak beynelmilel bir takım itili\f. 
lnr ı;.ktine ve bugün açık gösteren 
ticaret mizanını ınüsait bir ticaret 
mizanı haline koymak için bir takım 
planlar hazırlamağa ihtiyaç vardır'' 

NaHl dağıldılar 
LONDRA, 7 A.A. - Parliimen

tonun dağıtılması esnasında asıı·lar
dan beri lnı:iliz parlament<>sunda 
yapılma11 mutat olan mcı-asiın de 
icra cdilmittir. Avi\ffi kamara11nJa 
bütün meb'uılar batta M. Baldvin 
bulunduğu halde reiıin kürsüaii ö
nünden birer birer geçmiıler ve rei
ıin eliııi ·ıkmıılardır. 

M. Snowden butonu- ağır ağır 
dayandığı l.ıalde meb'ualarla ıloatane 
ıurette vedal"§mıt. meclis reisi ile 
ve nazırlarla bir müddet ııörüımüı
tür. Meb'ualar M. Snowd•'in etra
fını sanrutJar ye kendiıile vedalaş
mıılardır. M. Snowden salonun kapı 
11ndan çıkacağı aırada dönüp her 
zaman oturmakta olduğu sıraya ıon 
bir nazar atmııtır. M.Saowclen Lort 
far kamara11 azalı:ğına intihabı hak
kındaki haber doiru çıkacak olursa 
Lortlar kamaraaı azaaına mahıu• · 

Fakat bu üç tip tedbirin 1 İhracatı arttırmakla iktısa-
üçü de birbirinden güç. lngil- dı tevazün ettirmek istiyenle
tere'yi lüks maddelerinden re gelince, bunların başında 
mahrum etmek bir ehemmiyet- meşhur iktısatçı Keynea var
li medeniyet meselesidir. in- dır. Bu zat, aon zamanda kuv 
giltere' de hafif veya ağır güm- vetli bir taraftar kütlesi kazan
rüğü kabul etmekte hayli ağır mıttır. Bu istikamet, lngiliz 
ittir. An'aneai serbest ticaret lirasının kıymetten dü9mesini 
olan bu memlekette bir kere temenni ediyor. Çünkü İngi. 
gümrük tatbik edildimi bir da- liz liraaı kıymetten düşerse in 
ha kaldırılması kolay olmaz. giliz ihracatı da arttıkça ar
Gümrük artık, adet ve taamül tar. Hem de bugünkü 3 mil
haline girer. Hem sonra güm- yon i9size, it bulunmut ve bü
rük dahili mamulatı pahalılaı- yük bir gaile tetkil eden itsiz
tırır, çünkü İngiltere ham lik sigortası yavaı yavaş ha
maddeyi dıtardan alan mem- fifler. 
lekettir. Dahili mamulat pa- Acaba lngiltere hangi yol
halılaşmca ihracat azalır. lhra dan gidecektir? Bunu ancak 
catı durdurmamak için yapıla- yeni intihaptan sonra anlıya
cak tek tedbir dahilde yüksek, bileceğiz. Umumi gidite göre, 
hariçte alçak fiat kullanmak intihap miadından evvel, belki 
yani dumping yapmaktır. Bu de bu ay sonunda yapılacak
ne kader zaman sökebilir? tır. Fakat yine mümkündür 

1 Beyaz 
Sarayda 
İçtimadan ümit edilen 

netice.er çıkmadı 
PARIS, 7 A.A. - Beyaz saray

da yapılan ic;timadan sonra M. Ho
over'in vaki olan lteyanatı Pariıteki 
mali mahafilde çok derin bir alaka 
uyandırmıftır. 

Bu ınahafil bütün dünyayı kap 
lamıf olan buhranın vehametini a• 
zaltmak için M. Hoover tarafından 
aarfedilen gayretlerden büyük bir 
takdirle bahıetmektedir. 

M. Hoover'in beyanatında ileri 
ıürdüğü tddiflerin cihan efkiin umu 
miyeıi üzerinde çok iyi bir manevi 
tesir yapmaktan hali olmıyacağı ka· 
naatinde bulunulmaktadır. Malıim
dur ki cihan efkarı umumiyeai do
lar gibi temamile ıağlam olan ve 
kıymeti her türlü halelden masun 
bulunan ! . "21 paralarda görülen ma
nasız gerginlikten dolayı haksız bir 
endişe ve telaı göstermektedir. 

Bununla beraber teknik noktai 
nazardan henüz mufasaal mali'ımata 
sahip bulunulmıyan bir proje hak
kında münakaşada bulunmak İstenil 
memckle beraber Amerika' da milli 
bir kredi enstitüsü vucude getirilme 
sinin fiiliyat sahasında yapacağı te
sirler hakkında bazı itirazi kayıtlar 
ileri sürülmektedir. Filhakika teda
vül mevkünde bulunmakta olan ka
ğıt paran1n va i bi:- mikyasta orta
dan kaldınlma11na matuf kuvvetli 
bir teşebbüsün ticaret muameleleri
nin yeniden canlanmasına sebep ola 
cağı ve bu canlanmanın ancak böyle 
bir tedbirle husul bulabileceği hak
kında umumi bir kanaat mevcut bu
lunmaktadır. itte bundan dolayıdır 
ki ne kadar takdire ıayan bulunursa 
bulunsun kredi miktanru arttırmak
tan batka bir netice hi11l edemiye. 
cek olan bu teıebbüıün hakiki ehem 
miyet ve tümulünü görmek ve anla 
mak huıusuncla büyük bir merak 
hi11edilmektedir. 

Harp borçlarına ait Moratoryo
mun temdidi meaeleıi hakkında tim 
dilik her hangi bir mütaleada bulun
mak iıtenmemektedir. Çünkü bu ha 
IUI birinci derecede mühim bir hü
kumet meselesi addolunmaktadır. 

kürsüden Avam kamarasındaki eıkı 
yerini yine görcl:>ilecektir. 

intihabattan evvel 
LONDRA, 7 A.A. - Dün öğle

den ıonra temamile İntihabnt hazır
lıklarile uğraşılmıttır. ilk hazırlık 
hükumetin ve diier ırrupların be
yannamelerinin tanzimi olmuştur. 
Filvaki M. Mac Donald, yarın iın
za11 altındo memleketine hitaben 
bir beyanname ncşrediği takdirde 
mahafazakarlar, Müteassıp liberal
ler, milliyetçi liberaller ve amele 
fırkalı mensuplarıda programlarını 
ne;retmişlerdir. 

Yeni bir teşkil ıit 
LONDRA, 7 A.A. - Amele fır

kaar meb'uı ve meb'ua namzetlerin
den 50 kadar kimıenin bugÜ& yeni 
bir teıkilit vücude getirdikleri bil
dirilmiştir. Bu teşkilat aza11 amele 
fırkasının resmi namzetlerine karıı 
milli amele fırka11 aza11 sıfatile nam 
zetliklerini koymak niyetinde bulun 
maktadırlar. 

Lord Reading'in Paristeki 
mülakatı 

PARIS, 7 A. A. - M. Briand 
Lord Reading ile refika•Ul!n ırefi
ne Hariciye nezaretinde blr öğle zi
yafeti vermiıtir. Ziyafetten sonıra 
yapdaa mükilemeler biter bitmez 
M. Laval ile M. Flandin bu müla
kattan çok memnun kaldıklanru be
yan etmişlerdli·. 

Lord Reading saat 18,10 da M. 
Doumer tarafmdan kabul edilecek
tir. 

ki intihap iti, su karışık za
manda yapılmasın. Zira düşün 
meli ki intihap, nihayet mev
cut üç fırkanın kavgasıdır. Bu 
her fırkaya hayli masrafı mu
cip olacaktır bu, zaten karıııkı 
olan İngiliz dahili vaziyeti inti 
hapla büsbütün kantabilir 
iki, bugün, nezahatle cereyan 
eden fırka hücumları intihap
ta şiddetleşebilir. Mütekabil 
ithamlar halini alabilir üç ve 
nihayet her fırka noktasından 
umulmıyan neticeler çıkabilir 
dört. Bu sebeplerdendir ki, in
tihabatın yapılması lehine ne 
kadar delil varaa, yapılmama 
aı için de o kadar ve belki faz
la delil vardır. Bütün bu güç 
vaziyette bir kiti karar vermek 
mevkiinde bulunuyor: Mac 
Donald. intihabat yalnız onun 
iradesine tabi bulunuyor. lla-

·--M. Malinof istifa edecek mi? 
SOFY A 8 (Milliyet) - Baıvekil M. Malinof'un hastalığı 

layısile istifası siyasi mahafilde yeniden söylenmeğe bati 
tır. Böyle bir istifa halinde Başvekalet ve Hariciye nez 
M. Muşanof, Dahiliye nezaretine M. Girginof ve Maliyeye 
hazırda Meclis reisi bul~an M. Stefanof'un tavinleri mevzuu 
&edilmektedir. 

Tvfik Rüştü beyin M. Mihalak 
pulosa gönderdiği telgraf 

ATINA 8 (A.A.) -Tevfik Rüttü Bey .M. Mihalakopul 
aıağıdaki telgrafı gönderittir: 

"İsmet Patanın M. Venizelosa hitap eden sözleri bizim mü 
fik hislerimizi izhar etmekte ve dost ve misafirperver memlek 
hükUmetmerkezinde ikamelimi:ı: esnasında nekadar bahtiyar 
ğumuzu bildirmektedir. Bu vesile ile umumi vuiyet ve her 
memleketi doğrudan doğruya ve dolayıaile alakadar eden 
lif meseleler hakkında yaptığımız tetkikat noktai nazarlannıdt 
tamamen aynı olduğunu bir kere daha mütahede etmemize · 
kan vermittir. Bu noktainazar ve hiaaiyat mutabakatının siy 
faaliyetimizde çok büyük ehemmiyeti haiz bir tetçi amili ola 
m söylemek zaittir. Eaasen çok itimatlı ve kalbi olan münu 
tımızın alelumum sulh ve Türkiye ile Yunaniatarun müt 
menfaatleri lehine olarak daha ziyade inkitafa müsait olduğu 
naati samimiyetle Yunaniatane. tet"kedyorum.,, 

Beynelmilel parlementQlar 
konferansı kapandı 

BOKREŞ 8 (A.A.) - Beynelmilel parlamentolar birliği k 
feransı dün mesaisine nihayete vermittir. Konferansın hitam c 
sesinde Türkiye başmurahhası Reşit Saffet Bey söylediği hara 
1i bir nutukta ikinci içtimaını yakında 1atanbulda aktedecek ol 
Balkan konferansının ehemmiyetini ve parlamentolar konfer 
ile rekabet ederek şark sulhünün temel taşı ve Avrupa ittihad 
kısmen tahakkuk olarak teli.kici edebilecek olan itilafnameyi A 
nada akteden ismet Paşa ve M. Venizelosa arzı tazimat eyi 
ve asırlardan beri Türklerle hayat ve samimiyet ittiraki olan R 
men milletinin konferansa karşı gösterdiği fevkalade hüsnü 
bul üzerinde israr eylemiştir. 

Alman ithalatı tahdit ediliyo 
BERLİN, 7 (A.A.) - Bugün netrolunan bir kararname 

timai basiret masrafının ağırlqmuı üzerine zaruri bir hal al 
tedbirler emrolunacaktır. Bu tedbirler önümüzdeki haftalar 
fmda iktısat mütehassısları i:.., tetkik ve teabit olunacaktır •. 1 
ıat programı için iptidai §artları ihtiva eyleyecektir. Bu prog 
mın maksadı fiatler seviyesin müstehlklerin ittira kabiliyeti 
ceaine indirmek ve istihsal fiatlerini dütürmektir. Harici tica 
te döviz rejimi nazarı itibara alınarak ithalat Layton raporu ın 
cibince en mübrem ihtiyaçlara inhisar ttirilecektir. 

lzmirde üzüm • • • 
ıncır pıyasası 

İZMIR, 8 (A.A.) - Bugün 31 kuruştan 53 kuruta kadar 1 
çuval üzüın ve 10 kuruştan 33 kuruşa kadar 3551 çuval incir 
750 kuruştan 900 kurlışa kadar 2039 okka afyon aatılmıttır. 

Dün ece Fatihte bir adam 
dokuz yerinden ağır yaraland 

Dün gece aaat 22 ı·addelerinde Fatihte bir cinayet olmuıt 
Sabıkalılardan yüzü kesik Kamil, Fatihte arkadaıı Recebe ras 
gelmiş, konuşmak istemiştir. Recep, Ki.milin bu arzusuna m 
bil, ona anaızın birkaç tokat atmıttır. Bu dayaktan uabileteo 
mil de yanında bulundurduğu bıçağı ile Recebi vücuclüaüa 
kuz muhtelif yerinden tehlikeli ıurette yaralamıfbr. Vak'a ID 

halline gelen polisler Kamili tevkif etmitler, Recebi de ümitt 
bir halde hastahaneye kaldırmıılardır. Zabıta tahkikata d 
etmektedir 

Dün gece bir apartıman yandı 
Dün gece saat yirmi üçte Beyoğlunda Y eniçarıı cadde.inde 

numaralı mobilyacı Mihal Efendinin hem ticarflhane, hem 

apartımaıı olarak kullandığı binadan yangın çıkmıtbr. Zabıta 

itfaiye, derhal icap eden tedbirleri almıt Ye yaagm çıkan yer y 

dıktan sonra, etrafına sirayet etmeden söndüriilmüttür. 

ve edilebilir ki, lngiltere' de, 
bütün mukadderatın bir kiti
nin elinde bulunduğu böyle 
anlar nadirdir • 

Fransa son buhranlardan 
müteessir olmuıtur. Bilhassa 
İngilizin düşmesi dolayuile ta
biatile azalacak olan Fransa
dan lngiltere'ye ihracat ve ço
ğalacak olan İngiltere' den 
Fransaya ithalat, Fransayı cid 
di surette düşündürmektedir. 
Bütün bu lngiliz buhranının 
mekanizmasını Franaa idare 
etmittir diyenler için, F ran
aa aleyhine ehemmiyetli bir 
teselli delili! işin his tarafın
dan sarfınazar edilirse, F ran
sanın telaşı anlatılır. Çünkü 
bu memleketin cihanla olan 
ticaretinde İngiltere baıta ge
len memleketlerdendir. Bu ti
caretin aleyhinde tezelzüle uğ-

ramuı Fransanm arzu~ 
miyeceği bir teYdir. İtte 
zamanda İngiliz iktısat il 
minde cereyan eden güm 
münakatalarmdan bir kat dr 
ha zarara gircceiini anlıy .. 
Fransa, bu sonuncu tedb" • 
alınması ihtimali karııaın
harekete 1eçmi9 bulunmakt 
dır. Fransa Ticaret nazırı, f', 
ris Ticaret odasına gönderd~ 
bir mektupta diyor ki, ıaYe& 
İngiltere Fransa mallarına 1'I". 
ft gümrük koyacak olur~ 
Fransa da bilmütekabil lnıt: 
liz mallarına ağır gümrükle' 
koymak mecburiyetinde olchı
ğunu, alakadar İngiliz makaJlll 
lanna bilditmit olduğunu ~ 
yan etmektedir . 

İngiliz buhranının her meııs 
lekete tesiri bir değil. Meteli 
lsveç Norveçe tesiri. bu ikİ 
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icra ve iflis kanunu proıesı asın 

Maarifte 

Sınıfta 
Kalan talebe 

İnhisarlarda 

Yalova 
Sigaraları 

Ekorlonıi 1 

İcra ve iflas kanunu 
Ticaret odasında 

Komisyon yarından itibaren topla
narak tetkikata başlayacak .. 

• d t t bayaa edilmittir. Kırkağaç, ~ 
Meclis Adliye encümenı~ı-: ~a: bavaliıinde de piyasa açdmış, bır 

kik edilmek~• o~n icra, v;ildi:ilmek ıründe 200,000 okka tütün müba
nunu projcıı : ınutaleaı -· d ilmİf· yaa edilmiıtir. 
Üzere, Ticaret odasına gon er Tavukçuluk enstitüsü 
tir. . · t tkik et-Ticaret odası proıeyı .• t ANKARA, 7 (A.A.)- Tavukcu 
mek üzere derhal bir kom1&yon ~!: luk enstitüsünün faaliyeti hakkında 
kil etmi•tir. Bu komisyon yarın al aP-"-ımız malumata nazaran Avrupa 

• . K . on a.. UI• 
aliyete geçecektır. om11Y k dan getirilmiş olan 500 kadar damız 

f.k. 1 'ni alara mesa vo "d ·ı·b kadarların da ı ır erı rf d ·k- !ık tavuktan .....,nunusanı en ı ı a-
ioini asgari bir müddet za ın 3 1 

ren uç bin tavuk elde edilmiştir. Ha-
mal edecektir. , len enstitüye yeniden iki büyük kü-

Devletler arasında yenı mes ilave guretile cin• tavuk adedi-
• nin artırılmaoı çalışılmaktadır. Ens-

ticaret muahedeleri titü yumurta ve et tavukculuğu üze-

F 
rinde çalıımaktadır. Bu maksatla 

Gelen malumata nazaran, r~l-
sa ile Macaristan arasında 15 Eylu f~~~;:n~~e~::ti~e~; A::::şı:.:- , 
de Peşte' de bir ticaret muahedesi iklime temamile alıımııbr. 
İmzalanmıştır. Bu kış yerli tavuklar üzerinde 

Yunanistan ile Iran arasında ak- de tecrübeler yapılacaktır. Enstitü 
tedilen ticaret muR · odesi ~O ağ~•- tavuklardan baıka cinı ördekler üze 
tostan itibaren mevkii merıyete ırıre rinde de çalışmaktadır. Bunun için 
cektir. de iki ördek ırkı seçilmit ve bu ıene 

lngiltere ile Brezilya ·~~51nda yavru alınarak gelecek seneler için 
bir Ticaret muahedesi ekti ıçın .,.,.. mahallinde damızlıklar yetittirilmit
reyan eden müzakerat hitam bul• tir. Bunlar dıı tavuklarla beraber 
muştur. Muahedename derhal ınev- tevzi edilecektir. Bu ördeklerden 
kii tatbike girmiıtir. d ki bir cinı ıenede 250 yumurta ver-

Holanda ile Brezilya arasuı a mekte ve yalnız içecek suyu temin 
Ticaret muahedesi 16 eylül'de imza edilmek ıuretile ıuıuz yerlerde de 
edilmiştir. . d" beslenebilmektedir. 

Lehistan hükümeli Hın ı~tan a-

d bi ti
. __ ..... mukaveld• akte- Üzu'"m, incir 

raaın a r ""'~· ak .. h 
dilmiıtir. Muah~~ m~oa~~nran:..~ lZMIR, 7 (A.A.)- Bugün 32 ku 
lann teatisinden uç ırun ruştan 55 kurup kadar 2200 çuval 
kii mer'iyete girecektir. üzüm ve 13 kuruflan 33 kurup ka-

Cihan tütün rekoltesi dar 200 çuva1 incir ve soo ı.uru1ıan 
Tutulan bir istatiıtiie ~aran 

b 
"h ıu··ıün rekoltesi ıu va-u sene cı an 

ziyettedir: .. .. • at 
Çekoslavakya'nın tutun ~erıy 

--L B400 hektar ve evvelki sene..... aıı .. d ha
l d fazladır. Temmuz ıçın • er en . . _ . d malıaul 
valar fazla .,cak gıtlıgın en 
normal değildir. 

Kana<ln: Mahsul geç.ıa ..,nelere 

nazaran çok iyidir. . • 
Müttelıidei Aıuerıkaı Bu seneıun 

tütün mahsulü 845,000 hektardır. 
Mahsul geçen seneden yüzde bir 
rmkaandır. . 1 Suriye ve Lübnan: lstıhsa ~n~ 
den seneye artmakta. !'ieml~~etı~-' 
zin tütün mahıulü kalıte ıtıbarıle . 
geçen seneden çok nefis ve rekolte 
itibarile iyidir. 

Borsada dünkü 
muamele 

Dün borsada lngiliz liraoı ırene 
evvelki günküne nisbetle düşük ~~ 
fiatle muamele görmüştür. lngılız 
dün 802,25 te açılmış ve akıam 
807.5 ta kapanmıştır. Bor.~ad". an
cak 1600 lngiliz lirası uzerınden 
nıuarnele olmuıtur. .. 

Borsada dün 4,990,000 frank uze 
•İnden muamele o\mUJ ve Frank 
12,06 dan açılarak gene 12,06 da 
kapanmıştır. , 

Ölü zanniyle 

125 okka afyon oatdmıştır. 

Kambiyo Borsası 
lstorlln 807,50 Kuron 

1---- -
Do la r 0,47,&0 şınnr 

.frank ı:ı,oe Pezetı 

16,114,51 

8,71,~ 

1,28,SI 

Liret 9,2!1,69 Ranmarl< 2,04,81 

frank 8. a,I0,55 Zloti -----· 
Drabnıl 37,50 PengU 1,96,21 

l'raıık I, 2,42,28 Ley 
... - - ----1 

66,50 Dinar 27,2.5 

----
florin 1,18,14 j Çervon•9 

Borsa 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

9S2,50 
52 

270 

Eıhaın ve Tahvilibn nevi 

lıtıkrazı dahili 
Düyunu muvahhlde 
ikramiyeli Demlryollan 

-ı~ooo~ooo ...... --.. ·--· 
Lira 

. . . 
Yılbaşı gecesı ıçın 

muhteşem bir 
piyango tertip edildi 

Y ılbaıı akf8D1t keıide edilmek 
üzere tayyare piyango müdürlüğü 
tarafından çok zengin bir piyango 
tertip edilmiştir· 

VilAyette 

Plaklar 
Konservatuvarda mu

hafaza edilecek 
Yeni Matbuat Kanunu mucibin

ce ırramofon plilcları da matbua ad 
dedilcliğİnden, bunlar da tetkik edil
mektedir. 

Bunlardan ikiıer adedi Vilayet 
matbuat memurluğunda üç ay hıf
zolunduktan sonra Konservatuvar'a 
-.erilerek orada ilmi şekilde tasnif 
edildikten sonra, oaklanacaktır. Kon 
ııervatuvar'a pliklann üç ay sonra 
gönderilm8<İ buradaki fabrika sa
hiplerinin ricalan üzerine tasvip e
dilmişti.-. 

Vergi memurlarına 
izahat 

Defterdar Şefik Bey dün memur 
lara vergiler hakkında uzun uzadı· 
ya izahat ve malumat vermiştir. 

Fazlı Beyi ziyaret 
Brezilya ıefiri dün Vali muavi

ni Fazlı Beyi ziyaret etmiştir. 

Gazi Hz. ve Erkinı 
Harbiye Reisimiz 
/sianbııllulara teşekkür 

ediyorlar 
l ıtanhulun kurtuluı ırünü müna

ıebetile Gazi Hz. ve müşir Fevzi 
Paşa bazaratına çekilen telgraflara 
itideki cevaplar gelmittlrı 

C - htanbulun Kurtuluı ırününün 
yd dönümünü tesit ederken muhte
rem halk tarafından hakkında ibraz 
buyunılan aıilsne duyıruJardan çok 
müteha11iı oldum. Aziz lıtanbullu
lara tqekkür ve hürmetlerimin ilı
lô.ijını rica ederim elendim. 

GazlM.KEMAL 

letanbulun kurtuluıunun yıl dö
nümü münasebetile §Bhıon ve bü· 
yük ordu hakkında izhar buyurulan 
yüksek hiıaiyata bütün ıilah arka
daılanm namına teıekkür ederim 
elendinı. 

B. Er. Har. R. Müıür 
FEVZi 

lıtanbulun kurtuluı ırünü olan 8 
teırinievvel salı günü Darülfünun 
namına emin Muammer Raıit B. 
Reiıicümhur Hz. ne, Büyük Erkanı 
Harbiye reisi müıir Fevzi Pı. H:ıı. 
ne ve Ba1vekil Pt• ya birer telırraf 
çekerek ıükran ve minnet bi•lerini 
arzetmişti. 

Bu telgraflara gelen cevaplar şun 
]ardır: 

MUAMMER BEYEFENDi 
istanbul Darülfünun emini 
lstanbulun lwrtuluı yıl dönümü 

münasebetile Darülfünun namına 
hakkında izhar buyurulan samimi 
hislerden dolayı teıekkürlerimi ar
zederim efendim. 

GAZ! MUSTAFA KEMAL 

lstanbul Darülfünun Emini 
Muam171'1r Raşit Beyefendiye 
latanbul kurtuluşunun yıl dönü-

mü münasebetile baıta zatı alileri 
oldu.ğu halde lıtanbul Darülfünunu
nun izhar eylediği hissiyata ordu 
namına teıekkür ederim efendi.m. 

Büyük Erkanı Harbiye 
Reisi Müşir 

FEVZİ 

lstanbul Darülfünun Emini 
Muammer Beyefendiye 

Güzel lıtanbulun kurtuluı günü 
münasebetile izbar buyurulan hisai
yata teşekkür ve saadetler temenni 
ederim. 

Başvekfilet Vekili 
M. REFİK 

lzmirde E ırefpaıa mahal!esinde 
terlikçi Hasan efendinin beyın ~u~· 
nıa111na yakalanan bir yatındaki 0~
lu evvelki gün ıw-arıp baraketıız 
kalmıt ve gözleri (..ıupanmııtır • Ço: 
cuğun öldüğünü zanneden evdeki· 
ler ağlaıarak kefen ve saire hazırla
nıı!)ar, tam yıkayacakları sırada ~o
cuk gözünü açmıştır. Herk~s ~~vın· 
nıiş ve tekfın takımları gerı gonde
rilmiştir. 

İzmirde tütün piyasası 

Yalnız bir defaya mahsus olmak 
üzer• tertip edilen bu keıidenin bü
yük ikramiyesi 1,000,000 Türk li
rası alacaktır. Bundan maada 400 
bin 200,000 150,000 ve 100,000 lira 
!ık 'büyük ikramiyeleri vardır. Bu 
çok zenein pi_ya~gon~n o~d~ bir_ bi. 
!eti 10 lira, yınnıde bır biletı 5 lira
dır. 10 liralık biletlerin ortası zımba Amerikalı rejisör gitti 
Jıdır ve bu bileti iki kişi alabilecek-

Bir kaç gündenberi ıehrimizde 

tır. Tayyare piyangosunun bu fevka- bulunan Amerikalı filim rejisörü M. 
iade keşidesi yılbaşı gecesi saat 20 Secile B. de Mille dün Tryeıteye 
de çekilecektir. gibniştir. 

Mahkemelerde 

Sabık ağır ceza reisi 
ağırcezada avukat .. 28 inin terfi ettirildikleri 

hakkında bir iş'ar yok 
İnhisar idaresi yeni 
bir sigara çıkarıyor 

Sabri Bey dün ilk defa avukat 
geldi .. v 

sıfatile agırcezaya 
·-. 

Çolak Hayri ef. nin mııhakeme:tinde. 
Bir rakı aleminde Şükrü çavuşu teşhir maksndile sevkedildiklerine 

öldürmek ve Sabahat Hanımı yara- kani bulunduklarını, komünist mef
lamakla maznun Çolak Hayri v.e küreli bir zat olarak b.nıdıkları Mu· 
Manav Sabri Ef. lerin muhakemesı- solini Ahmet Ef. nin kendisini teı
ne dün Ağırcezada batlanmıştır. kilata mensup adamlarına dövdüre-

Maznunlardan Hayri Ef. nin ve- rek iftirada bulunması da mümkün 
kiletini sabık ağırce:ıa mahkemesi olduğunu söylediler. 
reisi Sabri Bey deruhte etmişti. Mahkeme, evvelce bu meseleye 1 

Dünkü celsede Çolak Hayri Ef. dair ikinci cezn mahkemesinde ce
isticvap edilnıiş ve kendisine bazı reyan eden muhakeme dosyasının 
sualler ııorulmuıtur. eelbine karar vererek muhakemeyi 

Vakit ıreç olduğundan manav 5 teşrinisani perşembe gününe tehir 

Sabri Ef. nin isticvabı kalmııtır. etti. 
Muhakenıeye 22 teşrinievvel per

tembe ırünü devam edilecektir:._ 

Maslak faciası 
Kaçakçılar filmi çevrilirken Mas· 

lak yolunda vukua gelen otomobil 
faciaıı mes'ullerinin muhakemesine 
dün Ağırcezada devam edildi. 

Vak'a mahallinde ketif yapacak 
ehli hıhrenin ıah11lan hakkında 
maznun Talat Beyin vekilleri tara• 
fından bazı itirazlar yapıldıktan 
sonra hadisede mecruh olan Sait 
Ef. nin davaoından vazgeçtiğini, bi
naenaleyh, davacı s.fatile mahke
mede hazır bulunamıyacağı ileri su 
rüldü. 

Mahkeme bu cihete ilerde karar 
verilmek üzere keştµ. icrası icin du
ruşmayı 12 teırinİ•fDiye bn·a. .tı. 

Musolini Ahmet ef. nin 
açtığı dava .. 

Komi.\nist beyanııameleri dağıt· 
mak ve komünist tahrikatı yapmak 
iddiasi]e &eçen sene nisanında Mu· 
solini Ahmet isminde bir zat zabıta 
ca Pendikteki gazinosunda tevkif e
dilmişti. Murolini Ahmet Ef. istic
vab< yapıldıktan sonra Adliyeye 
teslim edilmit ve ikinci ceza mahke 
mesinde yapılan duru§maıı netice .. 
sinde cür~ü .sabit görülemiyerek 
beraet etmıştı. 

Bu hadiseden sonra ismi duyul
maz olan Ahmet Ef. dün Ağır ceza 
mahkemesine gelmiş fakat bu sefer 
davacı mevkünde iıbatı vücut et
miştir. 

Muıolini Ahmet Ef. zabıta neza
retinde bulunduğu •ıralarda kendisi
~e da?'ak ~tıld~ını, işkence yapıldı
gını, ızzetı nefııne hakarette bulu- · 
nulduğunu iddia ederek Polio birin
ci şube memurlarından dört zat a
leyhine bir dava açnıış ve bu dava
nın dün Ağrr ceza mahkemesinde 
rüyetine batlanmı!tır. 

Muıolini Ahmet Ef. davasını te§· 
rih ederek dedi ki: 
"- Geçen nisanın 4 üncü günü 

Pendikte tevkif edildim. Güya ko
münist beyannamelerini tevzi eden 
benmişim, Polis nıütefen·ika daire
sinde beni fena halde. dövdüler sa
atlerce itkence ettiler, hattd su' iste 
diğim halde su vea·ınediler." 

Maznun memurlar, Ahmet Ef. 
nin iftira ettiğini, kinııeyi dövmedik 
lerini, eoasen Ahmet El. nin amirle 
rinin huzurun.da isticvap edilmi_t ol
duğunu, kendilerinin mahkemeye 

Kara Aii çetesi 
Kara Ali ve arkadaılarının mu

hakemeoine dün de ağırcezada de
vam edildi. Yeniden bazı müdafaa 
§ahitleri dinlendi. 

Mahkeme, Darıca ihtiyar heyeti
nin de keşıf eınaıında tabii olarak 
dinlenmesi için muhakemeyi 28 teı
rinievvele bıraktı. 

Başka güne kaldı 
Neşrettiği bir karikatür muallim 

lık terefini rencide eder mahiyette 
görüldüğünden dolayı Son Posta a
leyhine açılan dava dün 1 İnci ceza• 
da görülecekti. Ne§riyat müdürü 
burada bulunmadığı için muhakeme 
başka ırüne bırakıldı. 

Baba ve oğuliar 
Geçen kanunuevvel ayında bir 

gece Cerrahpaşada boş bir arsada 
baba ile iki oğlunu ağırceza mahke
mesi buzuııına sevkeden lıı:anh bir 
cinayet olmuıtu. 

Hadisede 15 yerinden yaralana
rak maktul düşen kömürcüHasan ef. 
Kadriye isnıinde bir evlatlık yüzün· 
den aralarında zuhur eden münazaa 
neticesinde Ali Osman Ef. ile oğul
ları Hüseyin Kemal ve Ihsan Ef.ler 
taı·afından sopa ve bıçak darbelerile 
öldürülmüştü. 

Ağır ceza mahkemesi dün bu 
baba ve oğullarının davasına devam 
etmiştjr. 

Dünkü celsede Müddei umumi 
iddianamesini dermeyan ederek Ali 
Osmanla oğulları Hüseyin Kemal 
ve Ihsan Ef. terin ciirümleri derece 
sine göre cezalandırılmasını istemiş 

tir. 
Muhakeme, müdafaa yapılmak 

üzere 22 teşrinievvel perşembe gü
nüne kalmıştır. -------Kadınlar birliği ve 

Balkan konferansı 
Kadınlar Birliği Balkan konfe-

ransına iştirak edecek murahhaslar 
ıerefine 21 teşriniev\· elde bir çay 
ziyafeti vea-ecektir. 6 gün aynı za. 
manda Kadınlar Birliğinde yerli 
mallardan vücude getirilen el itleri 
seı·gisinin de küşat resmi yapılacak
br. Serginin bütün nevakısı ikmal 
edilmiştir. 

M. Henderson peldi 
Muhtelit mübadele komisyonu 

azasından M. Henderson tehrimize 
gelmiştir. 

Dünkü "Cümhuriyet" gazetesin
de Vela orta mektebi son sınıfından 
dönen 77 talebeden 28 inin vekalet 
tarafından imtihan evrakı tetkik e
dilerek terfii sınıf ettirildiği yazı
lıyordu, 

Bu huıuıta ne mektebe ne de 
buradaki umumi müfettiıliie resmi 
bir it'ar vaki olmuı değildir. 

imtihan salahiyeti haiz bir ko
misyon tarafından icra edildiği için, 
vekiletin netice üzerinde tadiliıt ya
masına ihtimal verilmemektedir. 

Maarif müsteşarı 
Bursadan geldi 

Maarif vekaleti müsteşarı Salilı 
Zeki B. dün Bursadan şehrimize av 
det etmiştir. Müsteşar B. Burıadaki 
mektepleri teftiı etmiştir. Mumai
leyh bir kaç gün şehrimizde kala
cak ve sonra Ankara ya dönecektir. 

Şark vilayetlerinde 
maarif teftişleri 

Maaı-if vekaleti umumi müfettiş
lerinden Harun Reşit B. teftiıatta 
bulunmak üzere vilayitı şarkiyeye 
haı·eket etmiştir. 

Erkek rnuallim 
m~ktebinde 

Erkek muallim mektebinde tedri 
sata dün baılanmıştır. ı , <t•ptc 
yapılan tamirat ikmal edilmiıtir. 

Yüksek muallim mek
tebine rağbet 

Bu sene yüksek muallim mekte
bine çok fazla rağbet vardır. Mek
tep leyli ve kadrosu muayyen oldu
ğundan, bütün talepler iı'af edile
miyecektir. Bunun için bir müsaba
ka imtihanı açılacak ve imtihanlar 
bu ayın 15 inde icra edilecektir. 
Yüksek muallim mektebinin tabiiyat 
şubesine en ziyade talip vardn-. 

Fridman 
aşısı 

Aşını" sıhlıigece mınedil· 
fdiği doğru değil 

Friedman aşısı meıeleıi ıon gün
lerde tekrar canlandı. Hatti bu aıı 
tatbikatının ııhhiyece menedildiği 
yazılmıştı. 

Sıhhiye müdürlüğü aııyı men'et
ıniş değildir. Ancak salahiyet aalıibi 
bir zat bize dedi ki: 

"- Bu aşı hakkında evvelce vaki 
olan münakaşalar nihayet Etibba o
d~sına aksederek, keyfiyet haysiyet 
dıvanına kadar ıritmitti. Orada da 
bu münakaşanın tekerrürüne hacet 
bırakmıyacak bir karar ittihaz edil
miş ti. Maamafih münakaıanın tek
rar canlanmıı olduğunu görüyorua. 
Bu da doktorlar ara11nda pek tabii 
telakki edilmek icap eder. 

Komşu memleketlerd• 

Süleyman şahın 
hadisesi 

Halepten Adana ırazetelerine ve
r~len malumata gö,:-e, Caber kalesi 
cıvarında medfun oulunan ve Türk 
mezarı namıyla maruf mezarın tami 
ri için Ankaradan Halep konsoloı
Juğuna tahıisat gönderilmiıtir. 

Kurtlar sekiz kişiyi 
parçaladı 

Tütün inhısarı tarafından Avru
panın muhtelif şehirlerinde aç•lan 
fabrikaların siıraraları ırittikçe rağ
bet görmektedir. Fabrikaların bir 
kıımı henüz tamamlanmadığından, 
yalonda noksanlarından ikmal edile
rek reımi küıatları yapılacaktır. 
lsviçrede açılan fabrikanın ıigarala· 
rı çok rağbet ırörmüttür. Tütün in
hisar idaresi piyasaya Yalova ismin
de yeni bir sigara ile Sam5un tütU
nü namı altında tütün çıkaracaktır. 
Samsun tütünü diğer tütünler gibi 
paketler içinde 8 kuru9a satılacak
tır. Yalova sigaraları ufak Yenice 
paketleri şeklinde ve 10 tanesi 10 ku 
ı-utn satılacaktır. inhisar idarcıi bu 
teşebbüsü için Vekalete müracnot 
etmiştir. Bir kaç güne kadar vcl<P>
Jetten gelecek cevap üzerine faali;,-c-. 
te başlayacaktu. 

Bono 
Tevziatı 

Pazar günleri de bone. 
verilectJk 

1 

Gayri mübadillerin bono tevzi&• 
tina dün de devam edilmiıtir. Bono 
alan gayrı mübadillerin miktarı gü 
den gÜne artmaktadır. Dün 40 ırayr· 
mübadile bono tevzi edilmittir. Şi 
diye kadar mübadilleı·e yalnız P 
günleri bono tevzi edilmiyordu. B 
haftadan itibaren her Pazar bon 
tevziatına devam edilecektir. 

Muhtelit mahkemelerd 

ı, 

" e 

Muhtelit Türk - Yunan mahk~ '" 
mesi mıi M Börk memleketimiz ı
gelmittir. ilk murafaa IS teırini 
evvelde yapılacaktır. 1 nıriliz mahk.:ı 
mesi de evrak üzerinde faaliyet 
baılamıştır. Murafaalara bu ayı;ı 
ıonunda baılanaukbr. Diğer muh .. ı 
telit mahkemeler de yaz tatillerini 
bitirmiılerdir. 

İdam kararı 111 

Kupdaımda Selçuk nahiyeıind• 
60 Yllfmdaki validesi Fatmayı para· 
sına tamaan öldürüp cesedini kuyu• 
ya atan lhaan idama mahkum edil
miştir. Karar tebliğ edildiği zaman 
maznun sapsan kesilmif, birıey söv· 
leyanemiştir. 

Poliste 

Tramvay 
Kazası 
Bir rus başından ağır 

surette yaralandı 

Üı 

ııl< 
ıu

;at 
ün 

a 

Dün Dolmabahçede Camlı köşk ar 
önünde bir tramvay kaza11 olmuı, 
Rus mültecilerinden Nikola 233 nu· 
maralı tramvayın ön aalıanlığı altın ? 
da kalmıı, batından ağır surette 
yaralanmııtır. 

Mecruh Beyoilu Zükür haıtane· 
sine kaldınhnıı, tramvayın vatmanı 
Hasan Nevzat derdest edilerek, tah· ığ 
ki kata baılanılmıtbr. 

Sahte yirmi beşlik 
Befiktaıta Hayrettin mahallesin· 

de oturan Sara Hanım dün bir lram· ;n 
vayda biletçiye ıahte bir yirmibeı D 

kuruıluk vermiıtir. Sara Hanımın aa 
bu kalp parayı nereden aldriı taı.. i J 
kik edilmektedir. 

Motör - Sandal 
müsademesi 

Anadolu Kavağında oturan Nuri! 
Lübnanda Cebeliebyaz civannda 

sekiz kişiden mürekkep bir kervan 
kurtların hücumuna uğramıı ve se
kizi de kurtlar tarafından parçalan. 
mı§br. 

Bey Macar tabyası önünde sandalla 
balık avlarken meçhul bir motör k 
ıandala çarpmıt. oandal devrilerek, 1 
Nuri Bey denize dütmüı, fakat kur· ı 
tanlmıştır. 

lzmirde tütün piyasası açılınıı
tır. Akhisarda ilk mahsul 117 kuruı 
lan alınmıştır. Fiat derhal yüksel
>nit, yarım saatte 139 u bulmuıt~.r. 
Kenıalpaşadaki bütün tütünler mu• 

hu
··ku"rneti bir kere altın ihracı- vaziyetin vebamet kespedebile rımıza tekemmül etmemesı· la"_ k d b ki k 

f 
· J h d İ ına a ar e eme zarureti 

memleketin altın standardını 
derhal bırakmaları suretinde 
kendini göstermişti~. Artı~ 
bu şimal memleketlen de İngıl 
tere gibi parası altına dayanmı 
yan memleketlerdendir. 

t 
· t"r Dı"g"er tara ceg"inı mü a aza e en span- zımdır Bunun ı· · b" d b nı ınene mış 1 • - • çın ız e azı vardır. Bu içtimada İngiliz Ii-

d ıng·1ı·ız lirasının düş- ya hükumeti bir (milli iktısat güınru··k müdahalelerı· mevzuu tan a, . • rasının sukutundan müteessir 
mesi nispetinde olarak ıthalat konferansı) davet ediyor. Bu babsolabilir. Bazı ihracat prim olan bu gibi ihracatçıların 

cip olabilir. Zira aradaki za
n:ıan z~rf~nda bizim gümrük 
sıstemımızde ne gibi tadilat 
yapılabileceğini şimdiden kim
se kestiremez. Bilhassa son 
zamanda resmiye yakın bir 
mahiyette neşredilen habere 
göre, hüklımetimizin bümrük
lerde bazı tenzilat yapmağı ta 
aavvur ettiği anlaşıldıktan ıon 
ra bu hususta yapılacak istical' 
vahim zararları mucip olabi
lir. 

atler indirilmektedir. Bu, bil- : 
hassa buğday ııibi bazı madde ' 
!erde dikkati calip bir derece. · 
dedir. Halbuki tilccar gerek 1 
stok yaparken ve gerek malı 
başkasına satarken en müıait 1 
şartları pekala arayıp bula.bili· 
yor. halya'ya tesiri de başka tür 

lü. Malumdur ki İtalya' da pa
ranın altın karşılığı nispeti ol 
dukça yüksektir. Bu nispet bu 
gün 53,49 dur. İşte Lir".'t~'! 
sukutunun önüne geçmek ıçın 
altın ihraç edeceğini anlıyan.!
talya, altınına pek kıyam~~ıgı 
İçin iskonto miktarını yuzde 
5,5 dan bh·den bire yüzde 7 ye 
çıkarmıştır. Bu surette ~ilakis 
hariçten dahile doğru ~ır pa.ra 
cereyanına yol açmak ıs ternış

··ki r"ın"ı arttnmag"ı dü•ün konferansta İngiliz lirasının leri mevzuu bahsolabı"leceg"ı" gürnru e T müştereken alacakları karar 

k ed
. düşmesinden dolayı vukuu gibi me t ır. · bizim için de rehber olacaktır. 

· 1. ı· melhuz olan İspanya iktısat s· k 1 ·1 fapanya'nın da lngi ız ıra- b h • . I ır ere ngı tere'nin altın Mamaafih aradaki zaman zar-

f 1 
u ranına manı o acak tedbir-

sının sukutundan en aza mü· standard'dan vazgeçtig"i gu··n. fında da anlaşma üzerine tes-

d b
, · 1 leri tetkik ettirmeği lüzumlu teessir memleketler en ırı 0 • den evvelki ihracat taahhu· ·.Je. viye suretleri alınabilecektir. 

d 
B görüyor • B duğu anlaşılmakta ıı-. u mem rinden alacağımız İngiliz lira- ugünkü vaziyet budur. 

leket İngiltere'ye şarap, por· il-Türkiye' de ları meselesi vardır. Evvelce Diğer taraftan bazı tücca-
takal limon gibi lüks telakki k İ ·ı· ı· 1 • 

1 
"h İ 

1 1
. yü sek ngı ız ırası üzerinden rm, ngiliz düşünce ucuz mal 

olunabilecek madde er ı raç e- ngi iz ırasının ıukutunun "h · d 

1 
·ı k d öy Tu··rkı'ye'ye tesirı· ı"thala~tımızın 1 racat yapıp şım i düşkün İn alırım, çıkınca iyi fiatla sata-

diyor. ngı tere yu ar 8 5 - giliz lirasile tediy~ edilmek 
lenmi• olduğu gibi lüks mad- çoğalması ve ihracatımızın a- • rım düşüncesile, lngiltere'ye 

T d . d I memleketimizin sayiini beda- b.. ·· k "k I d 

deleri
. menederse veya bu ma zalınası suretın e o acaktır de- h ?Yu·y· ece m. ı yas ar a ve hiç 

İ va arice atmaktır. İhracat b 1 

delere g
ümrük koyarsa span- miştik. Henüz arada az zaman ır uzuma ıptina etmeden mal tüccarlarımızın mensup olduk • · J · d b J 

Ya ı·bracatı zarar görecektir. geçtiğinden bu tesirleri rakam 1 sıparış erın e u unmaları muh arı resmi müesseselerimizde t ld" F 

Dı.g"er taraftan İspanya İngiliz la tespit etmek kabil deg"ildir. d b eme ır. akat bu gibi yan son zaman a azı içtimalar ak I h k 1 · 

ko
··mu··rile sanayıını işletiyor. ithalat ve ihracatımızın mec- d"ld" B . . ış are et erın neticelerini üç 

d ı "it .. .. . 
1
• te ı ı. u ıçtımalardan çıkan sene evvel yenı· au··mru··k kanu-

k 
1 b muun a ngı ere uçunciı ge ı- d k • r na İhracatı azalara o an u mem netice şu ur İ, önümüzdeki nunun tatbikinde acı surette 

sıl Mısır ırasının 1 : Jeketin bu kömürü nasıl tedi- yor. Bu memlekete olan husu 25 te.trini~vvelde yapılan bey- gördük. Bu sefer böyle bir tec 

.. '--~~;.:.!,-ll'll..tesu,__AIJ~C~a~·~ıı....ırn~e:se::.;:e:s:ı J..:.::.....O ..... ...,,..:...ı~.ı1.,,....L~J.'....-L~t~Ls~i!.lti~c~a~r;et~m!!,!!ü!v!a!ze:n~e:m~i~zi~n~z~a~r~a-:_'_~n~e=lm~ı~le:lı_ıl~ı~c~a~re:t~o~d~a~a~ı~İ~~ı·~lll~~-~ ··b d h f 1 

tir 

Mısırda, 
""· ru e a a az a husrinı mu-

Ve nihayet her para buhra

nında olduğu gibi bu sefer de 
bazı garip vaziyetler gözden 

kaçmamaktadır. Malın köylü

den tüccara satılıtında başka 

bir fiat zihniyeti, tüccardan sa 
tılırken de bir baıka fiat zihni 
yeti var gibi görünüyor. Tüc. 
car, köylüden mal alırken a
zim buhranlar heyüli11 ile fi-

Köylünün düşünülmesi mem 
leketimizin iktısadiyatı için e
sastır. Zira, köylü zer eder
se, köylü iıtihsal ederse iktı
sat dairesi döner. Köylii dur- 1 

dumu, bu daire de durur. O 
zaman her ıey durur. Binaen-\ 
aleyh, bu buhranda olduğu gi 
bi her hangi buhrandan bilhas 
sa köylüyü korumak ve onun ,, 
istihsal kudretini kıracak her 
şeyden tevalckt etmek iktısat 
prensiplerimizin en başıncl· ı· 
olmak iktiza eder • 

Müderris 
Nizamettin ALJ 
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il illiyet 
~rm umdesi "Mi111yet" tir. 

rEŞRINIEVVEL 931 
ii)AREHANE - Ankara cadde-
1ro: 100 Telııraf adreai: Milliyet, 
nbul 

Telefon numaralan• 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLER! 

aylıfı .. .. 
Türkiye için Hariç için 

400 kurut 800 kuruı 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

relen evrak geri verilmez 
1üd<!eti ııeçen nushalar 10 kurut 

Gazete ve ınatbaaya ait itler 

müdiriyete müracaat edilir. 
·;azetemiz ilinJann mes'uliyetini 
ul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün t zami hararet 19 , 

1~gari 10 C:erece idi. Bu
rün ruz gar mu ,edil poy -
az hava açık. 

,:ennt bahisler 

Süt meselesi .. 
Doktor: Nami 

5üt meselesi"memleketimizin baş 
t sıhhi ve iktısadi mesailinden ma 
tur. Ana sütünden mahrum ve 
'i surette beslenen yavrucukların 
u bilhassa yaz mevsiminde bo· 

sütler yüzünden telef olmakta, 
nleketimiz ciddi nüfusu zayiatı-

1 uğramaktadır. Meme çocukları 
.ar bastalaramızm, ihtiyarlarımı-

da baılıca gıdası olan süt her 
ı :tai nazardan tam ve eıi olmayan 

1 1 "gıda,, dır. Süt, memleketimiz
• niıbeten az ıarfolunmaktadır. 

L nu ispat için Berlin, Pariı, gibi 
1 lbim şehirlerde yevmiye nüfus ba 
· ı isabet eden mikdarını bizim 
fiyatımızla mukayese etmek ki

' · r Gok ıayant şükrandıl", ki cemi· 
i belediye, bu defa ciddi surette 

ı • meaelesi ile alakadar olmaia baı 
ıııtır. Hatta, sıhhiye ve iktıaat 
İlletlerinin müştereken bir tali
tname hazırlamakta oldukları da 
ı edilmektedir. Salahiyettar ma-

~ ; nlann himmeti ile ıu mühim m&
' >nin halline muvaffakıyet hasıl 
: .rsa memleket en büyük dertlerin 
ı ı bir tanesini daha halletmit sayı 

•ktır. 

"Süt meselesi,. yalnız bizde de
ber memlekette bir dert olmuş, 
elerce alakadarları düşündürmüş 
. r,,i.aı olark Fransayı nazarı 
kate alalım: Ancak 1930 aenesi 
yıaında ıadar olunan polis talimat 
nesinden sonradır ki, Pariı halkı 
men kontrolden geçmiş, kelime. 

bütün manasile temiz, sıhhi ve 
süt içmekte bulunuyorlar. Bu ta
e kadar muhtelif ıahai teıebbüa

l olmuı mütebaaııslar, ayr' ayn 
. ıtrol tahtında süt tedarikine ça
nıılar, fakat, bu ferdi ve şahsi te
.büslerin hiç birisi beklenen ne
eyi verememiıtir. Bu gibi muaz. 
n, sıhhi ve iktJoadi memleket me-

1 linin münferit taazzuvlarla hafarı 
1ayacağını gören zeki ve müte-

' ıbis zaptiye nazırı M. Shiappe, 
"eleyi kökünden halletmeğe ka
vermiı ""Süt meselesini,, günün 
acil bir meseleoi ıekline sokuak 
0 Süt komisyonu,, teşkil etmiş, 

rada en ince teferrüatına kadar 
k'kat yapddıkhm sonra "Seine., 
vzaıı meclisi sılıhiıi ve bLlnu mü
lkıp 0 Bli nıecli 1i sıhhi,, yi de ali.

. dar eder~k bütün süt müstahsille-
ı .in de iştirakile kat'i bir karar ia

aaline muvaffak olmuştur. Bütün 
istahsillerin iştiraki hemen de a-
1da teıebbüsün mali müıkülatını 
halledivermiştir. 

Kararın akabında şayanı hayret 

bir himmet ve 5Ür'at ile ''Sen,, eya
letinde muazam bir '"Sütaane0 tesiı 
olunmut; ısdar edilen talimatname 
derhal tatbik sahasına geçmiş; zira 
at nezaretinin tayin ettiği bir me· 
murun nezareti mütemadiyesi altın 
da "Süthane" iılemeğe baflamıştır. 
Bugün, Pariste filan sütçü dükkanın 
da şu veya bu mandıranın sütü de
ğil, hükumetin kontrolü altında bu
lunan resmi süthanenin ''anonim,, 
sütü satılmaktadır. Bu sayede, Pa
ris halkı sağıldığı andan aarfedilec<:·' 
ği dakikaya kadar resmi kontrol tah 
tında bulunan ve en müıkülpat:ent 
bir tabibi bile tatmin edebilecek ıe
raiti sıhhiye ve gıdaiyeyi haiz ıafi 
ve le:zi:z bir aüt kullanmak saadetine 
nail olmuşlardır. Darm memleketi
mizin başına! 

• • • 
Teşkilata bir nazar! ... 
Evvela: Sütler, sıhhi şeraiti haiz 

ve sureti daimede baytarların tef
ti§ ve mürakabesi altında bulunan 
ıon derece temiz ahırlarda.. hususi 
cihazlar vasıtasile ve aseptik bir 
tarzda muazzam kaplar oerunünde 
sağılır. lneklert cinsi ve ırkları na· 
zarı dikkate alınarak intihap olunur 
ve azami itina ile yetiştirilir. Mun
tazaman ''tüberkülin,, teamülü tat
bik olunur, müıpet teamJI ve.enler 
derhal uzaklaştırılır. Ahırda çalışan 
efradın da sıhhi bir kontrol altında 
bulunduklarını ilaveye hacet yoktur. 

Aseptik bir tarzda sağılan sütler 
husuıi buz makineleri vasıtaa]e teb 
rit edilen madeni cidarlı kaplar de
runünde + 4 ° ye kadar dcndurulur. 
Bu kaplardan her bir ahırda kafi 
mikdarda mevcuttur. Calorifuge ara 
baların vüruduna kadar sütleri so
ğuk vasatta muhafaza edebilmek j. 

çin her bir ahırda soğuk hava oda
ları tesisatı vardır. Böylece muhtelif 
ahırlardan toplanan sütler hususi 
'soğuk tutan,, arabalar vaııtaıile, ye 
rine aöre soğuk vagonlarla - adeta 
bir kış havası içinde imiş gibi -
''Sen,, bavzasrndaki süthanelere geti 
rilir. Bu sütlerin bamıziyet derecesi 
16° durniktir. ilk anlarda süte 
dahil olabilen liışi hükmündeki mik 
roplar kat'iyyen nefvÜnema bul
maz. Soğuk tutma vesaiti sayesinde 
sütün mikropları telef edici hassası 
na halel gelmez. Böyle, evsafı tabi
iyesine kat'iyyen halel gelmiyen 
sütler - Resmi kontrolün daimi 
nezareti altında olmak üzere- ıüt
hanenin bir kapısından girer, bir 
müddet sonra diğer kapısından şi
şeler veya kutular derunünde, sar
fedilmek üzere müesseseyi terkedQr. 

''Süthane" ler, muazam müesse
selerdir. Her birinin (32) metre tiil 
(12) metre genişliği vardır. Buraya 
gelen sütlerden memuru mahsusu 
derhal nümuneler alır, her bir ahır
dan gelen süt, her defailnda kimye 
vi ve bakteriyoloji tahlile tabi tutu
lur. "Petri,, kutularına ekerek mik
ropların adedi tadat olunur. Bilhas
sa kavli basil; ebert( tifo) basili; 
ve koh (verem) basili aranılır. 

Hamıziyet derecesi Catalase ve 
rCductase tecrübeleri sayesinde, ge .. 
len sütlerden en İyi evsafı haiz olan 
lar seçilir. Kimyevi tahlil sayesinde 
sütün muhtevi olduğu tereyağın 
mikdarı, yabiı hüliısası, madeni em
liıhı ve laktozu tartılır. Bu tablilatı 
müteakip süt: Çiy; pastörize; veya 
toz halinde sarfedilmeğe amade bir 
hale konulur. 

Çiy ve soğuk süt: Bütün evaafı 
hayatiyeıini ve muhamirlerini muha 
faza eder. 

Pastörize ıüt: 30 dakika 63 de 
recede tutulduktan sonra 2 dereceye 
kadar tebrit edilen süttür. Pastörize 
edilen sütün vitaminleri mahvolmaz. 

· Y alnı:z derunündeki mikroplar telef 
olur ve böyle sütler tali tahammur
lara maruz kalmazlar. 

Toz halinde süt: Kısmen kayma
ğı alıpmıı ve suyundan tamamile 
tecrit edilmiş ıüttür. KYrutularak 
toz haline gelen ıüt muakkim olup 
süte mahsus evsafı gıdaiyeyi tama
mile havidir. Ve bu şeklile pek ko
lay muhafaza olunabilir. 

Mayi halinde kullanılacak sütler 
muakkim ve kısa borulardan hava 
tazyiki ile geçirilerek takim edilmiı 
mukavva ıişeler derunüne ithal edi-
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,BAŞIDONUKLER 
ı lbrahinı Necmi 

Ahmet Nebil çekiniyordu. Diye kekeledi. 
1 >manın kabul edilip edilme. 

esi kendi kararile olursa iki 
raflı üzüntü başlıyacaktı. 
o.bul etse herkes kendisinin 
eriman Cemşit Hanıma bir 

: imas yaptığını zannedebilir-
. Kabul etmese Neriman 
!mşit Hanıma nediyecekti? 

1 .Yüzüne hücum eden kan, 
" :lıkanlmm yüzünü kıpkırmı
' bir hale getirmişti. lçin-

!n gelen ses: 

- Evet. Bu kadının eseri. 
başka birine verin. Ben bi

raf olamam. 

Diye itizar etmesini söylü-
1 >rdu. Fakat bu münasebeti 
eşit Beye nasıl itiraf etmeliy 
? Bir türlü cesaret edeme-

- Hayır, efendim. neden 
:kineyim? 

Atıf Cemşit Beyin ziyareti, 
sabahtanberi üzüntüden boğu
lan Ahmet Nebile yeni bir iç 
sıkıntısı oldu. Kemikleri fırla 
mış zayif yüzile her görene an 
tipati hissettiren, sert bakışlı 
gözlerinden fırlıyan ışıkla dai
ma soğuk bir bıçak demiri 
tesiri yapan bu adam, Ahmet 
Nebilin elini, bir mengene içi
ne almış gibi, kemikli pençe
leri içinde sıktı: 

- Neriman size telefon ede 
cekti, Ahmet Nebil Bey, bil
mem etti mi? 

Ahmet Nebilin yüzüne yine 
pençe pençe kan hücum ediyor 
du : 

- Evet, efendim, telefon 
ettiler, efendim. Bir roman 
meselesi için, efendim • 

·---;na...,._,,& & -& 

lir. Sütü sevkeden hava süzülerek 
mikroplardan tecrit edilmiştir. 

Sütaneler yakınında imal olunan 
bu mukavva şişeler son derece ucuz 
ve sıhhidir. Derunları gayet ince 
bir aleminyom tabakası ile örtül
düğünden mukavva sütü bozmaz.. 
Şiııelerin ağzında tıpa olmay,p, usu
lü mahsus ile iyice kapat1ldığından 
kulanılacaığı zaman keskin bir bıçak 
ile kesilerek açdır ve derunündeki 
süt derhal kullanılır. Afızları kesil
mit şişeler bir daha kuılan.lma:z. 
Bu mukavva ıişeler Almanyada tec 
rübe edilmiş, gayet parlak neticeler 
verdiğinden aynen Pariı sütanelerin 
de de kabul olunmuştur. Şişelerin 
hasmi 300--600 gram arasınua ta
havvül etmektedir. 

Bütün bu muameleler esnasında 
süt daimi surete soğuk b:r ,.-asatta 
bulunmaktadır. Bu burudeti idame e 
debilmek için müessesenin 96,000 
frigories-h~ures temin edebilecek 
tertibatı vardır. 

Kapların, tüplerin takimi için de 
(75) mttre rr.ür~k>baı sa.hın<.a ka
zanları vardır. oo,.ı~ mük.;mmel ve
sait ıJe mucelıhe.L &utaocdcn çıkan 
sütler bütün h.fzıs.Jıa müntesıpleri 
nit etıbbayı memnJn ed ~bil .:.c~k ev
saf ve nefaseti camidir. uoyle bir 
sütü bila tcreddut m<:me çoc~kları, 
hastalar, kahil ve iht.yarlar ve alelii 
mum herkes kullanabil .. r. Bu muaz
zam tesisat masaritine rağmen sıi
tün fiati hiçte pahalı değ l.ıir. 

Sütanenin arka ka
4
J1 ı 1 ı dan ıiıe

ler veya kutuJat" c;.er:ıJntincıe çıııkan 
sütJer, gene husus ı ~ ... ğ.ık tu .an ve
saiti nakliye İte e.,I _re1 sü ~çü dük
kanlarına kadar nakiedilu.ekteair. 
Şişeıer mukavvadan old . ğ .n Jan ke 
silip at.lmakta, süt tac.rle i de şişe
leri top!atıp temi~I !me kü ıttİllden 
kurtulmuş bulunmaI ... t .tdır. 

Yaz mevsiminde, çoc Jkların mide 
fesatlannda - yazdığımız şeraiti 
sıhhiye dahilinde İ!ızar edil n taze 
ve i./i va,ıfta mükemmelen k . ntıol 
edilmiş inek sütleri varken - kon
serva sütlerine rağbet bittabi caiz 
de~;ldir. Süt semelesini kökünden 
halleden bu müe11eseleri, Puericul- · 
ture ile iıt:gal edenler, çocuk bakım 
e •!erini, kar eşleri idare edenhr gi
dip görmelidir. 

* * * 
Asri itfaiye teıkilatile, mahalle 

tulumbalarını ilga ve yangınların ö
nüne geçen; mezbaha, soğuk hava 
mahzenleri ve et nakli teşkilatile bal 
ka temiz et yedirebilen Şehremaneti 
nin alacağı cezri ve tam tedbirlerle 
''süt meıele,,sini de kökünden halle 
deceğini ümit eyleriz. Süt meselesi 
mezbaha işine de benzemez, Sıhhi 
ve temiz süt İçebilmek için sütün 
sağıldığı andan sarfeditec· ği dakika 
ya kadar sıhhi evsafını muhafaza et 
mesi şarttır. Bu da, ancak yukarıda 
zikrettiğimiz tettibatın aynen tat .. 
biki ile kabildir. ...................................................... 
Hikaye 

İnatçı 
Çok inatçı adamdı. Beyaza 

siyah derdi, siyaha beyaz! Da
lıa küçükken bile sofrada ken
disine reçel vermek isteseler, 
reçeli o kadar sevdiği halde, 
sırf deruni keyfini tatmin et
mek için, peynir isterdi. 

Mektepte hesap dersinde 
coğrafyasını okur, framnzca 
dersinde resim yapardı. Hiç 
tenbel olmadığı için, pek ali 
sınıfını geçebilecek halde iken, 
bililtizam imtihanlara gitmez, 
yahut mümeyyizlerin sualleri
ne cevap vermezdi • 

Evdekiler, onun bu halinden 
hiç te memnun değildiler: 

- Bu çocuk hapisanede öle
cek, derlerdi. 

Yalnız annesi biraz daha mü 
aamahakardı. ! 

- Belki askerlik oğlumuzu 

- Evet. Reşit Beyefendi 
de gelmişler. Hademe söyle-
di. Görüşebilir miyiz acaba? 

- Haber versinler, efen
dim. 

- Rica ederim, Beyefendi, 
siz de beraber bulunursanız •• 

Ahmet Nebil, reddetmek iı 
tiyordu. Fakat bu seı·t ve so
ğuk bakışlı adamın önünde 
kendini mahkUm gibi hisset
mekten kurtulamadı: 

- Peki, efendhn. Bir daki 
ka, bakayım Beyefendi meşgul 
ler mi? Zaten Hanımefendi
nin telefonları üzerine teşrif e
deceğinizi söylemiştim. 

- Teşekkür ederim, efen
dim. 

Reşit Bey, Atıf Cemşit Be 
yi nazikane kabul etti. Ah
met N ehil ne yapacağını bile
miyerek ayak üstü Reşit Be
yin masası yanında duruyor
du. Atıf Cemşit Bey serbestçe 
maksadını söyledı: Karısınrn 
romanı bir bediaydi. Bunu Öz 
Türkte netrettirmek için Reşit 
Beyefendi ile Ahmet Nebil Be 
ye güveniyorlardı. 

ıslah eder, ümidinde bulunuyor 
du. 

Halbuki askerlik te fayda 
vermedi. Bunun üzerine ailesi 
nin ilk işi kendisine bir zevce 
aramak oldu. Taharri, tetki
kat .. Nihayet annesi güzel, has 
sa,., mülayım huylu, zengin bir 
adamın biricik kızını buldu. 

Halbuki bizim inatçrnın fik 
ri sorulmaz mı? O da büyük 
bir servetin yegane varisini red 
detti ve onun yeirne çirkin, pa 
rasız, üstelik sigara ve içki içen 
dul bir kadınla evlendi. 

litaatlizlik daima ceza gö 
rürmüş. Bizimdi ke bu izdivaç 
tan mes'ut olmadı. Fakat bu 
bedbahtlığı bir hafta sürmedi. 
Zira hafta sonunda dul kadın 
sektei kalpten göçtü • 

Çapras kelimeler 

1 _1_\ __ ı_ • 
2 1 1 ---
3 1 • 

ARTİSTİK SİNEMASINDA 
Gretl THE!MER ve güzel genç artist Werner Fuertterer 

--VlYANADA BİR KIZ SEVDiM --
Almanca sözlü ve şarkılı filminde dehai san'atkaranel<orin gös

teriyor !ar. 
ilaveten: İSMET PAŞA Hz., nin Yunanistana seyahatlerinin 

tekmil teferrüatile 2 büyük kısım. 
Bugün saat 10,JO da matine. Umumi dühuliye 25 kuruş 

............................ ~--------
Bugiln 

--GARPTA 
Bugün 

BİR YENİLİK YOK --
-----SARK TA-----

J AZ Z KIRALI 
E T U A L SİNEMASINDA 

i//iveten: İSMET PAŞA Hz., nin Atina seyahatleri . 

!1111--------------~·---------------. 
Reddettiği ideal kız ise baş

ka bir delikanlı ile evlendi. Bu 
delikanlı evlendikten sonra kı
zın babasına ait şatoların mah 
cuz olduğunu, elindeki esha
mm da kağıt fiatine satılan 
Rus eshaınmdan ibaret olduğu 
nu öğrenmişti. Güzel kız, bir 1 
sene kocasının servetini heba 
ettikten sonra, günün birinde 
kaçh. 

4. -ıa ım 

1 __ _ı __ ı• r--ı 
~ . .• -----,---, 
1 1 • ·ı 
! - ı--ı- ·ı-~-
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Yeni şelcil 

Soldan sağa 

«MÜTTEHEM 1 
KALKINIZ» 

filminin mÜrEssilleri 

GABY MORLA Y ve 
CHARLES V ANEL 

SEVlLLE 
DANSÖZÜ 

Fransızça sözlü ve şarkılı 
filminde tekrar 
görüneceklerdir. -

Tiyatro, Sinema 
İnatçı genç ise, bir gece ten 

ha bir sokaktan geçiyordu. O 
sırada karşısına bet suratlı, iri 
yapılı, eli tabancalı bir adam 
.sıktı: 

- Dur bakalım, cebindeki 
tıkızları uçlan! dedi. 

- Tıkız da nedir? 

- Paraları •. 

İnatçı adam, tabancadan 
da korkmıyordu: 

- Hayır, para vermem, de 
di, fakat istersen saatimi vere 
yİın. 

Ve altın saatini verdi. Ve 
içinde de bir tek kurut mevcut 
olan cebini sıkı sıkı muhafaza 
etti . 

Dostları, kendisine borsada 
oyun oynamamasını tavsiye ve 
ihtar ettiler. Onun en cesura
ne spekülasyonlara gınşmesi 
için, bu kadarcık bir ihtar za 
ten ki.fi idi. 

Borsa acentaları kendisine: 
"Şu eshamı sat, şu tahvilatı 
al., diyorlardı. O da sat deni
leni aldı ve al denileni sattı. 
Bu suretle a zaman içinde 
zengin oldu. 

Tam böyle servetin şahika
sına geldiği bir sırada, bir gün 
nasılsa köprüden denize yuvar 
landı • 

Onu gören bir kayıkçı der
hal suya atıldı. Ve yarım sa
at devam eden mücadeleden 
sonra, kıyıya cansız !>ir vücut 
çıkardı. Derhal bir doktor ça
ğırdılar, sun'i teneffüs yaptır
dılar. İnatçı gencin yüzüne 
hafif bir renk geldi. Mor du
daklarrnda bir tebessüm belir 

di. 
Bir şeyler söylemek istedi: 

- Ben intihar etmek iste

dim, dedi • 

Ve ili ve etti: 

- Fala baktırmıştım. Falcı 
dört sene sonra bir mide hasta 
lığından öleceğimi söylemişti. 
Şimdi gelsin de, beni görsün. 

Ve falcıya oynadığı oyun
dan memnun, son nefesini ver 

di. 

- Peki, efendim, lutfen ro 
man müsveddelerini veriniz. 
Bir defa Ahmet Nebil Bey oku 
sun. Ondan sonra tefrika için 
görüşür, bir karar verirjz. 

Reşit Bey, nazik, fakat ka
rarlı bir iş adamı gibi kendini 
hiç bir taahhüde sokmadan mü 
ti.katı neticelendirıniıti. Fakat 
şimdi Ahmet Nebil ne yapa
caktı. Delikanlı terliyor, ter
liyor, fakat işleri tabii cereya 
omdan ayırmak için müdahale 
ye de cesaret edemiyordu. 

Reşit Beyin yanından çıkın 
ca Atıf Cemşit Bey yine Ah
met Nebilin elini uzun uzun sık 
tı: 

- Müsveddeler epeyce yer 
tutar •• Bir gün teşrif etseniz, 
Neriman size okusa daha iyi 
olmaz mı? Hem kendi kendi
nize okumaktan kurtulursu
nuz. Hem de bir eserin müelli 
fi ağzından dinlenmesi daha iyi 
tesir yapar, zannederim. 

Ahmet Nebil, bu sert, kıs
kanç görünen adamın anlaşıl
maz müsamahasına §aşıyordu. 
Fakat bir türlü zıttuı~ ııitme-

1 - Vurmak (6). Çatı (3). 
2 - Sağlamlık (7). Tak (3). 
3 - iyi (3). Çete reisi (7). 

4 - Kör (3). Kıt (2). 
5 - Demir (4). Gürültü (6). 

6 - Rutubet (3). 
7 - Meyva (4). Baş (3). 
8 - Ekmek (3) Söz (5). 
9 - Dumanın bıraktığı (2). iyi

lik (5). Nida (2). 

10 - Kabul etmek (4). Komik 
bir sinema artisti ( 5). 

11 - Gözleri güzel hayvan (3). 
Kanaat (4). Nota (2). 

Yukardan aşağl 

1 - Peygamber ( 3). Gizli değil 
(5). 

2 - iyilik (5). Erkek ismi (5). 
3 - iyi (3). inilti (4). içilecek 

ıey (2). 
4 - Hece (2). Süt veren (4). 

SA (2). 
5 - Kabile (3). Yetiıir (4). 
6 - Şakşrnlık (5) Sacaı:z (3). 

Dr. İıhsan Sami -

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefee darlığı için 

pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

• Her eczanede bulunur. • 

lstanbul Asliye Mahkemesi 3 ün
cü hukuk dairesinden: 

Altı yaşından aşağı olan çocuk
lar tiyatroya kabul edil<omezler. 

Kadrköy Süreyya Sineması 
Bugünden fübaren 

COŞKÜN BELDE 
Brigit Helm tarafından meV11i

min en müstesna filmi. 

ÜSKÜDAJ... 
HALE SİNEMASIND,\ 

Yıldırım 
Mümessili: Lon Şane:ı 

lstanbul Yedinci icra Memurlu-

Madam Zenbül namı diğer Relda ğundan: 
7 - Dokunmak (5). Bir hayvan 

(4). 
8 - Bir tel (3). Yemek kabı (5) 
9 - Cet (3). Dünya (4). 
10 - Yahudi mezarlığı (5). Hay 

vanın yediği ( 3) . 
11 - Kayan araba ( 5), Eski :za

manda garson. 

lstanbul 8 inci icra memurluğun 
dan: 

Bir mahkumbihin temini tahsili 
hakkında yağ iskelesinde Saraf so

kağında 4 numaralı yazıhanede bir 
.para kassası bir adet balı tahtı hac 
ze alınmış ve furuhtu tekarrür e

deli 13-10-931 tarihine müsadif sa
lı günü .saat lıde mahallinde furuht 

edikceğinden talip olanların yev
mü mezkllrde memuruna müracaat
ları ilan olunur. 

lstanbul birinci iflas memurfu. 
ğundan: 

Beyoğlunda İstikliil caddesinde 
Soviyet hanı altında 390 numaralı 

mağaza sahibi müflis Gaston hef 
tere ait emvali tüccariye 12/10/ 931, 
pazartesi günü saat üçten itibaren 
açk arttırma ile satılacağından ta
lip olanların 931/26 d-0sya numara 
sü ile mahalli mezkllre müracaat
ları iliin olunur . 

ğe de cesaret edemiyordu 
- Peki, efendim. inşallah 

bir gün gelirim. 

tarafından Galatada Kule dibinde 
Şehsuvar mahallesinde Direkli ha
nında 1 No da miıkim Avram Ko
hen bin Rafail efendi aleyhine terk 
sebebile ikame eylediği boşanma 

davası üzerine berai tebliğ gönde
rilen dava arzuhali mümaileyh 
Avram ef. nin gösterilen ikametgah 
tan bir sene mukaddem çıktığı ve 
elyevm ikametgahınm meçhul bu
lunduğu beyanile bila tebliğ iade 
kılınmış ve bittalep ilanen tebliğ.i 

tensip edilmiş olmakla tarihi il.an
ıdan itibaren bir ay zarfında cevap 
vermesi lüzumu ilan olunur. 

lstanbul Asliye ikinci 
mahkemesinden: 

Ticaret 

Emil Mosberg mahtumları vekili 

taraf[ndan verilen isti.dada manifa

tura tüccarı Jozef Bahar Davit ef., 

nin müvekkilinden iştira eylediği 

%9 ipekle karışık fistanlık beş san 
dık yün kumaş gümrük ve dellaliye 
gibi bilcümle rüsum müşteriye ait 
olmak üzere 14-1(}.931 çarşamba 

sat 10 da İstanbul Eminönünde 
Rıhtım şirketinin bulunduğu bi
nanm karşısında gümrük antr"!>o
smda satılacağmdan talip olanların 
yevm ve mahalli mezkurde hazır 

bulunmaları ilan olunur. 

- Reşit Beyi gördünüz mü? 
- Evet, efendim. 
- Biliyor musunuz? Önü-

• müzdeki pazar akşamı Şişlide 
Nihayet öğle vakti olmuş- bir süvareye davetliyiz? 

tu. Ahmet Nebil elindeki kar- Nebahatin tatlı tatlı, derin
ma karışık kağıtları masa üze den bakan eli gözleri önünde 
rine bıraktı. Matbaadan çıktı. sadece elini sıkmakla kalan Ah 
Darülfünun dağılmadan evvel met Nebilin yüzünde gene kır
Beyazıt meydanına yetişmek mızı dalgalar uçuştu. Bu temiz, 
için acele acele, nefesleri kesi beyaz yüzün önünde o kirli, ka
le kesile yürüyordu. ra hayattan bahsetmek bile gü-

Havuzun yanında dolaşırken cüne gidiyordu. 
ileride büyük kapının önünde - Vallahi bilmem, Nemika 
iki gölge teressüm etti: Hanım. Davet ettiler, amma 

Nebahatle Nemika Sırrı Ha- hiç niyetim yok. 
nrm gene yanyana kapıdan çı- Nebahatin yüzünde pembe 
kıyorlardı. Uzunca beyaz te- bir bulut uçu9 tu. Eli gözler, 
miz yüzün üzerinde derinden daha derinden, teşekkür eder 
bakan eli gözler, sağa, sola me gibi delikanlının hafifçe esmer 
rakla dönüyordu. pembe yüzüne döndü. 

Ahmet Nebil, sıkı birkaç a- - Yok canım, gelmelisiniz. 
dım atınca yanlarında bulundu: Doğrusunu söyleyeyim mi? Be 

- O! Bonjur, Nebil Bey. Siz nim o Hanımefendilerin yanın-
gene buralardasınız ha? da çok canım sıkılıyor. Siz de 

- Evet, Nemika Hanım. bulunmazsanız bütün gece ko-
T am yolumun üzeri de... nutacak adam bulamam. iç aı-

- Matbaadan mı geliyorsu- kıntısından patlarım. 
nuz? 1 Nemika Sırn Hanını, Direk-

- Evet. efendim ler arasına doğsu yürüı-ken, Ne 

9, lira kıymeti muhammineli 
İstanbula Saraçhanede Dülger zade 

mahallesinin Nalbant sokağında es· 

ki 13 ve 13 mükerrer yeni 2/15 nu 
marayla murakkam dükkan 700 lira 

4:>otek fazlasına şamil olmak ü;ıere 
birinci arttırmasının ierasına karar 
verilmiştir. Taliplerin kıymeti mu. 
hamıninenin yüzde 7 nisbetinde pey 
akçesi vermeleri lazımdır. Birinci 
arttırma 29·10-931 tarihinde saat 
16 da İstanbul Yedinci İcra Daire
sinde icra cluttaeaktır. Talipler bu 
bapta daireye talik olunan arttırma 
şartname<;ini ve 931/577 numaralı 
bu işe ait dosyayı g&e bilir ve Jii
zumlu malilmatı almış bunları te 

mamen kabul etmiş ad ve ltibaı

olunurlar. Üstünde bırakılan ğayl\İ 
l'.D«lkulün bedeli zemanı.nda veril· 
mezse ğayri menkM ikinci bir art
tırmayla satılır ve bedeli farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme ha~ 
kalmaksızın memudyetimizçe aı,

cıdan tahsil olunur. Beş numaralı 
fıkradaki şart tebaklruk kaydile Uç 
defa bağırıldıktan sonra ğayı:d men 
kul en çok arttıranın üstünde hıra 
kılır. Şart tehakkuk etmezae arttır
ma ğeri hıra~ alıcı teabhil~n 
den kurtulur ve teminatta kalkar. 

bahate de anlatmağa bqladı: 

- Sen bahtiyanm, karde
şim, o muhiti hiç görmedin, 
hiç tanımıyorsun. Bilıen n~ 
bombot insanlar ••• Onların na
zarında insanların varlığı, ka
dınla erke&in karıılaşma11 için 
dir. Başka bir §ey yok ... Danı 
çalgı, içki, sevdalatma •.• Hayal 
hakkında bir fikirleri, ilme ait 
bir 'bilgileri, içlerinde samim' 
bir duygulan yok ••• Her şeyler: 
yapma, her §eyleri yalan. •• 

Nebahat bu tasviri hem kıza 
rarak, hem sevinerek karşıladı 
Fakat bir türlü dili açılmıyor 
bir türlü güzel, kıvrak sesi ak· 
setmiyordu. 

Ahmet Nebil, Nemika Sırrı 
Hanımın huzurundan cesaret 
aldı: 

- Ne güzel görmütsünüz 
İtte ben de onun için onJaru 
meclislerinden hoşlan.mıyo 
rum, o süvarelere gitmemek is 
tiyorum al 

(Devamı var) 



Haftanın filmleri 

~lorya'da 

Sarı odan1n 
Esrarı 

Melek'te 

Yanık 
I<alpler ) 

"Melek'' bu hafta nıaruf Alman 
pldızı Marlene Dietri~. ile. Gary 
. ,. ~ -'iforniya çollennde çe-.ooper m .,.... . . ndeki 
·ilen "Yanık kalpler,, ıımı . 

.. tto"steriyor Bu çok kuvvetlı 
Jınını • • 1 

iilmin hulasası tudur: ' 
Afrika'daki müıtemlekit • 'ııyla

rmdan birinde bulunan T~m .,r:'vn 
kadınların çok hoıuna gıden tıp~e 
bir delikanlıdır. Bir aktam ~ezayır 
· ıehirlerinde bir kaberede ılk defa 
"iarak ıantöz Ami Jolli ile karııla
;,yor, ve kadnıın !l'üzelliği delikan
lının hislerini tahrık ederke~ kadın
lara kartı lakayt ve eh~yet v~~
miyen bu delikanlı da dılb<ır §&Dloz 
de icrayi tesirden geri kalmıyor. 

Ancak diğer taraftan hayatın 
ı l germi serdini görmüı milyoner 

mösyö Besyer de ıantöze karı• de
in bir muhabbetle bağlı hatta bu 
,uhabbeti kendisilc izdivaca razı 

,Iacak derecede fazladır. 

Hugette ese Duflos 

Bir gün mösyö Beayer şantözün 
locasında bulunurken asker. Brovn 
bir eseri tesadüf olarak gehyor ve 
odada milyonerin genç ı~töze ~er
diği fevkalade kıymettar bır hedıye-
. .. ·· kendi zavallılığı ve kız-

yı gorunce I 
la birleıtiği takdirde kızın • kat an-

"Yanık kalpler" in miJmessilleriı Garg Cooper, Marlene Dietrich, Adolphe Menjou 

.. - mak mecburiyetinde kalacagı haya-
l Meıhur profesor Stanger. I tı .efalet gözünde canlanıyor. 
• 0 n kızila birlıkte Sen - Jenevı Ve içerilere doğru hareket eden 
l~v ormanı içinde bulunan Glan bölüğüne iltihakla uzaklat1>'.?r. ~.u
dıye şatosunda ikamet etuıek- nun neticesi olarak da ~".t~z mos
ledir. Şatoda bir Jaburatuar yö Besyer'in izdivaç teklifını kabul 

Adolphe Menjou tekrar geldi 

\'a.rdır. Yanında da MI. Stan- edi~r. dan bir müddet geçiyor. U
Rerson'un odası ~ulun~akta- zakla~~aki vazifesinin vehametine 
dır. Bu, pencerelerı de mır par- rağmen üstesin~en gelen Tom, 
llıaklıklı sarı bir oda olup, ka- genç şantözün kalbınden çıkmıyan 
I>~ İçinden sürgülü ve dıvarl.a muhabbetin.e _rağ~~~ ma~za. teI<ı:ar 
doşerne üzerinde bir erkek eh- görmemek ıçın çolun ~erınlıklerm-

Uzun zamanlar film çevirmeyen artisti 
kalpler,, de tekrar görüyoruz 

Fakat, günün birinde Tom kar
tısında şantözün dikildiğini görü
yor, ve kadın delikanlıya pek zen
gin bir adamla nıtanlanacağı akf8111 
kendisinin yaralandığını haber ver
diklerini ve bunun üzerine her şeyi 
teperek kalkıp geldiğini anlatıyor. 

nin k 1 . · ·· ·· ı·· yor MI. deki bir karakolda vazıfe alıyor. an ı ızı goru u . 
Stangerson ölüm derecesinde 

Adolphe Menjou uzun za
manlardan beri filuı çevirmi
yordu. Ne olmuıtu Sinemayı 
bıraktı mı? Sesimi müsait de
ğildi? Yoksa evlendikten ıonra 
sarıtın ve güzel zevceıile bir
likte yatamağı, stodyolara uıı 
tercih etuıiıti? Kimse bir ıey 
bilmiyordu . 

Yaralı bulunmuştur. 

Polis müdiriyeti cinayetin 
keşfi için meşhur detektif F re
derik Larsanı göndermiştir. Fa 
k~t, genç gazete muhbiri Rulta 
bıl de cinayeti örten muamma 
Yı halle çalışmaktadır. 

İşte sizin bu filmin anahtarı 
bı Rultabil izah edecek, ve •.izi 
ayret ve muammanın halim

den rnütevellit zevk içinde bıra 
kacaktır 

Bu filmde Fransız yıldızı 
liugette ex Duflos ilk defa ola 
~;ık konuşmaktadır. 

liuguette ex Duflos'tan ev
bel sessiz sinemada oynayan 

a!ka artistlerin de konuştukla 
tın · · b" · İn ~ ışıttik. Bunlardan çoğu ızı 
kıaarı hayale uğrattı. Hugu-

ette · · d ""ld" le ı~ı~ bu hiç böyle eıs•. ır. 

1 e~dısıni bir çok fransız fılm-
er · b 1 ının yıldızı yapan ve u11 a-
tın · · ' kd" ıçınde herkesin bilip ta ır 
"~tiği Königsmark gibi filınle
tı Viicude getirttiren misilsiz 
'an' · d" b" d atkar harekatına şım ı ır 
e •öz ilave edilmiştir. 

F 1 "J"" ransızların en sevim 1 on 
l>rö · bi" in il ınıye,, !erinden n o a 
olıuıd T outain bu filmde Rul 

labiJ r ı·· ·· ı ' t o unu a mıt ır. 

• 

Ertesi a.abah, kısa bir vedaı mü 
teakip yeni tayin edildiği kıt'asına 
iltihak etmek üzere hareket ediyor. 
Şantöz Ami Jolli uzakl~ş~ığı~ sey
rediyor.... Genç kadın ıkı hıo ara
sında kalmııtır. Biri uzaklaıan atkı 
nı ebediyyen kaybetmekti, diğeri de 
servetin bütün ihtişamına garkola
rak hayat sürmek .... 

Tereddüt devresi uzun ıürmÜ· 
yor, ve genç kadın o güne ~adar 
maddi hiç bir arzusunu tatmınd~~ 
geri kalmıyan asil ruhlu mahmm 
ve kendisini bütün kalbile seven 
milyonere vedala kalbinin yegane 
hakimi ve gölıesi çölün deri~e
rinde ıilinmek üzere olan ıevgılıııne 
ıidiyor ... -------

Günün birinde "Yanık kalp 
ler,, de Adolphe Menjou ile 
tekrar kartılaııyoruz. Marlene 
Dietrich ve Garry Coope!' ile 
birlikte çevrilen bu filmde Men 
jon her zamanki gibi kibar a
dam rolünü çeviriyor . 

Bütün diğer filmlernide "Ka 
dın avcısı,, diye tanınan Men
jou bu filminde de harilrulide 
muvaffak olmuttur. Kendi . ka- ı 
rakterinderı bir ıey bırakmaya
rak, kibar alemlere mensup bir 1 
insan rolünü oynamak kolay 
bir it değildir. Onun içindir ki 
Meniou halkm çok hoıuna git
mittir. Ekseriya bir muamma 
3ibi görünen kibar ilemlerini 
Menjou açık bir ifade ile anla 

Afyon için bir film tan artisttir. 

P 1. ··d·· ·· Resul Bilhassa filmlerinde kalbini 
Mısır o ti mu uru ' . . 1 .. .. M d Cenevre- çok ıyı an amıt gorunen en-

Pata aynı zaman a ' h k'k k d k Af k feran.sında Mısır jou nun a ı atte a ını ço 
de hyhon don R ul Pa•a Ce- tetkik ettiğine ve sevdiğine 
mura ası ır. es • ' .. ·ı 
nevrede bulunduğu sırada, Mı- fuphe edı emez. . . 

rdaki afyonkeılere dair bir Son zamanlarda ıöyle dıyor 
~im göstermiştir. Film büyük du: .. 
bir tesir hasıl etmit ve bu fil. - Çok ~aman evvel, __ henu~ 

· enit mikyasta bütün dün servet ve şohret bana gulmedı 
mın gt ....,iline karar veril mit- ği vakitlerde, fakir, karanlık, 
yaya e,._..-- h ·· d 1 · ·ı • . ayat muca e esı ı e ugraıır-
tır. 

Adolphe Menjou ve karıçı 

ken, bir kadın kalbini fethet
mek için ne yapmak lazım gel
diğini bana sorarlardı. O za
mandan beri köprünün altın
dan hayli su geçti. Kendimi 
hiç hayale kaptırmadım. Şim
di evliyim ve kırk yaşını geç
tim. Kadın hakkındaki eski fi
kirlerimin esasları geoe değiş
miş değildir. itiraf ederim ki, 
kadın kalbine ve kadın ruhuna 
daima derinden alakadar ol
muş bir insanım .. ~eçhul ka
nunların idare ettıgı bu alemin 
bütün tecellileri beni meraka 
dütürmüştü. Onun içindir ki da 
ima yirmi beş yaşını geçmiş 
kadınlarla dütÜP kalkarım. 
Genç kızlar beni alakadar et
mezdi. Balzak ta öyle demişti 
ya .. ;Iiç bir kadın otuzunu geç 
meden aşk nedir bilmez ve bil 

1 

meyince de sevmesini öğrene
mez. 

1 
Otuz yaşında bir kadın haki 

ki bir şahsiyet olmağa başlar 
otuz besinden evvel mizacınd~ 
ki tevazünü temin eder. İşte 0 

zaman kadının cazibesi vardır. 

1 

ve b~ caz~be kla~ik güzelliğin 
fevkındedır. Guzel olmak güç 
bir şey değildir, fakat cazibe
dar olmak müşküldiiıı. 

Güzellik, cazibe, ve zeka: 
Üç haslet ki ahenktar bir şe
kilde mevcut olan kadını ideal 
kadın yapar • 

* * ı< Adolphe Menjou kadınları 
tanıyor ve seviyorsa, mukabe
lesiz de kalmıyor. Seyahatlerin 
de nereye gitse, her sınıf ka
dın onu methü ,ona eder. Çün 
kü Menjou'nun lıususi hayab, 

Un• Merk•l fi• Paal•.ll 
yüzlerin iek,itiuorlar, fakat kızmamalı 

beyaz perdedekinden farklı de
ğildir . 

Hollyvood civarındaki ' ar
tistler mahallesi denilen Bever 
ley Hills' de muhteşem bir ka
şanesi vardır. Orada ailesi, 
dostları ve komtuları ile geçi
nip gidiyor. Çok okuduğu ve bi 
naenaleyh bildiği için, sohbet
leri de lezzetle dinleniyor . 

Kendisi gençliğinde mühen 
dislik tahsil etmit ve hatta dip 
!omasını da almıştı. Şimdi bu 

1 diploma valizin dibinde duru
l yor. 

1 

Menjou'yu da meydana çıka 
ran Charlie Chaplin'dir. "Efka 
rı umumiye,, filminde Menjou 
yu bize o tanıttı. Sesi de ıon 
derece müsait olduğu için, yeni 
filmlerindeki muvaffakıyeti de 
harikuladedir . 

Rusyada film imalatı 
! Rusyada sinema için film vü 

cude getiren Petikül fabrikası, 
halihazırda senede 100 milyon 
metre film ~eridi imal etmekte 
dir. 

1934 senesinde 250 milyon 
metrelik film şeridi imal edebil 
mesi için tertibat alınmakta
dır. 

Beynelmilel sinema 
enstitüsü 

Cemiyeti Akvam katipliği, 
Cenevrede beyuelmilel bir sine 
matograf enstibüsü vücude ge
tirmek maksadile, cemiyette bu 
lunmayan Amerika da dahil ol 
mak üzere, bütün dünya hük 
metlerine murahhaslar İzamını 
rica etmiştir. --

Londra sinemaları 
LONDRA 6 (A.A.) - A

vam kamarası Londradaki si
nemaların paı;ar günleri de a
çık bulundurulmasına 44 muh
telif reye karşı 157 reyle karar 
vermiştir. --
Stüdyo içinde bir şato 

Osso şirketinin "Sarı odanın 
esrarı., filmini vücude getir
mek için Pathe - Natan stüd
yosunda profesör Stangerson' -
un şatosunun cephesi yapılmış 
tır. Bu, eski ve şairane bir 
tarzı mimaride, kuleleri sema 
nın bulutları arasında kaybo
lan muazzam bir binadır. 

Dekoratörler hakikaten fev 
kalade bir eser vücude getir
mişlerdir. Bunu yakında Mar
cel L'Erbier'nin güzel bir fil
minde göreceğiz. 

B Kadın ve Moda 

Kürklü roplar Güzediğin 
Sırrı 

Sinema artistlerinin güzellik 
!erini nasıl muhafaza ettikleri 
ve yahut haddi zatında o kadar 
güzel olmadıklnrı halde nasıl o
lup ta buderece güzel göründük 
!eri bilhassa kadınların merak 
ettikleri şeylerdendir. Şunu 

söylemek lazımdır ki, güzellik 
kendisine ehemmiyet verildiğı 
nisbette artabilir. Bir çok si· 
nema yıldızları güzelliğin esra 
nndan ve kullandıkları malze
meden bahsederler. Fakat ço· 
ğunda esasın yormıyan tpor o 
duğu tahakkuk etmiş gibidir. 

Bu sene sonbahar modaların 
da kürkün büyük rol oynayaca 
ğı anlaşılıyor. Kürk dediğimiz 
zaman, elbisenin yakasına, göğ 
ıüne ve kollarına dikilecek şe
rit halinde ince kürkleri kasde
diyoruz. Mesela açık yetil 
bir kostümde koyu kahve ren-
gi bir asterakan teridi ne gü- ' 
zel durur. Bu kürk parçaları 
bu sene geçen seneki elbiseleri 
mizi değiştirip daha zarif bir 
hale getirmeğe çok yarayacak 
tır. Çünkü bir küçük ermin 
min parçası, bir elbisenin so
ğukluğunu derhal izale edebi
liyor. Mantolar hariç, fakat 
ropl>'r için en ziyade asterekan ı 
ile ermin kullanılmaktadır. 
Renkler için yani aynı tonni ya 
hut kontresini gözetmek lazım 
geliyor. Fakat kontrastlı gara 
tiyorlar daha iyj göze çarptığı 
için, bu ikinci tıkkı ihtiyar et
mek daha ıayanı tercihtir. 

Dolap kantıtları için 
zarif bir motif 

E11de kütfipane köşesi 
.... H••l 11111" 1111111111111• ltlll ti 11111111111111 lllllllllllllHl lllllllllllllMI 111Hlllllll1111 llH-

Mizah 

Canım bu sabunun nesini a
lalım.? Fena kokuyor. 

- Efendim. Kokan sabun 
- Nişanlın zengin olmadı- dejil, benim. 

ğını anlayınca ne dedi? 
- Bilmiyoum. Çünkü o za 

mandan beri kendisini görme
dim. 

- Ma§aJlalı. ·çocukluk iios 
tumla karşilaşıyorum. 

- lsabei olmuş. Hana 25 
kuruş borcun vardı, hatırlar

sın ya .. 

Otelde 
Otelin hizmetçisi, odalar

dan birini temizlerken, masa 
nm üstündeki küçük bir heyke
lin yerinde olmadığmı gördü. 

Pek alfı burcumu v,, ı:ceğim. 
Dört beş yüz lira için ben eşya· 
ma haciz koyduramam. 

Derhal aşağıya inerek patr~!:.· 
haber verdi: 

- Efendim, 8 nıımaracl;ı 
yatan zat, heyi-eli çalmış. 

Patron bir müddet dütündü 
ve dedi ki: 

- Tevekkeli değil: "Oteli 
nizden memnunum, güzel bir 
hatıra ile ayrılıvorum,, deme
mişti • 
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Cihet tayini 
Türkler· mimari, reıim, heykel 

e tezyini ;an'atlerde pek kıdemli 
ir varlığa sahiptir. San'at alemimi 
in bugünkü fezaaını dolduran garp 
ava11 ekspres katarının tekerlekleri 
, yarış eden bir aür'atte bizi iıtili 
diyor. 

San'atte ,arka karşı gözlerim.izi 
'llllllllUf, tarihe kartı kulaklanmızı 
tkanut bir vaziyetteyiz. Ta Asuri
ırle komşuluk etmiı Khuman Türk 
ırinin yalnız mimaride gösterdikle 

1 i harika, kafi bir deni ibret olmuı
ıır. Miladi altıncı asırda Türk ha
anının ipekli çadınndaki altın kak 
ıalı ibriklerle, tavuslu tahtlar da 
"ürklerdeki ince bir san'at kabiliye
ıni kafi bir belagatle aöylemiıtir. 

Eski Türklerin "Bark,, dedikleri 
lirbelerinin Üzerine rekzettikleri yÜ 
ü giinqin doğduğu tarafa hakan ve 
linde bir kadeh tutan heykelleri, 
...,betlerinin duvarlarındaki menkı
e resimleri, mjıilsiz halaları, rengin 
ıinyatürleri hep hu büyük san'at 
...Jıasından bugünkü medeniyete 
levredilmit yadigarlardır. 
ı Bu zengin ve cömert membalar 
isyan altında çürürken garbın maki 
eıe,miş ıan'atının maden kömürü 
:okan havası içinde bunalmağa bir 

l .irlü akıl erdirememişimdir.Neden
i e Türk san'atının güneşin doğduğu 
ıraftan parlamaaı mukadder oldu-

1 una ezeli bir kanaatim vardır. 
ı Nasıl iman etmiyeyim ki? Türk 

ir kolunda Çin, bir kolunda Acem, 
1 tindin yiiksek dağlarının üstünde 
.eniş bir Türkistan yaylaunda mu
ayyerü!ukul bir aan'at ülkesi kur-

' puı, Çinin ejderlerini, Acemin lale 
1 ı mıe donatmış, Hindin cinlerini, 
~ 'uda'1Arıru yağız kırmızı atlarına 
'.indinniı ve hakim olduğu yaylanın 

• /!:zerinde dört nala koşturmuıtur. 

1 
Tarihin ıeyrini değişti,en, dünya 

ı ta yeni bir istikamet veren Türk de 
• •NUı, Türk kudreti, kıl kadar ince 

ı•ir sulu boya fırçasının ucunda da 
ı 1 arikafar yaratmıf. Selçuk mima

iainin hanları, haa boyalı çinileri, 
ı ı1inanın minareleri üzerinden atlaya 
ı ak Sakaryanın eteklerinde en muci 

1 ıevi abideaini diken Türk, işte bu 
t ~ğuz yavrularının debaaından il
• ıam almı, Türktür. 
: Türk aan'ati, şimdi bir Avrupa ' 
ı 1 eyahati yapıyor. Montmartre'den j 

vdet ettiği zaman Türk resminin 
ı lZUn zaman garp san'atinin kötü bir 

·opyacısı olarak kalmıyacağına, te
:3.ınül etmiı bir minyatür tarzını ik 

ı İsap edeceğine kaniim. Ve bu kana 
ı tim çok kuvvetlidir. 

' Elif Naci 

. 
1 :ı Belediyede 

Beyazıtta yeni kavis 
Beyazıtta fen fakültesi önünde 

Ücude ııetirilen meydanın tesviye-
• ri türahiyesi bitmittir. Tramvay 

ı ~vıinin yerinin değiştirilmesi ve 
ıaddenin ona göre tefrişi için bele
liye vaziyeti tramvay ıirketine bil. 
linniıtir. Fakat kavain bahardan ev 
'el yapdmasına imküı görülmemek· 
,edir. 

Belediye hadiseleri 
etrafında istatistik 

, 1 Belediyenin tehire ait 36 nevi 
1 • ıidise ve madde üzerinde yapmak-
• ıa olduğu iatatistik yakında ikmal 

ıdilecektir. Bu istatistikten birer 
• ~üsha Avru~p belediyelerine ve •

i.kadarlara /rÖnderilecektir. 

Nalbantlann itirazı 
dinlenmiyor 

Nalbant dükk&nlan,,..ın fenni bir 
ıelde ifrağı için verilen mühlet bit
aıek Üzeredir. Talimatnameye naza
ran nalbant dükkanları büyiik cad-

ı ~eler üzerinde olmıyacak ve sok~k 
içlerine alınacaktır. 

' Bu noktaya bir çok nalbantlar i
tiraz etmiılerdir. Fakat bu nazarı 
ılikkata alınmamakta, talimatname 

ı tatbik edilmektedir. 
1 

İspanyada ordu 
bayramı 

MADRlT, 8. A.A.- Dün bütün Jıpa
f7•, ordu bayramını teı'it etmİftİr. Bil'· 

(ok ••rnizonlarda •İ•il 't'e askeri memur· 
.arın huzuriJe ••ki renkleri taııyan bay-

~ ~aklar cümhUriyet bayraklarile mübade· 
le ediJmittir. 

Madri.ttl'! M. Alcala Zamora, yanında 
, ıdliyf", bahriye, hoıırbiye ve rnüoa1'ali.t 
• • .oa.:ı:ırları bulunduiu halde bugün öile
i ••n sonra yeni Toroa meydanında bir 
• :aakcıri nümayiıe riyaset etmi9ti.r. 

Harbiye nuırı, yanında harbiytt müı
[ leıarı ile j.nera1 Kueipo de Llano ve .. ~ - . - .. 
l tr ... o_: :. .. .uetntı umunusı bulunduğu bal-

•• a•lceri n1ektep talebeainin reçit res
mine riyaset etmittir. 

Bir kadın dört çocuk 
doğurdu 

BONE, 8. A.A.- 32 Y•tında bir ka
ın, 4 oilan çoculu doiurmqıtur. Çok 

lnı'W'f'etli .,.. aıhhatlidir. 

"" u~ 1 
yerek Kazımı da ya ----

" Yaşayan san'at 
Ve ölu san' at ismet Paşanın beyc.natı 1 Gazeteci dikkati Çam ormanları arasın 

da en güzel bir şehir •. iyice bilinmelidir ki konserlerde 
dinlenen her muıiki parçası, müze. 
lere asdan her resim, vazedilen her 
heykel hakiki san'at eseri değildir· 
ler. Erbabı tefekkür bugün san'ati 
ikiye ayırır, fikir mahsulleri arasın
da bir ayıklama ameliyesi yapar. 
Zannediyorum ki umumi harpten ev 
vel, Franaız münekkitlerinden An
dre Salmon, Fransız lisanına geçen 

(Başı 1 inci sahifede) 1 
dadırlar. Türkiye ile iyi konııuluk 
ve samimi doıtluk, bahsettiğim şerai 
tin yani ıulh ve emniyet şeraitinin 

mühim bir kıamı addolunuyor. Hepi 

1 miz beraber gcirdük ki, Türkiye ile 
doıtlukta arzu samimidir. Ve hemen 
hemen mutlak ekseriyete 'amildir 

Yanlış bir propağanda 
mükemel bir tabir buldu. Bu tabir Vaziyetin bu ınanasmda Yunanl• 
''Art Vivant,, yani "yafayan san- tan'da bulunan muhacirlerin tekra:;,· 
at,, tir. Bu iımin bulunduğu tarih- Türkiye'de yerleınıeleri ümidini tat 
ten itibaren, Avrupada, münevver min etmek eaas11z ve yanlış bir pro
ı..lk kitleelri, yaıayan san'aUe ölü pagandadır. Büyük adette muhacır 
aan'ati biribirlerinden tefrik etmeğe kütlesinin bizzat muhacirlere, mem· 
bayatın ifadesi eserlerden tekerrür- lekete ihdas ettiği müşkülat devri ı 
lerin tekerrürü ruhsuz itleri ayır- geçmiıtir. Muhacirler yerleşmiı ken 
makta daha büyük kolaylık gördü. dilerine yeni iktıoadi şeraiti temin 

"Art Vivant,, yaıayan san'at, dev etmişler ve memleketin en yüksek 
rin :zamnın makeıi olan, içtimai ıi- mes\;;liyetlcrindn itibaren bütün fa· 
diıleri ifade eden ve deği§en san'at- aliye! oahalarında mevkilerini deruh 
tir. Bunu dofnran aan'atkarlar, de- te etmişlerdir. 
virlerinin havaaı ile çiğerlerini dol- 1 Şimdi Yuna11istan biı ·hç sene ev
cluran, devirlerinin maneviyatının velki büyük muhacir kütlesinin mem 
makeıi oJanJardır. Bunlann eserleri leketc getireceği servetin ve kuvve 
ebediyyen ya§ar, çünkü o eserlerin 1 tin iktitaf edilmesi zamanına girmiş 
(hayat) ile sıkı bir rabıtası vardır, tir. Mu:ıacirler milli nÜfu•u teksif 
batta hayatın kendisidirler. Hayat etm~kte ve bu •ı:retle mütecanis bir 
ve aan'at birdirler. • birlik vücude getirmektedir. Bu nok 

Andre Salmon'un bulduğu ya~a- 1 tai na.:ardan kıymet ve ehemmiyet
yan aan'at tabirine mukabiJ, ''Art ]erini .. cbarüz ettirmiılerdir. Görüyo 
Mort., ölü san'at diye muteber bir 1 ruz ki bu ~rait altında ne muhacir
tabiı- yoktur. Fakat ölü sana't, yaşa , ler yeniden göç etmek gibi bir arzu
yan san'at kartmnda cansız bir göl ya tcmayÜI ederler, ne de Yunanis
ge gibi mevki alır, batta mücadele tan milli mevcudiyetinin esaslı bir 
ye bile savaşır. "An'ane., yi temel kütlesinden fedakarlık etmeğe nza 
bilir. Ölü ıan'at, akadamialarm, gösterebilir, 
ate)yelerin, mekteplerin, tedrisatı, Şayanı dikkat olan ,ey yeni va
formülleri, ıistemleri dahilinde mah ziyetin istikrarını ve bu iıtikrann 
surdur. Müntesiplerini ağır ıartlar neticele.-inden olan Türk doatluğu 
içi;:.dc bofan resmi bir teıekküle politikasını tasvip ve kabul etmekte 
benzer. muhacirler bilhassa hararet göster-

Nurullah Cemal mektedirler. Memleketimize bu tafsi 
l&tı vermekten bir maksadımız mu-

K bacirlerin avdeti propagandalanna 
omşu milletlerde •-'at balknruzın ehemmiyet vermemesi 

Bir Bulgar 
heykeltraşı 

/{. Todorov 
Hegkeltraşın annesi 

K. Todorov 
Elena Sangranın bustıı 
Sofyada askeri gazinonun salo

nunda heykeltrat Kyril Todorov bir 
sergi açrruıtır. Kyril Bulgaristanda 
bulunmakla beraber başka memle
ketlerde daha müsait şerait içinde 
çalışan genç bir Bulgar heykeltraşı
dır. ibda, kuvvet ve kabiliyetine bu 
suretle daha iyi nüıük vermek inıki 
runı bulabilmi,tir. Bu sergi ile g~nç 
heykeltrat Bulgar hey'eti içtimaiye 
sine ilk defa kendisini tanıtmış bu
lunuyor. Harpten beri gösterdiği 
sür'at, elde ettiği ıon muvaffakıyet, 
son derece şayanı dikkattir. Sekiz 
sene evvel Sofya güzel san'atlar a
:.ademisine talebe olarak giren Kyril 
bir ıenc sonra akademiyi bırakarak 
Romaya gitmiş ve orada Laviadi 
Ripeta akademiıinde prôfesör Luppi 
nin idaresi altında çalışmağa baıla
nuı ve daima klS.sik ıana't eserleri
nin de teıiri ltında kalmıştır. O ta
rihte Romada, halen Sofya güzel 
ıan'atlar akademisi profelÖt'Ü bulu
nan heykeltraş Andre Nicolov'un 
bir atelyesi vardır. Nicolov Sofyaya 
dönünce Kyril bu atelyeye yerleş
miş ve durmadan çalışmıştır.Evvela 
iki profesörün tesiri altında sonra 
bir heykellrata laznn esalı meziyet
lerden olan azim ve sebatı, siyi ıaye 

ve muhacirlerdeki hislerin dostluk
tan uzak olduğunu zannetmemeleri· 
dir. Yunanistan hakkında bu intiba
larımız Yunanlılarla dostane itilaf 
içinde bulunmak için ıeraitin mev· 
•ut ve ahenkdar olduğunu izah e
der. Biz vasi mikyasta umran mede
niyet ve islahat teşebbüalerindeyiz. 
Sulh ve emniyeti ciddi, samimi ola
rak arzu ediyoruz. Mazinin mesele
lerini bir çok elemlere ve yaralara 
galebe ederek nihayet tasfiye etmiı 
bulunuyoruz. 

Yeni vaziyet 
Eıki yaralar kapandıktan aenra 

ıulh ve emniyet arzusunda gayeleri 
ve menfaatleri bu derece mutabık 
olan iki komşu memlel.etin ciddi iti
laf havası içinde bulunması lazım
dır. Küçük hisler ve sebepler ile ka
panmış yaraları açmaya yol vermek 
çirkinliktir. Emniyet ve dostluk iki 
memleket arasında temasları ve mü
nasebetleri arttınnası tabiidir. iki 
memleketin birçok iktısadi meselele
ri vaı·dır ki yekdiğerini aldatmak is
temiyen memleketlerin bu ,.,..ait in
kiıaf ettikçe müıterek tedbirler ara
malannı istilzam edebilir. Kezalik 
kaçakçılık gibi her iki memleketi 
mutazarrır eden mevzularda samimi 
ve radikal olarak müıterek tedbirler 
bulunabilir. 

Seyahatlerin ve temasların daha 
çok ".e _dab~ ~olay olmasında karıı
lıklı ıstifademız vardır. Biraz evvel 
söyledim ki, seyahat ve münasebet 
meselesinde mübadele ruhunun ve 
esasının tehlikeye maruz olduğunu 
zannetmek gayrı varittir ve yanlış
tır. Mesele iki memleketin nailli hü
viyetlerini müteessir etmek deg" il 
iki 

• 
memleketin yeni ve eski vatan

datları arasında münasebeti artbr
mak, ihtiyaçlarını tatmin etmek, ko-

• laylaştınnaktır. 

l Ekalliyetler 
Adana'clan pamuğu, Ankara'dan 

, tiftiği almak istiyen, memlekette 
ziyaret tedavi ihtiyaçları olan bir 
Yunanlının eıki veya yeni Yunanlı 
olduğunu tetkik etmekte mütaasaıp 
bulunmak için memleketin asıl men 
faatlerini ihlii.I etmek lazımdır. Her 
iki memleketteki ekalliyetler hakkın 
da da yeni vaziyetin manasını söy
lemek isterim. iki memlekette ekal
liyet bugün umumi ve milli huviyeti 
müteesıir edecek bir vaziyette ve 
bir adette de olmadığına binaen e
":alliyete kartı bir defa endiıe his
aınc maddeten ve riyazi olarak se
bep olmadığını kabul edersek bu hu 
susta hattı hareketimiz kendi ken
diliğinden anlatılır. Ekalliyetlerin 
bulundukları memlekette iyi vatan
daş olmalarını istemek ve böyle ol
malarını kendilerine tavsiye etmek 
lazımdır. Emniyet havası içinde e
kalliyetlerin vaziyet ve maişetlerini 
diğer büyük kütlede vatandaşlar 
gibi maniaıız ve serbest bırakmak 
tabiidir. 

/Jinl nıeseleler 
Dini ve ruhani meselelerde her 

vatandaş gibi ekalliyetleri de tama. 
men kendilerine bırakmak zaten ida-

sinde mermer gibi aert bir malzeme 
yi iradesine hikim kılmağa muvaf. 
fak olmuştur. 

Gerek Sofya ve gerekse Roma 
matbuatı ~endisinden sitayişle bah
setmektedır. Roma maarif nezareti 
taraf~rdan ~ıehleri satın alınmış ve 
~lerıe Natıonale' de teıhir edilmiş
tır. 

remizin esaaıdır. Din işlerinin ve sa (Başı J inci sahifede) 
lıilıiyeıtarlarının dünya işlerine ka- gazeteciler, Yıunan meb'usları 
rışma]arı ne mümkündür, ne mev-
zuu bahiıtir. ve iyin azaları arasında otur-

Böylc bir bnyat i~indc ekalliyet- muşlardır • 
!erin vatan cami:mnda memnun ve Meclis binası bu tarihi hidi
müsterih yaşamaları efkarı umumi- se için saatlerce evvel hazırlan 
yede hüsnü tesiı- etmesi tab;idir · mış ve bir müfreze asker de se-

Hep berabeı- görüyoruz ki, hatta lam vaziyeti almıştı. Yunan 
muhacirler ve ekalliyetler meselele
rinde de Yunaniıtanla aramızdıı hüs meb'usları ve iyin azası birer 
nü niyetle hareket olunduğu halde ikişer gelip yerlerine oturdular. 
iğbirar hasıl olr.,,.sı için sebep yok- Meclisin sağ tarafında Veni
tur. zeliıt meb'uslar, sol tarafında 

Münasebetlerin iyi bir yolda İn· da reisleri Çaldaris ile beraber 
kişafına mani katmamııtır. Vaziyeti Kral fırkası meb'uslan otur
efkarı umumiyenıize ifadede eksik muşlardı. 
kalmamak için iki noktayı ehemmi-
yetle tebarüz etlirmeliyim: Saat be§ buçuğa doğru Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi meb Birisi §Udur: Tarafeyn dahili 
işler için yckdiğ<"Tinden hiç bir ijey usları geldiler ve diğer meb'us 
talep etmemiştir. Mübadele ve nkal lar arasına oturdular. Garip 
Jiyetler gibi me~cfoler dahil olduğu bir tesadüf olmak üzere Türk 
halde, muahede/erin ve kanunların meb'usları Çaldaria fırkasının, 
resbit ettiği vaziyetlerde hiç bı r yani muhalefet meb'uslarının 
tadil, tebdil mevzuu bahis olmamış- ı aralarına ot~rtulmuılardı. Bu, 
tır. Ruhu mesele iyi kom-ufuk •·e Yuna u mebusları arasında e
samimi itiltıf gihi bir siya · i vaziyet peyce liitifeyi mucip oldu. Bir 
vücüda getirilmesi faydasının bü- müddt't sonra da İsmet Paıa ve 
tün hususi müıı••cbf,tlerde de ken- Tevfik Rü~tü Bey M. Venizelo 
diliğindeıı tecellis;ni teshil etmek sun refakatinde doğrudan doğ
tedir. Efkarr umumiyeye bilhassa ruya meclis kürsüsüne •çılan 
arz ve ifadesini iltizam ettiğim ikin kapıdan içeri girdiler. İsmet 
ci nokta şudur: Pata M. Venizeloala beraber i-

çeri girer girmez meb'uslar kı-
Resmi ve hususi hiç bir teması- yam ettiler ve bir alkış tufanı 

mızda, hiç bir millet ve devlet aley koptu. lamel Paşa eyilerek ken 
hine mülahaza geçmedi. disine mahsus genit tebessümü 

Menfaat birliği 
Yakın ve uzak komşularla sulh 

ve emniyet havasının kuvvetlenme
sinden tarafeyin yalnız memnuni
yet hissedecek haleti ruhiyede idi
ler. 

Mü~ahedelerimiz ve intibaları
mız bunlardır. Öyle bir dostluk si
yasetinden iki memleketten hangisi 
nin daha çok müatefit olacağını kes 
tirmek müıküldür. 

Böyle bir hattı hareketin zııtın
dan iki memleketten hangisinin da
ha çok mutazarrır olacağını keıtir
mek kolay değildir. Bu hulasa tara
feynin menfaatleri ahenkdar oldu
ğunu kafi derecede izhar eder, zan
nındayun. 

Yunaniatanda gördüğümüz teza 
hüratta milletimize ve Reiıicümhu
rumuza kartı itimat ve muhabbet 
manası mütebarjjdir. Biz tezahüra
tın yüksek kıymetini bu noktai na
zardan telakki ve müşahr<le etmekle 
bilhaaaa mütehauia olduk. 

Teşekkür hislerimiz " " onun için 
hakikaten ciddi ve derindir." 

Peştede intizar .. 
PEŞTE, 8 [Milliyet] - ismet 

Pata ve Tevfik Rüttü Beyin bura
ya pazar sabahı muvaıaletlerine• İn
tizar edilmektedir. Misafirleri muh 
teşem surette karşılamak için hazır · 
)ıklar yapılmıştır. lıtaıyon medha· 
linde de güzel bir tak inşa edilmiş
tir. 

Misafirleri Baıvekil M Karoly, 
tabık başvekil M. Kont Betlben ve 
diter nazırlar istasyonda istikbal e
deceklerdir. ismet Pllfa Hz. ile Tev
fik Rüştü Beyi hudutta karıılamk 
üzere bir heyet gidecektir. Bu ziya
ret münasebetile bütün Macar gaze 
leleri iki millet araımdaki dostluk
tan ileriye varan kardeşlik etrafında 
hararetli makaleler neşretmekteclir
ler. 

Matbuat 
Cemiyeti 

(Başı ı inci sahifede) 

matbuat heyetine pek büyük hüsnü 
kabul gösteren Yunan matbuat ce
miyetine teıekkür eclilmeıine, Anka 
radaki Türk Gazeteciler Birliği ile 
tesiıi münasebet olunmaıma karar 
verilmi§tir. 

'(. ~ ~ 

ile selamlara karşı mukabele 
ediyor ve Pata eğildikçe, alkış 
fazlalaşıyordu. Beş dakika de
vam eden bu tezahürden sonra 
ismet Paşa, M. Venizelos ve 
Tevfik Rüştü Bey oturdular. 
Meclisi Meb'usan reisi M. Sop
hovlis, evvelce telgrafla metni
ni verdiğim nutkunu rumca ola 
rak okudu. Bundan sonra nu
tuk türkçeye tercüme edildi. 
Bunu müteakıp lamel Pata 
türkçe olarak nutkunu okudu. 
Şayanı dikkattir ki meb'usla
rın mühim bir kısmı türkçe an
lıyorlardı. Çünkü türkçe irat 
edildiği halde manasını anlıyor 
laı- ve mütekabi~ dostluğa te
mas eden noktalaı da şiddetle 
alkı§lıyorlardı. ""~· 

Bunu müteakıp ' nutuk rum
caya tercüme edildi. Ve rumca 
ya tHcüme aırasındP. iıH ki, bu
nuıı meclis azası üzerinde bırak 
tığı tesir ankşıhyordu. Çünkü 
nutuk s1k sık hanrctle alkış
lanmakla idi. Y amm<la oturan 
bir ıneb'uı bir aralık eğildi ve 
kulağıma fısıldadı: 

- Yunan meclisi meb'usa
nında mfuıak•şa edill'n pek az 
mesele var.:ır ki hakkında bu 
kadar büyük ara olsun. 

Meb'us ittifakı iri dememit 
ti. Çünkü ııe.-ek Meclisi Meb' -
usan reisinin, gerek İsmet Pa
şanın nutkunun devamı müddt. 
tince, muhalefet fırkası rislerin 
den Çaldaria'i tetkik ettiğimi 
görmüıtü. Çaldaris, tahaccür 
etmiş bir adam gibi lamıldamı
yor. Her teyi dinliyor, fakat ne 
tasvip, ne de itiraz manasına 
delilet edecek en ufak bir hare 
kette bulunmuyordu. Acaba 
Çaldaria Türk - Yunan dostlu
ğuna aleyhtar mı idi? Bu süku
tun manası ne idi? Yanımda
ki meb'uııtan sordum. 

- Türk - Yunan dostluğu 
Yunaniatanda bir fırka mesele
si değildir, dedi. Çaldariı alkıt 
lamıyabilir. Fakat kendisini 
muteriz farzetmem. Çünkü ya
nında kendi fırkasına mensup 

Orhaneli Bursanın olduğu kadar 

• • en ıyı 

Anadolunun da 
kazalarından biridir .. 

Orhanelinin güzel bir manzar11sı .• 

ORHANELi, (Milliyet) -1 yoktur. Belediye ve halkın hirn 
Orhaneli, Bursaya 69 kilometre metile kasabaya yirmi dakik<ı
lik bir §Ose ile merbut kaza mer lık bir mesafeye kadar künkler
kezidir. Bursadan Orlıaneline le leziz bir su getirilmiştir. Ka 
hergün makineli vesait vardır. aaba dahilinde tevziat yapmak 
Asıl şose evvela Uludağın ya- için sipariş edilen demir boru
maçlanndan yükseliyor ve Bur lar yakında geleceğinden bir 
sa şehri ile Nilüfer ovası bütün ay sonra kasabada artık su der-
güzelliklerile nazarlarımızın di kalmayacaktır. 
ihatası içine giriyor ve insana Kaıabanın hali 
bir tayyare seyahati zevk ve he Evvelce BeyCf'J denilen Or 
yecanını veriyor. haneli kazası Yunanlıların isti-

Şose bir çok virajlar ve me- !asına uğramış ve 400 hanelik 
yilleı· yaparak dağları dereleri kasaba yakılmıt olduğundan 
aştığmdar her dakika manzara şimdi ancak üç yüz hane kal
lar değişiyordu. Bereket versin mıştır. Yanan yerlere binalar 
ki fOSe çok muntazam olduğun yapılmakta ve günden güne şe 
dan insan bu yolda zerre kadar bir imar olunma!dadır. Kasaba 
müteessir olmuyor. Vilayet da- da yirmi dükkan, dört kahveha 
hilindeki yolların en güzeli di- ne, 3 fırın, bir eczahane, bir ha 
yebiliı·im ki bu şosedir. Vali Fa mam, bir cami, bir güzel mek
tin Beyin yollara verdiği ehem tep, Halk fırkası, belediye dai
miyet sezavarı takdirdir. resi, biı· otel yeniden inşa olun 

Püskülsüzün lıanı 

Meşhur Püskülsüzün köprü 
başında yaptırmıt olduğu ha
rap bir hanı gösterdiler. Püskül 
süzün bu handa ikameti civar 
köyler halkını memnun edeme 
diğinden yaptıkları baskın ve 
taarruzlar yüzünden orasını 
teTkle Bursada oturmağa mec
bur olmuş ve handa ihrakı bin
nar edilmiştir. 

Baş yuktırı 

Tekrar yokuşlera sardık. Ve 
ke.if çam ormıı.nlarının içine 
daldık. Saatlerce gittiğimiz hal 
de tükenmeyen bu ormanlar o 
kadar kesif ve o kadar muhte
şemdir ki bunun ne büyük bir 
hazinei servet olduğunu söyle
meğe hacet yoktur. Bu orman
ların bir mislini de Ardahan
dan Artüvine giderken ııörmüş 
tüm. 

Bu ormanlardan kurtulduk· 
tan sonra Etranos nehrine na
zır aırtlar üzerinden Orhaneli 
bir tabak içindeki meyve man
zarasile görünmeğe baıladı. 

Orhaneli kanbuı iki vadi a
rasında bir sırtın üzerindedir. 
Etrafında mezru arazi ve çam 
ormanları vardır. Havası gayet 
güzeldir. Rutubetten eser yok
tur. Kıtı az, sonbr.hı.rı imtidat
lı ve çok latiftir. Yalnız suyu 

muttur. Fakat bu binalar umu 
miyetle kerpiçten ve ahşaptaıı
dır. Cumartesi gü;1leri pazar 
kurulur. Yakın köylerden her 
kes mahsulatını getirip salar 
ve ahali bir haftalık erzal<ını 
buradan tedarik ederler. 

Cesanıeti 
Orhaneli Bursanı:ı en büyülı 

kazalarındandır. 5ehiı·de bin 
nüfus varsa da umum kazada 
40,000 ahali sakindir. Kazanın 
183 köyü ve hannancık, Köl çe 
dağ isimlerinde 8 ve 14 saat me 
safelerde iki ::ıahivesi de va•
dır. 

R~gıp KEMAL 

Teşekkür 
Esbak matbuat müdiri umu· 

misi Hıfzı Beyin mahdumu zev 
cim Kahraman zade Feridun 
Hıfzının vakitsiz ufulünden mü 
tevellit teessüre iştirak eden, 
gerek merhumun cenazesinde 
hazır bulunmak ve gerek bilva· 
sıla taziyet etmek liitfunda bu· 
lunan zevatın her birine· ayrı ay 
rı teşekküre imkan bulamadı
ğımdan duyduğum tahassüs ve 
derin teşekkürlerimin ibliğnıa 
muhterem gazetenizin tavassut 
lutfunu rica ederim. 

Merhumun refikası Kadri 
Pata kerimesi 

Muazzez 

lıtanbul matbuat cemiyeti 1 teş
rinisanide Galatasaray liaeai salon
larında bir ıergi açacaktır. Bu sergi 
Türk matbuatının yüzüncü senei 
devriyesi münasebetile açılmakta
dır. Bu münasebetle matbuat cemi
yeti merasim de yapacaktır. Sergiye 
kitap, mecmua, gazete ve tabı işle
rine ait her türlü eser kabul edile
cektir. 

olanların alkııladıklannı görü- I •!!!!!!!!11!!9!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!"'!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"""'1!!!!!!!!!!!!!!11 

Ebbba odasında 
Etibba odası heyeti idaresi 

toplanarak, Türk tıp cemiyeti 
tarafından yeni heyeti idare ve 
haysiyet divanına aza ve yedek 
aza olarak seçil.en namzetlerle 
eczacılar cemiyeti tarafından 
gösterilen nazmetlerin azaya 
tebliğ edilmesine karar vermiş 
tir. 

M. Laval'iıı avdet 
edeceği tarih 

PARJS, 7. A.A.- M. Laval Amerilc.a1a. 
yapacağı seyah11ttan Parisc bi.r T eıırini
-.aoid• döne-cektir 

yoraunuz. t/ / 
0 

Filhakika lamet Paşanm nut ~ cliisu:rıc2&r: cansılanfıst. 
kunu en çok alkıtlayanlar ara- 11 __ /

1
_ _ 

1 /,.~ . .lı.. .' ._ J _ 
amda Çaldarisin etrafındaki UT'KlTIE tJet<DrKUnRia:eftr~ • 
meb'uslar da vardı. 1 .. __ ,. /J_ _ p_ 1ı _ ;,,.,_ ı/y. 

Nutkun tercüme.i biter bit- • fl.U,SU!e qeı,en kb.ttı r'U ~ 
mez, derhal Venizelos ve İa- ı Kn~ 
met Paşa kalktılar ve alkışlar A ·~ 
arasında girdikleri kapıdan dı- /./ ..! 
şarı çıktılar. '' 

Dışarı çıkarken bu merasi
min herkes üzerinde bıraktığı 
İntıba §Öyle hulasa edilebilirdi: 
Askeri ve diplomasi masasında 
fatih olan İsmet Paşa bu defa 
Yunan milletinin kalbini fethet 
mişti. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Recep Bey lzmire 
gidecek 

ANKARA, 8 (Telefonla)-
C. H. Fırkası umumi katibi Re
cep Bey, bugünlerde İstanbul 
tarikile lzmire gidecektir. 

Bromural • Knoıı. tabletleri dQnyada en ziyade müteammirıt 
lsap müsekkini ve münevvimdir. Bu m!lstahzar milyon• 
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor• 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakik• 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirim gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman· 
vada Rhein üzerinde ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 



-- & .... rı~~~ı İktisaıdı Milli nezareti ile hali 
;ı,, tasfiyede bulWlan Londrada "THE 

iktibas ar sa ış onuıyonun an: 

Philipp Snovden S f •• b k 1 CONSOLİDATED COMPANY · o ya musa a a arı LTD" şirketinin taamye memuru-
nun muvafakatı mocibin~ mezkur 

Defterdar'da kain Feshane fabri
kasında mev.cut ytinlü mensucat 
boyamağa mahsus muhtelif cine ve 
renkte takriben yirmi üç bin kilo 
mikdarında on altı kalem boya 
11/ 11/931 tarihine müsadif Çarşaın 
ba günü zevali saat üçte ihale edil 
mek üz.re kapalı zarf usuJile mü
nakasaya konmuştur. İştiraye talip 
o!IJ!>ta şeraiti öğrenmek ve boyaları 
görmek isteyenlerin her gün 11aat 
dokuzdan on yediye kadar meydan
cıkta Birinci Vakıf Handa Feshane 
mensücat Şirketinin merkezinde 
Emanatı ayniye komiıyonuna mü
racaat 'eylemeleri iliin olunur. 

d k n DAGENS NYHEDERdçn • 
• Kopenhag a çı a . . .

1 

luk konferanmıda, Kanada Baıv~ 
Dör köşeli, ağır, duvarl~n kimi: li M Benett ıerbeıt mübadelenın 

len kitap ciltlerile dolu bır nıesıu J<ini teklif ettiği zaman, hiddetten 
Pıa

A nçosu kumpanyanın bütün işlerinin t'asfi
ye>ıine ve tarafımıza tevdi edilen 
teminat akçesinden her bir sigorta
lıya hiSSe<ıine ait meblağın tcvziine 

Kaç mu .. sa baka yapıldı? Hangı· memur edildiğimizi mezkur kum-
~ panyarun bilOmum 1'igortalılarma 

k• ı k pU Jd J ? arzetmekle kespi şeref ey1eriz. 

0dası tasavvur ediniz. ~er ktrnıızı keaildi ve Kanadalmm 
Küçük bir adam, iki bast~nuna ~ifini bertaraf ebnek için elinden 

dayanarak küçlükle Y82.~h~esın~';: ne geldi ise yaptı. . 
~alkıyor ve ayakların~ surukle~Jıa- Harpten evvel Snowden Amerika· 
•ıze yaklaşıyor. Sankı uzun ab tini da idi. Harp ilin edildikten aonra, 
lar hastanede kalmıf ta, nak ;.. .. 
ceçirmek için evine gelmif. . uz~ 
ıapsarı, geniş arnınd? heykelımıı 
bir eda var. Yüzü çok ınce, d~dak
ları solucana benziyor. Çehresı. ıa
)'anı hayret bir sertlik ifade ediyor! 
A.nele fırkasının reislerinden ve İn· 
giltere Maliye nazırı Philipp Snow
den. 

e lp er açar Van a J ar• A!akadaranm evrakı müsbiteleri-

jorkshire adamı .. 
Bir defa hakli olarak söylenuşti: 

"Ben Jorkshire adamıyım. Sert ~e 
haşin insanlarız. Bizde tahammül 
etmek güçtür.,, d 

ı 929 da La Haye konf~ım_ a 
Fransız heyeti murahha111aı uze.,nn· 
de gayet fena bir intiba bıraktıgı~ 
dair, Royter ajan•ının bir ~u~a~ı .. 
rinin telmihine cevaben dentı\b ki: 

- Onlar belki blöf yaptİğmll 
zannettiler. Çünkü Jorkshire adamı 
ne demektir, bilmiyorlar da onun 
için .. 

Snowden 1864 de diinıa ooğuk 
ve mağmum bir havası olan Y orlu· 
hire de doğmuıtur. Burada halk çok 
mütedeyyin ve ayni zamanda poli
tika meraldmdır. Snowden fukara 
muhitinde doimuıtur. Gençliği 
mahrumiyet içinde ıreçmiıtir · 

O zamanlar Advonced Liberal• 
denilen ıırupun ıol cenahına geç
mekle siyaoi hayata ırirmi§tir 

1891 de bir bioiklet kazıuı geçir• 
di ve o zaınandanberi bacaklan Sil• 

kattır. Uzun zaınanlar yatakta mef· 
lilç yattı. Bu iztirabm ayları, fÜpbe
siz müstakbel inkişaflarm üzerinde 
büyük bir rol oynadı. 

Şam golunda 
Smowden bu hastalığı eanasmda 

dır ki hakikati keıfetti. Y avaıça rJ'n 
&İni değiftirerek aoayalizm• tev_~ 
cüh etti. Az zaman içinde l~ilız 
ıoayalizminin belli batlı mütevvikle 
•inden oldu, son derece mu~ 
olduğundan bu aiyaıi mesleke ~ 
akidelerini de kanıtırdı. Onun ıçm 
SOsyalizim bir aınıf mücadeleıi~den 
ziyade yeni ve kimil bir bmatiyan 
1 , 

lıktır, 
1893 de Kelr Hardie "Müatakil 

lı fırkaaı ismi altında ilk amele 
h " . . s d rkasını teıkil etnuıtı. ınow en 
~u fırkanın en nafiz azasından biri 
•ldu. Bir çok defalar meb'uı olma· 
ia çalııtı, muvaffak olamadı. Niha· 
j7et mütevali tqebbüüılerden sonra 
l 906 da, muhafazakirlarm azinı he
Iİıuetleri sıra11nda, arzusuna kavut· 

SOFYA 8 (Hususi muhabiri 
mi-ı:den) - Balkanyat oyunla· 
rında yüzme, fııtbol, bi-

r siklet, eskrim, motosik· 

1 
!et, binicilik müsabakaları 
olmu,tur. Bulgarlar bu müsa
bakaların hepine ittirak etmiş
lercfır. Türkler binicilik, eskrim 
futbol müsabakalarına, Yunan
lılar, yüzme, bisiklet, eskrim 
ve motosiklet müsabakalarına 
ve Yugoslavyalılar da futbol 
ve bisiklet müsabakalarına işti· 
rak etmitlerdir • Bu müsabaka
larda kazanılan galibiyet itiba
rile milletler ,öyle taksim edil
ıni,lerdir: 

şır Bu oyun oyuncular yoruldu· 

ğu zaman nihayet bulur. -:- -

Yiizme oe yüksekten atlama 
müsabakaları 

Yüzmede: 33 puvanla Yu
nanlılar birinci - 20 puvanla 
Bulgarlar ikinci. 

Atlamada: 11 puvanla Bul 
garlar birinci - sıfır puvanla 
Yunanlılar ikinci. 

Umumi taksimde: 33 puvan 
la Yunanlılar birinci - 31 pu
vanla Bul garlar ikinci. 

/skrim müsabakaları 
birinci Vasilef (Bulgaristan) 

ikinci Butasis (Yunanistan) 

Milli ekiplerle kılıç 
müsııbakalarında 

9 puvanla Yunanitaan birinci 
7 puvanla Türkiye ikinci (Bul
garlar en iyi eskrimcilerinden 
D. Vasilefin rahatsızlığı dolayı 
sile müsabakalara ittirak ede
memitlerdir). 

tan. 
Futbol 

Birinci Bulgaristan, 2 muzaf 
feriyet 4 puvan 5 gol zait. 

ikinci Türkiye 1 muzafferi
yet, 2 puvan, 2 gol nakıs. 

Üçüncü Yugoslavya, 11fır le birlikte Galatada, Voyvoda, Tür 
muzafferiyet, sıfır puvan 3 gol kiye Mili! hanındaki idarehaneınize 
nakıs. müraeaatları rica olunur. THE 

Motosiklet 
Birinci Yunanistan - (kinci 

Bulgaristan. 

CONSOLİDATED sigorta kum
panyasrrun 1:aafiye memuru Le 
Phonix de Vlenne Türkiye Şubesi. 

Ticaret itleri umum Mü-

3 üncü kolorau 
ilanları Umum Balkanyat oyunlan· 

na ittirak eden milletler alınan 
galibiyetler dolayıaile töyle tak 
sim olunuyor: 

dürlüğünden: Adanada meriı:ez ıkıtaat ve 

22 puvanla Bulgaristan birin 
ci • 16 puvanla Yunanistan ikin 
ci • 9 puvanla Türkiye üçüncü • 
4 puvanla Yugoslavya dördün
cü. 

Pazar günü aktamı oyunların 
hitamı münasbetile Bulgar o
limpiyat komitesi Biyat salon 
larında oyunculaar mükellef 
bir ziyafet verip oyunları kapa
mıştır. Bu ziyafete Kral Boris 
Hazretlerinin biraderleri Prens 
Kiri! Hazretleri, Dahiliye Na· 
zırı M. Soşanof, Maliye N aiırı 
M. Kirkinof, Harbiye Nazın 
Ceneral Kisof, Maarif Nazın 
M. Moradiyef, sabık nazırlar
dan profesör Mollof, profesör 
Danayilof'la Türk iye, Yugoıı

lavya ve Yunanistan sefirleri 
İştirak etmişlerdir. Oyunlara 
iştirak eden milletlerin mümeı 
islleriniıı nutuklarından sonra 
Prens Kiri! Hazretleri galiple
re mükafatları vermitlerdir. 
Bulgar Kralı Hazretlerinin bi
nicilik müsabakası için kupası 
yüzbaşı Lekorskiye Harbiye 
Nazın Ceneral Kiıof Hazretle
rinin kupası Türk binicilerine, 
Sofya belediyesinin yazı aervi
ıi Yunan yüzücülerine, Nafia · 
Nazın M. Koıtorkofun kupası \ 
Bulgar bisikletçilerine, Bulgar 1 

30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun müessesatı ihtiyacı için evvel
hükümlerıine göre tescil edilmiş ce münakasaya çıkarılan ek
olan ecnebi şirlretlerden (Alge 1 mek bu lkerre altı aylrk olarak 
mayne &v Gezel?ft "Lenz" unt · yeniden ıkapah zarf usulile mü 
ko Kolonyal Gezel?ft • Al~i- na!kasaya çıkanlmıştrr. İhale

ne Bav Gesellııc.lıaft "Lenz" und si 12 Birinci Teşrin 931 Pazar
oC kolonyal Geselşaft) şirketi bu ı· teısi günü saat 10 da Adanada 
kerre müracaatla şirkıetin umumi 7.fmka satın alma komisyonun 
vekilliğine şirket ınamına yapacağı ! da icra edilecektir. Taliplerin 
işlerden doğacak davalaroa bütün münakasaya iştirak etmek 
mahkemelerde dava eden. edilen üzer teminat ve tetklifnameleri
ve üçü.neli şahıs sıfatlarile hazır le ihale saatinden evvel mez
bulunmak üzre Mösyö Buch'u mün ıkı'.i.r satın alma komisyıonwıa 

ferit vekil tayin eylediğini bildir- miiıracaatlan.(350) (2747). 

kil
. 1 

Başve ı M. Malinofun kupa· 
11 Türk eakrimcilerine, Prens 
Kiri! Hazretlerinin kupa11 Yu
nan motosikletçilerine Maarif 

' Nazın M. Sorodiyef'in kupası 
Bulgar yüzücülerine, Bulgar o
limpiyat komitesi reisi Çaprati 
nofun altın kupası Bulgar mil
li spor federasyonuna, Türkiye 
idman birliklerinin kupaları 
Bulgar milli spo~ fe~eraayonu- 1 

na, Bulgar eskrımcılerine ve 1 

Bulgar Cokey kulübüne veril
;miştir. Yun<1.n sporculan Prens 
Kiri! Hazretlerine, Bulgar o
limpiyat komitesi reisi M. Çap 
raşkof ve Ceneral Lazarof Haz 
retlerine çok san' atkiirane İ§
lenmiş birer madeni levha ver
mişlerdir. Yugoslavya olimpi
yat komitesi de Bulgar olimpi
yat komitesine mükellef bir gra 
vür hediye etmiştir. Bulgar o
limpiyat komitesi, Türkiye, Yu 
goslavya, ve Yunanistan sefir
lerini fahri olimpiyat itaretleri
le taltif etmittir. 

miş ve ·lizımgden vesikayı veımiş
tir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere mu· 
vafık görülmüş olmakla ilan olu· 
nur. 

.r..cnebi memlekehere 
,giden tüccar ve 

seyyahlara 

lanka komıner~iJale 
İtalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers \Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, frank, İngiliz lira

sc veya dolan frank olarak· 
satılan bu çekler sayesin
de nereye gitseniz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanm her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çeıkleri en 
küçük tediyat için nakit 
makamında kolaylıkla isti
mal edebilirsiniz. Travel
lers çekleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
nanıayacağı bir şekilde ter 
tip ve ihtas edilmiştir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Elektrik akümiilAtörleri ıçın 
menfi cl.ektrod" hakkında olan bir 
ihtira beratı talebi için İ11tanbul Vi 
Jayet celil.esine 29 EylOl 1928 tari· 
hinde takdim olunUfP 27416 numara 
ile mlikayyet müracaat ilra:indeki 
hukuk bu kere fera~ veyahut kare 
verileceğinden mezkfu- !htl:ayi ...,. 
tm almak veyahut iaticar etmek ar
zUJıunda bulunan zevatın İstanbul 
Bahçekapı, Taş Han No 43-48 de 
ınükim vekili H. W. İSTOK Et.en-
diye müracaatları. 

San' at mektebi 
3 Teşrinievvel 931 cumartesi derslere •başlanıyor. Muallim 

Beylerle talebemize ilan olunur. (2883). 

lstanbul Evkaf Mü
dürlüğünden: 

30-9-931 tarihinde kapalı zarf uısulile müıtayedeye konulan 
Ankarada kain ikinci vakıf apartımanm toptan isticarma talip 
zuhur etmediğinden mezkfir apaırtmıarun aynı şerait ve esasat 
dairesinde pazarlık suretile (10/10/931) Cumartesi gtinü saat 
( 15-de) ihalesine karar verilmiştir. Anıkaranm en şerefli mev
kii olan İstiklil.l caddesinde ika.in (26) daireyi ve sinema ve 
gazino ile müteaddit mağaza ve yazrhaneleri müştemil elek
trik, havagazı, ıkalorifer, sı:ca!k ve sou'k su tesisatı gibi bütün 
levazımı cami bulunan me2Jldir apartımaru topren ve on sene 
müddetle kiralamak isti;nenlerin kanuni teminatlarile biırHkte 
me.ııkfir gün ve saat Ankara Vilayeti Mektupç.uluğıunda 

müteşekkil Evkaf ihale komisyon'U11a ve §ıemiti müzayedeyi 
öğrenmek istiyenlerin bu tarihe kadar her gün İstanbul ve 
Ankara Evkaf Müdüriyetlerine müracaatları. (3083). 

* * * Selimiye fırını için 499,200 
lkilo un kapalı zaırf usulile 19 
Teşrinievvel 931 de saat 16 da 
icra kılmacaıktrr. Taliplerin 
şartnamelerini cıkumak ve mü 
nakasaya iştirak etmek üzere 
yevmi mez:kfirde teminatlarile 
ıbirlikte KOM. a müracaatları. 
(354). (2751). 

Hava ıkrtaatınm !ihtiyacı 

için !bin !kilo tartar dört baskü
lün 31/10/931 cumartesi günü 
saat 15,30 da komisiyonıuımuz
da aleni münaıkasa ile ihalesi 
icra edilecektir. taliplerin şart 
nameyi almak ve münakasaya 
iştirak etmek üzıe.re fmdrklıde. 
ili K. O. SA. AL. KOM.nuna 
müracaatlarL (413) (3048) 

*** ıFaııkı fiatı ifayi taahhüt ede-
miyen mütealrhido ait olmak 
üzere K O. kıtaatı için odun 
pazarlık suretile 12-10-931 pa
zartesi ıgıiinü saat 16,30 da 
KOM. da ihalesi icra kdma
ca.kt:u:. Talıiplerin §artnamesi
ni alrumaık ve pazarlığa iştirak 
etmeık üzere KOM. a yevmi 
mezıkdrda müracaatlan. (418) 

(3090) 

1 
Askert fabrika· 

lar ilanları 

30/ 11/ 931 tarihinde lkapalı 

zarfla münakasasr icra edile
cek olan (21) !kalem ateş tuğla 
larmı tayin edilen tarihlerde 
Milliyet gazetesi lle§retmedi
ğinden münakasa günü 23/12/ 
931 tarihine S. (on beşe) tehir 
edilmiştir. Taliplerin yevmi 
mezkUr.da müracaatları. (2931) 

lstıuıbul birinci iflas mM»urlu
ğund.an: 

Bir müflise ait kaM, yazhıane,vt 
koltuklar 13-lG-931 tarmine mlisa· 
düf Sah günü saat 8 den itibaren 
asma altında ııatılacağrndan talip 
olanların 930/6 dosya numaraaile 
müracaatları ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

kadar lstanıbulda Divanyolun
da 118 numaralı husus! daire· 
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 8923. • 

Srra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al

malıdrrlar. 

Merkez acenta: Galata Köprü ba· 

11 B. 2362. Sube A. Siı:kcci Mühür. 

dar zade han 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(CUMHURlYET) 8 Teşri 

nievvel Perşembe 17 de 

MERSİN POST ASI 
(ÇANAKKALE) 9 Teşrin

evvel Cuma 10 da Galata 
rıhtımından kalkarlar. 
Mutat iskelelerden maa-

da gidiş geliş Unye, Fatsa' 
Ya ve Dönüşte Of, Sürme
ne'ye de uğrar. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 11 Teşrini
evvel pazar 14,30 da Ga
lata nhtrmmdan. ---
1000 tane kazan tutyası 

münakasa iı"e satın alma
caktıır. 

Teminat 0~, 10 dut". 
İhale 15110/ 931 saat 16. 

(2881). 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

Bumin Pınar 
llv;~::ı:el P l Z l 8 

günü akşamı 17 de Sir1keci 
nhtnnından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayara'k av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net ham altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

'• 
e 

,_ 

SO<rl!.ıA l'lAL'rA~A 
Dİ SERVETSİ MARİTİMI 
ALBANİA vapuru 11 Teşrini

evvel Pazartesi (Burgaz,Var ı 
oa, Köstence, Novorosisk, 
'Batum, Trabzon ve Sam
suna) gidecektr . 

KONSTANTİNOPOLİ va- ı 
puru 12 Teşrinevvel Sall 
(Napoli, Marsilya ve Ceno
va) ya gidecektir. 

İTALYA vaıpuru 13 Teşriniev 
vel Salı (Sitmar Levant 
Ekspres) olaırak (Pire, Na
poli, Manıilya ve Cenova) 
ya gidecektir. 

UMBRİA vapuru 15 Teşrini
evvei Perşembe (Rodos, 
Mersin, İskenderon, Trab
lus, Beyrıııt, Hayfa, Yafa, İl!· 
kenderiye, Mesina, Napol! • 
ve Cenova) ya gidecektir. 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtnn hanmma umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771-722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında Nat
ta Nasyonal Türkiş Türist 
acentaiye Telefon Beyoğlu 
3599yahut Istanbulda Eırnin
önünde İzmir sokağında 8 nu· 
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

D.ANAGNOSTOPOULO 

ve C. SlSKİDİ 
Yunan · vapur ıirketi 

PlRE -MARSİL YA 
için uri ve doğru posta. 

(ANDROS) Lüks vapuru 1> 
Teşrinievvel Perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye ala· 
rak (PİRE ve MARSILYAYA) gi· 
deccktir. Azimet ve avdet biletle
rinde azami tenzili!. 

Umumi acentaları: Ga/atada Çi
nili Rıhtım Hanında D. Anagnosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün seyahat acentalrklarıdır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

• Tayyare kanatlarına ait ıslahat'' 
hakkında olan bir ihtira beratı ta
lebi için İstanbul Vilayeti celilesi· 
ne 15 teşrinievvel 1928 tarihinde 1 
takdim olunup 28644 numara ile mu 
kayyet müracaat üzerindeki hukuk 
bu kere ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkfır ihtirayı satın al
mak veyahut isticar etmek arzusun 
da bulunan zevatın İstanbul Bah
çe kapı Taş Han No, 43-48 de mü
kim V'Cki!i H. W. İSTOK Efendiye 
müracae.tlaı ı. 
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Gayrimübadiller tak -
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Karar numaraları 801 ile 850 
arasında bulunan Gayrimübadille
rin yüzde 20 hesabile bonolarını al
mak üzere T eşrinievvelin onuncu 
cumartesi günü saat ondan on altıya 
kadar komisyona müracaatları. 

(3099) 
Bugün hava müsait olduğu ta1<dirde • 

Kız Kulesi Parkındajl 
Hikmet Riza Hanımın iştirakile ~ ı' 

Darüttalimi Musiki Heyeti il 
Son konserini verecektir. 4 

--. 

NESTLE 
ETiKETLERİ 

Büyük müsabakasının keşidesi 
28 Teorinievvel 1931 Çarşamba günü sabah saat 9 da Beyoğ

lu Tepebaşında ASRI sinema salonunda, icra edilecektir. Ke
ıtfded<on evvel dühullye kartını hamil olup teşrif edecek 
muhterem hazıruna meccani bir sinema müsameresi verilecek

tir. 
Senele.rdonberi devam etmekte olan keşidelerimizin gör

düğü fevkalade rağbet karşısında numaralı kuponla rımızı ha
mil toplayıcılarımızm hepsini istiap edecek derecede vasi bir 
sir.ema salonu buJunmadığrndan dühu1iye kartları t evziine mec 

bur kal<lık. 
Bu itibarla markalarımızı yaşatan muhterem müstehl.k 

lerimizden özürler diler ve sinunaya gc:mek isteye:ılerin Gala
tada Mumhancde 96-98 numarada k.iin yat.ıhanc'~·rimizden 

yetlerindcki 20 numaralı kupona mukabil bir dühuliye kartı 
almalarını rica ederiz. 

İstirahati umumiye nazarı dikkate alınarak dühuliye kartla
rının adedi (1000) olarak tahdit edilmiştir. 

Gazi Terbiye 
lüğünden: 

Enstitüsü müdür-
• 

Mesleki ve ihzari smıflaırda tedrisata 10 Teşrinievvel Cu
martesi günü başlanacaktır. 

Lise mezunu olup mektebe kayıtlan için 28 Eylfil 931 ta·ri
hine kadar müracaat etmiŞ olanların ve muallim mektebi me
zunu olup ihzari müsabakasını kazanmış bulunanların mek
tepte hazır bulunmaları lazımdır. (3041). 

Diyarıbekir Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

~ -
SAFiYE 

itibaren her akşam ZİVER Bey idaresindeki LONDRA Biraha11egindD 
Çiftlik parkıncaki muhteşem saz heyetine · iştirak edecektir. 

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

~~~~~~-=·~~-· -~ 
öksürenlere: Ka ran HAKKI EKREM 

ISTANBUL VİLAYETi ~----• 
Kız v~ Elılll HAYAT Lisan VP. Ticaret 
Erltek mektepleri 

Yeni ders senes:nde aşağıd~ki şekilde ve müdavimlerini hayata daha kuvvetli bir ihti
sasla atma'< üzre LİSAN ve TiCARET proğıamlarını tevsian tedrisata baş1ıyacaktır. Mek
tepler 2 el evre olup linci dcvrel"ri üçer senedir.Bu devreye ilk mektep mezunlarile o derecede 
tahsil görenler kabul edi!ir. İ dnci devre iki S;C!1edir: <?rta mektep m~z1;1nları veya birinci 
ihtisas Ticaret mekteplerı mezunlan kahul edılı;. İkıncı devre muhtelıttır. 

Kayıt için her gün saat ondan on altıya kadar müracaat edilir. Kız - Cağaloğlu Düyunu 
._ ___ Umumiye karıısında T. L. 22731. Erkek - Cağaloğlu T. L. 23630. 

.. ~SAL Tİ ve FRANK O 
BOY OK M E F RUS AT MAC AZA S 1 
Fincancılar yokuşu ~ Ankara şubesi 

No. 70 Balıkpazarı No. 173 
Telefon: 22732 Telefon: 1855 
Mağazamızda vukubulan harik dolayısıle 

Yeniden celbettiğimiz mefruşata dair her nevi modern perdeJik 
k,ıditeler, ipekli kumaşlar, tül mister perdeler, mantarlı muşambalar. 

Avusturya lıezaran takım ve sandalyalar, bronz karyolalar ve sair her 
nevi mefru~ata dair eşyaJrımız vürut etı;ııiştir. 

Muhterem müşterilerimizi yeniden mağazamıza celbetmek 
üzere liatlanmız da ,·ekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Mai'azamızı bir defa tesrifiniz menPaatınız icabıdır. 

NAZARI 
DİKKATE! 

Amerikan 
LİSAN vo 

SAN' AT 
dersaneleri: İngiliz

ce Türkçe,Fransızça, 
Almanı:a, Dikiş ve 
biçki. Türkçe ve İn
gilizçe. 
Daktilo ve Stenoğra 

fi derslerine başlamış 
tardır. 

Adres: Türbe Ça
tal Çeşme sokak No 
1. Tel. 22202. 

B. O. Altıncı Dai
re Şimal sokağı No.4 
Tel. B. O. 882. 

KİRALIK HANE 
Çemberlita~'ta Osman Bey 

matbaası arkasında dört yol ağ
zın.da denize nezaretli, bahçeli. 
iki aileye, doktorlara elveritli 
yeni tamir görmüş hane. İçin
dekih!r gezdirecek. Pazarlık i
çin Divanyolunda tramvay du
rağında 117 No. berber Musta
fa efendiye . 

Devredikcek ihtira beratı 

"Sellüloz mevadı ilya.tınm doku-
ma makinelerinden çıkıntılarında 

bükme ameliyatı,, hakkında olan bir 
ihtira beratı talebi için İstanbul Vi 
!ayeti <:elilesine 28 teşrinievvel 1929 

tarihinde takdim edilmiş olup 19842 

numara iJe mukayyet müracaat üze 

rindeki hukuk bu kere ferağ veya 
but isticar etmek arzusunda bulu
nan uvatın İstanbul Babçe~ı Taş 
ban No. 43-48 de mukim vekili H. 
W. İetok Efendiye milracaatlarr. 

Pertevniyal Vakfından: 

Yedikulede Hacı Hamza mahal 

le.inde Belgocat- cadde<ıi.nde bostan 
hlueel. Fnıinönünde VaLde Hanı 

tahtında 6 No. diikk3.n üçer sene; 

Alr.ııaray<la Alem Bey mahalleainde 
Nalıncı sokağında 14 No. hane ve 
Şişlide İzzet Pap 6okağmda Val
de apartmanının 6 No. dairesi birer 
ııene kiraya verilmek lzere yirmi 
gün müddetle ve açık arttınna &u
tttile müzayedeye konulınuttur. Ta 

Leyli • Nehari • Kız, Erkek 4---.. !iplerin yevmü müzayede olarak ta
Ana, ilk ve orta kısımlarını hevi ve mektepçilik alemindf 1 yin olunan Teş. Evvelin 31 ne mil
krdemi kadar hüsnü muvaf.faıkiyeti, ihlas ve ciddiyeti ve sadif cumartesi günü saat on altıya 

dürüst muamelatile tanınmış olan kadar İstanbul Evkaf müdiri')retin-

ş E M S U•• L M E K A"' T ı p de Pertevniyal i<laresi'1e veya En-
Müteahhidinin tayin edilmiş olan müddet içinde inşaat yapa cümene müracaatları (3077). 

matlığından dolayı fesh edilen Vilayet müşterek ayğır deposu Pek muntazam bir heyeti talimiye ile yeni sene tedrisatına 
ahır kısmile seyis dairesi 21851 lira 4 kuruş keşifli ikmali in- h;ı<hmı§tır. Kayıt muamelesine devam olunmakt:>dTr 
şaatına muvafık bedelle talip çıktığında 18 Teşrinievvel 931 Adres: Beşiktaş Yıldız Tel.Beyoğlu 2282 
tarihine müsadif pazar günü saat 12 de kapalı zarfla ihale edil-1--------------------------

rnek üzere 20 gün müddetle rnünakasya konulmuştur. 1 1NG1L1ZÇE ve FRANSIZCA 
Taliplerden keşifname ve şartnamesini öğrenmek istiycn- ••'l.•e•n•i•b~aşlıyanlar,orta ve yüksek derecede dört aylık sınıflar 

!erin Vilayet Daimi encümenine müracaat eylemeleri. ilan Umum "ı Bankacılık ve Muhasebe 
olunur. (2976). 

Diyarıbekir Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Diyarıbekir - Mardin yolunun 15X OOO -- 30 000 uncu kilo
metroları arasında yaptırılacak 11925 lira 68 kuruş keşifli ta

Dersleri 
15 Teşrinievvel<:le başlıyor 

Muktedir ve Tecrübeli Muallimler - Ehven Şerait 
Amerikan Lisan ve Ticaret Dersaneleri 

.Jeyoğlu şubesi: Meşrutiyet caddesi 42 Na.Tel Beyoğlu4975 
lstanbul şubesi: Alemdar caddesi No. 23 Telefon 21737 

miratı esasiyeye muvafık bedelle talip çrktığından 18 Teşrinev-1------------------------
vel 931 tarihine müsadif pazar günü saat 12 de ıkapalı zarfla 
ihale edilmek iizere 20 gün müddetle münakasaya vazedilmiş
tir. 

Keşifname \'e şartnamesini görmek istiyen taliplerin Vila
yet Daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur.(2975) 

Eskişehir vilayetinden 
Memleket hastanesi ameliyatanesinde yapılacak inşaat 2500 

lira bedeli keşifle 4/ 10/ 931 tarihinden 24/ 10/ 931 cumartesi gü 
nü saat on beşe kadar münakasaya konmuştur. 

Talipierin evvel emirde bedeli keşfin %7 buçuğu nisbetin
de teminat akçesi vermeleri bÜ gibi inşaatı yapmış ve mukte

BURSA Karilerimize--., 
lstanbul'un en meşhur: ·I 

PSALTi 
BÜYÜK TEFRISAT MAGAZALARI 

~ahiıbi Mösyö Psalti; bir kaç gün kalmak üzere 11 Teşrini
evvel pazar günü Bursaya azimet ve Haydarpaşa otelinde 
misafir olacaktır. 

En son moda ve asri mefruşatın muhtelif kataloglarını 
beraberinde getireceğinden siparişlerini vennek arzusunda 
bulunan zevatın ziyaretleırini kabul eylemeğe amade bulu
nacaktır ... Muhterem Bursalıların bu müstesna fırsattan İs · 
tifade etmeleri tavsiye olunur. 

dir bulunduğuna dair Nafia Başmühendisliğinden veya sahibi 1--------------------------
~alahiyet m.:kamattan alınmış ves~ka ibrazı lazımdır. İnşaat D H o R H o R u N 

1
• 

hakkında fazla tafsilat almak şartname evrakı keşfiyeyi gör- r. 
mek istiyenlerin muhasebei hususiye rnüdiriyetine müracaat
ları lüzumu ilan olıınur. (3075). 

• 

- --· 

Taksim,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviye 
tedavihanesi. Her,.Un sabahtan aksama kadar . 

Do.ıdor 
, 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lstiklfil cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afri'ka hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

İstanbul Defterdarlığın. 
dan: 

Kiralık odalar, havuz ve ahırlar. 

Kiğathane<le İmrahor köşkü müş

temilitından 6 oda 7 abn ve bir ha

vuzun kiraaı müzayedeye çıkarıldı. 

Senelik kirası 240 lira, kiralamak 
açık arttırma 14 Teşrinievvel 931 

çarşamba günü saat 15 te Defter.dar 

lıkta. (M-931/64). (2637) 

MAKINA·FiılM·PlAll· IT·(C!A 

LUM IERE 

-
( FOSFATİN. FALIER) 

~OCUKLARIN EN MÜKEMlHL GIDASIDIR. 
7 inci. 8 inci aydan ıtıbaren. memeden kesme zem. 
anlarında"• neşvu nUma esnasında kullanılır. oı, 
eürmeslnl ve kemiklerin teşekkUlünu teshil eder. 
Sıhhat ve kuvvet baht eyler 
>ter çocuiun hoşuna gider bır gıdadır· 

s 

1, ()UAI AULAGNIER, ASNIERES - PARIS (FRANCEl 

... , 
Çocukların neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
Kauaal~ nliych 11mum1yt •< 
ıiair rebatıuhlllan•• k•rtı bin· 
1erM doktorlar tarabodu tavıı· 

efiôfeiTato 
k•net i&lc:ı• dG11pa111 ber ••4 

rafılldıo .. udeler n ~ıaklar 
1>1,.-k ""' ...... ..,.etı. lıtallaıuı
ralı · pelı lıtJllk laWe cıırnulrtt
dirler. Hercoıaatde bula.nur. 

--~ 

Devlet Demiryol!an idares ı i anlan 

10 Teşrinıe ·JVel 931 tarihinden itibaren tatbik edilmek üze: 

re her hangi iki ista~yon a.rasında yapılacak pancar ve pancaJ' 

küspesi nakliyatına mahsus D.D./ 55 numaralı tenzilli bir ta· 

rife ihdas edilmiştir. Fazla ma!Umat için istasyonlara müra· 
caat edilmelidir. (2985). 

' " ... 
İdaremiz için pazarlDkla satın alınacak olan otuz altı kaletı1 

.hırdavat, sicim, elektrik malzemesi, battaniye, ateş tuğlas'.: 
kumaş ve saire malzemenin pazarlığı 12/ 10/ 931 tarihiwe ı:ıı~ 
sadif pazartesi günü icra Jnlınacağından taliplerin yevrt11 

mez'kftrda saat dokuzdan on bir buçuğa kadar mağazada isbal1 

vücut edeııek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki rnalzemeniıt 
müfredat listesi mağaza dahiline asrlmı§ olup nümune gedril 
mesi icap edenler için pazadrk günü nümunelerinin beraber, 
getirilmesi nümunetıiz vaki olacak tıeıklifatın kabul edilmiye· 
ceği ıilan olunur. (3100). 

1 1 lstanbuE Belediyesi ilan'- · 
-

Balat atelyesi için lüzımm olan 100 adet gürgen kalas 2JO 

kol ağacı 300 ispit gürgen, 5000 tekerlek parmağı, 10 ton ına· 

den kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliple! 

şartname ahnak için levazım müdürlüğüne müracaat ettneli·, 

dir. Münakasaya girmek için 170 liralık teminat lazımdır. 1311 

teminat ya nakten ve depozito suretile yahut lhükfu:netçe ınıı· 

teber tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat me!ı' 
tubu ile olur. lşlıu teminat mal<'buz veya mektubu ile şartıı3' 

me, teklif mektubunu ve Ticaret odasında akyıtlı olduğuııa 
dair vesikayı mühürlü zarfa 'koyarak ihale günü olan 12/ 10/931 

pazartesi günü saat on beşe kadar Enciimeni daimiye venrıe' 

lidir. (2595). 

* * * 
Beher metro murabbaırıa 4 lira •kıymet takdir edilen Aksa· 

ray yanğın yerinde 1690 - 1702 harita numaralı arsalar arasmd3 

6 harita numaralı yüzlü 174,11 metro murabbaı sahasında J3e' 

'ıediye malı arsa satılma:k üzere müzayedeye konmuştur. Tali9 

!er şartname almak için her gün Levaznn müdürlüğüne mii· 

~acaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 52,5 liıralrk temiııa• 
Iazmıdır. Bu teminat ya nakden ve depozito suretile ve yab111 

hülı:funetçe müteber tanınmış bankaların birinden birinden gt' 

tirilecek teminat mektubile olur. B şekilde teminat ile bera· 

ber şartname, teklif mektubu ve teminat makbuz veya rnek~· 

bunu mühürlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 29/10/ 931 

perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene veritrııt' 
lidir. (3102). 

• • • 
Keresteciler yangın yerinde kain ve mahalli Levazım rııiİ' 

dürlüğünde ıbulıuıan haritada irae olunan 210 metro murabbaı 
arsa derununda tuğla, kum ve çakıl gibi malzemei inşaiye d~· 
po edilmek an<:ak kereste depo edilmemeık ve ıbelediyece Jıl' 
.ı:um görüldüğü ta<kdirde tahliye edilmek şartile kiraya veril'. 
mek için açtk müzayedeye konmuştur. Talipler şartnaınef1 

görmek için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etrnel1
' 

dir. Müzayedeye giımek için 20 liralık teminat lazımdır. ~~ 
teminat ya nakden ve depozito suretile yahut hükumetçe Jl'I~ 
teber tanınmış bankaların birinden getirilecek teminat ıneıı· 
tubu ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale günü olar. 
29/10/931 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encüfl'l" 
ne müıracaat edilmelidir. (3101). ~ 
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