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!lıo: 30 Yazan: M. Yavuz 

u işi kökünden hal
letmeliyiz Eleni,, 

Prenses Eleni her vakit yaptığı 
gibi Venediklilere 

. merhutiyetini teyit ediyordu .. 
1 - Bu haber çok hoşuma git 1 - Evet .•• 
ti de .. Acaba Hüsrev de onu se - Sultan Mehmet çok kıs-
'f'İyor mu? kanç mıdır? 

- Orası şüpheli.. Fakat, - Hüsrev'i buradan uzak-
Zamora vadetmiş.. latbrmak için paditab'm çok 

- Neyi • . k11kanç olmasına lüzum yok. 
- Hüarev'i Klio'oun ayafı- Fatib, mairur bir hükUmdar-

na gönderecekmit! dır. Sevdiii bir kadını elbette 
Sinyor (Knotarino) bu ha- kıskanacak.. Fakat, hüokir: 

herden çok memnun olmuıtu. "Ben bu iti, kıskançlığımdan 
- Klio ile Hüarevi elde et- yaptım!,, der mi? 

'mek mümükün olacak, Eleai! - Şu halde, senin bu sözün 
Bu güzel bir tesadüftür... den bir hakikat anlatılıyor: 

- Klio vasıtaaile Hüsre'ri el Sultan Mehmet (Klio) ıçın 
de edebileceğimizi ümit etmi- her fedakirlığı yapabilecek! 
yorum, Sinyor! Çünkü, Hüı- - Bu hususta ben de sizinle 
rcv (Klio }a Karşı istiğna gös- hem fikirim, Sinyor! Ancak, 
teren m ağrur bir erkektir. (Za benim Klio'ya kartı itimadım 
mora) onu Klio'nun kapısına çok zayıftır. 
kadar getirmeyi vadetmiş .. e- - Niçin? ... 
ğer Zamora buna muvaffak o- - Kendisine emanet olarak 
l ırsa, o vakit sizm dedikleri- verdiğim bir yüzüğü, geçen 
riz kuvveden fiile çıkar. gün Sultan Mehmed'in parma-

- Çanakkale haricinde ka- ğında gördüm. 
çak e~ya yüklü gemilerimiz, - Paleoloğ hanedanının ta
bi.- aydanberi, vaziyetin inkişa rihi yüzüğünden mi bahsedi
fını bekliyorlar. Sultan Mehme yorsunuz? 
din vazettiği bu yeni teftiş ve - Evet .. O yüzüğü ben bir 
muayene usulü Vcnediklilerin gün size göstermiştim. 
ticaretini mahvetti .. bu iti kö- - Onu Klio'ya niçin vermi~ 
künden halletmeliyiz, Eleni! tiniz? 

Prenses Eleni, her zaman - Saklasın diye ... 
yaptığı gibi, Venediklilere kar Prenses Eleni, yüzüğün için-
şı sadakat ve merbutiyetini te- de :zehir olduğundan bahset-
yit ederek: mek iıtemedi. 

- Elimden geleni yapmağa - Böyle kendisine emane-
hazırım, Sinyor! Fakat, bu iş ten teslim ettiğim bir §eyi pa
- bana öyle geliyor ki -padi- ditaha verirse, diğer 11rlarımı-
tahla da halledilebilir. zı da hünkara tevdi etmiyeceği 

- Nasıl..? ni kim temin edebilir? 
- Benim Sultan Mehmet i- -- Yüzüğünü:zü paditaha 

le aram iyi olsaydı, Venedikli- kasten mi vermiş acaba .• ? 
lerin Bizanslılarla ticari müna- - "Elimde gördü, h09una 

. . ğ kt ' d' sebata giri,meleri ve Türklerin gıttı, parma ına ta ı.,. ıyor .• 
buna taraftar görülmeleri lüzu - Olabilir .. F atib antika me 
rnundan bahsederdim. raklıııdır. Elinden gelse lstan-

- Şimdi bundan bahsetmek bul'u da müzeye koyacak! Bu 
ve hünkarin kanaatlerini bu meselenin mahiyeti bundan i
noktaya toplamak mümkün de baretse, Klio'yu mazur görme-
ğil mi? niz lazımdır! 

- Padişahın (Klio) dan baş - Onu affedeyim demek? .. 
ka bir kadına itimadı yok. Ben Sinyor, hayretle genç kadı-
ne $Öylesem aksini yapıyor. Be nın yüzüne baktı: 
nim Venediklilerin ileti oldu- - Dargın mısmı:z yoksa? 
ğuma kanidir. Fakat, Klio'ya - Hayır .. Onun bir şeyden 
çok itimadı vardır. O ne derse haberi yok. Fakat, ben kalben 
manır. darıldım .. Bana karşı samimi 

- Yahut inanır gibi görü- görünmiyor ... 
nür.. - Siz öyle zannediyorsu-

- Bu da Klio için bir muvaf nuz, Prenses! Onu ben iki sene 
fakiyet değil mi? denberi tanırım .. 

- Bu işi (Klio) nun yapabi Klio fedakir bir kızdır. Be-
leceğini ümit ediyordum. Hal- nim kendisile hususiyetim ol
buki, sizi ümitsiz gördüm... mamakla beraber onu gıyaben 

Klio kalbi ile meşguldür, tanıdım. 
<:'!l;or! Kendi ıztıraplarile mü - Yanlış tanımamışsınız! 
~dele etmekten etrafına bak- O, kalp işlerinde çok fedaki.r-
naıta vakti yok.. dır. 
-Padişah, onun Hüsrev'i sev - O halde kendisine, her 

diğinden haberJar mı? şeyden evvel, padişah'ı avlama 
Ha sını söylememiz icap eder. Kli-- yır .. 

- fşitse acaba nasıl telakki o'yu bu gece göremez miyiz. 
eder? - Vakit çok geç .. Ben gece 

- Klio itin iç küzüne agi.h yarısından sonra, yanımdaki ar 
değil.. Anlamakta istemiyor. kadaşımın odasına gitmeğe bi
Benim tahminime cöre padi- le mezun değilim. 
\'Ah Hüsrev'i bu suretle saray - Bu ta:zyika sebep ne? .. 
muhitinden uzaklaştırmış ol- - Padi,ah, benim sizinle 
du... temas edeceğimden endi~e e-

- Padişah'ın onu kıskandı- diyormut! 
i•nı mı zannediyorsun? (Bitmedi) 

ı.aı. .... ~ .................................................. .... 

Haftalık Siyasi İcmal • • .. 
-

Haftanın en ehemmiyetli hi.- 1 tan sonra meydana gelmitti. 
disesi Chequers'te lngiliz ve Rusya ile Fransa arasındaki it
Alman başvekilleri ile Hariciye tifak, Rusyayı manevralar mü
Nazırlan arasındaki mülakat- nasebetile ziyaret eden bir as
tı . Mac Donald'ın daveti üze- keri hey'et tarafından hazırlan 
rine Dr. Brüning ve Dr. Yon mıştı. İngiliz - Fransız itilafı, 
Curtius Londraya gitmitler ve yedinci Edvard'ın Fransaya 
başvekilin sayfiyesinde misafir yaptığı ziyaretten doğmutlu. 
edilmişlerdir. Chequers müla- Reval'de Rusya çarı ile in
katı eski zaman diplomasisini giltere kralı arasındaki müla
hatırlatıyor. Harpten evvelki katın neticesini hepimiz hatır
siyas"t bu yolda tedvir edilirdi. lanz. 
İ.t!fakı mtisellcse yol açan üç Dünkü tarihin bu tecrübeleri 
imparatorun itilafı (Dreikai- karşısında Chequers müli.katı
serbund), Bismaı·k tarafından nın bir takım tefsirlere meydan 
hazırlaI!an böyle bir mülal<a.t- vermesini tabii görmek lazım-

HARicr HABERLER .• 
Çhepuers mülakatının neticeleri Ölüm cezasına mahkum oldular 

ANKARA 11 (Telefonla) - Rizeli Mehmet oğlu Ali ve R 
sih oğlu Hamdinin ölüm cezasına çarpılmaları hakkındaki Ba 
vekalet tezkeresi Meclise gelmiştir. 

Almanyaya yardım için yeni bir tamirat konferansı
nın içtimaa davet edileceği söyleniyor .. 

lstanhul - Pudapeşte telefonu 
BUDAPEŞTE 10 (A.A.) - Ajanslar konferansı mesaisi 

devam etmektedir. Bu günkü celsede Türk, Bulgar, Yunan 

Almangaga 1 Atina mektubu.. il rrak 
Dönüş! Yunanistanda Petrolleri 

rahhasları lstanbul - Budapeşte telefonunun yapılması iç 
konferansın Yugoslavya nezdinde teşebbüsünü istediler. 
teklif kabul edilmiştir. Balkan murahhas lan, teşriki mesai es 
satını tesbit için yarın toplanacaktır. 

Milliyetpervcrledcn ba
zıları hasmane nü

mayiılerde bulundular 
REMEN, 10 A.A. - Batvekil M. 

Brüning ve Hariciye Naun M. Kur
tius Europa 1'apurile saat 9 da bura 
ya gelmiılerdir. Alman narırlan, 

vapurda Bretnen iyan meclisine men 

sup lıir bey' et tarafından selimlan
mıtlardw. N-.-ları Berline götür
mekte olan buıusi tı-eaia hareketi 
esnaımcla lııir bidise olmuıtur. De
miryolunun ci:vanna wkl•un bir 

nüUiyetpernr grupu ellerinde kendi 
!erine mahouı salipli bir bayrak ol
dııiu halde, birdenbire ortaya çık

mıt ve ''kahrolsun Brüninı, kahrol
sun Kurtiuı" diye bağırmııbr. Zabı
ta derbal miiclabele ederek niimayİ§
çileri daiıtmqtır. Dört kiti tevkif 
olunmuıtur. 

Geceleyin, içinde milliyetperver
ler bulunan bir motör Colombus va
puruna yaklaımağa muvaffak olmuı 
ve vapurun bordasına ''kahrolsun 
açlık diktatörü! Almanya uyan!" 
yazııı yazılmıştır. Bu esnada mez
kur motör deniz devriyesi tarafın. 

dan yakalanmıı ve içindekiler tev
kif olunmuştur, Vapura konulan ya
zı vaktinde kaldırdmıflır. Sabahle
yin yazıdan e&et" kalmamııtı. Diğer 
taraftan komüniıtler beyannameler 
dağıtarak halkı nazırlar geçerken 
nüınayiılere davet etmiılerdir, 

Gaıeetelerin mülakat hak
kında mütalaaları 

LONDRA, 9 A.A. - Avrupamn 
belli b&Jlı memlelcetlerindelô bütün 
politikacılar Cbequen mülikatının 

yakın atiye ait neticeleri hakkında 

tahminler yürübnekle meşguldurler. 
Berlinde çıkan demokrat gazeteler 
yeni bir tamirat konferansına yol a
çddığmdan ümilYar bulunuyorlar. ı 
Hatta bazıları konferanaın sonbahar 
da, Amerika hariciye nazırı Stimso
nun Avrupayı ziyaretini. müteakip, 
toplanacağım tahmın ediyorlar. 
T emps gazetesine göre; Konferanı
tan evvelki vaziyet hiç hir tahavvu
le uğramamıtbr. 

Journal Deı Debats ya göre, mü
l&kabn mihverini terki teslihat t* 
kil etmiı, tarafeyn araaında Y oung 
plAnm~n tadili takarrur ebniıtir. 

lntransigeant diyor ki: "Che· 
quen'deki ipin ucu Amerikaldann 
elindedir. Amerika alacağının bir 
kı,mından vazceçmeğe razıdır. Şu 

fArllaki Fransa terki teılihatı k,.. 
bul etsin." 

Tamirat meselesi geni 
safhada 

PARIS, 10 A.A. - "Pelit Pari· 
sien" eazeteıinin Cenevre muhabiri 
yazıyor: Burada Almanya'ya mali 
muavenette bulunmak üzre bir kon
feranım toplanacağı söylenmekte

dir.Diier tar ftan, terki teslihat kon 
feransı ikinci plina düımüte benzi
yor. Ve hiç değilse Avrupanın ilrtı
adi ve siyasi vaziyetinin tavazzuhu 
na bağlı bulunuyor. Bazı Alman ma 

hafili, Y oung planında tadilitın de
ğil, sadece La Hey itilifnamelerinin 
düzeltiJmeıi ve Almanya'ya me1rut 
tediyatın bir luaau haklunda mora· 
toryom verilmesia.in mevzuu bahso-

dır. Filhakika mülakat, lngilte 
re ile Almanya ar sındaki tesa
nüdü tebarüz ettirmektedir. Fa 
kat bunu izam etmemek lazım
dır. İngiltere ile Almanya ara
sında eski uıülde bir ittifak 
mevzuu bahis değildir. Ancak 
muayyen bazı beynelmilel me
selelerde İngiltere ve Alman· 
ya'nın mÜJterek hareketlerine 
mukaddeme teşkil edebilir. 

lngilterede tedricen yerleş
mekte olan bir kanaat vardır: 
İngilterenin dertleri, beynelmi
lel dertlerdir. Binaenaleyh bey
nelmilel iktisadi vo.ziyette Sa
lih olmadıkça, lngilterenin va
ziyetinde salah olamaz. Bu-
gün dünya iktisadiyatını 
alt üst eden iki bü-
yük imil, Rusyanın kendisine 

tayyarecilik 
ATINA - Yunan bükUıneti bu 

sıralarda aıkeri ve sivil tayyareci
likle ehemmiyetle metgul olmakta
dır. Ahiren meclise bu }'olcla birçok 
kanun layihaları verilmiıtir. Bu ya
kınlarda han nazırı sivil ve aıkeri 
tayyareciliie sarfedilmek üzre, bir 
kanun li.yibaaıyla 150 milyon drah
milik bir iıtilı:raz akdine möaaade 
iateyecelrtir. 

Bu iıtikrazın bir kıaıru milli ban· 
ka Ye diier mali müeıaeselerin yar

dımı ile dahilden alrledilecelttir. Bu 
para tayyare mektepleri küşadma, 

Faler ve Milua (Seli.nik) tayyare 
iıtaıyonlannın ıslahına sarfedilecek 
tir. 

Yakında baılıyacak olan Atina -
Seli.nik ve Atina - Yanya tayyare 
servisleri için Tatoi tayyare istasyo
nunda yer aynlaı:almr. 

Diğer taraftan F aler askeri tay
yare istasyonu bir harp halinde pek 
açık olduğu için Elevsiı'e naldedile
cek ve Faler'de büyük bir ticaret 
tayyare limanı vücude getirilecektir. 
Aero-Ekspres50 ltalyana ıirketi bu
radaki tesisatını 14 milyon drahmiye 
Yunan hükUmetİne satmıştır. 

Burada memleket dahilinde set'
visleri temin edecek tayyareler için 
hangarlar ve hava rasat istaayonlan 
vücude getirilecektir. 

Bu hafta içinde Fransız Aero -
Uni.on ıirketile Fransa - Yunanistan 
- Sürye arasında ihdas edilecek tay
yare postaları için, bir mukavele İm

u edilecektir. 
Yunan ticaret tayyarelerinden 

Y unkerı sisteminde ikisi Atina - Se
linilr: •e Atina. - Yanya arumda tec 
rübe u~uşları yaplllıfbt". 

Askeri tayyareciliie ıı:elince, ye
ni takip tayyareleri şatın almak üzre 
30,000,000 drahmiye ihtiyaç göste
rilmektedir. Bu tipte tayyareler için 
Yunaniıtana tekliflerde bulunulmut 
tur. Fakat bava nazrrı henüz bir 
karar vermiı deiildir. 

Hava nezaretinin 1931--32 biit
çesi 146,762,264 drahmidir. Bunun 
58,062,250 si memurin maaşı, 25,000 
000 tayyare mübayaaaı, tayyare le
vazımı ve tam.irat içindir. 

Dondurmadan zehir
lenenler 

ROMA, 10 A.A. - Popolo di 
Romano gazetesinin Sienne'den iıtih 

barına nazaran, dondurma yiyen 10 
kiıi zehirlenmiıtir. unların sekizi a
ğır hastadır. 

lacağı bir konferansm akdini iltizaın 
eylemektedir. 

ltalga gardım taraftarı 
ROMA, 10 A.A. - Jurnale d'lta

lia gazetesi Chequera müli.katınm 
büyük bir samimiyet havası içinde 
cereyan ettiiini ehemmiyetle kay
dederek diyor ki: 

•·Müttefikler Amerika ve lngilte 
reye yaptıkları tediyat ile Alma.,ya 

' nın tediyah araımdaki farktan isti-

fade etmekten vazgeçmeli ve Alman 
maliyesine yardımda bulunmalıdır. 
Müttefiklerin göıterecelıleri bu fo
ragat harp borçları meselesinin hal
linde Amerikanın daha fazla mute
dil davranmasına saik olabilir." 

mahsus iktisadi sistem dolayı
sile adeta dünyadan çekilmiş ol 
ması ve Almanyanın tamirat 
bedeli namı altında tediye etti
ği paranın yükü altında ezilme
si. lngiltere birinci derde çare 
bulacak vaziyette değildir. Fa
kat Almanya'ya yardım ede
bilir. lngiltere bu yardımı ne 
şekilde yapabilir? 

işte Chequers mülakatında 
görüşülen mesele budur. 

~- * * 
Tamirat meselesile en yakın 

dan alakadar olan devlet Fran
sadır. Tamirat me~elesi Fransa 
için evvela mali bir me eledir. 
Saniyen Almanya'ya karşı em
niyet meselesidir. Fransa, Al
manya' dan tamirat bedelini al
malıdır ki, Amerika'ya olan 

Akdcnizc getirme için 
iki boruhat-

bnın ferşine başlanıyor 
MUSUL, 10 (A.A.) - Ha

vas Ajansı bildiriyor: Irakta is 
tihsal edilen ve edileuk olan 
petrolün sevki için yapılacak 
mecraların inıası ıeraitini ta
yine müteallik bulunan itilafla
rın hepsi aktedilmiş ve tatbik 
mevkiine konmuştur. 

Irak hükUmeti ile "Irak pet 
rolleri kumpanyası" arasında 
yapılan yeni mukavelenin me
riyeti de ili.o olunmuıtur. 

Petrol mecralarının geçeu
ği toprakların tayin ve tahdidi 
hakkında Filistin ve Surye hü
kumetlerile müzakere edilmek 
te olan itilafnameler de aktedil 
miştir • 

Biri Hadla ve Ebu Kemal 
tarikile Kilsuk'dan Şam Trab
lusuna, diğeri Hadita ve Rutba 
tarikile Gergükten Hayfaya 
müntehi olmak üzre açılacak 
boru yollarının gececekleri yer 
leri gösteren haritalar tasvip 
edilmiş, bu yolların Surye ve 
Filistin arazisi dahilinde kate· 
decekleri yerlere şimdiden işa
retler konmağa batlamıştır. 

Irak petrolünün sevki mese 
lesi bu suretle kat'i bir tekilde 
halledilmiş bulunmaktadır. 

işsizliğe karşı üç teklif 
CENEVRE, 10 A.A. - Beyne!-

milel mesai konferansının kapanış 

celsesinde mesai büroıu müdürü M. 
Thomas, iısizlik meseleai hakkında 
izahat vermİf ve buhranm halline 
çare olmak üzre 3 teklifte bulunır>uı 
tur. 

1 - lısizlere it bulmak meseleıi
le meşgul olacak bir beynelmilel ı.,. 

kilit vücude getirilmeıi. 
2 - ı,ıizliğe karıı sigorta usulü~ 

nün kabul ve tamimi. 
3 - Vasi mikyasta be}'nelmilel 

nafıa işlerine gİl'İtilmesi. 

M. Thomas, çalışma saatlerinin a
zaltdn1aıı ve İtçİ üçretlerinin arbnl 

maıı usullerinin muvaffakiyeti meı

kük çareler mahiyetinde tedbirler
den ibaret olduğu kanaatinde bulun 
duğunu söylemiıtir. 

Roma- V ~tikan 

Muhafız gücü atlılarının seyaha 
SfLfVRI 10 (A.A.) - Muhafız Gücü atlıları saat 22 de b 

ray• geldiler. Memurin ve kalabalık bir halk tarafından kar 
lanmıtlardır. Atlılar yarın Çorluya hareket edeceklerdir. 

iki şaki ölü tutuldu 
ı.- A YSERl 11 (A.A.) - Pmarbatı mıntakaaında ıaka 

yapan Yalaklı Ömer ve arkadatı Elbistanlı Ali, Sarnız nahiy 
sinin Geyve yaylasında jandarmalar tarafından ölü ol&Tak 
tulmutlrdır. 

Millet meclisi Yeni nüfus kanun 
ANKARA, 11 A.A.. - B. M. i ANKARA, 11 - Dahiliye V 

Meclisi bugün reiı vekili Refet Be- leti yeni bir nüfus kanunu ha 
)'İn ri}'aııetiode toplanmııtır. Külah- maktadır, Salahiyet sahibi bir 
ya meb'usluiuna intihap edilen A- eski kanunun birçok sui iıtimall 
llettin Ye Halil beylere ait İntihap ve aaker kaçakçılığına sebep old 
mazbataları muallel görülerek maz
bataları tetkik encümenine verilmit

tir. Burdur meb'usu Halit, lsbnbul 
meb'usları Sadettin, Mithat, '\liet
tin Cemil, ve Ziyaettin Beylerin in
tihap mazbataları kabul edilmit ve 
Sadettin Rıza ve Mithat ve Alaeltin 

Cemil Beylerin tahlifleri yapılm1,tır. 
Mec:liı cumartesi günü toplaM ... 

caktır. 

Harp borçları 
sinde yeni 

mesele
safha 

NEVYORK, 10 A.A. - Chris
tian Science Mouitor mecmua!ıntn 

ıütunlanna geçirdiği bir habe,·2 gö. 

re Amerika hükumeti harp ve tami
rat borçları meselelerinin biribirine 
bağlı oldıığu mütaleasında öteden 
beri ittihaz ettiii vaziyetten vazgeç 
mele imkanını derpiı emekte bulun
maktadır. 

nu, yeni kanunla gerek bu yola 
luklara.. gerekse evlenme, doğum 

ölüm gibi itlerdeki karıtıldıkl 

nihayet verileceiini aöylecli. 

Uydurma rapor m 
neşrettiler? 

IZMİR, 10 - Bazı gazeteler 
arif eminliğinin vekalete verdiği 

raporu neşretmişlerdir. Bu ra 

Aydın ve lzmir mektepleri lale 
arasında komünizm cereyanları o 
ğu yazılmaktadır. Halbuki 

söylem ittir. 

Avusturya - Yugosl 
ya ticareti 

ViYANA, 10 A.A. - Yugo 
ya ile Avusturya arasmda mti 
ticaret muahedesinin tadili h 
dairi müzakerelere tekrar baılan 
hr. 

Galatasaray Alman) 
Bugünkü maç çok heyecanlı 

olacağı muhakkaktır .. 
neticesi hakkında fikirlerini 
ran bir muharirimize demi 
dir ki: 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Almanların Ayntraht takımı 
bu gün birinci maçını Galatasa 
rayla yapacaktır. Alman takı-

ROMA, 10 A.A. - Papalık ınaka mının kuvvet ve kıymeti hak
mı tarafmdan gönderilen notalara kında elimizde müsbet malfı
ltalya .. hüku"'.etinin ~a~ırladıiı ce- mat olmadığı için müaabaka
vap, dun tev.dı .edılmış.tır. .. nm neticesi herhangi bir tahmi 
lşsızler ıçın hır teberru 1 ne raptedilemez. Maamafib 

"- Galatasaray takım 
kuvveti hakkında bize ge 

Balkanlarda, gerek burada 
rilen malumat bu gün lehli 

bir rakip kartısmda olduğu 
zu göstermektedir. Bu tehi 
yi muvaffakıyetli bir neti 
atlatmaya çalışacağız.,, 

LONDRA, 8 A.A. - lngilterede Ayntrahtm Merkezi Avrupada 
ki Karneci Tröstü iş peşinde dola- ve Balkanlarda iyi neticeler al
ıan itsizlerin barınmasına ınahsu• mıt bir ekip olduğunu hesap 
yurtlar inıası için 10,000 iıterliug edersek Galatasarayın ciddi bir 
teberru ebniıtir. imtihan geçireceğini anlarız. 

k k ki Galatasarayın bu gün saha-
Bir milyonlu Ür er ya şu şekilde çıkacağı muhak-

BRUXELLES, 10 A. A. - Dün kak gibidir: 
gece bir mağazadan bir milyon, 
frank kıymetinde kürk çalınmqtır. 

Hırsızlar mezkür mağazaya bitişik 

bir dükkana girerek duvan delmiıler 
ve bu suretle kürkçü mağazasına da

hil olmuılardır. Mağazanın sahibi 
bundan tam bir ay evvel a1dtğ'ı i:n
zaaız bir mektupla bu hırsızlıktan 

ve bu hırsızlığın nasıl vuku bulaca-
iından haberdar edilmiıti. 

harp borçlarını tediye edebil
sin. Sonra Almanya tamirat 
bedelini tediye etmekte devam 
etmelidir ki, iktisaden zaif kal
sın ve F ransa'ya karşı tecavüz 
emeli beslemesin. F ranaa Al
manya'nın iktisadi :zaafına si
lahlardan tecı-idi kadar ehem
miyet veriyor. Biri Almanya'yı 
askeri noktai nazardan müdafa 
asız bırakıyor. Diğeri de iktisa 
di noktai nazardan zaif bir hal
de bulunduruyor. 

lngiliz ve Fransız siyasetle
ri sulhtan beri bu nokta üzerin 
de ihtilaf halinde idiler. Fakat 
bir taraftan Almanya'nın tedri 
cen z:ıiflaması ve izmihlale doğ 
ru yurumesi, diğer taraftan 
Fransanın gittikçe kuvvet bul• 
ması ve Avrupada Hakim bir 

Bur hu 

Suphl 

Avni 

Nihat 

Vahi 

Mitluıt 

Mehmet Keau.l Necdet Lltif Rebii 

Maçı ağlebi ihtimal Refik 
Osman Bey idare edecektir. 

Almanlar bu günkü maçın 

rol oynamağa batlaması, İngi
lizleri harekete sevketmittir. 
Acaba İngilizlerin timdi takip 
etmek istedikleri siyaset F ran
aızların siyasetine taban taba
na zıt olduğuna göre, Almanla 
ra tamirat iJinde nasıl yardım 
edebileceklerdir? 

* * * 
Otedenberi tamirat mesele-

sinin beynelmilel borçlar mese-
lesine bağlı olduğunu ge-
rek Fransa gerek lngil-
tere ilin edip duruyorlar
dı. T aınirat borcu Alman yanın 
itilaf devletlerine vermekte ol
duğu borçtur. Beynelmilel borç 
larda itilaf devletlerinin Ameri 
kaya verdikleri borçlardır. Ya
ni itilaf devletleri Almanyadan 
ald1kları tamirat bedelini, harp 

Carnera ile maç 
NEVYORK 10 (A.A. 

Carnera ile bir Amerikan ' 
piyonu arumda bu aktam 
pılacak olan boks maçı yağ 
dolaynile pazartesiye kal 
tır. 

Atletizm müsallalcaları 
tehiri 

Atletizm heyetinden: 

12-6-931 cuma günkü 
tizm teşvik müsabakaları i 
ahire deiin tehir edilmitti 

borcu olarak Amerika'ya 
yorlar. Binaenaleyh Alm 
ya karşı tamirat bedeli me 
sinde müsamahakar davra 
mek için Amerika'nın da 
lerine harp borçlan mesel 
de ayni nispette müsaad 
lıkta bulunmasını isteyor 
Amerika ise bu iki mesel 
ayrı ayrı alacak verecek 
leleri olduğunu söyliyerc 
ribirine karıştırmak istun 
du. 

1929 senesindeki _:: 
randan sonra Amerika'nı 
aadi vaziyeti fenalaştıkı; 
merika borçlar hakkındaki 
tai nazarım değittirmeğe 
!adı. Tıpkı İngiltere, ken 
tisadi derdinin bir sebebin 
manva'nın iktisadi za• 
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ar·ci lica.rf!lim.ize inkif~f verilec~k. 
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•. 
F.konoıııi VilliNelte 

Çekirge Ticaret ofisi bir seya
hat hazırlayor .. 30 bin kilo imha 

edildi 

Hükumetin şa hsigetini tahkir 
olmadığı neti ceslne varıldı 

Maksat tüccarımızı A vrupadaki 
tüccarla doğru .. 

Vilayetin muhtelif kazala
rında çekirge mücadeleri yapıl 
maktadır. Y alovada arazi çam 
!ık ve ormanlık olduğu cihetle, 
zehir toprağa tamam işleme
miş ve kış ta hafif geçtiği için 
çekirge yumurtaları o kadar 
müteessir olmamıştır. Binaena 
leyh mücadele de ümit edildiği 
gibi tam bir netice vermemiş
tir. Silivri ve Bakırköy tarafia 
rında bir miktar çekirge görül
müş ise de imha edilmiştir. 

Ağırceza mahkemesinde dün Sonposta 
mes'ul müdürü beraet kararı aldı .. 

dan doğruya temas ettirmektir .. _ 
ihracat ofisi tüccarimizin hariç 1 murlar ve daha evvelki kar ba~kının 

memleketler ve piyasalardaki yaban dan sonra bu sene bu mıntakadaki 
.::ı tiVt.ret erbabilc temaslarını temin fındık mahsulü 100,000 kantar ka

için bir te~ebbüse giı·i~miştir. Ofis dar tahmin edilmektedir. 
tüccarımızın bu nokıanını nazarı Bu sene kart yağmur ve fırlınala· 
dikkate alarak, Borlin Ticaret Oda- J rın bu havalide yaptığı tahribat sa
smın da ınuavcnttile meı·kezi Avru- hilde yüzde 10, orta kısımda yüzde 
pa ve İtalyanın büyük ticaret mer- 15, yüksek kısımlarda ise yüzde 

kezlerine bir tetkik seyahati tertip 50-60 ni<betindedir. 
etmjştir. 

Fethi Beyin lzmir seyahatine çık
tığı Sll'alarda l zmirde Hizmet ıaze
tesinde intiıar eden bir yazıyı nak
lettiğinden dolayı hükumetin ıahsi
yeti maneviyeıini tahkir etmekle 

maznun Son Poıta aleyhindeki da
vanın muhakemesine dün Ağırceza 

mahkem~sinde batlandı. Dava evra
kı okunduktan sonra maznun mev

kiinde bulunan Son Poata mes'ul 

müdürü Selim Rağıp Bey müdafaa
da bulundu. 

ce lzmirin mahalli memurlarından 

sadır olan hareketlerdir." 
Maznun vekili irfan Emin Bey 

de uzun müdafaada bulunarak ya
zıda zikri geçen hükUmet tabirinin 

mahalli hükumete ait olduğunu deli 
itile izah etti. 

iddia makamını itııal eden Cemil 
Bey, yazıdan hükumete zulüm ianat 
edildiğini, hakaret sarih olduğunu i
leri sürerek Selim Rağıp Beyin 258 

1 Ağustostan itibaren başlan>cal< 
nlan bu seyahatte ·ı~riyeste, Laylp<;İ~ 

Derlin, Mambure, Lehistan, Frııınk
fort ve Münih ziyaret edilecektir. 

Bulgaristana gönderile
cek gaz ve tuz 

Bu suı·etle İstanbul Vilaye
ti ziraat mıntakası dahilinde 
30,452 kilo çekirge sürfesi İm
ha edilmiştir. 

Ziraat odaları 1 
İnci ınaddeyc tevfikan tecziyesini is 

• tedi. Hey'eti hakime bir müddet mü 

Seyahata iştirak eden tüccar \'e 
sanayi erbabı bu ıchirlerde ticaret 

\te s?.nayi crbabiJc görüşüp dofru 

l~ması temin ctlni:ş olacaklardır. 

Otomatik makineler 
meselesi 

lstanbuldakı otomatik ve para 
İle işleyen mnkinekrin sahipleri Ti
caret odasına mUı-acaatla bu maki

tıclerin işletme hakkının - Otoınatik 

IC>ı-i satın «lmak şartile - Himayei 
l:.tfal cemiyetine \'erildiğini, fakat 
cemiyetin makineleri satın aln1adan 
lrıiihürlediğini bildirerek ş;kiiyel et
l>ıişlerdi. 

Dünkü sabah gazetelerinden biri 
tneselenin şeklini değiş•j erek, 

l'ıcaret müdürlüğünü ele ali.kadar 

töstermişse de evv<>lce de yazdığı
nız gibi, mesele böyle cereyan et
ıuştir. 

Dün Ticaret odası Himayei Etfal 
:tıerkrzi umumisine bir tezkere ya .. 

'-rak vaziyeti bildirmiı ve cemiye
tin noktai nazarını sormu~tur. 

Yaptığımız tetkikata nazaran, 
~hunun da emrettiği ııibi, cemiyet 

ı.., otomatik makineleri Ticaret oda-
11tıca tayin edilecek kıymet dahi
linde satın alacaktı. Yalnız bu mü
~yaa için vakit ne zaman tasrih e
ılilmediği için cemiyet otomatikleri 
derhal mubayaaya kendini mecbur 
tormemektedir. 

Bu seneki fındık 
mahsulü 

G.ircson rnıntakasından gelen ma· 
1
lnnata nazaran, son fırtJnalar, yağ-
~ .................................... _ ........ , ........ ....... 
Kambiyo Borsası 

• 
l•terlin 1030 Kuron 15,95 

l>oıar 0,47,28 
;;--·---rank 12,06,!IO 

liret !1,02,50 

1-'ran k 8. 3,39 

Şillng 3,36 

Pezeta 4,72,!>0 

R. mark 1,99,00 

Zloti 4,:o!O 

~•hml 36,(2 PengU 2,70,7!> 
~· ·---'--
rank 1. 2,43,40 Ley 79,38 

..... ------
'-t va 65,10 Dinar 26,73 
~::--:-~--~ı-~~__;~ 
orın 1,17,40 Çervoneç 1088 . -~ 

Altın 907,00 
Mecidiye 53,75 
Banknot 261,50 

Bulgari.tan sardalya balığı yap
mak için kullanılacak zeytin yağı ile 
peynir tuzlamasındo kullanılacak tu
zu ithalat resminden muaf tulınu~

tur. 

Hamallar zam istiyorlar 

lktısat Vekaleti ziraat oda
larının teşkili.tını tevsia karar 
vermiştir. Kaza ve köylerdeki 
teşkilata ehemmiyet verilecek
tir • 

-~-~----

inhisarlar 

Tütün stoku 
Yirmi milyon değil 

lstanbul hamalları hammaliye ta
rifesinde tadilat yapılması ve yük ) 
taşıma ücı·etJcrinin yükseltilme-si i
çin yeniden teşe:..büsata başlamı~lar

dJr. altı ınilyon! ı 
Hamallar bunun için hayat paha

lılığını ve tarifenin eskiliğini öne 
sürerek, Belediyeye müracaat etmiş 
)erdir. Belediye, bu iş ayni zamanda 
iktısadi olduğundan, tetkiki için Ti
caı·et odasına da müracaat etmİflİr. 

Oda bu mesele üzerinde tetkikat yap 
maktadır. 

İhraç edilecek buğday
lar için .. 

Geçen sene nihayetinde Ticaret 
borsası buiday ihracatımız hakkın
da bir rapor hazırlıyarak 11.tısat 

Vekaletine ııönclermitti. Fakat o es
nada mah•1.ılün sonu alındığı için, 
bu raporda zikrediJen mevaddrn t11.t 

bikine imkan hasıl olmamıştı. 
Halbuki bu ıene buğday nıahsu

Jü daha ziyade olduğundan, ihraç ih
tiyacı da o niıbette fazlala,makta
dır~ Bunun için borsa müracaahnı 

tekrarlamıştır. 

Neden yerli kullan
mayorlar? 

Gemlik civarında dört köy var
dır: Katırlı, Hamidiye, Umur Bey 
ve Adliye ... Bu köylerde tabiatin 
mebzulen verdiği alçı tatı istihsal e
dilir. Şimdiye kadar derecesi çok 
yüksek olan bu alçı taıını kullanan 
çimento fabrikaları son zaınttn1arda 
nedense bu itten yüz çevirmitlt.rdir. 

Alçı taşı çimentonun esasını te~kiJ 
ettiğinden, bu sefer fabrikalar bu 
taşı hariçten ııetirtmeğe ba!lrmışlar 
dır. 

Bunun üzerine Avrupa ta~iarının 

daha mı iyi olduğu merakı lı<tsıl ol

muş ve tetkikat yapılmıfhr. Tahlil 

neticesinde bizim ta,rarın dRha iyi 

olmaktan batkft ton bafına 3---4 li
ra daha ucuz olduğu da anl~plmı§

trr. Bu !•kil altında çimento fabrikR 

Akşam refiklerimizden biri Sonposta mes ul müdürü Se
dünkü nüshasında Eskişehir- lim RagıpB. kararı dinliyo.ı 
de tütün inhisarı ambar memu Selim Rağıp B. müdafaasınc!a ez
ru mütekait binbaşı Refik Be- cümle dedi ki: 
yin açıkta kalmasından müte
essiren ve füc' eten vefat ettiği
ni yazmakta idi. Bu hususta 
malumat almak üzere müraca
at ettiğimiz tütün inhisar umu 
mi müdürü Behçet Bey, gerek 
bu mesele ve gerek idarenin di 
ğer işleri hakkında şu maluma 
lı vermiştir: 

- Eskitehirde vefat eden 
memurdan haberimiz yok
tur. Eaaaen açıkta kalan me
mur da yoktur. Bunda bir yan 
lıtlık olsa gerek. 

Bir gazete Türkiye stok tü
tün mikdarının yirmi milyon 
kilodan fazla olduğunu yazmış 
tı. Bu haber doğru değildir. E
sas stok tütün mikdarı ancak 
altı milyon kilodur ve biz de 
bunları muayene ve mübayaa 
etmekle meşgulüz. Bunun hari 
cinde kalan tütünler ya fabri
kalara teklif edilmiş, veya an
gajman yapılarak sevkedilmek 
üzere bekleyen tütünlerdir. 
Bunlar da dahil olduğu halde 
yirmi milyon gene yanlı,tır. 
Tütün mübayaasına devam edi 
yoruz. İzmirde tütün itleri hak 
kında yapılan dedikodulara 
pek itimat etmiyoruz, ve idare 
böyle bir muameleye ihtimal 
vermıyor.,, 

B~lıçet B. in bir mektubu 

Tütün inhisar müdürü Beh
çet Beyin dün ,u mektubunu 
aldık: 

"Efendim, 

- Ben bu yazıda hükümetin ıah-
siyeti maneviyesini tahkir mahiyeti 

görmedim. Çünkü hadisat malum. 

Bir zat, bazı siyasi propagandalar 
yapmak İçin lzmire ııidiyor. Halk 
kendisine heyecanlı lıir istikbal ya
pıyor. Bu esnada mahalli memurlar, 
bu nümayiıkar istiklıele mani olmak 
istiyorlar. Halk c04kun bazı hareket 
lerde bulunuyor, müeaaif hidit.eler 

cereyan ediyor. Bütün bunlan biz 
cazetecilik vazifemizi yaparak bir 
objektif gibi kaydediyoruz. 

Yapılan nümayitlere kartı tatbik 
edilen zecri kararlar üzerinde bükU 
metin hiçbir tesiri olmadıiı muhak

kaktır. Bu yazıda kastedilen sade-

Çemberlitaı orta 
mektebi 

Çemberlitaş orta mektebinin 
şimdi işgal ettiği bina ihtiyaca 
kafi gelmemektedir. Mektep 
İçin belediye civarında daha 
müsait başka bir bina aranmak 
tadır. Bu ay nihayetinde yeni 
binaya taşınılacaktır. -

Eyüp musiki cemiyeti 
Heyeti idaresi riyasetine ip

kaen F eshane işletme amiri Sıt 
kı ve muhasipliğine diş tabibi 
Kemal, katibi umumiliğine Zi
raat bankası memurlarından 

Hürrem ve azalıklanna mualli
me Aliye H. ve muallim Meh
met Beyler intihap edilmitler
dir. 

.Esham \e Talıvilatın 
''tıkrazı dahili 

farının yer)i malı kullanmaın2'k hu~ 
nevı 

susundaki ıararlaı·•na hayret edihnelc: 

Muhterem gazetenizin 9-6-
931 tarihli nüahuında idaremi 
zin bazı şube müdürleri arasın 
da geçimsizlik olduğu hakkın
da intişar eden yazılara cevap 
olarak idarei umumiye müdür
leri arasında samimiyet ve mü
veddet cereyanından başka hiç 
bir hidise olmadığını arz ve 
tavzih ederim efendim.,, 

Cevdet Kerim B. An
karaya gitti 

boyunu muvahhade 
'''•miyeli Demiryolları 

96 tedir. 
63,00 ;, 

•ıoo 

• ~tdüğü gibi, Amerikada ikti
di zaafının bir sebebini Avru 

~'nın iktisadi zaafında görme 
~ ba~ladı ve borçlar meselesin 
llıüsamahakar davranmağa 

~ırleden bir zümre belirmeğe 
~l~dt. Ancak Amerika beyne! 
1 •leı borçlar meselesini tami

' ~l rneselesine raptetmek iste
~1~or. Tahdidi teslihat mesele 
ı1j bir arada halletmeğe mey-
~ !!Örü'.'üyor. Amerika'nın bu 
,rııelmılel borçlara karşı mü
~ l davranmamasının bir sebe-

Al~ı tatı istihsal eden ocak sahip
leri bu meselenin halli için makama
tı iliyeye müracaat etmişlerdir. 

Halk fırka" lsta.nbul vilayet 
idare heyeti reisi Cevdet Ke
rim Bey davet üzerine Ankara 
ya gitmittirr. 

muarızlarının noktai nazarını tan tamirat bedelinin tediye şe 
kabul etmek askeri kuvvetini raiti hafifliyeceğinden iktisa
zaiflatmak demektir ki, buna den kuvvetleşecek, diğer taraf 
mukabil ne kazanıyor? Beyne! tan da Fransa'mn askeri zaafı 
milel borçlar meselesinde mü- 1 Almanya için bir kuvet demek 
saadekarhk... Kendisi de Al- olduğundan askeri müdafaası 
manya' ya ayni nisbette mali kuvvetlenecek. F ransa'nın böy 
müsaadekarlıkta bulunmak le yalnız bir tarafa kazanç te
mecburiyetinde kalacağına gö- min eden bir pazarlığa yaklaşa 
re bütün bu alış verişin netice- cağı pek şüphelidir. 
si' şu olacak demektir: Fransa Bununla beraber devletlerin 
maddeten hiç bir şey kazanını- münasebetleri çok enteresan 
yacak. Yani Amerika'dan bey- bir safhaya gırıyor. Ve ya
nelmilel borçlardaki müsaade- kında Kellogg misakının imza 

karlık nisbetinde Almanya' ya sına tekaddüm eden Fransız -
müsaadekirlıkta bulunacak, di Amerikan siyasi düellosuna 

ğer taraftan da Almanya'ya müşabih bir faaliyete şahit o
karşı askeri vaziyeti zaiflamış lacağız. 

zakeı·e ettikten sonra hükii:metin 

şahsiyeti maneviyeaini tahkir filini 

sabit görmiyerek Selim Rağıp Beyin 

beraeline kara\· verdi. 

Ehli vukuf istendi 
l s tanbul belediyesi namına vekili 

Rami Bey l-.trafından Zeytinburnun

da in'"a cdilerı çimento f~brikasının 
neşrettiği sıhhate muzir tozların 

men1i ve bu yüzden vaki olan mane

vi zarar için 50 bin liı-a tazminat i
tası talep edilerek Birinci Hukuk 
mahkemesinde bir dava açılmıştı. 
Tahkikat hakimi dündü cet.edemez 
kUr fabrikada ketif icrası için Darı.il 
fünundan bir ehlivukuf talep edilme 
sine karar vermiştir. 

Baroda içtima oldu mu? 
Dünkü ııazetelerden biri baroda 

fevkalade hir içtima aktedilcliiinden 
bahsediyordu. içtimada avukatların 
senevi en 8Jağı 300 lira kazanç ver
gisine tabi tutulacaklarından endi
ıeye düterelt bu mesele etrafında 
lıazı kararlar alındığı zikrediliyordu. 

Öğrendiğimize ~Öre baroda içti
ma aktedilmit değildir. Sadece bir 
kaç avukat toplanarak aralarında 
kazanç vergisine dair bazı hususi 

mübahasalarda bulunmuşlardır. Ba
ronun yarın bir içtin1a aktederek bu 
iti umumi hir ıekilde müzakere el
meıi muhtemeldir. 

Reşit Saffet B. dün 
Ankaraya gitti 

Kocaeli meb'usu ve Türk Tu 
ring kulübü reisi Reti\ Saffet 
Bey dün akıam ekspresle Anka 
raya gitmittir. Retit Saffet B. 
Ankarada Dahiliye vekili Şük
rü Kaya Beyi ziyaret ederek, 
son Turizm umumi merkezi iç
timaı hakkıııda hazırlanan ra
poru ve teşkili mevzuu bahis 
seyahat müdürlüğü hakkında 
noktai nazarını, arzedecektir. 

Arjantine iki talebe 
gidecek 

Arjantin hükuemeti ile de 
talebe mübadelesi mukavelesi 
yapıldığı için iki tıdebemiz Ar
jantinc elektrik tahsiline git
miılerdir. 

Türk - Yanan '"lahke
mesinde 

Muhtelit Türk - Yunan mab 
kemesinde dün üç davaya bakı 
!arak karar verilmiştir. Muha
kemeler şayanı ehemmiyet de
ğildir. 

de Papa ile imzaladığı muka
vele ile 60 seneden heri devam 
eden bir ihtilafı halletmiş bulu 
nuyordu. M. Musolini, bu kon 
kordato ile Papanın Vatikan 
sarayında ve etrafındaki arazi 
üzerindeki hukuku hükümrani 
sini tanıyor, kendisine tazmi
nat veriyor ve halyada da ma 
nevi hukukunu tanıyordu. Ta
nıdığı hukuk arHında Azione 
Cattolica denilen dini cemiyet 
!erin serbest faaliyette bulun
maları da vardı. 

Bu 1929 mukavelesi denilebi 

lir ki, M. Mussolini'nin idarei 
maslahat siyasetinden mül

hem olarak imzaladığı yegane 

lt~e Am~~ikalılara göre, Avru 
~ llın bu paraları teslihata sar 
,.ınek istemesi bunun sulh ve 

~~'alemet için bir tehlike teş 
~ "lırıesi idi. Binaenaleyh şim 

A.lrnanya'ya tamirat bedeli 

tediyesi meselesinde müsait bu 
lunmak ve tahdidi teslihat işin 
de, Amerika'nm noktai nazarı 
nı kabul etmek şartile Amerika 
beynelmilel borçlara müsait bu 
lunmağa meyyaldir. Tahdidi 
teslihat meselesi malumdur ki, 
doğrudan doğruya Fransa'mn 
meselesidir. Bir Fransa ile müt 
tefiklerinin noktai nazarı var
dır ki, İngilterede bir takım iti-
18.flarla bu noktada F ransaya 
bağlı olduğundan kerhen Fran 
sız noktai nazarını kabul etmiş 
tir. Ve İtalya da lngiltereden 
ayrılmak istemediğinden ilti
hak etmittir. Bir de Almanya 
ve Amerika'nın noktai nazarı 

vardır ki, hakikatta İngiltere 
de buna taraftardır.Fransa için 

olacak. Almanya'nın kazancı •· * * 
ise iki taraflı olacak: Bir taraf- M. Mussolini 1 Q~9 senesin- 1 

mukaveledir. Çünkü faşizmin 

usullerini ve ı:ayelerini bilen
-a. l'uııs•o ~ Dır ınalümat 

BtJ/tJdigedtJ 

Kuzu 
Biz şaştık! .. 

Belediyeden tarif 
etmesi soruldu 

Pariate çıkan L'lntramsi&eant ~ 

ıazeteıincle fU tarzda hülisa e
dilebilecek muhavereli bir fıkr:. ı .. 
ııördük: 

Kasaplar cemiyeti bel~iyeye mü
racaat ederek, hansi hayvana ve 
kaç aylık olursa kuzu denileceğini 

aorınuttur. • 

"Madam Türkiyeye gelmit, 
sabah saat ikide tayyare ile gide 
cek. O ırün kapıcı, iyi ki ıordu
ğundan bahisle bir ecn<binin 
Türkiyeden nasıl avdet edebile-
ceğini anlatıyor: 

- Üç fotoııraf, pasaport ve 
diğer evrakınızla derhal polis 
karakoluna gideceksini•. Pariıte 

li 

Belediye daimi encümeni bu bu .. 

ıusta ali.kadar mutahauısl111"1nt fik
rini alarak, tetkikat yapmıftır. ls
tanbul balkının timdiye kadar bildi
ii ve bir teamül baline celcn ıudur 
ki, hıdrelleze kadar büyüyen hayvan 
!ara kuzu tabii edilmektedir. 

ki vize Türkiyeye ıirmeğe ya- , 1 

ı 
1 

Kasaplar ıirketi buna nazaran 
kuzu ve koyun fiatlerini tefrik ve 
o suretle teıbit edecektir. 

Mayısta ne kadar et 
yedik? 

rar, çıkmağa yaramaz. Eğer ıiz 

uğraıamazaanız, itinizi biz ya~" 
nz. Yalnız §u vekaletnameye is 

ı; 

' 

Mayıs ayı içinde Istanbulda 45 
bin kuzu aarfolunmuıtur. Mevaim 
geçtiği için, aı·tık kuzu kesinli aza) .. 

mı§tır. Mayıs içinde umumi zephi· 1 
yat 62,416 hayvandır. Nisan içinde 
ise bu yek ün 60, 751 idi. 

minizi, babanızın ve ananızın i~ 
mini yumız. Türk mü idiler? 

Türkiyeye ne yapmağa geldi
niz? Türkiyede on bet ııün kal
mak hakkınızdı, neden böyle cı· 
kenden ııidiyorsunuz? Fotograr 
çıya pasaportunuzdaki fotogra
fıruzı te.ksire müsaade ediniz. 
Şurayı iınzalayınrz. Şurasını da 
İmzalayınız. Şu tarafı da İmza 
layıruz. Kiğıdı çeviriniz.Arkasını 

da imzalayınız. Fotograf için iıç 

muameleniz için de iki lira verı- lı' 
niz. inşallah akfama kadar işinı 

Buna nazaran İstanbul mayı:o i 
~inde daha çok et ycmi§tir. 

Mayıı içinde kesilen hayvanlar
dan 4,023 ü erkek karaman, 740 
marya, 4,825 erkek dağlıç, 1, 105 
maryıı, 1,351 erkek kıvırcık, 841 

marya, 66 erkek keçi, 19 marya, 
147 oğlak, 45 bin kuzu, 1564 yerli 
öküz, 81 yerli İnek, 7 ecnebi İnek. 

188 erkek manda, 161 di,i manda, 
116 davar, 76 malak, 27 erkek do
muz, 20 dişi domuz. vardır. Harıç
ten kesilmiş olarak celenler ise 12 
erkek dağlıç, 1 kıvırcık, 172•1 kuzu, 
1536 oğlak vardır. Bu bir ay içinde 
27 hayvan, 5494 ahşa imha edilmit 
tir. 

12 müstahdemin idare
hanesi var 

Belediye iktısat müdürluğüne 

bir kişi daha müracaat ~erek, mus
tahdemin idarehanesi açmak İitedj
ğinj bi)djrmiştir. Bu suretle idare· 

hane adedi 12 ye baliğ olmultur. 

Hamamcı isterse müş
teri almaz mı? 

Dünkü aktam ııazeteleri.,den 

biri, bir kadının bir erkek hanıamına 

yıkanmak için müracaat ettiğ,ni, fa

kat bittabi kabul edilmediiini yazı
yordu. Bunun üzerine bu kadın za

bıtaya müracaat ederek hamamlı. ka
bul edilmediğinden ıikiıyet etmı~tir. 
Fakat zabıta da bunun imkinıız o!
duğu cevabını vermittir. Dün !>u hu 
susta hamamlar talimatnamesinde 

buna dair bir kayıt olup olmadıi?;ını 
belediyeden tahkik ettik. Bclc.l;ye 
erki.nrndan bir zat bize şunları sciy
ledi: 

- Hamamlar hakkında elde bir 
talimatname mevcuttur. Bu talimat
namede kadın erkek için ayrJ ayrı 
kayıtlar yoktur. Bu sarahat olmadı
ğı için, belediye bu cibi şeyleri me
nedecek veya etmiyecek vazjyctle 

midir? Burasi derhal keıtjriJcı11ez ... 

Fakat ~u var ki memleketle öteden 
beri bir teamül haline ıelmit olan 
cihet kadın ve erkek bamamla.-ın ay

rı oluşudur. Teamül ekıeriy" bir 

nizam kadar kuvvet ve sarahAtf hai:z: 
dir. 

Binanenaleyh zabıta ahlaki bir 
meode addeder, menedebilir. Diğer 
taraftan plajlarda hep bir arad~ yı. 
kanılıyorsa bu da ıene idet ve tea
mül meselesidir. lnıand enizde vazi

yeti tabii ıörüyor, diğer vaziyett~ 

tabii görmüyor. Alışkanlık, g'Örenek 
meselesi .. " 

ler Papa ile imzalanan bu mu
kavelenin tatbikatında mü,kü
lat çıkacağını daha o zaman
dan tahmin etmi,Ierdi. 

Her devlet harici tesiı- ve nü 
fuzlara kar,ı çok hassaslır. Fa 
ka~ faşist devletin bir hususiye 
ti bu noktada fazla hassas ol
masıdır. Faşist sisteminde ha
rici nüfuza değil, memleket da 
hilin<leki teşkilatın tesir ve nü 
fuzlanna bile yer verilmemek
tedir. Kaldı ki, Papaya mensı.p 
bir takım cemiyetlerin serbest 

faaliyetine müsaade edilsin. 

Papa ile İtalya hükumetinin 
arası açılmıştır. 1929 muka\'e-

zi bitirmeğe muvaffak oluruz.,,, 

Halbuki bizim bildiği .:iz ha
kikate göre, gıtmek iateyen 1: • ı!I 
ecnebinin pasaportunu 'Vİze e .. -

111 
tirmesi azami bir saat !1.İı·er ve 1 

masrafı da 25 kuruttur. Hıılbu 
ki ayni ecnebi, meseli yalnız 

Bulgar toprağından geçmek için 
bizim paramı:.tla bet yiız kuruta 
yakın para verir. 

Demek ki, mevzuu bahis ka. 
pıcı alelade bir dolandmcıdır. 

Madam cenapları polise ~ikayet 
etseydi, kapıcı hakkında derhal 
muamele yapılırdı. 

L'lntran,iaeant'ın bize eıki~ 
den beri çok mültefit olduğunu 
bilirdik.. Fakat insahızlığının bu 
derecesine §attık, 

Siz ne dersiniz? 

Esrar perdesi 
Kalkıyor! 

Sait Molla ve Refi Cevadın 
hizmelinde bulunan 

A. Kadri B•g kim? 
Hiıkimiyeti Milliye refikimiz ya

zıyor: 

Bir müddetten beri lstanbulda 
çıkan ve önüne eelene salan ve niha 

yet birkaç ııün evvel Türkiyenin 
cöz bebeii Büyük Kurtarıcı ve Rei .. 
sine mes'uliyet atfetmek yolundaki 

yazısı ile foyasını meydana vuran 

"Y ılmaz0 ın birkaç cün içinde iç 
yüzü meydan çıktı. 

Bu ıuetenin batmuharrirliğini 
ilk defa Celiıl Nuri B. ifa ediyordu. 
Sonra çekildi. Bu defa ayni ııazete
nin yazısına bakılırsa bu çekili,te 

öyle alelade bir şey değilmiş. Esaslı 
bir fikir muhalefeti yüzünden çıkmıt 
ve bundan ıonra ise-, bu &az.ete olan 

ca kuvvetile Türk milletinin istinat 
noktalarına baltasını savurmağa kal 
kı,ıı. 

Şimdi anlatılıyor, ki bu ıneteyi 
çıkaranlann arkasında maı-inin J,ü. 

tün kirlerini temsil edenler de clahil 
bulunuyormuf. Gazetenin sahip ve 
muharriri olduiunu iddia eden a
dam, vaktile Sait Mollanın ve Refi 
Cevadın hizmetleriade bulunınu~ o
lan Ahmet Kadri B. İsmindeki biri
dir. F•kat bu adamnı malum olan 
iktidan, böyle bir muhalefet i~ini ;. 
dareye kili olamıyacağı da herke•çe 
tasdik edilmektedir. 

-
ce ileri gitmek İitemiyor. Radi 
kal tedbirlerle ltalya'yı anarşi 
den kurtaran devlet adamı, si
yasi hayatında takip ettiğı ye
gane idarei maslahat siyaseti 
nin şimdi cezasını çekiyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

. 

Hamiş: Tahsili kad,.,. terbiyesi de 
noksan olan bir çocuk, r.ıt•çhui ~ahı:1 
lar tarafından nc~ı·edilen b:r ~a:ıtclt: 
de bir zamanlar Amerıkoı mnnda~tnı 
müdafaa €ttigin1İ ı;Oylü)or.. hüfi.ır .. 
baz bir müfte~·i olduou- -

"' '""""-··•O. d ...... 

rım hakkında kullandığı )1 .andan 

öğrenmemiş olsaydım, bunun, !..1şkn. 
muharrirlerj benimle karııtrrını 0 ). 

maktan mütevellit bir zuhul olt!uğu 
lesinin feshi bile mevzuu hah- h "k 

1 
na U medecektin1. BE.n hiç bir lll•'lh 

solmaktadır. Fakat öyle anlaşı ılayı müd•faa etmedinı. 
lıyor ki, M. Mussolini bu dere· _ A. <: 

aldırm ---.. ·---....__ 
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1929 Cihan Buhranı Amerikada 
nasıl başladı? 

CUMA 12 HAZlRAN 1931 

Çapras kelimeler Yeni neşriyat 
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00 Tel&'raf adresi: Milliyet, 

1111. 
Telefon numaraları: 

311 - 24312 - 24313 

BONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruı 800 kuruş 
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Bir iktisadi sukut içinde bulunduğumuz tahakkuk ediyor. 
iktisadi hayatın belli başlı katagorileri olarak yukarıda zikretti
ğimiz altı nevi iktiaadi unsur muhtelif tahavvüller geçiriyor. Bu 
tahavvüller ayrı ayrı başlamış, ayrı ayrı ıiddet kespetmiştir. 
Yalnız bir mesele var: Bu altı tahavvülün neş'eti hangi müessir 1 
altında olmuştur. Yani buhran hangi müessirle (Tahakkuk) et
miştir. 
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Muallim Mübahat Bey ta· 

rafından tercüme edilmekte 

olan İngiliz ameli hayat ili
mi Herbert .N Gasııon'un 12 

inci kitabı olan "İdeal Büro,. 

gayet nefis bir surette inti• 
ıar etmiştir. 

Milliyet matbaasında, Agah 

Sabri ve Muallim Ahmet Ha

lit kitaphanelerinde satılmak
tadır. " 

--· ·-
•len evrak geri verilmez 
iddeti &'eçen nushalar 10 kurut 
:;azete ve matbaaya ait itler 

nüdiriyete müracaat edilir. 
aetemiz ilanların mes'uliyetini 

1 etme:t. 

Bu müessir kredidir. 
Her buhran, son noktada, kredi buhranına irca olunur. Bu 

gün cihan buhranının ( opmuı) ve (tahakkuk) etmesi de yine 
böyle bir kredi buhranından ileri gelmiştir. İzah edelim: lnki
~af eden iktisat devrinde fabrika tesisleri, ziraat tesisleri, tica
ret ve nakliye tesisleri evvela normal şekilde iken sonra sürat 
kespediyorlar, ihtiyacın hakiki derecelerini aşıyorlar, spekUli.tif 
mahiyet alıyorlar, annormal oluyorlar. O zaman bu tesislere 
kredi yetiştirmek kabil olmuyor. Mevcut kredi kafi gelmiyor. 

Bilhassa, (bilvasıta maddeler) dediğimiz kömür, demir, çi
mento, gibi maddeler üzerinde kredi nakafi oluyor. Bu hal te
essüs sermayelerine taarruz eder bir mahiyet alıyor. Bilhassa sa
nayi müesseselerinin eshamı kıymetten düşüyor. 
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8 - Ana (6) Uzağa ses verir (4} 
9 - Deliller (6} Yemek (2} 
10 - Erkek ismi ( 4} Ölçüde bir 

tabir (4 
11 - Kanın kardqi ( 4) Şiir ya

zan (4) 

Yukardan aş1ğı 

1 - Akşam deği l (5) Kırılacak 

ıeyler. (5) Bugünkü Hava 
Dün en fazla hararet 23 

o az 16 idi. 
Bugün ruzgar poyraz. 

lava açık. 

.;~ 

ıı'- • ~ı-, __ ,_ ,_ 
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Yeni şekil 

Soldan sağa 

Son 1929 buhranının !topması ve tahakkuk etmesi böyle ol- 1 

muştur. Buhranın infilakı icbari (forcee) olan yani fazla spekü
lasyonla sevkedilen Amerika sanayi tesisatından ilk önce baş
ladı. İnfilakın spekülasyonu sürspekülisyon derecelerine götür
müş olan Amerikadan başlamış olması. Cihan buhranının Avru
padan başlamaması tabiidir. 1 - Sol değil (3) Sağ değil (3) 

2 - Alafranga değil (8} Dumur 

(2) 
3 - Duvaklı kız (5) Geri değil 

(5) 
4 - Su (2) Eı·kek İsmi (6). 
S -:-- Fare düşmanı (4) 

6 - Tarlı (4) Şaıkmhk (5) 

7 - ineğin erkeği ( 4) 

Manda 
'ir kahveye bir manda gir· 
.. Altını üstüne getirmit ve 
ii yakalanmış . . Vakıa kah
e giren mandanın da pey
·e bağdaş kurup: 
- Baksana kahveci bana bir 
if şekerli yapsana! demesi-
intizar edemeyiz .. 
.\sıl işin fenalığı mandanın 
tveye girmesindedir. Bu 
<'a manda taraftarlarına bir 
si ibret olabilir .. 

Kariha Vüs'ati 
Gün geçtikçe anlıyorum ki, 
merotaj olurken, lstanbulun 
a istisna bütün mahalle ve 
1<aklarınm isimlerini değiftir 
şler.. Üsküdarda hani bir 
~şhur "Yeni mahalle,, vardır. 

1 tun bile adını değiştirmiıler. 
Hem de ne koymuılar bili

: .r musunuz . "Reisülküttap 
kağı,. Aşkolsun .. Kariha vüs' 

ı i bu kadar olur .• 

, Bir kari mektubu 
ı Talebeden bir kariim benden 

ı kelimelerin esaslarını soru-
>r .. 

· "Mıymıntı, pısırık, acar, zı
ı ır, hırt, enayi, kokana, nban

llt, azrak, pinpon, kakavan, ca 
alacoz, anzarot, terelelli tab· 
·avalli, cinbakuka, tükaka, 
ı>m, keki, fırdolayı, gırla.,, 

Ben bu kelimelerden yalnn 
Azrak,, kelimesine türkçede 
iç tesadüf etmedim. Diğerle
inin bir kısmının esasını da 
öyleyebilirim.. Lakin, dil mü
ahassıaı olmadığım için bu iti 
brahim Necmi B. dostumuza 
ıavale ederim. 

FELEK 
----~--

' ,... Yaz mevalmllçln -

, BEBEK'te 

Kiralık lali 
O•lyan önünde Salp Bey 
yalısı möbllell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllera 

müracaat 

Amerikada bütün halk spekülasyona kapılmıştı. Hizmetçi 
kızlar, kapıcılar, asansör garsonları, kundura boyacıları, aktör
ler, sermayedarlar iş adamları, kısaca Amerikada bütün halk 
spekülasyona dökülmüştü. Bu halk içinde kadm unsuru ehem
miyetli idi. 

Arnerikada spekülasyonu tahrik eden sebepler yok değildi. 
Bu sebeplerin bir kaçı şunlardır: 

1 - Bankaların kredi inflisyonu (inflition) yapmaları. 
2 - Investment trust denilen esham çıkarmak ve esham 

plise etmekte ihtisaslı şirketlerin artan faaliyeti. Bu faaliyeti 
ölçmek için blr kerre bu ıirketlerin adedine bakalım. Amerikada 
( 500) kadar 1. T. ıirketi vardır. Bu ıirketler halka esham sat
mak için piyasadan esham toplarlar. Piyasada esham topladıkça 
esham azalır. Fiatlar büsbütün çıkar. Amerika halkının 1929 se 
ne.inin ilk sekiz ayında 1. T. tirketlerine vazettiği sermaye (1,5) 
milyar dolardır. Sene batında bu ıirketlerin ihraçları bütün A· 
merika (ihraç) !arının o/o 40 kı idi. Temmuzda% 60 ma çıkmış
tır. Ağustosta % 87 sine çıkmııtır. 

3 - Amerika cümhur reisi Hooverin iktısadi ve sınai hayata 
teıvikkir surette müdahalesi, bu müdahale o surette olm11ttur 
ki, Amerikanın umumi bir prosperity içinde bulunduğu kana
ati sarsılmaz bir surette teessüs etmiıtir. Hoover bir mühendis
tir. Sanayii ıiddetle himaye etmittir. Amerika teıebbüs alemi 
bu himayeye güvenmiıtir. Normal speküliıyonu süsepekülis· 
yona doğru götürmüıtür. 

Büyük buhrana ön ayak olan kredi buhranı nasıl baılamııtır. 
1929 senesinin te,rinievvelinin ıon haftasına ircaı nazar edersek 
şu vaziyeti görürüz: 

NevyMk esham borsasında mübayaacılara verilen kredi hac
mi o hafta birden bire sukut etmiıtir. Evvelki haftalar 7 milyar 
dolar tutan haftalık mübayaacı istikraz mikdarı, Broker-loan, 
birden iki milyar dolara dütmüıtür. Keza evvelki haftalarda 
günde 3 milyon esham ve tahvilat muamelesi olduğu halde 24 
teırinievvelde 13 milyonu Stock - Exchange ve 6.5 milyonu 
Curb • Exc, de olmak üzere 20 milyon esham ve tahvilat alınıp 
satılmıttır. Bu rakam o zamana kadar Nevyork borsasının tari
hinde göriilmemit bir rakamdır. 28 teırinievvelde ayni buhra
nın en yükseğe çıktığı günde N evyork esham borsa11nda alınıp 
satılan titres'lerin yekUnu rekora vaeıl olmuıtur. O günkü ye
kUo 16,5 milyon St •• Eıı:a. ve 7 milyon C. E. de olmak üzere 
23,5 milyondur. (Muhtıra olarak kaydedelim ki İstanbul esham 
ve tahvilat borsumda alınıp satılan titreı'lei ayda yüz bini bul
maz.) Nevyork borıasındald Cruh (yıkılıt) m en yüksek sey
ri 17 teırinievvelden 6 teırinisani araıına sıkışan iki hafta sür
müştür. 
Yalnız bu iki haftada bazı maruf eshamın kıymetinde fU su· 

kut olmuştur: 

Ceneral Motor 
General Electric 
U:S.Steel 
Kodak 
Radio corpo: af on 

64 1/4 dan 40 1/2 
354 den 206 
218 3/8 ,. 169 Alelitlak % de 7S 
236 dan 173 

88 3/4 den 32 1/2 

Meshur oMrgan ve Rockfeller'in vaziyeti kurtarmak için 
borsada yaptıkları çok ciddi ve tiddetli müdahalelerine rağ
men sukutu durdurmak kabil olmamıştır. 

Nevyork borsasındaki bu buhranlı vaziyet derhal Avrupa 

!arının hazırladıkları sofranın 
baıına oturdular. 

Sıcak bir rüzgar esiyordu. 

(Birinci kısım) 

Bürhan Cahit 
O gün kumandamn eski ka- ı - Nasıl yüzba111n, bu ak

le yoluna kadar geçirdiği mü- ıam Lubnan knmm danamı 
reltep kıt'a bir müddet ıimal seyredecek miyiz?. 
istikametinde gittikten sonra O, hayvanın dimdik duran 
yürüyüt kolu cenuba döndü. batını çevirmeden cevap verdi: 

Cenuba doğru imtidat eden aü
rekli kum tepeleri, tek tük fıs
tıklar ve hurmalar. Kuyunun 
biraz uzağından eskiden kal
mıt bir şato harabesi bu gölgeli 
su batının bütün dekorunu teı
kil ediyordu. 

Yüzbaşı Celil: 
- Burada bir karakol bıra

kalım, dedi. En gözü açık ça· 
vuılardan birini bulup yemek
ten sonra bana getiriniz. 

Haleple (Aynilkum) arası iki - Lubnan kızı .. Lubnan kı· 
konak mesafe idi. Fakat ayın zı ... Çölde yafayanlar seraba 
on beşi olduğu için kıt'a gece alıımalıdır. 
ıle yürüyüte devam edecekti. Kafile kızgın güne, altında 
Erkanı harbiye yüzbaşısı Ce ağır bir yürüyütten sonra. tik 

filin kumandasındaki bu sekiz merhale olan Birülsadef te mo 
yüz mevcutlu kıt'amn ağırlığı la verdiler. Burası fıstık ağaç
bir gün evvel (Aynilkum) a larile çevrilmiş bir kuyu batı 
varmıştı. idi. Saatlerce fasılasız ve epey 

Yüzbatı Celal piyade bölük- ağırlıkla yürüyen asker tüfenk 
!erini Mülazım Rifatla takip e- çalarak konakladı. 
diyordu. Arkadaşı önlerinde Dalları bu geniı ufuklara 
gittikçe enginleşen çölü, uzak doğru sıcaktan istimdat eder 
larda duman halinde görünen gibi gerilip uzanan bir yüksek 
k~m dağlarını göstererek gül- fıstık altında atlarından inen 

en zabitler levazım memur-

Ve arkadaşlarına burası hak 
kında izahat verdi: 

- Kale harabesi eski Antak 
ya prensliğini şarktan gelen a· 
kınlardan muhafaza için yapıl
mış bir şövalye tatosu olacak. 
Suriye öyle -bir yer ki insan her 
adım batında tarihle karşılaşı
yor. 

Mitralyöz bölüğü zabiti, 
genç ve sarı bir sporcu güldü: 

- Adım başında taı-ihle kar 
şılacak yerde medeni bir 
insanla karşılaşsak daha iyi 

Arka değil (2) 
2 - Dünya (4) Bir millet (3) 

3 - Yüksek (4) Fena (4) 

4 - istikbal (3) içki (4) Amel 
(2) 

5 - Kan (3) Hareket mebdei (2) 
6 - Beyaz ( 2) Gözleri &'Üzel ( 3) 
7 - Son (6) Göz reD&'i (3) 

8 - Ses yok (3) Fani değil (5) 

9 - Diri değil (3} Telefonda ilk 
sö:ı: (3) Hicap (2) 

10 - Sual (2) Çuvalın büyüğü 
(5) 

11 - Hoı kokulu (5) Bir ıehir 
(4) 

borsalarına intikal etti. Avrupa borsalarında kote olan Amerika 
eshamı sukut ederken arkadan herhangi bir mesafede Avrupa 
eshamı sukutu takip etti . 

Avrupa eshamı teırinievvel • teşrinisani 1929 dan evvelki ve 
sonraki kıymetlerine bakılırsa bu sukutu ve sukutun sür'atini 
görmek kabil olur. 

Sukut eden eshamdan sonra sıra, eşya fiatının sukutuna gel
di. Filhakika kıymetlerin büyük kısmı esham ile zayi olduktan 
sonra, te,ebbüs erbabı için ikinci it etyaya müracaat etmek ol
muıtur. Eıya vasi mikyasta piyasaya dökülmüttür. Esasen bir 
kaç sene evvel batlayan fazla istihıalln tevlit ettiği eşya fiatı 
sukutu, stokların 'üratle elden çıkarılmasından ayrıca sukut 
etmittir. I 1 

Eıya fiatlarırun sukutu bugün bir emri vakidir. 
Bu emri •aki :ele Nevyork borsasındaki hadiseler tesri edici 

tesir yapmıılardır. 

Aradan geçen bir buçuk seneye yakın zamandan beri fazla 
istihsal devam ediyor. Halbuki iştira kabiliyetinin kayıp olma
sı fazlai istihsali stok halinde ortada bırakmaktadır. 

Stok gittikçe büyüyor. 
Nitekim şubat ayı iptidasında cihan buğday stokları Buıel 

olarak şunlardır: 

l Şubat 1931 601,600,000 
l .. 1930 . 577,153,000 
l .. 1929 553,030,000 
1 .. 1928 422,570,000 
1 

" 
1927 380,970,000 

1 .. 1926 314,680,000 

istihsal rasyonel oldutundan gittik'çe artıyor. İttira kabili
yeti mahvolan servetlerden dolayı azalmış bulunuyor. Bu suret
te stok büsbütün artıyor. Ne nisbette stok artıyor ve ne nisbette 
iştira kabiliyeti azalıyor? Her halde iştira kabiliyeti stokun art 
ması süratından daha sür'atle azalıyor. Bu hadisenin sebebi fU• 
dur ki İftira kabiliyeti azaldığından istihsal kısmen tevkif edil. 
mittir. ltsizler çoğalmıttır. İstihsal rasyonel olmakta tekem
mül ediyor. Tekemmül ettikce İtsizler bir kat daha artıyor. 
Çünkü rasyonel istihsal demek az masraflı, yani az iıçi ile ça
lııan istihsal demektir. Bugün cihandaki işsizlik rakamı yuka
rıda da dediğimiz gibi 18 milyondur. Bunun 2,5 milyonu ln
gilterede. 5 milvonu Almanyada, 7 milyonu Amerikadadır. 

Müderris Nizamettin Ali 

Not: 

Nizamettin Ali Beyin birinci makalesi 1912, ikinci 
makaleside 1914 numerolu nüshalarımızdadır. 

Yüzbaşım. Handise kirvanlar 
da görünmez olacak. 

yedi genç silah arkadatı ye
mekten sonra hayvanlarına at
ladılar. 

Yüzbatı Celil Ayaflı Tosun 
çavuıun kumandasında on iki 
kitilik bir müfrezeyi Biriilsa
defte bıraktı ve uyanık, açık
göz bir Anadolu delikanlısı o
lan Tosuna talimatını verdi. 

"Aynilkum., mürettep kuv
veti tekrar yürüyü9e batladığı 
zaman öğle geçmit, güneı sa
bahtan beri ısıttığı çölü yavat 
yavat kndırmağa, kaynatmağa 
batlamıftı. 

Asker dağınık kol nizamın
da yürüyordu. Süvari bölükleri 
arkalarında sarı bulutlar bıra
karak kum tepeleri arkasında 
kayboldular. 

Aynilkumda tertibat alan le 
vazım, istihkam ve inşaat bö
lükleri epey hazırlık yapmış
lardı. 

Piyade ve mitralyöz bölükle 
ri, cephane arabaları, ağırlık
lar bir kızgın fırın hali alan çöl 
de miişkülô.t ile yürüyor! dı. 

Akşama doğru güneşle ay bir
leştiler. Ve teneffüsü ağırlaştı· 
ran havaya hafif bir serinlik 
geldi. 

Yürüyüf kolunun son kafile 
sini tetkil eden Yüzbatı Celal 
ile iki üç arkadaıı çölde yavaş 
yayaf başlayan parlak ve engin 
mehtabı seyretmek için durdu
lar. 

Asker, yorgun seslerile bir 
memleket şarkısı okuyor, bu 
kuru ve kalın kıtla musikisi bir 
uğultu halinde gittikçe uzakla 
fıyor, çöle doğru ağır ağır eri. 
yordu. · 

Çölde ay, arzın bu cansız u
fuklarını harekete getirir gibi 
dalga dalga elle tutulur bir ay 
dınlık halinde yayılıyor. Gök 
bu engin badiyenin üstünde al 
çalmış gibi ... Ara sıra serin bir 
rüzgar sıyrılıp geçiyor. Sağda, 
solda tek tük fıstık ağaçlan 
garip, korkunç hayvan gölgele 
rini andıran hurma dalları u
zatmışlar gece yolcularını bu 
vahşi çölden geri çevirmek is
ter gibi görünüyorlar. 
Şen ve şakacı mitralyöz zabi 

İnci 
Cemil Riza kadından yana 1 derhal beğeneceğine kanaatim 

bahtsızdı. Genç yaşında, hem var. Onunla evlenirseniz, mes'· 
de meşru olarak, üç tanesini ut olursunuz. Halim, selim bit 
tecrübe etmişti. kadındır. Gözlerine baksanız 

Birin~isi Niga~ ~ik~et Ha- içiniz şefkat dolar. Yazık ki z~ 
nım .. İrı, meşe gıbı saglam ya- . 
Pılı fak t 'b' d h. · vallı kadın ılk kocasından hiç , a meşe gı ı e ıssız , 

1 bir kadındı. Çok geçmeden Ce- le mes ut o amadı .. 
mil Riza karısından şüphelen- - Vay ... Bu bahsettiğiniz 
di ve bir &':in hakikatle karşıla- hanım dul mu? 
şınca kendisini derhal boşadı. - Böyle olması daha iyi .. 

İkincisi Makbule Nevzat Ha Şimdiki ğenc;: kızlar evlenmeli 
nım .. Sarışın ve enfes bir ka- için çok şartlar koyuyorlar. Öy 
~ı?·· ~a~~t-~ ka~~r nev~estenik le her kocayı beğenmiyorlar . 
ıdı ki, gunun bırınde bır arap- H lb k ' b b h · • · 
1 k B'tt b' t 1 k k d ' l' a u ı u a settıgım hanım a açtı. ı a ı a a en ı ı- b' . . k d 
• · d 1. ld ırıncı ocasın an o kadar ıztı 
gın en azım o u. . . . . 

Üçüncüsü Cezmiye Şadan rap ,çektı kı, .~ızı muba.kka.1' 
Hanım .. Orta boylu, narin ya- mesut eder. Guzel ve temız bır 
pılı esmerce bir kadın.. Bir hanımcağız.. Halbuki kocıtsı 
gün 1zmirdeki akrabasını ziya- ahmak, budala, bu da yetişmİ· 
rete giderken, vapurdan nasıl Y~rmuş gibi, hayvan gibi ha· 
olmuşsa olmuş, denize düşmüş şın bir adamdı .. 
tü. Bu kadın Noterde musad- - O halde ben de kendisini 
dak vasiyetname ile de kocası- elimden geldiği kadar mes'ut 
na hayli yüklü bir para da bı- etmeğe çalışırım. Kocası öldü 
rakmıştı. mü? 

Cemil Riza, arkası gelmeyen - Hayır, boşandılar .. Gali· 
bu üç tecrübeden sonra, düşün ba sağmış, ismini de bilmeyo
ceye vardı. Fakat düşüncesi rum. Fakat bu hayırsız, mel'un 
çok sürmedi. Daha gençti, ser- herifi bırakalım da, Nigar Hik
veti vardı. Ne diye düşünüyor· met Hanımdan bahsedelim. 
du? Hangi kadını istese ala
ınazdı ve hangi kadın kendisi
ne varmazdı. Yalnız ilk iki tec 
rübeye nazaran, kadının vefa-
!ısını bulmak lazımdı: 

- Şimdiye kadar hep düyek 
attık, bu sefer düşeş atmağa 
bakmalı, diyordu. 

Fakat böyle bir kadını da 
nereden bulmalı? 

Gittiği salonlarda hep mü
vazenesiz foks dütkünü kızlar 
la karşılaşıyordu. Aklına bir fi
kir geldi. Çok zamandan beri 
ziyaretlerine bile gitmediği Sa 
rıyarda pek eski bir akrabası 
vardı. Bu kadın ayni zamanda 
çok müteassıp olduğu için, ah
lakı düzgün, ismeti sağlam bir 
zevce intihabında titiz davrana 
cağına şüphe yoktu. Bir kerre 
de ona müracaata karar verdi. 

- Vay Cemilciğim, hiç gel
mez olmuttun. Seni de ne ka
dar göreceğim geldi yavrum. 
Ne iyi ettin de geldin •. 

Cemil hemen maksadı ziyare 
tini anlattı. 

- Pek ali, benim Afitap Ha 
rum isminde bir tanıdığım var. 
Ona meseleyi açtım. Sen yarın 
dan sonra tekrar gel, olmaz 
mı? 

Cemil Riza, iki gün sonra 
tekrar Sarıyara gitti. Akrabası 
om evine Afitap Hanım da gel 
mitti. Siyahlar giyinmit._ yüzü 
buruıuk, e&kilerden bir kadın .. 
Cemil Rizaya gelince, Afitap 
Hanım: 

- Beyefendi, size bir hanım 
buldum ki, hanım değil, inci! 
dedi. 

- O halde Afitap Hanım, 
imdadıma yetitmek için sizi 
Allah bana göndermiş. 

Ve Afitap Hanım, bulduğu 
incinin fazilet ve hasletlerini 
saymağa başladı: 

- Ben daha kendisine me
seleyi açmadım, dedi, çok şirin 
bir hanımdır. Fakat sizi görse 

ti mırıldandı: 
- Yemen ellerinde Veysel

karani ! 
Gülüıtüler. 
Yüzbaşı Celal bundan sonra 

tabiatın bu çoşkun ve haşin si· 
nesinde böyle manzaraları çok 
seyredeceğini düşünerek atını 
mahmuzladı' ve haykırdı: 

- Haydi mart! 
Ve artık hiç konuımadan, 

gecenin serin , havası içinde 
sür' at le cenuba doğru aktılar. 
Aynilku~un ıtıkları o kadar 

hafifti ki mehtabın keskin ay
dınlığında uzaktan seçilemedi. 
Pittar kolu mevkiin şimalinde
ki tepede büyük bir ateı yaka· 
rak seferin nihayet bulduğunu 
ilan etti. 

Fıstık ve hurma ağaçları al
tında derhal kurulan çadırlar 
bu çöl orta•mdaki su başında 
bir ande yerden fışkırmış man
tar gibi görünüyordu. 

Yarın saat sonra açık ordu
gahın etrafında ağır adımlarla 
dolaşan süngülü nöbetçiler in 
ölaürüklerinden baıka ses kal 
madr 

-Nigar Hikmet Hanım mı? 
Kim bu Nigar Hikmet Hanım? 

- işte .. Size bahsettiğim in-
cı •• 

- O inci ha! Teşekkür ede
rim Hanımefendi, bea onu tat· 
tım .. 

Bu söz üzerine, Afitap Ham 
mın gözleri adeta döndü. o ka 
dar hiddetlenmişti. 

- Ne, ne dediniz? Neyi tat· 
tınız Herkesin namusu mü
cessem bildiği bir kadına siz 
nasıl dil uzatabiliyorsunuz Be· 
yefendi? Size hiç yakıştırama· 
dım bu sözü .• 

Cemil Riza, şapkasını, bas· 
tonunu aldı: 

- Fakat Hanımefendi, o 
bahsettiğiniz incinin ne mal ol 
duğunu ben bilirim. Çünkü es
ki kocası bendim. 

.. --.. Bugün 411--t:lhamra sinemasında 
Bir Tango Lütfen 

Villy F orst ve 
Fee Malten 

Tarafından 
ilaveten: FOX halihazır 

dünya havadi•leri Paris'te 
mlistemlekit sergisinin kü
şadı. 

Devredilecel< ihtira beratı. 
"Emniyet uıturalarına ait isl&4 

hat'' hakkınclaki icat için Sinai mü
diriyeti umumiyesinden istihııal e
dilmit olan 20 ağuıtos 1922 tarih ve 
3338 numaralı beratın mevkü fiil 
müddeti ilonal olunmuıtur. Bu kere 
berat bafkasına ferağ veyahut icara 
verileceğinden mezkur ihtirayı sa
tın almak veyahut isticar etmek ar· 
zuıunda bulunan zevatın lstanbul 
Bahçe Kapı Taş Han No. 43-48 de 
mukim vekili ln&'iltere devleti teba· 
asından H. W. ISTOK Efendiye mii 
racaat etmeleri. 

Tahkimat genç erkanı har· 
bin mahirane tertip edilmiş plô. 
nı dairesinde on iki günde ik· 
mal edildi. İstihkam ve inıaat 
bölükleri ay ışığından da istifa 
de ederek çalıtmıılardı. 

Bu kuyu başında eski bir köy 
harabesi vardı. Gelip geçen 
kirvanlar hazan burada konak 
ladıkları için az çok muhafaz:ı 
edilmişti. Yüzbaıı Celil bütün 
bunlardan istifade ederek mev
cut taı ve harçlarla yeni biçim· 
de, sıhhi tesisat yaptırdı. Süva 
ri bölüklerinin hayvanları için 
daha geride cenup rüzgarları· 
na kartı muhafazalı bir yer ter 
tip etti. 

Askerlerin de yardımı ile bu 
harabeler içinde ve iki hafta 
zarfında hatta zabitin gazino· 
suna kadar bir asker kasabası 
ortaya çıktı. 

Kuyunun etrafını çeviren fıs 
tık ve hurmalar altınd .. ağaç· 
lardan çardak halinde yaptır· 
dıkları küçük bir VerandıtyJ 
zabitan l!'a>:İnos11 levhasını as· 
tıla:-

(Gitmedi) 



,, 

J 
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MlLLlYET CUMA 12 HAZlRAN 1931 

Dügada neler olugor? 

Ağlama duvarı 

Nornıa T almadge 
Sinemaya nasıl girdi? 

Ramon Novarro 
Müslümanların mı, 
Y ahudile:rin mi? 

' n eski is- / ' ~ Ramon Novano nu f ·, 
mi Samaniegos idi. Fakat re- ' [· 

r ı 

.. .. R nksengram bu çapra- ! . ., 
]ısor e d" - · için ona i 
tık ismi beğenme ıg~ . E k" 1 
Novarro ismini vermışt•:. ~ I· 1 
den kahvelerde şarkı soylJe- , 
rek para kazanırdı: s,onra an 
bir sinemaya biletçı olau. Dahf.a 

ı 

m etro stüdyolarında ı-
sonra k .. k··ı 

j 
., tık günleri co • nıuş u guran.. . -

ve çetin geçtı. . 
Ramon şimdi anca~ fılm ~e-

virirken ve yahut Saıot Vın-

1 

cent klisesinde her pazar şarkı 
söylüyor. Çünkü Ramon ~ute
assıp bir katoliktir. Hemşırele 
rinden ikisi manastıra kapan-
mıştır. Bir kardeşi de papastır. 
On dört erkek ve kız kardeşi 
vardır. 

Şimdi servet ve şöhret sahi
bidir. Fakat her istediğini ya
pamıyor. Meseli tayya~~e 
dehşetli merakı vardır. Lakın 

mukavelesi tayyareye binmesi
ne mani olmaktadır. 

Mukavelesi bittikten sonra 
Fransaya gelip Niste bir stüd
yo açmak niyetindedir. Ramo

nun daha geçen seneye kadar 
otomobili yoktu. 

Sevmediği şeylerden biri de 
' berbere gitmektir. Kendi traş 

J 

olur. Sokakta tanınmamak için 
· , siyah gözlük taşır. Sevmediği 

şeyler arasında şunlar da var
dır: Hazır bağlanmış papyon 
krawt, Yahudi hikayeleri, kol 

Norma Ta/madge ..... 
Alt eneden beri kendJSJnı gor-Norma Talmadge sinemaya nasıl r nız. 1 5 b"ld" '·" · · 

. d'... . .. 1 1 t m.ediğiniz ve onu öfmüt ı ıgınız ı-gır ıgıru §oy e an a ryor: 

- 6 mayıs 1897 de Niyagara'da çin bittabi ıaııracaksınız. . 

saati, pipo, kart postal.. 

Üstünde on para taşımaz. 
Kendi telefon numarasını bil
mez. Cünkü mutt.,sıl kendisini 
telefo~da rahatsız etmesinler 

S k. be zaten şaıınnış vazıyet. 

Küdüsteki meşhur ağlama 
dut:Jarı 

LONDRA, 8 - Kudüs müslüman 
!arıla yahudiler arasında öteden beri 
vahim münazeaların huduıuna se-

" bebiyet veren "ağlama duvarının 

ciheti a.idiyetini teıbit etmek Üzre 
Akvam Cemiyetinin muvafakatile in 
giltere hükfuneti tarafından nasbe
dilen üç ecnebiden mürekkep komis 
yon raporunu netretmiıtir. Raporda 
muayyen terait dairesinde yabudi .. 
lerin ibadet maksadile duvara her 
zaman takarrüp hakkını haiz olduk· 
lan, lakin muayyen dini bayramlar
da duvar civartnda mateın merasimi 
yapamayacakları ve müslümanların 

ibadetle meıırul yabudileri iz'aç hak 
lan olmadığı beyan edilmektedir. 

doğdum ve 1912 de sinemaya batla an 1 n . . . k 
dım. Sinemaya gİrİfİm ancak yoran te değilmiı gibi .. hıç sfesıdmı ç• .. 8.~-

H madım Bu müddet zar ın a reJısor lara yaratır bir tesadüfle başlar. a · il . · tarif tı• diye hı;r sekiz günde telefon nu rar vermişti. 
marasını değiştirir. Eski uslıip Greenuvı·ch 

Halbuki Cemiyeti Akvam mecli • 
si İttifakı ara ile duvar•n n1ünhası
ran miislümanlara ait olduğuna ka-

d'-' 1 · de ro erını e ı. kikatte bu nevi tesadüfler o derece ıger erıne ı·· .. _. h 
d. d" B . "bi b" 1 ce dig-er Ben de kendi ro umu oynamaga a na ır ır. enım gı ın er 

· h" zırlandım. kızlarla beraber, tavıiyesız, unaye· 
Tabii büyük bir tesadüf e•eri ola. siz sinemada bir İf arayordum. Her 

gün bir ansajman bulmak ümidile rak, rt;jisörün beni bu rol İçin anga-

stodyoların kapılarını aıın ırır ım u d d l·e ettİiFi artist zannettiğini anlamış· 

ve söylemeğe hacet yok ı, er es· k. h k tım. Ben de bu zannı bozmakta hiç 
den teıvik yerine, ümit kırıcı sözler bir sebep görmedim. Zira artistlik 
işitirdim. Fakat bereketversin, içim· kabiliyetimi ırösterebilecek böyle bir 
deki mukaddes ateı bir saniye bile fırsat bir daha ele geçmezdi. Bu ka-
titremedi. 

Bir cün Nev Jersey stodyosunda 

bulunuyordum. Bir grup artist film 
çevirmeğe hazırlanıyorlardı. Ben de 
film çevirmek iıtediğimi söylemek 

için, cesaretle herkesin içinde reji
söre doğru yürüdüm. Rejisör beni 
RÖrünce, tarumıı gibi: 

dar ani bir vaziyetin verdiği endişe 

ve tan•madığnn muhit içinde .. rolü- r 
mü mümkün olduğu kadar mukem- \ 
mel ifa etmeğe hazırlanıyordum. 

Böyle bir kaç metre film çevirmiştik 
ki, bird~nbire herşey durdu. Çünkü 
yerine geçtiğim hakiki artist gelmiş 
ti. 
Aramızdaki ıayanı hayret müıa· 

geniş bir yatakta yatar. Hiç ni 

• 

-
behetten dolayı rejisörün aldandığı. Ram on N oı-arro 
nı anladım. Fakat artistin geliıi ile 

- En nihayet geldiniz mi? Şim-
diye kadar neredeydiniz? diye ba-

ğırdı ve hı!ımla bana baktı. Cevap 
vermeğe vakit kalmadan, beni ko

lumdan tuttu ve filmi alınacak sah-

hrsatı kaybetmek itime gelmiyordu. şanlanmamıştır. Sabah kahve 
· · altısını banyo penivan ile alır. Zekimın bütün kuvvetim çeneme 

verdim ve nihayet rejisör arzumu ka Her yeni filmi çevirmeğe baş-
· ., ·· d" O bul eıti ve beni derhal ora a angaıe d · larken stüdyo anıelesi İçin bir nenın orasına gotur u. zaman . tombala tertip eder. f R ·· ·· etıı·. B"ıttab"ı o filmı· asıl ~elen artısı ilm çevirileceğini anladım. eıısor ' 

dedi ki: <ıynadı amma, bana da küçük roller Marlene Dietrich 
- Şimdi beni dinleyiniz. Niıanlı- vermi,Ierdi ve git gide büyük rolle- Marlene Detrich Hollyvooda 

llız şu kapıdan girdiği zaman, siz JU re geçtim. l§te benim de sinemaya geldiği zaman kocasının Mös-

.. •.,an=d,;,a=l.;iy;,,e,;,d:,e~o=tu=r=m=u~t=b=u=l=u=na=ca=k=•=ı=· ~'=g=ir=iş=i=m=bö:'"'o;y=le=d=i=r=."=;;;;="7==== I yö Detrich diye çağrılmaktan 
ı 

1 
K f 'I • korkarak kendisine refakat et-statistik utup 1 mı mek istemediğini söylemittir. 

Amerikalilar istatistiği se- , Biprd'in Cenup kutbünde filme Marlene şimdi bet yatında o-
Verler. Bugün hali faaliyette l h t" Avusturyada lan kızını da sinemaya bazırla-b . ..d 1 a ınan seyya a ı 
ulunan ıınema stu yo arın- k . t İttir maktadır. d b .. de . ed"I . . 1650000 fran temın e m · an ırın anga1e ı mı! yır- ' • 

tııi dört aktristen on altısı sa
rışın, üçü esmer, beşi buğday 
benizlidir. Galiba sarışınlar da
ha fotojenik oluyorlar. 

58 sene 
Anıerikada Joseph Cavton 

İsminde bir artist sinemaya gir 
di~inin 58 inci yıl dönümünü 
tes'it etmiştir. Bu artist daha 
dört yaşında iken sinemaya 
hatlamıttır. 

Amerikada sinemalar 
Amerikada bugün 21,284 si

llema vardır. Bu sinemalarda 
12,142,761 kiti oturabilir. A
lııerikanın nüfusuna niıbet edi
lirse on nüfusta bir kİ§İye si-

' <lemada bir koltuk düşüyor. 

Bir senede yüz film 
Paramont 1931-32 de yüz ye 

<ıi film çevirmeğe karar vermi§ 
lir. Şimdiye kadar hiç bir fir
'li;ı, bu müddet zarfında bu ka
:la.r film imal edememişti. 

Yeni rasat aletleri ile 
teçhiz ediliyor 

LONDRA, 8 A.A. - Greenuvich 
rasataneıi için 36 pusluk reflektör 
ile mücehhez yeaWbir teleskop ile 
bazı mühim aletler tedarik edilecek
tir. Şimdiki teleskop 30 pusluk ref
lektör ile mücehh~dir. Yeni teles
kopla beraber bir de yeni spektros
kop mübayea11 ve rasataneye 34 ka· 
demlik biı· kubbe inıa11 için M. Wil
liam Yapp 16,000 lnıriliz lirası te
berru etmittir. 

Uzak mesafe uçuşlan 
LONDRA, 9 - Uzun uçuılar 

yapmağa mahsu• tayyarelerin tekem 
müliinü temin için Cenubi Afrika ve 
Hindistan ıibi uzak yerlere yapıla

cak büyük bava seyahatlarından ev
vel Jngiltere ile yakın fark ve Mı
sır arasında bir kaç tecrübe seferi 
yapılma51 takarrur etmit ve yakında 
Mısra yapılacak birinci tecrübe uçu 
şuna yüzbaşı Gayford ile mülizim 
Bett memur edihnittir. 

Denize veda 
LONORA, 9 - Porbmotte de 

baıamiral gemisi olan meıhur Nel
sonun Victorya İsmindeki tarihi ge

misinde bu akıam ırüneı batarken 
yapdacak bayrak indirme merasimi 
esnasında, muasır denizcilik tarihi
nin en ıayanı dikkat simalanndan 
biri olan amiral Sir Roger Keyes 
meslekine veda etmi!i olacaktır. A
miral 1918 senesi nisanının 23 ünde 
Daverden o zaman Alman tahtelba· 
birlerinin üsıülhareke vazifesini gö
ren Zeebrugge'e yaptığı akınla ken

dini gÖstermiıti. Bu hizmetine müka 
faten baronluk payesini ibraz etmit 
ve parlamento kararile 10,000 ister 
ling nakti mükafat almııtr. 

Konyakla intihar 
PARIS 9 Nevyorkun Zeieırfeld • 

F ollis ismindeki meıhor variyetesin-
de artist iken eTlenerek Mr. Towse
nol namını alan madmazel Peggy 
Dairs geçenlerde İntihar etmiıtir. 
Pegıry'nin en iyi arkada,larından 

olan Amerikalı bir ressam bundan 
çok kederlenmiı ve ,dayanamayarak 
bir hamlede yarım litreye yakın 

konyak içmek suretile hayatına ha. 
teme çekmiıtir. Babasından tevarus 
ettiği büyük serveti reddeden reı

ıam1 Marailya otellerinden birinde 
tercemanlık ederek geçiniyordu. 

ISAJ\T'A 

~çurum 
Uçurumun ti baş ucunda

yız. Derin, baş döndürücü bir 
derinlik. Tarihin karışık yolla
rınm müntehasında karşımıza 
çıkan bu çukur, asnn züppeliği 
ne tebessüm eden asil san'atka 

1 rın mezarıdır. Bu çukur, bu u
curum bu mezar asalet ve cev . . 
berini kaybeden sahte san' atın 
yalancı peygamberlerinin kaz. 
maaile açıldı. Ve asil san 'atka
rı kösteklemek istedi. 

* * * 
Bizde edebeyat ta, resim de, 

tiyatro da, musiki de. Hepsi de 
bu uçurumun başında toplandı 
!ar. Kendi benliğini, cevherini 
tüketen bir israfla bu girdaba 
yuvarlanmak tehlikesi, ve bu 
tehlikeyi sezemiyen, bir alaka
sızlık, bir aldırmamazlık bir 
vurdum duymazlık var. Bugün 
bizim san'atımız bir hovarda gi 
bi varını yoğunu heder ederek 
Avrupanın alafranga metaına 
fazla kıymet veren bir müsrif
tir. 

Edebiyatımız, öz türkçenin 
salabet ve ahengini kaybederek 
firenk kuma!ından bir ünifor
ma ile telebbüs etti. Resmimiz 
Kübizmin rüzgirile fırtınaya 
tutulmuş bir yelkenli gibi, ti
yatromuz, adapte, tercüme ve 
İntihal eserlerini komedi fran
sezde temsil eder gibi vaz'ı sah 
ne etmek gayretinin gülünçlü
ğü içindedir. Musikimiz, hanen 
deyi ayağa kaldırıp alafranga 
hicazkirı kürdiden kantolar 
söylemeğe başladı. Dede Efen
dinin bestelerini neyimizde son 
bir nefesle üfürdük. Bu galiba 
musikimizin nefesi vapeıinidir. 

Mimarimize gelince: Merhum 
HalUk Salihti. Allah gariki rah 
met eyleye. Artık onu ancak 
tarih kitaplarına yazarak rah
met okuya biliriz. Bugünkü İn
ıaatımız kerpiçten bir abide ha 
!indedir. Çürük temellerinden 
devrildikleri zaman duvarların 
dan inen tuğla parçalarından 
mahalle çocukları ancak kaydı
rak oynıyacaklardır. 
Bakıyorum da bu facia kartı 

smda herkes pür net'e başının 
üstündeki yıldırımlardan aya
ğının dibindeki uçurumdan bi
haber gibi. 

Gideriz böyle ceblü galet ile 

Gideri~ bö7le cehlü gaflet ıle 

~: >-~ * 
Her yerde iktisadi buhran- , 

dan bahsedildiğini işidiyorum. 
Fakat hiç bir defa bu facia
dan bahsedildiğini duymadım. 
Demek bizde anlayıılı iktisatçı 
!ar var. 

Fakat bir verem salgını ha
linde san'atımızın içtimai bün
yesını kemiren mikroplarla 
mücadele için bir kımıldanış 
yok. 

Zengin değilim. Fakat bu 
saydığım faciaların ortasında j 
iktisadi buhrandan bahsedenle 1 1 

re şaşıyorum. Çünkü İnsana 
benliği için en ziyade lazım ge 1 ~ 
len gıda her §eyden evvel san'· 1 
attır. Mideye gelince bu husu- \ 

1 su istihfaf edenlere önlerinde 
geniş ve namütenahi uzanan 
zümrüt çayırları gösterebili-
rız. 

-

Ressam ve heykeltıraş Muhiddin~ 
Sebati Beyin Mo- -

dern ' san at hakkındaki fikirleri' 
Bugünkü biz henüz plastik san' - ı 

atı hakkile anlamış ve bu sahada da 
yol alırui değiliz. Yenilik ve güzel
liğe susarnıı olan bizlerin el'an gü .. 
zel san'at hareketlerine karıı düş
manlık decesinde gösterdiğimiz la
kaydi; güzel ile çirkin'i tefrik edemi
yecek kadar resim terbiyemizin ek .. 
sildiği ve bu terbiyenin, hayatın bü
tün cephelerinde ne büyük bir rol 
oynadığını bize bu aıır medeniyeti 
açık b'ir lisanla söylediği halde bu
nun havai bir me,guliyet olduğu ka 
naatinde ıırar etmekliğimiz ınodern 
san'at hakkında umumiyetle bir fi. 
kir sahibi olmaklığmuza kat'iyyen 
manidir. Esaslı bir fikir sahiM ola
bilmek için onu yakından görmek, 
anlamak ve ya!!amak lazımdır. Ek
seriya acip, gÜlünç ve mani.sız bul
düğümüz ve bazan da donuk bir 
hayret ile karşıladığımız modern 
san'atın mevcudiyetini, biz ancak, 

onun doğduğu ve yaıadığı yerden 
gelen re~imler ve haberlerle biliyo
ruz. 

Maaınafih, şahsan, yanlış da olsa 
br faide temin edebileceğini düşü
nerek, bizzarure yarım ve tenbeJ ka
lan bir me§guliyetin verdiği kanaat
le diyebilirim ki: 

Modern san'at: Makineyi yapan, 
onunla hirikalar vücude cetiren V'! 

nihayet yaptığı makineye tapan mo
dern adamın san'atıdr.r. 

Modern adam: Mes'ut ve zengiR 
bir lütuf olduğunu kavradığı ve fa· 
kat cok kısa bulduğu Ömrünü uzat. 
mak - için makine sür'ati ile zamanı 
yeomeğe çalışan ve ırüzellikle ba§ 
baıa kalıp mümkün olduğu kadar 
fazla yaıamak isteyen adamdır. O
nun kabul ettiğS: Bakayi temin e
den doğruluk, sür'at, intizam, vu
zuh ve belapt ve nefretle reddetti
ği de: Betaet, sukutu söyleyen her 
eğrilik, zaman ve kuvvet çalan lü. 
zumsuz teferrüat ve tafsilitır. Bu 
düıünce ile modern adam, cemiyet 
içinde Üzerine aldığı vazifeyi müm
kün olduğu kadar az zaman ve l uv
vet sarfile mebzul, seri ve mükem
mel yapabilmek için çalııtığı, yürü. 
düğü, istirahat ettiği yerlerde ırözü. 
nün, kulaiının, kollarının, bacakla .. 
rırun hürriyeini ve raha~ını ihli.I e .. 
den yorucu bütün çirkinlikleri yok 
ederek yerine ihenk ve süh\lleti koy 
muştur. Çatlak duvarlar, e~ döıe
meler, çarpan ve iyi kapanmayan ka 
pı ve pencereler, sallanan gıcırda .. 
yan masa, sandalye ve dolaplar, tü
ten sobalar, akan damlar, kokan 
mutfak ve tuvalet yerleri; müz'iç 
haıerat, pis ve dar yollar; tozlu ve 
havasız daireler modern adamın r:co
dern san'atın uzaklaıtığr iptidai ve 
çirkin manialardır. 

Van Dongen 

Galeri 

,/ 
) 

des (ıuatre chemins 
V•n Dongen 

Ressam t:Je 
Mnhiddin 

heykeltıraş 
Sebati Beg 

Bugün, medeniyet katarının üze. 
rinde kottuğu raylardan biri fen di
ğen güzel san'attır. (Biri beden di
ğeri ruhtur.) Modern plastik san'at 
yoktan varolan yepyeni bir aa.n'at 
değldir. O; (Phidias), Mickel
Ange), (Leonard), "Titien", (Tin
toret), (Greco), "'Rubens'', (Dü
rer), (Delacroix), "Rodin", (Rour
delle) gibi dahilerden müteıekkil 
bir ordunun vücude getirdiği ağaç· 
tan usarei hayatiyesini alarak fı!ikı· 
ran taze •e parlak bir arzu ve heye
can fidanıdır. Onun mevcudiyeti, 
sayesinde bulunduğu ulu ve muhte
fem ağacın kıymetine kat'iyyen ha. 
lel getirmiı değildir. Değiıen ruh ve 
ırüzel değil, zamandır. 

(Phidiaı) her zaman Phidiaa. 
Uonard ber zaman Uonard kala· 
caktır. 

Moda ırünün hl!fifli.ıldir. fiakiki 
güzel eser her zamanın malıdır . 

Binaenaleyh yannki neıil, mııh~e
rem Celil E .. ı Beyefendnin dütün. 
dükleri ıribi Leonnd'a bakarak 
(Cezanne) (Renoir) ve "Picasso" 
gibi aırunız.m büyüte. san'atkirlannı 
istihfaf değil tebcil edecektir. 

Unutmamalıyız ki gecen büyük 
ler bugünün büyüklerd~ yaııyorl~r 
Rembrandt'i hepimi:r.den Z•yade an
layan Cezanne'clır. .. .... 

Diyebilirim ki san'at, Safo gibi, 
anlatıldığı yerde nasıl bir mabude 
ise anlaıılmadığı yerde de bir fahi. 
teden başka bir fey defildir. 

Muhiddin Sebati 

Michel - Ange 
Güzel S'!,n"ı1tlar ı1kı1demisi mü· 

durü Namık lsmail Bey'in yent 

neşrettiği (Mick.el-Ange) l.itabı 

nın mulcaddemesinden bir parça 

Elif NACI 

Akademide 
istihbaratımıza nazaran bu sene 

de Güzel San'atlar Akademisinde 
yapılan Avrupa müsabakasını kaza. 
nan talebeler Avrupaya ırönderil. 
meyeceklerdir. Geçen sene de ayni 
tekilde müsabakayi kazanan talebe
ler gönderilememiıti. V eki.let tara
fından tahsisat verilmediği için ırön 
derilmeyen talebe, haklarının zayi 
olmayacağını ve yakın zamanda, ilk 
fırsatta kendilerinin bu haktan mah 

Ressam Van Dongen aslen 
Hollandalıdır. Fakat harp bida 
yetinden beri Pariste yerleımiı 
ve ıahaıda, san' atı da, fransız
laşmııtır. Van Dongen, ıo~ re
sim cereyanlarmda ehemmıyet 
li bir mevki kazanmıştır, fakat 
senelerin ceçmesile bu mevkii 

kaybedeceğini aleyhdarları ıöy 
lemektedirler. 

Ruh dütkünlüğüne tahammül e
demiyenler, kalbin ve dimağın mey
vasını tatmadan Y•fayıp ö1meğe ra
zı olmayanlar için hayat acı ve müş 
küldür. Her geçen ırün nefisle ve 
güçle daimi bir mücadeledir. Her 
ırünün iti, yatamak derdi, belki iyı 
ve t-iz feyler yapmak kabiliyetin
de olan ruhumuzu yorar, güzel ve 
büyük şeylere karıı hiasiz kılar. Cü 
zelliği, iyiliği daima sevebilmek v• 
daiına fenalığın fevkıoda durabil 
mek için kanaatlerimizin kuvveti 

tükendiği zaman bize fevk ve kuv. 
vet verecek kahraman doıtlMa, ih
tiyacımız vardır. Onların İyiliği vt 
ıüzellik için azap çekmiı ruhlarını 
yakından görmek ve tanımak her ırü 
niin miskin iıleri altında ezilen kalp 
lerimizi ümitle, cesaretle doldurur. 
Rahat ve fÖhretin tazyiki altında 
kunetimiz azaldığı zaman bubüyük 
dostlarımızın huzuruna çıkalım. Bi
ze taze lwvyet verecektir. Bu mu

kaddes ruhlardan Öyle, sakin ve a• 
henkdar bir kuvvet seli akmaktad .. 
ki bize mes'ut hayatrn - mahrumi 
yelle dolu olsa bile - azabın ateıı 
ile temizlenerek selecek nesillere 
tevk ve ümit vermek olduğunu öğ. 
tttecektir. Mickel-Ange bu dostlar
dan biridir. 

rum bn-akılmayacaklarını 
temenni ederiz. 

Bir eser 

ümit ve 

D •. ' Filvaki Van ongen ın san 

Namık lsmail 

Konyada sesli film 
Konya Belediye sineması da 

';sli film tertibatı vücude ge
~•rıniş ve bu ayın üçünden iti
.-ren sesli filmler gösterilmete başlanmıştır. tik film olarak 
;•C>Uyvood revüsü gösterilmiı· •r. 

Fransu yıldızı Marsel Sarıtal 

Hasta muhariplerin 
hamisi öldü 

LONDR.'\, 8 - Cihan harbin
den b:.ıeüne kadar bütü,, vaktını 
nıütcverrim sabık muharipler için 

yurtlar tesisine ha9reden Sir Frede. 
rick Milueı· 82 yafında e>lduğu hol
de bu sabah ölınüıtür. 

Genç ressamlarımızdan Nurullah 
Cemal Bey Leonard de Vinci'nin 
hayat ve eserleri hakkında uzun bir 

tetkik neticesinde , gayet kıymetli 

bir eser cem ve telif eylemittir. Ya
kındo, intişar edecek olan bu eserin 
san'at bayatonızda uyandıracağı ali. 
k• izahtan müstllğnidir. 

atı, kadından, modadan, süs

ten, zinetten ve zenginlikten il
ham almak, daima geçici, sat
hi hareket ve renklerden müte 
essir olmak itibarile ölmeğe 
mahkum gibi gorunur. Van 
Dongen, zevk ve sefahatten yo 
rulmuş, üzülmüş fahişelerin ve 
kibar kadınların ressamıdır. U 
sareleri çekilmiş gibi, podralı 
ciltlerinin altından kemiklerini 
gösteren yorgun ve yarı çıplak 
kadın portreleri, asrın ahlakını 
meydana veren bireı· psiyeko-

rl rl.,. r.;,....... '"' 

men tekniğinde, tablolarını tar 
zı inşasında, Van Dongen de
rin bir ressamdan ziyade,' bir 
"mussavir,, , bir ''illustration,. 
ressamı gibi tecelli etmektedir 

Bu itibarla, zamanlar presti. 
jini kaybedeceği, ve unutulec• 
ğı, yahut san' at tarihinde ikin. 
ci planda bir yer işgal edeceğı 
;&,..: __ ı ...l-L•tt--1_.1• 

aldırnn 



Mlt..LlY.E:r CUMA l:Z HAZiRAN 1931 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
ığmurlar her tarafta hasar yaptı Hükumetçe hazırlanan kadrolar 

(Başı ı inci sahifede) Belediye amelesi ~ :"'.bah ~radıı 
~erindeki köprülerin aözlerin- kanalları ıu;mıı evlerın ıçındekı ıu

gecemiyen su köprülerin iki la- ları bo4altnuştır. 

d~ yükıeliyor ve zaten munhat Saat on bire dojru 

(Başı 1 inci sahifede) 
Hariciye bütçesi 

civarı kaplıyordu. ı 
İmdat . Suy~n e'.' .t•tlon zamanı saa~ on 

k b · d · - bıre dogru ıdı. Bu saatten s ·nra 

B - Hariciye vekaleti hariç 
teki memur kadrosunu daralta 
cak, buna mukabil merkez kad 
rosunu genişletecektir. Bu sa
yede hariçte merkeze celbede
ceği memurlarını burada yerle, 
tirecek ve bu suretle kadro ha
rici memur bırakılmayacaktır. 
Ancak kambiyo farkından ta
sarruf etmiş olacaktır. 

dır. ikinci dereceden 56 zat 
maaş almaktadır maaşlar yeku 
nu 336 bin liraya baliğ olmak
tadır. Ve sıra ile üçüncü derece 
den 130, dördüncü dereceden 
114, be,inci dereceden 150 zat 
maaş almakta ve bu maa,lar ye 
künu 666 bin lira, 333 bin lira 
ve 460 bin küsur lira tutmakta 
dır ki ceman bu beş büyük dere 
cenin senelik maaş mikdarı iki 
milyon 40 bin liraya baliğ ol
maktadır. Bu da 59 milyonluk 
bir yekün içinde ehemmiyetsiz 
bir niabet teşkil etmekte, asıl 
100 liradan aşağı maaş alan ve 
ekserisi orduya mensup bulu
nan memur ve zabitlerin aldık 
lan maaşların bu yekünu ka
bartmakta olduğunu anlatmak
tadır. 

uyanı h za 1ta ım l':t ıçın . .. . .. . ... 
d "di 200 k d ı· h bır muddet aynı yukseklıgı muhafa-

fln a ı . a ar po ıı mu - "k" d -
1 hal. d ka h za eden sular ııihayet on ı ıye og-posta ar ın e za sa aıın.. d 

1 d T hl.k .... 1 ru inmeye batla ı. a ıtıyor u. e ı e coru en ev... 
1 h ık bo it 1 Ellerinde fener er, ıokı~larda 

ı a ı ve etyası fa ı ıyor. 

1 

1asip yerlere toplanıyor, !".uyun 

götürmesi ihtimali olao yerlere 
se bırakılmiyordu, karanlıkta bir 
ya uğramasi ihtimali olan ayak 

1daki çocuklar ve ihtiyarlar ka
.,ra toplatıhyor, polisler soyuna
dereye giriyor ve halkın yi.rdı

a koşmak İçin fed2-kirca cah.ş;ı~ 

lardL 
Anııer.in feryadı 

Bu anıda bir al"nenin feryadı du
du "yavrum ah 'u ııJdı götiirdii" 
kes bu feryadın etrafına toplanı

' polis ka<ı.nı karakoldaki çocuk
ııoRraıındaL;: coc ........ unu alnıcıı~ı için 

ru yr. Kadın nı .nnun fakot fer 
ak" 1 ıi dillttdc Çocvgu su 

urken geren yalancılar, h.ttti 
ünü batını tarif edenler de var: 

Tehlike içinde 
"" bir zaman içinde t hlikc ı· 

e bulunan evler, bostan kulube
' boşaltıldı. B ndderesinden iti. 
en Cumhuriyet ve Pulatlı bahçe-

dolaşanlar tehlike mıntakascnd'ı ol-
mıyan evlerine döndüler. Evleri teh 

like mıntakaıında olanlar da mürt.a
sip bir yerde sabahı bekledile<. 

Zabıta vaziyeti etrafiyle gciren 
bir nezaretle idare edildi. itfaiye ta
knnı da her an imdat için tedbir a
larak bu mesaiye muzahir oldu. Nü
fusça bir zayiat olmadığı anlaşılmıı-
tır. 

Meteoroloji f'nstitüsünün ve1·di ~i 
malUmata nazaran civarda bilhassa 

Çubuk, Kalecik, Keskin havali.ine 
fazla ve kr$a yağmur düşmüştür. 

Çubukta yagmur 16 da başlam•ş ve 
20 dakika hüti.in iiddetile devam et
miştir, Fak t Çay taşmamı~ ve yal
nız hir iki koyı.: yağan do1c hn .ı:z 
lahnbat yaprr• lır. Çubuk beı dine 
bir :l.dı ar ol amışhr. 

Gelen sel daha evvel o•aya claiiıl 
dığından inta olunan bent ha ara 
uj"rarnamrş.tır. 

M teoroloji enstitu!ÜnÜn gôrÜ· 
§Ünc nazaran yağmur devaın t•dtce-k 

İnı Ulucak me kiine karlar olan t" B , 1 A k 
. . • ,. ır. u yaf.lnur ya nız n araya 

anın ıkı tarafındalu bo•tanları ka 1 h · d -· ı· B .. ·· A mun aıır egucır. utun orta na-
l n munhat yerlerddö evlerin, d l • kt 

o uya yagaca ır. 
girmenin ve f1rınr.n alt lcahnı su 

nış, bu yol üzerindeki biı} ük 
gtltlerin bir kısmını sökmüş ve 

renin obür tarafındaki yolun altı
alıp götünnuştü. Dere Çankırı 

ddesini katederken gene taşmış, 
l)liı mevkünin önünü do1durmuı ve 
adan bostanların her .;ki tarafını 

··~olıyarak Salahattin Refik fab
,;.nından Al. köprü saha

n• ~~ıfr11 yanfınıştır. 

Zabıta bu esna.fa biri Benddere
l ınde, dfieri Uluealc mevkii ile cad
ı e arasında ve üçüncü olarak da 

l k lıöprü mıntakasrndaki amele ku-
"beleri civarında üç post• halinde 

l lalıtıyordu. Bu mıntakadaki <Unele 
,.ıeri eaaıen t~elsiz ve topraktan 

ı apılmı9trr. Su kimilen bunların 
lulunduğu sahayı istila edince e\•fe. 
İn duvarlannı yumuf4bp J<!tneğe 

· ıaşlamıı ve halkı daha evvel dışarı 
ı Lıkanlan bu kulübecikler biribirini 

'akiben eriyip gitmi9tir. Bu sutetle 
k köprü tarafında yıkılan külübele-

, ·in sayısı otuz kadardır. 

• 

Sulartrı Sazdar civarında yaplu~ı 
tahribattan dolayı ek•pres 11 t.- ve 
posta treni 14,40 d~ gelmişı:r. ... ·-
Gene bir cinayet 

(Ba.~r 1 inci sahifede) 

kapısını tutmuştur. Sokak ka
pısının tutulduğunu anlayan i
çeridekiler bu defa evlerin dam 
larından kaçmak isterlerken po 
!isler yetitmit, bir kısmını ev
de, bir kısmını damda yakala-
mıttır. 

Mustafa B. Zükiir hastanesi
ne kaldırılmı,, fakat fazla kan 
zayi ettiğinden hastahanede öl 
müştür. Vak'aya müddei umu
mi muavinlerinden Muhlis B. 
vaz'ıyet etmiştir. Katil Muhar
rem ve arkadatları, İbrahim B. 
randevucu Kadriye, Mualla ve 
Şükran hepsi de haklarındaki 
evrak ile Adliyeye verilmişler
dir. Tahkikat devam ediyor. 

Bir kadın kendisini 
dün kuyuya attı 

ı ~~şikt~ş~a Kılınç Ali ~ahal ı bir takım elbise çalan hırsız, 
lesının Alımkadın sokagmda Hamdi Efendi tarafından cür-
8 numaralı hanede oturan 65 mü methut halinde yakalanmıt 

1 yatında Ayşe Hanım müptela tır. 

Cerhi er 
olduğu asabi hastalıktan kurtu 
lanıayacağını anlayarak dün 
kendisini kuyuya atmış ise de, 

ı 
· kerimesi ve komıuları tarafın-

1

1 dan görülerek kurtarılmış Ze
.ııir hastahanesine yatırılmıt
br. 

Üsküdarda Arap Hasan is
minde birisi ıoför Ahmeclin o
tomobiline zorla binmek iste
miş, Ahmet mümanaat edince 
Arap Hasan bıçakla adamcağı 
zı iki yerinden tdılikeli surette 
yaralamıştır. Mecruh hastaha
neye götürülmüş, Hasan yaka 
lanmıştır. 

.. Bir amelenin ayağı 
kırıldı 

Kabataş açıklarında bulunan 
, 1 lndize ismindeki tahlisiye vapu 
1 runa kömür veı·mekte olan ame 

leden Ömer oğlu Hamdinin sol 
bacağı mavuna ile vapur arası
na sıkışmış ve ayağı kırıldığın-
dan Zekur hastahanesine kaldı 
rılmıstır. ' 

1 

Yan~ın 
Murat Pşaa mahallesinin 

T ı: buracı Cemil sokağında 
39 numar:.da tüccar katibi Hil 
mi Beyin sigortasız evinin mut 
fagından kazaen yangın çıkmış 
:st.: de derhal söndürülmüştür. 

Polisin evine giren 
hırsız 

Galata sakinlerinden meşhur 
aabıkalı Laz Ihsan dün Beşik. 
taşta akaretlerde 91 numarada 
polia memuru Hamdi Efendi
nin evine açık kapıdan 11irerek 

" Kıuklıda sucu Mehmet ile 
Çreke,Ii Mhemet bir alacak yü 
zünden kavga etmişler, Çerkeş 
li Mehmet bıçakla sucu Meh
medi bacağından tehlikeli su
rette yaralamıştır. 

'<· Kasımpaşada kazancı Sa
lih ile kasap Nedim alacak yü
zünden kavga etmişler, Salih 
bıçakla Nedimi 3 yerinden teh
likeli surette yaralamıttır. 

" Samatyada saka Nişan ile 
Madam Virjin isminde bir ka-

. dın, au parası yüzünden kavga 
etmişler, Madam Virjin, saka 
Nişanı merdivenden yuvarlaya 
rak başından yaralamıştrr. 

" Dün gece Şehremininde 
Nazmi ve Mustafa isminde iki 
kiti kavga etmişler, Mustafa, 
Nazmiyi sol gözündf'.n yarala
mııtır. 

Diger vekaletler 
C - lktısat vekaleti kadro

sunda 30 memur açrkta kal
maktadır. 

D - Adliye, Nafia ve Milli 
Müdafaa kadrolarmda ise ha
riçte memur kalmayacak, Nahi 
ye tapumemuriyetlerinin ilgası 
münasebetile tapu idaresinden 
bir kaç memur ve Maliyeden 
ise vazifelerinin ilgası münase 
betile beş yüz memur açıkta ka 
lacaktır. 

Macırif ve gümrükler 
Maarif ve gümrükler idare

sinde açıkta kalacak mem.ırla
rın "ded· pek cüz'idir. Hükü
m t devair k drolarında tebed
dülat yapmakla geçen sene 
65,500,000 lira tutan memur 
m,aş ve ticretleri yekünunu931 
bütçesi projesinde 59 milyon il 
raya indlrmeğe ve bu suretle 
6400000 lira tasarruf teminine 
muvaffak olmuştur. Bu mik
darın dört buçuk milyonu kad 
rokrda münhal bulunan memu 
riyetlerin ilgasından tasarruf 
edilmistir. 

İnhisarlar 
lnhisarlardaki memurların 

çokluğu da hükiimetin nazarı 
dikkatini celbetmiş ve bu idare 
lerde de memur adedini tenzil 
bir zaruret halini almıştır. İn
hisarlar varidatının azalması 
son senelerde inhisarlardaki 
maaılarm bir milyon lira ka
dar artmasından tevellüt etmit 
tir. 

Tütün inhisarı 
Ezcümle tütün inhisarı dev· 

lete 25 milyon varidat temin e
derken bu mikdar yirmi üç bu

ikinci celse 
Öğleden sonra ve Mecli& in

ikadını müteakıp fırka grupu 
ikinci bir celse aktetmiştir. On 
beş buçukta başlayan bu içtima 
18 e kad..r devam etmiştir. Bi
rinci ve ikinci celselerde Mali
ye vekilinin izahatını müteı.kıp 
söz alan fırka meb'usları ara
sında Mazhar Aydın) Refik 
Şevket (Muaisa), Yusuf Akc;o 
ra, Reşit (Gazi Antep) Emin 
(Esklşehir) Mazhar Müfit, Ka 
mil (İzmir), İsmet (Çorum) 
Hasan Fehmi (Gümüşhane), 
Ziya Gevher, Rasih (Antalya) 
ve Necip Ali Beylerin isimleri 
zikredilmektedir. 

izhar edilen kanaatler 
Hatipler bu geniş ve mühim 

mevzuun muhtelif cephelerine 
temas etmişler, mütalealarını, 
görüşlerini, kanaatlerini, şika
yetlerini, aile ocaklarında izah 
ve beyan etmişlerdir. 

Yusuf Akçora Beyin bilhas
sa Hariciye vekaleti bütçesini 
tenkit ettiği söyleniyor. Fırka 
kürsüsünde izhar edilen kana
at ve mütalealar bir tasnife ta
bi tutulacak olursa şu bir kaç 
maddede hulisa edilebilir: 

Memur adedi fazladır 
1 - Devlet hizmetindeki me 

çuk milyona tenezzül etmiştir. murlar adedinin fazlalığında ef 
Tütün inhisarında yeni kadrola 1 kar müttefiktir. Ancak bu faz· 
rm tatbikile 500 ili 600 ve müs lalığrn sistematik bir tar:ıda mı 
kirat inhisarında da 200 kadar yoksa radikal bir tarzda mı a
memur kadro harici bırakıla- zaltılması muvafıktır? Kanaat
caklardır. Bundan maada bu i- lerin temerküz ettiği nokta bu 
darelerde bu sene barem tatbik işin zamanla halli lüzumudur. 
edileceği için buradaki memur işsizler zümresini kabartmakta 
!arın maaş mikdarlan da dev· faide değil zarar vardır. Ancak 
let baremine mütenazır bir ha- bu sene hükümet tasarruf gaye 
le sokulacaktır ki bu cepheden sile bu yolda bir adım atıyor. 
de tasarruf temini muhakkak- Fakat gerek devlet hizmetinde 
t kalacak memurların gerekse ır. 

Hizmet edenler kadro haricinde bırakılan me
Otuz sene hizmet etmiş me

murların tekaüde sevklerinde 
hükumet bu sene için bütçede 
tasarruf noktasından bir men
faat görmektedir. Bu mesele 
hakkında fırka grupunun izhar 
edeceği kanaate göre hareket e 
dilebileceği Maliye vekili tara
fından grup azalarına bildiril
miştir. Yalnız bunların içinden 
kendi arzusu ile tekaüt olmak 
isteyenlere bittabi kanunda ta
yin edilen ikramiye verilecek 

murların kanunlarla müem
men hukuku ciddi bir surette 
siyanet edilmelidir. 

2 - Hükümet tasarruf çare 
!eri ararken kadro harici me
mur bırakmamalıdır. Memur 
adedini azaltmak gayesi varsa 
bundan sonra devlet hizmetine 
yeniden memur almamak sure 
tile bunu temin edebilir. 

Bi.itçede tasarrufa gelince me 
mur çıkarmakla elde edeceği ta 
sarrufu maa,larda muayyennis 
bette tensikat yapmakla elde et ve tekaüt muamelesi icra e.ılile 

cektir. Yalnız maliyeden bu ev sın. 
safı haiz 100 memur tekaüt ol- Tekaıide sevk me<elesi 
mak için kendiliğinden müra- 3 - 30 senelik memurlann 
caat etmiştir. mecburi tekaüde sevkleri mad-

lnhisarların tevhidi iti desi bütçe layihasından tayye-
lnhisarların tevhidine gelin- ~ilsin. Arzu ede?le~ teka

ce Maliye vekili bu tevhidin 
1 

ut ~".,~ununun. k~ndılerıne bah
mühim bir tasarruf temin ede- • şettıgı bu salahıyel ve hukuk-
miyeceğini söylemiştir. tan İstifade etain. 

Büyük ve küçük memurlar 4 - Mülhak bütçelerle ida- _ 
M 1. kil" · h t re edilen devairde kadro harici a ıye ve ı ıza a ı meya· b 
d b k ·ı t · memur ırakılacak olursa mez nm a arem anunu ı e ayın k" d . 1 d .. 

ed ·ı · 1 "kd 1 ur aıre er e ucretle çalışan 
ı mış o an maaş mı ar arın .. k · 1 "h k 

d b. t ·1•t 1 h"' mute aıt er tercı an çı arılma a ır enzı a yapı masının u I d · h · · 
k" t d · d"I d" -· · ı ır. Devlet aynı şa sa ıkı 

ume çt derp't e 1 me ıgını, taraftan para verecegıne bu 
~e~ur ar ani azdanç v~rgıs~: yerlerdea issiz vatandasları İs-
nın ıse maaş arın erecesıne go "hd : -

k ·ı v• • "f d . tı am etsın. re esı ecegını ı a e etmış ve 
bütçenin maaş faslını kabar- Maliye vekili tekrar kürsüde 
tan küçük memurlar maaşları Fırka meb'uslarının ileri sür 
olduğunu bilhassa tasrih ede- dükleri mütalealardan ancak 
rek baremin yüksek derecelerin memurları alakadar eden kısım 
den maaş alan memurların ade 
di hakkında fırkaya bir istatis
tik arzetmiştir. Bu İstatistiğe 
göre birinci dereceden 24 zat 
maaş almaktadır. Bunlardan 
dokuzu büyük elçidir. Bu dere
ce üzerinden verilen maaşlar 
.ıelcUnu 187 bin lira tutmakta-

lan bildiriyorum. Hatiplerd(;n 
sonra Maliye vekili tekrar kür
süye gelerek fırka arkadaşlan 
nın serdettikleri mütalealara bi 
rer birer cevap vermiş ve bütçe 
encümeni bütçe layihasını tet
kik ve müzakere ed ... _·lcen grup 

Roma, Tiran, 
Ati na 

(Başr 1 inci sahifede) 

kacağız ve Makedonya dağlarını gö
receğiz. Makedonya, Osmanlı oalta
nahnın korkunç kelimesi ve acı ha
tıraıı! 

Ve hiç görmediğim Selinik için 
İç.İmde ateş yanıyor. 

• • • 
Sabahleyin vahşi dağları tırman

dık. Tepelerin bir dönüş noktasın
da tren geçit yerlerindekine benzer, 
bir tahta kol vardı: Yunan hudu
dundayız. Bu tahta kol bir memle
ketin sonudur. 

Bir Arnavut diyordu ki: 
- Bize eski zamandan bahsedi

yorsunuz. Şimdi otoınobile binsem, 
on saat sonra buduttayım. Kara lis .. 
telcr, gümrük, pasaport, kaı·şıma a
şılmaz bir duvar çıkıyor. imparator
luk devrinde kollarımı sallaya salla
ya Mekke'ye ve Baıra'ya ve Erzu
rum'a kadar giderdim. 

Son sert bir çıkış, Makedonya dağ 
ları iistündeyi:.t.:. Bahar azala azala, 
ağaçlar çıplaklaşarak ve siyahlaşa
rak, kış ormanı içine girdik. Taze 
karlan çiğniyoruz. Şimdi buradan 
Florina ovaları, bir tayyareden gibi 
görünüyor. Kapkara ormandan, yeın 
yeşil bahara doğru iniyoruz. 

Sırtlardan birine bir köy ınğınmış; 
bütün bacalnn tütüyor. Bu bir Bul· 
gar köyüdür ve bir rum papasın ter 
biyesine vel'ilmiştir. işte Malıedon
ya meAelesi! Şimdi b u meselenin 
İçinden, tıpkı bu dağdan iner gibi, 
Öyle kolay geçirorum. 

Makedonya, Makedonya, o kor
kunç isim, bLl güzel t·e ı.evgili tabia
tı nasıl hatıra getircb.illr? Karade
niz tabiatı bundan bink~t daha kor
kunç değil midir? 

A~ağrya bakıyorum. Sırplar Ö
nünde geri gelen ordu, o zaman bu 
yol olmadığı için, işte bu dağların 
böğrüne saplanıp kalmıştı. Bataklık 
ve çamur vardı. Askerler at )eşinden 
at leşine basarak yürümekte 'idiler. 
Sabahleyin bütün OsmanJr ordusun· 
dan, birlikte götürebilecek bir tek 
cebel topu kalmıştı. Zabit koca Os
ınanlı imparatorlu ordusunun kalma 
bu bir tek topuna hareket emri ver
di. 
Şimdi o toprakların üstünde ba

har, bir gül cibi bir karanfil gibi a
çıyor. 

Eski Türk ıarkılarının aksettiji 
ve çarıklarının çürüdüğü dağlar, it
te şu ufuk çizgisinin arkasında Ma· 
nastır, Eyip kadar Türk olarak alış· 
tığonız Manastır, ötede Koıova, Os
küp, başımın için'i Osmanlı hatırası
nın sert dalgaları kanştırıyor. Bu 
hatıralar imparatorluk kartalının 
kopmuş kanat parçaları, dökülmü~ 
etleri, yolunmut derisi, artık hayat 
verilmesi mümkün olmayan ceset 
parçalarıdır. 

Makedonya dağlarının eriyen kar 
ların1n serin ve genç suları, bu gö
nül acısını anlamadan akıyor. Kim· 
bllir nereye, Adriyatik'e mi, Akde
niz'e ml \)izde bir damla tuzu kal· 
mıyan İmparatorluk denizlerinden 
hangsine? 

Genç çocuklar, bu sular o kadar 
yeni, o kadar tasasız, eski dağlara 
yeni yağan karlardan doğuyor. 

Her adımda bir kalp kırığı bıra
kıyorum. 

* * • 
Florine artık Türk değildir. Şura

dan buradan, Türk evin~n bir duvar 
parçası, bir keı·piç penceı·esi, bir kir 
li çamaşırlar gibi sarkıyor. Ar2'p 
harfli Florina badana edilerek rum
cası yazılmıt. Yeni yazının çerçeve
si i\ltrnda eski yazının badanası ak
mıt bir kan gibi kurumu~tur. 

Rumeli'yi unutalın1. 

Falih RIFKI 

azalarının izhar ettikleri kana
at ve mütalealardan istifade e
deceği görülmüştür. 

Bütçe encümeninde tetkikat 

Bütçe encümeni her §eyden 
evvel varidat bütçesi üzerinde 
tetkikatını ikmal edecek ve on 
dan sonra masraf bütçesini mü 
zakereye başlayacaktır. Encü
menin hükumetin tanzim ettiği 
bütçe layihasının ana hatları ü 
zerinde pek tadilat yapmayaca 
ğı, ancak otuz sene hizmet et
miş memurların mecburi teka
üde sevklerini temin eden mad 
deyi layihadan tayyedeceği ve 
varidat bütçesinde yapacağı 
tenzilat nisbetinde masraf bi.it
çesinde de ayni mikdarda tasar 
ruf teminine ;:ayret edeceği an
laşılmıştır, Kadro harici hiç me 
mttr bırakmamak cs.asıııın en· 
cümence teminine ise pek İm
kan görülmemektedir. Y nei 
bütçenin meclis heyeti umumi 
yesinde müzakeresi ehemmi
yetli münakaşalara sahne teş
kil edeceği şimdiden tahmin e 
dilebilir. 

Mecdi SADREDDİN 

Belediye zabıtasını ayırmak ihtiyacı 
(Başı 1 inci sahifede) ı vaziyet üzerine de belediyeden 

lar da ayni zamanda polis vazi poliıe geçen memurlar çekile
fesini ifa ettiklerinden belediye ceklerdir. 
itlerine çok bakamıyorlar. Be- Bu suretle bu gibi teftişler 
lediye zabıtası ayni zamanda belediye işlerinde tecrübesi ol
feyi ifa edemez. Evvelce bele- mayan polis memurları elinde 
bir ihtisas itidir. Polis bu vazi kalacaktır.,, 
diye zabıtası için bir mektep te 
vardı. Şimdi ise polis memur
ları belediyeye ait işleri bilmi
yorlar. 

Tabii bu yüzden bu gibi nok· 
sanlar oluyor ve dikkat edil
mediği için tevali ediyor. Bat
ka memleketlerde belediyelerin 
zabıtası yoktur amma, polisin 
beledi ihtisası olan ve sırf bu 
işe bakan ayri kısmı vardır. 
Bizde ise şimdi polis her iki işe 
bakmak mecburiyetinde kalı-
yor. 

Ynei bütçe ile belediyeden 
polise geçen memurların maaş 
ları da polialerinki kadar ola· 
caktır. Belediye memurları ev
velce 60 lira alıyorlardı. Yeni 
bütçe tatbikatından itibaren 
45 lira alacaklardır. Şimdi bu 

Avrupada birin
ciliği diplomalar
la musaddakhr. 
Zafı umumi, kansızlık, 
romatizma, sıraca, lre
mik, damar, göğüs, 

Kereste tacirleri 
toplandılar 

dün 

Seneden seneye azalmakta olan 
kereıte ihracatonızın tezyit ve inkİ· 

şafı için dün ihracat ofisinde bir İç· 
tima yapılmııbr. 

Ofiıin davetine icabet eden ke-
reıte tacirleri arasında Bozüyük ke .. 
reste fabrikası müdürü lbrahiın Bey 
de bulunmakta idi. lbrahim Bey ke-
reste ihracat ticaretimiz hakkında 

uzun uzadıya izahat vermiş ve ih~a· 
catın arttırıltnaıı huıuıunda li\ı1m 

gelen tedbirleri izah etmittir. 
Ofis verile izahatı ve kendi lf.tk"• 

katını mezcederek bir rapor h;ızn·Jq. 

yacaktır. Rapor hazıtlandıkt«n son 

ra bir içtima daha yapılacakt .... 

ademi iktidar, verem, sıoır hastalıklarına nafidir. Solgun 
genç kız'.ar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, 
büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. 

Hasan Ecza deposu. 

Deniz Harp mektebi lisesi mü
dürlüğünden: 

Deniz: lisesine girmek arzu eden orta mektep şehadetna· 
mesini haiz veya orta mektep son sınıf derslerinden imtiha
na talip talebelerin Temmuzun 15 ıine kadar Heybeliadada 
( Deniz harp mektebi ve Lisesi müdürlüğüne ) müracaat e.t: 
meleri. (Tafsilat iııteyenlere mufassal kayıt ve kabul şeraıtı 

gönderilir. 
(Re~m; ll~nlar Türk Limited Şirk'"ti) 

..,. Muallim Mubahat Bey tarafından ~I 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
Biiro) eseri gayet güzel bir şekile intişar etmiştir. 

Bütün İ~ adamlarına tavsiye ederiz 

Milliyet nıa tbaası 

Tevzi ma.halleri: Agah Bey kitaphanesi 
Muallim Halit Bey kitap· 

1 

fistan.bul vilayetinden: 
Dahiliye veka1eti celilesine ait idare MECMUASI nın Ha· 

ziran ve temmuz 931 aylarına mahsus nüshalarının tab'ı şe
Caiti matlube dairesinde pazarlık suretile ihale olunacağından 
taliplerinin tartnameyi görmek için (DEFTERDARLIK BiNA
SI) dahilinde Da biliye veki!eti . celilesi ist.an~ul evrak mı~~a~ 
fızlığına ve ihalesi için de Hazıranın 17 ıncı çarşamba gun~ 
ıaat on be,te komiıyonu mahsusuna müracaat eylemelerı 

an olunur. 

Devlet Demiryolları İdaresi ilanları 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak (93) kalem Tuzla 

kumu, Linelyom tutkal, Hırdavat, kömür küfesi, Demir elek4 

tirik malzemesi, gibi muhtelifülcina malzemenin pazarlığı 15. 
Vl. 931 Tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacaktır. 

Taliplerin yevmi mezkür saat 9 dan 11, 30 kadar isb•tİ 
vücut etmeleri ve tahriren fiyet vermeleri 

Bu baptaki müfredat listesi Mağaza dahilinde asılmıştır. 
pazarlığa arzolunan malzemeden idare tarafından numune 
ve marka göstermeyenlerin numunelerini beraber getirilmesi 
m muncsız vuku bulacak teklifatın kabul edilmeyeceği ila'l 
oiunur. (Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi) ... ,.. 

Devlet Demir yollarında tarife emsali (6} olacaktır 
Mevcut tarifelerdeki ücretler ve Haydarpaşa liman ve 

rıhtımında tatbik edilen tarifeler değişmemek iizcre Ana• 
doiu - Bağdat ve Adana - Mersin hatlarında halen ( S} ve 

diğer Devlet Demiryollarında (8) o'an tarife emsali l tenı· 
muz 931 tarihinden itibaren (6) olacaktır. 

.(Rc~nıi ilanla,.- Türk Limited Şirketi) 



No. 
49 
63 

338 
534 
615 
741 
780 
823 
838 
916 

1133 
198 
229 
248 
264 
333 
411 

1492 
592 
441 
691 
696 
776 
802 
886 

2020 
41 
82 

203 
249 
253 
399 
429 

2430 
460 
473 
489 
533 
658 
734 
i67 

3003 
67 

128 
159 
277 
498 
576 
598 
624 
652 

3736 
743 
959 
992 

4046 
59 

108 
110 
276 
285 
295 
385 
466 
517 
604 
473 

4718 
737 
767 
879 
970 

5067 
88 

12u 
178 
2e5 
218 
256 
280 
429 
452 
454 
S83 
587 
898 

6004 
8 

21 
113 
226 
289 
321 
357 
390 
407 
429 
482 
485 
569 
602 
608 
743 
759 
776 
811 
924 
990 

7004 
69 

187 
332 
350 
393 
413 
440 
455 

MlLLlYET CUMA 12 ltAZLRA Hl.il 7 - -· - - -· -

• Tayyare pıyangosu Piyango 

Dünkü keşidede 
L. 
70 
70 
70 

125 
70 
70 

200 
125 
125 
70 
70 
70 
70 
70 

200 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

200 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
125 

70 
70 
70 

200 
125 
200 

70 
125 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
125 

70 
125 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

125 
200 

70 
125 

1000 
70 
70 
70 
70 

125 
125 

70 
70 
79 
70 
70 
70 
70 

10000 
70 
70 
70 
70 
70 

JJ 
125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

200 
70 

125 
200 

70 
70 

125 
200 
125 
125 

1000 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 

No. 
538 
610 
611 
623 
721 
797 
950 

8097 
133 
172 
252 
305 
306 
326 
350 
360 
402 
536 
643 
689 
714 
829 
%0 

9042 
245 
245 
275 
337 
341 
446 
524 
531 
645 
711 
739 
880 
896 
919 

10139 
10229 

240 
281 
327 

10338 
522 
551 
549 
635 
660 
726 
763 
776 
830 
832 
997 

11002 
25 

296 
356 
446 
492 

11553 
585 
657 
704 
735 
894 

12158 
162 
197 
243 
298 
334 
445 
500 
621 
684 
707 

12731 
752 
755 

gg~ 
961 

13027 
172 
265 
331 
499 
s11 
680 
709 
781 
927 

14046 
77 
84 

14095 
176 
192 
232 
270 
359 
424 
427 
472 
549 
734 
740 
757 
781 

15013 
38 
43 
89 
97 

15228 

L. No. 
70 418 
70 456 
70 508 
70 533 
70 586 
70 613 
70 735 

125 16006 
70 96 

125 165 
70 181 
70 205 

125 334 
125 365 
125 455 

2000 461 
70 505 
70 508 

125 541 
70 16560 
70 565 

125 665 
70 668 
70 833 
70 889 
70 915 
70 938 
70 17256 

125 402 
70 413 
70 464 
70 492 
70 534 

125 659 
70 965 
70 673 
70 677 

125 708 
1000 17749 

70 790 
125 18065 
70 333 
70 582 
70 391 
70 570 

125 607 
1000 608 

70 618 
125 726 
70 773 
70 899 
70 927 
70 §61 
70 19060 
70 151 

125 208 
70 269 

200 294 
200 19319 
125 526 
70 428 
70 779 

2000 834 
70 925 
70 940 
70 952 
70 20150 

125 197 
125 213 

70 308 
70 356 
70 398 
70 437 
70 454 
70 512 

125 609 
70 664 
70 20742 
70 749 
70 939 
70 21076 
70 93 
70 195 
70 211 
70 255 
70 270 
70 277 
70 297 

200 304 
125 363 

70 444 
70 482 
70 544 
70 577 
70 594 

200 21621 
77 651 

125 693 
70 22009 

233 38 
70 96 

200 124 
70 131 

2000 292 
125 361 

70 451 
125 542 
70 545 
70 549 
70 727 

125 769 
70 784 
70 819 

200 22936 
70 238 

125 23039 
70 49 

L. 
125 

90 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 

125 
200 
125 

70 
125 
125 

70 
200 
125 
125 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

2000 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

1000 
125 

70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

200 
125 
125 
125 

70 
125 

8000 
70 
70 
70 

125 
70 

125 
125 

70 
70 
70 
70 
50 
70 

125 
15000 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
10 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

125 
1000 

70 
125 

70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 

125 
125 
70 

200 
70 

No. 
312 
316 
420 
498 
515 
649 
800 
848 
866 
885 

24065 
132 
257 
273 
362 
412 
526 
544 
572 
710 
754 
781 
880 
900 
922 
947 

25133 
256 

25323 
476 
477 
548 
799 
862 
898 
904 
929 
954 

26010 
68 

135 
178 
348 
415 
472 
553 

26583 
601 
609 
865 
905 
937 
951 

27067 
152 
166 
224 
333 
354 
435 
529 
747 
770 
813 
885 
933 

28034 
28056 

62 
174 
180 
197 
212 
310 
328 
353 
390 
408 
430 
448 
465 
483 
633 
674 
693 

28728 
841 
898 
968 
984 
995 

29023 
78 

103 
134 
159 
257 
392 
478 
512 
547 
558 
601 
667 
720 
753 

29773 
816 
825 
845 

30055 
143 
266 
314 
396 
484 
540 

kazananlar 
Ankarada hediye kazanan karilerimiz 

. Ankarada bulunup kur'a neticesinde hediye kazanan isim
l~r~ ·~_ağıda yazılı karilerimize sühulet olmak üzere, hediyele
rım dun Ankaı-aya gönderdik. Bu karilerimiz hediyelerini An
karada "Hakimi1eti Milliye., gazetesi idaresinden alabilirler. 

L. No. 
70 563 

125 598 
70 814 
70 868 
70 31040 

125 98 
70 118 

125 147 
70 31292 
70 331 

125 462 
70 470 

120 508 
70 515 
70 755 

125 818 
125 840 

5000 974 
70 32026 

200 30 
70 145 

125 164 
70 201 
70 233 

125 241 
200 359 

1000 448 
70 467 
50 32553 

200 568 
70 596 
70 683 
70 704 
70 747 
70 765 
70 859 
70 863 
70 895 

125 33025 
125 39 
125 53 
70 155 
70 188 

125 219 
70 224 

200 319 
125 336 
70 33370 

125 375 
70 424 
70 481 
70 624 
70 635 

125 639 
70 678 

125 688 
70 699 
40 701 

125 727 
70 747 
70 756 

200 822 
70 839 
79 882 
70 889 
70 917 
70 971 
70 34002 
70 70 
70 92 
70 107 
70 322 
70 352 

125 354 
70 425 
70 455 
70 526 
70 577 

125 598 
75 861 

200 884 
70 35099 

200 35199 
200 281 

50000 284 
70 311 
70 35J20 

125 412 
70 454 
70 455 
70 520 
70 553 

125 590 
70 709 
70 777 
70 798 
70 800 
70 863 

1000 877 
1000 36064 

70 88 
7-0 162 
70 231 

125 291 
70 339 

125 36474 
125 691 
125 726 
70 813 
70 858 

125 37051 
200 169 
70 310 
70 365 
70 426 
70 516 
70 520 

L. 
125 
70 
70 

2000 
70 
70 
70 

125 
125 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

1000 
125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 

125 
125 
200 
200 
200 
70 
70 
70 
70 

125 
70 

200 
200 

70 
200 

70 
70 

125 
70 

125 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 

1000 
70 

J 70 
125 
125 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

125 
125 

1000 
70 

125 
125 
70 
70 

125 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

125 
70 
70 
70 

No. 
631 
645 
704 
745 

37786 
812 
930 

38002 
30 
47 
57 
87 

169 
170 
291 
300 
330 
360 
549 
648 
674 
695 

38742 
778 
859 
927 
938 

39012 
66 

128 
146 
231 
504 
578 
584 
683 
706 
733 
903 
936 

40193 
201 
426 
603 
633 
701 
706 
759 

Ei 
983 

41160 
270 
272 
276 
311 
345 
359 

41366 
402 
416 
478 
665 
691 
707 
809 
821 
860 

42070 
91 

119 
229 
297 
342 
355 

42370 
452 
480 
630 
641 
690 
744 
795 
837 
924 
953 
967 

43031 
48 
73 

104 
43155 

279 
511 
524 
577 
69, 
752 
832 
894 
905 
936 
951 
966 
978 

44138 
155 
229 

44303 
316 
431 
587 
591 
607 
635 
642 
691 

L. 
70 
70 
70 Eşya No. Adres 5İf'IEl(LERİN 

i~i 
125 Kitap 

70 
200 Kitap 

70 
125 
125 

70 

Kitap 
Kadın külotu 

195 

268 

297 
210 

~8 Atlet pantalonu 271 

70 
l20~ Atlet pantaloou 

70 

569 

~g Atlet pantalonu 574 

l 25 Atlet fanilast 
70 1 

70 
125 Frenk gömlej 

70 
70 
70 Kolonya 

70 
70 Kolonya 

:m 
70 

125 Kolonya 
70 
70 

523 

129 

461 

125 Ufak para çanta11 223 
125 
70 Ufak par.a çantası 555 

125 
70 

125 Sabun 
70 
70 Sabun 
70 

125 Sabun 
70 

200 
70 Sabun 
70 
70 Sabun 

125 
70 Sabua 

zooo 
J Sabun 
70 
70 Kadm ço~bı 

125 
rı: Kadın çor bı 

~g Erkek çorab· 

125 Erkek çorabı 
125 
~g Erkek çorabı 
70 125 Erkek çorabı 

125 
125 
70 
70 Kitap 

125 
2005 Kitap 

70 
70 
70 Kitap 

125 
70 

125 
70 No. 

125 
70 ~~~ 
70 944 
70 45050 
70 76 
~ 213 
125 281 
200 460 
70 m 
70 

125 739 
70 4J~; 
70 822 70 920 
70 928 

125 953 
70 955 70 46135 70 217 70 277 
70 297 
~ 340 
70 362 
70 327 

125 609 
70 613 
70 637 
70 697 

125 46~~ 
70 936 70 995 
~ 47111 
125 123 
125 147 

70 189 
70 232 

125 

L. 

125 
125 

70 
125 
70 

125 
70 
70 

200 
70 
70 

125 
125 
125 

70 
200 
70 
70 
75 

125 
70 

125 
125 
125 
70 
70 
70 

125 
1000 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

29 

87 

zoo 

391 

395 

596 

214 

475 

100 

130 

198 

473 

121 

122 

124 

No. 

252 
312 
399 
408 
410 
461 
523 
612 
647 
791 
811 

48004 
5 

17 
59 

127 
256 
259 
270 
281 
284 
412 
736 
963 
984 

59008 
207 
363 

49393 
452 
520 
536 
561 
614 
669 
722 
762 
921 

Ankara Yenişehir Lozan mey
danı kasap Mehmet Salih Ef. 
Ankara erkek lisesi üçüncü sı
nıf üçüncü ıube 17 Necati B. 
Ankara Yenişehir Sabiha H. 
Ankara umumi jandarma ku
mandanlığı mutemedi Rüttü B 
AnkaraMaliye vekaleti varidat 
muhasipliği tetkik memuru Nu 
reddin B. 
Ankara şehir un ve ekmek Fa
zıl Sani B. fabrikasında ustaba 
11 Hayri B. 
Ankara kız lisesi dokuzuncu sı 
nıf No: 613 Hikmet Feyzi H. 
Ankara birinci mülazım Celil 
B. oğlu Dural B. 
Ankara ıümrükler umum mü
dürlüğü zat maatlan memuru 
Fethi B. 
Ankara Mlaiye Yekileti yez11e
dar Abdurrahman B. 
Ankara gümrükler umum mü
dürluğü tefti' kaleminde Ni
met 8. 
Ankara Divanı muhasebat aza
sından Feyzi 8. refikası N ai
me H. 
Ankara icra dairesi muhasibi 
mes'ulü Mehmet Şükrü B. 
Ankara Maliye vekaleti Yari
dat umum müdürlüğü şube 3 
Ali B. 
Ankara Çankaya No: 12 Fat
ma H. 
Ankara Divanı muhasebat fU
be 3 M. Emin B. 
Ankara Anafartalar caddesi 
Mazhar ticarethanesinde 39 nu 
mara Nedim B. 
Ankara posta kutusu 154 N. 
Jardmira. 
Ankara erkek lisesi 3 8. den 
256 No: Süleyman B. 
Ankara Yenişehir caddesi No: 
3 Konya meb'usu Kazım Bey 
mahdumu Selçuk B. 
Ankara belediye halinde No: 
50 kasap İzzet Ağa. 
Ankara Bent deresi caddesinde 
Fevziye NMai H. 
Ankara İt Bankası kiralık ka
salar memuru Murat B. 
Ankara Anafartalar caddesi 99 
No: Orhan Mustafa B. 
Ankara Evkaf umum müdür
lüğü zat işleri odacısı Ahmet 
Efendi. 
Ankara hapishanesinde Kayse
rili Zekeriya Ef. 
Ankara Salahaddin Refik fab
ı·ikasmda idare memuru flha
mi B. 
Ankara Y enitehir Nuri B. so
kağı Abdullah B. 
Ankara sabık Balıkesir meb'u
su Fahreddin B. refikası Me
lek F. H. 
Ankara Başvekalet istatistik 
umum müdürlüğü memurların 
dan İsmail Hakkı Bey 

SiNEKLERiN başlıca işi, İıastalıklann ıntişa
'~ rına vasıta olmakttr. B~nun delltl alnek
~erln _çok oldügu yerde t1fo'nJ°n faztilı~ması.
' ır. Nıt~klrn ~avaların soj'uması, yani sinek..
' t~;·~ olmesıle tıfo dahi z~it otur. Sinekler 
~ ~-a: 

1 
m"ada bir çok t&hlıkell hast,.lıklar; 

.JC..~·ı u a~tırırlar Sinekleri çabuk ve kolayca; 
"' urmenln çaresi, Flit püskUrtünüz. 

Flit. sınek, si~rlsinek, pire, kar•nca, gı..ive .. 
tahtakurusu gibı hafaratı ve bunlar•n tohum4 
tartn• imha eder. Ha,aratı öldürür fakat insan
lara a•la zararı yoktur. Kullanılmaaı kolaydır 
Leke yapmaz. Fllt'I dlter ha,.rat imha edlcİ 
eczalarla teplf etm•yınız. Sıyah l<UJ&klı sarı 
ten• k e I o r U z.a rUM:lll AS k • c....tıa.ll.rk.aa uu ı ..ı.a v...i.Qlz, 

FL.IT. PQ..SKORTON02: 

'i'"· ~ . .. .:: .. 
'. ::. •.. 

..._::..:;.. --8 -
llıl• lıfifU1Altl tıml• ıtmıt maktıilılı flit. ıa1111 m/Jhlrll l•••k•lmlı ttfıt ki ~ • 

U11111111 Deposu: l • BERT ve ŞÜREKASI İstanbul Galata V od ma a 'A; - oyv a Han 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Müddeti 

ıcar 

aenıı 

1
2 

4 öneli Vakıfhan Asma katta 8 No. oda 3 
.. " .. .. 17 '' •• 3 

3 " " " .. 18 .. " 2 
4 • •• ,, '' '' 19 .. " 3 
5" .. birinci,. 8 .... 3 
6 .. .. .. .. 11 3 
7 " " " .. ikinci .. 27-28 1 8 .. ti 

" .. .. .. 37-39 .. .. 1 
9 ., ,. dördüncü ,. 19 1 

10 " ,, " 20 " .. 1 11 ,, ,. " 
.. .. .. .. 23,24,25 2 

12 Kasımpaşa Samanlı S. 45 No. dükkan ,. " 2 
13 Çenberlitaı Mahmudiye C. 7 No. hane 1 
14 Eyüp Haffaflar 1 No. kahve arkasında ardiye ve arsa J 

Mebdei icarlar: Eski müstecirler için aktin hitamı. Yeni 
müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddet: 20 haziran 931 cumartesi günü saat on dört bu. 
çujia kadar, 

Yirmi gün müddetle ilan edilen balada muharrer eml"k" 
pazarlıkla k:raya verilmesine encümeni idarece karar a 

1

~ 
. . Tal' 1 • verı. 

IDIJhr. ıp er şartnameyı okumak ve teminat ita ed k 
ic~r~. ~it .taleplerini dermiyan eylemek için İstanbul E:~:f 
mudurıyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilao 
olunur. L. [ Beyoğlu Sulh Mahkemesi ikinci 

1 
Hukuk Hakimliğinden: Mustafa Be- Evsaf ve mü,temilitı hakkında malümat a:mak isti eni 

70 
~ d ela daki · · ·1 Y er yin Rıfkı Bey ve Cenan ve Meliha "uıaye e o sın ecrt mısı raporunu okuyabilirler. 

~ Hanımlar ve Fireymen Ef. ile ?Y""' (Rumô lli.nlu Tü,k Limited ~«~eti) 

""" ve müıtereken mutasarrıf oldukları K l k ~~ Arnavutköyünde Ambarlı derede bir ira ı Vakıf dükkanlar 
10 :~:; :::;:;,.;:,';:~::~~: Ctzayirii hıi Hasnpap raklı ıiletelli kaymakaııılıgıı•11: 

200 fı tariki am ile mahdut ve Sultan .~de ~al ve mevkii muharrer 28 kalem emlak 20 lill 
1~~ Beyaz-ıt Vakfından 9 dönünıden iba °!uddetle muıayed~ye vazolunmuşiur. Talip olaoların 23 ta

ret olan 36 numaralı tarla izalei ıu- ııran 931 salı günune kadar Kasımpua Divanh·ıne k 1000 d k" ak f "d . -. ' artıstn· 
125 

yu zunmında hükmen açık arttınna a 1 Y ı ı aresıne ve 24 haziran 931 çarşamba günü saal 

70 
ile sablığa çılcarılımıtır. 14 le İstanbul Evkaf Müdüriyeti Encümeni idaresine müra 

1 - Tarlanın kıymeti muhammi- at eylemeleri ilin olunur. - ca 
~ nesi 675 liradır. Halen ipotek ve Emllk No. Si Kirası Sokağı Cinsi 

70 
hacze muallak muamelesi yoktur. 5 650 Atik Tersane lı:apı11 Dükkia 

70 
7 650 .. .. 

70 
2 - Şartnamesi herkesin görebi- 32 400 ,, Oda 

leceği vaziyette 930 1747 numarah 34 300 ., Dükkıin 
125 dosyada mukayyettir. 36-38 850 ,. Hane 
70 T ıs 725 Mektep Dükkan 205' 3 - apuda müseccel ve gayri 37_29 1700 G b 
10 

1 müseccel hak sahiplen tarihi ilandan 
27

_
39

_
41 2000 lille ane Kahve ve odalar 

125 itibaren yinni gün zarfında mahke-
5 

900 Kışlaboyu Kahve 
70 meye müracaatla haklarını teabit et 3 1500 " Dükkln 

125 meleri lumulır. Ak•i takdirde gayri 1 2400 " " 
70 müseccel hak sahipleri bedeli müz:a- 24-26 1525 " " 
70 yidenin paylaımasınclan hariç tutula 2 650 Mesclt ~~tk~ 

12705 ~br. Müzayedeye i•tirak ed--L 3414-536 3300 Mektep Bahçeli kahve ve ı... 
• ""'"'"' 5 1400 Kayık iskelesi Dükkan 

70 zevat yüzde 7,5 kuruş teminat akça- 58 16UO 
70 sı depo edecektir. 49 1000 " " 
70 5 - Gayri menkulü mezkurun ta- 47 1025 " " 
70 rihi ilindan itibaren bir ay zarfında 45 ' - " " 

200 yani 12-7-931 pazar ırünü saat on 43-21 1 70() ~ a 
70 beşte Beyoğlu Sulh Mahkemesinin 37-39 1300 " İ '' 
70 

" 'ü dükkan 
ha~ kitabet odasında arttırması icra 33-35 1400 M 

125 1 
, , . ağaza 

o unacak ve en çok arttıran zatın üs~ (R~ami ili.ulat" ı- ·wk L · ed ş· k .) 
70

1 

tünde bırakılacaktır. - u. unıt ır etı 
70 6 - Ostünde bırakıla k 1 vermeğe mecburdur. Ak~i ~akdirde 1 Şeraiti mesrude daireaind_e talip olan 

d•J" .. d . be . ca zat be- muamele fesh ve farkı fıat ıle zarar 
1 
ların baş kitabot• mürar::ıatları il. 

- 1 muzaye eyı ı sun zarfında ve ziyan ondan tazmin edilecektir. olunur. 1'a 
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Zayıf ve iştihasız 
olanlara fosfatlı Sark Malt hulasası kullanınız. Her 

eczanede satılır. 
' -----

FAYDA; tahta kurusu, sinek ve emsali haşaratı kat'iyyen imha eder ve bir daha dirilmezler. ~~:!1:ıi e!~~a~ep:~:ı:aiı~~0~~!':n Ah::t 

ı 

PHOSPHATllE FAllERES 
(FOSFATIN .FALl!';R) 

~OCUllLAlllN EN MllKEMMll GIDASIOlll. 
? tncı. s ıno• ayd;,,1.n ttıbaren o memeden .... m• z•M· 
anıa,.ında v• n.,\lu nu,.,,. e.nAeında '<uUanıhr. Dıt 
eUrm•!\ln• ve kemlklerkl t .. eklcOli.inu ı .. tı.11 edew. 
Sıhhat ve kuv••t b•hf •l'••,. 
tfer çocuswn hotvna •IOet bt,. a•d•d••'" 

~ 

. , OUAI AULAGNlf:R. ASNllERIE8 - PARIS !FRANO•I 

Kiişadı sabırsızlıkla beklenen ve Montekarloya benzeyen 

KIZ KULESi 

PARK ve PLAJi 
Bugün açıllyor. 

Hikmet Riza Hanımın ittirakile Darilttalimimuaild 
heyeti tam kadrosile her akşam icrayı terennüm edecektir. 

Jandarma imalathanesi Müdürlüğünden: 
Gireaunda 2 No. lu Jandarma mektebi müdlirllljilnce mü· 

oakaaa ile satın alınacak, cinı ve ınıktarı qağıda yazılı on 
liç kalem hububat ve ya9 sebzenin ihaleıi 18 haııll'an 981 
perfembe ııünü yapılacağından taliplerin yevmi münakasada 
mezkiır mektepteln ıabn alına koıniayonuna müracaatlan. 

Kilo Cinsi 
3500 Patlican 
2500 Kır11UZJ domat .. 
2000 Sakız kabait 
5000 Taze fuu)ya 
1700 Erimlt sade yai 

l 40000 Meıekayin veyahut çiJıar oclua 
3000 Kuru üzüm 

14700 Arpa 
6600 Saman 
9882 Ot 
1500 Pirinç 
1500 Mercimek 
1500 Kuru fasulya (Rumi lllnloT Türk Lı.lte<l Ş!Tkotl) 

1ST ANBUL VILA YETİ 1 
DEFTERDARLIK ILANLARi , ___ , 

30 Eylül 336 tarih ve 33 numaralı kanunun 
ikinci maddesi mucibince kahve, gazino ve 
kıraathane ile emsali oyun mahallerinde bu
lunan Bilardo, Tavla, Dama ve Satranç gibi 
oyun alalına ait rüsumun tesviye edildiğine 
dair her sene ilsakı lizımgelen levhaların 1931 
senesine ait olanlannı tarihi ilandan itibaren 
on beş gün zarfında mensup olduklan kaza 
mal dairelerine hilmüracaa esmanı mukabilin
de ahzederek ticarethanelerinde oyun alalına 
çivilemeleri lazımdır. Bu müddetin hitamında 
icra olunacak yoklamada levha.sız görülecek 
oyun alahndan cezaen iki kat resim alınacağı 
bil'umum alakadarana tebliğ olunur. 

* • * 
KiRALIK KAHVECİLİK YERİ: No. 1-5, 

Saray içi caddesi; Demirkapı mahallesi, Sir
keci, ( Askeri dikimhanesi yanındadır ) . Üç 
sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik 
kirası 24 lira, kiralamak açık arthrma 14 ha-

·ziran 931 pazar 15 Defterdarlıkta. (M-61) 
(Reami İlinlar Türk Limited ŞirJ.eti) 

Türk Tayyare cemiyeti merkezi 
umumisinden: 

Bursada müceddeden inta edilmekte olan tayyare ve 
ıinema binasının kalorifer tesisah kapalı zarfla münaka
aaya vazedilmiştir. 

Türkiye dahilinde bu gibi mümasil büyük bir tesisat yap
mış olduklarını vesaikle isbat edebilen taliplerin yirmi lira 
mukabilinde proje ve ıartnamesini almak üzere tayyare 
cemiyeti merkezi umumisine müracaat eylemeleri ve teklif. 
Jerini de 18 Haziran 931 tarihine müsadif perşembe günü 
1aat on beşe kadar merkezi umumiye tevdi eylemeleri ilan 
olunur. 

dmİ llinlar Türk Limited Şirketi) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Evvelce ilan edildiği halde talibi zuhur etm!yen Samatya

daki deniz hamamı pazarlıkla icara verileceğinden talip!erin 
18 haziran perşembe günü saat 15 te da're encümenine mü
racaatları ilin olonur. 

~rsuıi ll;
0

01ltı.r ·rürL. Ltmite<I Şirketi) 

· ı M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Boludaki kıaalın ihtiyacı 

olan un kapalı zarfla müna
kasaya konmuftur. ihalesi 24 
haziran 931 çarpmba günü 
aaat 15 te İzmitte 23 üncü 
fırka satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart

nameyi ıörmek üzere Fın
dıklıda lı.eyetimizc ve prt· 
name almak ve tekliflerini 
Yermek üzere teminatlarile 
birlikte İzmitte mezkiır ko
misyona miiracaatlan. . . .. 

Ordu ihtiyacı için yerli ma
mulAtmdan 52,000 metre arka 
çantaJarına mahsus bez kapah 
zarfla mlbıakaAya konm11Ş· 
tur. İhaleıi 14 Haziran 931 
pazar ııünü saat 15 te Anka
rada merkez satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta· 
)iplerin tartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlariyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatlan. 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli 

fabrikalar mamulatmc:lan 
200,000 metre demi teklinde 
yazhk elbiaellk bez kapalı 
urfla milnak ... ya konınllf-' 
tur. ihalesi 22 hamaa 931 
puartesi ııiiııl\ saat 15 te 
Aııkarada merkez sabnalma 
komilyonuada yapılacakbr. 
TaHplerip ıartname almalı 
ve telclifleriai Yermek üzere 
teminatl•riyle birlikte mez· 
kür koıniıyona müracaatları. 

• • • 
Ordu ihtiyacı için yerli fab-

rikalar mamulitından200,000 
metre haki renkte yazlık el· 
biselik bez kapalı zarfla mi\. 
nakasaya konmuftuT. llıaleli 
22 haziran 931 pazar gllnü 
saat 14,30 da Ankarada mer· 
kez satınalma komiaaonunda 
yapılacakbr. Taliplerin pıt· 
name almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile bir
likte mezkür komiıyona mü
racaatları. 

* * * 
lstanbul ve civarındaki 

kıtaat, müessesat ve mektep
lerin erzak, ekmek, yem ve 
saire kars nakliyatı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 14 haziran 931 
pazar ıünü saat 14 te Fın
dıklıda hey'etimizde yapıla
cakbr. Taliplerin şartname

sini görmek ve münakasaya 
iıtirak etmek üzre teminat
larile tekliflerini ihale saatin· 
den evvel hey'timize verme
leri. 

* * * Samsundaki kıtaabn ihti· 
yacı olan koyun ve sığır eti 
kapalı zarfla ve ayrı ayrı 

şartnamelerle milnakasaya 
konmuştur. ihalesi lTemmuz 
931 çarşamba günü Samsun
da askeri satınalma komiı· 
yonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartnameyi görmek üz
re Fındıklıda hey'etimize ve 
şartname almak ve teklifle
rini vermek üzre teminatla· 
rile birlikte Sımsunda me:ı:
kiır komisyona müracaatları. 

* * * 16-6-931 tarihinde ihale 
edileceği ilan edilen İslahiye· 
deki kıtaatın erzak, yem ve 
mahrukat münakasaıından 

sarfınazar edildiği ilan olunur. 

Fransız "VOISIN" markalı, 18 

beygir kuvvetinde, 7 kitilik bir li

muzin otomobili 

SATILIKTIR 
Beyoğlu, Ayazpaşa'da, Japon sefa

rethanesine saat 10 ili 13 arasında 

müracaat. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve emrazı zühreviye 

tedavihane!i Ga1ata, Karaköy 
börekçi fırını sırası No. 34 

Koltuk, ayak, ter ve kokusundan "HİD ROL,, namındaki ilaçla derhal kurtulur· ı 
sunuz. Her eczanede vardır. 

Kremini kullanınız. Yumuşak muattar ve mükemmel bir 
cildiniz olacakbr. ANKARA'da Seyfullah ve Necip Bira
derler, İZMİR: MARGARATO ve DANON ecza depoları 
TRABZON : KİTABI HAMDİ, Kastamonu Arif zade 11 · 
Elektrik evi ve İstanbul Bahçekapı Zaman ve Hasan ecza 

bulunur. Deposu Yeşil Direk Sıvacıyan Han No. 10 

Basit bir hesap meselesi 
Kilometro başına lastik 

MllRlFINIZ NE llDlHDIH1 
Kamyonda nakliyat hesaplarınızı yaparken lastik mas

rafının ideta benzin masrafına yakın bir yer tuttuğuna 
dikkat ettiniz mi? 

Nakliye işinde zararlı çıkmamak için lastik masrafını 
asgari dereceye indirmeye mecbursunuz. Bunun çareıi 
acaba lastiklerin en ucuzunu kullanmak mıdır? Bunu 
bir dakika için düşünebilen bir adamın pek satbi gö-
rüşlü olduğuna ve nakliyecilikte mutlaka ziyan edece· 
ğine hükmetmek caizdir. 

Lastik masrafı kunıtla değil, kilometro ile ölçülür. 
Küçük bir hesap yapalım. Yatkın olduğu için tasfiye 
tarikile elli liraya bir !istik sahn alındığını haber aldı· 
nız. Bu !ittik üç bin kilometro dayandı. Bu takdirde 
o lastik size kilometro baıma iki kuruşa yakın 
mal olmuttur. DokAn liraya alıp on bet bin kilometro 
it ıördUğiinllz bir Gudyir )istifi aize kiloınetro bafma 
yirmi iki paraya mal olur. Hesabını bilen 
laer kamyon sahibinin daimi bir 
Gudytr miifterisi olmasımn 
Hbebi budur. 

Bulgar Vapur Şirketi Vapurları 
lıtanbul'dan Burgaz ve Vama'ya her hafta saat 17 de 

P. • ,, ıre ye ,, ,, u u 

Pire tarikile DOGRU İSKENDERİYE'YE ve .. 
Port ( Sait, Kıbrıs'a, ( ÇAR FERDlNAND ve BURGAZ ) 
büyük ve lüks vapurları her on bet günde saat 17 de ha
reket ederler. Yolcu biletlerinde ve emtia navlunlarına gayet 
büyük tenzilat. Vapurlardaki nefiı yemekler aboneman ve 
ya alakart gayet ucuz. Ucuz tarifelerden maada Bulgariıt
tanm Vama, Burgaz, Hisar, Lajene, Meıemrriı, Anhialo, 
Sozopol, Kostenıı:, Bania Var~etz ~e Göziken ~aplıca ve 
plajlarına yalnız Bulgar vapur ıırketi vapurları ile Burgaz 
ve Varna tarikile gidecek zevata pasaport vizesi meccanen 
ita edilecektir. 

Fazla tafsilat için Galata'da Merkez Rıhtım Hanında 7 
numarada Bulgar vapur şirketi acentasına müracaat oluna. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURULARI 

M")) VAPURU 
1 et 13 haziran 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Evrenye, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize ve 
Mapavriye) ye azimet ve 
Vakfıkebir ve Tirebolu'ya 
uğrıyarak avdet edecektir. 
Müracaat mahalli Istanbul 

Meyment hanı altındaki ya
zıhane. 

Telefon: İstanbul 1154 

İstanbul Asliye mahkemesi 
Birinci ticaret Dairesinden: 

Mehmet Sabit Beye merhun 
bulunan dört kasa Afyon bil
müzayede ıatılacağından talip 
olanların 15 Haziran 931 pa· 
zartesi gllnü saat 11 de ls
tanbul' da İş Bankasının Gül
benk ardiyeıinde hazır bulun· 
maları ilan olunur. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 
Karadeniz muntazam ve 

lüks postası 

Sakarya 

14f::kan p AZAR 
günü akşamı 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle(Zon
ıruldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun , Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rize) ye azimet 
ve avdette ayni iskelelerle 
Göreleye uğrayacakbr. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı albnda 
acentalığına müracaat. 

Tel: fstanbul 2134 

Bu gün Suıyer'de 
HUNKAR SUYU 

mesiresi açılıyor 
Her Cuma ve Pazar ıünO 

Hafız Bey idaresinde 

ince Heyeti heyeti icrayı 
ahenk edeceği muhterem 

müşterilere 
~ .. tebfir olun11r. 49,,_ 

SOÇETA IT.~L YANA 
Dl SERVTSI MARİTIMI 
ASUNZİONE vapuru 17 

Haziran çarşamba ( Burgaz, 
Varna, Köstence, Sulina, Ka· 
las ve lbraile) ye gidecektir. 

ATLANTID vapuru 18 ha
ziran perşembe (Napo1i, Mar· 
silya ve Cenova ) ya gide· 
cektir. 
ALBANİA vapuru 18 ha

ziran perşembe ( Köstence , 
Odesa, Novorosisk, Batum, 
Trabzon ve Samaun) a gide
cektir. 

iT ALYA vapuru 23 hazi
ran salı ( Sitmar Levant Ek· 
spres) olarak (Pire, Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gi
decektir. 

Tafsilat için Galatada mer
kez rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771 - 772 ve ya Be
yoğlunda Perapalas altında 

Natta Nasyonal Tilrkİf türiıt 
acenıiye Telefon Beyoğlu 

3599 yahut lıtanbulc:la Emin· 
önünde İzmir sokağında 8 
numarada acente vekiline 
müracaat. Tel. f stanbul 776 

Adapazar maadenleri it· 
)etme Ttirk anonim ıirketi 
tasfiye memurluğundan: 

Ticaret kanununun 455 incf 
maddesi mucibince şirketin 
hll ve Yaziyeti hazıraamı 
mübeyyin tanzim olunan mev· 
cudat defterile planço tetkik 
ve tasvip olunmak üzre hla. 
ıedaramn haziranm 27 lncf 
günü saat 11 de Galatada 
Agopyan hanındaki şirket 
merkezinde buır bulunmalan 
rica olımur. 

Hali tasfiyede bulunan Türkiye t 
tütünleri müıterekülmenfaa 

REJi ŞiRKETİ 
1 LA. N 

Tasfiyeda•an tarafından 
dattan dördüncü tevzi olarak h 
hisse başına 0,15.0 lnıiliz liralı 

(On b~ tilin) bir meblağın tevziin 
karar verildiği TüTkiye Tütünler ' 
müıterekülmenfaa Reji şirketi his•• l' 
claramna beyan olunur. 

Binaenaleyh biuedaran kendile- • 
rine ait olan hisse senetlerini 1 Terrt İd 
muıt 1931 tarihinden itibaren: 

ISTANBUL'da: Osmanlı Bank• : 
ıı merkezine. 

PARIS'te: 7, Meyerbeer sokağı~ 
da Osmanlı Bankası tubesine, 

7, Chauchat sokağında Union I'' Q 

risienne Bankasına. 

LONDRA'da: 26 Throımorto~ 

sokağında Osmanlı Bankaaı ıubesİ· 
ne tevdi etmelidirler . 

Her hisse batına itası mukarr<' 
salifllzzikir O. 15.0 lnııiliz ilrasın•' 

tediyesi muamelesi elyevm mer'iyiil 
!icra bulunan kanun ve nizam ahkS 
mma tevfikan ve bi11e senetlerini~ 
tevdi tarihinden itibaren tam ve kii· 
mil iki ıün zarfında ifa olunacaktı•· 
Mezkur hisse senetleri dördüncü it' 
diyat vukuunu ıöıtermek için daırr I 
ıalandıktan sonra iade olunacaktır· . 

Bu muameleye ait bordrolar .,,;. 
fiilan: müesseselerde hissedaraıtıl' t 

emrine hazır bulundurulmaktadır. 

6 Metro boyunda, 1,40 
metro eninde bakır çivi ilt 
perçin olmuş ve derununa ma· 
kine konulması mümkün bir 

Motör Teknesi 
ucuz fiatla satılıkbr. Taliple· 
nn Taksim, Cibangir'de 9 
numeroda Graham otomobil 
garajına müracaatları. 

PARA VERILiN 
Emlik ve müceTherat üze• 

rine birinci ve ikinci derece· 
de ipotek auretile 100,00o 
liraya kadar PARA verilir. 
İıtanbulun her semtinde eııı· 

lik alınır ve satılır. Tapud• 
ferağ ve intikal muamelesi 
ile bilumum sigorta işleri sür' 
a tle ifa edilir. 

Emniyet idarehanesi. 
Galata Ada han numar• 

12· 13 
Telefon Beyoğlu 2066 

lstanbul Dördüncü icra Memur 

luğundan: Hasan Efendi ile Aliy• 

hanımın varislerinden Saffet ve ıııİİ
yeaser hanımların Ahmet Beye ol•' 
Borçlarından dolayı vefaen melrııİ 
Eğri kapıda Hacı llyu mahallesi· 

nin Ebe sokağında lıiin atik 27, •' 
27 mükerer cedit 23, 25 25/ 1 nuıl'' ' 
ralı bir bap hane ve bir kıt'a arfl 
30 uün müddetle ihalei katiye müı' 1 

yedesine vazolunmuıtur. Hududıı: 
Sağ tarafı Hafız Tevfik efrncfİ. 

arsası, elyevm borçlulara ait arfl" 
Arka tarafı Refiye hanım hanetİ
Sol tarafı 1 Harita numaralı Refi~ 
efendi ve Mükerrem hanuna ait hl' 

ne çephesi Ebe sokağile mahduttu•· 
Müıtemilatı: Abpp kapıdan ze

mini toprak olup airilclikte Zenıiııİ 
tahta döteli bir oda, ve yanındalı1 
arsaya çıkınh suretile ve etrafı tıılr 
ta ve üzeri tqla mestur bir heli ııı .. 
cuttur. Oıt katta ufak bir gezi11Iİ 
mahalli Üzerinde iki oda vardır. tll" 
ne abtap olup mühtacı tamir bir 1ı.J 
de ve halen boıtur. 

Mesahaaı: Arsa Bil mesaha zS 
metro murabbar 49 arıın. Hane: 'JfJ 
metro murabbaı 43 buçuk arsa uı .. 
rine bina eclilmittir, Hanenin kıY"" 
ti muhamminesi 200 lira arsanı11 ;ııJ 
liradır. Talip olanlar kı,ımeti ı:JJıl' 

bamminelerinin 3 10 u n'lıpet1nat 
pey akçelerini alarak 926/7-484 ~ 
J'll numarasile 6-7-931 tarihinde ,r 
at ı4 ten on yedi buçuia kadar fi' 
tanbul Dördüncü Ic:nı memıırlujılıı' 
müracaatlan ilan olunıır. 

Mee'ul müdür: Bürbaned.ı;. 


