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Litvinof 
Litvinof 
Geliyor 
On bet aene enel bir aiyuet 

kthini ortaya çalapta deseydi ki: 
- Bir Klln gelecek, Ruslar 

Terklerin dostu olacak: bttttin 
sarp devletleri bu dostluğu kıs
kanacak l Yine bir giin gelecek, 
Y unaaiatan TOrkiyenin dostu 
olacak, bütlbı dtınya bu dostluğa 
pf•P 1' :ılacak 1 

Acaba bu siyasi kehanete o 
uman inanacak tek bir kimae 
pkar mıydı? Çok tOpheli. Bu· 
nanla beraber bugiln blitlln ci· 
han göriiyor ve biliyor ki T&rk 
Rus dostluğu ile T&rk • Yunan 
dostluğu artık aiyui bir kelui
aet mevzuu değil, tarihi bir ha
kikat mabaulOd&r. Soa onbet 
aene içinde yakın ıark memle
ketlerinin ıiyaıt b6nyeıi çok 
derin tahavvDUer ve inkıliplarge
çirmiı, Osmanb imparatorluğu 
nun en bOyllk dOımanı olan ba 
iki memleket TOrkiye cllmhari
yetinin billkis en b&ynk iki doa· 
ta ol muştur! 

Bo dostluklarm en 80D te
uh8rabndan olmak here B.pe
kilimiz iımet pata daha bir iki 
hafta enel Atinaya sidip geleli, 
timdi de Ru91anm hariciye ko
miaeri M. Ut\'laof Odesa tarl
kile memleketimize geliyor. Pa· sart• anno latanbula gelecek, 
doilruca Aukarilya sidccektir. 
Bu suretle Türk· Rus doatlajmı-
daki derin ve müateaa ami· 
miyetin en parlak bir delillni 
b&tlin lleme gasterecektir. 

Osmanb imparatorluğunun en 
bDyDk dUfmam olan iki memle
ketin bugiin Cnmhuriyet T&rkl· 
Jeainin en bOyOk dostu v.ıziye· 
tine ıeçmit olması M>~ bir tarihi 
zaruret, ne de siyasi tesadüf 
e.eri defildir; bu hadise bu 
memleketleri idare eden deyJet 
adamlannın yOkaek g3rlifleri ve 
buiretleri ıemereaidir ki umumi 
laarpten aonra her memleketin 
hallı tabakalannda . buaule gelen 
intibah cereyanlan da bu seme
NDİll idrakini teshil etmiştir. 

Bundan baıka T&rkler için 
Rua doatlujunun hususi bir kıy· 
met "'t; ehemmiyeti vardır. Bunun 
•bebı de Ttlrk-Ru doatluğunun 
Dk temel lafı, mDtarekeden ıon· 
n T&rldyenin mil1t nrhtım mah-

r Alt tarafı 4 UncU sayıfada l 
~A&u.ı 

Hakkı teslim 
etmek IAzım 

Balkan konferansında akalUyetlcr 
muelesi dolayıslle Yugoslavyayı 
brf1 metalebatta bulunan Arnavut 
bq murabbası: "Biz Yngoslavyadan 
fola bl.rşey istemiyoruz. Yalnız or
cada mncut olan bir muabedenln 
tatbikini lsteyoruz? Yugoslavya hu
dudan içinde bir milyondan fazla 
Arnavut vardır. Bunlar için mevcut 
muahede IJe kabul edilmiş olan 
batlann wunmısmı ve muabedcnin 
wblt olunmasını istiyoruz.,. diyor. 
Eter hakikaten Arnavutların talep
leri bundan ibaret ise kendilerine 
hat yermemek mümkün değildir. 
Koııferanıta Balkın birliğine candan 
taraftar görünen Yugoslavya murah
bulan da zannederiz. mevcut bir 
muahedenln tatbiki talebini çok gör
meyeceklerdir. 

Yoldaş Moskovadan Hareket Etti 
Balkan konf eransrnın ikinci ictimaı 1 Gazetecilik sergisi 

J 

Arnavutların notası ağır itham-
ları ihtiva ediyor 

Dünn:ü heyeti umumiyede Balkan posta ittihadı ve lstan
bulda enterbalkanik ticaret odası tesisi kararlaşhnldı 

(Yukande) 
dUnkl içti· 
madan bir 

intiba 

(Apııda) 
Murahhas• 
'ıar ve ga· 
). 

~etec ller 
'eylerbeCU 
uarayında• 

ki Ç*Jcll 

Hazarl•klar bitirilmek Uzeredlr 
Türk gazeteciliği 1 teşrinisanide 

tOOOncli yıl dönnmnnn idrak edi· 
yor. Iıtanbul matbuat cemiyetini· 
nin bu mlhıasebetle Galatasaray 
lisesi salonunda bir matbuat Hr-

gisi açacağını yazmıtbk. Sergiye 
ait hazırlıklar bitirilmek üzeredir. 

TOrk gazeteciliğinin yliz sene
aine ait eserler, sergide bet kı• 
sım halinde teşhir edilecektir. 
Birinci kısımda TOrkiyede ilk 
gazetenin neıri tarihi olan 1831 
den 1881 e kadar elli sene zar-
fmda çıkmıı olan bütlin gazete
ler ve bunlara ait vesikalar tet-
hir olunacakbr. 

ikinci kısımda 1881 den mer 
rutiyetln ılinı ~ .olan 19<1! 
senesine kadarkı devrm z1ibde11 
ai teşkil etmek üzere Sabah, 
ikdam ve Tank gayeteleri Dçlbı
cn kısım, 1908 dan harf inkıll
bma kadar olan zaman içinde 
çakan gazetelere aittir.. Bu kı
ıımda yerin mllaaadesme g6re 
mllmklln olduğu kadar çok g• 
zete, başlık, vesika ve saire ter 
bir olunacakbr. D5rdlincli imam 
harf inlolibı dewresiDİ ihtiva et-
mektedir. Beıinci ve son kısım
da gazetelerimizin harf ~llbı· 
nın tekemmtll ve teıisinden sonra 
aldıklan yeni medeni ve Avru
pai ıekil g&terilecektir. 

Muhsırrir ve muallim Selim 
NOzhet Beyin Tiirk pzeteciliği• 
nin yüz yaşına girmesi mllıJase-
-helile lıamladığı "TOrk ~te
ciliği,,iıimli kitabın tab'ı da De.
let matbaumda bir kaç giine 
kadar ikmal olunacaktır. 

Lik .Macları başladı 

- Bu adam neci b8yl6, Allahını -versen ? 
- 'lrketlhayrlye memurlarından oımall, ,ırket Hin asmak 

itin her llot rercien lsUfade edlror. 

Japonya harbe 
Hazırlanıyor 

Tokyo, 22 (A. A) - Harbiye 
nezareti Mançorideki Japon ... 
kerlerinin mevcudunu artırmadfq 
mndafaa vasıtatalannı ve kat
vetini çogaltmak maksadile man
çuri1e yeniden mitraly&z vem.
kineli tüfek göndermeje kanı 
vermittir. 
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Farmasonlar dinleyiniz ! 

Teşkilatın giz i mahiye • 

ve kısa tarihi 
Mahmut Esat Beyin üçilncll makalesi 

Biz, farmasonluğun beynelmilel vel 
gfynst telkinlerle, her yerde olduğu 

gibi bizde de bilhassa Türkten başka. 
lan tarfından iktısadi, ~iyasi, şahsi 

JntıikaJar•._ \'llsıta edilişi.tde milleti
miz için tehlike ve felal•et görüyoruz. 

Günün birinde, hatta im teş.ekkiilün 
aliklerlnce de farkına ,•,mlmaksızın. 

inkılabın ve vatanın dü;m::.nla:::-ınca 
bir şer aleti olarak kull~nılmasındnn 

korkuyoru7.. Netekim mütarel\C se· 
nelerinde bu yolda kullanıldığını gür· 
dük. 

• • • 
iV 

htikfimete verilen beyaıınameye ve 
farmasonluğun masonlarca herkese 
inandırılmak istenilen insanilik, mil
liyetçilik pren iplerine muhaliftir. 

Bu hale göre de farmason teski· :. 
J:itı hakkında kanuni takibat l f zım-
dır. Takibat farmasonhtl, "Siya i de
ğilim. l\liJliyetçiyim, insaniyim'' dedi· 
ği ve kendi ini böyle tescil ettirdiği 
halde ak~ini yapmakta bulunduğun
dan birde farmasonluk e asen siyasi' 
ve beynelmilel bir teşekkül olduğu ) 
halde hükumete karşı çehresini (1'ürk 
Yüyselme cemiyeti) maske;.-.ile iirtme
ye çalıştığından dolayı Jiızımdır ffk. 
rindeyiz. Bu iki •. . "' "' 

v 

Dahili 1 Ve 
Harici 

Rus hariciye komi
seri hareket etti 

ziyaret etmek üzere bugliıı refnkntin
de Tül'kiyenin l\lo ko\'a sefi r i H ü e· 
yin Hagıp bey olduğu hntrle l\tıı ı,o. 

lunmuştur. 

l\toskova, 23 ( A.A) - Ta!"; njarı ı 

Bildiriyor: !\t. Litvinofun ynkıncla 

Telg 
ıbrısta isyan çıktı 

Ahalinin mühim bir kısmı Yunaolstana 
Jltihak etmek istiyor 

Farmasonluk gizli bir teşekkül· 
dür. Gizli n sır kalmak onun elin 
şartlanndandır. Tescil muamelesi 
farmasonluğu gizli mahiyetinden 

kurtaramaz. Çünkü ne olduğunu, ne 
yapmak istediğini, ne yapmakta bu. 
lunduğunu, programının içini, dışını 

Farmasonluğun, kurunu YU tada 
kilisenin yahudiliğe tevcih ettiği zul
lümle mücadele için \"Ücuda getiril· 
mis gizli bir müessese olduğunu da 
muhakkak surette kabul edebiliriz. 
Dundan başka, o devir1erde yahudi-

Türkiye arasında ikaa çalıştıkları ma r-------------.. 
hüklımete bildiremez. Bildirmemiştir 
de •• Herhangi bir cemiyet kendisine 

u1u orta bir i~im çerh'ermekle onun 
kayıt muamelesi olmuş, bitmi~ kanu
nun hükmü yerine gelmiş sayılmaz. 

MeseJA Yahudi (Ileneberit Cemiyeti) 
kendisini (Tealii lslam grubu) .diye 
tescn ettirse, doğruyu gizlediğinden 

hakkında kanuni takibat hlzım gele· 
ceğinde şüphe yoktur. 

Biliyoruz ld farmasonluk milliyet 
Te vatan huduttan tanrmıyan bir te
şekküldür. Böyle olduğu halde ken
dlsinj (Tfirk Yükselme Cemiyeti) na· 
mile kaydettirmesi, snıf e milli. insant 
bir ha),r müessesesi gibi gösterme i 
hakikatlere uygun de ; ildir. 

Herhangi bir ismi verivermekle, 
herhangi bir teşekkülü kanun huzu. 

runda meşru kılmak kabil olsaydı; O 
vakit bir (Sui kast cemiyeti) nin adı-
na (Vatanı kurta~ma frrkasr) deme:k 
de kfifi gelirdi. Halbuki iş böyle de· 

ğlldir. L~zım olqn cihet, söziin öze 

uyma ıdır. Yani ismin faaliyete, 

prensiplere mutabık bulunmasıdır. 

Herkes bilir ki farmasonluk (Türk 
Yük elme cemiyeti) değildir. Çünkü 
bu teşekkülün prensipleri mmiyetçi· 
Jile dUşmandrf'. Herkes bilir ki far
masonluk snf insant değildir. Çünkü 
lyasldir ve gizlidir. Demek oluyor 

ki farmasonluğa (Türle Yükselme ce

miyeti firmasını vermek onun iç YÜ· 
zilnU bir kat daha saklamaktır. Bu 
bir. 

• • • 
Vnzlyeti diğer bir cihetten daha 

mtltalea edelim: 
Bir faraziye yapalım \'e bir an için 

faıımasonluğu kendi ini tescH ettirdi
ği gibi (Türk Yükselme cemiyeti) di· 

ye kabul edelim. Ona strf nisani, mil· 
ır bir hayır müessesesidir gözile baka· 
lrm. Bunun böyle olduğu muhakkak 
olsa bile filiyatla, tatbikatın bu md

ruz hale, hUkOmete verilen beynnr,a 
meye uygun olmadığını, hatta lıun

larla taban tabana zıt bulunduğunu 

anlamakta müşkülat çckilmiyccektir. 
Bir ve iki numaralı ynzılanmızda 
vu'Zuhln fspat ettik ki masonluk teı:;. 

kl1Uı, insanlığı sırf kendi camia~ın
da gören hotg{ım bir tarikattır. :'ırf 
in ani değildir. Siyasidir. Dugiin de 

politikacılık yapıyor. Hem tehlikeli 
bir surette yapmaktadır: Bunu ispat 
cdebmriz. Bundan ha ·ka milliyet çi 
tieği1dir1 Merasim kelimeleri bile lb· 
ranlcedir! .. Beynelmileldir. ::'\etel>im 
Türkiye baş fnrmasonu, Operatör M. 
Kemal beyin pek güzel dediği gihi, 
Yahudi, İngiliz, Arap, Yunanlı, Türk, 
:Acem il!h dan mürekkep bir (Far
masonluk camiası) vardır. Bu, ken. 
afslnt lnsanlığtn mUtebnki kısmından 
ayn gôrilyor. Ancak içine girenleri 

hangi mflletten olursa olsun kendi· 
sinden sayıyor. Yeni bir camin kur· 
..,.. 11!raşıyor. Bu slynsetini. mem-

1ekettn her tarafında s h·il ve nsker 
butftn mftesseseler aras111da yi.lrtitme
>:e ~}ışıyor. Du manzara, bu faaliyet 

ler, hıristiyan camiası içinde 
yüz hulamryorlardı. ltibarlnn 
yoktu. Her yerde hakarete ma· 
ruz kalıyorlardı. İnsandan bile 
sayılmıyorlardı. Bu \·aziyetin Ö· 

nüne geçebilmek ıçın hıristiyan 

mütenerfi7.Icrini de aralarına almaya 
başladılar. Du suretle me\~dlerinf ko· 
rumak, yükseltmek istiyorlardı. Bu 

nialara '"e mii,.küllere rağmen bu iki 

memleket münasebatı 10 sene süren 
1 

imtihan devresini muvaffakıyetle ge-
çirmiştir. Emperyalistlerin vaitlerine 

boyun eğmediğine Türk milletinin 

ı>işman olması için ortafüL lıiç bir se
bep mevcut olmadığını zannederiz. 

O millet Sovyet Rusya ile olan iyi 

münasebetlerini idame ctıtıi~ ve Tür

kiyenin Sovyetler aleyhine bir intri
ka ocağına çevrilmesine nıüsaade ey. 
lememiştir. 

teşcl1küle. kilisenin gazabına uğrıyan ~~~~~~~!!!!!!!!!~~'!"""'!~~~ 
protestanlnrla, krallann tahakkümü- lezzetle okudum. Belki onun 
ne isyan eden ihtilalciler de iltihak (Türk kalbi) bugünkü nılicadelemi 
ettiler. Yahudiler bu teşebbüslerinde hazırlıyan, bana kuV\"et veren amil· 
o kadar muvaffak oldular ki başlarr- lerden birisi olmuştur. 
na belfl olan papaslnrı da içler.ine al· GUn geçtikçe (Türk kalbi) , şümul
dılar! .. Ta İngiliz krallarrnr bile baş iti mhasile, manzarasile gözümün Ö· 

ma on yaptılar. Mal<satlarına erdi· nünde Ye duygularımın içinde titri· 
ler. Dizdeki masonla,., (Masonluk yor ve lx!ni yürütüyor. Aziz (Aka 
cümhuriyet$-fdir.)Diye bağıra dursun. Gündüz) ün farrnaşo11 olmadığını hi
Halbuki lngilterede bnşlannda lmı.lı lirim. ı~arma son diye s<:ıydığı büyük 
ta ımaktndırlar ! .. Bu tahlile göre de, isimlerin bir kısmı da bu tarikntten 
farmasonluk ihtilfıki Ye gizli bir cc- değildir. Geri kalanların sicill erine 

rniyettir. Siyas idir. neyr.elmileldir. i e ne ben ve ne de kendisi maliktir. 
Bir bakışa göre bunun eıo:ns1 Ynhudi- (Namık Kemal) in ' 'e sair<.'nin farına-
1iğin menfaatlerine hizmettir. son olması, Sabri hocanın olmnnrnsı 

Türkiycmizde kilbenin Ynhudili· bu mezhebi mutlnlrn Yükseli gös tel'e
ğc, protestanlığa zulüm Japmnsına cek, dışarda kalan1an \"eya alehtar 
imkfin yoktur. Zaten huna bütün bir olanları mutlaka Iıoca kafalı yapa· 
tarihimizin seyl'inde müsamaha celil· cnksa bunu kabulde mazuruz. O ,.akit 

Cemiyeti Akvam 
ufuklarında hava 

tebeddülleri 
Japon·Çin ihtilAfının Cemiyeti 

Akvamda mUznkeresine iştirak etmek 
üzere Amerikanın da bu cemiyet 
meclisine murahhas gönderdiği ma· 
IOmdur. Bu hAdise Adeta Cemiyeti 
Aham muhitinde Amerikanın Ce· 
mlycti Akvama kat'f olarak girmesi 
tarzında te14kki edilmiştir. Fakat 
şayanı dlb kat olan diğer ,okta var· 
ki bu da bAdiseyi efklln umumiye 
yl arzeden bazı Fransız gazete· 
!erinin Rusyayı da ayni suretle Ce· 
miyeti Aham meclisinde görmek 
arzusunu izhar etmeleridir. Bu ga· 
zereler '·Cemiyeti Akvam hakikaten 
Beynelmilel siyasi meselelerde mü· 
e5sir ir rol oyrııy:ıbilmek için A· 
merika ile qeraber yüzelli milyon 
n ü fusu olon Rut:yenın Ja bu oom;
yete iştirak etmesl lAzımdır,. Di· 
yorlar.Şöyle veya böyle bazı kuyudu 
ihtirnziye ile söylenen bu sözler 
Rusyau karşı aruk en ı,oru kapi
tali~t muhitlerinde bile bir tahavvül 
başladığını gösteriyor ..-e görülüyor· 
ki Rus dostlnnmızın CeneYre C...e
miycti Akvam borsasında itib:ırl arı 
yavaş yavaş yükseliyor! tebrik 
cdeıiz ... 

memiştir. Bizim din ve dünya işleri biz de bilmukabele bu memleketin t'n ..,,,,,_ _ _, _________ .....,. 

birbirinden ayrıdır. Yı:ıhudlerin ca- büyük hnlüskarı Gazi )fustaf.:ı. J{emal 
miden de korkmalarına mahal yok· Hazretlerinin, sonra Ismct Paşa
tur. Memleketimiz l\rallrk. padişahlık nın, Müşiir Peçzi Paşanın farmason 

değil, cümhuriyettir. safları arasında bulunmadıklarını, 
Şu halde bu teşekkülün manası farma on olmadıJdarını ileri sürm ~ ·,. 

ve hikmeti nedir? Mantık buna hiç te haksız görülmeyiz sanııım. Farma· 

diyecektir.. Fakat işin gizli bir cihe- sonluğa hücum etmekle Pğer biz ho· 
ti var. Varlığının sebebini kaybet- calıkla itham edileceksek dünyanın 
mesinc rağmen farmasonluğun hu- en son adamları (Lenin) lerin fanırn
gün de\·am ettirilmesinde bir sır var- son clü manı olduğunu si"jylersek mil· 
dır: O da, Milletler, memleketler nasız ve mantıksız ~ir m\ikabelt>cle 
haklar zararına şunun bunun şah c::i 

bulun:nuş ohcnğrmızı zannetmem. 
intrilta aleti olarak kullanılması· 

Şahısları bırakalım. pr(!nı:ıiplere ' 'e fi. 
dır! .. Kullamlryor da ... 

"' • * Jiyata bakalıın. 

VI • $ * 
Farmasonlann iddinla rına ,.e a. 

vaz a \'az bağrışmalarına bakılır~n 

dün) ada her şeyi, her iyiliğı onlar 
yapmı hatta on çıkan bir yazıya gö-

re inluH\p da ve istikhil mu ha rebeJc.1 

rimizdc en büyük hizmetleri onlar 

görmiiş !. Bunu ne hakla iddia edehi· 

Recep B. Manisada 
Manisa, 23 (Yakıt) - Fırka 

katibi umumisi Recep B. vilaye

timize geldi. Vilayet ve kuman

danlığı ziyaret etti. Saat üçte 
bilumum müessesat ve cemiyet

lerin ziyaretlarini kabul ve dilek

lerini dinledi. Geceyi arzuları 

üzerine vagonunda geçirecektir. 

M. Grandinin Berlln seyahati 

Roma, 22 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. Grandi Berline gideceği 

günün yaklaşması dolayısile va

ki beyauatındo Alman başvekili 

M. Brünin ile umumi mahiyette 
meseleler hakkında görüşeceği 
ni söylemiştir. 

Bana: "Unutma ki yobazlar da. 
papaslnr da fnrma onluğun al eyh in· 
dedir. &n de onlarla b?!"al.ıer mi O· 

luyorsun? Mustafa Sagrileri, onların 
kozunu mu müdafaa ediyor un?,, 
Diyorlar. Hayır! Ben bir 'fürk oğlu 
sıfatHe. güciirpün yettiği kadar mille· 
timin ve memleketimin !co1.unu müda· 
faa)a çalışıyorum. Asrımızda rolü 

liyorlar? Millet, ,•atan lrn r tarmn dn· ı-----------------------~--------------------~ 

şantajcılığa müncer olan hir mücssc· 
senin mahiyetini gij~ternıek is tiyo· 
rum. Ilana "Yobazlarla beraber olu
yor un,, diyenlere, müsaadclerile ha-

tırlatayım ki müdafaa ettfüleri far· 
mas onluk aflarında (Papas Fro,·) 
tar, (Mu tafn Sağir) ler. ( Fil esor 
Rıza Te\·fik) ter, ( Ca1'U!; .L~vrens) Jer 
\'ardır. Ne birincileri, ne de hu ikin
cileri rniidatnn etmiyelim. 1 i d:ıl ıwe
relere döken bir müe ses(' ka r ·sındn 
hakikatleri görelim; "e ~iiyliyelim . 

Memlekette( Yapılacak haşkn iş kal. 
madı mı?) Diyenler de ' 'ar. Yarsa 
ve görüyorlarsa onu da kendileri SÖY· 
]esinler 

• * • 
Se\•g-ili Aka Gündillün yazılarını 

vasrnın ta Ba .)rnmandanından bil~ iiJ, 

zaferine lmdar kaç farmason gö te
rilebilir? Bu yerde yatım binlerce 

şehitlcl'e, yaşıyım yiiz binlerce g<ızi. 
lerc hli rmets izlik olur. Dunu kim e

nin hakkı ,.e salahi)eti yoldur. . "' . 
Diz in anlığı masonluğun şantajcı. 

lığa rn rnn dar çerçevcı:.inden görıne

ri mu tnrip be~eriyetin mulcaddern h

na hakaret ayn rız. İnsanlığa hiz· 

met yalnız farnıa~onluk camia ına, 

hatta hu camia içinde birkaç şahsa 

yardım demek değildir. Bütün bir in· 
sanf~·etfn ıc::tn·aplarınr düşünmek. o
na çare aramak Hizımclır. 

Mahmut Esat 

Yakıt: Abone şartları: 

1 3 1 12 Aylık 
1\ unış Da lı i ldc l 50 400 750 1400 

Ilaricte - 800 1450 2700 

ilen sertlarımız: -------
Sn un 
Snnıim • 

Resmi 
10 J\ş 

20 -

1 lususl 
12,50 l\ş. 
Q-_ ;:ı 

KUçUk ilin •ertlarımız: 

1 2 
so 50 

3 
65 

4 

75 
l • l O Dcfıılı ~ 

100 l\uruş 

A - Abonelerimızin her uç a ylı · 

ğı için bir defa meccanendir 
H - 4 satırı geçen ilAnl:ırın fa7.lıı 

~atın için 5 kur uş ıammolunur 

Vaşlngtonda konu ulacak 
meselelerin başındadır 

"i\laten., gazetesinin hususi muba· 
biri, Fran5a baş,·ekili M. La,·al,ı Arne· 
rika ya götüren '"J[e • de • Fı ance,. vapıı· 
rundıın radyo ile şu telgrah çekmiştir: 

Bu vapurda nekadar da çok 
mali mütahassısı var. Amerikalı, 
Fransız, lngiliz. Büyuk, vasat, 
küçük. Dikkate şayan olan ta· 
rafta fU ki, Fransız ve Amerikan 
mali mütahassısları bir nokta ü· 
zerinde tam bir surette ittifak 
etmişlerdir, o da Vaşingtonda, 
Fransa ve Amerikanın, Altın mik· 
yası prensipini her ne olursa ol· 
ıun kati ıurette idame edecek· 
lerini resmen beyan etmeleri 
llb.ümudu&. 

Bu mesele hakkında, esasen, 
M. Laval ile yaptığı mülakatta, 
Randolph Burgess açık ve kati 
bir surette idarei kelam etmiştir. 

Sanfransiskonun Federal Re· 
serve bankası sabık idare heyeti 
reisi ve Randolph Burgessin ar· 
kadaşı M. Perrin bana dediki: 

- Hiçbir zaman hükumetle· 
rimiz altın mikyasını terketmiye· 
ccklerdir. Bu onlar için gayrı 
kabildir. 

Niçin iki hUkümet dünyaya 
kartı bu husustaki anlaşmalarını 
bildirmiyorlar. Bu, cehalet ve 
aptallık yüzünden sarsılan emni· 
yet ve itimadın yerine gelmesi· 
ne büyük bir mikyasta yardım 
edecektir. 

A merikadaki Alsas· Lorenlile· 
rin re:si ve Amerina mali mu· 
hafılile gayet ıyı müoasebatta 
bulunan bir şahsiyet olan Albert 
Blum de noktai nazarını şu su· 
retle hülasa ediyor: 

- Dünya buhranı iktisadi ol• 
maktan ziyade malidir. Paraya 
olan itimat yeniden teessüs ettiği 
gün, iktısQdi emniyette doğa• 

caktır. Şüphesiz yeni bir maden 
bulmak icap edecek amma altın 
her şeyin easıdır. Binadnal~vh 
altın esasını vakit geçirmec:en 
tarsim edelim. 

Bu meselenin Vaşington ':ion· 
konferansında görüşülecek ve 
noktai nazar ihtilafları arudecek 
olan ilk ve en mühin:lcrindeo 
biri olacağı şüphesizdir. 

M. Lavalin Vaşing~ona 
hareketi 

Nev- York, 22 ( A.A) - M. 
Laval Nev· Yorkta biç bir ecnebi 
ziyaretçinin görmediği derecede 
hararetli ve co.şkuo bir surette 
karşılanmıştır. M. Laval yanında 
kızı olduğu hnlde Vaşingtona 

hareket etmistir. 
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1 San'at Aleminde 1 

~-----~--• __ e_r_e~r____ Ertuğru• Muhsin 
Otomatik Belediyede: bev 2eldi 

An.karadan geJen haberler arasın
da 932 bütçesine dair sözler var. 932 
bütçesi bir Hne evvelkine :nazaran 
daha az rakamlı olacak. Çünkü geçen 
sene tahmin edilen varidat rakamlan 
tama.mile tahsil edilememiştir. 932 
senesinde daha mütevazin bir bütçe 
yapmak, hılJdtd varidata göre masraf 

telefonlar Şehir meclisi 

hesaplannı yürütmek hükumet pren
siplerinin esasını teşkil etmektedir. 
Bllhaua devlet işlerinde çok berrak 
ve hendesi görUş sahibi olan İsmet 

Paşa, birçok nutuklarında seneler
denberi bu noktaya ısrarln temas et-
mekiedir. Mütevazin bütçe, \"aridat
Ja masrafı Hakikatte birbirine trpa. 
tıp uyan hükiimet hesalH ancak uzun 
teerUbelerden, uzun tahmin del·rele
rlnden sonra u~ gun bir hal alabili
yor. MUtevaıin bütçe buhranlardan 
anf çöküntülerden uıak kalmak şar~ 
tile tıpkı hedefe nişan alan bir top 
gibi çatal teşkil ettikten sonra hede
fe dıııl olabilir. Halbuki günlerimi
zin fktısadi çöküntüleri, kabartıları 
~ad bir hale girmiştir. :Ru vaziyet 
ıçlnde tıpatıp mütevazin bir bütçeden 
bahsedilemez. Fakat şunu da hatır
lamak lazımdır ki, yaşadığrmız gün
lerin şartları, mütevazin büt~e şahibi 
olan devletleri. ticaret nıurnzeneleri 
açık vermiyen milletleri buhrana kar. 
şı siperliyor. Dünyayı saran buhran
dan en az zarar görenler. müteyazin 
bütçe, ticaret muYaz{!ııcsi açık ohnr
yanlardır. 

Dünyada tanktan ve dritnottan 
daha kuwetli sanılan lngitiz lira ·ı
nın tepetakla ini i 'e İngiliz buhranı 
İngiliz bütçesinin açığı, l"e ticaret 
muvazenesinin bozukluğu ile i1.ah rt

ditebltir. 
Türkiye için bütçe meselesi sade 

bir hükiimet meselesi değildir. Bir 
mlJlet ve milletin kurtulu9 hamle ini 
ifade itibarile dikkate lfıyıktır. Da
na şeatt nuliranlnr, daha lrnwt: tff1n-
hfdamlarla geçme~ı muhtemel olaıı 
932 senesine evvelden h~Hplr ve he:l· 
dest bir görüşle girmek. hesabımızı 
hakikate, iııtediğimize göre değil. 
l11eTcade göre tanzim etmek bir zaru
l'ettir. 

Bu zaruretin hükumet cephl' i mü· 
te, azın bütçe, millet cephesi milli ta-
sarruf, milli ermayenin dışarQ a a
kıp gitmeme ini temin etmek. küçüle 
küçüle, iktısadi mana ifade ctmiyc
Cek bir hal alan küçük il<tısadi akış-

1arı bir planla bir deniz e,trafı:ıda 
toplamaktır. Gelce-ek buhranlara kar
şı en mlihim ilfthlarımız hunlar ola
caktrr. 

Sadri f:frm. 

Valllmlz Ankaraya gidiyor 
Valt Muhitti:ı 8., bt:iÜn An

lcaraya g!derek şehre ait bazı 
rueıeleler Ozerinde dahiliye ve
kiletile telcrar t~mas edccelctir. 

E s 

Cıvardakl bostan kuyular1ndan 
niçin latlfade edemedi? 
Da Yutpaşa yangınının tahkika

tına devam oluomnktadır. Öğ
rendiğimize göre yangını itfaiye-
ye Beyazıt kulesi haber vermiş
tir. işin garip tarafı Mm. Roza
nın evi iyice tutuştuktan ve 
hatta yangın ilii yanındaki eve 
de geçtikden sonra bile mahal
leden itfaiyeye hiç bir haber 
verilmemesidir. Esasen yangın 
Rozanın evinin orta katını tutuş
turdukdan sonra evdekilerin ha
beri olmuş ve Aksaray polis 
merkezine haber verinceye kadar 
da kule yangını görmüştür. 

Polis raporuna nazaran itfaiye 
beş dakikada yangın yerine ye
tişmiftir. Evveli terkos musluk
larından su almağa başlanılmış 

fakat bu kafi gelmeyince bir 
taraftan denize hortum salıveril· 
miştir. 

Dünkü sabah refiklerimizden 
biri itfaiyenin en yakın bir yer
de bulunan bostan kuyularmdan 
hiç istifade etmediğini ve bu 
suretle yangının sirayetinde amil 
olduğunu yazıyordu. Halbuki 
alakadar zavattan aldığımız ma
lumata nazaran vaziyet sudur: 

Bostan kuyuları yanan evlerin 
ta yanı başında olmasına rağ
men beş ton ağır:ığındaki uo
zözlcrin bostana sokulabilmesi 
kabil olamamııtır. Ancak bun· 
lerdan en küçüğü ilk ande bu 
işe tahsis edHmif, güçlükle su alı
nabilmiştir. Aynı gaz.ete itfaiyenin 
denizden ilk hamlede su a'ma· 
dağını ileri sürüyordu. Allkadar-
lardan ögrendiğimize göre itfa
iye terkos musluklarında kafi 
miktarda su bulamsyınca derhal 
denize hortum uzatmıı ve batta 
ilk cDmlede daha yakın olan bir 
kanalizasyon çukurundan bile su 
almıştır. Yangının genişlemesi 
vaktile itfaiyeye haber verilme
miş olmasından ve lerkos mus· 
Juklarındaki suyun az bulunma
sından ileri gelmiştir. T ahtikata 
devam o'unmaktadır. 

Hayvan •ergisi için 
T eşrinievvclin 26 sında Dol

ma bahçede açılacak olan bay· 
van sergisi için kayıt muamele· 
sine nihayet verilmiştir. Aldığı· 
mız malumata göre sergiye 100 
at, tay, no merkep, katır, 80 
buğa, inek, 50 koyun ve daha 
bir çok nevileri ile ceman 400 
kadar hayvan kaydedilmiıtir. Bu 
hayvanların bir iki gün zarfında 
muayeneleri bitirilecek, ve sergi 
26 tefrinievYelde açılacaktır. 

29 teşrlnlevvelden 
itibaren kullanma

ğa başlanıyor 
lstanbul cihetindeki telefonlar 

29 teşrinievvelden itibaren oto· 
matik olarak l<ullanılabilecektir. 
Beyoğlu, Kadıköy ve sair mm. 
takaların otomatik tesisatı he
nüz ikmal edilmediğinden bura
larda eskisi gibi konuşulc.r.aktır. 
Otomatik telefonların nasıl kul
lanılacaklarından bahsetmeyi fay
dalı bulduk; 

EvvelA ahize yerinden kaldırı· 
laıak kulağa götUrülecek ve orta 
yilkseklikte mütemadi bir sesin 
gelişi beklenecektir. Bu ses duyul

. duktan sonra parmak dairedeki 
2 numaralı delikler konlarak sol
dan sağa doğru döndürülecek, 
maniaya gelince parmak çekile· 
rek yuvarlak kendi haline bıra
kılacaktır. 

Böylelikle konuşulmak isteni
len mahallin numara ıırasile ma
nia ya döndürülecektir. 

O vakıt hafif ve fasılalı bir 
vızıltı işidilecektir ki bu da ise
nilen numaranın çmgırağının çal
dığı gösterir. Eğer numara meş
gulse kuvvetli ve fasalalı vızıltı
lar işidilir. 

Rehberde bulunınıyan veya· 
İıut cevap alınmayan numaralar 
için Ol, bozukluklar içimle 05 
numarayı istemek lazımdır. He
nüz otomatik işlemiyen diğer 
santrallarla şu suretle konuşula
bilecektir: 

Beyoğlu için 4, Kadıköy iç:n 
6 Bebek, T arabya, Bliyükdere, 
Pafabahçe, Kandilli, Erenköy, 
Kartal, Yeşilköy, Bak1rköy, Bü· 
kada, Heybeli içinde 8 numara· 
ları çağırmak, istenilen numara
yı ukisi gibi söylemek Jiıımdır. 

Kıaa Haberler 1 
~-K1rkından sonra - : ı u rsa h:ıpi· 

sane~indc kırk ) aşlıırın da iıç mahkOın. 
hapisana müduülüA-une müracaat edt:rek 
gösterdilı:leı i arzu üurine sünnet edilmiş· 
!erdir. 

T~v~~~ - Ankara posta ve telgraf 
başmudu r uğu vcznedm mchmet Uey, 
açığı çıktı i'rınd:ı n te\ kıf ed i lmiştir. 

Şark demlryollarm - Sark de· 
miryollarının memleketimiz dahilindeki 
kısmının yerlı ı ·r srrma\"cdar grup tarı· 
fından satın a ı ıı masına te,cbbüs edıldiği 
\C Alpull u şeke r fabrı~ıı-ı şirketinin de 
bu gıupt:ı d:ıhil olduğu h:ıber verilmek
tedir. 

Se~i' ... Kol~~p ! ' - Buradan kaçar gibı gidi~incJeı/, 
dedi, Esteri gelip gör~ceği hal.kında· 
ki sözil tutn11yacn~nı anlanıı!';tım. 
Şimdi bndl kendime nidn arka-:ın
dan gitmediğime pi maııım. Ho<: ar
kasından ko tumdu amnıa, ç~ktan 
kaybolmu tu bile .. 

• 
Yazan: Jecques La Guerche Nakleden: fa. 

-30-
Dedi . .Madlen i mini taşı)an ka

dın birdenbire dündü. Bir an iki kn
dın bakı tı]ar, onra, nıadnm Fer
nand güldü: 

_ Ya, dedi, hakiki ;sminizi unut
mamışsınız. ize "Karçiçeği'' tuvaleti· 
ni giyip gelmenizi Ü) liy~rektim 

Madlen gitti, bu tuvaleti de gös
terdikten sonra işine de\ am etti. 

Akşam üzeri bir işci kız gelip ken. 
dlııinl müdirenin görmek ıstediğini 

söyltylnce, Madlenin kallı" sıkışdı. 

Müdire: 
- Yavrum, dedi, çok teesı üf ede 

rlm ki sizden nyTılmak mecburiyetin
deyim .. Fakat ne yapa) ım... Sizden 
evnl burada Suzan i minde bir mo
delcimiE ,·ardı ... 

Bu ismi sö} ]erken miid~:-e gene 
oaa dikkatle bakıl ordu. De\'am etti: 

- Biraz rahatsız olduğu için ay. 
nlmı§tı, ~imdi kendisinden haber al-

dım, tekkrar i ine dönecekmis. Bu
nun için izden ayrılmak mecburiye
tinde) im. 

Madlen başını eğdi, müdire: 
- Çok müt~s ifim, diye tc'crar 

etti, çok hoşuma gidiyort!unuz. 
l\ladlen ordu: 

- Ne zamana kadnı· daha burada 
kalacağım. 

- Bu ak amdan itilıaren artık s i
ze ihtiyacım yok. 

Ye müdüre arkasını döndü. 
İlk ziyaretten iki giin sonra \n

dre Darföy tekraı· . esili ıi) aret etti. 
Gencin J üzün deki endi'-eJi nmnachn 
Se il. derhal ~iizanın k<'ndi in· "İui' 

.. ,... 1 , p 
gormec 1 rınj anladı. 

- Demek ı;-elip sizi görmedi? 
- II.ıyır, sizin bir h:ılıeriniz ,·ar 

mı! 

Andre. büJük bir )\ik alt d e-
·ı · 'b' d" ın a zı mış gı ıy 1. 

- ı için benden kaç ıyor diye in
l~di, ~e \ar? Benim geldi~i,nıi kendi· 
sıne oyleyince size ne dedi? 

-Cok miiteessir oldu ... Emin olu
nu7. ki "izi cok e\ i) or, ;ı) 111 zamanda 
pek rahat ız ,., muazzep gtirün~yor· 
)ardı. 

Andre, Sesilin gözünün içine ha· 
karak: 

- Rira ederim. dedi, ha\'atında ne 
Yarsa bana sÖ) leyiniz. · 

Sesil ~iddetle itirnz etti: 
- Emin olunuz ki bir sev bilmh·o· 

• w • 

rum, hic bir sey ... 
- ahi mi? ~ize bile bir ı-cy öy

lemedi mi? E' ini terketliğinden beri 
nasıl hayat ürdiığünü ize de ·öyle
medi mi? 

- Hayır, yalnız ağladı . Onu cok 
S.11 o zaman Süzanıa ıeli§ini H betbaltt buldum ... th le zannedfyor~m 

nasıl görüştüklerini anlattı. ki bir şey .... Yahut birisi onu Sİ;tden 

Ay başında toplanıyor 

Istanbul şehir meclisi ikinci 
içtima senesine ay başmda baş· 
lıyacakhr. Belediye kanunu mu
cibince vali tarnfından içtimadan 
bir hafta evvel azaya gönderil 
mesi icap eden davetnameler 
ve ilk içtima ruznamesi hazır

lanmıştır, azanın adreslerine gön· 
derilmek üzeredir. Bu senenın 
ilk içtimaı 1 teşrinisani pazar 
gnü saat ondörtte aktedilecek· 
tir. Bu içtimaın ruznames"ni ri
yaset divanının, daimi encüme
nin ve ihtısas encümenlerinin 
intihabı teşkil etm~ktedir. 

Şehir meclisinin tabii reısı, 
belediye kanunu mucibince va· 
lidir. Birinci reis vekilliğine Sa
adettin Ferit, ikinci re;~ vekil
liğine de Necip Beylerin tekrar 
intihap edilmeleri aza arasında 
kararlaştmlmış gibidir. 

Daimi encümenin teşkilinde 
bugün encümende bulunan zeva
tın mühim bir kısmı tekrar in
tihap edilmekle beraber bazı 
değişiklikler olacağı söylenilmek
tedir. 

Maarifte 
Vekilete mUracaat eden 

muallimler 
Orta tedrisat muallimlerinden 

bir kısmının maarif vckiletine 
müracaata karar verdiklerini 
haber aldık. Öğrendiğimize göre 
bu müracaatm sebebi şudur: 

340 senesinde neşredilen orta 
tedrisat muallimleri hakkındaki 

kanuna göre neşir tarihinde va· 
zifede bulunan ve kıdemi çok 
olan muallimler ancak bir, iki 
derece zam görmekte ve yükaek 
mektep mezunu muallimlerin iki 
senede bir zam almalan lazım 
geldiği halde bundan istifade 
edememektedirler. 

Diğer taraftan kanunun neş· 
rinden ıonra muallim olanlar 
kıdem müddetleri doldukça zam 
gördilkleri ve hatta bunlardan 
idari va:ııfeler kabul edenler de
receleri kıdemlerinden bile ileri 
geçtiği halde; mesleğinde eski
mit muallimlerin kıdemleri ile 
kat'iyyen mütenasip olmıyan bir 
maaş almaları bu muallimleri 
mağdur mevkie de dütürmckte
dir. 

Ôğrendij'imize göre bu arada 
vekiletten icap ediyorse kanun
da bazı tadilat yapil ması da rica 
edilecektir. 

uzaklaştın) or ... 
- Birisi mi'! Ah... Muhakkak hiı· I 

aşıkı yar!.. 1 
Andre inirli inirJi odada ) ü: Ü· 

meye haşladı. SesiJ onn mü fil, bir 
nazarla bakıyordu. 

- ZarnJlı Süzan, dedi, kend isini 
şimdiden itham etmi) elim ... 

Andıe omuzlarını sili.ti. Se il de
,am edi;>oıdu: 

- Farzı muhal bu hb) le ol a hile, 
sizin müsnmnhanıznda nıı cl ehnlet et
mesin? Bü>ük hir sehirdt'. yalnız \C 

bu kndnr güzel bir ı,ız .. 
Sözlerinden 7.iJ ade Sesli in se-:in in 

tnthlığı 'e efkati, Andreyi tesl.in et· 
mişti. 

- Hayır, dedi, ona bir şeJ demi· 
yorum. Fakat )•alnrz. benim hunu 
daha doğrusu kendisini anlıyaoiiece
ğlmi dü ünmeliydi .. Hatta aff edece
ğimi ... Benden korku) or .. Çünkii dai
ma ona karşı bu hususta ert da, ran
dım .. Buna mecburdum., Zira annem 
çok mü amahak:trdı. 

- SUzan, bunu anlı) abileceJ, dere
cede zekı ''e akıllıdır.. Sizden hana 
dalma minnetle ve ı::ill,rnnln hah e· 
derdi.. Avdetinizi haber ver.ince biri 
halini görseydiniz .. 

lstanbul ~okakları filmi bir 
aya kadar gösterilecek 

Bir müddettenberi Pariste bu
lunan Darülbedayi rejisörü Er
luğrol Muhsin bey dün Ekspres-
le şehrimize dönmüştür. Ertui
rol Muhsin bey, kendisile görü
şen bir muhaıririmize seyahati 
hakkmda şunları söylcmittir: 

- "Kaçakçılar,, ve "lstanbul 
sokakları,, filimleri muvaffakı
yetle i" mal edilmiştir. lstanbul 
sokakları, bir aya kadar lstan
bulda gösterilmeğe başlanıla· 

cakhr. Paris sefiri Münir beyle 
iktısat vekili Mustafa Şeref bey 
fılmi beğenmişlerdir. 

Filimde 9 farkı vardır. Bu 
şarkıların bir kısmı eski, bir kıs
mı yenidir. 

Poliste: 

Şüpheli ölüm 
Kabataşta Fatma Hatun ma• 

hallesinin Bağbudama sokağın· 
da 29 numaralı hanede oturan 
eczacı binbaşısı Remzi bey Gll
müşsuyu hastanesinde vefat et• 
miş, fakat vefah GümDısuyu 
hastanesi sertababetince ıüp• 
heli görüldüğünden müddeiumi
liğe haber verilmiştir. Makamı 
iddia cesedin morga gönderil• 
mesine lüzum göstererek tabki· 
kata başlanmıştır. 

Direıe çarpan otobUs 
Üsküdarda kılıçbağında 41 

numaralı evde oturan 4328 nu
maralı tof ör Reşit efendi idare
sinde bulunan Ka%lm efendiye 
ait 3586 numaralı otobüs dOn 
saat 12 de içeri~inde müıteri 
olduğu halde Taksime gelmekte 
iken Osman beyde ani olarak 
önüne çıkan bir adamı çiğneme• 
mek için direksiyonu sol tarafa 
kırmış, fakat bu yüzden 250 nu• 
maralı tramvay direğine çarp
mııtır. Otobusün ön tekerlek 
ve yan çamurlukları parçalan
mışaada kimseye birtey olma
mıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

GUzel kadın bulacakk•n-
Kuruçeımede oturan askeri 

mütekaitlerinden Hikmet B. ev
velki gece Taksimden geçmekte 
iken sabıkalı yankeıicilerden Ka
bataşlı Altın diş Ömer kendiıi· 
ne yaklaşmış, konuşmağa baıla• 
mıı ve kendisine giizel bir ka• 
dın bulacağını söylemiştir. Bunun 
üzerine Hikmet B.le Ömer Par
makkapıya doğru {İtmefe bıı· 
lamışlar, bu sırada Omer birden 
Hikmet B. in üzerine ablmıı ve 
karmanyola etmiştir. 

Bu taaruz esnasında Hikmet 
B. in feryadı işitilmiş ve etraftan 
yetişen zabıta memurlan tua• 
fından Ömer yakalanmışbr. 

mfrnj olmadı. 
Ye genç adanı ı~afasında yerle~mlf 

olan fikri sabite a\det ederek: 
- Hakikaten nerede oturdufunu 

bil mi) or musunuz? 
- Dunu kend · ine söyletmek için 

o kadar uğraştım ki .. 
- F.ıhrikadan niçin çrktrğrnr da 

sÖ;> lemcdi mi? 
- Bana bir daha fabtikaya gitmi

;) eceğini Ö} le:> ince o kadar betb1lht 
göriinii;> ordu ki ısrar <>tmedim .. 

Andrl'nin he;>ecanr fc\kalade idi: 
- Ne yapa) ım, yarabbim"! Ne ya

pa)ını? 

Tekrar odıula dola~nıaya başla
mıştı .. 

- Pli erni ınüraeaat etmeli? Ne 
diye'! J{imsenin ÜlZ) iJ,ı altında gÖ
ı·ün mii) or ki.. . ıhhati yerin dl' .. Ser
heı;tce gezi) or.. Büluğn da ermi~ 
J~ im e) e hesap H rme)c mecbur de
ğil... Ah .. Onu Pa ri le bulacağım dt
J c ne ı,adar se\ ini~ orduııı. 

Andıenln gözlerinden yaşlar akı
) ordu. 

&!611 onu tese11i edememek •zıt" 
ile mustarip idi. -Bitmedi-



~ 4-VAKIT 24 Teşrioevvel 1931~~=====~~"'!!!"!!!!:!=~~=~~====~~===~~=~~~""'"'."'!"===~=~~==~~~ 

Balkan konferansının Litvinof 1 Greta Garbonun Hususi Hayatı 1 •k• • • • Geliyor • . -
1 ıncı ıçtımaı ı B•ş m•kalem;zden mabaat 1 Isveç yıldızı kadı·feyı·, ku" r-

[ Ust tarafı J inci ~ayıfada J 
gaye itibarile Akvam ct"nıiyeti zihni
yetine muvafık olduğunu söyliyercl< 
konferansa muvaffakıeyt temenni et
tL 
Sulh bUrosu ikinci reisinin 

sözlerl 
M. Cummings'ten sonra reis konfe

ransta müşahit sıfatile hazrr bulunan 
beynelmilel Sulh Büro~n ikinci rei~i 
Dr. l\i. Ludvig Kid'e sÖ7. verdi. 

Beyaz sakallı yaşlıca ve ı:;evimli 

bir zat olan M •. Kid hita~t kürsiisU· 
ne yaşından umulmıyacak bir çe,·ik
likle ve adeta koşa, koşa geldi ve 
Fransızca olarak: 

- Konferans müzakeratı Fransız· 
ca olarak cereyan ettiği halde Alman· 
ca söz söylememe müsaad~ ettikleri 
irin muhterem reis Hz. ne teşkkUr 
derim.,, 

Dedikten ı:;onra mütereddit bir li
sanla ve adeta kekcliyerek sözlerine 
devam etti. Fakat bir aralık Fransız
ca olarak başladığı cümleyi tamamlı. 
ya.mayınca: 

"- Almanca söylemek daha iyi!,, 
Dedi. Ve herkesi şaşırtan bir heye. 
canla Almanca çok güzt~! bir hitabe 
söyledi . .Muhtelif yerleri:tde alkışlar. 
la kesilen bu hitabede bilhassa dedi 
ki: 

tirilmesi için çalıştık. Balkan kara 
yollarının ıslahı ile deniz yollarının 
kısaltılması için en muvafık gördiiğü· 
müz tedbirlerin tatbik kabiliyetlerini 
tesbite çalıştık. Belki temennilerimi· 
zin umumiyet itibarile talıakkuk et
mesinin biraz müşkül olduğu söylene· 
cektir. Fakat bunların alakadar Bal
kan devletlerince kabul edilmesi bile 
konferans için büyük bir kazanç ola
caktır.,, 

Reşit Saffet bey rapordan sonra 
münakale komi~yonu tarafından alı· 
nan kararları okudu. 

Bunlardan en muhimi Balkan pos
ta birliği hakkında verilcıı karardır. 

Balkan devletleri tarafından tas
dik edilmek şartile bir Balkan posta 
ittihadı mukavelesi haı'lflan mı~tır. 

Buna nazaran Balkan memleketleri 
posta nakliyatı noktai narnrındnn ta. 
mamile bir memleket addedilecek ve 
6 balkan memleketi diğer ecnehi m('m 
lketlere tatbik ettikleri tarifeden da
ha ucuz ücretle aralarında posta n:ık· 
liyatı yapacaklardır. Bundan başka 
üzerinde "Balkan Posta İttihadı,, ya
zılı pullar çıkarılarak Balkanlar ara
sında.ki muhaberatta kullanılacak· 

tır . ., 
Reşit Saffet beyden sonra Yunan 

murahh:ıslarrndan l\f. Verde1is daha 
- Bizim buradaki vazifemiz çok ı:;onra da Yunan baş murahhası l\f. 

basit ve mütevazıdır. Çünkü biz hu· Papanastasyo söz aldılar. 
rada ihtiyacınız olduğu takdirde !'ili- Yunan baş murahhasının 
ze yardım etmek üzere bolunu- sözleri 
yoruz. l\laamafih bizim yardımımıza M. Papanastasyo dedi ki: 
muhtaç olmadığınızı görmekle daha -Görüyorum ki münakalat komis· 
mes'ut ve bahtiyar olacağım. Burada, yonu müsbet bir neticeye varabilmek 
bu kadar parlak bir fikri takip et· için büyük gayretler sarfetmiştir. 
tiğini gördüğüm Balkan konreransı· Şimdi bize teveccüh eden münaka. 
nın birincisini Atinada toplamak te- şa ve müzakereleri süratle bitirip ko· 
şebbil!'lünü geçen sene muvaffakıyetle misyonun tek1iflerini kahul etmiş ol
başarmış olan 1\1. Papaımstasyoya doğumuzu göstermektir. Bundan baş. 
Mlhass teşekkür ederim. Beynelmilel ka mesaimizin muvaffakıyetle hitam 
Sulh Bürosu namına bü:- ük muvaf. bulması; iyi bir et-ıer meydana getir· 
fakıyetler temenni etmekte olduğum meye uğraşarak çalışmış olduğumu
Balkan konferansı, hüror.ıuzun tam zun da bilinmesi lazımdır. Hepiniz lıi· 
m!na ve mefhumuna dnhi1 bulunu- Jiyorsunuz kl buradaki mesaimizle 
yor. Birleşecek n kuvvetli olacaksı- milletlerin mukarenetini meydana ge
nız. Fa.kat o zaman unutmamalısınız tinnek istiyoruz. Filhakika posta itti· 
ki menşe ve mebdeiniz gulh bürosu- hadının bir an evvel tahakkuk etme
dar. Am ve şamil bir ~kilde kendi si arzusunu da izhar ettik. Fakat 
menfaatlerini göz önünde bulundur· farzediniz ki altı Balkan devletinten 
maksmn dünyada hiç bir muvaffakt· birisi her hangi bir sebeple bu 
yete erişmek kabil de~ildir. Daima mukavele>; imzadan imtina et
mefkQre, adalet ve beşeriyC"t için ca- miş olsun; o zaman bu mukavele, 
Iışmak lazımdır. Hiç bir mani sizi bu konferansın bir ikinci mukaveleyi ka· 
yolunuzdan alıkoymamalıdır. Azmile rarlaştırmasına intizaren muallakta 
bugfinkU konferanstan yarınkine ve mı kalacak? Oyle zannediyorum ki 
yannkinden daha sonrakilere doğru posta ittihadı mukavelesinin iki ,·eya 
sebatla ve hedefinizi k:ıybetmeden üç Balkan devleti tarafından tasdik 
yUrUyünllz. Ye Anupa ile beraber edilmesini müteakip mer'i olacağını 
dünya sulhunu tnrsin \'C lalıkim edi- ifade eden bir maddenin ilavesi bu 
niz. llerideki nesillere vereceğiniz temennimizin hemen tatbikini temin 
milli mirasın en büyük ve en mühimi için çok faydalı olacaktır. 
bu hediyeniz olacaktır.,, Bu maddeyi ilk imza eden devlet. 

MUnakale komisyonunun raporu )erle birlikte imza koymamış olan 
Şiddetle alkışlanan bu nutuktan devletlerin biltıhare aynı })ak ve saıa. 

sonra reis Hasan bey: hiyetlerle imzalarını koyabilecekleri 
- Münakale komisyonunun ropo- hakkında bir fıkra iUvesi de muvafık 

ru okunacaktır. Söz komisyonun mnz- olur. Öyle tahmin ediyorum ki bu en 
b!ta muharriri Reşit Saffet beyin- muvafık bir tarzdır ve bunu diğer 
dir,, dedi. mukaveleler hakkmda da tatbik ede-

Reşit Saffet bey kün:ıüye gelerek biliri7.. Bu suretle mesaimizin hem 
raporunu okumaya baş~adı. tamamen akim kalmamış olmasını 

Raporda, birinci Balkan konferan- hem de yaptığımız işlerin bir an ev
Aında münakalfıt komisyonunun muh· vel tahakkuk edebilmiş olmasını te
telif projelere ait me~:ı!sini tamam. min etmiş olacağız. 
lamak için lazım gelen unsurlara ve Binaenaleyh raporda "altı Balkan 
fen adamlarının yardımına mazhar devlet 1nın kabu1il şartile,, cümlesinin 
olmadığından miisbet bir netice ah. tayyedilmeslni teklif edioyrum. Onun 
namadığı hatırlatılıyor ve geçen bir yerine mukavelenin iki devlet tara· 
sene içinde çok büyük terakkiler el- fından tasdikini müteakip mer'iyet 
de edildiği kaydedilerek deniliyor ki: mevkiine gireceği ctımlesi haydoluna-

Bu sene Karadanizd"'n Adriyatik bilir.,, 
denizine ve BaJkanlann en şimal Yunan baş murahhasrnm proje. 
noktasından en cenup noktasına ka· nln tadil edilmesi teklifi reye konu· 
dar gidecek birer demirJ olu inşası }arak alkışlarla ve müttefikan kabul 
meselesini tetkik ettik ve gelecek kon· edildikten sonra münakale komisyo
f eransta bunlarm tahakkuku için de nunun raporu da kabul edilmfş~ir. 
fen adamlannın ve mutahassıslann içtimai s~yaset komisyonunun 
yardımını istedik. Bundan başka raporu 
altı Balkan memleketi mümessillerin- Bundan sonra Sıhhat ve lstimat 
den mürekkep birer tali komisyon te- siyaset komisyona raporunun müza. 
sis ettik. Mutahassısların verecekleri keresine ge~ilmiş. komisyonun rapor· 
raporlar konferans umumi heyetinin törü doktor Akil Muhtar bey kiirsU
tasvibinden geçtikten sonra tasdik e- ye gelerek raporunu okudu. 
dilmek iiure alAkadar devletlere ve- Raporda merkezi lstanbulda ol-
rllecektir. mak Uzere Balkanlar arasında bir 

Balkan posta ittihadı sıhhi istihbarat bürosu tesisi ve bu 

vetmek için bütün garp alemi en 
insafsız bir ehli salip hareketine 

girişmiş olduğu bir zamanda a- kü, danteli sevmez '· 
tılmış olmasıdır. "Eyi dost kara 

günde belli olur.,, diye babala- Garbo kansızlıg"" ı kendine mal edinmiş, 
rımızdan kalmış olan darbımesel 
hepimizce malumdur. Kaldı ki onu lstJsmar eden yegane insandır 
Rus dostlarımızın bize karşı gös- Yazan : Rilla P. Palmbort 
terdikleri samimiyet başladığı 

zamanlardaki derecesinde de kal 
mamıştır. Gün geçtikçe her iki 
taraf daha :ziyade biribirini an
lamış, bu anlayış nispetinde Türk

Rus dostluğu da kuvvet ve kıy· 
met kazanmıştır. 

Şimdi ihtimalki her vakit oldu
ğu gibi "Rusya hariciye komiseri 

M. Litvinof niçin Ankaraya ge
liyor?,, diye merak .edenler ola
caktır. Bunlara verilecek en kısa 
cevap Türk· Ruı dostluğuna işa
ret etmektir. 

Valua M. Litvinofun Ankara 
ziyareti, ismet Paşa ile T eyfik 

Rüttü Beyin Atina ve Peşte se
yahatlerini takip ediyor. Bu nokta 
nazarı dikkata alınıoca M. Llt
vinofun Ankara ziyaretini muh
telif şekiUerde tefsir etmek iste
yenler bulunabilir. 

Fakat bu yolda yanlış tefsir
lere mahal kalmamak ıçın şu 
ciheti unutmamak Jaıımdır: Eğer 
M. Lltvinofun ziyareti yalnız si
yasi vaziyetlerin icabatından mll

tevellit bir siyaıi hadise olsaydı 
Rus hariciye komiserinin Anka

raya kadar gitmesine hacet kal

mazdı; Avrupaya giderken Iı
tanbulda bir gün tevakkuf et

mesi ve esasen lstanbulda bu

lunan Tevfik Rüştü B. ile birkaç 
saat görüşmesi kafi gelirdi. 

Binaenaleyh M. Litvinofun An

kara ziyaretinde alelade siyasi 
ziyaretler fevkinde bir mana 

vardır. Bu mananın mahiyetini 
anlayabilmek için de ziyaretin 
bilhassa Cümburiyet bayramı
mıza tesadüf ettirilmiş olmasına 
dikkat etmelidir. 

Hatırlarda olduğu üzere ge
çen sene Cümhuriyet bayramın
da M. Venizelos ile Kont Bet
Jen iki dost memleket namına 
Ankarada bulunmutlar, en bü
yük milli bayrnınımıı olan bu 
merasime iştirak etmişlerdi. Bu 
sene de Rus Hariciye komiseri 

M. Litvinof Türk-Rus dostluğu
nun kıymetli bir tezahürü olan 
ziyaretini gene cumhuriyet bayra

mımıza tesadüf ettirmekle . çok 

gllzel bir an'ane tesisine veıile 
vermiı elacaktır; Ayni zamanda 

Türk·Rus dostluğunun kıymeti 
ve derecesi hakkında en parlak 
bir miaal glSstermiş bulunacaktır. 

~ Asu,ı 

Greta - Cllbert yeni bir film 
daha çevlreceklerdl 

3 

Metrgoldvin, Greta Garbo ile Coıı 
Cilberti karşılaştıracal• bir filme da· 
ha başlıyordu. Bu filmin adı (Aşk) 
olacaktı. Tolstoyun meşhur (Anna 
Karenina) sından iktibas edilmişti, 

Holivut, bu haberle yeniden çalkan
dı. Ye Garbo bu filmden itibaren 
mülakatlardan kat'iyyen nefret etme• 
ye başladı. 

Garbo nasıl giyinirdi? 
Garbonun filmlerilc mühim bir kı

yafet meselesi baş gösterdi. Garbo, 
herkes gibi giyinmezdi. Kendisini 
giydirip kuşatmalarını da seYmiyor-

du. Bir defa; "Ah demişti. Şu elbi
~eler birer çuval gibi ve hep biribiri· 
nin aynı olsaydı ne külfetsiz giyine· ı 
cektik.,, hız almakta gecikmedi. Ve yıldızlar; 

Metro Go1dvin ressamlarından hi- sahnelerini, oynamaktan ziyade yı· 
ri: "Garboyu hazırlamak ~ıık gli~tür şamağa, yeniden başladılar. 

diye anlatır. Giyinişe dai!." fikirleri Metro Goldvln Greta ile Cllbet" 
bize tamamen yabancı. Uzun etek tin beraber oynıyamıyacakl•" 
tercih edile~ği yerde kısasınr ister. rını llAn etti 
Kadifeyi, kürkü, danteli se,'111ez. Son· 
ra hiçbir arfüıtinkine benzemiyen bir 
vücudü var ki: insanı saatlerce uğ
raştırabilir.,. 

Yıldızlrk, Garboyu sıkıyordu. Yn· 
zifesini bitirir bitirmez ılk işi, biit ün 

o tuvaletleri sırtından atma - olur dl!. 
Sonra: Greta Garbonun tamaınen 

benzeri olan ve icabında kendisine 
rol verilen Jeraldin dö Vorak onları 
giyer, saçlarını aynen Garbonunki gi· 
bi gt:rlye ~ıtar, lJUylel"e toplan1'1lnrda 
Garboyu temsil ederdi. Ve bu zaman-
larda Garbo, rahat elbiselerine tek· 

rar kavuşmuş, şapkası gözlerine ka

dar inik; çoktan evinin yolunu tut· 
muş bulunurdu. 

Bir gün Garbo işinin başında gö
rünmedi. "Garhonun gene damarı tut-
ta,, dediler. l<,aknt Garbo, kilosu art
tığı için az yemeğe başlamış ve hilne
tice (fakrüddem) baş göstermişti. 

Bir muharrir, Garbonım hu dev
resini münakaşa ederken: ".Atıl, U· 

yuşturucu güzelliği; sadt!<"e kanı ~e

kilmiş bir kızın hususiyet: diye gcs· 

Sonra Metro Goldvin, Greta Gıır

boyla Con Cilbertin artık beraber of· 
nıyamıyacaklarını ilan etti. Bu ild 
çocuk huylu yıldızın günün birinıle 

bir filmi yarıda bırakacaklarındaJI 
endişe ediliyordu. 

"l h'ihi ka dın,, filmi için, erkek rr 
lüne Garbonun meşhur memleketlisi 
Lars Hanson seçildi. llu büyi.ik s:ııı· 

atkarı Stokholmdeki tiyatroların bt 
rinden çekip aldılar. 

Du ısıraaa tıarnoyu goı lht:J~ u~" 
re stüdyoya gittim. Con CilbertlE> ef' 

lenmck ihtimali olup olmadığını oJ· 
renmek istıyordum. 

Greta Cllbert için ne diyor 1 
Giyinme odasındaydık. Elleril• 

dizlerini tutarak: "Seniule açık k"' 
nuşacağım, dedi. Burada biraz gezil' 
tozduğum bir Amerikalı varsa o dJ 
Con Cilberttir. Con Cilbertle münlt' 

sebetime dair bir hayli rivayetıet 
döndü. Falrnt bizimki yalnıı arkS! 

daşlıktan ibaretti. Onunla evlenec~ 
değilim. 

[Bitmedi] 
terir. O yarı açılan gözlerde bat.aet --------------
ve derin bir ihtirasla süzülen bakış-
lar, hasta bir kızın yorgun bakışları· 

dır. Greta Garbo, kansızlığı kendine 
mal edinmiş. onu istismar eden yega
ne insandır. 

Garbo, altı hafta stUdyoya gelme· 
di. Altı hafta, vaktini yalnız güneş 
banyosu, te:niz hava, iyi glda ile ge
çirdi. Bu müddet zarfında bir haylı 
toplandı, o kadar ki: Bütün dünyayı 
kendine bağl.yan güzelliğini bile kay-

betmesi ihtima1inden korktular. Fa
kat Garbo · Cilbert sergüzeşti t~krar 
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Tenzilatlı, Halk, Gecesi 

Me,hur muganni Attlk bu ak~am en son mu- Olorya sahnesinde tagan-
ve kompozitör vaffakiyetli şarkılarını ni edecektir. 

Mabk .. mDD klZI Nadia Sibirskaya tarafın-
Sinemada: U dan temsil edilen bu şaheser 
kızının saadeti uğruna kendini feda eden bir pederin . romnnıdır.IIAveten Fox i\1ovieton News. Yerlerinizi evciden temin 
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Yarın akşam 

Malik sinemasında 
Taç Deviren Jeneral 
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Bundan başka komisyonumuzda bUro tarafından sıhhi bUltenler neş· T A R A F ı N D A N 

bir Balkan posta ittihadı vücuda ae- [Devamı 6 ınoı sayıfadı ] J .,.••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••"' 
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Lik Maçları başladı 
Galatasaray - Fener muhteliti Kur

tuluşu 0-8 yendi 

Stadyom 
meselesi 

Vali •• belediye reisi Muhid
din Beyin sözlerinden anlıyoruz 
ki stadyom işi nihayet halledil
mek Uzeredir. Yer olarak Şeh
remini tarafı kararlaştırılmıştır 
ve inşaata da nihayet iki üç ay 
sonra başlanacaktır. 

Dllnktt ma~m tekrarladıjh hakikatler ı 
Dün latanbulda yeni lik maç .. 

larına iyi bir bava ile baılandı. 
Saba çamursuz tozsuz ve olduk
ça yumuşakb. Rüzgar yoktu. 
Bu itibarla tribünlerde seyirci 
ıafları sık ve kaJabalıkb. 

Birinci maçı lstanbulsporla 
SüJeymaniye ikinci takımları 
yaptılar. Neticede SIUeymaniye 
ııfmı karşı iki sayile maçı ka· 
zandı. Fakat Istanbulsporlular 
mubtelitin maçı dolayısile bir 
gün içinde değiştirilen maç ıa· 
atlerinden dolayı çok eksiktiler. 
Maça yedi oyuncu ile başladı
lar. Oyun sonuna doğru tamam
landılar. Şik4yet ediyorlardı, 
bunda hakları da vardı. 
lstanbulspor • SUleymanlye 

ikinci maç ile birinci takımlar 
arasında lik maçlarına başlan
mış oluyordu. 

Bu sefer lstanhuJsporla Süley· 
maniye birinci takımlan karşı
laştılar. 

lstanbulspor pek muvaffald
yetli bir oyun gösteremedi. Ne
ticeyi ancak sıfıra karşı bir sa
yı ile kazandı. 

Vefa· Beykoz 
Bundan sonra Vefa - Beykoz 

birinci takımları karşılaştılar. 
Birinci devrede Vefa nisbeten 

düzgün oynadı ve devreyi bir 
sayı ile bitirdi. ikinci devrenin 
başlangıcı yene Vefa lehinde 
idi. Maç baş'ar başiama::ı: Vefa
nın sayıları ikileşti. Beykozun 
sıf:ra karşı dört beş sayı ile 
mağlüp olmasını bekliyenler 
çoktu. Fakat oyunun manzarası 

-

lstanbul ıporculannm sahaBız
lık yüzünden neler çektiğini ve 
neler kaybettiklerini gecen iki 
Uç ay içindeki spor hadiseleri 
pek güzel isbat etmiştir. 

Bunun içindir ki sahanın ya
pılacağı haberini, geçte olsa, 
memnuniyetle karşılamak tabii
dir. Yalnız senelerden sonra 
yapbrılması kararlaıtmlan bu 
spor sahasının yerini •e tarzını 
tesbit ederken biraz daha et
raflı dilşünmek ve acele etme
mek )azım gelir kanaatindeyiz. 

Bir stadyomun yerini seçerken, 
muhtelif beynelmilel temaılar 
dolayısile, dikkatli davranmak, 
şehrin yalcın senelerde imarı 
şUpheli olan mıntakalarını bırak
mak, seyirci noktasından stad-

Flkret ve Rebll Beyler yom ile şehrin muhtelif nokta-
u netice ile bitti. Beykozlu!, . ları arasındaki nakil vasıtalarını 

rı tebrik ederiz. . dikkatle düşUnmek zaruridir. 
Mahtellt • Kurtuluş Daha ucuza mal oluyor diye 

Sıra, gelecek hafta Yunan en muvafık ve merkezi kısımda 
yapılması mümkün olan sahayı 
daha az muvafık taraflarda yap
mak belki bir stad meydana 
getirmek suretile ilk bakııta 
mUsbet bir eser qerebilir. Fakat 
iş yalnız bundan ibaret degildir. 

muhtelitine karşı oynıyacak Ga
latasaray •Fener takımının, karşı 
tarafın kuvvetli Rum takımların· 
dan Kurtuluş ile yapacakları 
ha:zırhk maçına gelmişti. 

Muhtelit sabaya çıktığı vakıt 
şu şel<li gösterdi: 

Kaleci: Avni, (ikinci kısımda 
Rıza), Müdafiler: Burhan, Mi tat 
Haflar: Cevat, Sadi, Reşat, [ikin· 
ci kısımda: Suphi, Cevat, Reşat) 
Muhacimler: Niyazi, Muzaffer, 
Zeki, Fikret, Rebii. 
Takım bu suretle dört Gala-

tasaraylı, yedi Fenerli oyuncudan 
teşkil edilmişti. Nihat Eeyin a
yağından rahatsız olması dola-

. yısile, diğer çağmlan oyuncula
rın da muhtelif sebeplerden gel
medikleri söyleniyordu. Maç 
başladı ve maçın dörtte üç bu
çuğu hemen hemen Kurtuluş 
kalesinin önünde oynandL Birin· 

Bunun içindir ki bu kadar ge
cikmiye rağmen acele etmiyelim 
demek istıraaında kalıyoruz. ' ·····---......................................... -........ -
Cevadın sayesinde güzel ve a-
henktardı. Uzun koşmalar, kan 
ter içinde bunalacak derecede 
çalımlı jestler yoktu. Paslar kı
sa ve verinde idi. 

Müdafilere gelince kat'iyyen 
haf kısmı da Reşadın ve biraz 
tazyik görmemelerine rağmen 
ağır ve gevşek idiler. 

değişmiye başlamıştı. Beykoz 
kendine has bir şevi• ve gay
retle oyunu açtı. Bunun neticesi 
olarak Vefahlar biraz asabi ve 
dUıUncesiz oynamıya başladılar. 
Paslan boşa gidiyor, dağılıyor· 
du. Bu esnada Beykoz penaltı 
cezasından bir sayı kazandı. U
zun bir gayret sarfından sonra 
glizel ve ferdi bir atılma ile de 
ikinci sayısını yaptı. Netice iki 
tarafın da kazanmaya uğraştık~ 
ları rraJibivet sayısını vermedi, mı Fikret, Rebii ve Niyazinin, 

ci devre mubtelitin hücum kıs-

Devre 3-0 Muhtelit lehine bit
ti. ikinci kısım karanlık çökme
si yüzünden nizami müddetten 
az oynanmasına rağmen daha 
müsemier netice verdi ve muh
telit S sayı daha kazandı. 

Fakat hu sayı!arın kazanılma· 
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Cevap vermek için düşünürken ba
yılmamak için nefsimle mücadele 
ediyordum. Alnımdan soğuk ter
ler akmağa başladı. Uzerime fena
lık geldi. Bacaklarım kurşun gibi 
ağırlaştı. Sağa sola sendelerken 
düşmek üzere idim. Gözlerimin Ö· 

nünde rengbenk halkalar müthiş 
bir süratle dönüyordu, Nöbetçiler
den birisi beni palaskamdan tuttu. 
Suşkin söylenen sözleri anlamadığı. 
mı söylüyordu. Son kuvvetle doğ
ruldum. B(lğazım kurumuştu. Bir 
yudum su rica ettim. Şuşldn bağır

du 
- itiraf etmeden evvel bir yudum 

8U yokl 
Refsı 
_ El'an söylemiyec~k misiniz':' di-

)'Ordu. Söylemek arzu etseydi~ bile 
mUmkUn değildi. Çünkü bu dakikada 
ağzımı açamaz olmuştum. 

Yine Şuşldnin sesi: 
- Görüyorsunuz ya nasıl kıvram-

Yor. Biraz daha biraz daha_ Hepsini 
itiref edecek .• 

Tekrar konuşmağa başlamıştım. 
- Ne ismim Maks Vildir ne de ca-

susum. Vatanıma hiyanet etmek 
mümkün değildir_ 

Reis: 
- Kaymakam bey yapacak bir şey 

kalmadı. Kendisine fazla zahmet et
miyelim. 

Deni ocfama götürfü lerke.n bir bah
çeden ge~iycırdn~. Cüneşe karşı sı
ra üzerinde biraz oturabildim. Güne
şin hafif hararetile biraz kendime gel 
miş gibiydim. Çimentolu odaya ayağı 
mı attığım anda düştüm. Olduğum 
yerde bütün gece uyunıuşum. Bir as
kerin dipçik darbesile tekrar uyan
dım. Ayni odaya bir esir daha tık
tılar bu avusturya ordusundan bir 
mülazimi evvel idi. Bu zabit i~in bir 
ot yastık getirildi. Bundan maada 
zabitin üzerinde bir de lcürk vardı. 
Avusturya zabitinin bana ievcih etti-

ği ilk sözde karşıltldakinin ııe mal 
olduğunu anladım. Bu, Şuşkinin de
sise olarak odama gönderdiği bir Çe· 
kos1ovakyalıydr. &ni bir defa Ja bu 
tarzda tecrübe etmek istiyorlardı. Bu 
budala herif benim ağzımdan söz 
almaya gayret ediyordu. 
B~rkaç kelime konuştuk. Sonra. 

hapıs arkadaşnn sıranın üze _ 
rine uzandı. Başının altma ot yas
tığı yerleştirerek kürkü sırtına cek
tf. Kendisini zahiren uyumuş gibi 
göstermeye başladı. Galiba düşün· 
müştü. Bir sigara Yaktı ve Ruslara 
küfretmeğe başladı, Rusların ken
disine fena muamele etmelerinden 
hiddetlenmişti. Ben hep ayni tarz. 
da cevaplar veriyordurn, o daha faz
la söyfonmeğe başladı. Biraz sonra 
bana öyle basit ve aceıuice sua11er 
sormağa ba§Jadı ki sabrım tükenmiş· 
ti= 

"Siz galiba bu meslekte maharet 
kazanmışsınız. Fakat bu kadur llasit 
sualler soracak kadar aptal olduğu· 
nuzu bilmiyordum. Şunu iyi biliniz ki 
hakiki bir Avusturya zahiti böyle bir 
hapisane höcresinde esir arkadaşına 
ya kürkünü ikram edei )'ahut bir si-

Yeni Milli takım nasıl 
yetiştirilecek ? 

AntrenUr dün tzmirll gençleri ~6rmtye 
ve ayırmıya başladı 

Gecleek senenin martına doğru 
yapılacak dünya birinciliği miY ) 
sabakalarının bir cüz'ü olan, Bal· 
kan kupası maçlarına iştirak e• 
decek Türk milli takımını seç
mek ve yetiştirmek için fntbol 
antrenörü He Federaısyon üç dört 
güden beri faaliyete geçmiş bu• 
lunmaktadır. 

Evvelce verilen karara göre 
antrenör evvela lzmire gitmiştir. 
Oradaki maçlarda bulunarak ~ 
yuncuları tetkik edecek, en ka
biliyetli gördüğü gençleri tesbit 
ettikten ve kendilerine yeni fut
bol tarzı etrafında malumat ver
dikten sonra Ankaraya geçecek 
orada da ayni seçme ameliyesini 
yapacaktır. Üç ay tahmin edilen 
bu seyahati müteakip Antrenör 
şehrimize donerek lik maçlarmın 
ikinci devresinde de lstanbullu 
gençleri tetkik edece~tir. 

Mevsuk olarakaaldığımız ha
bere göre yeni milli takım ta
mamile ve yeni futbol kavaidine ................................................. -........ . 
sı muhtelitio daha iyi oynaması 
yüzünden değil, kurtuluş kalesi
ne daha sık şüt atılmasından 

dolayıdır . Hakikatte muhtelit i
kinci kısımda birinci kısımla kı

yas kabul etmez şekilde daha 
az muvaffak oldu. 

Dünkü maçın bir kere daha 
tekrarJadığı esaslı hakikatJer 
şuulardı: 

Zeki Beyin meşhur ve ani 
oütlerini artık kaybettiği. Sadi 
Beyin acele ve bermutat sert 
oyunlarından kurtulamadığı. Mu
zaffer Beyin Zeki Beyin müte
madi işaretlerine rağmen yerin
de muYaffak olamadığı ve gol
lerin kendisi tarafından yapılma
sı arzularını yenemediği. 

Dünkü maçın ferah ve ümit 
verici tarafları da Fikret, Rebii 
ve Niyazi idi. 

Bilhassa Fikret ve Rebiinin 
pasları, sürüşleri ve · birbirlerile 
anlaşmaları hayret verecek de
recede ahenk taşıyordu. 

A. S. 

gara verir. Bundan maada Avustur
ya zabitinin liyakatini takdir edemi
yorsunuz. Sizin bana tavsiye ettiğiniz 
sualleri bir Avusturya zabiti sormaz. 
IIem sizin konuşmanız Avusturyalı 
olmadığınızı lsbata kafi. Utanmız ki 
)ı:endinizj başkalarının alet ediyorsu
nuz. Bundan böyle benimle bir keli
me bile olsun konuşmayınız. Sizinle 
konuşmaya tenezziil etnıiyorum. İs

terseniz bu söylediklerimi sizi bura
ya gönderen amirlerinize de bildiri-

Mlllt takımt yetlştlrmet lçin çalışmaya 
başhyan futbol antrenfüümfiz 

göre yetiştirilecek gençlerden 
terekküp edecektir ki bu husus
ta kararın çok muhik ve ye• 
rinde olduğu muhakkaktır. 

Üç mıntakaya ait gençler se
tildikten ~iOnra balkan kupası 
maçlarına iki ay kala Istanbulda 
tamamile antrenörün emrinde ve· 
rilece klerdir. 

işin en güç kısmı fstanbullu 
olmıyanlan buraya getirtmek 
ımkimnı temin etmektir. 

Basitten mUrekkebe 
Öğrendiğimize göre antren.nr 

lstanbuJda şimdiye kadar gör-
düğü ve kendilerile meşgul ol· 
duğu futbolcuların mühim bir 
kısmında, hayretle karşıladığı 
bir çok zihniyetlere Ye eksiklere 
tesadüf etmittir. Bunlarm çoğu 
basit olmakla beraber antrenör 
bilhassn bunların üzerinde dur· 
muş ve ea çok bunlara ehemmi• 
yet vermiştir. Çünkü kendisi eY· 
veli basite sonra mürekkebe 
taraftardır. Sonra yine antrenörün 
tetkikatı neticesi futbolculara· 
mızden çoğunun yeni futbol 
kavaidi ile bunların ortaya at
tığı netice ve sistemlerden ha· 
berdar olmadıklarını ve bunla· 
rın tabii bir neticesi olarak ge· 
rek defansta gerek hücum hat· 
tında oynayanların vazifelerinin 
ne olduğunu bilmediklerini veya 
yanlış olarak bildiklerini' mey

dana çıkarmıştır. 
Yeni ofsayit kaidesinin tat~~: 

ki Avrupa takımlarının teknıgı 
üzerinde çok esaslı tesir ~ırak
mış ve muhacim hattında bılbas-
sa iç oyuncularla merkez ~u· 
hacimin rollerini büsbütün degış• 
tirmiştir. 

Futbol antrenörü Türk milli 
takımını bunun içindir ki tama· 

niz. !,, mile gençlerden tertip etmek 
Çekoslovakyah t.ek bir kelime da- ve takımı tabir mahsusile çekir

ha konuşmadan kalktı, kapıyı açtır- dakten yetiştirmek taraftarıdır. 
dı ve kayboldu. Ot yastıkla kürkü Böyle düşünmekle antrenörün 
askerler geldi götürdiiler. Bununla çok iyi düşünmüş olduğuna hiç 
istirahate kavuşmuş değildim. Rt>is te şüphe etmiyoruz. 
içeri girmişti. Beşüş bir çehre ile ko· -------~------, 
nuşuyordu: Doktor 

"Israr etmekte haklı olduğunuzu Hafız Cemal 
biliyorum. Fakat mesele çok nazik, Dahili hastalıkları mutahassısı 
bu oyunda sizin hayatınız mevzuu Sıra numarasını beklememek ist{. 
bahistir. Düşününüz ki size büyük yıerler, kahineye müracaatla veya 
bir servet vadolunuyor. Kazanara- telefonla randevu saati almalıdırlar. 
ğmız para miktarı bir mılyon ruble- Cumadan maada her gün öğleden 

s sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar lstan-ye iblağ olundu. izi Kımrıa gönder- bulda Divanyolunda 118 numaı·alı hq. 
meyi de düşünüyoruz. Orada bu para susi kabinesinde dahili hasta1rk1an 
ile şahane geçinirsiniz.,. muayene ve tedavi eder. Telefon: ~ 

-Bıtmedi- tanbul 2398-
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Balkan konf eransınm ikinci içtimaı iki memlekete bir 
tek kral! 

Gllntln 
[ 4 üncü nyıfadan devam] 

redilmesf teklif ediliyordu. Büro her 
Balkan memlwetleri mümessillerin· 
den tel!kil edilecek, büroya mensup 
aza muayyen içtima tarihlerinde bil· 
ro merkezine geleceklerdir. 

K811Unlan biri•~""• komi•• 
~onunun raporu 

Bu izahattan sonra rapor reye ko-
nulmut ve kabul edilmiştir. 

Bundan sonra kanunlar bfrleştir·ı 
me komisyonu raporunun müzakere
lllne ıeçilmif, Yunan murahhaslann· 
daıt M. Kassimatis kombıyon raporu
na okumuştur. 

Raporda Balkan de,·Jetleri hukuku 
haaaeiyeeinin bfrleştil'ilmesi talep e
diliyordu. 

Raporun okanması bittikten son
la ba noktaya itiraz ederek tevhidin 
al bu noktaya itiraz ederek tevhidin 
yalnız hmnıku hu11USiyeye inhisar et·ı 
mem•fni, aynı zamanda cezai huku
ka da ihtiva etm•fnı teklif etti. 

Geçen müzakereden &0nrn Romen 
murahhasının teklifi kabul edildi. 

Raporda aynca adlt bir t.omisyon 
t.fldlı de tekltf ediliyordu. Romen 
•arahhur M. Pella buna da itiraz e
._rek, böyle bir teklife esas itibarile 
•ahallf olmamakla beraber, bunun 
Wb• edllebUmesi için nizamname
aln tadfll icap ettljini ileri eilrdil. 
Marahhulanmızdan müderr•.11 Mitat 
bey lk alarak, birlik nizamnamesi 
llekidncl maddesinin buna sahlhiyet 
Yerdifnl, binaenaleyh zarur~t karşı-
11nda yeni komisyonlar teşkil tdile-
bilecefinl söyledi. Neticede bu mese· 
lenin ıelecok umumi celsede tekrar 
mevzuu bahsolmasr kararlaştırıldı. 

M. Mllonaa'ın •8yledlklerl 
Mlltealdben re~ Hasan bey iktisat 

komisyona mubata muharriri l\L Mi
lanou .az verdi. 

M. Milanot, Balkanlar arasında 

hir ticaret odası teşkili ve tütün of isi 
teei!lle prk tütünlMinin himayesi 
hakkında.ki raporu okuduktan sonra 
711nlan söyledi: 

-Tam itilaf edilecefi zaman bazı 
beynelmilel muahedeler karşısında 
kalıyor ve itfllf bu muahedelere çar
parak ya parçalanıyor )a olduğu yer
de kalıoyr. Bazan da itilflfım ız en zi
racte mazharı müsaade mlllet kayası
na çarpıyor orada da aynı neticeye 
§&bit oluyoruz. Hububat meselesinde 
oldutu gibi Balkan menıleketleri is
tthsalAtı ekseriya zararnıa ihraç edil
mtı bulunuyor. Şark tlitUnlerı me-
1elesl11de de mUstahslller arasındaki 
rekabet daima alıcılan müstefit edi-
yor. letiyoruz ki rekahet iştira-
ki muaiye yerini versin. lktı-
adl teunüde müstenit bir siya-
1et Balkan devletlerinin iktısadl 
siyaset Balkan devletlerinin Jktısadf 
\'ldyetlerini takviye ve tahkim ede
cektir. Yavaş yavat kısmi bir gUm
rUık blrlitfne dotru gidiJecek ve hu
ausile aanaytin istifadesini temin ede
cek bir ilitihsal fazlalığı derhal mey
dana ıelecektir. Tütünler ve kuru 
Uzilmler için de müstahsil:crin istiCn
delerini yükseltecek hususl vaziyet 
husul bulacaktır. Fiatlar meselesini 
tanzim ederek Balkan nlemleketleri 
arasında ~ok hazin ve hatta f ecl ne
ticeler veren rekaHtf orta tan kaldır
mak lbım olduğu kadar birblrlerile 
anlqarak dürüst rekabeti ezen itilaf
lan da menetmek liıımdır. Harici 
ticareti de tanzim ve idare etmek ve 
ıözden uzak tutmamak icap eder. 
ÇtlnkU ıiimrük manialarını dalma 
diler manialar takip eder . .Mesainin 
cezri bir ıurette taksim n tevzii 11-
zımdrr ki boşta amele kalmasrn. 
ÇUnktl haksız bir taksi mi mesai ile 
bot kalan amelenin ecnebi bir mem· 
lekete it bulmak için kaçma"'lı ~ok f e
ddh;. TUrll - Yunan mukareneti 
n yolda en bU.yUk misaldir. Ye cok 
Omlt ederiz ki milletleı im izin muka· 
renetine de hizmet edece:ttir.,, 

Balkan ticaret odası 
Bundan sonra murahhasıarımız· 

dan Mitat bey söz alarak Balkan ti-I 
earet odur hakkında dedi ki: 

., Bıa oda için he rBaJkan dHletil 
detlerl yekdfterine mUsHi miktar-! 
da murahhu tayin edffektlr. Yanıl 
tkl .. nl• on iki murahhas bu odayı 1 

tefkll edecektir. Romanya heyeti mu· ı 
rahlluasınm arzatu tlzerhıe koopera
tiflerin de Balkan ticaret odaJa,ınal 
mUlllak olmalan eeaamı kabul ed. 

Balkan ticaret odası tarafmdan te-1 
sis edecek teşekküller bu oda ilc l 
çok sıkı münasebetler idame edecek· 
lardir. Oda da bütün kararlarım 
Balkan konferansına bifdlrcce'.dir. 
Aynı zamanaa hu ticaret odasmın ŞU· 
belerı de teşkil edilebilir. nu su ret
le de lktısadi hir f ederaı;ıyona da va
sıl olabiliriz ki bu da hizi tam bir 
federasyona kadar götürecek birinci 
amil o1ur. lsanbul şeh ri birinci Bal
kan ticaret odasının merkez.i olarak 
tesbit olunmuştur. Çok temenni e
derim ki bu ilk tesis edilen Balkan 
ticaret odası bizi hütürı lh1kan mem
leketlerinin ittihadına se\·ketsin.,, 

Mitat beyden sonra :söz alan ol
madığntdan rapor reye konarnl\ \'e 
yapılan tadilatla kabul ~dildi. 'akıt 

gecil\tiğindcn hububat 'e tütün mese· 
Jelerinin halli gefocek l·clsc:r<> bırakı
larnk saat 12,30 da içtimaa nihayet 
veril dl. 
Yugoslav ve Arnavutluk lftaı• 

rahhaslar1 arasındaki lhUllf 
Hemen bütün Balkan murahhas 

heyetlerini alakadar eden \'e Yugos
lav, Arnavut murahhasları anısında 
şiddetli bir ihtilafa sebep olan akalli
yetler meselesi, bu meseleyi tetkik 
eden !liyast yakınlaşma komisyonu 
mesaisini bitirerek raporunu hazırlı· 

yamadığı için dünkü umumi heyet 
içtimaında görüşülmemiştir. komis 
yon bu sabah toplanarak mesaisini 
bitirecek ve rapor yann umumi heye
te bildirilecektir. 
Arnavut heyetinin muhtırası 

Arnavut murahhas heyl'tinin akal
liyetler meselesi hakkında Yugoslav 
heyetine şiddetli bir muhtıra verdik· 
terini yazmıştık. Çok şidd~tli bir lf. 
sanla yazılmış olan bu muhtıra şu
dur: 

" Yugoslavya milli gıubu, Balkan 
devletleri arasındaki siyasi mukare
net şartlan hakkında verdiği muhtı
rada, üç sahifelik siyasi bir edebiyat 
yapmak zahmetine katlanmış, halbu
ki bunları birkaç satırla Ve açıkça 
şu tarzda ifade edebilirdi: "Yugos· 
lavya Balkan fechrasyonn lsümiyor, 
çUnkü Bulgarlar Makedonyada çete
ler teslih etmektedirler, Arna\·utluk, 
Sırp, Hın·at, Sloven hükumetlerine 
karşı harbi hazırlamak fizere, istilii 
arzuları olan İtalyanın emrine arazi
sini, ordusunu ve müesseselerini \'eri· 
yor. Balkanlar Balkanlılanndır; 
prensfbi tamamen tatbik edilmelidir. 
Ve nihayet de anlaşma ve te~riki me· 
sal, huhangi muallak bazı akalliyet
ler meselesi gibi bir mesele hakkındn 
ısrar etmekten daha hayati bir ehem· 
miyet ve alakayı haizdir. 

Yugoslav milli grubunun Arna· 
vutluk hakkında ithaınl:m ~u darbı 
miselden daha gUzel bir ~klldf ifade 
edilemez: Kendi göziindeokl merteö i 
görmez de alemin gözündeki çöpü gö
rür. 

Atinadaki konferansta Arnavut
luk heyeti murahhasası samimi ,.e a
çık bir surette görüşmeyi siar edin
mi!=ıti, çUnktl ancak bu ~eralt altında 
iyi bir netice elde edilebilirdi 't'ugos-
1av heyeti murahhasası tamamen ak
si yolu intihap etti. Atlna konfer:ın· 
sındaki ,.e bilhas"'la Selanikteki içti· 
mada almış oldu~u ,·aziyet .. Yugos
Ja,·yanın ~ade« Balkan rederMyonu 
fikrinde değil. hatta Balkan mi1lf'tle
ri nrnc;ında siya~i bir anla~ma fikri· 
ne bile muarız olduklarına artık ~tıp. 
he bırakmamıştır. nu muarızlıihr. ~e
beplerini aramak Arn:ırntluk he
yetine düşmezse de hir:ni göste
nbiliriz: O da akalliyetlel" mese-
lesidir. Yugoslavlar aka11iyetlcrin 
hukukunu tanımak istemiyorlnr, cün· 
kil hu takdirde Sırp, Hırrnt. Sto,·en 
de,·lt>tinde bizzat Sırplar aka llivette 
J\alırlar. Pek sarihtir ki Yugos1avyR 
Balkan konferansına. efkfm umumi
yeyi aleyhine çevirmemek fakat arnf 
zmanda konferansı akim brrakn1ak 
fikrile iştirak etmiştir. Buna muvaf
fak olama),nca, bu çıkmazdan c;ıka
bllmek için, Sırplar, heyetlerinin A. 
tinada komşularına karşı yaptıklan 
ithmalan tekrar ederek ,.e ertesi gii
nil de açıktan açığa af hlep edere!< 
bir teşebbüs daha yaptılar 1\omşu· 
lannı boşuna itham edip marnza cı

karuaıhna. Yuıroslavya irin, acıktan 
aeıta, Balkan fe-derasyonu fikrinin 
milli menfaatlerine uygun ıtelmedlff·ı 
•l Jl,,.ı.....ı ~ 4o&11 nlurd.aı. 

Arnavutluk milli grubu, Blllkan TakYl111-Cumanesi H T"'9n 
milltleri arasındaki muknrene-tln an· l'ar-ı, lraktan ba9ka Sun,e 10 uncu ay 1931. il CemaziyülAhır ı 

Senenin geçen K(lnleri: 297 kalan · cak manevi terki teslihatb olacağını tahtına da mı oturacak? 
\'e bu mane\İ terki teslihatın da aka]. Son posta ile gelen Suriye. lrak ve 68. 
Jlyetler hukukunun tanınnrak · tat- M.uıır gazetelerinin me\'Zuu bahsetti
bi?< edilmesilc olacağını takdir eder., ği en mühim mesele, Irak ve Suriye. 

GUne,- Doğusu: t>.21: Batışı: rt.1 
Namaz vekltlerl - Sabah: 

ihtilaf halledlllyor mu ? nin bir krallık altında tnhidi mese-
Diğer taraftan dün Arnavut ve lesidir. Bu mc,·zu, Kn\l 1''eysalın 

Üğle: ll,58: ikindi 14,55: Akflm: 17,I 
Yatsı. 18.49, imsak: 4,41 

Yugoslav heyetleri arasındaki akalJi. son seyahatinden sonra Ôrtaya atıl
yetler ihtilafının murahha~ he~·eti- mış Te onun leh ve aıe, hinde birç1tk 

Hava - Dünkü hararet ıazaml> 1 
(a!lgarl) 1 1. Bugün rüzgar sıcak ve 1 

mfzin t8\'as utu üzerine hnlledilmek sözler söylenmiştir. tın mutedil hava hafif bulutlu olacak 
üzere olduğu şeklinde bir şayia çık- Suriye, Irak ve l\lısır n:atbuatrnın ----;:==========::J;;-
mıştır. \'erdiği malumata göre kral lt'eysalın R d 

1''akat YugosJa,· baş murahhası M. Pariste bulunduğu sırada kendi· 8 JO 
Yuniç böyle bir şeyden hnbf:ri olma- sinin Irak tathından başka Suriye latllnbul reQOau 
dığını söylemiş n demiştir ki: halkının rıza ve munfakati takdirin- Saat 18 den 19 a udar grama 

- Daima ıoöylediğim gibi Balkan de Suriye kralı da ilan olunacağı bil- plAklan neşrlyab, 19,30 dan 2(),30 1 kı 
memleketleri harici bir tesir ~ltrnda dirilmiştir. birinci J.iısım saz Ali 8. 20,30 dan 21 
!\almazlarsa aralarında pe~aıa anla- Kral Feysal bu teklife ''erdiği ce- kadar gramofonla opera parçalan 21 d 
:ıbilirler. Bunu her zamn tekrar ve npta Suriye halkının rıza , .e mm·a- 22 ) e kadar ikinci kısım saz Ekrem 

fikrimde ı~rar ederim. flııhsettiğim takati şartfle Suriye krallrğını ka- ve Belkis H 22 den 22,30 a kadar ork 
harici tesir Bnlkanlarda siyasi Ye ik· bul edeceğini söylemiştir. tra. Borsa haberlerL 
tısadi alflka ' 'c menfaatleri olan her· Bu haberin sızması ve ~azetelere "'"""""'""''"" ________ .,,,,.,.,. 
hangi bir ecnebi memleketten gelebi- intikal etmesi üzerine Suriyeliler. \'e kan memleketleri akalliyet mesel 

1. bilhassa Suriyedeki krallret taraftar- de birblrlerile alakadardır. Fa ır. 

Biz Yugoslavyada diğer akallfyet- larr ile cümhurJyet tar:ıftarlan ara- Bulgaristanda Türk akalllyetlerl 
ler gibi Arnavut akalliyetinin de bil- sında müzakereler \'e münakıı~lar dır. Fakat bu Türkler her ttlrltl 
tün lıaklarını tanıyoruz, hürriyetleri- başladı. ve hürriyetlerine sahiptirler. 
ni tahdit yolunda hiç bir hareketimi;: Suriyeliler 1920 senesinde kral hiç farkları yoktur. Camileri, 
yoktur. l\femle!<etimiıde hatta Arna- Feysalı kraf ilin etmişler, bunu mü- tepleri vardır. Bizim de Roımtı.1111 
vut akalliyetinin mevcudiyetini bile teakip Fransızlar, Suriyeyı işgal ede· da mühim akalliyetimiz vardır. 
inkAr ettiğimiz şeklinde \•aki olan id- rek kral Feysalı oradan çıkıp gitme- menler BOD zamanlarda muahe 
dialar doğru değildir. ye mecbur etmiılerdi. hukukuna riayet etmete başladı 

Bütün me,·zuu bahs meseleleri O zamandan beri Suriyenin hü- Mamafm bu da kAfi defildir. Y 
halletmek hususunda hüsnii niyeti- kftmet şekli konutuluyor ve müzake· nistandaki akalliyetlerlmize gel 
miz olduğunu konferansa iştirak et- re ediliyor. Fakat bir karar verile- Yunanlılar bunların Bulgarc-.ı k 
memiz de gösteriyor. Herhalde böyle miyordu. §& nYunanlrlar olduklarını .Uyl 
münakaşalar yüziinden ı,onf eransrn Gerçi bir aralık, Suriye mileeHsan tedirler. Biz ise bunların bir Bu 
fnkıtaa uğraması ihtimali varit ola· meclisi toplanmış ve hazırladığı ka· gibi hakları tanınmasını istiyo 
maz.,. nunu esaside Suriyenfn cümhuriyet Yugoslavya da orada menut 

Arnavut murahhaaaaının olmaarnı kabul etmiş ise de bu karar gar akalliyetinin haklarını tama 
b•r•natı da kat'iyet kesbederek tatbik oluna- tanınmamaktadır. Mamafih kOll 

Arnavut ınurahhaslanndan f.Jedri mamıştr. ransın neticesinden çok llmltvıl 
Peyami bey ise şunJan söylemiştir: Suriye kanunu esaslslnln bu mad- lhtillfımız olmasına rafmen Yu 

- Arnavut milleti, ima edilmek desinin tebdil ,·eya tadili, Suriyedeki mur&Wua.ıarının da hüani niyeti 
lstenidiği gibi, İtalya hülo1metinin Fransa f eYkalade komiserinin salil- dır. Yusoelav ,murahhas heyeti 
Balkan misakını arzu edip etmemesi hiyeti dahilindedir. Fransa, henüz hüsnü niyet sahibi bulunmaktadı 
ile kat'Jyen alakadar değıldir. Kon- bu mesele üzerinde kafi karar ver· DUnkU gezinti ve .. , ziya 
feransa iştirflk eden Arnavutlar mediğinden bu mesele yU7.ündfn uzun Murahhaslar ve misan~ Yun 
Arnavut belediYelerinin nıı,ırah-:-tasla- münakaşalar kapısı açılmış ve Suri- Bulgar ıazetecileri öileden 
rıdır. Bu heyet aras1nda ltalyan la· yede cümhuriyet taraftarlığı niUkabi- Boğazi~inde bir gezinti yaprnıtıa 
raftarhiı ile itham edil.,bıleeek tek 11nde krallık taraftarlığı da baş ıM- Saat 14,30 da Seyrisefain nh 
bir adam bulunaDaaz. Mamafih ltal- termiştlr. dan Şirketi Hayriyealn 7' .._. 
yan dostluğunun bir cinayet \'e kaba- Dir aralık Suriye tahtının en kuv- hareket edilmiş, vapur !turneli sa 
hat olmadığı kanaatindeyiz .Arnavut vetli namzeti, kra1 Feysalın ağabey- ni takip ederek Kavaklnra kadar i 
akallfyetleri meselesine gelince, bu, si ve sabık Hicaz kralı Şt>rif Ali idi. ledikten sonra geriye dönnıU~ ve 
bugünkü bir mesele değildir. Fa.kat Şerif Alinin nam7.etliği bi· at 17,30 da Beylerbeyi 39rayı nh 

Sırplann btlyiik bir Arnavut ek- le tahakkuk etmeden kral Feysahn na yanaşmııtır. MiaafMer Beyi 
seriyeti mesk(in olan Kosva ve Deh- Irak krallığına ilaveten Suriye kral- beyi sarayını gezdikten sonra alt 
re havatisini iş~l ettl!der! günden Jrğ'ına namzetliği ortaya atıldı. taki büyük ve muhteşe mhavuzl• 
itibaren doğmuş tabii bir meseledir. Mesele bir taraftan lrnk gazete- Jonda hazırlanan büfeden kendil 
Yugoalavyada yaŞ~Yan Arnavutlar terinde, diğer taraftan Suriye gazete- ne ikram edilmiştir. Sarayın mu 
Srıplar kadar defil, hatta Yugoslav- )erinde uzun uzadıya münakaşa olu- şem salonlarında verilen çay 111 

yadaki diğer anasına haiz olduğu nuyor. firler üzerinde çok iyi tesirler bı 
hukukun yüzde birine bile sahip de· Irak gazeteleri, kral Fe)·1&lrn mun· mıştır. Çaydan sonta ssat ylrlll 
ğildirler. 1912 den 1:i e, 191:) ten 18 e zam krallıiı lehinde propaganda yap. doğru vapurla Topaneye döntth• 
1918 den 192:> e kadar yc1.pılan katli- makta ve Suriyelileri 1!120 de verdik· tür. Vapurda ve sarayda tehir 
am istatistikleri Akvam cemiyetinin teri karar, yani kral Feysah hüküm· dosu güzel havalar çalmıştır. 
ve Avrupa, Amerika büyük devletleri dar itan eden \'e onu bilfiil hükünı- Geceleyitt de Dolmababçe sa 
hariciye nezaretlerinin dosyalannd." darlığa getiren karar üzerinde sebat muayede salonunda lstunbul 
mevcuttur. 1925 seneektdM bugüne etmeye davet etmekte, krallığın Suri- namına belediye tarafından bir 
kadar muhtelif şekil ve suretlerde de- ye Adat ve an'anatma en mtlvafık verilmfıtir. 
va.m etmekte olan iktısadi taıyikler hükGmet' şekli oldutunu söylemekte· BugUnkU gezinti programı 
ve kolonizasyon siyaseti, Yugoslav- dirler. Misafir Yanan ve Bulga= ıı 
yayı terk ve gayet fena !Jerait altın- (Bafdat) ta çıkan ve Irak hükft- elleri bugUn Fatih itfaiye teşkili 
da dünyanın muhtelif Yerlerine ilti- metinin fikirlerini neşreden El - mezbahayı, Cerrahpqa hastan• 
caya mecbur kalmış yüz otu:ı bin Ar- tnk pzetesl bu noktaf nazarı müda- dui fabrikasını, yann nıü8kirat 
navudun ,·ücudile sabittir. Bunların faa ve Irak ile Suriyenin bir hiean idareeinin ispirto fab 
ekserisi Türkiye, Bulgt\ristan ve Ar· krallık altında bfrletmeklc iki 111em- ıeıeceklerdlr. 
navutluğa kaçmışlardır. Yugoslavya- Jeketln yan yana i1erliyeccğiı1i izah Konferans komisyonları bu sa 
daki Arnavutların milli hak ve hür- ediyor. Yıldızda tekrar toplanacakla 
riyetıeri, tek bir mektepleri "' tek bir Fakat Surlyede \'aziyet bu mer- Utleden sonra 14,30 da vapurla 
gazeteleri bile ,-oktur. lntihabat san· k d d -·ıd· .,, ez e egı ır, Cümhuriyetçiler ile "·ükadaya hareket edilecek, m 
dıkları etrafında 192.) senesinde k 11 t ·ı " ra ye çı er arasında had miinaJ<a. ıer adayı gezecekler, .:ıkııun ada 
Mltrovizada katliama uğramış 22 Ar· 1 k şa ar vu u buluyor. Citmhuriyetçi. kulüpte Ticaret odası taralındaJI 
na\•udun i·imleri bizde ,-e Ak,·am ce· leri b t kl"ff ·1 ~ u e ı ulu orta ı·eddetmekten reflerine bir çay ziyafeti ven 
mi) etinde saklıdır. mened • be en yegane se p, biiy1e bir tek- Murahhasl• -nn 8 ... __ 

Bu hareket Yugoslav parlAmento- JT A •- •...-
1 ın rap gayesine hizmet etmesi Ankaraya gltl ... orlar 

sunun Arnavutlara verdiaı intihap ve hu davayı ilerletmesi ihtimalidir. •• 
hakkı bir fikir elde etmek için kafi. Bununla beraber iki memleket bir- Yarın komisyonlar sahahleyillf 
dir. Binaenale) h Yugoslav heyeti ıe~ecek olursa onun cümhuriyet ba,·. mumi heyet 611eden sonra to• 
ya Yugosla,·yanın Arnavutlarla mcs- rağı altında birle,eblfoteiini tıöyJI. cak, ayni akşam murahhular •• 
kun kısmında cereyan etmiş ,.e hu- yenler de \•ardır. zetecller husaet treale Ankara1• 
günkü vaziyeti \'ücuda getirmiş olan BtitUn hu mUnakaşahmn vereceği reket edeeeklerdlr. Pazarı.: 
hadiseleri hiç bilmiyor, yahut da a- netice henUı oolll defildir. Ankara ıehri geılleeek, Harlelft 
kalliyetler hukukunu tesbit eden bey- kilimiz Ankara Palasta mu 

d ı. b Asıl resmi makamlann ve ll~nl al~- ra ög"le zı-afeti •e--.ı., ı-• .n • 
nelmilel muahedeler en ~·a eri yok- kadarJarın kat'I düşünceleri henüz 13 • ·~ ..,..... 

tur. Arnnutıugwun tamamen tanıdı- M. Meclisinde konferansın SOll 
nnlaşrlmamı~tır. 

ğı akalliyetler hukukunun bilmuka- si toplanacaktır. Akşam Uıtll 
bele YuroslavJar tarafından da tanın·ı-===--=-=---=ı=-----=•O•. •R=.=I ~iftliti ziyaret edilecek, 17,30 .ı. 
masını istemesi en tabii hakkıdır. he bırakmaz.,. isidmhur Hı. konferans 
Ye Balkan birliği için de IJu tabii bir Bulger ba,murahheaı M. Sa· Marmara kiifktlnde kabaı ed 
şart ieşkil eder. Şu hale nazaran kazof ne diyor? Murahhaslar Halk e\'I tiyat 
Yugoslavların bu kadar bariz bir hak Bulgar bat murahhası 1\1. Sakaznf Riyaseticümhur ork49Uuı 
karşısrnda taannüt etmesi ve akalli- da demittir ki: dan verilen konaerı dialediktell 
yetin mes.lesin! !nkar edecek k'ldar • - Akalliyetler meself'si bbiatile gece saat birde hususi trenle 
ileri gltm~i hangi -tarafm konferan- miilaimdir. Aşatı yukarı biitün Bal-İ dan ayrılacaklardır. 
sı il.kamete uiratmak iatediiine şüu-



lstan 
tinden· 

ı L: • e ,..,.,.. , 
Kilo 

20.000 lap•mk 
10.000 Karnakhar. 
25.000 Llhna 
30,000 Praaa 
ıo.ooo KereYis 

... g_.m 5400 aqm terWlade &ahman Befiktqta 5.000 Demet maydanos 
Ah mahallesinde Sel ıokatında atik 11 No. 25.000 Patatee 

le mllraldram Mtlnir pata konap namiJe maruf el· 3.000 Demet taze aoian 
JeYID mektep ittihaz edilmİf olan 21 odadan ibaret 40.000 ~d.'; =:: 
a,nca mutbab alur Ye arabalık Ye air aksamı mlf· ~:= Salça 
temD abpp koaatm dlrtte Wr biuui. 300 Sarnuaak 

n Tamamı 150 U'fDI 82 UDtim terbiinde balanan E- 2.000 Demet clere otu 
yipte Kuunçaq mehıJlainde Eıkl yeni caddesinde 3.000 Havuç 
80 tahririnde atik 24,90 tahririnde atik 26 cedit 5.000 Adet Jeti! alala 
30 No. ile mllrakkam bir bap dDkklmn tamamı 120 2.000 lıpanak 
lllue itibarile 105 hiueıi. 2.000 l.ihna 

119 16 Tamamı 89 arım 37 saatim terbünde bulunan Be- 2.000 Praaa 
Joflunda HDıeyinağa maballeaiade Yenlfehlr cadde- l.OOO ~= 
amde atik 68 cedit 54 No. ile murakkam bir bap :::: Kuru eofan 
dOklrlam Dçte bir hi11eai. 2.000 Limon 

1800 00 r ...... 12 UflD 71 mtlm terbllade bulanan Ba- 200 Salça 
bıcaferide Ali Celebi m1h1U..mde IOj'aaa.r cad· 50 Sannısak 
desinde atik 284 cedit 50 No. fewlacle o.ta,. m&f· 500 Havuç 
temil bir bap dllkklllla ta .. mı. lqeleri Harbi,.0 aaektebi1eva· 

4875 00 T -..Lı.L-d L zmuna merbut bilcümle askeri ımamı 18 aqm 6S IUtia twuuu e Dalaaan Ye mekteplerle Huta'lf)ler ibtiyaa 
1 Hıziru 931 taribind• Ma,.. 9!1 pyeaine kadar için J'Ukanda cİ•ft miktarlan 
hali icarda olan Galata Ke111a11lıı:q Kua Mmtafap11p J'&DL on het kalem 98 piyade mek 
maballellnde Topçular cacldalnde ft KarakaJ 111- tebi ihti,aa içia de on ka· 
rekçi fmaı ittisalinde klia 20 No. ile murakkam lem kıtlık aene iki f&l'lna· 
fevkinde oclalan mlftemU d&kklnm sekizde Dç biueai. mede olarak biri kapalı wf 

Ballda semt, mahalle, ıokak ve numaralan muharrer emllki dileri aleni müaek•M ıure· 
retile aatm abnacakfır· lhalt!le· 

mabl6le aablmak a...e d6rt balta mlddetle illa ve mlzayedeye ri 28 tetrinievel 93l ça11amba .U· 
lconmllfhır. Mlu1ecleai T qriaisanlnia yirmi d&rdllnctl uh gllnii nü aaal 14 te kapalı ıarf ~e alent 
aaat 15 tedir. Talip olmak iıtiyealerin kıymeti muhammenenia münakasa aaat 16 ya kadar Harbi· 
ykde yedi baptu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberli- ye mektebindeki mahalli mahau· 
lafta lstanbul EYkuf mDdlriyeti biauaada varidat mlldllriyeti ıunda ıcra edilecektir. Taliplerin 
mabl61At idaresine mOracaatlan ilAa olunur. (3382) prtnameaini ıörmek için komiıyo-
-----~~---------------- Df müracaatlan ve ppalı zarfla Hail tadl1ecle bulunan ittirak için de tartnam•i veçhile 

huırlıyacaklan teklif mektuplan· 

Uşak Terakkı· ı· Zı· raat aı 'Yakti muaneninde Jlliilelael DU• 
maralı ilmühaber mQbbilinde ko-

Tllrk A.onim .......... ti tufiye h-etınden misyon riyaaetine vf1111eleri. (85) 
...... -ı : (2'J41) 

Ball tul17ede •aıanaa Upk terak kH ziraat TUrk anonhn şirketi hisseo -------------·-:-:-:-
he7e&i umumlyesi ticaret kana nunun 455 inci maddesi mucibince tas. DarUff8faka nıftdflr• 

...Wef itibarile taıızim olunan şirket bilançosunu tetıkik ve tasdik et-
fzere teşrinisaninin 2C ilncU sah günü saat birde şirket merkezinde su lUğUndenı 

ntı Acliyede içtimaa da,·et olunur. Darllşşafaka 3SO talebesin~ yap-
Mtlzakerat ruınameei taalf.Jn oluna D bilbeo ile miinf..uı flıPt idaıa :C..':'k harici elbtjnln kumaşı mli· 
mı " tufi)'e memarlan Ye ••ra kıpla ......,_ ... 1aJ!llf ı:..orıana tie alma~· &artn ..... 1 

.. ...._. •e Wkllc .. ta.arı 99 tuft)e ..... 1 el -_..beai ~ slnaek letiyenlerllt ••r etin ._ •i-
kna• bıar lttlalm ..,,IJ't&ledad• n.nttlr. aakua1a iştirak .jcla 28 ~leTftl 

Ba heyeti umumiyede btrmacibl ka aaa en az altı )'iz Jdueye malik ~ 931 çarşamba sual saat on da Nu· 
lldarlann hazır bulunacağı ve bh' hisaedann ae kadar fazla hissesi olul"lll ::;1al1ede c?:!!~(~)ıisb'e mer· 
ünna on reyden fazla re:r kulluamıy aeatı ve ~ada hazır bal anmak isti =;;am;'.•.ı.racaa~ • ..-. .... -_.,.,_.~ _ _.._ 
"9 h,_.rlana ~dan on ,aa •••eHnı kadar Upkta flrkt merkezine ~k .. dıiuıdaa ba tuürba de Z1 tef" 
Yt lataahlda SuaJI ft M:ıadia baab ... ft llainle Blriaei Kordonda B- rlalenet 9.11 ..ıı dal .aat 15 tıl 
mfn •da etet ı.e,. •tlracaatıa salalp old'*lan laJale ... ellerini tevdi ede- pasarlıtı icra 1aJıaaeaıtır. Tallpt. 
ilk dahuffye nrakuı abnalan IAzım ıeleclll ilin oalnur. rln hu n.ı 1~ tartaaıatünl aJ.. 
- .... ,...ı 

t 1 
mat Yt ta~ keflinl atmak ve,.. 

a. K. O. SA. AL. Ko. ü11 1&rkla lftlnk e~ be~ yevdl 

lltniadtki kltaat Jçba ekmek ~ L F. kıtaat banaaatı icia arpa lua- muktrlarda komlsJonumuza mil,. 
b IUfla •lnahaap k• ..... r. n.a..jpab ama mlaakuaya bwupur. tatlan. (474) (3315) 
1111 10 - 11 - 931 tarihine mliladil lhallll 1 - 11 - 931 puar sbtl a- • • • 
..ıı dal uat 18 de lleNIHe at 15 te hdlklıü Dl.iL O. Sa. Al. Enılee puarllkla ab~ı llf• 
~ ..... ahu komi11oaaada Ko• naada J'&Pılaeaktır. Taliplerin edilen GlmÜIA11' Jaaatanuinin k• 
79-P'lecaldır. Talipltrill prtaame- prtumeyi almak ve münakasaya. it ve kiriple klmtlrl•rlle 4. R. o. içil 

aı.u '" -'•ak•1111. ittirak et- tirak etmek bere 1enaı ihaleden evel keza kok ve klriple klmQrlerlnfn Mr 
...... t.wbııat ft tektlfnamelerlle tekllf •• teminat mektwplan ile ko- ildıalae talip çıbuUl•lrnaan pazal'lıla 

....ı .-ar kolllfe. mlqona•ua mtlraeaaUan. (at) 26 • 10 • 931 pasarteal aün8 saAt JI ,... ....... ':"-. (':2) (I029) • (309I) Te 15,5 ta cfe'Ya• ealleeekttr. Tıtll,. 
• • • Jeria 1&ı1aa-.ıa& alaiak 'ft puarb 

1~ .,.. .._. :* •.t\:! ~ ıataatıa •• llıtlna b- u lf&lıU etwk bere K0"'-.4 ml
touaqtar. Daaı.ı U - n - ~~ wlMkt•p Ua-.ıur. ncaatlan. <472) - (33G3) 
eamarteel dal .. t u te ""'8all. ...,... 2 - 11 - m. Puarte.I ,.. 
tır. Taliplerin prtnaiılfllal abuk ~ il ~'lr. Talip. • • • 

a•re her ıtn •• mflnakuaya it&frak !n:ı _+a-1. .. n~r .:-~.. . ':~ Blrlacl f~ 1la1vaaat111 ihtiyacı 
•- .. ~- ..- ._, ~ --. I~ tcS.doO ldfO. 1181llan kapalı za rı 

edecekleri• ftktl maan-eahHle temi- Kom.•- "....... '-"-L 8 ak .. ...__. 
dt " tekllfaamelerlle Kırldare)lnde- ...1--1.. _ _._ 1& "99&•- m • uaya -al*ar. lhaletııi 15-
ld ~ r. SA. AL KOM. auaa mtlraea-~na Jnmtl "91kt\rda te.'9at 11 • 931 de pazar liinii saat l:i de K. 
- ("8) (1188) Ye teklif mektuplarlle lspartada as- O. a. Sa. Al. komlayona11da icra e•ıı. 

• • • ked utın alma komisyonuna mtira. cektir. Taliplerin tartnam~ 11t*-8k 
caatlan. ( '28) (3120) üzere her ıUn ve ihal.,e ittirak ti· 

TaJlp nhar etmedltfnden rtıver. • • • •ek lzere Jt\'1111 •••11.eııde temlnld 
illi •' ....... JUUlıtr • tttrf· 
...,,.. U1 puar sl•I .. , U te Sellmtyede ecza11 baytarfye depo- ve tekllfraamelerile komlsyonumaıa 
tllaar ppılacütır. Tallplerln prt- •••• 2' kalem alltı baJtariye pazar- miiracaatlan. (479) - (3383) 
•••tlilll atmak Uzere her rtın Ye hk nrttüe 15 - 10 - 931 pazar gü.. • • • ••nen ıb4t temfnatlarlle beralter ıl IUt 1',30 da utalaeaktrr. Talip. lzmitteld kıtaat için Rade yal• ,. 
k•llJonamazda puarlıta ltttrak· ltrfn tartaameainl almak ve tfY&YJ un kapalı zarfla •Unakaaaya -·· 
teri. (111) (Sll'I) sirmek bert mezktr depoya mUra- muıtur. thalesf ipfıda )azılı .rln 

• • • eaatlan. <'73) (338f) ve saatlerde yapılacaktır. tna ....... 
it o. 1ntaatlnm fhti,aa i~in 2000 • • • lerln prtname1trlni almak ilze?e" her 

.,.ı aJ•I mbakuaya konmaıtar. Aleni mUnüua ile alnıacatı illa ıU• n mUiıakuaya f tirak eılffeldt-
ııw.. ı -11 - 931 pasar ıiinti saat edilen fınn odununa talfp ~akmadı- rin teminat makhaılan. teldflnaıat-

tl ....... a. K. o. SA. AL. KOM. fllldan 21 - 10 - 931 pazal'te9f sUnU lerile Uaale uattncltın ev el lzml&te 
•11Ha ppılacaktır. Taliplerin prt- saat 18 da PNarhk ıantlle ihalHI ukerl Sa. AL Kom. nuna milrapat. •••JI almak " •b•kU'>'& ~tırak icra lulıaacaktır. Gene Halıcıojlan- lan. (39ö) - 39U) 
""* 19ere yenal lbledn entl t.. da Askert binanın ve aJurlannın pa. Un Z1 -10- 9U paz.artellf s.ıat 1l .. 

·~•11ıt11 KOM. a mUncaatlan. zarlrlda tamilerlnln icra fttirtl•celi SaM11iw 31 • ıo • tai Puat1iit Saat 
1

"1) - (W) ilAa 4tlil•ipir. 1tH luliıt .. - 1i * 

. 

Çocuğunuzu, 
S• d • d ••• ' ız e sevın ırımz_ 

.... 
Kumbarayı çocutunu~ için bir 
Etlen"' vasıtası haline 
Gettrnaekle, ona lıtlkb8Hnl 
azeııdlrmış olursa u•I •• 

~ 

1 TIJrkiye iş Ban'kası 1 

Ktl~lkçekmece· Silivri yolu 
Bedeli ketfl otu bin yirmi dokuz lin dokua kmut olan 

Kilçtlkçekmece-Slllvri yolunun 36+000-66+000 kilometreleri 
arasında Taki 47 adet k6prli ve menfezin tamir - infbı kapalı 
zarfla münakasaya konularak 26 te~nlevvel 931 p.az~rteai '.~• 
ibaleainia yaptlacai!!a• dair 4 tqnnıevvel 931 tanbli M~iet 
98 Allpm- ns•tel._• ••ıattirilea IAıpa Mhvea 352 liıdk 
ı. ..._ d+,t ~' Wlcle ~ We-
liae nazara• 2253 linhk teminat makbamma ye 1ahUt hanka 
mektubunu teklif zarfına koymak icap etlecflliadea keıfiJet la
hiben ılb olunur. (2990) 

Saltıhk ana 
Bebu metre murabbauaa 17 lira kıymet takdir edilen Kada

k6y0nde nbtım berinde 69 nuntaralı •• ~57,87 metre murab
baı aahaamda ana 11blmak Oıere kapalı IUfla mllzayecleye kon
mllflar Talipler f8rlname almak için he,... leYılllD eldlr
ın;one • mOracaaat etmelidir. MOzayedeye girmek içia S30 ._ 
teaaiat J&&ılldar. Bu teminat ya ıaaktea 1" det.0zito .-retilt 
yahut ~e mateher tamnmlf 8-kılana ltlrW• plit• 
lecek teminat meldaba ile olar. İfH teminıt •kbtıma • ., .... 
tuba f!rlDMI• teklif mektubunu bir zarfa ko,arak ilaale 
~ ..w.eneı 93t P!lafttli t1att •at ıs • ktıdar -~·· 

enclmeae verilmelidir. (29~_> __ 
Belediye fen itleri i9ia luzumu olan 59 kalem leY9ı r ı 

limi7e •e kırtui1e kapalı çarfla mDnakuaya konm11flur. ... ....... 
ler ~11tn811f• almak fçin herı'h'a Jeyazım mldlrlltlne ... aellll 
e'tmlfidlr. MGnakuaya girmek i~ 2ff1 lirabk telllaat ll11s•w 
Bu te•ina~ ya nakt,n ve depo11to IUl'etDe ye yah11t ....._._. 
qauteber tanınlDlf bankaJann birinden getirilecek te .. t mek
tubu de olur. if bu tealinaı makbuzu veya -.ktu~ ll'e ~~ 
.. ekUf mcktu~una ve Ticar.ı odumcla b1•tlı ôla..-. ~ 
vesikayı mllblrlll zarfa koyarak ihale ~il Gı. ı6·11).·93; 
zarttıi gtlnl uat o• bap kad4r Daimi encllmene vef81t1Wir. (..,,.,.... 

Bedetl 1ıetfi 1514 Hra 6T kurut ;tan ,_illdfe liitıitllmJlll.ı.tl• 
mainin tamiri kapah urfla mOnıkasaya ~~ Tali~ 
....,. •• ., •ık •• ~etil ıvralnnı ~- f~ ~ levum 
mDdlrllljilne mDracaat etmelidir. Mnnakauya sinnek için 116 
dı k teminat ._ Mklea •• .tepoz'to yqQt hlk•etM 
aiUteber tıntmmıt bnltalana birinde elr teminat_.. 
tubu ile olur. ifbu tuainat makbuzu ve1a mekhabu, ıartna.., 
teklif aektlı ..... ,. ret ölı ..... IİAY it. old ğuna dair • 
kıya mDhOr.'i ~f' ke>x..-• ilı•t• ıtıo& olan :Z6-10-931 pazart"5 
glal .,.t oa,Mı, ~acı.r l>aiaıl Encllme11c veril•elidir. (2925) 

Vlllyet idar•i la~in 931 aeneıi bütçelerinin t:.a•l
mı11 kapalı tarfhr munalrna,a lc0nma1tur. Talipler prtname 
d*ak • illm....W ıarmek lçha llergh levaıım mDcllrJBiGae 
•lraca.t etmelldiiler. MOnalruaya gincekler tdmlaea JU 
fonu 1ti1Mirile teklf edecekleri bedelın ylıde yedi bapla • 
hetinde ya •aktea ve Clepoıito ıuretile yabut hlk6metçe .U. 
hı t8mmıf baahalana birinden ı•tirileak te ..... t mıeldl• 
• elur. Bu .. kllcle teminat ile ill.&e tini olDft-19"11111 
,...... .... ...t .. ~ ••11fttt; 
e • (2968) 
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SALAMANDR· A 
Gece gUndUz yanar. 24 saatte bir defa doldurulur. 

Pariı bp akademisi tarafından tayin edilmiıtir. 
Tehlikeli taklitlerden sakmmız •. 

Odun yakan sobalar günde Uç defa doldurulur. 
Salamandralara mahsus lnglllz antrasit 

,, ,, Rus ,, 
(Auer) gaz makineleri en mükemmel. 
Salamandraların tamirab taahbnt olunur. 

K'-'luçka ve ana makineleri 
Yegane depoıu: A. Hristidis, Galata, Hezaran 
Sokağı, posta yakmında Nazh han köşesinde No. 20, Tel. B. 3085 

TEMİZLEl\IEK İCİN V i M YEGANE 
• 

TASVİYE EDİLEN MUSTAHSAR DIR 

M.V t 12..088 T 

Temizlenecek yağlı 18.han H 

teneereleriniz varm.ı? Vim 

istimal ediniz. Yerleri ve çini

lerinizi temizlemek istermiai

niz ? l,te Viın burada. 

Az yorgunlukla mnkemmel bir 

nezafet elde etmek için baniyo 

odanızda, yatak odanızda, 

mutvaklannızda ve evinizin 

her bir kö,elerinde Vim kul

lanınız. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
odasından: 

Oda meclişinin yeni 
intihabı 

• 1931 senesi nihayetinde Oda mecliıi azasının mUddetleri 
· bıtam bulacağından 

yeniden intihabatın icrası 
lazım gelmekte olup birinci derecede intihabat 

25 Teşrinisani 1931 çar
şamba 

günü saat on ikide başlıyarak beıe kadar ve ertesi 26 Teşrini
sani 1931 perşembe günü on ikiden beıe kadar intihabata devam 
olunarak beşte hitam bulacaktır. . 

Nizamnamenin 26 ıncı maddesi veçhile birinci derecede inti
hap hakkı~ı. haiz olanlar bu intihapta rey vereceklerinden alika
darlann sıcıl defterlerind'! isimlerinin mevcut olup olmadığana 
dair icap eden tetkikatı Oda ıicil şubesine müracaatla yapabile
cekleri ve bu hususta 

bir itirazları vaki olursa 
25 T. Evvel 1931 pazar 
gününden itibkren 1 T. 
Sani93lpara gününe 
kadar tahriren ve intihap heyetine hitaben verecekleri itirazna
meleri odaya ita eyliyebilecekleri beyan ve ilin olunl!r. (3341) 

Pendik belediyesinden: 
20-10-931 de ihalesi kabil olmıyan Pendikte yeniden inşa 

olunacak Gazdeposunun fiyat tahlili auretile keşfi evveli 1635 
lira 90 kuruştur. 31-10-931 cumarteıi günU saat 15 te öazarlık 
ıuretile ibalei katiyesi icra edilecektir Talip olanlarm yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkate akçeaile birlikte ye•mi ve vakti mez
knrda Pendikte belediye direalnde daimt encümene müracaatları 
•e fazla izahat isteyenler her,nn belediı.e riyaaetine müracaat 
wbil&ceklcri il4D alwıuı. ww 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
r::~ AKITın--11 

~~H.~ilzİ~u~~~~ 
Mis fabrikası mUstahzeratl 
Kolonya., J~vanta, esans, diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. :t\lis müstahuraonı bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ıynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Para kazandırıyoruz 
lstanbulda, taşra vilayetlerinde, ka

zalarda Memur ve meıoure istiyoruz, 
işinize, vazifenize halel gelmiyecektir. 
bize mektupla sorunuz i!;ine 6 kuruş-
luk pul koyunuz. (1841) 

Jstanbul postanesi.rıde 618 

Size yardım edece§lz 
Davalı işleriniz için avolmta, malı· 

kemeye müracaattan evvel bize saat 
9 - 12 araJında geliniz. (18.Jl) 

Jstanbul ti iincil ı·akıl han 
Asmakat 29 

PARA : DUkkAncı esnafa ko· 
layhk - llnhalı~ taksitle ödeycbllir
seniz kefaletle 50 !ıraya kadar para ala
bllirslniz. 9 - J 2 arasında müracaat Se· 
nelik faiz ve komisyon yüzde 12. 

Jstanbul dördüncü Vakıfhan 
asmakac 29 

ııılll~~ınııınm~ nıı ınıı ı~ ııı~~ ını ı~~ıı~~ ıı ııı ıııı~rnı 
Matbuat sergisi için 

bir rica 
/stanbul matbuat cemiyeti reisli

ğinden: 
1 teşrinisani 1931 ilk türk gnzete

,ı;;f çıktığının yüzüncü yıl dönümüne 
tesadüf ediyor. Cemiyetimiz o gün 
lstanbulda bir matbuat sergisi aça
caktır. Sergi ilk gündenbeJ'i çıkan 
gazete ve mecmualardan nünıWJf!ler 

arzediyor. 
Türkiyede en son gün, haf ta ve 

ay içinde çıkan nüshalarla .serginin 
tamamlanmasını arzu eden cemiyeti· 
miz rica ediyor: 

Gerek lstanbulda ve geı;ek memle
ketin başka yerlerinde çıkmakta olan 
gazete ve mecmua sahipleri, bir teş. 
rinisani 1931 sa.baht erken sergide 
bulunup teştıir edilecek surette ye. 
tiştirllebllecek en son çıkanlanndan 
ikişer nüshasını Ankara caddesinde 
Orhanbey hanındaki cemiyet merke· 
zine elden veya posta ile tevdi bu· 
yursunlar. 

SEYRISEF AiN 
Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. 51rkccl Mühürdar zade han 2. 2740 

IZMIR SUr'at Postası 

(GÜLCEMAL) 24 Teşri· 
nevvel perşembe 14,30 da Ga-

lata rıhtımındaP· --25 T eşrinevvel akşammdan 
itibaren Köpriiden saat 18 de 
kalkan posta Büyükadada ka
lacak Y alovaya gitmiyecektir. 
26 T eırinevvel sabahından i
tibaren de Yalovanın 6,35 
postası lağvedilmiştir. 

1ürk 

lerinzn en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

Muktesit 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
ankasından 

Bi~ HllUll 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

5000 metre kaputluk boz yfin kumaşın kapalı zarfla müna• 
kasası 3 • 11 - 931 tarihinde sah gUnti saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek llzere her gün münakasaya iştirak için de 
yevmi mezkurde Gedikpaşada jan~arma satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3178) 

rs;;;;===;ri:~e;:~·11 Istanbul Evkaf müdü-
i=ı derler vapurları ı·ı rı·yetinden: 
·I Karadeniz ı 
Iİ ıı Kıymeti muhammenesi 
i POST ASI 1 Lira Kuruş no ı 188 12 75 arşın 20 santim terbiinde bulunan Koca Muıta· H Um Uptnar1 !apaşada mektep sokağile çıkmaz çmngirler soka· 
H Vapuru 25 1 gımn birleştiği köşede kain atik 2 No. arsanın ta· 
r: Teşrinievvel Pazarı mamı. 
ı·ı . il 105 16 52 arşm 58 santim terbiinde bulunan Kocamuıtafa• 
:1 günü akşamı 17 de Sirkeci ~i paşada çıkmaz Çilingirler sokağında atik 4 No. 
lı nhtımmdan hareketle (Zon- lİ arsanın tamamı 
:; guldak, Inebolu, Ayancık, !! Balada semt sokak mahalle ve numaralan muharrer iki kıta 

li Samsun, Ordu, Gire.sun, H arsanm tamamı sahlmak üzere dört hafta müddetle ilana kon· 
J Trabzon, ve Rize ye) azımet i~ muştur. Müzayedes~ teşrinievvelin otuz birinci cumartesi günil 
n ve avdetle aynı iskelelerle H saat on beştedir. Talip olmak istiyenler kıymeti mubammenenin 
:lı Görele Ye Ünyeye uğrı- g yüzde yedibuçuğu nispetinde pey akçelerile beraber Çenberli· 

1

. yarak avdet edecektir. ii taşta Istanbul Evkaf müdüriyeti binasında varidat mUderiyeti 
Fazla tafıilAt için Sirkecide ı~ mahliilat kısmına müracaatlan ilan olunur. (2908) 

Meymenet Hanı altında acen- !i i K R A M ı Y E L 1 

1 teliğine müraca~:.!.:~~.:::::J~ . Emniyet ===-.... -:::::::: ............ -....... _____ _ 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
Neşriyat müdürü: A. Sırrı 

YAKIT ?ı1atbaası 

Çayını 
Arayınıı 


