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Sahip ve 8aşmuharr!ri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

Buhranın 
Müntehası 

Bulgar başvekili bu aksam hareket edi or 
Buharanın müntehası ne

dir? Buhran dünyayı nereye 
kadar aürükİiyecektir? Belli de 
ğildir. Bilinemiyor ki buhran, 
yavaş yavaş azalacak, hayat 
düzelecek midir? Yoksa buh
ran, gittikçe artacak, hayat ta
hammül edilmez bir hale gele
cek midir? İki müntehayı da 
hayal eden, zanneden, iddia e
den, müdafaa eden var. Fakat 
bunlardan birini istisnasız her 
kese kabul ettİTen yok. 

Fili vaziyet şudur ki, cesİIQ 
iktısat aahalarından ticaret, 
i&tihsa1, tedavül endiıe verir 
mahiyet gösteriyor. Geçen se
neki ihracatla bu seneki muka 
yese edilirse büyük farklar gö 
ze çarpar. İhracat tenakusları 
Türkiyede yüzde 17, lta1ya'da 
tüzde 17, Almanya'da yüzde 
21, Belçika'da yüzde 22, Avus 
turya' da yüzde 26, Fransa' da 
yüzde 28, İngiltere'de yüzde 
:n, Amerika'da yüzde 36, Ma
taristan' da yüzde 43 tür. Tica
retten başka iktısat sahaların
daki tenakuaların müşireler üı 
tünde tetkiki, müşabih hatta 
daha aykırı nispetler göster-
lnektedir. • 

Bu vahim iktıaadi daralma 
tereyanı gün geçtikçe artıyor. 
8ir kere sukut içinde bulunan 
iktısat, İptidai aür'atinden do 
layı daralıyor. Yani buhranın, 
seyrini ikmal için devanı etme 
•i mecburiyeti var. Bir de bu
ııa ilave olarak, insanların yan 
lış ve aksi müdahalelerle su
kutu bir kat arttırmala
rından dolayı daralıyor. Ki bu, 
her milletin buhranı tek başına 
hertaraf edebileceği hayalinden 
doğuyor. İki iimil birleıerek, 
buhran şiddet kesbediyor. 

Bilhassa ikinci amil üzerin 
de dunnak lazımdır. Zira, bub 
ranın birinci tabii ve iktıaadi 
amili, bundan evvelki buhran
larda olduğu gibi tesirini ma
liim şekillerde ika etmektedir. 
Buhran, nihayet bir iktısat buh 
tanıdır ki, neşeti, tekamülü, 
İntibası, evvelki buhran tecrü
he!erinde tetkik edilmiı, ilmi 
ltıeydana konmuştur. 

Fakat ikinci ve fuzuli amil 
olarak gösterdiğimiz insanların 
Yanlış ve aksi müdahaleleri bun 
dan evvelki buhranlarda bu
günkü kadar bariz görülmü§ 
değildir, yenidir. 

Sonuncu müdahaleler, ilmin 
\>e mantıkın müdahaleleri değil 
helki his ve siyaset müdahale 
leri, pestij ve milli infirat ham 
lelerinden başka bir şey olmı
Yan müdahalelerdir. Dünyanın 
ltıübadeleye giren kısmını ta
ınamile saran buhranın, ancak 
el hirliğile bertaraf edilebilece
ği meydanda iken, milletlerin 
ayrı vahdetler halinde tecerrü
de çekilmeleri, yanlış ve aksi 
llıüdahale misallerinden biri
dir. Diğer bir misali de, son 
ıamanda İngiltere ile Fransa 
arasında başlıyan para yarışın.. 
da görüyoruz. 

Altın döküp kambiyo topla 
ıtıak cereyanından sonra başlı
Yan, aterling döküp altın al
ınak hareketi, İngiliz parası
IUn kıymetine sarsıcı tesir yap 
tığı ve bu tesirden İngilizlerin 
ki de dahil- olduğu halde derece 
derece dünya iktısatlan müte
essir olduğu halde, 1ıu hareket 
devam ediyor. 

Beynelmilel para ve eşya 
piyasaları yerine tahdit edil
ıtıiı milli para ve eıya piyasa
lan kaim ol.duğu gündenberi, 
tnilletlerin tecerrüdü şiddetlen 
tniş, milletlerin prestij duygu
lapı artmıştır. Nihayet öyle bir 
l:ial hasıl olmuştur ki, normal 
ıamanlarda yani iktısadın bey
llelmilel esaslar dahilinde yürü 
lüldüğü zamanlarda, milletler 
arasında kolayca ve nazikçe 1 

halledilen tezatlar, ehemmiyet 
kesbetmişler, büyük meseleler 
olmuşlardır. Milletlerin tahtı 
§Uurlarında gizli kapalı kalmış 
ııice nice hisler ve fikirler, buh 
tan ilerledikçe biraz daha faz
la meydana çıkıyorlar. Gittik
çe acı ve had şekiller alıyorlar. 
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Bulgar başvekili şerefine dün 
Ankara' da üç ziyafet verildi 

Fransız 
T ahtelbahirleri 
Bugün halkın ziyare
tine müsaade edilecek 

Evelki gün Karadenizden 
şehrimize gelen Argenante ve 
Doris isimli Fransız denizaltı 
gemilerinin zabitan ve mürette 
batı dün ıehre çıkmışlar ve 
muhtelif yerleri gezmişlerdir. 

Muşanof'un bu akşam Ankaradan hareketi 
ıehrimizde bulunması mukarrerdir 

ve yarın 
Dün Union Francais'de tab 

telbahir mürettebat ve zabitıt· 
nma Fransız Kolonisi tarafm

tir. Ziyafette Bulgar misafirle dan bir çay ziyafeti verilmittir. 
rimizden başka Başvekil İs- Bugün tahtelbahirlerin zabi 
met, Meclis reisi Kazım Pata- tan ve mürettebatı sat 12,45 te 
lar hazeratı ile Hariciye Veki Taksimde Cümhuriyet abidesi-

Yukarda Bulgar basvekili meclis müzakeratını takip 
ederken, aşağıda meclis reısımızın verdiği 

ziyafetle davetliler 
ANKARA, 4, (A.A,) 

Balkan konferansı reisi Trab
zon meb'usu Hasan Bey, bu-

Dahiliye 
Vekili 

gün Bulgaristan Baıvekili M. 
Muşanof şerefine Ankara pa
lasta bir öğle ziyafeti venniş-

ne çelenk koyacaklar ve sabah 
li Tevfik Rüştü Bey, heyeti ve leyin vilayeti:, kolordu kuman-
kile azasından bir kısmı, bazı danlığını ziyaret edecekfordir. 
meb'uslar ve hariciye erkanı Yine bugün Fransız tabtel-
hazır bulunmuşlardır. bahirlerini halkın ziyaret etme 

Mı. safirlere 8 t 17 d · , sine müsaade edilecek, akşama 
aa e nya 1 d h lb b. ·ı O . .. h k ' .b. • . 
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a ta te a ırcı ere nyon 
aetı ~um ur atı. ı umumısı Francaise'de tekrar bir çay 
T evfık Beyefendı tarafından I ziyafeti verilecektir. 
Marmara köşkünde bir çay zi- Pazar günü şehrimiz Fran-
;:afeti verilmiştir. sız konsolosu tahte!bahirciler 

Çay ziyafetini Gazi Hazret- şerefine bir öğle zi?'afeti ver~
leri de teşrif buyurmuşlar ve cek: gec~. tahtel?ahırler Marsı
Bulgar misafirlerimizle ayrı ay !ya ya mut~veccıhen hareket 
rı görüşerek kendilerine iltifat edeceklerdır. 
etmişlerdir. Misafirlerimiz çay ___ .... __.._ .... ,_ __ 

dan avdetten sonra Gazi Haz- Tıp Talebe 
retlerinin kendilerinde bıraktı-
ğı pek derin intibaları kemali Cemiyeti 
tükranla anlatmaktadırlar. 

Akşam üstü saat 20/ 30 da 
B. M. Meclisi reisi Kazım Paşa 
Hazretleri tarafından Halk e
vinde verilen ziyafet te büyük 
bir samimiyet İçinde geçmiş ve 
misafirlerimiz geç vakite kadar 
eğlenmişlerdir. 

Öğle ziyafetinde bulunan 
zevat çay ziyafotile aktam ye
meğinde deıbulammutlardır. 

Dün 
bir 

çok münakaşalı 
kongre akdetti 

Halil Beyin teklifinde 
istinat ettiği noktalar 
"Her gün bir fincan çay ve kahve 

memlekete senede 7,5 
milyon liraya mal oluyor,, diyor 

ANKARA, 4 (Hususi) - lzmir 
meb'u•u Halil Beyin meclise teklif 
ettiği kanunu dün bildinnittim. Ha
lil B. Kanunun esbabı mucibesinde 
idhalinin menini istediği maddele
rin beher sene Türkiyeden dııan 
çıkmasına vesile tqkil ettlği Türk 
lirası nuktarıru §Öyle tesbit etmiştir: 

Kahve: 5,500,000 lira 
Kakao: 1.600,000 n 

Çay 1,600,000 " 
Pirinç: 2,459,248 ,, 

Kırmızı ve siyah biber 250,000 lira 
Karanfil, Hindistancevizi 
ve emsali 350,000 " 
Tasfiye edilmiı susam 
yağı 1,145,940 " 
Kolza ve sair nebati 
yağlar 

Bezir yağı 
Zafran 
Fildi§i 
Kereste ve ağaç ma· 
mulfltı 
Şeker 
Yekun 

600,000 " 
250,000 " 
98,000 " 
44,000 n 

2,354,000 " 
9,289,000 " 

25,525, 780 " 
Halil Bey bu maddelerin men'i tak 

dirinde bu karardan müteessir olacak 
devletlerle ticari müvazene vaziyeti
mizi §Öyle tahlil ebnektedir. 

- Gümrük istatistiklerimize göre 
929 senesinde Rusya 16 buçuk mil
yon liralık mal idhal ebniş, bizden de 
be§ buçuk milyon liralık mal alnııı
br. 

Çekoslovakya 15 buçuk milyon li 
rahk mal idhal ebnit biz de 3 milyon 
150 bin liralık mal alnuıbr. 

Macaristan 6 milyon 126 bin 176 
liralık mal idhal ebnİ§, bizden 53 bin 
731 liralık mal alım§tır. 

Romanya S milyon 221 bin 125 li
ral rk mal ic!hal ebniş bizden 3 milyon 
761 1'in 653 lıralrk mal ıılımıtır. 

Hollanda beş buçuk milyon lira
lık mal idhal etmiı, 400 bin lirahk 
mal almışbr. 

Halil Beyin iddiasına göre, mez
kı'.\r eşyanın idhali menediline, bu 
memleketlerin listelerine İsabet eden 
mikdar tenzil edildikten sonra bile, 
bize karşı bilançoları aktif vaziyet
lerini büyük mikyasta muhafaza ede 

Tekli/ sahibi lzmir meb'asa 
Halil Bey 

eeklerdir. Bizden ihracat emteamrzı 
satın alan bet esaslı memleket• ile 
ticari müvazenemizi ıöyle göster .. i 
yor: 

Almanyanm idhalab 39,172,000 
lira, bizden aldığı 20,581,000 lira, 
Fransanın idhalil.tı 26,690,225 lira. 
bizden aldığı 19,618,000 lira. 

ltalyanm idhalatı 32,000,000 liı-a, 
bizden aldığı 33,000,000 

ltalyaya vuku bulan ihracatta Tir 
yeste tarikile Avrupanm iç memle
ketlerinin de dahil olması muhtemel 
dir. Maahaza on milyon lira bile bıt 
suretle tenzil edildise, gene ltalya 
mühim müıterilerimiz meyanında--, 
dır. 

Amerikanın idbalab 17,150,000 
lira, bizden aldığı 15,387,000 liralık 
maldır. Aramızdaki muamelenin ge 
nişliğine nazaran, mezkur memleket 
)erin bu son teklifimin kabulü takdi
rinde, hisselerine düşecek mikd:ır 
hiç mesabesindedir. Halil Bey tekli
finin hbulü takdirinde BrezilyanrnJ 
Hindistanın ve Çinin müteessir ola .. 
cağını itaret etmekte ve bu devlet-· 
!erle ticaret _ müvazenem.izi §Öyle 
kaydebnektedir: 

Brezilyanın idhalatı 4,663,334 li· 
ra, bizı\en aldığı 16,863 lira 

Hindistanm idhalil.tı 6,099,525 lira. 
bizden aldığı 18,125 lira. 

(Devamı 5 inci sahifede) Salı günü Ankarada 
bulunması muhtemel 

ANKARA, 3 - Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey Gazia
yintap'tan Kilise giderek ka
çakçılık hakkında tetkikatta 
bulunmuş, sonra tekrar Gazi
ayintaba dönmüştür. Buradan 
Fevzi Paşa, İslahiye tarikile 
Adanaya gidecektir. Salı günü 
Ankaraya avdet etmesi mubte 
meldir. 

1 Yalnız mülkiyelilerin 
değil, münev 

verlerin bayramı 
Mülkiye mektebi 

dönümünü dün tes'it 
55 inci yıl 

etti 

rıptalebecemigetinindünı<üıCross Country yapıldı 

Kudüs 
Kongresi 
Hangi meseleleri mü~ 

zakere edecekmiş? 
Kudüsten lngiliz gazetelerine ya

zılıyor: Elfelistin gazetesinin yazdı
ğına göre, hükumet toplanacak İs
lam kongresini tertip edenlerden, 
dost devletler tarafından gayri dos
tane telakki edilecek meselelerin mü 
zakere edilmemesini talepetmi§tİr,hü 
kumtin bu talep ve talimatına kartı 
kongreyi tertip edenler görüşülecek 
meselelerin ruznamesini bükUmete 
vermişlerdir. Bu ruznamede müzake 
re edilecek mseleler §U suretle tas
rih dilmiıtir: 

1 - Müslümanlara ait mukaddes 
yerler, 2 - Kudüste bir müslüman 
darülfünunu ihdası, 3 - Hicaz şi
mendifer hattı, 4 - Müslüman har 
sinin ne~ir ve tamimi, S - Dim;izlik 
le mücadele . • 

Nasıl para 
Kazandınız? 
An~etimizi beşinci 

sahifemizde okuyunuz 

······················································ 
mak kabil olmadıkça, iktısat 
tezatları ve ikfısat rekabetleri 
artacaktır. Dünyanın manzara 
sı 1914 ağustosundaki manza
raya gittikçe yaklaşacaktır. 

Müderris 

Yukardf1 davetliler büfede, .ada davetlilerden b(lzı 
zevat, aşağıda mektebin son sınıf talebesi 

nt;,, memleketimizin kıymetli bir ir sim yapıldı. Eski mülkiyeliler toplan 

1 
fan müessesesi olan Mülkiye mektebi dılar ve ilmü irfanlarını medyun ol
nin 55 İnci yıldönümü idi. Bu vesi- duklan müesseseyi tebcil ettiler. 
J• ıı.;· er une oldu " u ibi bu aene de Merasimde vali Muhiddin Be va-

kongresinde hazır bulunanlar 
Tıp talebe cemiyetinin senelik kon 

gresi dün Halkevi salonunda devam 
etmiştir. Saat tam 10,30 da başlayan 
kongre iştirak eden gençlerin hara
retli münaka§Blarile saat bir buçuğa 
kadar devam etmiştir. Kongre baı
laymca eski azalan yekdiğerini ten
kit ve müahazeye başlamı§lardır. Bu 
münakaşa mevzuun haricinde oldu
ğu için kongre reisi münaka§ayı me
netmiştir. Kongre reisi eski heyeti 
idarenin faaliyet ve icraabnm bir 
mürakabe heyeti tarafından tetkik 
edilmesini ve tetkik neticesinin mü
teakıp kongrede heyeti umumiyeye 
arzedilmeıİni teklif etmiştir. Bu tek
lif uzun münakaşalardan sonra, ka
bul edilmiıtir. Kongre esnasında ce
miyetin iyi çalışabilmesi İçin varidat 
temini meselesi mevzuu bahsolmu§. 
bu bahse kongre reisi cevap vererek, 
camiyetin hüviyet varakası tabetti~ 
receğini. ve bu hüviyet varakasını 
fakülteye girenlere birer liraya sat
mak ve diploma alarak çıkanlardan 
da· diploına tevzü merasiminde 3 er 
lira olmak suretile bir varidat temi
ni düşünüldüğünü, bu fikri fakülte 
reis ve katibi umumisinin de taavip 

·ettiğini bildirmiştir. Kongre esnasm
da yeni intihap edilecek heyeti ida

·reye nasd çalrıılacağına dair direk
tif verilmesi, bu meyanda talebe ara
sında tesanüt temin edilmesi için bir 
Darülfünun talebe mahfili, olmadığı 
takdirde bir bp !alebe mahfili tesisi
ne çalışılması tavsiye olunması tek
lif edilmiştir. Dermeyan edilen f\kir
ler etrafında tale"e birliğinin müsbet 
bir faaliyet gösteremediği zikredile
rek, bu Eıirliğin faal bir hele getiril
mesi İçn sarfı mesai olunması, bu, 
kabil olmadığı t•kdirde yeniden bir 
Darülfünun birliği tesisi, talebenin 
harici işleri meşgul olacak bir büro 
te~ kili fik.deri serdedilmlştir. Bü
tün bu fikirler etrafında yeni heyeti 
idareye di!'ektif verilmesi karar altı .. 
na alınmışbr. Bundan sonra vakit i· 
lerilediği için, heyeti idare intihabına 
geçilmesi teklif olunmuştur .. T eklif 
kabul edilerek heyeti idare İntihabı
ne geçilmiş ve Hu)i'isi, Firuzan, Ke
nan, Ref~k, Rahmi, Adnan, Asun, Ca 
vit, Osman, Lemi Beyler yeni heye-. . . . 

Lik ve Şilt maçları giiya devam 
etti! ••• Milli küme içtimaı yapıldı 
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Eyip • Vefa maçından: Gol/ .. 

Dün Y. M. C. A. cemiyeti
nin tertip ettiği Croas Country 
yapıldı. Müsabaka iki esas üze 
rinde oldu. Biri birinci kata
gori, biri de ikinci kategori i
di. 

Birinci katagori yarı§ bü
yükler yarışı idi. Bu müsabaka 
ya 10 kiti girdi. Mesafe 5000 
metre idi. Ve Şişlide yapılıyor 
du. Yarış başladığı :ııaman 
müsabıklar ahenkli fasılalarla 
koşmağa başladılar. llk 1000 
metreden sonra müsabıklenn 
vaziyeti belli oldu ve tek sıra 
halinde gitmeğe başladılar. 
Neticede birinci 18 dakika 3 
saniye Yeni yıldızdan Panakis 
ikinci Psamavi, üçüncü Kara
vasi geldiler. Müsabaka çok 
muntazam ve heyecanlı oldu. 

İkinci katagori yarışlara 
63 kişi girdi. Mesafe 3000 
metre idi. Küçükler büyükler 
Cross derecesinde muntazamya 
rı tılar. Neticede 11 dakika 2 

Kumkapı ve Vefa kulüpieri 
azasından bir kısım 

bündenı Teofaridis birinici '" 
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Tarihi ve Siga&i Tefrika: 16 

Birinci Millet. Meclisi 
Yazanı Edlnıe Meb'uau 

M. Şeref 

Mecliste heyecanlı müzakerata 
sahne olan bir celse 

Arapsun, kazsında geçen garip bir rakı 
kaçakçılığının iç yüzü ne idi ? 

F~k~t gürültü burada kesil ı çak ve k~.t~ ra~ içiyor, hem 
memıftı. devlet muhım bır varidatından 

Akisleri meclisin içine gir- mahrum oluyor. Aklınızı kay
mişti. Suratlar asılmıttı. Mü- bettinizae ıözüm yok. Muarıza 
zakere çanlan çalarken meclis yapıyorsanız mantıklı olunuz 
ıçıne girenler yine bir berbat yoksa it hiç ıizin bildiğiniz ve 
havanın içinde olduklarını an- dediğiniz gibi değildir. Şimdi 
lıyorl~r~ı. ıurada okunan, Adliye vekaleti 

Katıp gelen evrakı okudu- nin bildirdiği garip hi.diıe bel 
ğu sırada ruznamede gayet ga ki Adliye vekaletinin nazarına 
ri.p bir hadiseye tesadüf edil- çarpmq olduğu için mecliıi ili 
dı. ye gelınittir. Lakin ötede bu 
Arapıun kazasından bir ka- na mümasil o kadar fenalıklar 

dının mahkUıniyetinin affı ve var ki • 
ref'ini, Adliye encümeni, veka- Meseli geçende Keskinde 
leti müdellil esbap üzerine va- zaptedilen dokuz teneke rakı 
ki talep ve ısranna bianen isti- buraya gönderilmif. Dairede 
yordu. müddeiumumi imha için gitti-

Bir kadının evinde oturan ği vakit dokuz teneke ıafi su 
bir jandarma zabiti, naklolun- bulmuıtur. 
duğu başka bir kazadan bu ka 
dına bir mektup yazmıştı. Ken 
disinden bir teneke ve bir des 
ti rakı istiyordu. Mektubu o
kutmak üzere götürdüğü adam 
bu jandarma zabitine bir kız. 
gınlığı varmış. Rakı kaçakçı
lığı yaptığını ihpar etmiş. 
Mahkeme de hakim huzuruna 
bir boş teneke ile bir desti ge
tirterek bunların alabildiği rakı 
miktarı kadına ceza tertip et
mişti ve bu para cezasını vere
mezse karıyı bet sene hapse 
mahkum eylemişti. 

Halbuki ortada ne ~akı, ne 
nakleden, ne alan veren vardı. 
Bu garip davayı gijren adliye 
vekili hemen bunun meclisi a
liden ref ve affını talebe koşa
rak bir vatandaşı layık olmadı 
ğı bir beladan kurtarmak iıti
yordu. İşte bu sırada kopan gü 
rültü çok manasızdı. 

Ferit Bey {lstanbul - şimdi 
Londra elçisi) daha bidayette 
Maliye vekili iken haykırdığı 
hakikati anlatmamaktan müte
hassıl bir fütur ile bu itin böyle 
kötü akıbetler doğuracağını 
söyledi. 

Vay efendim, sen misin bu 
sözü söyliyen? 

Derhal, Hakkı Hami (Si
nop) ali meclisin memlekette 
ahlak ve din telakkilerini kök 
leştlren, seyyiatı meneden, he
men hemen milli mücadeleyi 
kazanmağa yegane sebep olan 
men'i müskirat kanunu gibi 
§er'i dini ve insani bir mualli 
eser iç;n böyle sözler ıöylenebi 
lir miydi? 

Faik Bey (Edirne) gibi dü 
şünceli ve faziletli, ıakin ve 
sabırlı bir zat bile tahammül 
?demedi. Hakkı Hami ile yara 
unın biçimsiz hücumlarına kar 
( ı nbrı tükenerek, kendisine 
has samimiyet ve tok ıözlerile 
cevap verdi: 

- Lakin efendiler, ya siz 
mi.iskiratm ne olduğunu bilmi
yorsunuz, yahut demagoji ya
pıyorsunuz. Müskirah menet
mekle hem memleket fazla ka-

Ve ahiren meb'usluğu Kon 
ya müftülüğüne değiıen zat 
akı çok gözlerini belirterek 
Faik Beye kartı da arapça bir 
maval okudu ve kayaklar çalın 
mağa batladı. Zavallı kadının 
az kaldı mazlum olmasına se
bep oluyorlardı. 

Halbuki memleketin her 
tarafında inbikler işliyor, içen 
içiyor ve kara, kör taassup san 
ki bunu menediyordu. Yalnız 
bet on adam mahkıim olmak
la kalmıı, hazineye de bir para 
irat girmemitti. 

Akıam üstü konçlan ilik
li uzun çizmesile, çınar gf
bi mevzun kametini örten bir 
pelerine bürünmüt acele acele 
adımları ile meclise giren Ne
cati (Saruhan) koridorda neler 
geçtiğini sormuştu. İşi anlat
mak istiyen bir arkadaşı dinle 
meğe vakit bulmadan ilerledi, 
tam o sırada da bu kötü iıte 
çok ileri varan muarız meclis 
salonunun kapısından çıkıyor
du. 

Necatinin niyeti bozuktu. 
Gözleri dönmüştü. Birden a
bldı. Artık mefkuresi incin
miı bu imanlı efeler diyannm 
yavuz çocuğu şimdi karşısında 
arslan hücumuna uğramııçakal 
sürüsü gibi dağılan imanı bo 
zuklara esip savuruyordu. 

Zaten Türk mefkfiresi şah
lanrak ortalığı nuru iman 
şevki içinde bıraktığı vakit bü 
tün bu kara gören gözler kapa 
nır, birer köşeye sinerdi. 

Necatiyi güç zaptettiler. 
Hatta doktor Mustafa ( Ço-
rum) Mustafa Vasfi (Tokat) 
biri kızmıyan ve daima okşu
yan nazarlarile öteki de şahsı
na malısus mert ve alicenap, 
açık sözlerile Necatiyi içeriye 
almışlardı. 

Bu hadiseler cereyan eder
ken ötede hıyanet şebekesi de 
batka başka marifetlerle bu 
bozguncu güruhuna yardım et 
mekte devam ediyordu. 

(Devamı var) 

ikinci Paıkali, üçüncü Kaliki 1 mütemadiyen ıeremoni yaptır
oldu. mak manasız bir işgüzarlıktan 

Bu suretle Y. M. C. A. nın ba:;ka bir şey değild"rr. İkinci 
ilk Cross Country'si yapılmıt maç Galatasaray - Haliç kulü
oldu. Takım itibarile Birinci bü araımda şilt maçı idL Gala 
katagoride Yeni Yıldız kulübü taaaray sahaya çıkmadığı için 
11 puvanla birinci oldu. Haliç hükmen galip ilan edil-

lkinci katagoride de; birin- dL 
-:i Beyoğlu ıpor 16 puvanla bi- .. Üçün~ü maç yine ~ilt maçı 
nnci ikinci Taksim Yeni Yıl- ıçın Beşıktaş - F enerın karşı
dız 4ı puvanla ikinci, üçüncü laşm.~sı !~!· . F ~k~t yukarı 
Earkofbar Galatasaray lisesi da ~oyledıgı~ı:ı:, gıbı Fı:ner?~h 
50 puvanla dördüncü oldu. çe lıkten çekilmış oldu~u ıçın 

Bu ıuretle mevsimin ilk sabaya çıkmadı ve Beşıktaı ta 
Cro11 Country'ıi yapılmıı ol- ıeremoni yaptı. ( !) 
du. Nihayet son maç Eyüp ile 

'k Ş'J I Vefa araımda yapıldı. Nasılsa 
Lı ve ı t maç an bu takımlar sahaya çıktılar. 
Lik ve Şilt maçları mutat Oyun başladığı zaman Vefalı

tataızlığı ile giiya devam ettL lann hakimiyeti göze çarpma 
İkinci takımlar maçında Vefa ğa başladı. Nitekim bu hakimi 
ile Fenerin karıılaşması İcap yetin ilk ıemeresi çıktı. Ve 
ediyordu. Sarı lacivertliler lik- Vefa bir gol attı. Oyun yine 
ten ayrılmıı olduktan için sa· ayni ahenkle devam ederken 
haya takım çıkarmamışlardı. bir gol daha atıldı vaziyet 2--0 
Bunun üzerine Vefa ikinci ta- oldu. 
kımı seremoti yaptı. Burada Haftayımın sonuna doğru 
da mıntakanın butbol heyetj.. Vefalılar bir gol attılar: Bu su 
nin kusuru yine gözüküyordu. retle birinci devre 3-O Vefa 
Çünkü likten çekilen bir teşek nın galebesi ile neticelendi. 
kül için çocuk oyuncağı gibi ikinci haftayım basladığı 
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Mançuride 
Vaziyet 
Çin kuvvetleri 27600 

kişi imiş 
PARlS, 4(A.A.) - Japon

ya, tahliye tarihinin tesbitinde 
ve bitaraf mıntaka dahilinde 
Cemiyeti Akvamın müşahitle
rinin kontrolu olmaksızın hay
dutlara kartı harekat arzusun
da tamamen itilafkirizliğine 
devam etmekte olduğundan 
dünkü gün Cemiyeti Akvam 
Meclisinin DJıetguliyetlerinde 
hiç bir tebeddül husule getir
memiştir. 

PARlS, 4 (A.A.) - Fran 
Aız müşahidinin gördüklerine 
nazaran, büyük divarın ıarkm 
daki Çin kuvvetleri takriben 
27,600 kitiye baliğ olmakta
dır. Bu miktar, 18 eylulden ev 
velki normal itgal zamanın
daki garnizon yakıinuna mua
dil bulunmaktadır. 

TOKfO, 4 (A.A.) - Har
biye nazareti tarafından neşre
dilen 1"8kamlara nazaran, Man 
çuri ihtilafının batlangıcı tari
hi olan 18 eyluldenberi Japon 
kıtaatının zayiatı 12 ıi zabit 
olmak üzere 210 asker ölü ve 
27 ıi zabit olarak 427 asker 
yaralıdır. 

Amerika ordusu 
VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - Har

biye nezareti katibi umumi muavini, 
kongreye vermiı olduğu senelik ra· 
porda Müttehidei Amerika hükume 
tini hizmete elveriıli 1470 cüzitama 
malik bulunduğunu ve Amerikanın 
bahri tayyaredlikte hükumetler ara
aında on dördüncü aırayı İfgal eyle
mekte olduğunu söylemiıtir. 

Ceneral Dawes reisi-
cümhur olacak mı? 
NEVYORK, 4 (A.A.A) - Nev

york Timeı gazetesinin Vaıingtonda 
ki muhabirinin yazdıklarına göre 
cümhuriyetçi grup gelecek seneki ri 
yaseti cümhur intihabatma M. Hoo
vcrin yerine namzet olarak Dawes' -
in ismini ileri aürmektedir. Hali ha
zırdaki ikinciRescümhurluk için nam 
zetlği telkin edildiği zaman Ceneral 
Dawrs Pariste verdiği bir mülakat
tan aiyaıet hayabna girmek niyetin 
de olmadığını söylediği henüz hatır
lardadır. 

zaman Haliçliler bütün gayret 
!erile çalışmağa baıladisalar 

da V efahlar güzel oynadığı 
için müessir olamadılar. Ve 
biraz sonra Vefa dördüncü ve 
beıinci golleri de kaydetti. Bu 
suretle Vefanın attığı gol ade 
di bete çıkmıt oldu. Devrenin 
sonuna doğru Haliçliler biricik 
gollerini kayda muvaffak oldu 
larsa da Vefalılar buna mukabe 
le etmekte gecikmediler, bu 
ıuretle oyun 1 - 6 Vefanın 
galibiyeti ile neticelendi. 

V af a, Kumkapı ile 
birleşti 

Geçenlerde Vefa kulübünün 
Kumkapı kulübü ile birleşece 
ğini yazmıştık. Dün bu iki ku 
lüp umumi bir kongre aktede 
rek birleşmitlerdir. 

Bu birleıme her iki kulüp 
için çok faydalı olacaktır. Çün 
kü birbirlerinin noksanlarını 
bu suretle kapamıı olacaklar
dır. Kulübün rengi Vefanın 
rengi kabul edilmiş ve ismi 
her iki kulübün isminden birer 
parça alınarak yeni bir isim 
teşkil edilmiıtir. Bu yeni şek
le muvaffakıyetler temenni ede 
riz. 

Milli küme 
lıtanbul, l:amlr •e An.karada 7ekd.ii• 

rUe karıılıatacak klüplerin U.JİDi içi.o. P 
kileo kur•a fU neticeyi •ermiıtir: 

lıtanbul içill: Calat&aaray • F euff

bahçe; Betiktat .. Vefa. 
lzmir için: Altay • Altunordu, la-

mirspor - Karııyalıı:a Spor. 
Ankara içi.a ı Mubaha Cücü - Genç

ler Birliii. 
Her klüp 16 oyuncu •• idareıi ile ıe• 

,.ah.at edecektir. Bu mü..-ba.kaları mu.aJ'• 
yen zamanda ikmal için ıeyahatlerin 

ikiıer klüple yap1lması tenıip edilmiıtir. 
Şu ıuretle her mıntalc:anın iki klübü aynı 
zamanda yola ~dıacak ve aitlikleri 7erde 
Cuma •• pa•ar sü111ler m.hallindeki mil· 

ihtilaller 
Memleketinde 
Salvator'da yeni bir 

ihtilal daha çıktı 
Mexico, 4 (A.A.) - Bu

raya gelen haberlere nazaran, 
Salvador'da ihtilal çıkmıt oldu 
ğu ve hükıimet merkezinin so
kaklarında ateı teati edilmit 
bulunduğu söylenmektedir. 

M. Reynaud, Fransaya 
avdet etti 

MARIGNANE, 4 (A.A.) - Bir 
deniz tayyaresile aaııt 15,25 te bura· 
ya vaad olan M. Reynaud. Sayıron lie 
Marailya arasmdaki meaafeyi, bir 
gün Bank ok ve Delhi' de kalmak ıar 
tile 13 günde ikmal etmiıtir. 

Tayyareden iniıinde ıöz söyleyen 
müstemlekit nazınnın beyanab rad
yo ile neıredilmiıtir. Mumaileyh. 
Hindi Çini halkının kendisine gösler 
mit olduğu büsnü kabulden felkala
de mütehassis bulunduğunu beyan 
etmiıtir. 

M. Reynaud hemen hemen, Say
gon • Marsilya hava yolunun ilk yol
cusu gibidir. 

Bu hat timdiye kadar, Bağdat 
Hintli Çini mintikasına münhasır ol
mak üzere eıya ve posta nakliyatın
da kullanrlıyordu. 

Bu hattın memnuniyete ıayan zö 
rülen intizamı. Yakından yolcu nak
liyatına c!a ba1larulma11m derpiı etti 
rebilecek mahiyettedir. 

MARfGNANNE, 4 (A.A.) 
- Müstemlekat nazın M. Paul 
Reynaut, Bourget tayyere ka
rargahına gitmek üzere Baat 11 
de havalanmıttır. 

Amerikada muhtaç 
fabrikatörlere yardım 

NEVYORK, 4 (A.A.) - Nev
york E venin~ ost gazetesine göre, 
ticari ve mali mahafil, gelecek hafta 
toplanacak olan konırreye gönderece 
ği bir mektupta M. Hooverin bir mil 
yar sermayeli yeni bir birliğin teşki 
liini iltizam eylortıesini ve bu meb
lağ htiyaç içinde bulunan ve ber ne 
vi iı yapmakta olan kumpanyalara 
muavenet olunarak memleketin ge.. 
çinnekte olduğu' müıkülatı iktihaın 
etmeğe yardım efilmek gayesini ta
kip etmesini bck!emektedirler. 

Lordlar kamarasında 
LONDRA, 4 (A.A.) - Lorc!lar 

kamarası, Büyük Britanya vatanının 
bütün milletleri için tek ve müııavi 
bir istatüko yapılmasına dair ,.ı , k;.. 
mı ihtiva eden bir kanun proje~i Ü
çüncü kıraatinde kabul etmiıtir. Bu 
kanunun timdi Kral tarafından tas. 
vibi lxklenilmektedir. 

Amerika'da 
Yangınlar 

iki yerde iki müthiş 
yangın oldu 

BERKLE Y, "Kalifornia,, 
4 (A.A.) - Hava gazının işti
al ve infilakı neticesinde çıkan 
büyük yangında iki kiti ölmüı, 
bir kiti ağır, altı kiti hafif su
rette yaralanmıı ve 3 kişi kay 
bolmuştur. Binanın yandığı ıı 
ralarda infilak dolayısile kopan 
alevli enkaz parçaları, ateşle 
mücadele eden halkın üzerine 
düşmüştür. 

JACKSOVILLE, "Flori
da,, 4 (A.A.) - Dün akşam 
birbirini müteakip infilaklarla 
müterafik olan tiddetli bir yan 
gm çıkmıştır. Ateş bütün rıh
tım boyunca ilerlemek tehdidi 
ni göstermektedir. 

JACKSNVİLLE, 4 (A.A.) 
- Dün akşamki yangına sebep 
olan infilak kimyevi maddele
rin patlamasından ileri gelmit 
tir. Haaarat 6 milyon dolar 
tahmin edilmektedir. 

M. Lloyd George 
Hindistanda 

BOMBAY. 4 (A.A.) - M. Lloyd 
Georges bugün gelmiı ve henıen Ko 
lombiaya hareket etmiıtir. 

Amerikada banka 
müesseseleri birleşiyor 

NEVYORK, 4 (A.A.) - Mani· 
factures Trust Company bankasile 
Cha tham Poenix Company hanka
aının meclisi idare azaları her iki i· 
darenin yeni bir banka müeııeseıi 

şeklinde birleşmesi için rey vermiş
lerdir. Yeni bankanın maliye mena
bii 550 milyon dolara baliğ olmakta 
ve ihtiyat parası da dört bin milyon 
doları geçmektedir. 

Sabık Ingiliz nazırı öldü 
LONDRA, 4 (A.A.) - Liberal 

kabinesinin sab:k nazırlarından olan 
M. Macnamara bir ameliyat netice
sinde veft etmiıtir. 

Yeni bir Alain Gerbault 
ARCACHON, 4 (A.A.) - Rrjan

tinli bir gazeteci ve denizci olan M. 
Viktor Bumas aekiz metre su çeken 
bir kotra ile cenubi Atlas denizini 
geçip Buenos Aires'e gitmek niyeti. 
le dün buradan hareket etmiştir. 

li kümeye dahil ıcraple•I• kuıd•ı•caldu lstanbulda bir 
eh •• 

M ••••• , lotanbul milll kümere dab;ı Yunan gazetecisi 
4 lclübüodea. iki.ti aynı Pa.de l2mire ıi· 
derek lzmi.rde milJi künt•J'• dahil 4 klüple ( ~unanistanda intiıar eden Ekscl
iki cuma •• iki puar aüaleri heraüa. iki { ıiyor gazetesi meı'ul müdürü M. Jan 

1 L • •. b-L- __ ,_._. ('amuraa ıehrimize 
maç o ma-. u.sere mu•• ..... J'•P•..-.a&ıar• ~ l • · M. J 
d ge mııtır. an 
''· Çam :.ıras dün mal· 

Bunlardan b&ıka her iiç mıntalcaoıa. baaniızı ziyaret et-
muhtelitleirni de birblrlerile İ..kİfM' d•fa mit, bu ziyareti es-

kartıle.tbn1maır federu7onca tahtı kara nasında kendisile 
ra alın.mııbr. görüıen muharriri 

Bu müıabalr.alana. tarihleri 1ö7ledir: mize demi§ tir ki: 
- iki millet yekdi 
ğerine pek samimi 
rabrtalarla bağlıdır 
lar. Benim mensup 
olduğum gazete bu 

18 nia&n lzmir - l•tanbul (l•t.aubulda. 

21 ni•an, l&mir • Anka•a ( A.ı.a..da) l 
23 temmua lıtaebul - lzmlr (lzmirde) 

30 aiuıtoa Ankara • lıtaabul (latan-
bulda) 

9 e1lill Ankara - lzm.İr (lzm.irde) 

29 letrlnieyyeJ lıt'•nbul ·Ankara (An 
karada). 

ıloatluğun bir an evvel teeuüıünde 
büyük bir faide görüyor ve bu doat. 
!uğun teeuüaü için on aeneden beri 
neşriyat yapıyor, ayrılığın devam e
demiyeceğini yazıyordu. Nihayet neş 

lıtanbul; lzmir •• Aakaraclald ldüp· riyabmızın tesiri görüldü, emelimiz 
lerin yekcliierile yapaealıı:lan müıahah· tahakkuk etti. 927 senesinde lstan
lann b.asili.b o klGpler• aittir. Fakat se• bula bir kere daha gelmit ve o za
yahati iltizam eden mua.rıfat İçin her l'?.AD dostluk tesiıi baklandaki netri
ldüp fed.eras,.on.a JSO ter lira dipozito yatınızın pek yerinde olduğunu gÖr
te•dii tU.b karara alıaınıııtrr .. müıtüm. Bu sefer de tahakkuk eden 

enıeliınizin akislerini görmek için Is 
Kat'ı fiküıtürüa 7apılma .. İÇİD J'artn 

tanbula geldim. Dostluğun iki mil. 
ıaat 17 de tekrar içtim• edilmeıi tekar.. let anımda mevcut samimiyeti bir 
rur Merek &aat 19 da içtinıa.a ni.haJ'et •• kat daha arttırdığını görmekle mü
•ilmittl•. tebassia oldum. Burada gayri müba· 

Yunanistanda yerli 
malı propağandası 

ATlNA, 2-Yerli mahsu
lat ve mamulib himaye cemiye 
ti, aeyyab menimi olduğu için 
biri ilkbahar ve diğeri aocıba
harda olmak üzere, iki hafta 
bütün Y unaniıtanda mağazala
rın vitrinlerinde yerli mamula
tı teşhirine karar vermiştir. 

Meşhur bir bestekar 
öldü 

PARİS, 4 (A.A.) - Met 
hur bestegar Vinceut Dindy 
81 yatında olduğu halde ölmüı 
tür 

clil olan eski dostlarıma tesadüf et
tim. Kardetçe aeviıtiğimiz bu dost· 
!arla tekrar karJılaıınanın bana bah 
ıettiği mesen-eti tarif edemem. Bu 
dostlarla konuıup görütünce iki mil 
let araamdaki münaferet vücude ge
tiren ve onu körükleyen unsurlara 
kartı bir kere daha nefret ve kin his 
settim. Burada gördüğüm samimi 
büanü kabulden ve intibalardan çok 
mütehassis oldum. Eğer hasta olma· 
saydım, Ankaraya da gidecektim. 
Fakat birden bire rahatsızlandım. 
Birkaç güne kadar Yunaniıtana av· 
det ederken 1 zmire de uğrayacağnn. 

Prens de Galles 
iyileşiyor 

LONDRA, 4 (A.A.) - Prens de 
Galles'in iyi bir gün geçimıit oldu· 
iu haber alınnuıtır. 

Sovyet matbuatının ifşa ettiği 
bir takım planlar var 

MOSKOVA, 4 (A.A.) - Matbuat Pekin' den alınan atideki 
haberleri neşretmektedirler. Kharbinskoe vermia gazetesi, Japo~ 
müessesatmda vuku bulan infiliklarm Gepeu'nün iıtirakile ih
zar dildiğini yazmıştır. Gazete bu vesile ile Fleming ve Okolov 
ki isminde iki kitinin tevkif edildiğini de bildirmi,tır 

Bu neviden müheyyiç haberler diğer gazetelerde de çıkınııtır. 
Bu planlar, bazı Japon askeri mensuplan tarafmdan beyaz rus• 
larla müttereken Şarki Çin timeındif'erlerine ve Sovyet müesıe
seleri aleyhine hazırlanmaktadır. Bu plinlarm Sovyet matbuatı 
tarafından ifşası Japon tahrikitçılarile beyaz Ruslara kartı mü
him bir darbe olmuttur. Şimdi Japon müesseselerinde infilak 
hikayesinin uydurma bir 'ey olduğu kat'i olarak anlatılmııtır. 

Yukarıdaki ismi geçen iki kişiyi tevkif eden Harbin Çin maka. 
matı bunlardan birinin Letonya tabaasından ve diğerinin de Çin 
tabiiyetini ihraz etmit bir milliyetçi olduğunu tesbit eylemiıtir 
Bu planı haber alan Çin makamatı kendilerini tevkif etmiştir 

M. Mac Donald'ın Hindistan 
edildi -. siyaseti tasvip 

LONDRA, 4 (A.A.) - Avam kamarası M. Mac Donald'm 
Hindistan hakkındaki aiyaaetini, M. Churchill'in tiddetli ten
kitlerine rağmen, 43 muhalif reye kartı 369 reyle tasvip etmit· 
tir. 

Hitler'in bir mümessili müzakere· 
için Londraya gitti 

LONDRA, 4 (A.A.) - Hitler'in müme11ili Roıenberg ln· 
giltere hükilmeti ile husuıi bir müzakerede bulunmak üzen 
Londra'ya gelmiştir. 

M. Baldwin Hitlerin mümesıilini kabul etmek istememiıtir. 
Fakat Ro&enberg İngiliz bankaıı müdürü M. Montagu Normao 
ve hazine müıteşan M. Elliott ile görüte bilmittir. 

Kanada başvekili memleketine 
dönmek Üzre hareket etti 

LONDRA, 4 (A.A.) - İngiliz İmparatorluğuna ait mese
leler hakkında İngiliz nazırlarile istiıare etmek maksadile 
Londra'ya gelmiı olan ve Fransa'nın cenup havalisine yapmak 
tasavvurunda bulunduğu seyahatten vazgeçen Kanada Baıve
kili memleketine avdet için vapura binmek üzere bu sabah Lon
dra' dan Liverpool'a gitmiştir: 

Mumaileyh hareketinden evvel gazetecilere vaki beyana
tında İngilizlerin maruz kaldıkları güçlükleri ve kendilerine 
ait meseleleri ötedenberi ümitsizliğe kapılmaksızın halletmit 
olduklarını söylemiştir. 

• 

lzmir valisi Kazım Paşa teftiş 
seyahatinden avdet etti 

lZMlR, 4 (A.A.) - Gittikleri yerlerdeki mahallin ihtiyaca 
tını bi;;;zat tetkik ve tesbit eden Vali Kazım Paşa OD üç gün 
ıonra bu teftiş seyahatlerinden avdet etmişlerdir. 

iki kadını öldüren 6 şaki 
Muhammerede asıldılar 

MUHAMMERE, (Irak) 4 
(A.A.) - lki kadın öldürmüş 
olduklarından dolayı idama 

mahkum olan altı taki bu sa· 
hah hükilmet dairesi önünde 
asılmışlardır. 

Papa Eftimin papazı 
Balıklıya gömüldü 

Saint Sinode, cenazenin Balıklıya 
gömülmesine müsaade etmemişti 

Papa Eftim Efendi ile Fener kiJj. 
sesi arasında yeni bir ihtilaf çıkmıt
tır: 

Papa Eftim Efendi müstakil Türk 
ortodolu kilisesini tesis ve Galatada 
Panaiye kilisesini merkez ittihaz 
ettği için, Fener Papa Eftimi afaroz 
etmiı, bu afaroza tebaan Papa Eftim 
le afarozlu bulunanlar -da aynı afaro
:ra tabi tutulmuılardı. 

Papa Eftim Efendiye iltihak eden 
papazlardan 55 yaıında Panaratos 
Trantaa Efendiye bundan ız güa 
evvel felç gelmiı ve hasta papaz Ba
lık.lı hastahaneaine gönderilmiı ora
da tedavi altına alınmı9sa da 9 gün 
evvel haatabanede vefat etmiıtir. 

Tarantas Efendinin vefab üzerine 
Papa Eftim Efendi Fenere müracaat 
la papaza meraaimi diniye yapddık
tan sonra, Balıklı kabristanına defni 
ne müsaade edilmesini rica etmiıtir. 

Fener bu ricanın ia'af edileceğini 
bildirmiı. fakat is'af etmemiştir. Çün 
kü ölünün akrabası cenaze merasi
minde bulunmak üzere Balrklıya git
tikleri zaman, cenazeyi kilisede de
ğil, kiliae?in kapm önünde ve yağ-

mur altında bulmuılardır. Bunun Ü· f 
zerine Papa Eftim hükumete ve telı 
rar Fenere müracaat etmiı, F enet ' 
ölünün Rum mezarlığına cömülme
sine Sen Sinodun müsaade etmediği• ' 
ni bildirmiıtir. Diğer taraftan me' 
:ı:arlıldar kanunu mucibince belediye 0 

ye ait olduiu için, Fen erin mü daha• l 
le edemiyeceği Papa Eftime bildiri!· 
mit ve papaz efendinin Balıklı Rwıı • 
kabristanına defnine ruhsat Yerilmil ~ 
tir. b 

Fakat cenaze alınmağa gidildiii "1.1 
man, cesette ölümü ıüpheli göstereO 
bazı iaar ve kedmeler ırörülmüı co
aedin morıra naldine zaruret ha.d ol• 
muıtur. Bunun Üzerine ceaet Morgf ç 
kaldırılmııtır. Perıembe günü alqa· ~ 
mı cenaze Morgdan Galatada Paııa' d 
iye kilisesine kaldırılmıt, dün bu ki
lisede Papa Eftim Efendi bırafındao k 
ic_ap eden merasimi ruhaniye icra e- ... 
dılerek, cenaze büyük bir alayla 81 p, 
lıklı Rum kabriatanına nakil Ye def- la 
nedilmiıtir. d, 

Morgda cesede otopsi yapılmıf' ,, 
fakat benüz sebebi mevti bildiren .... fi 
por veri!memiıtir. 
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Ada'da elektrikler çarşamba 
ı Haberleri •• •• gunu 

Adalar kimin malı? 
Evkafın iddiasına bakılırsa bütün 

adalar evkafa ait imiş .. ·~ . 

E vkafla Defterdarlık arasında ye-1 
ni bir tasarruf davası başlamııtır. 
Dava adaların tasarrufuna müteallik 
tir ve bir bina meselesinden çıkmıt .. 
tır: Heybeliadada bir binanın sahibi 
bila varis vefat etmiştir. Sahipleri 
bila varis vefat eden binaların bulun
duğu erazi eğer vakfa ait ise bina 
mahlul olarak evkafa, eğer erazi va
kıf değilse hazineye intikal etmekle 
dir. Heybelide sahibi bila varis ve· 
fat eden binayı Defterdarlık "hazine 
ye intikal etti,, diye tasarruf etmek 
istemiş, Evkaf ta buna itiraz etmiştir 
Bu yüzden mevzuu bahis dava tahad 
dÜ• etmiştir. Evkaf yalnız bu bina
nın mebni bulunduğu erazinin değil, 
bütün adaların vakfa ait olduğunu 
iddia etmekte ye şu yolda mütalea 
yürütmektedir: 

Eski mahallerde erazü meftuha ve 
zaptedilen eşya, mühimmat ve saire 
ganimin arasında taksim edilirdi. Hi 
ni fetihte de İş böyle olmuş, erazii 

ganimin arasında taksim edilmiş, bu 
arada da zamanın hükumdan olan 
Fatihe büyük bir hisse isabet etmiş 
tir. Bu meyanda Adalar da Fatihin 
tahtı tasarrufuna geçmiıtir. 

Bili.hara bu adalar Fatihten Beyazı
da intikal etmiş, o da kendi hayratı
na İrat olmak üzere vakfetmiştir. 
Binaenaleyh Adalar heyeti me<:mua
•ı itibarile Evkafa aittir ve Adalarda 
sahipleri bila varis vefat eden emva
li gayri menkule hazineye değil, mah 
liil olarak Evkafa intı"kal eder. Çün
kü malın sahibi hakikisi Evkaftır. 
Defterdarlığın müdahalesi menedil
melidir. 

Evkafın bu iddiası karşısında Def
terdarlık ta mukabil iddialarda bulun 
makta, ve adaların Evkafa ait olmadı 
ğını beyan etmektedir. iki resmi da
ire arasındaki bu şayanı dikkat dava 
ayın on dokuzuncu günü rüyet edi· 
lecektir. 

Ağrı şakilerinden 93 
kişi daha Adana' da! 
Şimdiye kadar Adanaya getirilen 

mevkuf şakilerin 
mikdarı 342 kişiyi bulmuştur 

Ağrıdağı harekatı isyaniyesinin e- l 
lebaşı ve müşevviklerinden 190 kişi-1 
nin evvelce Adanaya getirilerek ha
pishaneye konulduklarını ve Erciş
ten de 152 mevkufun ayın on dör
dünde hareket ettiklerini yazmıştık. 
Evvelki akşam saat beşte jandarma 
ve asker muhafazası altında bunlar
dan 93 Ü daha Adanaya getirilmiş 
ve doğruca hapishaneye götürülmüş 
lerdir. Bu mevkuflarla birlikte hapis 
hane mevcudu yedi yüz kırkı geçti
ği ve esasen pek dar olan hapishane 
nin bu kadar mevkufu istiap edemi 
yeceğinden bunlardan bir kısmının 
münasip bir binada mevkuf tutula
caHarı zannedilmektedir. Gerek ev
velce ve gerekse yeni getirilen 342 
maznun ve mevkufla iki yüzü müte
caviz gayri mevkuf olarak lüzumu 
muhakemelerine karar verilenlerin 
evrakları Van ve Erciş müddei umu
miliklerinden Adana müddei umuıni 
liğine gönderilmiş olup bu evrak 
istintak dairesine tevdi edilmiştir. 

E'kononıi 

Yunanistanda ithalatın 
tahdidi meselesi 

ATINA, 2 - Ecnebi sefirleri, Yu 
nan hariciye nazcrına vukubulan· son 
ziyaretleri esnasında Y unanistanın 
idhalatı tahdit ede<:eği ve buğday 
şeker idhalatı için bir inhisar teşkil 
edeceği şayiaları hakkında izahat is
tenıişlerdr. Yunan Hariciye nazırı. 
memlekete idhal edilecek eşyanın 
mikdarı henüz tesbit edilmediğini ve 
hükumetin idhalô.t ve ihracat karnbi 
yo vaziyetini yakından takip ettiğini 
ve tehlike baş göstermediği takdir
de idhalat listesini tanzim etmeyece 
ğİ cevabını vermiştir. Yunan Harici 
ye Nazırı şeker ve buğday idhalô.tı 
nı ve Yunan emteasının ihracatım 
tanzim edebilecek bir teşekkülün vü 
cude getirilmesi dütünülmüş olduğu 
nu ve Yunan mahsuli.tının nafi bir 
surette mübadelesi için alakadar dev 
Jetlerle bir itilaf aktedildiği takdirde 
bir inhisarm veyahut imtiyazlı tirke 
tin teşkilinden feragat edileceğini 
•öylemiıtir. 

Yeni sünger 
Bodrum ve havalisinde alakadarlaı

fenni şekilde sünııer istib.ali ve bari 
ce mühim mikdarda ihracat yapılma 
11 hususunda tetkikata başlanuşlar
dır. Bilhassa lstanbul Ticaret odası 
bu işle ehemmiyetli surette meJgul 
olmaktadır. Oda, bu hususta ihracat 
ofisinin de çahpnasmı istemiştir. 
Bordrum liman reisi de Ticaret oda 
ıına ı!lÜracaat ederek müesseselerde 
yerli sünger kullanılması teminini 
bildirmiştir. 

Afyon, buğday ve 
yapağı fiatları 

Afyon piyasası canlanm~ktadır. 
Çoktan beri durgun olan tiftik piya 
•ası da evvelki gün açılmıştır. Buğ
day ve arpa evvelki piyasada beş pa 
ta kadar düşmüştür. Haydarpaşada 
ki siloh· arpa ile dolmu~tur. Bir kaç 
vapur arpa sevkolunduktan sonrn ar 
ı>a fiatinin artması muhteıneldir. Rus 
laı· piyasadan yapağı almak arzusun 
dadırlaı- Piyasa. 48 - SO kurut ara
•ındadn-. Fakat piyasada mal az ve 
fiatler yüksektir. 

Diğer taraftan bildirildiğine göre, 
Ağrı dağının arkasında ve Iran top
raklarında son zamanlara kadaı· ya
pılan harekat ta .nihayet bulmuş ve 
asilerin bakıyetüssüyufu da tenkil 
edilmiştir. Bunlardan kaçıp kurtul
mağa muvaffak olan Ihsan Nurinin 
lran hükumetine iltica ettiği bildiril 
mektedir. Gene asilerin ele başdarın 
dan ve İran toprağına geçen Bro 
Hasso'nun tenkjJine de İran hükU
meti laı·,'\fından verilen karar üzeri
ne bunların üzerine Miralay ali ve 
Binbaşı Mir Hüseyin Hanı Haşimi
nin kumandasmda müfrezeler sevke 
dilmiş ve Bro Hasso Derbent mevki
inde sıkıştrrılmıştır. Burada bir mü~ 
sademe olmuş, Bro Hasso ile karde· 
şi Eyüp maktul düşmüşleı-dir. En ni 
ha yet gene i.si reislerinden F erzende 
ile arkadaşı Faris ve maiyetinden 36 
kişi bir müsademe neticesinde mak
tul düşmüılerdir. Bu tenkil hareka
tına hudut krt'amız da yardım etmiş 
!erdir. 

ip ve halat ithalatının 
men'i isteniyor 

Şehrimizde ip ve halat yapan mües 
seseler hariçten İp ve halat girmeme 
si İcin ticaret odasına müracaat et· 
miıİerdir. Bunlar diyor ki: 

"Memleketimizin muhtelif yerle
rinde ip, sicim, halat , kırnap yapıl
maktadır. Bilhassa Kastamonu ve 
Onyede bu yüzden geçinen müesse
seler vardır. Yarım aSJrdan beri bu 
imalathanelerin mikdarı azalmakta
dır. Hariçten İp ve sicim gelmeyecek 
olursa bu nevi imalathaneler arta
caktır. 

Avrupadan gelen halat ve sıcun· 
ler yerli halat ve aicimlerden kuvvet 
li değildir. Vaktile Türk ordularmda 
ki toplar yerli halatlarla çekilirdi. E
ğer sağam olmam14 olsaydı bu top
larla Viyana kapılarına kadar nasıl 
gidebilirdik?. Yerli halatlarımız ihti 
yaca kafidir. Ticaret odası bu müra 
caatı lktısat vck.iiletine bildirmiştir. 

Felemenk te ithalatını 
tahdit etti 

LA HAYE, 4 (A.A.) - lkiuci 
meclis, idhaliitın muvakkat bir müd
detle kontenjanlara tabi tutulması le 
hinde bir kanun projesini kabul et
miştir. işbu kontenjanlardan müte
vellit ve hususi mahiyeti haiz her bir 
vak'a için hükiimetin ittihaz edeceği 
tedbirler bir kanunu mahsusla tas
vip edilmiş olacak ve umumi kanu
nun müddeti de 1 kanunusani 1935 
tarihinde bitecektir. 

Fransada dövizlere 
dair bir karar 

PARIS, 4 (A.A.) - Resmi Gaze
te dün Fransız alacaklılarının tasfi
yesini bozııbile<:ek mahiyette döviz 
kontrolü tatbik eden memleketlere 
muamele yapan Fransız ihracat· ta .. 
cirlerinin menafiini muhafazaya ma .. 
tuf ınaddeleri muhtevi olan hükume 
tin ka1·arnamesini neşreylemiştir. Dö 
viz satın alınması hakkındaki talep
ler kısmen veya tamamen bir mezu 
niyetin verilmesiJe müfit bulunacak 
tır. Nazırlarca verilecek kararlar, ka 
rarname ile istihdaf edilen memleke 
ti kayıt ve işaret edecektir. 

Maarifte 

Erkek )isesi 
Mezunları 

Dün Halk Evinde 
• 

yenı 

heyetini 
idare 
seçtiler 

' htanbul Erkek lisesi mezunları ce 
'.ıruyeti dün öğleden sonra Halkevin 
de. fevkalade bir içtima aktettiler. 
içtima eski idare heyetinden Hilmi 
Bey tarafından açılarak Kadir Be
yin riyasetinde Rıza Nur, Ali Rıza, 
Mehmet Beylerden mürekkep bir ri 
yaset divanı seçildi. 

Bundan sonra idare heyeti raporu 
okundu. Bu raporda azalar arasında
ki rabıta ve münasebetlerin takviye 
ıi yolunda çalışıldığı izah ediliyor
du. Bu münasebetle muhtelif imkan
uardan istifade suretile bir konferans 
salonu ve bir kütüphane tesisi lü:ı:u 
mu kararlaştırıldL 

Ayrıca 931 senesi mezunları şere 
fine bir danslı çay tertip edilmesi ta 
karrür etti. 

Ve nihayet erkek lisesi müdürü Cc 
l.iil Nuri Beyin cemiyet fahri riyase
tine intihabı tasvip olundu. Mektebin 
talim heyetine fahri iizalıklar verildi. 
Ayrıca mektebin eski muallimlerin
den bulunan matbuat cemiyeti reisi 
Hakkı Tarık Bey cemiyetin hami 
reisliğine seçildi. Müteakıben intiha 
bata geçilerek, Rıza Nur, Ali, Şev
ket, Osman Nuri, Hilmi, Hikmet, Ka 
dir Beylerden mürekkep bir idare be 
yeti ile Enver, Emin, Fazıl Beyler
den müteşekkil bir teftiş heyeti seçil 
di. Mithat, irfan, Ali Rıza, Reşat, En 
ver Beyler de haysiyet divanı azalı
ğına İntihap olundular. 

Memlekette -
Halikanlı 
Aşireti 
Çatalça ve İzmir mın• 
takalarına yerleştirildi 

Nüfus müdürü umumisi Akif Bey 
bir müddetten beri şehrimizde bu
lunmakta ve şarktan Tekirdaği, Ça
talca ve lzmir havalisine sevkedilen 
Halikanlı aşiretinin iskan muamelesi 
ne nezaret etmektedir. Anafarta va
puru ile hu aşiretin son kafilesi de 
gelmiştir. Aşiretin bütün efradı iki 
takalarda her köye bir aile iskan edil 
mek üzer~ mütearldit köylere gönde 
rilmişlerdir. Hükumet bunları bera
berlerin de koyunlarını, develerini, 
hatta kıymetsiz eşyalarını bile gelir 
melerine müsaade etmiştir. Bu suret 
le yüz hin kadar koyunu da beraber 
getirmişlerdir. 

Kaçakçılarla bir 
müsademe 

IZMIR 4 - Söke civarında Mus
luk mevkiinde sahilden kaçakcılık 
yapılacağı haber alınmış ve jandar
malar tarafındao pusu kurulmuştur. 
.landarmalar pusuda iken kaçakçılar 
eıyalarle gelmişler, sür'atle hayvan 
Ira yükletmişler ve kaçmağa teşeb
büs etmişlerdiı·. Bu Birada jandarma 
lar meydana çıkaraka 'cDur!" emri
ni vermişlerdir. Fakat kaçakçılar bu 
emre silahla mukabele cür'etini gös 
termek istemişlerdir. Bunun üzerine 
jandarmalar harekete geçmişler ve 
neticede eşya yüklü bir hayvan te
lef olmuş, kaçakçılar firar etmişler
dir. Lakin diğer kaçak eşya tama
men müsadere olunmuştur. Jandar
ma firarileri yakalamak ü-zerediı·. 

Tütün yüzünden bir 
cinayet daha oluyordu 

IZMIR, 4 - Kuşadasında, Sefe.-i 
hisar cinayetini hatırlatan bir facia 
oluyordu. Mustafa Ağa isminde bir 
köylü tütünlerini Di Amerikan kum 
panyasına satmak teşebbüsünde bu
lunmuş, İbrahim ve Ruhi ismindeki 
muhamıninlerle mutabık kalmıştır. 
Fakat muhamminler bir mıkdar is
karla cıkarmak istemişlerdir. Bu mu 
amele -üzerine hiddete gelen Musta
fa Ağa sil.iihma davranmış ve mu
hamminlere yedi el ateş ctmiıtir. Be 
reket versin kurşunlar isabet etme
miıtir. 

lzmirdeki tanassur 
hadisesi 

IZMIR, 4 - Nadide ve Muazzez 
isminde iki Türk kızını tanassur et
tirmekle maznun Madam Anjel Fran 
sız yetimhanesi sörlerinden Vensan 
ve Madam lza haklarında yapılan is 
tintak tahkikatı bitmiştir. Çocukla
rın nüfus tezkerelerinde isimleri na 
dide ve Muazzez olarak yazıldığı 1'~1 
de Matilda ve Antuvanet şekline so
kulduğu anlaşılmıştır. Maznunlar 
yakında Ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edileceklerdir. 

Konferans 
Asabiye mütebas1111 Şükrü Ha

zım Bey tarafından ki.nunuevvelin 
altıncı pazar günü akıamı lsblllbul 
Erkek Muallim mektebi konferans 
salonunda: (Faaliyeti ruhiye üzeri
ne tesir eden bedeni sebepler) namı 
altında mühim bir konferans verile
cektir. 

Belediyede 

Adanın 
Elektriği 

Lambalar çarşambaya 
yanmağa başlıyor 

Büyükada elektrik tesisatı hitam 
bulmuştur. Elektrik şirketi kendisine 
verilen mühletten kısa bir zamanda 
işi bitirmiş, Adaya cereyan verilmesi 
için lazım gelen ameliyeleri ikmal et 
miştir. Öniimüzdeki çarşamba günü 
Adaya merasimle elektrik cereyanı 
vcrile<:ektir. Belediye riyaseti mera
simde bulunacakları için davetiyeler 
hazırlamaktadır. O gün saat 15 bu
çukta Seyrisfinin bir vapuru ile Bü
yükadaya gidilecektir. Merasimin 
geç yapılması lambaların yandığım 
daha vazih surette görmek içindir. 
Büyükadanın hemen her tarafında te 
sisat yapılmıştır. Yalnız Yorgolu ci
hetinin tesisatı ilk bahara kalmıştır. 
Şirket şimdiden 190 abone temin et 
miştir. 

Kadıköy itfaiyesinin 
yeni binası 

Kadıköy bal binası.na buradaki es
naf rağbet etmediği için belediye ha
li itfaiye garajı yapmağa karar ver
miştir. Binada yapılan tadiliit yakın
da bite<:ek ve Kadıköy itfaiyesi yeni 
binaya taımacaktır. 

Tamir edilecek sokak 
ve hastaneler 

Bu ıeneki belediye bütçesi pek dar 
olduğundan belediye yeni inşaat faa
liyetine girişmekten ziyade kendi mü 
essselerinde tamirat yapmakla iktifa 
etmektedir. Haseki, Cerrahpaşa, has
tahanelerinin bazı kısımları pek ha
rap olduğundan bu harap yerlerin 
tamirine devam ediliyor. 

Umumi 
Tahrir 
Tasarruf dolayısile bu 

sene yapılamıyor 
Umumi tahrir mali vaziye

tin müsaadesizliği dolayısile 
bu sene de yapılamıyacaktır. 
Maamafih Dahiliye Vekaleti 
bu hususta iptidai hazırlıklara 
devam etmektedir. Gene ayni 
vaziyetten dolayı nüfus kanu
nu da bu sene ikmal edileme
miştir. 

--- -
Hukuk mezunlannın 

stajları 
Hukuk fakültesi ınezunlarının 

memuriyete tayin e<lilmeden evvel 
adliyede yapacakarı staj müddeti 

Şimdiye kadar bu altı aylık staj, 
altı ay olarak kabul edilmiştir. 
sonuna kadar yalnız bir dairede ya
pılmakta idi. 

Bundan sonra altı ay müddetin 
2 ayı icra dairesinde, 2 ayı müddei
umumilik .. kaleminde ve mütebaki 
2 ayın da mahkemelerde çalışmak 
suretile stajın i.kmaJine karar veril
miştir. 

Bundan başka fakülteleı-de öğle
den sonra söminer teşkilati yapılma 
sına karar verilmişti. Ayın 1 inden 
itibaren fak"ltelerde söminer usulü
nün tatbikine başlanmıştır. 

Karakollarda muame
lesi •bitmiyen evrak 
Senebaşının yaklaşması do

layisile polis müdüriyeti bil u
mum polis merkezlerine gön
derdiği bir tamimde merkezler 
de 931 senesine ait ne kadar ev 
rak varsa hepsinin muamelele
rinin behemehal ikmal edilme
sini bildirmiştir. 

Bütün merkezler, mevcut 
muamelatı bu ay soııuna kadar 
ikmal edilecektir. 

Çam dalı kesmek 
menedilecek 

Senebaşı yaklaştığı için, bir 
çok yerlerde çam ağaçlan ke
silmektedir. Bunu nazarı dik· 

kate alan İzmiı· belediyesi 
çam dallarının kesilmesini me 
netmiştir. Bundan başka lktı
sat vekaleti ve Himayei eşçar 
cemiyeti çam dallarının kesil
mesine mani. olma!t için bazı 
tedbir ittihaz etmiş ve keyfi. 
yeti orman müdürlüklerine 
bildirmiştir. Orman müdürlük 
leri bunu jandaı·ma idarelerine 
bildirmişlerdir. Yakında her 
yerde çam dalı kesilmesi me
nedilecektir. 

Şimdikiler dut yemiş bülbül gibi 

Eski muharrirler için kar, 
mini mini birer kelebekti. İçi 
tepeleme dolu sobanın başında 
oturur, pencere camlarına çar· 
pan bu kanatlanmış çiçekleri 
tatlı tatlı temaşa eder, çubuk
larını tüttürüp hakkında met
hiyyeler yazarlardı. 

Başkalarını bilmem, amma, 
ben kendi hesabıma bu mevsi
minden evvel gelen karın şiir 
tarafını pek bulamıyorum. 

İnsanın eli altında, bir odun 
deposu, yahut bir kömürcü ma 
ğazası olmadıkça kara karşı 
teşaur etmek değil a, kederin
den adeta dHini kaybediyor da 
dut yemiş bülbüle dönüyor. 

Ne idi, o üstat Cenabın meş 
bur bir şiiri vardı: 
0 Karlar, bütün elhanı mezamiri sü.kıltun, 

Karlar, bütün ez harı rıyazı melekütun !., 

Allah ••• Allah •• Olur şey de
ğil... Şu ensemizden soğuk so
ğuk aşağıya doğru kayan buz 
damlaları, meğerse sükiit boru 
lr..rının sesi, ve Cennet bahçe
lerinin çiçekleri imiş .. 

Ne ise, şiiri, şairi bir tarafa 
bırakalım da, "kar,, ın kendi-
sinden bahsedelim. Mübarek 
nesne, kanunun ilk haftasını 
bile beklemeden kendini gös
terdi. Elimizde olsa, misafir 
hatırı filan saynııyarak, süpür
ge sopası ile kovacağız amma, 
bu misafir, git demekle gider 
takımından değil •• Dilediği ka
dar kalacak.. 

Kışın karlı günlerinde en 
hoşuma giden şey, ayıp değil 
ya, düşenleri seyretmektir. Bu 

Poliste 

Evin kapısını açarken 
Şişlide Kemal Bey isminde 

bir zat evvelki gece saat 23 
raddelerinde evine geliyor ve 
kapıyı açacağı sırada yere dü
şerek kafasından yaralanmış· 
tır. İfadeye gayri muktedir bi.., 
halde Beyoğlu hastanesine 
yatırılan Kemal Beyin yarasın 
da bir tehlike olmadığı, kendi 
sinde nüzül mevcut olduğu ve 
bu suretle yere düşüp yaralan 
dığı anlaşılmıştır. 

Cerh 
Ahırkapıda kahveci Kamil, 

tütün amelesinden Kavalalı 
İlyası bıçakla kolundan ağır 
surette yaralamış ve kaçmış· 
tır. 

Yemişte yangın 
Evvelki gece saat 4,55 te 

Yemişte limoncular caddesinde 
62 numaralı Niko ve 1lyadis 
Efendinin zahire mağazasının 
üçüncü katından yangın çık-
mıt zemin katının tahtaları 
yandıktan sonra ateş itfaiye 
tarafından söndürülmüştür. 
tahkikat yapılıyor. 

Tütün hırsızı 
Büyükada iskele caddesin

de 11 numaralı tütüncü Fikri 
Efendinin dükkanında Meh
met isminde birisi dükkanın 
kepengini açarak tütün çalar
ken, cürmü meşhut halinde ya 
kalanmıtbr. 

Fakirler için verilecek 
müsamere 

Belediye Darülaceze menfa 
atine bir balo ve1:1meyi kararlaş 
tırmıştır. Bunun için bugün 
öğleden sonra Nişantaşında 
Vali konağında bir toplantı ya 
pılacak, balonun şekli tesbit 
edilecektir. Bu içtimaa iştirak 
için İstanbulda bulunan bütün 
yerli ve ecnebi banka direktör 
!eri ve refi.kalarile bazı tanın
mış tüccar ve fabrikacılar bele 
diye tarafından davet edilmiş-

seferki kar, çabuk eridiği için 
bu zevkli temaşadan mahrum 
kaldım. 

Mesela, uzaktan elinde bas 
tonu, sırtında paltosu, boynun
da kocaman sargısı, ayağında 
gıcır gıcır lastikleri, vekarlr 
bir zatı şerif, size doğru ağır' 
ağır geliyor. Derken, nasıl o
luyor, nasıl bir aksilik çıkıyor, 
bir de bakıyorsunuz ki, zatı şe 
rif, teker topar yuvarlanmış. 
Düşenin dostu olmaz dedikleri 
kadr vardır. Biri çıkıp ta zaval 
lıyı kolundan tutsa ya •• Ne ge
zer? ••. 

Etrafında kim varsa, gül
mekten kırılır. 

Bu düşmelerin en fecii, kar· 
ların erimeğe başladığı zaman
dır. Dün tuhaflardan biri dedi-
ki: 

- İstanbul sokaklarında düş 
mek aslına rücu etmektir! 

Sordum: 
-Neden o? 

- Canım dedi, aslımız çamur 
değil mi ya? •• Düşünce çamur
dan bir adam olup çıkıyoruz .• 

ı&ınıyor va 
misafir gitt 
kahve yerinE'i 
ler. 

Kendi ke 

- Uğurl:ar o 
kahve bazrlrltler 
yet senin dtr 
yıp gideceğirı 
değil... ' 

Eskiden l .~r fincan kahveıı 
kırk yıl hatırı var, derlerdi. Ş 
di, likör umumileşince bu d 
bı meseli de değiştirmek la2 
gelecek ve mesela: 

- Bir kadeh likörlük te lı 
nmız yok mu idi? Denileı 
sonra, nazlı misafirlere, söy 
mesi adet olan bir söz vardı 

- Aman efendim .• Nas. 
lur •. Bir acı kahvemizi içme1 

gitmek olur mu? • 
Şimdi, bu sözü daha ,.11• 

bir tarzda ifade edeceğiz: nid 
- Bir tatlı likörümüzü j\m 

dan vallahi bırakmayız! .. Eski adetlerimiz, birer birer 
ortadan kalktı. Fakat, şu asır· 
!arın yadigarı olan kahve, mev Kış geceleri ateşte kes;a 
kiini olduğu gibi muhafaza edi pişiren, kalbun.a . mısırbıd•? M 

Patlatan, ve her'-'.~'"· i?'?' ı ge 
Yordu. tekini d b h" .. •ar, o n e 

Son zamanlarda, kahvenin bozaya . ıç 
1
Yu.'- iki izdivaç ne 

yerini likör almağa başladı. anım nıne erm 
İnanmazsanız, biraz teklifli bir yan bakıyorlar • 
ahbabınıza gidinz. Hemen or· hiç böyle değil .. 
taya bir tepsi geliyor. İçinde, Kahveye "büyük safa ,,_, 
misafirlerin adedi kadar mını niz!,, diyeceğimiz günler uza 
mini kadehler •• Sonra, yanında ı ta değil vesselam ... 
bir şişe likör hem de likörün M. 

Verem 
Aşısı 

Aşı istiyenler Veremle 
Mücadele cemiyetine 
müracaat etmelidirler 
Sıhhat ve içtimai Muavenet veka

leti vereme karşı memleketimizde 
B. C. C. aıısmı kabul etıniştir. Bu 
aıı Fransada Pasteur müesseseden 
getirilmiş ve Ankarada HıfzJSsıhha 
müessesesinde tatbika başanınqtır. 
Bu aıı yeni doğan çocuğa ilk on gün 
zarfında yapılır. Aşı ağız yolu ile sii 
te kanştırılarak ve gün aıırı olmak 
üzere üç defada verilir. Atının hazır 
!anması için vakit liiznn olduğundan 
çocuk doğmazdan takriben on beş 
gün evvel haber verilmelidir. Aşının 
bir doktor tarafından istenilmesi la
zımdır. Aşı me<:canen verilir. Doğru 
dan doğruya Ankara Hıfzıssıhha 
müessesesinden istenilir. Halka bir 
kolaylık olmak Üzere lstanbul Ve
rem Mücadelesi Cemiyeti aıının ge
tirilmesine tavassut ede<:ektir.. Bu
nun için doğumdan yirmi gün evvel 
cemiyetin Cığaloğlunda lstanbul Hi 
li.liahmer binasmdaki merkezine mü 
ı·acaat edilmelidir. 

Yıldızdaki kumar 
aletleri sabhyor 
Yıldız gazinosu kapatıldığı 

zaman orada mevcut birçok ku 
mar aletleri müsadere edilmit· 
ti. O zamandanberi bu aletler 
mahfuz duruyordu. 

Ahiren temyiz mahkemesi 
M. Maryo Serra hakkındaki 
hükmü tasdik ettiğinden bu a
letlerin hükUmet hesabına sa
tılmasına karar verilmiştir. 

Hapishanede teftif 
Müddeiumumi, tabibi adli, 

hapishane, ve tevkifhane mü
dürleri tarafından hapishane 
ve tevkifhanede aylık teftiş ya 
pılmııştır. Teftiş neticesine 
dair tanzim olunan evrak veka 
lete gönderilmiştir. 

Konser 
Garp musiki san•atkirları cemiye

ti dün Beyoğlunda bir konser vermiş 
tir. Konser çok muvaffakıyetli ol-

Yakalanan ampt 
hırsızları 

Son zamanlarda şe 
telif semtlerinde bir t 
pül hırsızları türem· 

Bunlar geceleri ı 
dukça sokaklarda oel~rin · 
tişebildiği yerlerdeki el 
ampüllerini söküp 
dırlar. 

Polis merkezleıri 
yakalamak için !azın.. 
birleri almıştır. ı<İ. 

b 

Beşiktaş polis ı~ 
şekilde elektrik 'impülü çal 
makla maznunen Cevdet ve Be 
sim isimlerinde iki kişiyi yaka 
lamıştır. Maznunlar. evraklari 
le birlikte adliyeye verilmişler 
müstantiklik tahkikata b:..şla 
mışhr. 

Esbak hariciye nazı 
Sefa B. vefat etti 
E b k h 

. . tiği 
s a arıcıye nazırı 

Bey dün tahtı tedavide bu'° S-O 

duğu Amerikan hastanesi 
vefat etmiştir. 

Merhumun naşı pazar ldE 

nü T eşvikiye camisine naltesi 
dilecek ve lazım gelen mera 
min ifasını müteakİf aile A T 
riıtanına defnedilec~ktir. I 

Ticaret 
kadrosu 

"'d"' 1 ....... lerde mu ur ugı· 
ganişletil-~ 

Hükfunetin ibtikirla 
dele için bir kanun 11 ) 
hazırladığı malfundur. ıila 
kanunu Ticaret müdürıyl 
rafından tatbik edilecek' an 

Piyasa vaziyetini te .. •. _ 
Ticaret müdüriyeti ter1erguıı og 
genişletileceği söyl,30 dan -5e 
dir. Ticaret müdüri)ivanyolun 
istihbarat komiserliğıı.susi dair 
rosuna birkaç memulikları mua 
ilavesi hatıra gelme! T 1 f 1 h . ~r. e e on 
memur ar arıçten 

cak, iktısat vekaletin 
daiı·ele,·inden ayrılaca?klememe 

Diğer taraftan tic.ı müracaa 
sı da ihtikar vaziyeti andevu al· 
da ticuet müdüı·iyeti; 
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Te/~t Tarihi ve Sigasi -------
Bir aralık tarihten bahiı açıl
dı.. N aııl oldu bilmem birisi 
sordu: 

taki muallim müfettit beyi kar
tılar: 

- Buyunınuz müfettiş bey 
fendi! 

Hikaye 

Tehlikeli 
Makas 

1 Maarif 1 
J 

ı 
de ve bilhassa yaz günleri te
hirler haricinc)a 0 ı " ·· - edi 
}eri UZ_!l!? ..; ~ .\i_. c::ıui !;!ıı ... -..ı 
re f<•kan çocukların konaklama 
sma mahsus binalardır. Ekse-Birinci ~et» tir. 

- lskenderye kütüphanesini 
kim yakmıttı? .. - Nasıl efendim talebeniz 

çalıtır mı?. 
Viyana' da mektep ve çocuk .• 

-/V-1931 Başkasına cevap bırakma
dan atıldı: - Çalııırlar efendi·m .. Lagrivadiere İstasyonu tehnn 

kenarındadır ve burada bir maktu 
vaı·dır ki, garaja çd<llec~k vagonlar 
hep buradan geçerler. 

riyetle ormanlarda açık kalan 
bir sahanın ortasında inıa edil 
mişlerdir. Çocuklar buralara 
kadar gayet ucuz otobüslerle 
yahut yaya olarak gelirler. 
Çok az bir para ile yiyecek bu 
!urlar, oynarlar, banyo veya 
duı yaparlar ve dönerler. 

kara cadde- - Kim yakacak efendim, in 
si: Milliyet, gilizler. Bendeniz harbi umu-

- Hangisi daha geyretlidir? 
- Hepsi iyidir efendim! 

fçtimai muavenet dairesi 

h mide Süveyf cephesinde 
Mecliste eg\ıa idim. oç gün üç gece aıevleri-

h 
ni gördük .. Bu cevabı İ§İtenler 

SQ ne LERI Vakıf Beyin kıymetini takdirde 
___ 'fariç için geçikmediler. Ve onun karıı

ıoo kurut ması memul muhtleif mevzula
Arapsun, kazsıı400 ,. ra temas ettiler. Birisi ıu lifı 

kaçakçılı! 2700 
" açtı... 

erilmez - Sarmısakta vitamin çok-
F akat gürültü burad 

10 
lıu mut diyorlar. 

memit!i· • . . . . 7 mit i,';'.,! Vakıf Bey dinliyor Ye söyle 
Akı.sten mechsın ıç~ edilir. miyordu ... 

mitti. Suratlar asılmıtae.'uliJ'etiai - ... Fakat kokusu olmasa 
zakere çanlan çalarken İyi ama! .. 
içine girenler yine bir Dayanamadı: 
havanın içinde olduklar1va - Efendim, ıarmısaktaki 
lıyorlardı. erkezin- 1 etamin (!) bir feY mi?.. Ya 

Katip gelen evrakı ta naza- prasadakine soğandakine ne bu 
ğu sırada ruznamede lmen bu- yuracaksmız.. 
rip bir hadiseye tesad Rüzgar - Kuzum bu vitamin neye 
di. ..ında mu- ı yarar? .• 

Arapsun ~~ası~tlı.>cektiT. İ - Efendim etamin ili leke 
d~~n. mab~umıye~i5S rnilirnet- ' çıkarır. Nasıra da birebirdir. 
ref. ın•,. A,SJıvs,aııc;~ .f ;ı askari : Şeker hastalığına da devadır 
l~tı 11 ı ~antigrat ka)dedilmiş- 1 

derler. Amma tecrübe etme-
kı talı 1 dim. Ve lakin an sokmasına 

yordu ----
1 kartı da .. 

. ~i'aftanın Yazısı Bu esnada gülümsediler .. Al 
hır 1an dırmadı ve devam etti .. 
duğu l,, kJ - Bendenizin hemtire zade-
dına bf a l mi bir qek arısı ıokmuttu .. Bu 
disinde• •• h etamin ile tedavi ettiler .. 
ti rakıltUp ane - Etek anamın cenubi Ame 
kutı_na~k bilen çok yanılır dedik- rikada karga kadar irileri var
bu 1an\ bakarak b::cde mütema- mıt diyorlar .. 
gınlıg" ı ı 1 k d - Bendeniz küç" ük yuımda yanı an ar en ilerinin ..., 
lıg"ı Y•lld"kl · b Hudeyde'de bulundum. E•ek ı enne inanıp a§ımı- • 
Mahk..,._ k 1 1 ansmın serçe kadannı gördüm. . -"lDa esi iyor ar.. Vakti-
bır ı.~ ı ı · l 1 Hatta orada ökse ile tutup kı-

• UVT e enne a ay o sun diye 
tı~terek kütüphane derlerdi .. Be- zartırlar.. lstakoza benzer 
m~kt:ırı ıcııkluğumda Selimiye eti vardır. 
ınıştı Vfııda itfaiye zabitlerinden Böylece muhtelif vadide bil
mezse_ 'n yetişme bir kolağası gidik sattı. Hele musiki bahsin 
mahku•"- · · h l de neler ıöyletmedik: -umını alır ıyamadım. 

Hal~ 1 - Acem a•iran makamına •uı yazması o mıyan bu • 
nakleden, ıu.: ~,._,_,..rem vu neden bu ismi vermişler acaba? 
B . d " nnası Ef d' h u garıp avayı g? iipbane un - en ım, amcam mer um 
vekili hemen bunu~;t·1· B .. musikiye aıina idi. Onun riva-
"d ff • ' ugun · A hl lı en ref ve a ını ·· t•• h 1 . yetıne nazaran cem şa ann-. u up ane en- d 

rak hır va~\~.d~\!amakinlarınııı an Harunürreıit bir gün bir 
ğı bir beli gazete kağıtlan ası- sokaktan geçerken bir kadının 
Y.?r~~·uğiindan içlerinin bot ol gayet güzel makamla bir ıey o 
rultu belli olmuyor. kuduğunu itilmiş, hemen eve 

Fer'lıdıklanmdan böyle bir girmiş ve kızı kaçırmış .. O kı
Lon~raküt 'iphane vardır. Zama zm okuduğu makama bilal:ara 
Mal.'ye .daıına uyarak her ıey- Acem atiran demitlerdir. 
hakıkat~ vurur. Bilir gibi görü- - Ya Utak? .• 
h~s~ıl _bıo garibi bilmediği ıey- - Bendeniz bizzat Uoaki 
kotu akııxa k d' d · d H l't z· B f d"d .. ·led' e en ı e ınanır. za e a ı ıya eye en ı en 
soy 1• an zaman adetleri işittim .. Bu makam onların ec-

Vay cfe~inin nadir bir nü- dadından birisi tarafından tan 
sözü söyliy.,.,._ lialettayin alın- zim edilmiş. Bu zat bir kıza a-

De~~al, lj-idir. Bunun adı- şık olmu, .. Onun aşkile yap
nop) alı Si, "-1('rurseııiz vakıf tığı destan!arm makamına U
ahlak ve im. tak demişler ve tesis ettiği şeb 
leştlren, 5Beyin kaç yaşmda ol re de Uşak ismini vermişler. 

k
men hem_tım değildir. Tahsil Bizi bir haylı eğlendiren bu 
azanma~n ne kendisi ne de sohbetten sonra orada bulunan ,. .. 
me~ 1 ~!1-L•tıHığini işittim. !ardan birisi bize Pariaten daha 
ter ı .d!nı ~e }ir, bekar da. Na- sıcağı sıcağına kendisine yazıl
ı:ser .1.ç·n.~oylt. yin! Öyledir o. mış bir fıkrayı bize anlattı .. 
lır l1!1Y~~· !u yerde batka- - Vaktile Franklann kralı 

: • bir şey anlatması, öğret- Clovis (Soisson) muharebesin
şü'3i, izah etmesi müşküldür. den sonra askerlerin bir kilise
sa•er bildiği bir şey ise -me- den iğtinam etikleri bir vazoyu 
~d· allah- hemn işini gücünü müctehit Saint Remi'ye hedi
ml\kır meseleyi eline alı,. ve ye etmek için almak isterse 
~ı & tır .. Bilmediği şey ise du- de askerlerden biri mızrağı ile 
has lurur, bir çalımına getirir vazoyu kırar, kral da askerin 
cevalkanşır. kafasını kırar. Hadise üzerine 

-1(en cuma günü bir mec- (Soisson vazosu) tarihte ma
miiski'.akıf Beyle birlikte bulun ruf bir vazo olur. Bir gün Fran 
yonumhbet zemini sık sık de- sada bir maarif müfettiti bir 
pıyorauve o bunların her birin- şehrin iptidai mektebini teftiıe 
mekle hç malumat satıyordu. gelir ve bir smıfa girer. Sınıf-

- Pek ali •• 
Müfettit sınıfı töyle bir 

gözden geçirdikten sonra, kü
çük ve çelimsiz bir çocuğa so
rar: 

- Yavrum! Söyle bakayım! 
Soisson vazosunu kim kırdı? •• 

Çocuk ağlamaya baılar: 
- Efendim, vallahi ben kır

madım! •• 
Müfettiş bu cevaba gülmek 

mi hiddet etmek mi lazım gele 
ceğini kestirememekle beraber 
muallime yaklaşır, der ki: 

- Muallim efendi! Talebeni 
ze Soisson vazosunu kim kırdı 
diye sordum "ben kırmadım,, 
diyor .. 

Muallim cevap verir: 
- Müfettiı beyefendi! Bu 

çocuk en doğru sözlü dürüst 
talebelerden biridir. Eğer o kır 
mıı olsa idi inkar etmezdi. Bi
naenaleyh sözüne inanırım .. 
Müfettiş muallimin cevabın

dan afallar .. Sınıftan çıkar, doğ 
ru mektep müdürüne gider .• 
Hadiseyi anlatır. Müdür: 

- Müsterih olunuz! Ben işi 
tetkik eder, vazoyu irimin kır
dığını bulurum, Yalnız o sını
fın muallimi çok 9ayanı itimat 
bir adamdır. Eğer bahsettiği
niz talebenin kırmadığına kani 
ise muhakkak o kırmamıştır. 

Müfettiş artık mektepte du
ramaz ve maarif nezaretinde a 
lır soluğu. iptidai mektepler 
idaresine gider batına geleni 
anlatır, ilk tedrisat müdürü 
der ki; 

- O mektep müdürüne hiç 
söz istemem. Değerli bir adam 
dır. Eğer vazoyu kıranı bilse 
idi muhakkak size söylerdi .. 

Müfettiı büyük bir nevmidi i 
le oradan ayrılır ve bir kolayını 
bulup maarif nazırının yanına 
gider. O zaman nazır Mösyö 
(Herriot} imİf .. 

- Ekselans! Bir garip hadi 
se için sizi rahatsız ettim. Diye 
söze başlayıp başından geçeni 
anlatır ... 

Mösyö (Herriot) kısa kes 
mek ister: 

- Anladım anladım! Bu iti 
uzatmaya mahal yok!.. Yann 
parlamentoya akseder, htç yok
tan mesele çıkar .. Alın tU 100 
frangı da kırılan vazonun yeri
ne bir eıini satın alın! .. Bitsin 
gitsin! .. 

Müfettit, meslek hayatının 
en acı darbesini bu suretle ye
dikten sonra çıkar gider ve ar
tık kimseye müracaat etmez .• 

Günün birinde tesadüfen 
reisicümhur başkatibinin yanın 
da bu vak'ayı anlatır.. Başka
tip efendi hemen atılır: 

- Ha! Ben (Herriot) u
tanırım .. Kimseye on para ver 
mez .. Eğer size kırılan vazonun 
eşini almak için cebinden yüz 
frank verdise emin olun ki, va
zoyu kıran kendisidir .. 

Biz bu biraz alafranga fıkra 
ya gülerken Vakıf B. atıldı ve 
dedi ki: 

- Bendenize kalırsa efen
dim o vazoyu muhakkak komü 
nistler kırmışlardır.. Her hal
de ... 

FELEK 

Bu makasların faydasını aöyleme
ğe lüzum yoktur. Laırravadiere istas 
yonunda dn böyle bir makas olmasa, 
kumpanyanın adamları vagonları, 
öteki batta almak için bilmem ki kol 
lanna güvene bilirler mi, vagonlarda, 
lokomotifler de kolaycacık bir hat
tan bir hatta geçiveriyorlar. Küçük 
yaşda bir çoçuk bile bunu anlar. O
nun için daha fazla tafıilata lüzum 
görmiyorum. 

Geçen gün ııayet tık bir efendi, 
battan geçerken naıılsa lıundrraamın 
topuğunu makasa sıktttmnazmıl Çe 
ker, çıkmaz, çeker ,çıkmaz! 

Tam böyle uğrafup dururken, 
13,40 treni ka11ıdan görünür. Kara 
lokomotif bütün heybetile makasa 
doğru geliyor. Gayet ıık efendi can 
havlilc son bir gayretle ayağım kur
tannağa uiraşırsa da, bu defa da mu 
-.affak olamaz. Ne olacak? topuk çık 
maz, tren de makasa doğru gelirse, 
gayet tık efendinin bizce ma!iim ol 
mayan ismi bile ortada kalmayacak. 

fakat bereket versin ki, gelen loko 
motifin ser makinisti adamlan ezip 
te ismini gazetelerde okutmaktan 
zevk alan iıuanlardan değildir. Der
hal düdüğe yapııır, makastaki ada
mın gibnediğini görünce, harekete 
getiren demir kolu derhal çevirir, 
frenleri kısar ve tren makasa tam iki 
metre mesafede duryr. 

Ve sermakinist gayet nezaketle 
bağırır: 

- Behey hayvani Behey budala! 
Görüyorsun ki tren geliyor. Öyle 
yol üstünde ne diye kalalmıt duru
yorsun? 

Gayet tık efendi bu iltifata cevap 
olmak üzere sadece, makasa kısılı a
yağını gösterir. 

Bu sırada ateşçi söze kantır ve 
ıu tavsiyede bulunur: 

- Ayağın kısıldı ise çek çıkar! 
Gayet f'k efendi de ateşçinin dedi 

ği gibi, ayağını ç<kip çıkarmak isti
yor amma, ne mümkün! bütün gay. 
retleri gösteriyor ki, makas gayet 
sağlam, fakat gayet ırk efendinin to 
pukları da sağlam! iki şeyden biri 
çürük olmalı ki, sağlam çürüğün bak 
kından gelsin. Kavgalarda da öyle 
değil mi? Kuvve\)i adam, zayıfı evi
rip, çevirip döver,. meseleyi halleder. 
fakat her ikisi de kuvvetli iıe, mü
d:>bnle olmazsa, kavga kimbilir, bç 
gün kaç ırece devam eder. Neyse hah 
ıimize gelelim! 

Tren durduktan sonra facia yeri
ne kotan koşana! Şef dötren, kontrol 
biletçi, frenci, yolculardan merak e
dip te vagondan çıkanlar, İstasyon
dan kalabalığı görüp te, hadiseyi an 
lamağa ırelenler, hepsi gayet tık e
fendinin etrafını sararlar. Her kafa
dan bir sesi Bir akıl! Nafile! Hiç bir 
tey yerinden lmnıldamıyor. 

Kalabalık gittikçe artar. Makaı 
yeri, mahşer yerine döner. Nihayet 
hatbn olduğu kadar, asayişin de mu
hafazasına memur elan jandann:ı 
ba ·; çavuşu, bu gayri nizami toplan
by: görünce, o da koşup gelir. Bu 
jandarma baş çavuşu tecrübeli ve 
derhal kararını vcrüp tatblka geçen 
tam bir askerdir. Bir bakışta vaziye
ti anlayınca, gayet şrk efendiye baş 
parmağı ile şehadet parmai\-ının ucu
nu göıterüp derki: 

- Be İnşan, ~ende ıukadarcık a
kıldamı yek? ayakkabını çıkar aya
ğından .. işte bu! 

Zaten sap sarı olan S'ayet şık efen 
di bu defa kıpkmruzı kesilir ve bat 
çavuşun kulağına eğilerek tunlan 
söyler: 

- Onu ben de akıl ettim. fakat 
bu kadar kişinin içinde kundura.nı 
dünyada çıkaramam. Çünki çorapla
nm deliktir. 

Geçenlerde görüştüğüm Vi 
yana'lı bir tanıdık bana töyle 
söylemişti: "Bir kısım halk 
belediyeden ve maarif idaresin 
den müştekidir ... 

(Mektepçiliğin kabeai) vas 
fını alan bir tehirden mektep
lerden tikayet edilmesi beni 
haklı bir hayrete dütürdü. Se
bebini ıordum: "Çünkü, dedi, 
ıehir varidatmm en mühim 
kısmını mekteplere ve çocukla 
ra sarfediyorlar. Bu yüzden it 
sizlere yardım edilmiyor, te-
hir ım' ar yuzu'" .. •• .. sormuyor,. ..... .. ,, 

Dostumun bu cevabı hak
sız bir infiali naklettiği gibi 
çok derin bir hakikati de ifade 
ediyordu. 

Filhakika ilk yazıdaki ra
kamlara bakılırsa bir ilk mek
tep çocuğuna senede 500 Şilin 
den yani 140 liradan fazla pa
ra tahsis edilmiş demektir. An 
cak §.unu da haber verelim ki 
masraf bununla kapanmıt de
ğildir. Bu, işin maarif idaresi
ne ait olan kısmıdır. Yani tah 
sil mecburiyetinde olan çocuk 
lara mahsustur. Viyana'da 
bundan başka, ıehir emaneti
ne merbut içtimai muavenet 
dairesi (Wohlfahrtaamt} deni 
lebilen bir tube vardır ki, faali 
yelleri n:eyanında çocuklara ih 
timam ve takayyüt mühim bir 
mevki iıgal eder. Çok alakalı 
ve istifadeli bulduğum bu da
ire hakkında da aziz mealek
taşlanma umumi bir fikir ver
mek isterim: 

Viyana' da harpten evvel 

• • esseseıen, 

4. Sıhhat koruma dairesi, 
5. Mezarlıklar ve telfin da 

iresi, 
6. içtimai muavenet itleri, 
7. Harp malulleri ve itamü

eramil dairesi. 
A) Çocuklar ve Gençler i

çin, 
B) Halk için. 
Bir milletin, çocuklannı na 

sıl koruduğunu ve yetiştirdiği 
Li göstermesi itibarile mevzu
umuzu alakadar eden birinci 
gurup faaliyetleri gözden ge
çirmekle iktifa edeceğiz: 

J - içtimai muavenet daire 
si hususi tetkilatı vasıtası ile 
lohsalara yard1ID eder. Esaslı 
gaye; irsi firengi ile mücadele 
dir. Bu te,kilit azami dört ay 
lık hamile olan kadınların kan 
lannı muayene eder. Bımunla 
beraber kendilerine lohsalık 
hıfzıssıhhası hakkında öğütler 
de bulunur ve doğum esnasın
da yardım edilir. İcap ederse 
anne ve yavru bir hastahanede 
tedavi ve ihtimam altına alı
nır. 

T abiati sevdirme, memleke 
ti tanıtma, uhhati koruma gi
bi faideleri olan bu miiesseıele 
rin Viyana'ya ait olanlan 5 ta 
ne iıe de huıusi mahiyette lle 
hususiyetle Viyana haricindeki 
vilayetler ve tehirler dahilinde 
pek çoklanna tesadüf edilmek 
fedir. 

7 - Vaktihali düşkün olan 
ailelerin ilkmekteplere devam 
eden çocuklarına 700 kalori 
üzerinden öğle yemeği veril
mektedir. Bu ite tahsi.5 edilen 
67 mutfak vardır. Viyana'da 
her gün 13,000 fakir çocuk iı.
te olunmaktadır. Belediye da
ireleri kendi mmtakaları dahi
lindeki mutfaklann masrafını t 
öderler. 

Viyana: Muallim 
Kemal KAYA 

İYİ BİR MÜJDE 

Yüzlerce artist, canbaz, atlı 1 

ve hayvanı olan Amerika can
baııhanelerinin en büyüğü 

MORGAN SİRKİ 

2 - Viyana'nın yerlisi ve 
Avusturya tab'ası olan kadın
lardan muhtaç bulunanlarına 
yeni doğan bir çocuk için lü
zumlu kundak, battaniye ve ça Pek yakında İstanbulda bekle- s 
matır takımı hediye edilir. niyor. 

3 - Bundan başka Viyana 
nm hemen her belediye daire
sinde bir veya birkaç (Mutter 
beratungsstell) denilen binalar 
vardır. Buralarda bir çocuk 
doktoru ile kafi miktarda has-

Sinema j ---

tabakıcı vardır. Henüz mecbu S d 
• t h il - · · aat 21.30 a n a s çagına gırmemış ço- · Ü 
cukların sıhhatlerini muhafaza 1 MUM . SOND 
ve nemalarını iyi bir ıekilde Komedı 5 .. per?e 
temin için al•nınası lazım ge- Yazan : Mus~hıp-
len tedbirler hakkında valdele zade Celal 

i 

r 

ı 

a 
a 
al 

re öğütlerde bulunur. Ayakta HALK gecesi 
tedavisi mümkün çocuklann Cumartesi ve pazar günleri ı, 
bastalıklanna bakılır. tenzilatlı halle gecesi, oyundan İy 

Viyana' da 35 tane olan bu sonra hususi tramvay. a 
müesseselerden ikisinde hami- Salı gününden itibaren ŞAR- ~ 
le kadınlarla da mqgul olu- LATAN (Konk.) 
nur. 1~ 

8 

4 - iki numaralı yazımızı BULGAR OPERETİNİN 
tetkil eden Ana mektepleri de SON TEMSİLLERİ ır 
bu daireye meTbuttur. ın 

S - Mecburi tahsil müess- Bugün saat 16 da Üniforma- ı 
ıelerinden birine devam edip lı Zabit ve askerlere mahsua nı 
te ebeveyni aktama kadar ha- etnzilatlı matine 
riçte kalmıya mecbur olan ço- "HAREM ESRARI,, ni 
cuklann öğleden sonra saat 18 Fiatler ıbütün koltuk için 60 ( 
e kadar derslerini, vazifelerini s 
hazırlamalarına, müşküllerini kuruştur. t ır 
halletmelerine, vakitlerini fay Tenor Y.Cacef - Prima Dan ·o 
dalı bir surette ve mürakaba na: Mimi Balkanska. 
altında geçirmelerine mahsus A'kşam saat 21 de 
olmak üzere 35 adet Horte de "BAY ADERA., 
nilen yerler vardır. Buralarda Tenor: Y. Cacef- Prima Don 
hususi muallim ve mürebbiler 
çocuklara nezaret ederler. 

6 - Günlilk istirahat konak 
lan: Büyük ve küçük tatiller-

na: Mimi Ballcanska. 
Fiatlerde büyük tenzilat var 

dır. 

ve harp esnasında bu teşkilat 
yoktu. Ancak bu esnalarda 
(Fakirlere ihtimam - Armenp 
flege) namı altında tek bir mü 
essese fakir ve yardıma muhtaç 
olanlar için açıktı. Harbi mü 
teakip 1921 senesinde ilk defa 
bu müessesenin tevsii ve faali
yetinin teşmili düşünüldü. Zi
ra harbin neticesi halk çok fa
kir düşmüş, hastalıklar art
ını§, çocuklar zayif doğmuı ve 
büyümüş, hülasa istikbali teh 
dit eden en mühim tehlike bat 
göstermişti. Azalan toprakla
rı İçinde, ellerinde kalan pek 
az varidat menbalan ile yeni
den toplanmak, itiyi kuvvet
lendirmek için bir ya odan siya 
si ve mali tedbirler ittihaz edi 
lirken, diğer taraftan da içti
mai müesseseler ve halk düşü 
nüldü. Bu faaliyetin başına da 
rülfünun hp profesörlerinden 
Dr. Julius Tandlep geçti ve 
Şehiremaneti teşkilatına (Wo
hlfahrtsamt) denilen yeni bir 
daire ilave edildi. 34,S milyon 
tilinle (takriben 10 milyon li
ra) İte başlıyan bu dairenin 
bütçesi yekfuıu bugün 119,3 
milyon şilin (yani 34 milyon C t:. tt 1:. N N 1:. lYI K A n: · A L L A tc 1 

me 
lira) dır. Bu miktar Emanet Sözlü ve şarkılı muazzam eser. 
bütçesinin yüzde 22 sidir. JACK HOLT - RALPH GRAVE ve LİLA LEE tarafın-

Bu daire şu şubelerden mü- :Jan etmsil edilen bu filin, Amerika hava donanmasına meı 
rekkeptir: 1 sup iki kahramanın macerasını tasvir eden müessir bir 

1. Gençlik dairesi (Jugen- dram ve bir aşık meselesidir. 
damt) ı 

2. ihtimam ve takayyüt dai Yann akşamdan itibaren 

resi (Fürsorgemt) 1 M A .J ı K s ı N E M A s' N D A 
3. ihtimam ve takayyüt mil -----------------------• 

ğı, 

nü 
tan 

ikinci 'yet'in Edebi Romanı: 98 
oldu. 

Bu •• •• 

~rd~r S OONUKLER 
1 
dı. Delikanlı hürmetle Hami
yet hanımın temiz, burutıık e
lini öptü: 

mobile bindirmişti. ihtiyar ka
dın, gözleri nemlenmi§ bir hal
de, iki gencin bu çalak atlayıı
larına, otomobilin etrafı duma
na boğarak dar, tatları bozuk 
sokakta geri geri giditine bakı 
yordu. 

mit. 
- Hangi itin iç yüzü? 
Ahmet Nebil sabırsızlandı: 

Gözleri otomobilin dötemesi
ne dikilmişti. 

Delikanlı, bir kaç dakika bek 
ledi, Sonra ıordu: 

cevap vermemek için, dokun
duğu elin hararetini söz vesile-
si yaptı: 

lbrahim NECMi katagor 
11 puva 

lkincmet Nebil otomobil- iki ıenç hançerenin ikisi de 
::i Beyojpl büyük eski kapı bir ses çıkaramıyordu. 
nnci ikiıçıldı ve kestane ren- Büyük eski kapı kapanmıı
dız 42 pn>İklerin gölgelediği tı. Loş ev altında iki genç el 
Earkofba•akan eli gözler, bü- ele, göz göze, titriye titri ye, 
50 puva., vgi ve minnet ifade- kalakalmışlardı. 

Bu ıfnlıyn baktı, ihtiyar kadın, ağır ağır mer 
Croas eojur! divenlerden iniyordu. 
du. ·ur! - Buyur evladım, yukanya 

L•k sesin ikisi de titri. buyur. 
t ve Ahmet Nebil, hançeresini 

Lik ve ŞJiler. zorlıyarak boğuk boğuk Neba 
tatsızlığı ilcak elin ikisi de tit- bata ıordu: 
ikinci takır - Sinemaya gidecek mi-
ile Fenerin geldiler. yiz? 
ediyordu. Sı derin bakıtlı iki Genç kızın gözleri parlıya 
ten ayrılmı~si de titriyordu. parlıya arzu ifade ederken, ağ 
haya takımebil, kapı önünde zı tereddütle cevap verdi: 
Bunun üze:ıannı sormak isti- - Bilmem.. Nasıl isterae-
kımı seren niz .• 
da mıntakt, kapıya atılııile ihtiyar kadmın ev altında 
nin kusuru lıeyecanlı alakayı ııörünÜ§Ü iki gencin sözlerini 
Çünkü \ikten çekılen bır teşe ı nıri il"~\..-:..: l.!..-'L;..:_.ıA_ ·-·~ 
kül için çocuk oyuncağı gibi ikinci haftayım başladığı 

- Çok yata, evladım. Bir 
yorgunluk kahveai içmez mi
sin? 

- T eıekkür ederim, valde 
hanım, müsaade ederseniz si
nemadan sonra.. aenç kalmıya
lım. 

- Siz bilirsiniz , yavrum. 
Nebahat zaten ne zamandır ha 
zır .. 

Ahmet Nebil, minnetle ihti 
yar kadının elini tekrar öptü. 
Genç kızın çoktanberi hazırlan 
dığını söylemekle Hamiyet ha 
nım, ıanki aralannda sevgiye 
yeni bir ıehadet ilave etmit
ti. 

....................... 
- Nasılsın, bakayım, Nebil 

Bey, eeceden beri? 
- Sarhot gibiyim Nebahat 

Hanım. Gece en istediğim, fa
kat en ummadığlID bir saadet 
duydum. Sabaha kadar hep o 
timşek gibi aelip ıeçen saadeti 
dütündüm. 

...................... 
- Bu sabals, Rqit Bey ba

na aiz~ sordu. 
- Re,it Bey? Nemikanın da 

Delikanlı genç kıza baktı: yıu, değil mi? 
Nebahat, temiz bir manto - Evet. 

J'a bürünmü§tü. Mantonun a- -Ne diye beni soruyor? 
çık önünden yqil garnitürlü Genç kızın temiz beyaz yü-
beyaz bir bliiz görünüyordu. züne bir gölge dü§müttü. Deli
Genç kızın uzunca beyaz yü- kanlı izaha atıldı: 
zünde derin bir tealimiyet pa- - Reşit Bey çok zeki, çok 
rıltısı vardı. iyi kalpli bir adamdır. Nemika 

- Haydiıl Hanımın geceki bayılmalannı 
_Ahmet Nebil, Nbeahati oto- . görünce işin iç yüzünü hisset-

( Cuma •• pasar ıü.al.,. m.aı.a.uuıaea• ...... 1 'tur 

Sanki neden Nebahat bu kadar 
ihti,yatlı konuşuyor, neye anla
mamazlıktan geliyordu? Yoksa 
Nemika Hanımın nasıl gizli bir 
kıskançlık sıtmasile hareket 
ettiğini bala anlamamıt mıy
dı? 

Biırden bire bahsin can ala
cak yerine varmak istedi: 

- Bilir miainiz, ban. ne tav 
siye etti? 

- Ne? 
-"Madem ki Nebahat Hanı 

mı seviyorsun, ailesinden iste, 
evleniniz, ben de senin maatı
nı arttınnm, geçine bilirsi.niz,, 
dedi. 

Genç kızın uzunca beyaz yü 
züne kızıl bir kan dalgası çıktı. 
Sanki vücudündeki bütün kan 
başına hücum etmi9ti. Elleri 
sararmış, titriyor, bütün vücu
dü bir ütüme ra'ıesile ürprei
yordu. 

Ahmet Nebil, tam cepheden 
hücum etmitti. 

Nebahat, bir fey söylemedi. 
' 

- Ne dersin, Nebahat? Böy 
le bir talepte bulunıam reddo
lunur mıyım? 

Nebahat, aklanna kadar kı
zarmış iri eli gözlerini sitem
kar bir ifadeyle kaldırdı. Ah
met Nebilin, korkak ve müte
reddit nazarlarla bakan ateıin 
kara gözlerine baktı. Bu bakıt 
derin bir belagatle: 

- Ne münasebet? 
Diyor gibiydi. 
Delikanlı, yüzü saadet sevin 

cile dalgalanarak genç kıza so 
kuldu: 

- O halele, Nebahatçiğim, 
sana timdiden ''nitanlım,, diye 
bilirim. 

Gen kızm buz gibi aojuk 
eli gayriihtiyari delikanlmm 11t 
malarla yanan elini tuttu. Bu 
iki elin teması sanki dehşetli 
bir elektrik cereyanı vücude ıe 
tirmiş gibi ,iki gencin ikisi de 
zangır zangır titriyordu. 

Nebahat, doğrudan doğruya 

- Ateıin mi var? Elin sım 
ucak! 

Bu söz, genç kızm titrek du 
daklanndan o kadar şefkatle, 
o kadar tatlılıkla çıktı ki Ah
met Nebil saadetinden titredi. 
Sesin yumutaklığı, hitaptaki 
teklifsizlik, senli benlilik, söz
deki benimseme ve okşama, o 
kadar belagatli idi ki, sanki bu 
iki sözle Nebahat ona bütün 
duygularını itiraf etmiJ gibiy
di. 

Delikanlı, bir kut gibi avu 
cunun içine düten YUD1Ufak 
beyaz, küçük el~ hararetle sı· 
karak: 

- Anııen? 

Diye sordu. Genç kız, uta
na utana, kesik kesik cevap ver 
di: 

- Annem sevinir.... Zaten 
çok ıeviyor sizi .• 

- Kiminle söylet.ek acaba· 
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Kiryako Ançopulo 
Ef. ne diyor? 

•eya .. eskovikten cebinde bir lira ile çıkan 
~e adam, bugiin Beyoğ-
S:ı: lunun tanınmış şekercilerindenöır .. 
~ ta Bizim anketi alaka ile takip 

leM iğini aöyli!en bir. • arkada· 
r d n, geçen gun dedı kı: 
~ - Sana birini tarif edeyim 

git onunla görüt•· Elli aene 
ve! Leakovik'ten cebinde bir 
a ile 1stanbula gelmit. Şim· 

• Beyoğlunda İstiklal cadde 
~j ıde iki büyük teker ve teker 

• :ne magazaımın sahibi .. 
en 

Geçen cuma günü, çocukla 
biraz fondan almak vesilesi 

• lngiliz ftefarethaneai kartı· 
j. ~daki L.vonn,.. şekercisine 
rradım. .. .... ıı batında ihti 
· ır bir a :' «m .ıurt•yordu. Ken 
sini kalfalaru~n biri zannede 
k sordmn: 

- Kiryako Ançopulo Efen 
burada yok mu? Gülerek 

1 
tnıma geldi: 

1 
- Kiryako 

. ' .ın. 

Ançopulo be

Tereddüt eder gib~ oldum: 
- Yani bu mağazanın sahi 

siııiz, değil mi? 
- Evet •• 

- O halde sizinle biraz gö 
işmek iıtiyonım. 

Kim olduğumu söyleyince, 
aşlan hafifçe çatıldı. Fakat, 
,ranma dayanaınıyarak anlat-

- Leskovik'ten çıktığım za 
ıan on altı yaşında idim. Ba
am, o taraflarda müslüman 
adınlarının kullandıklan di
al iŞleme ferace yapıp ıatardı. 

Fakat bu iş, hem yorucu i
i, hem de pek az kazanç geti 
İyordu. Kendi ekmeğimi ka
anmak için, o zamanlar taşı 
oprağı altındır, denilen İs-

- anbula gitmeği göze aldırmak 
an başka çare yoktu. 

l 

gittim. İlkin Marsilya' da Ku
telmiro teker mwnôlatı müeaıe 
ıeaine girdim. Ve burada alt· 
mıı frank aylıkla geceli gün.. 
düzlü çalııtrm gayem para ka
-aımak. deiil, Avrupanm mo-

n 

~ırgaleo Ançopulo EJ. 

dern §ekerciliğini öğrenmekti. 
Marsilyada bilgimi ilerlettik
ten sonra Parise gittim. 

Beni en büyük konfisöri ma 
ğazaaına kalfa olarak kabul et
tiler. Aylığrm 120 franga çık· 
mıttı. 

Pasta ve kestane şekeri yap
masını ilk defa burada öğren-
dim. Ve tamam yedi sene, 
bütün gayretimle çalışarak, 
tekerciliğin her nevini tama
men öğrenmiş olduğum halde 
lstanbula döndüm. 

Size dedim ya •• O tarihlerde 
Beyoğlunda Avrupa şekerciliği 
çok geride idi. Fondan yapma

sını bile öğrenmemiılerdi. 
Babamın nafakasından art- Konkordya karşısında Times-

ırarak cebime koyduğu bir al tokli'nin pastahanesine ıeker
ın lira iki mecidiye ile yola çık ci ustası olarak girdim. İki se
ım . İstanbulda kimseyi tanı- ne, orada çalıştıktan sonra, şim 
nıyordum. Fakat, gözü açık 
ıir çocuktum. Buraya geldiği- di içinde bulunduğunuz dükka 
•1· h ft d k' nın yarısını kiıa ile tutarak , ın a asına varma an, es ı f d k k • 
( k d . d V ı·· · on an ve estane şe en yap-on or •yanın yanın a a orı • b 1 d 
smindeki şekerci dükkanına maga aş a ım. 
;ırak olarak kapılandım. Pat-

1 

Kestane şekerlerimin töhre 
·onum, işimi beğendiğ.i için ba ti d~rha.1 piyasaya !ayıl~ı. ~y
ıa ayda dört mecidıye aylık le ki, bır aralık, muşterılerıme 
>ağlamıştı. Her hafta aldığım kestane şekeri yetiştiremez ol
>ir mecidiye paranın mutlaka dum. Her taraftan siparişler 
rarıamı arttırırdım. Bundan el yağıyoı·du. Bana, toplu para
i sene eve! İstanbulda, alan- yı getiren kestane şekeridir. 
·anga şeker yapmasını bilen Sonra glase yemişlerim de 
roktu. Drajeri dedikleri nevi- çok beğenilmişti. 
fon birkaç çeşit yapıyorlardı. O zamanlar (Glikoz) un &• 

Halbuki, ben yavaş yavaş za· dını bile duymamışlardı. Glase 
1aatm daha ince kısmına gir· meyvelere Glikoz mutlaka Ja. 
mek istiyordum. zım olduğu için Amerikadan 

Mesela Fruit glase yapma- beş fıçı glikoz getirttim. 
ğı, çeşitleri çoğaltmağı düşü 
nüyordum. Halbuki bu işi İı
tanbulda öğrenemezdim. 

Kuru ekmek, biraz da zey· 
tine kanaat ederek 12 lira para 
toplamıştmı. Bu para, beni 
Mısıra kadar ferah ferah götü 
rebilirdi. Mısırda şekerciliğin 
envaını öğrenmek mümkün ola
cağını zannediyodum. 

1884 senesinde vapurla ls
tanbuldan İskenderiyeye giıt
tim. Oradan da Kahireye geçe 
rek Ozbeğiye'de, Madam Gize
isminde bir Alman kadının ida 
re ettiği şekerci mağuaıma 
yerleştim. 

Madam Gize, küçük bir im 
tıihandan geçirdikten sonra ba 
na ayda altmış frank verebile
ceğini söyledi. 

Bu para, o zaman üç altın 
lira ediyordu. 

Teklifini kabul ederek iki 
•ene bu madamın yanında kal
dım. Madam Gize, çok geçme
den şekercilikteki istidadım.ı 
görerek aylığımı arttırdı. Fa
kat benim gözüm daha yük
seklerde idi. Mısırdaki şekerci 
!iğin de ne olsa, çeşitleri nok
sandı. 

Parise gidecek olursam, 
anaatımdan yapacağım istifa· 

denin çok büyük olacağını an
amıştım. Mısırda altmış altın 
İngiliz lirası para biriktirmiş
im. 

Vakit geçmeden, Fransaya 

Bir taraftan fondan, bir ta· 
raftan glase meyveler çıkarı· 

yor, ve gece yarılarına kadar 
çalışarak durmadan piyasaya 

kestane şekeri döküyordum. 
Bu gayretlerim tabii boşa git 
medi. 

Birkaç sene zarfında zengin 
oldum. "Lyonnez,. den ıonra, 
istiklal caddesindeki Parisien 
paatahanesini açtım. 

Şimdi altmıı bet yaşında
yım. Hala çalışmm. Çalış
maktan duyduğmn zevki, hiç 

bir ıeyde bulmadım. Bugün bi 
le yaptığım şekerlemeler, pasta 
lar, yiyenlere parmağını ısır

tır. işe sarıldığım zaman, saat 
!erce çalışırım. Yorgunluk ne
dir bilmem. Üç oğlum, birçok 
işçilerim olduğu halde, yine 
hepsinden evvel dükkana ben 
gelirim. 

Kiryako Ançopulo Efendi, 
saatine bakarak ayağa kalktı: 

- Kusura bakmayın!.. de
di, öteki ,mağazaya gidiyorum, 
ne yaparsın.. başlarında bulun 
masam olmaz •• 

M. Salahaddin 

Tayyareci Vecihi Bey 
Ada pazarında 

ADAP AZARI, 4 - Tayyareci Ve 
cihi Bey bugün ıebrimize gelmiı ve 
ta kın tezahüratla kar d 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
Halil Beyin 
Teklifi 

(Başı I inci sahifede) 
Çinin idhalatı 4,401,563 lira, biz· 

den aldığı 8,098 liralık maldır. 
Halil Bey esbabı mucibesinde fU 

malumatı da vermektedir: 
"Beni en ziyade endiıeye sevkeden 

kararnamenin ihracat maddelerimize 
kartı tahrik etme.i melhuz olan mu
kabeleibilmisildir. Tütünlerimiz de 
bu sene buhrandan müteessir oldu 
bir kısım maliyet fiatinin ancak nıs· 
fını verebilen fiatlerle aatddı, bir kıs 
mı mühimmi henüz alıcı bekliyor. Tü 
tün 150 milyon ihrac tunızm 50 mil 
yonunu basıl eden bir mahsulümüz· 
dür. Bunun icin İktisat vekilinin mec 
lis kürsüsünde aöylediği gelecek se
ne kontejan nisbetini tezyit etmek 
zarureti karımnda kalacağımız çok 
muhtemeldir. Bu vaziyet karıısmda 
hariçteki müıterilerimiz de ihracat 
maddelerimiz hakkında mukabelei 
bilınisil tarikine tevessül ederlerse 
buhran bir felaket mahiyetini alacak 
rayet edecektir. O halde ne yapmalı? 
ta. Zira o zaman işsizlik ovalara si
lıllıalat mevaddına taallUk eden güm 
rük utatistilderi üzerinde dikkatlice 
vakfı zihin edersek :zıumediyorum 
ki çare kendiliğinden tebarüz eder. 
Bu mevaddın budan mükeyyifattan 
dır. Bir kısmanın emsali memleketi• 
mizde mevcuttur. Diğer bir kısmı
nın da yerine ikame edilecek madd& 
leriruiz vardır . ., 

Halil Bey mazbatumın ıonunda 
ezcümle diyor ki: 

"Sabah ve akıam birer bardak kah 
ve ve çay içmek için bu buhran zama 
nmda memleketten yedi buçuk mil
yon lira para çıkmasına razı olacak 
bir vatandaı tasavvur edemem. Husu 
aile bu paraların yüzde doksanını biz 
den hiç mesabesinde mal aatın alan 
memleketlere vennekte olduğumuzu 
bilirsek bundan memnun olmaya. 
cak bir Türk tahayyül bile edemem. 
Bahsettiğim memleketler Hindistan 
ve Çinden çay ihtiyacını adaçayı ile 
defeclebileceiiz. Kahve yerine ıüt ve 
ayran ikame ederiz. Şeker meselesi 
varidat ve sıhhi noktalardan nazan 
dikkate alııımağa değer, Oirendim 
ki Alpullu fabrikası gelecek ıene 18 
bin ton mal yapabilmek için tertibat 
&lmıttır. latihıal kabiliyeti yirmi bin 
tondur. Uşak fabrikası yedi bin ton 
istihsal etm.iı. Fabrika iotihsali on 
bin tona kadar artlırınağa müsait i
mit. iki fabrikamız otuz bin ton ya
pacak, bu idhal edilen tekerin msfı. 
dır. Buhran tekerin iıtihlakatını ten 
kis ediyor. daha da edecektir .. Eğer 
fabrikalarımızın istihıalatile eldeki 
stok bir senelik ihtiyacı tahtı temine 
alıyorsa bunu mevaddı memnua me 
yanına iclhalde tereddüt ebnemelidir. 
Mevcut fabrikaların bir üçüncüsünü 
kurmak iki sene müddete ve üç mil
yon liraya mütevakkıf imiı. Böyle 
muazzam fabrikalar yerine muhtelif 
mıntakalarda daha ufak mikyasta 
muhtelif yeni fabrikalar yapılmalı
dır. Pancar ziraati rençberlere kafi 
varidat olarak dönüm baıına vasati 
30 lira veriyonnu§. Ben bunu beı li
raya indiriyorum ve gene nispeten 
pancar ziraatini en mesul buluyorum 
Hazineye temin ettiği varidata ge
lince artık bu buhran zamanında şe
kerin okka11nı elli kuruşa bu halka 
yedirmekte devam etmemeliyiz ve e 
demeyiz. Kararnamenin tatbikatile 
esasen bu varidat bu sene yüzde yir 
mi ve belki gelecek şene yÜzde kırk 
olmazsa otuza inecektir. Bu varidatı 
ba•ka bir yolda tahtı temine almak 
imkaru düşünülmelidir. Men listesin 
de ipka ettirilirse şeker satışını hü
kumet sıla bir kontrol altına alma
lıdır. Diğer mevaddın men'i de pi
rinç ve susam ziraatimizin tevsiine 
hizmet edeceği gibi nebati yağların 
yerine kullanılacak susam, zeytin ve 
pamuk yağlarımızın 6atleri üzerinde 
iyi tesir edecek, kereste tüccarımızı, 
orman sahiplerini müstefit edecek
tir .u 

Soğuktar 
Devam ediyor 

Evvelki akıam, sabaha ka
dar hafif ve fasılalı aurette ser 
peleyen kar, dün kesilmiştir. ' 
Maamafih, hava dün de sertli
ğini muhafaza etmiştir. Şehrin 
yüksek yerlerinde biriken kar 
lar, akşama kadar erimemit
ti. Dün, bir arahk güneş açmış 
sa da hava ısınmamıştır. 

Yakın köylerde kar, daha 
fazla yağmıt ve Rami sırtlari
le Bahçeköy taraflan, beyaz 
bir örtüye bürünmüştü. 

Balkanlarda karın devam 
ettiğine cbtr haberler gelmek 
tooir. Şimali ve Şarki Anadolu 
da kar fırtınalan devam etmek 
tedir. 

Kooperatifler teftiş 
ediliyor 

latanbul Ticaret müdiriyeti lston 
bol mıntakası dahilindeki koopera
tiflerin teftişine lüzum görmüştür. 
Bu maksatla kooperatifler komiseı·i 
Remzi Saka Bey yakında lzmite gi. 
derek oradaki tütüncüler koopezatifi 
le diier kooperatifleri ve Hereke iş-. . ~ .. . . 

Yalnız mülkiyelilerin değil,münevverlerinde bayramı 
(Başı birinci sahifede) 

li muavini Fazlı Bey ve polis müdü
rü Ali Raza Beyle bir çok eaki Mülki 
yeliler hazır bulunmuştur. Evveli 
milli marş çalınarak ayakta dinlen 
mif. Bundan ıonra da mektep müdü 
rü Babanzade Hüıeyin Şükrü Bey 
bir nutuk söylemiştir. Bunu mütea
kıp mektebin eaki mezunlarından 
Muslihiddin Adil Bey Mülkiye mek
tebinin memleket<> yaptığı hizmetle
ri tebarüz ettiren bir nutuk irat et
miş ve bundan sonra muallimlerden 
Ayni zade Hasan Tahıin Bey ve ta
lebeden Sami Efendi söz söyleı:nİfler 
dir. 

Nutuklar arasında mektebin me
zunlarından gelen tebrik telgraflan 
okunmuı ve alkıtlanınqtır. Mütevazi 
memurlardan en yüksek mevki sahip 
)erine kadar mendeketin her tarafm 
dan eelen bu telgraflar Mülkiye mek 
tebinin memleketteki mevkiinin &

hemmiyetini göstermekte idi. Telg· 
raflar arasmda Şurayi Devlet tanzl
mat dairesi reisi İsmail Hakkı Beyle 
bir çok meb'uslarm tebrikleri de var 
clı. 

Nutuklardan sonra Gazi Hnretle 
rine, ismet Paıa ve Meclis Reisi Ki 
znn PafllYa ve Maarif vekiline tazi
mat telgrafları gönderilmesine alkış 
larla ve ittifakla karar verilmiıtir. 

Hüseyin Şükril Beyin nutku 
Mektep müdürü Hüseyin Şükrü 

Beyin nutku ıudur: 
"Muhterem misafirlerimiz, 
Mevkiimizin uzaklığına, havanın 

bozukluğuna, günün tesadüf eseri o
larak bir tatil ve istirahat zamanı ol
maınıa rağmen müşterek ocağa gö ... 
terdiğiniz kıymetli alaka ve bağlar
dan dolayı bilhassa arzı şükran ede
rim. Zaten Mülkiyeyi cmtali mües
seseler arasında mazbut, hatta kork
maksızın söyleyebiliriz, mahsul bir 
halde bırakan da iıte onu kalplerin
de, duygulannda hayatlarında yaşa· 
tanların canlı bir kütle teıkil etmiş
tir. Hiç bir mefküre hiç bir ideal vic
danlarda, ruhlarda, canlı kalmadıkça 
onlara hakim olmadıkça yafllyaınaz. 
Filiyata geçmeyen harekete inlalap 
ebneyen bir iman, hakiki: bir kanaat 
ve iman olabilir mi? ideallerini kitap
lann arıısına ıokarak rafa koyup ta 
artık o mefkUrenin zıyaa uğrayacağı 
nı tevehhüm edenler çok aldanırlar. 
Mülkiyecilik mefkUresi her zaman 
zinde İse bunun &DTI ve sebebi onu 
taşıyanların bu hini daima lenmİye 
ebnelerindedir. Bugünkü toplanıı ta 
İşte arzettiğim rubun yeni bir delili, 
bir tezahürüdür. Ve ıayaıu kayıttır 
ki insan ne kadar zümresine hatta 
evvel ailesine, tebrine, yaşadığı bu
cağa mensup olursa büyilk vatana a
lakası da o nisbette artar. Bi1'aena
leyb mübalağasız diyeceğim ki ne kıt 
dar iyi Mülkiyeli oluraak o l<aclar iyi 
Türk vatandaşı ol~ruz. Ve vatana 
hizmetimiz o kadar çok olur. iftihara 
§ayandD' ki Mülkiyeli daima memle
kete olan hizmet borcunu elinden 
geldiği kadar ödemeğe çalıımışlır. 
Medeni teralıkiler yoluna gİnneğe 
tetebbüs ettiğimiz günden itibven 
ınuntazam ve kudretli bir devlet ma
kinesine ihtiyaç hissettik, Her İ§ ih
tisasa ve vukufa bailı olduğu gibi 
devlet hizmetleri de bir ihtisas işidir. 
Onun da muayyen bir çıraklık devı·e 
si, muayyen esaslan vardır. Sırf 
zeka ve kabiliyet bu günkü 
devlet mekanizmasını muvaffakıyetle 
çevirmek için ki.fi değildir. Bu gün: 
kü devlet eski zaınanlarm yekoasak 
tedbirler alan ekseriya sni hakimi
yet ve kudretine isti02 ' en it görent 
asayi,i temin ve adaleti tevzi ile va
zifeıini görmüş ve ikmal etmiş adde
den devletten çok uzaktır. O devlet 
adam semtin, basliyanın asayiş istih-
681 eden ve jandarmalık yapan dev
letidir. Bugünün devlet makinesi çok 
daha baans, çok daha nazik , çok 
daha girifttir. Devlet yalnız asayİı 
ve adalet ile değil, cemiyetin ruzu 
merre yap)'lfı, faaliyeti, muhtelif .., 
helardaki mücadelelerile yakından a 
lakadardır. lktısadi hayata filen ka
nşmrıtır. Bütün cihan hükUınetleri 
kül halinde milletlerin esbabı terak
lrisini hazırlamakla meşguldür. B;i. 
yük inhisarlar, muazzam zirai ve ti· 
cari tetkilit ile, müeuesatı ınaliye ve 
bnnkalarile devlet ber yerde kendini 
hissettirmektedir. Satvet ve şiddetve 
hB.kimiyet timsali addolunan devlet 
icabında bir tütün bayiidir. Müteva 
zi bir depo sahibidir. Köıe başında
ki bakkalın perakende satı~ile alaka 
dardD'. Vazifeler o kadar çoğalmış 
ve dağılıru§tır. Adalet, asayiş ve ik
tr ... di hayat ile alakadar olan devlet 
aynı zamanda maddiyata haklın olan 
ve maddeyi seven ve idare eden (ik. 
re de onun tezahürlerine de lôkayıt 
ve bigane değildir. Ruha hitap eden, 
rohlan terbiye edecek olan müessese 
ler de onun elindedir. Resmi mektep 
)erile, tiyatrolarile, konservatuvarla
rile, laburatuvarlarile devlet; kanaat 
ve hislerin de en büyük nazımıdır. 
Dünyada rolü, vazifesi bu kadar te
ve55ü eden ve binnetice ağ·ırlafaD 
devletçilik bütün bu muhtelif salııı
lardaki idare itlerini ellerine teslim 
edeceği unsurlara büsbütün başka 
bir itina göstermeğe başka bir ehem 1 

mivet atfetmeğe mecburdur. işte 
Mülkiye mektebi bizde bu ihtiyaçla- I 
nn mevlududur. Ve zannolunmasın I 
ki bu ihtiyaç bize münhasırdır. Al
manyada bilha••a devlet maliveciliği 
ni gösteren mektepler ve Maliye ınc 
muru yetistiren müesseseler vardrr. 
Fransada Maliye ve Hariciye nezaret . ... .. 

re bir ulUınu siyasiye mektebi tesis 
edilmlştir. Aynı ihtiyacı ıon zaman. 
larda duyan Romanya da Mülkiyeye 
benzer ve prograınları bizmJône çok 
tetabuk ve tekarrüpeden yeni bir mü 
essese asmııtır. Yunanista.,da da 
biiyle l:oır r.ı•'-<tep açılınıttır. Darülfü 
nıuılaruı verdikleri umumi ve ser• 
beıt Culture'ün temin edemeyeceği 
gayeyi bu arzettiğim hususi vaziyeti 
haiz müesseseler yapacaktır. Bu ba
sit hakikati bir aralık unubnut olan· 
lar Mülkiyeyi ilga ederek Darülfünu 
na ilhak etmişlerse de üç senelik bir 
inhiııaftan sonra 1334 de tekrar aç. 
mağa mecburiyet hiuebnitlerdir. 
Çünkü bayatın emri kat'idir. Aan
mızın umumi cereyanlarını kcmal.i İ· 
tina ile takip ederek zamanın icaba. 
tını bu güzel ülkemizde en tuurlu 
bir tarzda tatbikten bir an 
hali kalmayan cümlıoriyet ida 
reıi Mülkiyeye de müıtahak 
olduğu alaka ve itinayı göstermekte 
dir. Yeni mecburiyet ve külfetlere 
cevap verecek gençlik için müessese
mizde yepyeni esaılar ilave ebnek 
İcap etmiştir. Bu yoldan geçen e•ki 
mezun ağabeylerimizin tanıdıklan i
dare memuru yetiıtiren Mülkiye ile 
bu günkü müesseseler araıında ı-ub 
noktasından değil, fakat sima itibari 
le bir hayli fark vardır. Elli bet sene 
gibi uzun bir zaman beyhude yere 
geçemez. Yeni icabata tevafuk için 
burada timdi yalnı:z idare adamı de 
ğil, devletin muttasıl tezayÜt eden 
girift ve muhtelif §Ubelerinde istih
dama mühtaç ol duiu siyasi, mali , . ., 
idari rical yetiştinneğe çalışdmakta
dır. iki sene mütterek bir tahsilden 
sonra son senede idari, mali. ve siya .. 
si kısmılar ayrılmakta ve her genç 
ihtisas kesbebnek istediği şubeye gir 
mektedir. Mezuniyetten evvel muay
yen bir mevzu üzerinde bir tez ibza
nna ve böylece mütekamil ve bizati
hi müteharrik bir mütefekkir olınaia 
ihtiyaç vardD'. Mezunlarımız için ban 
kacılık, maliyecilik, hariciye mesle
ği, idare mesleği, hocalık, bütün >a· 
ha pek geni§ bir surette açıktır. Cüm 
huriyet gayesini memlekette en ... ğ. 
lam bir İman, saradınaz bir kanaat, 
Üzerinde münakata edilmez bir his 
haline getirecek kudret bu sıralarda 
yetişen ve filen devlet mekanizması
nm muhtelif çarhlarına vaz'ıyet eden 
genç neslin bizzat kendisidir. Ne bü 
yük bir eseri talidir ki bu gençler 
cümhuriyete muazzam bir galebe ve 
tarihimizin en parlak bir sahifesile 
başlamıı bulunuyorlar. Başlarında 
bütün memleketin en büyük dahi ve 
rehberi gidilecek yolu kendilerine 
vazİh bir surette göstermektedir. U
lu Gazi azmin ve bilginin timsalidir. 
baa müteveccih olduk~a gençlik için 
O mihraktan nur aldık:;a ve o mem
ancak muvaffakıyet haleleri hazırlan 
maktadır, Cüınhuriyeı umdeıini fa
zilet mefbumile mezcederek en mes
ut neticeleri iktitaf edecklrdir. Elli 
bş senelik uzun mazisinde daİrna te
miz mahsul yetiştirmiş olan Mülkiye 
bugüne kadar 1946 mezunu memla
ketin muhtelif şube ve köşelerine el ... 
ğıtmağa muvaffak olmuştur. Ekseri 
ıi idarenin en yilksek amilleri olma
ğa muvaffak olmuşlardır. Bu seyrin 
durması değil, gittikçe tekamülünü 
göreceğiz. Gençliğe taalluk eden iı
lerde haklı olarak pek hassas müte
yakkız olan hükumete ve memlekete 
çok yakından müşahit olmanm .-er
diği salahiyetle temin edebilirim ki 
Mülkiye gençliği cümhuriyet ve Müt 
kiye bayrağını herhangi bir ande e
linden düşürmek değil, daha yük•ck 
ufuklara yükseltecek seciye ve azim
dedir. Ve Büyilk Mürıidin izinde gi
decektir. 

Muslehiddin Adil Beyin 
nutku 

Bu nutku medit bir allat tuf11111n
dan sonra Muslihiddin Adil B. in çok 
heyecanlı ve hazıruna gözyaıları 
döktüren bir hitabe si takip etınittir •. 

Adil Bey e•ki mektep h.ô.tıratın
dan başlaınq ve Mülkiye mecmuasın 
da intiııar eden Müştak Lütfi Beye 
ait bir makaleden ilham alarak: "lcen 
dimi o eski Mülkiye binasmm için
deyim zannediyorum. Ve sonra se
nelere atfı nazar ediyorum. içtimai 
hayatımın her safhasında vatan için 
çalışdan ber cidalin başmda Mülki) e 
li arkadaşlarımı görüyorum. Bunla
rın gene vatan uğurunda rahmeti 
rahmana kavuııanlannın sanki 
ahretten bize baktıWarııu his
sediyorum. Bütün kat'iyetle diyebili 
rim ki, müşterek bir saad~tin heye
canlanru yaııayoruz. Bu yalnı:z Mülki 
ye mektebinin bayramı değil, müneY 
ver bir zümrenin bayraııııdır. istib
dat devrinin kendisi için tesis ettiği 
bu İrfan yurdu, halk için, milJetin sa 

adeti için çalııan ve nihayet impera
torluğun, sultanlığın temel taşlarını 
yıkan bir zümre yetiştirdi. Hali< 
hayatının esaslarını kuranlara zahir 
bir muavin oldu. Ta baştan nihayete 
kadar her cidalde, harplerde, inkılap 
larda memleketin her bucağında 
1'.~ülkiyeyi gördük. Hattii aıkerleı·le 
yanyana ihtiyat zabiti olarak yüzler 
ce Mülkiyelinin uil kanını aziz top
raklara suladık .. Mülkiyeli vatan i
çin hayalını ifna etti. Bu teref 
Mülkiyelileri biribirlerine yaklaıtırdı 
Aralannda tesanüdün esrannı teşkil 
etti. Bütün uzak yakın her Mülkiye 
yi bir aile çocuğu gibi ber tesadüfün 
de küçüğünün büyüğünün farkını 
gözümüz derhal müsafaha etmekte 
tereddüt etmez. Bu rabıtalar bayatın 
bin türlü inkılabatına rağmen gene 
mevcudiyetini muhafaza etmittir. it
te bu sır, fazilet sırndır. 

Şimdi, genç Mülkiyelilere hitap e 
deceğim: 

Bu bayram size bir teY ifade eder; 
size henüz girilecek yolun, katedile
cek me .. .fenin daha çok olduğunu 
ve vazifelerinizin ha§ladığuu göste
rir. Türkiye için baştan başa katedi
len terakki ve tekamül yolunda biz
ler, ağabeyleriniz vazifelerimizi cao 
la, batla ifa etmeğe uğraşıyoruz. Siz 
de sizden sonra gelenlere aym eıruı
neti deVl"edecE:ksinizBu emanetleri ta 
rihin mislini kaydebnediği ve mem
leketİmİ2i kurtaran en büyük Tür
kün neslinden olan rehberin yolun
dan gibnekle muhafaza edeceksiniz. 
Bu yol sade ve yalnız.. Gazinin yo
lu .. ve işimizde Gazi ile beraber! ..... 

Adil Beyin bu nutku dakikalarca 
allaılandr. 

Çekil~n telgraflar 
Muslihiddin Adil Beyin nutkun

dan sonra Ayni zade Hasan Tahsin 
ve talebeden Sami Beylerin nu
tukları dinlenilmiştir. Çekilen tel
grafların suretleri şunlardır: 

Muazzez Reisiciimlıur Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerine 

Bini ve müessisi olduğunuz cüm 
huriyetin bahşettiği büyük feyiz ve 
ruh sayesinde her gün inkişaf edım 
/arı atan Mülkiye mektebi ve mül
kiyeWer müesseselerinin kuruluşu
nun elli beşinci yıl dönümünü kut
/ulamak için heyeti umumiye halin
de vaki olan bugünkü içtimalarında 
cümhuriyet makinesini en müteka
mil cihazlarla teçhiz hususunda 
hükumetin sarfettiği gayrete sar
sılmaz bir mesnet teşkil yolundaki 
azimlerinin bükülmez ve kırılmaz 
olduğunun nihayetsiz tazim ve hür
met/erine terdi/en 2at1 devletlerine 
ar:una bendenizi memur ettilt!r elen 
dim hazretleri. 

Mülkiye Mektebi 
Müdürü 
ŞÜKRÜ 

Yüksek Başvekil İ"'1><:'t Paşa 
Hazretlerine 

Yüksek riyast!tinde bulunduğu
nuz lr:rymetli hükumetimizin yılmaz 
azmi sayesinde en geniş inkişafa 
mazhar olan Mülkiyeliler mektep
lerinin teessüsünün elli beşin<:i yıl 
dönümünü kutlulamak için bugün 
v~ki olan toplanrşlarmda cümhuri
yet hükümet ve idaresinin bütün 
cihazı için en sarsılmaz ve krrılmaz 
unsurlar yetiştirmek hususundaki 
layezal kararlarınr tekrar etmişler 

ve son kazanın mes'ut bir surette 
hafif geçmiş olmasmdan mütevellit 
sürur ve tebriklerinin bu vesil" ili! 
arzına bendenizi memur etmi~lerdir 
efendim. 

Mülkiye Mektebi 
Müdürü 
ŞÜKRÜ 

Büyük Millet Meclisi reisi 
Kazım Paşa Hazretlerine 

Tessüsünün elli beşinci yıl dö
nümünü te~it için toplanmı§ ollln 
Mülkiyeliler Cümburiyet" v" Bü
yük Millet Meclisi ile pek muhte
rem reisine layezal merbutiyet ve 
hiss1. şülrranlarmın arzına bendeniai 
tavsit "ttiler elendim. 

Mülkiye Mektebi 
Müdürü 
ŞÜKRÜ 

Maarif Vekili muhterem Esat 
Beyefendi Hazretlerine 

Cilmhuriyet bükfımetinin mües
sese üzerindeki yüksek himayesinin 
ve şahsı alinizin ibzal buyurduğu 
alaka ve sahai!etin pek ziyade şü
kürgüzarı olan mülkiyeliler mekte
bin elli beşinci yıl dönümünü tes'it 
için bugün yaptıkları içtimada hür 
metk§r hislerinin arzına bendenizi 
tavsit eylemiş olduklarınr şahst 
temenniyatıma terdifen arzederim 
efendim. 

Mülkiye Mektebi 
Müdilrü 
ŞÜKRÜ 

It:t:ihaclı At1illi 
TÜRK S1GORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Be o"lu-2 

Sineına Haberleri 

* Pek yakında Camm Paris fil. 
minde Jeane Marnag'ıin yanında gii 
receğimiz Jean Gabin uzun müddei 
Paris Molen Ruj'unda rövülerde Mis 
tiguet'le birliktet oynamıştır. 

* Bahriyeli Şarkı11 filminde Pre
jran'la birlikte Lo!ita Beynavente 
oynamaktadır. Bu mqhur lspanyol 
dansözü ilk defa olarak mikrofon ö 
nüne geçmektedir. 

* Volga Volga, Eglon Meçbil Mu 
gannı !ilimleri vezu sahnesi metbuı 
Tourjansky, kat,i olarak OSSO ıir 
keti tarafından angaje edİlmİJtİr. 

~ "Tasavvur ettiğim iradın,, film 
ikmal edilmiıtir. Genç bir bestekaı 
rolü oynıyan Roland Toutaxn bu fi. 
limde ilk defa olarak ıarkı sö;lemd 
tedir. Suzy V rernon, Annand Bcr 
nard ve Marcel Vibert'de bu filmdt 
oynamaktadırlar. 

Boşanan boşanana 
evlenen evlenene! 

Gloria Suanson v~ geni 
kocası Michael Franer 

Maı'gi de la Falaise Gloria Swan
son'u bıraktı ve 22 teırinisanide 

tark masallarım andıran bir baımel 
içinde Constance Benett ile evlendi. 
Fakat Gloria sanki kocasız mı lıaJn·. 
mış? O da maruf zenginlerden Mi
chael Farmer ile evlendi. Şimdi gene 
onun da kocım var, ötekinin de ka. 
rısı.. Bakalnn, bu iki izdivaç ne ka . 
dar sürecek! 

Telgraf haberlerinin vefat ettiğini 
bildirdiği Lya de Puttl~nin en son 

resimlerinden biri. 

Tepebaıı Ti.yatrosund< 
7 Kanunuevvel Pazartesi 

akşamı saat 21,30 da 
KEMANI REŞAT 
KONSERi 

Biletler şimdiden gişelerde 
satılmaktadır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ-
1 leden sonra saat (2,30 dan -Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al· 
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MiLLiYET CUMARTESi 5 KANUNUEVVEL 1931 

r--;::::::::;~--R-A-D Y-o-;;m;;p--;m-~-;;;-;;;-11-;;;--L·~ı ~;;:-t S::;;;,:-ı~ -RA-D Y-o-"" 
Her Fiatta Son Sistem Makinalar 

Gü:ZIE:lL MUSüK1 
En Son DünJ1a Havadisleri 

R YO a·r Lü s Deaildir - RADYO Bir ihtiyac r 

lstan~ul ~vkal Mü~ürlü~ün~en: 
iki sene müddet!e icar için 
Müzayedeye vazolunacak emlak 

1 - Bahçekapıda dördüncü Vakıf Hanın zemin 'katında 8 ve 
14 - 4 ve 14 - 7 No. mağazalar. 

2- Hanın zemininde 1 No. depo (dipten ikinci direğe kadar) 
3 - Hanın asma katında 2, 12, 14, 16, 35, 36 No. odalar 
4 - Hanın birinci ıkatında 8 - ı, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37 No. 

odalar. 

5 - Hanın ikinci katında 8 - 1, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 
34 No. odalar. 

l 
' • ~ • 
" ,. 
( 

•. 

• • 
\· 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlarını kabul eder 

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

• . ... ; 

.ş 

it 

I 

'· 
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= Milliyet Matbaası 
~ 

NEFİS VE SERİ SORETTE 
Her nevi evrakı matbua tab'ını denıhte eder. Notere U 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duva'I' 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 
= ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
= Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

\1:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mııııııııııııımıııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııı: 
6 - Hanın dördüncü !katında 12, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, l.J.ş , ab.bı Paris Tıp fakültesinden mezun 

29No.ıodalar. 1 M R•ı t Cağaloğlu Halk Fırkası karşsında 
. ILi!!aLAKE KARYOL 
~ALKOLEQ~ 14 Liraya içi tuğlalı DEMiR SQB Müddeti icarlar: 1-6-931den1-6-933 tarihine kadar iki senedir. . • 1 a z k. B t N . 7 

Ü .. dd 1 . . . ı~·- e ı .apar ıman o ç sene mu et e ıcar ıçm müzayedeye vazolunan em = ~ Sirkeci Ebussuut caddesinde karyola ve madeni eşya fabrik 
7 - Hanın zemin katında !2 - 5 ve 66 - 17 N o. mağazalar 
8 - Hanın zemin katında 6-2 No. telefon dolabı 
9-Hanm asma katında 1 No. oda. 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç senedir. 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabrkın hitamı yeni 

müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 23 Teşrinisani 931 den 15 Kanunuevvel 

931 salı günü 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
vazolurımuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 15 e 
kadar- şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında mal\lmat almak isteyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri mi
sil raporlarını gocebilirler. ( 4007) 

TOiun in~isarı unıunıi nıfi~irli~in~en: 
1 - (23/11/931) pazarlıkla satın alınacağı evvelce ilan olu

nan (1000) kilo yerli damga kurşunu; 
2 - (9/11/ 931) de kapalı zarfla mühayaa edileceği mukadde 

ma ilan edilen (60) ton yerli çivi için teklif edilen fiatlar ·haddi 
layık görülmediğinden yapılan pazarlık ve münakasa keenlem 
eddedilmiştir. Bu sei:ıe!lıle mezkılr damga kın-şunu (16/12/ 931) 
çarşamba ve pazarlıkla (60) ton yerli çivi (19/12/931) tekrar 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Taliplerin tayin olunan günlerde saat ( 11) de teminatlarını 

hamilen İstanbul Başmüdüriyetinde Mübayaat Komisyonuna 
müracaatları. (4147) ! 

, 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

f şsiz kala bilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 

.. ---

Başınıza bir felaket gelebilir; 

.. 

. (iil 

1 Ah beni~ d: b~;•n: 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 

EınniJet isleri ~ınunı Mü~ürlü~ün~en: z 
~ 

Vilayetler zabıta memurları için Balıkyağı Hulasası 
ima] ettirilecek olan asgari 4837 vtTAMIN A. s. n. u 

hazmı kolay ve kokusuzdur. 

azami5437takım maaşapka elbi .. ı~====:; 
se ve asgari 3509 azami 4109 adet SEYRISEF AIN 

kaput kapalı zarf usulile 21 teşrin 
sani 931 tarihinden itibaren mü

Merkez ac:enta: Galata KöprU ba

ıı B. 2362. Sube A. Sirkeci Yübür. 
dar ""de han 2. 2740. 

nakasaya konmuştur. ihalesi 12 k. PtRE -P~flA~~ERtYE 
(İZMİR) 8 Kanunuevvel 

evvel 931 re mÜsadif Cumartesi salı 10 da Galata rıhtnnın-
4 M d dan ıkatkar. 

günü saat 1 de Ankarada Ü ü- TRABzoN PosTAsı 
• t" U • d •• t kk"l k (CÜMHURİYET) va-rı ye 1 mumıye e mu eşe 1 o- puru 7 .kanunuevvel pazar-

misyonda icra edilecektir. J\1üna- tesi 17 de Sirıkeci rıhtımın-
, dan hareketle Zonguldak, 

k • t• k d kJ •h 1 .. İnebolu, Ayancık, Samsun, asaya iŞ Jra e ece er J a e gu Ünye, Fatsa, Ordu, Gire-
•• t• d 1 k. "} 0 k oon, Trab2JOI1, Rize, Mapav 

DU Ve Saa ln en eVVe eş a 1 a- ri'yıe gidecektir. Dönüşte 

nuniye dahilinden teklifname ve ~~~~~ı~~U:·d~~;~~ 
teminatlarını komisyonatevdi ede :.mya•ca•kur •. ._ ___ .: 

Tütün inhisarı nıııuıni ııın~urJü~ün~en: 
1 - İdaremiz için yeni yapunlacak motöre ait makinen 

yerine vaz'ı ve mevcut şartname mucibince nevalusının ikrna : 

2 - Mevcut şartname ve keşif dairesinde Cibali yaprak t . 
tün depomuzun sakafında yapılacak tamiratın icrası ıbir mün 
sibine, 

3 - İdaremizce keşfedilmiş olan nikotinsiz tütün aletini re 
mi ve sureti imaline ait tarifnamesine tevfikan imal edebilece 
selahiyeti fenniye sahibi bir tali:bine ihalesi mukarrerdir. 

Taliplerin % 7 ,5 teminatlarını hamilen motör ve depo tami 
ratı için (20. 12. 931) pazar ve nikotinsiz tütün aleti için de (2 
12. 931) pazartesi günü saat 10,30 da İstanbul Başmüdüriyetin 
de Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (4222) 

Devlet llemıryollar• idaıresı uanaar• 
....................................................... ~ ...... 

Mudanya - Bursa hattına muktazi 4000 meşe traversin ka· 
palı zarfla münakasası 19 ıbirinci kanını 1931 cumartesi gün' 
saat 14 te Ankarada Umum Müdürlükte yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa veznelerile Mudanyada mez 
kılr hat işletme amirliğinde üçer liraya satılan şartnamelerd 

yazılıdır. ( 4066) 

Askeri fabrika- ı 
Yakında Volo, Pire ve Buji'ye lar ilanları 

cektir. Açılacak teklifnamelerde ORIENTMARE 
haddi layik olduğuna komisyon
ca kanaat hasıl olursa en müsait 
fiat teklif edenin uhdesine ihale 
si icra ve aksi takdirde pazarlık 
suretile yaptırılacaktır. Talipler 
şartn(. m ~ve nümuneleri görmek 
ve fazıa malumat almak üzere her 
gün Müdüriyeti Umumjyedeki 
Komisyon ile Istanbul Polis müdi
riyetine müracaat edebilirler. 

~ uncu 11'\oıorau 
ilanları 

( 4011 ) 

Geli~olu Jan~arnıa ~alin alına koınisJonuu~en: 
Müddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve gilnü Nevi 
Bir ay 15 - 2.Teş.931 15 - 1.Kan.931 salı Sığır eti 

1 - Geliboluda 11 numaı-alı jandarma mektebi efradının ta

rihi ihaleden Ağustos 932 tarihine kadar iaşelerine muktazi sı

ğır eti yukarda yazılı tarihten itibaren bir ay müddetle kapalı 

zarfla münaka1laya vazolunmuştur. 

2 - İşbu sığır etinin ihalesi yukarda yazılı gün ve tarihte 

zevali saat 14 te Gelibolu maliye dairesinde icra edileceğinden 

ihaleden evvel Geliboluda jandarma mektebi ıkumandanlığına 

müracaat eden taliplere şartnameler verilecektir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri tek

lifnameler, şartnamedeki şerait dahilinde verileceık fiat yazı 

ve rakamla, okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

hareket edecek vapurlar: Ueş yuz eıu ton gazoul 
İtalyan ıbandıralı TRIDENTE 

28 Teşrinisani 931 tarihinde 
vapuru 5 kanunuevvele doğnı 
hareket edecektir. kapalı zarfla münakasası yapı-

lacaık Olan ıbeş Yuz.. elli ton gö
Tafsilat için, Galata, Frenk-

zölün esnayı ilanında fasılası 
yan Hanında Theo Reppen Va-

bazulduğundan bu malzemenin 
pur Acentalığına müracaat o-

gene kapalı zarfla müna:kasası 
lunması. Tel. B.O. 2274 . · d 
----------- 28 .kanunuevvel 931 tarihın e 

KARADENİZ POSTASI 

Kalkavan zadeler idaresinde 

İKTİSAT vapuru 6 kanu-
nuevvel 

p günü 18 de Sirkeci nhtı-
azar mından harelııetle (Zon-

guldak, İnebolu, Evrenye, Abana, 
samsun, Gireson, Trabzon, Rize 

Mapavri, Pazar, Evhavi) iskeleleri
ne hareket edecektir. Yük ve yotcu 
için Sirkecide Paket postaııane.ıi 

lrarşıaında Yeni Handa 30 No. müra 
caat Tel. 2, 1062 

yapılaca:kur. Malfunat almak is 
teyenlerin lromisyona müraca
atları ilan olunur. (4144) 

• • • 
Alakadaranın nazarı 

dikkatine 
Askeri fabrikalar için müna

kasa veya pazarlrkla alınacağı 
ilan edilip bunlardan Avrupa
dan celbi zaruri olan mevat ve 
malzeme için Heye\İ. vekilenin 
milli iıktısadı koruma hakkında 
iki kararnamesinin 3 üncü mad-
desindeki sarahat dahilinde cel 

K. O. ve Nakliye taburund 

mevcut 250 araba gübre satıla 

caktır. Taliplerin gübreyi me 
ki'ır taoburda görmeleri ve satııı 
almak için 9-12-931 çarşamba 
günü saat 15 te komisyonumıl 
za müracaatları (611) (4200) . 

BULUNMUŞ PARA 

Beşiktaş tramvay caddeain<k aı 
b. k . e 
ır mı tar para bulunmuştur. Sahr 

binin Babıali caddesinde Kahrama 
Zade Hanında kain İlanat acentası ' 
na müracaatı. 

Dr. A. KUTiEL 
1
• 

Cilt ve zührevi ha•talıklar teda· ~ 
vihaneai. Karaköy, büyük mahalleb 
ci yanında 34. 

Parla Tıp FakUlteal mezıırııl . 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve c. SİSKİDİ 

rv.c8m8brhevlahatt~ailınkluŞmeüceVhakssıi' 
bedileceık işbu mevat ve malze bıall caddesi, Meserret otelı 

Yunan vapur §lrketi 
P1RE-MARS1L YA 

için seri ve doğru posta. 
(PATRIS 11) Lüka vapuru 10 

KAnunuevvel perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yoku ve eıyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide
cektir. Azimet ve avdet biktlerindc 
azami tenzilat. 

me ı:nUkahilinıde memleeıkt ma . <ısındı Avni Bey aparum•"· 
mulat ve mahsulatından ibra- 125 sab•ht•n •ks•ma kad ı 

cat icrasım .kabul eylemesi meş 
rut bulunduğu malfun olmak ü 
zere nam eky.fiyet olunur. 

(4232) 
• • • 

Kapalı zarf usulile 14-12-931 
tadhinde münakasası: yapıla

cak olanl73 kalem ve 21/12/ 
931 de münaiı:asası yapılacak 

olan77 •kalem elektrik mal 

Do.ıdor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

Saat: 14 - 18. Umuml acentaları: Galatat:la Çi
nili Ribtım Hanında D. Anagnosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 

4 - Bedeli muhammenin yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: zemesinin ilanında müsavi fası 

( ) 

sandık makbuzu veya hüıkfunetçe maruf banka. meıktubu, ıkıy- Bütün seyahat acentalıklarıdır. laya riayet edilmediğinden ye 

TÜRK( YE İŞ BANKASI meti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatile borsa Dr. HORHORUN1 niden müna'kasaya konularak 
münakasa günü 30-12-931 tari

fiatından yüzde 10 noksanile sair esham ve tahvilat teklifname Zöhreviye ve bevliye tedaviha-
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· s bahd k kad B hinde saat 14 de tehir editmiş 
• • ...,..,,, , 1-4'.-. ••• • \. ' "'+-

. . ~ ' ~ 1,) ~l . ., ,_ t 
a uz oğlu Tarlabaşı, Takaim Zambak Sok. tir. Taliplerin yevınü muayyen 1111 

ile birlikte ikinci bir zarfa konarak komisyona biroc m kb nesı: a an 3 şama ar. ey

, mukabilinde verilecektir. (3932) 'fo. 41. · de müracatlan. (4065) 1 MlLLl YET MATBW1 

kül için çocuK oyuncagı gıoı ı &K1.1.""'ıır •~Y••• .... ...--y..-w• .. h• r -

- "'""'' .. 


