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İdarede 
Ahenk müzakerat neticelenmedi •• 
Şükrü Kaya Bey, Dahiliye 

~ekili olur olmaz, ilk yaptığı 
•tlerden biri, Türk vatandaşla
llııı kendi memleketlerinde se
~~hat ederken, tabi oldukları 
ır takım kayıtlardan kurtar
~·k olmuştu. Bu kayıtları he
Pıtniz hatırlarız: Bir şehir
:eıı di_ğer şehre giderken, tren-

Mümessiller hamillerle görüşmek üzere Ankaradan hareket ettiler. 
Müzakerat inkıtaa uğramış değil, şimdilik talik edilmiştir 

e polıs karşımıza dikilir ve ne-
r~den gelip nereye gideceğimiz 
tıttiğimiz yerde nerede ve 
t~ç gün kalacağımız hakkında 
,'Zi sorguya çekerdi. Memleke. 
~n asayiti noktai nazarından 

Mümessiller hükumetimizi noktai Ilga edilecek Muvakkat bütçe Me~ 
elçilikler 

nazarında haklı gördüler.. Cevat B~;;;va elçi- liste kabul .edildi 
Unun lüzumlu olduğunu ileri · 

'iirenlere, Dahiliye vekilinin 
tev;ıbı fU olmuştu: 

- Bir hükumet için asayiıi 
~uhafaza etmek esaslı vazife-
ır. Fakat vatandaşların rahat 

~.e huzurunu selbetmemek tar
lıle. 

Bu, demokrasinin manasını 
lnlayan bir vekile yakışır bir 
köz~ür. Dahiliye vekili, memle--
1.etııı asayişi gibi en esaslı mü
ahazaların bile halkın lüzum- ı 

' 112 Yere iz' aç edilmesine sebep 
~~!kil etmeyeceğini söylerken, 
b•ıter tarafta ayni vekilin İııtan-
Uldaki yüksek memurları, mü

~erret hazine menfaatini muha
~za vesilesile İstanbul halkını 
~ııe . k .b. b· maya gıtme gı ı masum 
k~~ eğlencede bile bir çok müş· 
h ııl~ta uğratacak ve dolayıaile 
azıneye de menfaat yerine za

b~r Verebilecek bir takım ted
ırler almıştır. 

b· Bu tedbirlerin mahiyetini 

Tekliflerimiz şunJardır: 1- T ediyatın bir kaç sene 
için tecili, 2 - Parisamukavelesinin tadili. 

14 gün süren temaslardan sonra talik edilen müzakerat - Mümessiller 
tekliflerimizin birincisine riza göstermek arzusundadırlar .. 

Müzakerata 
dair tebliğ 

ANKARA, 28 A.A. - "Saat 
5" Tegliğ edilmittir: 

Ciimhuriyet hükUmetinin da-

veli üzerine himillerin murah
hasları Ankaraya geldiler. 14 
Mayıstan 28 Mayısa kadar mem 
tekelin hali hazır mali ve iktısa-
di vaziyetine dair hükümetin ver 

diği vesikaları, malUmatı ve ra

kamları tetkik ettiler ve hükü-

JlükUmetiml:ı nam.na müzakeratl 
tdare eden 

SaracoğluŞükrü Bey 
metin mümessili ile görüşmeğe ratının bir itilafa müncer ola-
devam ettiler. mayacağı anlatılmıştır. Her iki 

Bu müzakereler müıterek bir taraf müzekeratın cereyan tar-
anlaım f"k · · · d e t zı ve aldıg" ı netı'ce hakkında Düyıınu umumiye komiseri a 1 rı •çın e c reyan e -

Zekai B. Mösyo Dokloziye melde beraber ,imdilik bir itilaf- müşterek bir tebliğ neşrine ka 
ile birlikte nıuneye varrlamamı~tır. rar vererek gece içtimaına niha 

yet vermişlerdir. 

. liğine tayin ediliyor 

1 
ANKARA, 28 (Telefon) - ı 

Hariciye vekaletinin 931 bütçe 
si ile ve tasarruf maksadile ba
zı elçilikler lağvolunacakbr. 
Bu meyanda Tokyo, Nankin, 
Kabil, Riyo dö Janeyro elçilik 
)erinin ilgası mevzuu bahistir. 
Tokyo büyük elçimiz Cevat Be 
yin münhal bulunan V arfova 
büyük elçiliğine tayini mukar
ı·erdir. Diğer taraftan öğrendi
ğime göre elçilerimizin senenin 
altı ayını hükumet merkezinde 
geçirmeleri hakkındaki tasav
vurun tatbikmdan sarfı nazar 
edilmiştir. 

Gene tasarruf maksadile mer 
keze celbedilen hariçteki me-
murlardan kırkının merkezde 

Mecliste münakaşalar oldu. İki 
meb'usun mazbatası reddedildi 

Muvakkat bütçe 31,629,550 liradır. Bu tahsisat 
daireler arasında taksim edilmiştir 

ANKARA 28 (Telefon) -
Büyük Millet Mecliıinin bu 
günkü in'ikadında mazbataları 
tetkik encümeninin mazbatası 
üzerinde müzakerat cereyan et 
mittir. Encümen mazbatasın
da iki Kütahya meb'usu Bacak 
zade Mustafa Beyle muallim 
Tevfik Beyin mazbatalarının 
tasdik edilmemesini teklif et
mekte ve Kütahyada bunların 
yerine yeniden İntihap yapılma 
sı lüzumunu itaret etmekte idi. 
Mazbatanın bu fıkruı okunun
ca Besim Atalay Bey söz ala
rak hulasaten dedi ki: 

Daha az rey alanlar 

11 kaç gündür gazeteler yazı
)or: Sinemaların istihlak ver
~lsi tahsilatında sui isti~a_I ~ 
llYormuş. Vilayet bu suı ıstı
llıale mini olmak için gişelerin 
~ııcak seans arası açık bulun-
llrulmasını ve seans başlayın

~a kapaıımasını karar halinde 
t•bliğ etmiştir. Doğrudan doğ
~y, sinemalar hakkında alınır 

~ıbi görünen bu tedbir hakikat-

ANKARA, 28 (Telefon) - -
Kupon hamilleri mümessilleri- / Müşterek tebliğ bu gün öğle l 
nin yaptıkları tetkikat netice- üzeri matbl\&ta tebliğ edilmit 

ve hamiller lınümessilleri bu ak sinde edindikleri kanaate göre 
vaki tekliflerimize mukabil tek şam ekspresle Ankaradan hare 

"- Ufak bir yanlışlık var 
1 

zannediyorum. Belediye reisle-
rinin iki ay evvel istifa etme
dikçe ayni intihap dairesinde 
meb'us olamayacaklannda ka
naat vardır. Binaenaleyh Utak 
ve Tav şanlı belediye reisleri 
meb'us olamayınca ve onların 

Celal Nuri Be!/ 
babını vaki olmamış addetmek 
kabil değildir. Encümen bunu 
intihabı meb'usan kanununun 
sarih maddelerine ve Meclisin 
bundan evvel vermiş olduğu bir' 
karara tevfikan halletmiştir. Bi 

; halka müteveccihtir. Çünkü 
'1ııe . . k 1 ~ ına gışesı açı o mayınca, 
~lk ta bilet alamayacağın· 
~ ıı, sinemaya girebilmek için 
d ap?ra yetişir gibi tam saat ve 
v·k~kasında gelmek lazımdır. 
d al~ nıua vini Fazlı Beye, b~ş 
~kıka geç kalan bir müşten

ll~n İçeri giremeyeceği söyle-
1\ıııce demiş ki: 

- Dakika ve &aatJe hareket eden 
Iİıtıendifer, vapur gibi vesaite zamıtı· 
"

1llda yetitemeyenler kendileri için 
hususi bir tren veya vapur yetİ§
Iİtiltnesini isteyemedikleri gibi, si
tı:eı-narara da zamanında yetişeme
Yeıılerin daha sonraki seanslara kal· 
""'''""' hic bir mahzur tevlit edemez. 
ı:•ıııan g~çtikçe, saati saatine hare
~! edilmek surctile yeni tarzın va
~it l<112anmak gibi faidesi oldujiu an \ 
'!ılır. 

k Filhakika bu tedbirlerin, hal-
• vaktin nakit olduğunu öğ- ı 

retınek gibi terbiyevi bir kıy
~eti olabilir. Fakat bu fuzuli 
'rbiye dersi hazinenin zararı
lladır. Çünkü bir çoklarımız si
:erııaya gireceğiz diye, terbiye 
n;:1•_i almak istemeyiz. Ve bü~-

_tun gitmekten vazgeçeceğı
:ııden hükumet te vergiden 
t ahrum kalır. İşin garip tarafı 
klıdur ki, Vilayet halk için bu 
L adar külfet olan bu tedbirleri 
ııa . 
Ilı Zıneyi zarardan korumak 
t aksadile aldığını iddia etmek
'dir. 

l<orkarız ki bu, pire için yor
~~ yakmağa benzeyecektir. 
tı:ı 11nkü şu veya bu küçük me
'11 11run sui istimaline mani ol
b ~k bahanesile alınan tedbir, 
,/ kı iz'aç ettikten maada, ver-

ket eylemiflerdir. lifat serdetmelerine initzar e-
dilmekte olduğunu dün bildir- Müzakeratın başladığı birin-
miştim. Filvaki evvelki gün ve ci günden beri bir anlaşmaya 
dün akşama kadar mümessiller varmak için her iki tarafın gös 
le murahhasrmız Saraçoğlu terdiği hüsnü niyetin böyle bir 
Şükrü Bey arasında hiç bir te- neticeye iktiranı oldukça hayre 
mas olmamış ve ancak dün ge- ti mucip olmuşsa da iti yakın-
ce saat 22 de Saraçoğlu Şükrü dan takip edenler bu neticeye 
Bey Ankara Palasa giderek bir inkıtadan ziyade müzakera 
hamiller mümessillerile otelin tın bir müddet taliki 
hususi bir salonunda görüşmüş teşrihini koymaktadırlar. Ve 
tür. Bu içtima gece yarısına mümessillerin memleketimize 
kadar devam etmit ve içtimada 1 

•i 
10 •cklllulnden geldikleri gün müzakerattan 

14 gün süren Ankara müzake- Mosyö Vagt (Devamı 6 ıncı sahifede) 
....................................... ,, .. , ....................................................... .......... 

1'eJJjik Rüştü B. istasyonda sefirler JJe istikbale gelen 
diğer zeJJat ile konuşurken .. 

Tevfik Rüştü Bey Ce
nevreden avdet etti .. 
Cenevrede toplanan Avrupa bir

liği tetkik komisyonu içtimaına i,. 
tirak eden hey'eti murahhasamız 

reisi Hariciyevek:ili Tevfik Rüştü 

kafi bir sebep teşkil etmediğini 
söyleyecek olursa, halkı daha 
az ehemmiyetli sebeplerle mek
tep çocuğu gibi, eğlence yerine 
götürmek isleyen tedbirlere 
mahal bile görülmemek tazım 
gelir. 

Bey, dünkü ekspresle şehrimize gel

mittir~ 

Tevfik Rüıtü Bey İstasyonda 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

memurunun ruhuna yerleşme
miş bulunursa, tatbikatta ayni 
vekaletin muhtelif idare kuv
vetleri başka başka yollardan 
yürümüş olur ve bu da mesleki 
idaremizde bir ahenksizlik vü
cude getirir. 

1 Maarifte 
Tasarruf 

' Yeniden leyli ve mec
cani talebe alınmayacak 

ANKARA, 28 (Telefon) -
Maarif vekaletinin yeni sene 
bütçesinde tasarruf münasebe
tile tatbik edilecek esaslar şun 
!ardır: 

1 - Hiç bir muallim çıkarıl 
mayacak, 

2 - Mevcut mekteplerden 
hiç biri kapanmayacak, 

3 - Ancak yeni inşaat yapıl 
mayacak ve mekteplere yeni
den leyli ve meccani talebe alın 
mayacaktır. Mevcut leyli mec
cani talebe tahsillerine devam 
edebileceklerdir. Bu meccani ta 
lehe alınmamak zaruretinin ye 
ni yetişecek muallim kadrosu. 
na zarar vermemesi İçin tedbir 
düşünülmektedir. , ·-, 

Piyango 
KUPONU 

'Yı de büsbütün azaltacaktır. 

111 
Fakat alınan vergiyi azalt

v asa da bize göre, memurların, 
kıergi tahsil edecekler diye hal
li\ 11 rahat ve huzurunu selbet
t' el erine cevaz verilemez. Ver-
1 tahsili nihayet, ancak, mem-

~eketin asayişinin muhafazası 
n adar ehemmiyetli olabilir. E
ııı<er Dahiliye vekili asayişin 
~ 11hafazası gibi ciddi bir müla
Y:banın bile, vatandaşları se-

atte iken sorguya çekmeğe 

Bizce bu mesele en ziyade 
bir zihniyet farkı şeklinde dik
kati calip görülmektedir. Da
hiliye vekilinin hükumet vazi
feleri ile halkın hakları arasına 
koyduğu nisbet, eğer her idare 

İşte asıl önüne geçilmek la
zım olan şey, idare işlerinde 
böyle şahsi noktai nazarların 
umumi prensipleri unutturma
sı tehlikesidir. 

<\hmet ŞÜKRÜ 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. --- -

Plyarıgo la/si/Alı 7 
sahlfenılzdedlr. 

ncl 

• 

Hikmet ve Cevat Begler 

sureti istihdamları hakkında 
bir karar verilememiştir. Bir ih 
timale göre merkezdt: münhal 
bulununcaya kadar kendilerine 
açık maaşı verilecektir. 

Kadri 
Raşit Paşa 

Dünkü içtimada istifa
ya mecbur edildi 
Tıp Fakültesi mccliıi müderriıi

ni dün hararetli ve mühim bir içti
ma aktetınittir. 

Bu içtimada baremin tatbikıme
seleai görütülmüttür. Evveli 
Kadri Raşit Patanın iıtifası ;,. 
tenmiı ve mumaileyhe hücum edile .. 

rek fakültenin hukukunu divanda 
layikile müdafaa etmemekle itham 
edilmittir. Kadri Ratit Pt. vicdani 
vazifesini yaptığını, istifa etmiyece

ğini söylemiı, fakat ekıeriyet topla
narak istifaya mecbur edjlmit ve ye 
rine Server Kamil B. intihap edil
miştir. 

Bundan sonra baı-emin tatbikinde 
Tıp hocalarının mağdur kaldığı söy 
lenerek, bunun tadil edilmeıi için 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Roma 
Pire 

ve 

Ati na 
Mrzharriri: 

, Falih Rıfkı 
Mektuplarda Faşist ltalya 

hakkında bir çok tafsilat oldu
ğu gibi Arnavutluğun yeni in
kitafı ve Türk ihtilali prensip
lerini nasıl takip ettiği hakkın
da müşahedeler - Arnavutluk 
tan Seliniğe kadar Makedonya 
om hikayesi ... 

Pazar günllnden 
itibaren neşre baş
lagoruz. 

Süreyya JJe J-. asan 
Fehmi beyler 

intihaln batıl olunca meydanda 
olanlardan daha az rey alanlar 
aıil oluyorlar.Binaenaleyh2inci 
derecede rey alanların Meclise 
gelmeleri lazımdır. 

Muhiddin Nami B. in ce11abı 
Besim Atalay Beyin bu mü

taleasına encümen namına Mu 
hiddin Nami Bey cevap vere
rek dedi ki: 

- Esas itibarile meb'usiluk 
irayi milliyenin tecellisi ile o
lur. Besim Atalay Beyin dedi
ği gibi belediye reislerinin inti 

/ naenaleyh belediye reislerind-w 
sonra ekalliyette kalanlar meb 
us addedilemezler. 

Celal Nuri B. kürsüde 
Celil Nuri Bey söz alarak: 
- Mülga Oamanlı meclisi· 

nin dördüncü devresinde böyle 
bir hadise oldu. Mehmet Alt 
Tevfik Bey meb'us intihap edil 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Besim Atalay Bey 

,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınınuııuııııııuıııııııııııııııwıııuıııııı' 

~ Yeni başlayacak 1 
1 Yüzbaşı Celal den bir parça: 1 = "- Hayır Paıa Hazretleri, diine kadar aldığım raporlarda !İ 
§ çöl istikametindeki Arap atiretlerinın düıman taarruzıyla be- i 
- raber ihtiyat kıt'alarmuza tecavüze batladıkları bildiriliyor ... Su § 
;;;;;; febrine, Türkün can evine, Anadolunun bağrına kadar düıman İi = gelmi9ken biz, bize a11rlarc!•n beri kaynamanus bir lnt'ayı kanı- İ! 
_ mızla müdafaa ediyoruz ... " E 
- -
~ Burhan Calıit ~ - -= a = Bey arkadaşımızın derin bir tetkik ve tahkikten sonra = = 1: := başlayarak İsviçrenin sakin bir köşesinde ikmal etti<!i := = bu kıymetli eseri yakında :: - -- -= = 
~ ;lli~liy~t ! 
- sahifelerinde merakla okuyacaksınız. g 
= = = Yüzbaşı Celal ~ = = := Türk orduıunun romanı ve Türk edebiyatının en = = temiz bir eıeri olacaktır. § 

'-ııııııııııııııımuuı•ıııııııııuıuıııııııııııııuıııııııııınımnııaınımınn# 
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HARİCİ HABERLER .• 
ispanyada komünistler yeni bir 
kanlı hadise daha çıkardılar .. 

Saint Sebastien'de tramvayları devirdiler, atelye
leri yakmağa kalkıştılar. Ölenler, yaralananlar var 

30,000 kişi \\.._ _A_tin_a 0_1ek_tub_u _.il M. Briand 
· İspanyada bir şehri 

altüst etti .. 

Birtaaruz 
ATINA, (Hususi) - Bu hafta 

T salyada, Kalabaka • Kozana battı
nı inıa eden Y orgopu(o tirketinin 
veznedarı lkonomo ıakilerin taarru

zuna maruz kalmıttır. 

Şimdide istizahlara 
cevap verecek 

•, 

• 
r 

.ı. 
1 

' r 

1 
• 1 
,. 

ı 
( 

1 a 
. ! 
ı: 

. ' 

,, 
' • 

: l 

ı 

f 
1 

1 

·el 

SAINT-SEBASTIEN, 27 A.A.
Komünist oldukları zannedilen bir 
takım grevciler bu sabah itleri ba
ıına gelen ameleyi ayartmağa çalıı
mışlar ve nakil va11talannın seferle
rini inkitaa uğnıtmağa muvaffak ol 
muılardD". 

Saat il de grevcilerle askerler 
arasında bir çarpıtma olmuıtur. 3 
kiti ölmilı, birçok kimseler de ya-
rala.nmıftır . 

MADRIT, 27 A.A. - Saint - Se
bastien'de bu sabah çıkan kargap
lıklar eına11ncla nüfuııca zayiat olma 
dıiı, fakat bir çok kimselerin yara
hnmıt olduiu dahiliye nezareti ta
rafından t .. rih edilmiıtir. Mecruh
lardan ikiıi o kadar tehlikeli suret
te yaralaıımqlardır ki, bunlar ilk 
bakııta ölmüı zannedilmiılerdir. 

SAINT-SEBASTIEN, 28 A.A.
Oün vukua gelen hadiseler esnasın 
da telef olanların miktan bete ve 
yaralıların adedi 35 e baliğ bulun
maktadU". 

Dünkü nümayiıe 30,000 kiti it
tirak etmİf olup alayın önünde bir 
çok kadınlar bulunmakta idi. Şehir 
civarında teıekkül etmiş olan grup, 
Saint-Sebastien methalinde bir si
vil muhafız kit'asına tesadüf etmiş
tir. 

Poliı, nümayiıçilere çekilip git
melerini tavsiyer etmiııe de, nüma
yiıçiler bu emre itaat etmek isteme 
mitlerdir. Sivil muhafıdann kuman 
danı, mutat ihtarlarda bulunduktan 
ıonra maiyetine ateı açmasını em· 
rebniftir. 

Maamafih sendikaya dahil ko
münistlerden bir çoğu Saint-Sebaı
tien•e girmeğe ve karcaıalıklar çı-

lkonomo, tirket adamlarından 

yedi sekiz kişi ile beraber amele 
yevmiyesini vermek için Aya Petra 
köyÜne ııidiyordu. Köye bir kilomet 
re kala, sahte sakal ve maske takm
Dllf iki kİ!İ silihlarını çevirerek ka
fileyi durdurtmuşlardır. Veznedar 
bir atın arkasına çekilerek, tabanca
sını çıkarıp müdafaaya hazırlanmış 
ve şakiler bunun üzerine ateş aça
rak, atı öldürmüılerdir. Bu suretle 
ortada kalan lkonomo kaçmağa baş 
lauuıtır. Bittabi eıkıya bu sefer si
lahı veznedara çevirmiş ve lkono
mo'yu üç kurşunda yere se~işler
dir. Diğerleri de kaçmışlardır. 

Şakiler veznedarın 

paraları almışlardn-. 

üzerindeki 

Veznedar bir ~i.in evvel milli 
bankadan 750,000 drahmi almış ve 
bunun ancak 150,000 drahırusini ver 
rnişti. 

Üzerinde 200,000 drahmi bulun-
duğu zannediliyor. 

Tevkif edilenler arasında mücri
miyeti ne delalet edecek kimse yok
tur. 

Badema para hamil bulunan bu 
gibi memurlara müıellah muhafızlar 
terfiki tamim edilmiıtir. 

karmağa uğraşan şehir komünistle
rine iltihak etmeğe muvaffak olmuş 
tur. Komünistler tramvayları devir 
mişler, atelyelere yangın vermeğe 

çah§mıılardır. Bu atelyeler i~inde 
çalıtmakta olan amele, nümayitçile 
re alet açmııtır. Oğleden sonra sü
kUn ve intizamın iadesine muvaffa
kiyet bi11l olınuıtur. 

Sinemacılar Ankaraya 
hey' et gönderiyorlar 
Sinema müdürleri dün saat on 

birde içtima ederek aralarında vazi .. 
yetier.ini görüımüıleı·dir. Netice iti
barile viliyetin kararına itiraz et
mek Üzre Ankara'ya bir hey'et gön 

dermeye karar verdiler. Bu hey'et 
ayni zamanda Şurayı Devlete de 
müracaat edecektir. Jstanbul maha
kimine de müracaat edilerek men'i 

müdahale kararı alep edilecektir. 

.,*._*.*._.H_...a ... ft ... a .. lı .... k_.,.S"iy"a"s"i,.İc,.m_aı_. ... __ j 
Cemiyeti Akvam meclisi, Al- halarmm müzakeresini talep 

manya - Avusturya gümrük edeceğini aar'!-haten söylemi§
iUihaılı meselesini Lihi mah- tir. Fransız Hariciye Nazırı bu 
kemesiııe havale ettikten son- meseleyi Cemiyeti Akvam mi
u gelecek sene tubatta İçtima sakmm 11 inci maddesine isti
edecek olan tahdidi teslihat nat ettirmektedir. Bu maddeye 
konferansı hakkında bazı istih göre, Avrupa sulbünü tehdit 
zaratta bulundu ve içtimaları- eden bir vaziyet hasıl olunca, 
na nihayet verdi. Alman -A- Cemiyeti Akvam meclisi mü
vusturya gümrük ittihadı me- dafaa ederek işe vaz'ı yet ede
selesi gerek müzakere edilirken bilir. Briand, Alman - Avus
ve gerek Lihi mahkemesine turya gümrük ittihadile Avnı
havale edildikten sonra sarfedi- pa sulhünün tehlikeye düşürül
len sözler, geçen hafta bu mese düğünü ileri sürecektir. 

le ha~md~ söylediği~i1! mü-. Filhakika bu meseleyi 11 in
taleayı teyıt etmektedır. Geçen ci maddeye uydurmak hayli 
hafta .bu .mesı:Ie_den. bah~ede~- müşkül olmayacak değil. Çün
k~n nıh_'.lı _hallını talık_ e~tıklerı- kü eğer Lahi mahkemesi, Al
"' ve Lahı mahkemesının kara- manya ve Avusturyamn huku
n ne olurea olsun, bu kararla ki mi.nada haksız olmadıkları
;neselenin halledilemeyeceğini nı yani mevcut muahedelerle 
ıöylemiştik. te~ruz eden bir harekette bu-

Briand, Lahi mahkemesinin lunmadıklarma karar verirse 
t(ararı Almanya lehinde olursa, sulhun tehlikeye düşürüldüğü
meselenin siyasi ve iktisadi saf- nü iddia etmek kolay olmaya-

PARIS, 27 A.A. - M. Briand, 
nazırlar meclisindeki mesai arkadaş 
laı·ının ısrarlarına kar!• gelemiye
rek Cemiyeti Akvam meclisinde it
tihaz edilen kararları parlamentoda 
müdafaa etmek için hariciye lllllr

lığında kalmağa razı olmuştur. 

P ARiS, 27 A.A. - M. Briand'm 
Laval kabineıinde hariciye nazırı 

olarak lmlmağa muvafakatini muay 
yen bir mak~at ve mahdut bir müd~ 
detle takyit etmediği, parlô.mento
du yeniden itimat reyi aldıiı tak
dirde Fransanın harici siyasetini 
tedvirde devam edeceği tasrih olun
maktadır. 

Kabine, 13 Haziranda istifa ede 
ceğinden baıvekil M. Lava! mezkur 
tarihte vazifeye baılıyacak olan ye
ni Reisicümhur M. Doumer'in itti
haz edeceği karaı· hakkında evvel
den bir hüküm vermek İstemerniı
tir. Bununla beraber M. Lava!, hari
ci siyaset hakkında bir sükun ve se
kinet havası içinde cereyan etmesi .. 
ni görmek arzusunda bulunduğu 

müzakereden kaçmak istemiyecek 
ve harici siyasete ait istizah takrir .. 

!erinin müzakereıi tarihinin 5 Hazi 
ran olarak tesbitini teklif edecektir. 
O gün, M. franklin Bouillon, bükii 
metten iıtizahta bulunacaktır. 

PAR1S, 28 A. A. - Gazeteler 
M. Briand'ın hariciye nazırlığında 

kalması Üzerine meb'usan meclisin
de birçok istizah takrirlerinin mü
zakeresi tarihinin tesbiti hakkında 

cereyan edecek münakaşanın çetin 

ve ıiddetli olacağını ibıas etmekte
dir. Bununla beraber gazeteler M. 
Briand'ın takip ettiii siyasetin son 
günlerde Cenevrede kazanılan mu
vaffakiyetler üzerine saı·ih ve kat'i 
bir tasviple karşılanacağı şüphe•İz 

olduğu fikrinde bulunmaktadır. 

Bütün sinemacılar vilayetin kararı
nın tatbikine imkanı maddi olmadığı 
için eski vaziyetlerini muhafazaya 
karar vermiılerdir. Bu yüzden vila
yet tarafından aleyhlerinde ceza ke
silse hatta sinemalar seddedilse bi
le, vaziyeti değiştirmemek hususun 
da kararları kat'idir. 

Bu mesele hakkında dün bir mu· 
harririmiz tek""ar Vali muavini Faz
lı Beyin fikrini soı·muştur. 

Fazlı Bey diyor ki : 
- Biz noktai nazarımızın doğru 

olduğuna kaniiz. Diyorlar ki, yaptı 
ğmuz iş kanuna ve batta teıkilatı 

Esaıiye Kanununa mugayirdir. Biz 
kanunları bilen ve onu tatbik eden 
!eriz. Talimatın tatbikinin kontrolu 
için her tarafa emir verilmiıtir. Esa 
sen talimata bütün sinemacıla.- bile 
itiraz etmiş değildi.r.0 

cak. Almanya ile Avusturya o 
zaman soracaklar: 

- Sulh neden tehlikeye dü
şürülüyor? Lahi mahkemesinin 
kararile de sabittir ki, biz mev
cut muahedelere mugayir hare
kette bulunmayoruz. Haldı ol
duğumuz bir işi yapmakla sulh 
tehlikeye düşüyorsa, bunu teh
likeye düşüren biz değiliz. Baş
kalarıdır. Binaen aleyh biz mu 
aheze edilemeyiz. 

Sulh tehlikeye düşürüldüğü 
zaman, bir tarafı haklı diğer ta
rafı haksız olur. Almanlar hak
lı olduklarına dair Lahi mah
kemesinden ellerine hüccet al
dıktan sonra 11 inci maddenin 
ahkamı zor tatbik edilebilir 
zannederiz. 

Tahdidi teslihat meselesi 
hakkındaki hazırlıklara gelin
ce; gelecek ~batta toplanacak 
konferansın mahiyeti şimdiden 
belli olmağa başladı. Evvela 
konferansın Cenevrede toplan
masına karar verildi. Buna 
Rusyadan başka bir devlet iti
raz etmemiştir. Yalnız İspan-

Beynelmilel zirai kredi -Vatan mü
dafaası için 
Yapılan suçların 

Müesseseye iştirakimiz 
affı istendi 

ANKARA, 28 (Telefon) -
Son isyan hidiıesi münasebe
tile askeri hükfunet memurlan 
ve efrat tarafından işlenen efa 
!in suç addedilmemesi hakkın
da Adliye vekaleti tarafından 
hazırlanan bir kanun layihası 

Cemiyeti akvam 
meclisinde kabul edildi 

Tevfik Rüştü 
görüşülürken 

Beyin itibarı zirai 
irat ettiği nutuk 

Heyeti vekilede müzakere ve ISTANBUL, 28 A. A. - Hari
tasvip edilerek Büyük Millet ciye Vekili Doktor Tevfik Rüttü 
Meclisine tevdi olunmuştur. La Beyfendinin Cenevrede Avrupa bir
yihanın esbabı mucibesinde ez- liği tetkik komisyonunda itibarı zi-

.. 1 d kted" k". rai meselesi müzakere edilirken irat 
cum e enme ır 1• J eylediği nutku atiy~ dercediyoruz: 

"Vatanın müdafaa ve muha- "Teminatlı bir beynelmilel itiba-
fazası için tevessül olunan efal rı zirai teşkilatı vücude getirmek 
ve harekattan dolayı askeri üzere mali komite tarafından hazır
k:uvvetlerle devlet memurları- lanmış olan nizamname ve itiliifna-

. k il h me projelerini büyük bir dikkatle 
nın ve aynı ma sat, eme. e ~- tetkik eylemit bulunan Türk bey'e
reket eden efradın kanunı taki- ti murahhasaıı mütaleatı atiy&yi ko
bata maruz kalmaları mem- misyonun takdirine arza lüzum gör 
leketin menafii aliyesi nokta- mektedir: 
sından muvafık olmayacağı ci- ltilifnarne projesinin 14 üncü 

h ti b k ı ~ "h t · maddesi işbu itilô.fnamenin Akvam 
e e u anun ayı ası anzım Ce . ti" da 1 h A 

mıye azasrn n o an er vru .. 
kılınmıtt,lr.,. pa devleti tarafından 15 ağustos 

Layihanın ihtiva ettiği eaas- 1931 tarihine kadar imza edilebile-
lar şunlardır: ceğini na tık bulunmakta, dördüncü 

madde ise beynelmilel §İrketin ni
zamnameainde istihdaf olunan ikra
zatm ancak faaliyet merkezleri akit 
devltler arazisi üzerinde bulunan 
teminatlı itibarı zirai şirket veya en& 
titülerine yapılabileceğini tasrih et
mektedir. 

1 - Erciş, Zilin, Ağrıdağı 
havalisinde vuku bulan isyanla 
bunu müteakıp birinci umumi 
müfettişlik mıntakaaı ve Erzin 
canın Pulumur kazası dahilin
de yapılan takip ve tedip hare
ketleri münasebetile 20 haziran 
930 dan 1 kanunuevvel 930 ta
rihine kadar askeri kuvvetler 
ve devlet memurlan ve bunlar
la birlikte hareket eden bekçi, 
korucu, milis ve ahali tarafın
dan isyanın ve bu isyan ile ala 
kadar vak'aların tenkili emrin
de gerek müstakillen, gerek 
müşterek.en işlenmiş etvar ve 
harekat suç sayılmaz. 

2 - Kanını neşri tarihinden 
muteberdir. 

Bu layiha ait olduğu encü
menlere havale edilmiştir. Mec 
!isin bir fevkalade içtimaında 
müzakere ve kanuniyet kesbe
decektir. 

lzmir Amerikan ko -
leji hadisesi 

IZMIR 28 (Hususi) - Buradaki 
Amerikan kolejinde çıkan hadise 
hakkında ma .... if ,,-.üt~ ~.liğince ya 
pılnn tahkikat neticesi «aporla Ma
arif vekaletine gönderilmiştir. Ko
lejdeki Türk Harsını koruma cemi
yetinin reisi Muhiddin Beyin mek
tep hakkında .,.diği bazı vesikalar 
da raporla vekii!ete gönderilmiştir. 

Urlada zelzele 
URLA, 27 - Bu sabah saat ye

dide Urlada Altı defa zelzele oldu. 
Bunlardan dördü kısa ve ıiddetli, i
kisi de hafifti. Zelzele hatlar batla
maz halk evlerinden sokaklara fll"la
dı. O sırada şiddetli bir yağmur baş 
lamıfb. Hail< yıığmur altında, k•>r·· 
ku icinde zelzelenin tekerrüründen - ' korkarak uzun müddet bekledi. Bu 
dakika insanca zayiat olup olmadığı 
belli değildir. 

yol murahhası Sen Sebastiyan'ı 
ileri sürmüş ise de bunda ısrar 
etmemiştir. Tahdidi teslihat 
konferansı Cemiyeti Akvam 
ki tibi umumilik ile tetriki me
sai edeceğinden bu teşkilatın 
Cenevreden ayrılmasına imkan 
görülemedi. 
Konferansın toplanacağı yer 

taayyün ettikten sonra ı·eis 
meselesi halledildi. İngiliz Ha
riciye Nazırı Henderson reis 
intihap edildi. Bu suretle F ran
sa ve müttefikleri tarafından 
ileri sürülen ve Almanlar tara
fından itiraz edilen Çekoslovak 
Hariciye Nazırı, Beneş'in riya
seti ıuya düşmüş oluyor. Al
manlar bu reislik meselesinde 
iyi bir oyun oynadılar. Beneş'i 
geri çektirmek için lngiliz Ha
riciye Nazın gibi kuvvetli bir 
namzet lazımdı. Esasen reislik 
meselesi, nazik bir meseledir. 
Umum tarafından hüsnü telak
ki edilmedikçe, reis vazifesini 
yapamaz. 

Fakat konferansın ıçtıma 
mahalli ve reislik meselesi hal
ledildikten sonradır ki, İhtilaf 

Bu ayni ahk5.m nizamname proje
sinin 4 üncü maddesile de müeyyet 
bulunmaktadır. 

Her nekadar AkYam Cemiyeti
nin Avrupalı azasından ve itilifna
meyi imza etmemiş bulunan her hü
kumet 15 inci maddenin birinci fık
ra .. müedasına tevfikan 15 ağustos 
1931 tarihinden itibaren beş senelik 
bir müddet güzeranından sonra mu
kaveleye iltihak hakkına malik bu
lunmakta ve bu ayni bak mezktir 
maddenin ikinci fıkrasında Akvam 
Cemiyetioin Avrupah azasından ol
mıyan devletlere de tanınmakta İ•e 
de burada Akvam Cemiyeti azasın· 
dan olmıyan devletlerin beynelmilel 
itibarı zirai te§kilabna iltihakına 
müıait hiç bir hükme tesadüf oluna 
mamakadır. 

Müşkülat 
Buhranla ali.kadar bulunan zirai 

itibar noksanından mütevellit müı
külô.ta beynelmilel bir çerçeve dahi
linde çare bulunmağa çalıııldığı §U 

zamanda Türkiye gibi tamamile zi
rai olan fakat Akvam Cemiyeti aza 
sından bulunmıyan bir memleketin 
hariç bırakılmasını irişilmesi mat
lup gaye ile ne dereceye kadar telif 
kabil olacağı cayı sualdir. 

Mütevali harplerin neticesi olan 
hali hazırdaki vaziyet Türk köylüsü 
için uzun, orta ve kısa vadeli ikra
zatı zaruri kılan ihtiyaçlar tevlit ey 
lemittir. 

Fiatlerin mütemadi sukutundan 
dolayı vehameti artmakta buhınan it 
bu hal Türkiye zirai iıtihoaliitmı 
gayet müşkül bir vaziyete koymakta 
dır. 

Zirai kredinin merkezi bir ensti
tüsü olan Ziraat Bankasının ve iıbu 
bankanın kontrolu altında bulunan 
zirai itibar kooperatiflerinin mali ve 
saiti köylülerin ihtiyaçlarına kifayet 
etmekten uzak bulunuyor. 

Bu hal ve vaziyet Türk çiftçiıini 
kendisine gayet ağır ıerait Ye faizle 
ikrazda bulunan sair müesseıata mü 
racaata mecbur kılıyor. 

Bu ıuretle, mahıul halihazırda o 

bat gösterdi. Almanlar, tahdidi 
teslihat konferansına hazırhk 
olmak üzere, devletlerden as
keri vaziyetleri hakkında bazı 
sualler sorulmasını istemitler
di. Ve sorulacak olan listenin 
de bir suretini yaparak meclise 
takdim etmişlerdi. Bu sualler 
arasında, bir devletin filen hiz
mette bulunan askerlerinden 
maada ihtiyat sınıfına geçen 
askerleri ve silah ve çephane
leri hakkında sualler sorulmak 

ta idi. Fransızlar tabii bu su
allere itiraz ettiler. Suallere ce
vap vermek konferanıta görü
şülecek bir takım prensip me
selelerinin halline bağlı olduğu 
nu söylediler. Filhakika Al
manlar bir devletin ihtiyat sı
nıflarının vaziyeti hakkında 
sualler soruyorlardı. Halbuki 
ihtiyat sınıflarının asker mik
darı tahdit edilirken, hesaba 
katılıp katılmayacağı henüz 
malum değildir. Sonra Alman
lar silah mikdarını soruyorlar
dı. Halbuki silahların tahdidin
de ne gibi bir prensip tayin edi
leceği meçhuldür. Silahların 

kadar pahalıya mal oluyor ki hazan 
ıatış fiatleri maliyet fiatlerini bile 
bulamıyor. -1 

Beynelmilel kredi şirketi 
Halen her memlekette hüküm

ran olan ve heı· tarafta ayni mahi· 
yeti arzeden buhranda zirai kredi
nin. oynamakta olduiu role Avrupa 
Birliği tetkik komisyonunca atfolu
nan ehemmiyeti Türk delegaıyonu 
memnuniyetle müıahede eylemekte
dir. 

Vaaati ve ıarki Avrupadaki zi
rai memleketler miaillu beynelınilel 
itiban zirai ıirketine bizi de itlirak 
ettirmekteki fayda ve hatta zarure
ti komisyonun takdir edeceğini dele 
gaıyon ümit eylemektedir. 

Beynelmilel kredi şirketince ya
pılan ikrazata mukabil bihakkın la· 
lep edilmekte olan teminabn Türki
ye devleti kanunlarında olduğu gibi 
Türkiye Ziraat bankası teıkilat ka
nununda da derpiı edilmit olmaaı 
keyfiyeti, bu ümidi büsbütün kuv
vetlendirmektedir. 

Vaziyetin salahına ve Avrupada 
bir emri itili.fın husulüne yardmı et 
mek hususunda yeni bir fll"sat bu
lunmuş olmaktan bahtiyarlık duyan 
Türk hükumeti bu ayni beynelmilel 
tesanüt hiHiyatile mütehalli olan 
komisyonun iıbu talepteki meşrui
yeti tasdik edeceğinden ve müzake 
rabmıza zemin olan itili.f projesinde 
muktazi tadilatı yapmağı kararlaştı 
racağından tamamen emindir." 

Aliika 
Tevfik Rüttü Beyfendinin bü

tün hey'eti murahhasalar ve bilcüm 
le hazırun tarafından büyük bir 
dikkat ve alaka ile clinlenmiı, ve 
hüsnü telakki. edilmiı olan bu nut
kun muhteviyatı Sovyet, ltalyan, 
Yunan, Bulgar, ve Macar delegas
yonları tarafından ayrıca teyit ve 
takviye olunmuıtur. 

Komisyon Reisi M. Briand Tür
kiyenin bu teşekküle ittirakindeki 
faideyi takdir etmekle beraber mev
cut müıkülab saklamanıak lô.znn 
geldiğini, maamafib bu mütkülatın 
iktihaını gayri kabil olmadığından 
emin bulunduğunu ıöylemiıtir. 

Mevsuk istibbarnnıza göre Ce
miyeti Akvam Meclisi bu hususla 
eylule kadar bir çare bulunmasına 
karar venniştir. 

Teklif Kabul edildi 
JSTANBUL, 28 A.A. - Cenev

reden gelen mütemmim malUmata 
göre beynelmilel zirai kredi müesıe 
sesine Türkiyenin ittiraki hususu 
Cemiyeti Akvam meclisinde 1 talya 
hariciye nazırı M. Grandi'nin teıeb 
büıü ile müzakereye konmuş, Al
ma?•ya hariciye nazırı Dr. Kurtius 
bu hususu teyit etmiı, bunun üzeri
ne Fransız muırahhaıı M. François 
Poncet'in bu vadide yaptığı teklif 
meclisin bütün ô.zaları tarafından it
tifakla kabul edilmi§tir. 

lngiltere hariciye nazırı M. Hen
derson ile Y ugoılavya hariciye nazı
n M. Marinkoviç bu celsede mevcut 
izalar meyanında bulunuyorlardL 

Kabul olunan teklifin mefadma 
nazaran Türkiyenin Eylule kadar 
bu müeıseıeye iıtirakini temin Ye 

ınikdar ve nev'i üzerinden de
ğil de, Bütçede yapılacak sar
fiyat üzerinden tahdit mesele
si ekseriyetin noktai nazarı ol
duğu anlaşılıyor. 

Almanlar bunu teslim et
mekle beraber, istenilen malu
matın müzakeratı teshil için ol
duğunu ve bunun Prensip me
selelerile ali.kadar olmadığını 
bildirdiler. Mesele hararetle 
müzakere edildi. İngilterenin 
Fransaya taraftar olduğu anla
şıldı. lngiltereye de İtalya ilti
hak etti ve F rannzlar noktai 
nazarlarım kabul ettirdiler. 

İtalyanın bu defa cephe de
ğiştirmesi şayanı dikkattir. 
Çünkü iktisadi tahdidi teslihat 
konferansında Almanların ta
rahnı iltizam etmişlerdi. Bu de 
fa Fransızlar ve İngilizlerle be 
raber yürümeleri tahdidi tesli
hat meselesinde eski itilaf dev
letleri arasında yeni bir tesa
nüt ba~ladığına delalet et
mektedir. Tahdidi teslihat işin 
de İngilteı·enin Fransa ile bera
ber yürüyeceği anlaşılıyor. İ
talya da İıı!!İltereden avı·ılmak 

Yeni Torpidolar 
Haziranın 14 üncü 

günü lstanbulda 
ANKARA, 28 (Telefon) ~ 

İtalyada inşa edilmiş olan tor· 
pidolarımız haziranın on dör· 
düncü pazar günü İstanbul• 
gelmiş bulunacaktır. 

İstiklal harbi ma
lüllerine mükafa 

ANKARA, 28 (Telefon) -
istikliJ harbi malullerine verile 
cek mükafatı nakdiye hakkınh 
ki layiha ruznameye alınmıı· 
tır. Meclisin cumartesi in'ika
dında müzakere edilecektir. 

Arzuhal encümeni
ninin Faaliyeti 

ANKARA, 28 (Telefon) -
Meclis arzuhal encümeni her 
hafta pazar ve çarşamba gün
leri muntazaman içtima ederek 
mevcut evrak üzerinde tetkikat 
ve müzakerelerine devam et· 
mektedir. 

Arzuhal encümeninde me9'· 
cut istidaların çoğu zürraıat 
bankalara olan borçlarının tec:İ 
li hakkındadır. Bilhassa Ziraat 
bankasına olan borçlarının geri 
ye bırakılması hakkında köyler 
den ve vilayetlerden gelen mü· 
racaatların adedi pek çoktur. 

Marıilya ticaret 
mümessilliği 

ANKARA, 28 (Telefon) ~ 
Münhal bulunan Marsilya ticı 
ret mümessilliğine tetkik •' 
mukavelit dairesi reis mua viaıİ 
Enis Behiç Beyin tayini muhte 
meldir. 

Yağmur ve dolu 
MANiSA 27 (A.A.) - üç 

günden beri yağmur yağıyor 

Dün Manisanın Arpalı civarın• 
düşen doludan 150 dönüm ka· 
dar bağda zarar olmuttur· 
Kulada dolu düşmüttür. Fakıııt 
zarar yapmamıttır. 

Y ağmurlarm çizilmif afyoıı· 
!ardan bir kısmına zararı ve fa· 
kat yazlık mahsulata çok faide 
si olmuştur. 

Alakadarların bu defaki tef· 
tişlerinde sele maruz kalan yeı 
ler müstesna olmak üzere vila
yet itibarile ümidin fevkinde 
mahsul bolluğu tesblt edilmit• 
tir. 

BURSA 28 (Hususi)- Soıı 
yağmurlar lnegölde çok hasa· 
rat yapmıştır. Binlerce dönÜJll 
arazi sular altında kalmış, ha}' 
vanat mahvolmustur. Hasaıı 
Paşa köprüsünün ~yaklarmı sel 
götürmüttür. 

Radyo layihası 
ANKARA, 28 (Telefon) __. 

Milli Müdafaa encümeni radyo 
layihası üzerinde tetkikatını ik· 
mal etti. 

teshil edecek- tarz ve usulün buluıt· 
ması taalltik ettiği komiteye havai• 
olunmoıur. 

istemeyor. Binaenaleyh gele
cek tahdidi teslihat kongresiJtCI 
kadar fevkalade bir vaziyet 'hi 
sıl olmazsa, Franıa, lngilt 
ve İtalyanın Almanya ve Ru.
yaya karşı müttehit bir cephe 
almaları beklenebilir. 

.,. .,. "' 
Versay muahedeai tanziıl' 

edilirken, galip devletler, Al· 
manyayı silahlarından tecrit 
etmek İ&temitlerdi. Binaen•· 
leyh Alman ordusunun mi~· 
darını (100,000) olarak teapil 
ettiler. Alman donanmasmJll 
da beheri (10,000) tonluk dörl 
harp gemiıinden fazla olın•· 
yacağını Almanlara kabul et· 
tirdiler. O zamanın telakkisio' 
göre bu kadar gülünç dereceY' 
indirilmiş bir ordu ve donanP'' 
ile Almanyayı bir defa dalı' 
karşılannda rakip görmeyece1' 
leriııi zannederek geniş nefef 
aldılar. 

Fak at Almanlar, kendileriıı' 
tahsis edilen ordu ve donanJll1 

mikdarından azami surett' 
istifade etmeğe karar vererei'ı 
kemiyetten ziyade keyfiyet• 
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- ardan çok memur çıkacak m inhisarı 

/nhisarl•r 

Ekonomi Müskiratla 
Şekeri hakikaten pa

halı mı yiyoruz? 

B~ledigede 

Mezbaha '~ 
Kesimlik hayvan neıli-

~ih~~::::ino:;~;h:d~ _Baba ve oğul katil mi? 
satı§ teklinin değı§tırılmesı 
hakkında vermiş olduğu karara 
rağmen, vaziyet gene eskisinin 
aynidir. Mezbahaya ırelen k~
simlik koyunların satı§ı tartı ı
le değil, rees başına yapıldığı 
için, tabii celepler, toptancılar 
ve kasaplar iri hayvanları seç· 
mektedirler. 

Açıkta kalacak memur 
lar çok değildir. 

Müıkirat umum müdürü A11m B. 
Yeni aene bütç .. i ve kadrolarda ya
pılacak tmıkihat hakkında temaata 
bulunmak üzre Ankaraya gitmitti. 

Hesap ve rakkamlar kuru iddia
lardan daha muknidir. 

Bir hizmetçi yuzünden baba ve 
oğul bu vaziyete düştüler .. 

Aamı Bey dünkü ekapreale avdet 
ebnittir. Dün bir rr.:u!ıa.rı· irimiz müs 
kirat idareıinde 

yapılacak t.aaarr ;.ı 

ha.kkmda A•" ' 
Beyin mütaleası· 
nı ve ittihaz c. 

dilen mukarrera 
aonnuıtur. Asır.

Bey beyanatta 
bulunarak demie 
tir ki: 

Bir gazete dün de Alpullu şeker 
falnika$ının, memleketi m.ilyon1arca 

lira zarara soktuğundan, 15 kuruş
luk şekeri halka 35 kuruta yedirdi
ğinden bahsediyordu. 

Bu iddianın ne dereceye kadar 
doğru olduğunu anlamak için şirket 
nılidiram ile görüttük. 

Bize gösterdikleri hesaplara gö
•e, dünyanın hiç bir yerinde 'eke
rin kilosu hugiin 40 kuru,tan aşağı 
değildir. 

Ruıya da 62 kuruş 

Fransa ,, 36,80 " 
hal ya 

" 
71,50 " 

Romanya ,, 46 " 
Bulgaristan' da 45 " 
Macaristan 

" 
47,50 " 

Çekoslovakya' da 40,95 " 
Müessese müdürleri diyorlar ki: 

- Şeker hiç bi~ memlekette 15 
k11ru;a mal olmaz. Çünkü bir kilo 
!elıer bet altı kilo pancardan istih
sal olunabilmektedir. 15 kuruş ise 
Yalnız pancar bedeline bile tekabül 
etınez. Pancar vasati bir hesap ile 

teker maliyetinin ancak nrsfını teş

kil eder. Binaenaleyh nısfı diğeri İ· 
Çİn de kömür, kireç, mevaddı kim

Yeviye ve iıçi yevmiyeleri faiz ve 
fitnortiıman hesap olunursa her 
memlekette aşağı yukan ve_ bilhassa 
Avrupada şekerin maliyeti 25-30 ku 
tuş arasındadır. Bizi.m lirnanlarımı
ı:a kilosunun 7-8 kuruıa satılması; 
llıüstahsil memleketlerin fazla istih 
gaJlerini barice çıkarmak mecburiye 

tinden ileri geliyor ki her memleke 
tin bu fazlası, tı:kerin memleket ha
ıiei piyasa fiatini te§kil eder. 

Halkımızdan bazılarının zihninde 
"-•a bir nokta var ve o da ıudur: 
l'iirlriyeye Şeker hariçten 7-8 kuru
l• geliyor. Hükumetin aldıiı kiloda 
27,so kuruş gümrük zammile müs-
1•lılik halka 35 kuruşa oatılıyor. Bi
"••naleyh 7-8 kuru§a malolan bir 
!•yi Alpullu Şeker fabrikası da ay
nı fiate mal edip bu gümrük re.smi
lli kazanıyor. Veyahut gayri §Uuri 
\re gayri fenni idaresi yüzünden şe
keri 30-35 kuruta mal ediyor. Bina
enaleyh ya müessese milyonlar ka
~hJYor. Veyahut inkişafa. gayri mü
•ait bir san'at tubesi zorla yaşabh
)or. 

Yukarda verdiğimiz izahattan 
haI.ikatin ne öyle ve ne de böyle ol
llıadığı anlaşılır. 

Ruolarla trüıt meıelesine gelin
••; Rusların cihanı titreten Dam
Pİng programlarının ne olduğu ma

liirndur. Eğer Alpullu Şeker Şirketi 
l\uslarla hu bapta itilafa muvaffak 
01ınuş ise bu memleket için alkııla
ll•cak bir muvaffakiyettir. Filhftl 
l\uılar Türkiyeye karı• Dampingle
rini tatbik etmediklerini iddia etmek 
tedirler. Alpullu Şeker Şirketi ile 
!\us ticareti haı·iciye mümessilliği
nin jtilifı mucibince münhasıran 
l•tanbul ve Marmara havzasındaki 

ehemmiyet verdiler. lhtisa1 
'~hipleri Almanyanm (100) 
hin kişilik kuvvetten kat kat 
F~ik ordular derecesinde istifa
de edebileceğini söyleyorlar. 

Donanmada da ayni tey ol
llıu§tur. Almanlar, ( 10,000) 
t<>nluk gemilerinden azami de
re<!ede istifade etmek yolunu 
-ı·arkcn, yeni bir zırhlı meyda
b~ getirmişlerdir ki, bahriyede 
ır inkılap yapımJtır. 

Hacmi ( 10) bin ton olduğu 
halde (30) bin tonluk geınile
tin silahlarını taşıyan ve en se
ı·i krüvazörlerin önünde kaça
bilecek kadar süratli olan bu 
teıni!erdcn birincisi geçen haf
t;ı A.lman reisicumhuru Hin
denburg tarafından denize İn· 
diı·ilmiştir. Başka donanmala
tın en büyük zırhlılarile mü
~öldele gibi büyük işler yapmak 
için İnşa edilen bu küçük zırh
lıııın teçhizatı tabii esrarı aske
r· 1Yedendir. Yalnız 6 tane 11 
l>ı.ısluk 8 tane de 5 pusluk top
l~tı olduğu bildiriliyor. Bundan 
•tıaada tavvaı·elere karşı 4 tane 

ıeker istihlakiiıtırun '!'c 70 ni. Alpu~
lu % 30 u Rus kristal şekerı teş~I 
edecektir. Küp şekeri bundan harıç· 
tir. Ruslar bu mıntakada % 30 dan 
fazla ıeker satmamağa ve bilmuka
bele Alpullu' da başka mıntakala.ra 
şeker sevketmemeği kabul eylemot
tiı·. Bu kabil itilaflar dünyanın ~er 
tarafında mutat olan muamelah 
cariyeden başka bir şey değildir. 

Türkiye'de binle,•ce tacir vardır. 
Herkes iıtediği yerdert istediği mik

tarda teker getirtmekte hürdür. Ni
tekim bazı tüccar Bulgaristan'dan 
Çekoslovakya, Hollanda' dan şeker 
getirip burada satmaktadırlar. 

Bükreş ticaret odasının 
bir suali 

Bükreı Ticaret oda11 lstanbul 
Ticaret odasından vergilerimize ait 
bazı sualler sormuştur. Bükreş oda
sı vergilerimizin şeklini derecelerini 
halk üzerindeki tesirini, tahsil dere
cesini sormaktadır. 

Odada bir istifa 
Ticaret odası ikinci reiıi Necip 

Bey son günlerdeki fazla meıgul'.· 
yeti hasebile istifanamesini Oda bi
rinci reisi Nemli zade Mitat Beye 

vermİftİr. 
Maamafih Oda meclisinin bu is

tifayı kabul etmiyeceii ümit edilmek 

tedir. 

Çekoslovakyaya sahla
cak tütünler 

Çekoslovakya ile aramızda mü
nakit ticaret mukavelesi mucibince 
Çekoslovakya rejisi her sene mem
leketimizden tütün alır. 

Çekoslovak rejisi badema müna
kasaya ittirak edecek Türk sabcı

Jarın teklif ettikleri tütünün kendi 
malı olduğunu veya bizzat mes'ul ol
duğu mal bulunduğunu mübeyyin 
bir şehadetname ibrazı mecburiyeti

ni vazetmiştir. ............................ -............ _ ........ • 
Kambiyo Borsası 

(sterlin 1030 .. uron 15,94,00 

Dolar o 47 
' 

,. ılln& 3,36,00 

Frank 12,06,25 Pezetıı 4,86,50 

Liret 9,02,25 R.mark 1,98,75 

Fr:ınkB. 3,39,00 Zloti 4,24 

Dralımi 36,42,00 PengU 2,71,00 

frank 1. 2,44,2~ Ley 79,32 

Leva 65,10,00 Dinar 26,77,00 

Florin 1,17,25 Çervonec; 1088 
--

{ Altın 896,50 
Borsa Mecidiye 54,00 
harici Banknot 261,00 --

Esham ve Tahvilatın nevı 

istikrazı dahili 92,00 
Düyunu mııvahhade 88,25 

ikramiyeli Demiryolları 4,30 
..,.. ........ •u-:wr:wnu-.."'1t_,»._."' 

Anadoluda ve tehrimlzde
ki hayvan tacirleri bu hususta 
Ticaret odasına müracaatta bu 
lunmuşlardır. 

Oda yaptığı tetkikat netice 
sinde bu şikayeti muhik bul
mu,, ayni zamanda rees başına 
hayvan satılması yüzünden hay 
van ne11linin bozulduğu, hay
van cüsselerinin -daima irileri 
kesildiğinden- küçüldüğü neti 
cesine varmıştır. 

Ticaret odası bu nokta üzeri 
ne belediyenin nazarı dikkatini 
celbetmek istemişse de, beledi
ye tartı şeklinin üç aydan evvel 
tatbik edilemeyeceii cevabını 
vermittir. 

Haliç şirketi için karar 
talik edildi 

Haliç şirketi hakkında belediye 
daimi encümeni dün son kararını ve
recekti. Fakat vaziyet bir daha tet
kik edilmiş ve ıehir meclisinin bu 
kararı vern1esi lizım geleceği anla

şılmıştır. 

Ekmek fle Fırancala 
fietleri 

htanbul Belediyeoinden: Mayı
sın yirmi altıncı Sah gününden iti
baren Ekmek dokuz ve Francala on 
üç kuruştur. 

itilaf 
Oldu amma! 

Tüccar navul ücretleri
ni yüksek buluyor 
Seyrisefainle v~purcuJar araıın

da Karadeniz hattı üzerindek.i son 
anlaşma ticaret aleminde umumi 
bir şikilyet ve itiraza sebebiyet ver
mi,tir. Seyriıefain - vapurcular an

laşmasının bayırlı ve nafi bir netice 

,• ereceğini bekleyen ticaret erbab•, 

navlun tarifesinin !Ok fena te:rtip e

dildiğini görmüşlerdir. Hatta iddia 
edildiğine göre, yeni tarifede yu

murta, fındık gibi ihracat eıyanuza 

konulan yüksek navlun, bu ihracat 

e§yamız üzerinde aksi tesir yapa

cak mahiyettedir. 

Ticaret odası bu vaziyet karıı
sında harekete geçmjı ve vapurcu
lar birliğinden bu tarifenin mahiye

ti h~kkında mufassal malUmat ve

rilmesin; istemiştir. 

Alakadarlar bu itin tetkiki ıçın 

Ali Baba İsminde bir adamla o
ğulları Kemal ve ' bahriyeli Ihsan, 
kömürcü Hasanı öldürmek cürmile 
maznundurlar. Ali babanın Kadriye 
İsminde bir hizmetçİ§İ var. Bu kadın 
evvelce Hasanın evinden bazı efya 

çalarak Ankaraya kaçını§ ve oradan 
tekrar lstanbula gelerek Ali Baba
nın yanına gİrmi,tir. Hasan, araya 
araya Kadriyenin izini bulmuş, fa

kat Ali baba ve oğulları kendisine 
Kadriyeyi teslim etmemişler. 

Bu yüzden aralarında kavga 
çıkmış Ali Baba ve oğullarının 
Hasaıu öldürdükleı·i iddia>- edile
rek her üçü de tevkif edilmit. Bu 
baba ve oğulların Ağırceza mahke
mesinde muhakemelerine devam e
dildi. Dinlenen şahitler arasında Ali 
Babanın refika•ı iffet H. da vardı. 
iffet H. dedi ki: 

- Efendim, yatıı zamanı idi. Ka
pı çat çat çalmdı. "Kim o?" diye 
seslendik. Aç diye bir se• geldi. Ben 
efendi sandım. Meğerse kömürcü 

Hasan Ef. imiş. Derken içeri girdi 
bu adam. 

- Ne İstiyorsun evladim? diye 
sordum. Dedi ki: 

- Kadriyeyi almağa geldim ... 
Kadriyeyi niçin aradığını biln1e

diğim için korktum ~ 

- Yok hurda, o dedim ... 
Arkasından bizim Efendi geldi. 

O da, benim gibi Kadriyenin Kadı
köyünde misafirliğe gittiğini söyle
di. 

Ondan sonra Hasan Ef. benim 
elime sarılaralı: Öpmeie haşladı: 

- Dünya, ahiret hem tirem ol! 
diye söyleniyordu. Biraz da çakır . 

keyifti Sonra çıktı gitti, bir daha da 
gelmedi. Ben bundan batka bir !"Y 

bilmiyorum." 

Müteakiben diğer bazı şahitler 

dinlendikten sonra Kadriyenin :zor

la ııetirilmesi için muhakeme 18 ha· 
2İrana talik edildi. 

A 

Komünist Hasan Ali B. 
Komünistlikten geçenlerde ajır 

hapse mahkİım olan Hasan Ali Ef., 
bundan epeyce zaman evvel diğer 

altmı§ maznunla birlikte yapılan 

gıyabi muhakemesi neticesinde 3 ay 

hapse mahkilın edilmişti. 
Hasan Ali bu gıyabi karara iti

raz etmişıjr. Dün Ağırceza mahkP.

mesinde yeniden duruımasl yapıla

caJ.tı. Mahkeme, bunun temyizden 
nakzen gelen e•ki davaaile tevhiden 

rüyeti hakkında bir karar verilmek 
üzre ır..uhakemeyi 2 hazirana tehir 

etti. 

Katilin deli olduğu 
anlaşıldı 

lktısat vekaletinde muhtelit bir ko- Kadıköyündc, Kurbağalı derede 
lnisyon teşkili muvafık olacağı fiık- karısını öldüren lsmail Hakkı Beyin 

rindedirler. , dün muhakemeoi yapılacaktı. Maz. 

nunun Bakırköy bimarhaneainde bu 
lunduğuna dair rapor verilmiştir. Bu 
rapor, dünki.i celsede okunmuı ve 

bazı noksanlarının ikmali için mu· 
hakeme 25 hazirana kalmlştır. 

Kaçakçılar filmi faciası 
Kaçakçılar filmi faciasının mnha 

kemesine dün Ağırcezada devam e
dilecekti. Ancak maznun Talat Bey 
Adanada turnede olduğundan kendi 
sine tebligat yapılamadıiı anlaşddı 

ve Muhakeme tehir eılildi. 

Bir müstantik aleyhine 
dava açıldı 

Askeri ra~at umumi müdürü Sa

dık Ali B. tarafından 4 üncü İstin

tak hakimi aleyhine bir hakimden 

!İkiiyet davası açılmıtlır. iddia edil

diğine göre Sadık Beyin alakadar 

olduğu bir had,.enin tahkikatile meş 

gul olan müstantik, bir tahitin ifa

desini alırken Sadık Bey için: 

- Bu adam Gülhan Beyine ben
ziyor demiştir. 

Sadık Beyin istidası üçüncü C'eza 

mahkemesine verilmi,tir. 

Kırlangıç vapuru davası 
3 Haziranda muhtelit Türk - Yu

nan mahkemesinde seyrisefain ida
resinin Yunan hükUmeti aleyhine 

açtığı Kırlangıç vapuru davası gö
rülecektir. 

Dün ı6 dava ııörülmü, fakat An
kara itilifnameai mucibince bunlar 
gayri kabili kabuJ cörülerek redde

dilmittir. 

İranilere dün ayin 
yapbrılmadı 

lranhlann Muharremin onuncu 

gecesi yapmaları mutat olan matem 
ayinine polisce müsaade edilmemiı

tir. Bunun sebebi 1 ran konsoloslu
ğunun vilayete müracaatla lranda 
memnu .! olan bu matem ayinine mü 

saade edilmemesini rica etmiş olma 

sıdır. 

Maamafih lranltlar dün bermu
tat Seyyitahmet deresini ziyaret et

mişler, fakat ayin yapmamıılardır. 

- Her idareC 
olduğu a-ihi, tne5:" 

saatinin çoğalbl 

ması dolayı•ile, i 
daremi~de dahi 
bazı taaarruflar 
yapılrruıtır. 

ASIM BEY 

Fakat açığa çıkarılacak memur
ların adedi, çok denilecek derecede 
değildir. Bunlar yerlettirilinceye ka 
dar açıktan memur kabul edilmeme 
ıi mukarrerdir. 

- idarede müstahdem mütekait
lerin kfımilen çıkarılacağı ıayidir? 

"- idaremizde halen çalışan mü
tekaitlerin hepsinin çıkarılacağı hak 
kındaki şayilalar kat'iyyen doğru 

değildir. Vazifesini yapan her me
mur mevkiinden emin olabilir." 

istihbaratımıza nazaran yeni 

kadro 1 hazirandan itibaren tatbik 
olunacak ve liZ'ım gelen tebligat ya
pılacaktır. 

Müskirat idaresinin Kabataşta 

yaptırdığı büyük müskirat ambarı 

için son sistem seyyar bir vinç ge

tirilmiştir. 

Vincin dün de tecrübeleri yapıl
mış, müsbet netice alınmıştır. Tec

rübe esnas1nda Asım Bey de bulun 
mu~tur. 

Satılan evrak 
Tahkikat bitti ve rapor 

gönderildi 
Sultanahmet mahzeni evrakın

dan sablan kıymetli evrak hal<kmda 
ki Maliye hey'eti teftişiyesinin bir 
müddetten beri yapmakta olduğu 

tahkikat bltmittir. Maliye hey'eti 
tefti,iyeai bu huıuıtaki raporunu 
tanzim ebni§ ve Maliye vekaletine 
göndermiştir. Hey'eti teftiıiyenin 

raporda kıymetli evraktan bir lac
mmın sablrruş olduğunu bildirdiği 

muhakkak olmakla beraber, hakiki 
mahiyeti hakJ.ında ketum davraml
maktadır. 

Ist. Polis müdürlüğünden: 
Telsiz telefon ahizesi istimal edenlerin ve 

etmek iatiyenlerin ruhsatname almaları mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bili ruhsat 
radyo ahizesi istimal eyleyenler hakkında şid
detle takibatı kanuniye icra edileceğinden 
henüz ruhsatname almayanların posta telgraf 
telefon umum müdürlüğü namına lstnnbulda 
büyük postahane binasında telsiz telefon şir
ketine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

. - - - --bu kedaı:ıl:ID>vetii bir silah;-sa---d,;-ko~isyonda- çok etrafli-ma- tediyatta . bulunmak için m.;ı- - - Rusya, bir malı, yerli pi-
du-. hl d .1 b yeni bip olmasını endişe ile telik- lumat vermiştir. Rus Hariciye satmağa mecburdur. Bir taraf yasada satılan fiatJ;en daha a§a-

Cep zır ısı enı en u k Al 1 k · · 1 - · ek R . _ . d 
1905 

t d etno- ki edenler ço tur. man aı·, omserının varaıgı ııetıce şu- parayı tediye etm için us- ğı satmamak için mütekabili-
sıla~ın ıca ~· d he r. etli 1936 senesine kadar, Versay dur ki, Rusya bugünkü iktisadi ya da eşya satınak vaziyetinde yet esasına istinat eden bir mu· 
tu~ ı~dı d"I 8 ~r d~ em~•r-m- muahedesile inşasına hakları buhranı te§dit etmek şöyle dur kalınca; damping yapıyor diye kavele imzalamağa hazırdır. 
telakkı e ı me lt;O;t . ~~dil olan üç gemiyi daha bitirecek- sun, bilakis bunu tehdit edi- yaygara koparmak doğru de- Bu, çok ehemmiyetli bir tek-
dur Kı, dretnodt . . 1':hıcla. da j !erini yani dört çep zırhlısına yor. Litvinof, rakkamlarla it- ğildir. lı"ftı"r. Teklifin" ma-nası şudur ki, 
d" v· zaman enız 51 a aım b"ld" ek - · ki R ıgı . . k'ı- 1 t ki on- i sahip olacaklarını 1 ırm te- pat etmıştır • usya, Alman- Litvinof Rus ihracatının hiç bı"r memleket, bir malı, ha-
.. le bil" ın ı ap 0 muş u ' · A 1 1 1 ' 
oy lk" h aemilerinin dırler. yanın, vuıturyanın, ta yanın fazlalatmasmın da mübaliga- riç piyasalarında kendi piyasa-
dan evve 1 arp " " " " d" • • 1 k ti · · h . b" GI ·i azalmıştı. ve ıger sanayı mem e e erı- dan ibaret olduğunu filhakika sında sattığı fiatten daha atağı 
kıymetı ar .lY· eı dan sonra Cenevrede toplanan Avrupa niıı sinai istihsallerinin en bü- son senelere nisbetl~ ihracatın satmayacaktır. 
Dretnotun ınşasın . b" ı--· t tk"k 1 oını"syonund~ ·· k ·· t · "d" B h 1 k 1 • 1 · nisbetlerı de- ır ıgı e 1 < a yu muş erısı ır. U ranın se- arttığını fakat harpten evvelki Bir çok mem e et erin, 
bahn kuvvet erın d · lesı· de mevzuu b b" f I · t"hsal · t"h ' b J 1 b' . . l .1 ·ı Almanya a· ampıng mese e ı, az a 15 1 ve az ıs ı - Rusyaya nispetle bazı emtia vergi ve sair se ep er e ır ma-
ğıştı. ngı te!e ı e 1 T zlerin bahsolmuştur ki, dolayısile lak olduğuna göre, eğer Rusya .. . .. . lı ihracat fiatından daha çok u-
rasındaki nısbet, og_ı 1 sına Rusya 1·ıe dig" er devletler arasın bu istih•alin müşterisi olmasay ~zerın~~ hl en?z .ger5ıde buAlun.du 

d t t ınsa • - t cuza sattıkları malumdur. Me-
lehine iken, re no . • l dakı· mu··nasebat ile alakadar o- dı, sanayi memleketleri daha g_un.uh soy emış ır. onrba h r1dan 

b t za t t seli viski lngilterede imal edil-
başlandıktan sonra. nıs ': 8 

1 
lan bu meseleyi tavzih etmek fena biı· buhranın zebunu ola- ın 1 raca ını mevzuu a .•e e-

t 1 1 A k b 1 k b k diği halde Londrada her yer-
mağa başladı. ngı ter~ ı e - istedik. Çünkü Rusya ile diğer caklardı. re , . l1; mem e ett_e ~on ır aç 
manya anısındaki b~h.~ reka- cihan devletleri arasındaki ik- Litvinof, Rusyanın hariç pi- s~~e ıçınd~ ter:yagı ıh~acat~ın den daha pahalıya satılıyor. Çe 
bete ve nihayet buyuk harbe tisadi münasebatın tanzimi gü- yasalardan aldığı mallar hak- yuzde sekız yuz arttıgını soy- koslovak şekeri hariçte Çekos-

ld C Zırhlısının lemı· •tı"r lovakyadan daha pahalıya satı 
münceı· o u. ep . nu··n en ehemmiyetli siyasi me- kında malfımat verdikten son- ~ · 

d d t k d ehemmı 1 1 b lıyor. Ruslar, hariç piyasaların 
ica ı, retno a ar - selelerindendir. Bu vesi e i e ra harice sattığı mallara temas Fakat bütün bunlar, ta ii d I k 

1. d h" ı Al anya bu ge d iri a, mem e ette satıldığı fiat-yet ı a ı o sa, ~ . - şunu da sö~le~ek la~ım ır . ·, ederek, madem ki 'her malı pe- Rus yanın davasını müdafaa i-
milerden ancak dort. ~ane ;şa Rus yanın bırlık komısyonu ıç- şin para ile satın alıyor; mal çin söylenmittiı-. Litvinof'un tan daha ucuz fiata mal sat
edebileceğinden ve tg~r h~".- timalarına iştirak etmesini is- satmalıdır ki, satın aldığı eşya- aradaki ihtilafı halletmek için mamağı teklif etmitlerdir. 
Jetler arasında da ba 

1 
rı. taldı- temeyenler, Cenevredeki te- nın parasını verebilsin. Filha- ortaya attığı tekliftir ki, taya- İtiraf etmek lazımdır ki, bu 

di teslihat muk~v~le en d 0 u- maslardan sonra fikirlerini de- kika bu mantıktaki kuvveti nı ehemmiyettir. Hariciye kil- toklif kabul edilecek olurıa, tat 
ğundan, bu yem ıcat _ iet~o- ğiştirmiş olmalıdırlar. takdir etmek lazımdır. Madem miseri, Rusyanın çok ucuza bikalı kolay olmayacakbr. Çön 
tun icadından so~ra h_ası 0 an Hariciye komseri Litvinof ki Rusya satın alıyor. Ve ken- mal salığı hakındaki iddialara kü Rusya gibi bir memlekette 
siyasi meselelerı doguramaz. · • · i akl<ın disin redi a ılma or t in 

Soruyoruz! J 
Geçenlerde lstanbulda 

numerotaj itlerinin neden 
battan savma yapılmış oldu 
ğunu sormuı ve alakadar
lardan cevap beklemiştik. 
Kimae cevap vermedi. 

927 de numerotaj ışını 
Üzerlerine alanların elleri
ne bir de talimatname ve
rilmişti. Şimdi faaliyette bu 
lunan tahrir komisyonları 
her sokağa girdikçe, bu ta
limatnameye hiç ehemmi
yet verilmemit olduğunu 
görüyorlar ve üç, dört sene 
evvel bu kadar para sarfe
dilerek, yapılm19 gibi gös
terilen bir itin maalesef göz 
boyacılığından başka bir 
şey olmadığını anlayorlar. 

Ti 326 müsakkafat tah
ı·irinde konulan numaralar, 
yangınlardan ve sair tahav 
vüllerden değişmek icap e-
derken, üç, dört sene evvel, 
fazla yorgunluk olmasın di
ye aynen ipka edilmiş. Bir 
çok caddelerde ayni numa
ralar bir kaç defa tekerrür 
ediyormuş. Meseli Beyazıt
tan başlayarak Aksaray 
polis karakolunda nihayel 
bulan ve o zaman Ordu cad
desi tesmiye edilen caddede 
10 numara bir tane olmak 
lazım gelirken, üç tane var
mış. Halbuki iddiaya naza
ran İstanbulda numaraları 
doğru konmuş bir tek so
kak ve cadde yoktur. 

Ortada ,imdi müsakka
fat tahriri üzerine meydana 
çıkan bir hakikat var. Etek 
dolusu para sarfedilmiş, fa. 
kat iş yapılmamış. Acaba 
koca şehri böyle Arap sa
çma çevirenlerden yaptıkla 
rı yarım yamalak itin mes
uliyetini aramak lazım gel
mez mi, diye 

Soruyoruz! 

Sigorta •• ışı 

Ticaret umum müdürü Naki Bey 
dün ani olarak Anknradan şehrimize 

gelmiıtir. 

Naki Bey doğ
ruca Ticaret mü .. 
diriyetine gelmiş 

ve müdiriyette 

geç vakte kadar 
meşgul olmuıtur. 

Naki Rey bir 
aralık siııortacı 

hk komisyonu rei
si Zühtü Beyi 
nezdine davet e
derek kendiıile u- NA~( BEY 
zun boylu zörüımüttür. 

Naki Beyin bu seyahatinin ya
kında müddeti hitam bulacak olan 
si,.orta tarifeleri meaelNile ve ser .. 

best mıntaka iıile alakadar olduğu 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Naki Bey dün kendiaile ırörüten 
bir muharririmize demiıtir ki: 

- Serbest mıntaka hakkında ve
rilmiı bir karar yoktur. Bir iti ta-

l kip için lstanbula geldim. Yarın 
akpm Ankaraya avdet edeceğim. 

etınek kolay değildir. Rusyada 
para bile büyük bir mina ifade 
etmez. Paranın kıymeti haddi 
zatinde ziyade kullanan ada
mın hüviyetine göre değişir. 
Batka memleketlerde de fiat
lan tesbit etmek kolay değil
dir. 

Hülisa bir çok müşkilit ol
makla beraber, Litvinof'un tek 
lifi, Rusya ile Garbi Avrupa 
devletleri arasında bir itilaf 
arayıp bulmak için zemin ola
bilir. Teklifin aynen kabul e
dilmesi lazım gelmez. Esasen 
teklifin ehemmiyeti, umumi 
bir tedbir olmaktan ziyade, 
Rusyanın garbi Avrupa devlet 
!erile anlaşmak için hüsnüniyet 
le çalışmakta olduğuna delalet 
etmesindedir. 

Eğor birlik komitesi Rusya 
ile diğer devletler arasında ik
tisadi münasebata bir nizam 
venneğe muvaffak olursa, baş
ka hiç bir tey yapmasa dahi 
kendisinden beklenen vazifeyi 
fazlasile yapmıt olacaktır. 

ti 
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Gelen evrak geri verilmez 
J Mü,ldeii geçen nüshalar 10 kuruı 

• 1 ır. Gazete \e m:ıtbaay• ait iti• 
in n.iidirİyele müracaat ediJit. 
Gazetemiz ilinlann meı'uliyetiN • 1bul etmez. 

r 
Bugünkü Hava J 
Dün enfaz1a hararet 23 , 

1 . 

r 

. ' 

. ; 

en az 14 ti. Bugün ruzgar 
m"itehavvilhava bu.utlu ve 
çis!nti muhtemel. 

Ekstra ekstra 
• ı İstanbul vilayeti mali idaresi 
1 
• e lstanbuldaki sinemalann a

r 
,. ası açıldığını her kes duydu. 

-!atta rivayetlere inanmak la
·ı 1 ım gelirse Londrada bulunan 

:arn Ağa bile işitmiş. Efendim 
"~nim pek iyi hatırımdadır. Ge 

1 , ı en sene de gene Defterdarlıkla 
inemaların bu mevsimde arala 

r 
ı açılmıştı. Anla,ılan, havala

r 
~ ı ın, tabiatın işleri yürüten 
s ı ,ıantık üzerine hayli tesiri var. 
• . 1 alnız geçen sene Defterdar B 
• , alnız idi, Bu sene Vali Muhid

ı , lin Beyle beraber. Bu da bir 
ı erakkidir. Geçen sene bu iki 

8
• ~emur, sinemalara kimlerin be 

ı: 
ava girecekleri hakkında hem 
ikir değildirler.Ben bu satırlar 

ı. • Defterdarlığın sinemacılara 
( 

ı .tırşı gösterdiği azim ve naka-
< iii tahammül güçlükten bahse 

ecek değilim. Zaten bizim ma 
ıye memurları tahsil edeceği 
erginin hazineye bir ayak ev
el girmesini ve "kendisinin 
ıes'uliyetten halis olmasını,, 
üşünür, başka şeye hele bu va 
:dat membaının kuruyup ku
umayacağına bakmaz ve bü
un mükellefleri onun doğru 
•mnettiği mülahazalarını tat-

1 ika mecbur addeder. Bu naza 
11 i düşünce maalesef seneler ve 

enelerden beri söküp gelen bir 
1 .aleti ruhiyenin mahsulüdür. 

)yle (şıp!) diye koparılıp atı
'lmaz. 

1 Benim asıl hayretimi mucip 
, lan §CY bizim Vali muavini 

~' ' teyin şu sözüdür: 
<' · Kendilerinden sormuşlar: 

1 - Efendim! Sinemalar baş-
' lyınca içeriye artık müıteri al 
nayın diyorsunuz! Bir çok se
iı·ciler sonradan gelir ve girer 
er, dünyanın her yerinde böy
edir. Bunu nasıl terviç buyur-

' ı lunuz? 
1 

- Ne yapalım efendim; Ha
ir:enin nef'ini korumak için bu 
edbiri aldık.. Her kes badema 
ıuna alışır ve nasıl vapuru, 

ı imendiferi kaçırıyorsak sine
nayı da kaçıracağız! 

: } Ço~oğru Muavin Beyfen-

Pol, doğduktan on yedi se
ne, üç ay sonra kendisine ilk de 
fa olarak bir metresı buldu. 
Jorjet isminde terzihanede ça
lışan ğüzelce, esmer bir kız .. 
· Doğduktan on yedi sene, üç 
ay, on beş gün geçmişti. Hep
sini kaybetti. Yaşlarını değil 
ha, Jorjeti! 

Kabahat kendisinin! Bütün 
akıllı gençlerin yaptıkları gibi, 
bu muv;ı.ffakiyetini herkesten 
gizli tutacak yerde, saadetini 
tanıdığına,. tanımadığına ilin 
etmişti. Jorjeti öyle methedi
yordu ki, arkadaşlarından Jul, 
kendi menfaatine de hizmeti 
gözeterek, Pola bir tevazu ver
mek istedi. Yani açıkcası, Jor
jeti Polun elinden aldı. 

Bir başkası Pol'un yerinde 
olsaydı, belki verilen dersi ib
ret telakki ederdi. Halbuki bu 
genç pek erken sefahate alış
mıstı. Jorjetin bıraktığı boş ye 
ri L..ıldurmak için taharriyata 
başladı .Gene terzihanelerin bi 
rinde çalışan Odil isminde u
zunca boylu, sarışın bir kızla 
ahbap oldu . 
Onbeş gün sonra Odil de Jül 

isminde bir arkadaşı tarafından 
uçuruldu. Kafes gene boş kal
mıştı. 

Polun üçüncü bulduğu kızın 
ismi Klodin idi. Bu terzihane
de çalışmayordu. Ne sarı§ındı, 
ne esmer! Kırmızıya çalar saç
ları ve çok fettan bir edası var
dı. lki hafta sonra o da Jül'ün 
tuzağına kapıldı. Polu bırak
tı. 

Teselli dünyası bu! Bu sefer 
Pol Bebi isminde birini buldu. 
On beş gün doluncaya kadar 
o da ötekilerin akibetine uğra
dı. 

Bir defa nasıl baılarsa, hep 
öyle gidermiş. Hakikaten hep 
öyle gitti. Ne zaman Pol uğra
şa, çalışa şirin bir şeycik buldu 
mu, on beş gün geçmeden Jül 
elinden alıyordu. Vakıa Pol 
günün birinde hep bunlardan 
ayrılacağına göre, kendisine bu 
yolda teshilat gösteren Jüle te
sekkür etmesi lazımdı. Halbu
ki o kızıyordu. Jül' ün takip et
tiği usul kanına dokunuyordu. 

Hatta bir gün, yolda kar§ı
laştıkları zaman, on sekizincisi 
ni de alıp götürdüğü için zaval
lı Jül' e çok kaba muamelede 
bulundu. 

Bereket versin ki, Jül, insan 
lar arasındaki yeni muaşeret 
tarzlarını biliyordu. Arkadaşı
nın kaba muamelesine hiç kız
madı: 
-Canım, hiçyoktan mesele çı 

karıyor$un, dedi, bizim gibi iki 
eski arkada§, bir kadın için §İm 
di biribirimize gireceğiz? , 

- Ya!!! .. Zatıaliniz demek 
böyle düşünüyorsunuz . 

di. Himmeti alinizle kaçıraca
ğız! 

Var mı ? Yok mu ? 
Bana doğrusunu söyleyecek 

biri varsa alnını kanılarım: 
Damping var mı? Yok mu? 

FELEK 

'1 i /l i y € i 'in tejrikası: 44 

·:JWKol3 
1 

'. 1 :ekti. Kerime mutlaka Adada 
1 

• <almak iateyordu. Halbuki lb-
' •ahim Bey de Bursa'ya gitmesi 

' 1 ıuausunda israr ediyordu . 

1 
f Yusuf Pa§a kızına gittiği za

. ı ınan Kerime bir köteye büzül-
~ ınüt dalgın dalgın çamları sey
t rediyordu. Kadri'nin sükutu 
a ıenç kızı endişeye düşürmüştü. 
• Yegane H. dan henüz hiç bir 
ı haber alamamıştı. Esasen ken
ı disi de arkadaşının köşkünü 
c pek tenha ve sessiz görmüştü, 
ı ki, bu da ayrıca manidardı. Son 
, ra Bülbül Yegane H. ın evinde 
, niçin bu kadar kalmıştı. Kızın 
ı D zamandanberi görünmeyi§i 
1 pek acaipti. Vakit geçtikçe 
1 ge, ç kızın endişesi artıyordu. 
, Ba~ına bir felaket geleceğini 

hissediyordu. Bu vaziyette ha
et 1 uile yalnız başına uğraş
eııler ·ecburiyetinde idi. 

İşte babası odaya girdiği za
man Kerime H. bunları düşü
nüyordu. Yusuf Paşa hiç bir 
§ey olmamıı gibi kızına yaklaı
tı, lakayt bir tavurla elini okşa 
dı • 

- Bu akıam İıtanbul'a dö
neceksin .. Söyledim eşyalarını 
toplayacaklar .. 

Yusuf Paşa bu sözleri hiç 
bir girizgah yapmadan, dam
dan düşer gibi, söylemişti . 

Kerime bu kat'i emir karşı
sında dona kaldı. Adadan gide
cek olursa Kadri izini tamamen 
kaybedecekti. 

- Aman babacığım, nasıl o
lur? Daha dün geldim. Rahat
sızım. Yol yorgunluğu da beni 
büsbütün sarstı. Müsaade bu
yurun da burada bir hafta ol
sun kalayım .. 

Yusuf Paşa kaşlarını çattı, 

- Fransız ç:ıdan -

Yeni neşriyat 

Gasson'un eserleri 

Mübahat Beyin tercü
meleri ve ideal büro 

Büyük İngiliz ameli hayat 
mütefekkiri Gasson'un iki sene 
den beri tabedilen kitaplarının 
mütebakisinin tab'ını Milliyet 
matbaası deruhte etmiştir. Mil. 
liyet matbaası tarafından tabe
dilecek kitapları da evvelkileri 
tercüme etmiş olan muallim 
Mübahat Bey tercüme edecek
tir. Mübahat Beyin Gassondan 
tercüme edeceği yeni eserlerin 
bir kısmr şunlardır: 

1 - İdeal büro 
2 - Yeni müşteri bulmak 

san'ati 
3 - En iyi ticaret mektup

ları 
4 - Para kazan 

mes'ut et. 
5 - Camekanlar 

canıdır. 

mes'ut ol, 

ticaretin 

6 - Seyyarlar nasıl çalışma
lıdır? 

Bu eserlerden İdeal büro İ
simli eser üç haftaya kadar mü 
nevverlerimize takdim edilecek 
tir. 

Mimar 
Ayda bir intişar etmekte olan 

(Mimar) mecmua,.nın (5) inci nu
marası intiıar ebniştir. 

sert bir sesle: -
- Sen benim sözümü dinle .. 

dedi. Rahatsızsan Bursa kaplı
calarına gidersin .. Bir şeyin kal 
maz! 

- Aman babacığım, müsaa 
de buyurun, bari bir gün daha 
kalayım .. İstirahate çok ihti
yacım var .. 

Kerime babasına kendi isti
rahati namına yalvarıuıyordu. 
Ada' da bir gün daha kalsa vazi 
yeti biraz anlayabileceğini ve 
bu suretle beynini yiyen üzün
tüden kurtulabileceğini ümit 
ediyordu . 

Fakat Yusuf Pa,a fikrinde 
israr etti: 

- Haydi kuzum, bu saçma 
lakırdıları bırak.. Y orım saate 
kadar hazırlanıp benimle bera
ber İstanbul'a gelirsen gelir
sin .. Yoksa karışmam ha ... 

Kerime babasının kat'i mera 
mı karşısında israrın beyhude 
olduğunu anladı. Bir iki kere 
hıçkırdıktan sonra boynunu eğ. 
di. 

Yusuf Paşa kızını iskeleye 
götürmek İçin köşkün kapısına 

1 Çapras kelimeler 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 

cinsi eşya 
Rendelenmiş çam tahtası 
Tereyağı 
Tarama havyar 
Kestane hülasası 
Demir makine aksamı 
keski 

1 S. Adres ,, 25500 Demir testere 
223 Bili ,, 945 Çam tahtası 

Yukardan aşağı 2 parça ,, ,, 196 Makine aksJ mı 
1 S. C Z 10 30 Vernikli boya 

1 - Y umutak tabiatli, sakin a

dam (5) Uçmak için (5) 
1 S. A H Bila 74,500 Vaketa deri 

2 - Büyüklük ( 6) Akrabadan bi

ri (4) 
3 - Derviıin ibadeti (5) Su ka· 

Balada muharrer eşya Transit olarak İstanbul ithalat güm· 
rüğü müdiriyeti satış komisyonu tarafından 3-5-931 tarihin
de bimüzayede sahlacağı ilan olunu•. 

tılmamıı ( 5) ı 

Demiryollan idaresi 4 - Leke, eaer (2) Cenubun ak-
si (5) Su (2) ı 

(Devlet 
5 - Yangın (5) 
6 - Düşman elin,e düıen ( 4) Es

kilerin bastonu (3) ~ 

Haydarpasa Demiryollar mağazası müdürlüğünden: 

7 - Ben (3) SiJ ri taraf (2) Bi
rinin aleyhinde bulunmak (3) 

8 - Arkadaş (2) Kannca kadar 

(6) 
9 - Ceketin iç lcumaşı (5) Bir 

vilayet merkezi (3) 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak (S) kalem linolyom, 
takım çeliği, lokomot'f bacası için kafes tel, hakkiye işi gibi 
malzemenin pazarlığı 1-VI-931 tarihine müsadif pazartesi 
günü icra kılınacağından tal"plerin yevmi mezkur saat 9 dan 
11,30 kadar ispatı vücut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri 
i"ıin olunur. 

10 - Nota (2) Uzağa işaret (2) 

Tok değil (2) 
11 - Kör (3) Tevakkuf, istira

hat (4) Renk (2) 

Beyoglu Toka tlı yan yanında moktep sobk J:'i. 

.ii'H füH:l:'' flergün >abahtan a'cşama kndır. L' . i 

Kartal icra,ından: 
Nişan ve Artaki efendiler

le Nevart ve <.r.!nik hanımla
rın şayıan ve müştereken mu
tasarrıf oldukları kartalda 
kumlar m~vkiinde kain iki 
kıt'a l:ostanın izalei şnyuu 
zımnında açık arttıama ile 
4-7-931 saat 15 de sahlaca
ğından talip olanların kıymeti 
muhamminesi olan dört bin 
liranın yüzde on pey akçesi
le tarihi mez· urda ve şart
r ames'.ni gö mek isliyenlerin 
28-5-931 tar .hinden itiba.en 
Kartal Suıh İcrasına müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

' -Yaz mevsimi için -ı 

BEBEK'te 1 

1 

Kiralı~ lalı 
Dalyan HnUnde Salp Bey 
yalısı mötıllell olarak ki· 
ralıktır. Derunundakllare 

müracaat 

Zayi - Ahmet namına mah
kuk tatbik imzamı gaip ettim. 
Mezkur mühürle kimseye tor· 
cum yoktur. Yen isini hakket
t receğimden zayiin hükmü 
yoktur. 

Liman şirketi müteahhitle· 
rinden Ahmet Şanko 

perdeleri-s~m-sıkı kapalı bi;-müthiş bir- ac;- hissediyordu. 
kupa arabası getirtmiıti. Bu Hafızasını topladığı zaman 
suretle Yegane H. ın köşkünün bu acıyı bir kat daha arttıran 
önünden geçerken bir şey göre bazı elim hatıralar dımağına 
bilmek ümidi de kalmayordu. üşüıtü. 

Kerime böylece İstanbul'a Kendini bu tuzağa İbrahim 
döndü. Ertesi gün ak§ama doğ Bey düşüı·müıtü. Kerime'nin 
ru, içi kan ağlayarak Mudanya müthiş tehlikelere maruz bulun 
vapuruna bindi. duğu da bundan anlaşılabilirdi. 

Mudanya'ya geldikleri za- Olduğu yerde daha rahat 
man Yusuf Pata bir arabaya, bir vaziyet almak istediği za
Kerime ile halası da diğer bir man ellerini, ayaklarını bağla
arabaya bindiler. Dört saatlik yan ipler etini keser gibi a
hir yolculuktan sonra Bursa cıttı. Başında bekliyen adam 
ya vardılar. Bursa'da girdikleri çuvalın kıpırdadığını görünce 
kocaman konak Kerime'ye bir şiddetli bir tekme ile kendisini 
zindan kadar kasvetli göründü. rahat durmağa davet etti. 
Konağın büyük kapısı kapanın Kendisini bu sandalla nereye 
ca genç kız bütün ümitlerinin götürüyorlardı.? Kerime nere
mabvolduğunu hissetti. Kadri de idi Kerime'nin istirabını 
Bey, hayatından tamamile si- düşünmek, ciğerlerini kavuran 
!inmiş gibi idi. susuzluktan fazla kendini muz-

Kadri Bey, kayığın yalpala- tarip ediyordu. İbrahim Bey ar 
rile hafif sallanarak giderken tık sandalda değildi. Acaba Ke 
yavaş yavaş kendine geldi. Ta- rime'yi ele geçirmi§ midi? Kad
liin kahrına uğradığını artık an ri Bey, bu vaziyette kaçmak te
la yordu. Fakat acaba Kerime şebbüsünü pek beyhude olduğu 
ne halde idi? Acaba o nasıl bir nu anlayordu. Üç azılı adamın 
felakete uğramıştı? Yerinden elinden kurtulabilmek mucize
kımıldanmak istedi. Başında ;re mütevakkıftı. Yiğitliğin pa-

Balya Hukuk Mahkeme
sinden: 

Balya • Kara aydın maden 
şirketi nakliye müdürü Nuri 
Bey ile zevcesi Müzehher Ha
nım beyninde mütehaddis bo
şanma davasının icrası için 
tayin olunan günde mezbure· 
nin ikametgahının meçhul ol· 
duğu lstanbul tebliğat müdü
r yetinin işarı resmisinden an
laşılmış ve binaenal.eyb müd
deinin talebi ile ilanen tebli
ğat icrasına ve muktazi me· 
rasimin ifasına ve tahkika
tın da 13-6-931 saat 10 a ta-
likine karar 
olunur. 

verildiği ilan 

.:a etmeyeceği yerde hileye mü 
racaattan başka çare yoktu. 

Yanı başındaki adamın dizle 
ri arasında bir tüfek duruyor
du. Sonra ayni adamrn kuta· 
ğından bir kamanın ucu dı§arı 
çıkmıştı. Şu sırada kamayı eli
ne geçirebilse onunla müthit iş 
ler görebilirdi. 

Kadri Bey mücadeleye giriı
mek niyetinde değildi. Çünkü 
bu mücadelede alt olacağından 
emindi. Onun İçin sabırlı ol
mağa ve fırsat kollamağa karar 
verdi. Kendisini bekleyen ada
mın elbette bir gafil zamanı o
lacaktı. 

Kerime'yi kurtara bilmek 
için bir an evvel serbestisine k« 
vuşmak isteyordu. Fakat he
nüz vakti gelmemişti. Yavaş 
yavaş hava karardı. Berrak bir 
mehtap etrafı aydınlatıyordu. 
Oyle olduğu halde sandal hala 
gidiyordu. 

Nihayet gecenin bir saatinde 
çakıl taşlı bir sahile yanaştılar. 
Adamlardan biri Kadri Beyin 
ayaklarındaki ipi gevşetti, ken 
disini huşunetle ayağa kaldır-

.. --•Bugün 
MELEK sinemasında 

JEANETTE MAC DON AL[ 
MONTE-CARLO 

Filminde 
Bu mükemmel ope;-eti;ı 

rdisörü Ern>t - Lubıtcb'tir. 

5 film müs~bakasının neti
cesi şudur: 
Gel Evlenelim 390 Rey 
Yabancı 383 ,, 
Çılgın Macera 370 ,, 
Cürmü Meşhut 300 ,, 
Dünyan n soı:u 290 ,, 

Kazanan numerolar M!· 
lek sinem:ısı m~dr.aiin:ll' 

taHc edi'm;ştir . 

Olmeyı öğreniniz, ÇÜ'll<Ü siz 
öldükten senra bayat siz

lere ho1 görünecek 
ASRi SİNEMADA 

NICOLAS KOLiNE 

Yaşayan ölüler 
(Yahut yaşasın hayat) 

filminde mes'ut olmanın bu 
yeni usulünü sizlere öğre· 
tecektir. 

Bugün saat 16,112 mati
nesinde ve suvarede zengin 
varyete numeroları. 

.. ---•Bugün 

Elhamra sinemasında 
MAURICE CHEV ALIER'yi 

Devlet' Kuşu 
filminde görünüz 

Yaz fiatları: 

Duhuliye 30 kuruş 

ARTİSTİK Sinemasında 
BEBE DANİELS ve JOHN 

BOLES 
tarafından temsil edilen 

RIO RITA 
filmini görünüı: 

Bu muazzam eser lspanyol· 
ca sözlü ve kısmen renk
lidir. 

Parter : 25 kuru~ 

OPERA sinemasında 

Leonce Perret'nin eseri ve 

ANDRE ROAN'nın temsili 

İkimiz yahnızken 
Fransızca sözlü ve şarkılı 

film. 
- Duhuliye 25 kuruş ~ 

lstanbul Üçüncü İcra Da
iresinden: 

Bir borcun ödenmesi ıçın 

haczedilmiş ve paraya çevril
mesine karar verilmiş olan ve 
dört yüz elli lira kıymeti mu
hamminesi olan Kadıköyilnde 
iskele civarında Evkafa ait 
arsa üzerindeki Asya ıı:-zinosu 
denmekle maruf gazinonun 
enkazının hedmile alıp gö· 
türmek suretile 8 haı:iran 931 
tarihine müsadif pazartesi 
günü saat onda açık arttırma 
suretile satılacağından talip 
olanların mahallinde memu
runa müracaatları ilin olunur. 

dı. Her halde kendisinin oraya 
geleceğini biliyordu. Çünkü çık 
tığı sahilde bir araba kendiıini 
bekliyordu. Muhafızlar delikan 
lıyı arabaya ittiler. O zaman 
içinin geçtiğini hissetti, dımağı 
artık çahımayordu. Yarı uyu
şuk bir halde arabanın bir köıe 
sine büzüldü. Arabanın ne ka
dar gittiğini hiç tahmin edeme 
di. 

Nihayet araba da durdu. Keo 
diaine inmeaini söylediler. in
di. Batından aldığı yara üzeri
ne kaybettiği kan, açlık, susuz
luk, bütün mecalini kesmişti. 
Bu mecalsizlik içinde etrafını 
ancak hayal meyal görebiliyor
du. 

Karşısında bir bina vardı. Bu 
binanın önünde süngülü nöbet
çiler bekliyordu. Kadri de bu
ranın bir askeri müessese oldu
ğunu bundan anladı. 
Kapıdan içeri girdi. Uzun bir 

koridordan geçti. Y ıanı sıra e
linde bir fener taşıyan bir adam 
geliyordu. Bir müddet gittik
ten sonra bir k.-.cıının önüne gel 

Bitmedi) 



MİLLlYET CUMA Z'J MAYIS 1931 .... 
Mükafatlar Suzan H. 

SAl\T'A Modern san' at nedir?. 1 

Dün sahiplerine 
tevzi edildi 

Kocası tarafından Pa
rise çawrıldı 

1ZM1R 28 (Hususi) - Hafi 
ze Suzan Hanıma kocası M. Gi 
den bir mektup gelmiştir. M. 
Gi bu mektubunda diyor ki: 

Bulgar şampiyonu 
neden gelmiyor?. 

Bakla 
, ' 1Akşamdan akşama,, bir sürü, ga 

tıp ın· · .f 1 • 1 . utearı e erı yanyana sıra aya n 
•ki heceli acaip imza nihayet gele 
tele Nurullah Atanın mukavva ma
lı.dine çattı. Ne Nurullah Atanın 
Yıkdınasından korktuğum için mu
kavva mabedine dokunmak, ne de 
bir akşamcının keyfini kaçırmak is
teriın. Yalnız şark ile garbin muka
Y•ıeıinde daima sapıla gelmekte o-
1•n çapraşık bir yolun üstünde §Öy-
1• bir akşam serinliğinde dolaşmak 

Darülfünun ruhiyat müderrisi 
Mustafa Şekip Beyin _ 

modern san' at hakkındaki fikirl~ri 
Modern san'attan evvel ''modern,, şahsiyete tercüman oludular. _Mo

tabirinden ne anladığımız şüphe)İw dern san'ata tercüman olmak ıstc
dir. Kalem kavgaları çok kere tabir- yen şah~iyet~e~ ise dini,. fe:;e:ı ve 
)erin vuzuhsuzluğundan neş'et eder. ilini devırlerı ıdrak ~tm~~ 0 ~ 3~1 

. .. . . bütün bunları gormuş geçırınış 1 
Y aıanılan zamanda hususıyet gos- ıçın . . . , .. l 

1 
• "A , t zamanın 1 kimselerın lirızmıne tercuman o • teren ıey ere ta ns o,, .. . . . .. 

d b .. kad h "modern m~k yani resim hatıasıyetunıze mus 
an u gune ar ep " · · ı· · · · . . Dah k .. 1 li • takillen renk ve şekıllerın mzmmı 

denınıtbr. a açı soy eye m · . . . 1 
Ç

. • . b d 1 her "zemane ili ve etmek ııtıyorlar ve dıyor al" 
ıçegı urnun a o an 1 "-' d 

ki: "Bach,, tan evve musuu e ıa-

a.rl:u ediyorum. r 
Garp ufuklarındaki gök gürül- . 

liiletine kafiye olan asrın pervane 
~İit~ltülerini, Şarkın durgun ve la-

-~ irlerin, güftenin hizmetkarı idi ve 
bütün vazifesi güfteyi terennüm et
mekti. Musikinin kendisine mahsus 
bir dili, ve bu dilin bir kamuıu yani 
"piyano,. su yoktu. Şimdi İse güfte 
farz olmadığı gibi güfteye değil, 
güfte musikiye tabidir. Ve bu sa
yededir ki musiki, sanatların en 
hür, en aıil ve en muvaffakiyetli.si 

olmuştur. Diğer bütün san'atların 
hakiki "kader,, i musiki mahiyetin
de olmaktır. Resmin bir "piyano,, su 
yani renk ve şekillerin bedii bir ka
musu vücude getirildiği gün resim 
de kendi kader ve mahiyetinde müs 
takil bir san'at olacak ve bütün ser
samlar bu şekil ve renk piyaoosile 
olanca bestelerini çala bileceklerdir. 
Bach nasıl musiki haııasiyetimize 

sırf deruni, brolirik bir buut ila
ve ettiyse modern ıan'attan bekle .. 
nen kudret te bu olabilir. Aksi tak
dirde resim, eski prestijini artık 

batka türlü ihya ve iade edemez. 

~ı, semalarında araştıran gözleri-
'1ıi>, bijınem hangi karlı Asya dağ
la,.,nın ardından doğan güneşten ka 
~•ıır. Şarktan Garba giden mede-
0%t, kürkçü dükkanına dönen til-
1.iy• benziyor. Ben bu tilkiyi hiç te 
"vın. m. 

San'at bahsi üstünde konuşurken 
~'ıniitenahi haz ve neş'e duyduğum 
01lıik bariz üslupla insana hem 

•iHenceli, hem istifadeli ma-
lu- t uh. ..... l\ veren bu m arrır uzun 

~an ağzında ıslatamayıp ortaya 
~~· kas katı fırlatıverdiği bu bak-

•le §Öyle bir falımıza bakalım. 
" 8iriikte okursak fena olmaz: 
t C.arp san' atkii.rları tablo yapmış
"· Şarklılar, halı, çini, talik, sülüs 

•• • . . • bo 
Ş aıre çızmış, yahut yamıştır. 

I •Yet tablolarda bulduklannızı ha
da.tda ararsanız kartınızda mukav
va tnabet görürsünüz.,. 

.. l'lasıt? demedim mi? Şimdi biz 
•ğ,, . . k lf Diyoruz ki Şarkta reıım yo tur. 
k·"'' vardır. Bize şimdiye kadar 
~tll bu malUmat1 venniıtir.? Bunu 

kimden öğrenebilirdik? Müstehzi ve 
?tıi~ahi ya:ı;ılarında birer cevheri kıy .. 
ltı•t ınedfun olan bu hayırhah mu

b-•tir kemali tevazula bunları bize 
Ö" 
~etiyor. 

0
, Şltkın san' at eserleri üstünden 
,, l 1 .• .b. d 1 •a. ıyı cıgner gı ı o aşıp geç-

"'•~ iıteyen bu muhterem efendiyi ••• gılerek selii.mlarız. 

Elif Naci 

lagora 
Göre 

San'at .. 
, Bir wwevzuun hurda teferrüabna 

ilti be •. bo imek onun sela bm zar, o-
~~ , k .. k , Yalnız ıahsi olara gome sure-
tij•dir ki ahenk vermek, imkan da
bif· , tk" •ne girer. Binaenaleyh sana a-
~ . h· ·ı ba Vazifesi bir şeyın zeva ırı e -
lın, arasındaki alakayı sezmek ola
Cakt.,.. Şarkta ve bilhassa Çin ve Ja-
non~ d • .. ıı··· ~ a a san atın guze ıgı ve aza-
lıı•r ı. • ~ ' u noktadandır. Orada san at-

tla.r eşyanın ruhunu sezerler ve 
on~ .. . 1 tore ınanır ar. 

Clarp, insanın ruhuna inanabili

~0'· Fakat o, bütn kiiinatın bir ru
~ ~ old,.ğuna inanıruı değildir. Şar-
1'.n İıe beıeriyete vermiş olduğu bü
~~n. •an'at eserlerinde bu noktada 
"<tjzdir. 

tıı ·~i•, şarkta teferrüatı eşyadan 
d .~•ta.ğniyiz. Yalnız ruhu kiiinatı 
, ~=İiniirüz: Şark hükemasını iıtiğ
:o.o. sevk eden, ıark san'atkiirları
~ n ••erlerinde tebariiz eyleyen nok-

b11dur. 

• Çijnkü bizim bu ruhu kainata 
•tıı, 

nıınız vardLr 

~·ı~lniiz ki gülezzik, kuvvet ve ha
i '.""'t aadelik içinde bulunur. Onun 
~lıı; hükemamız, hissiyatlarını sade 

1" "-fi bir hale koymağa uğraşmış
~dır, Zira sade ve saf, bir hakikat 

~'li..;ııniş, büyÜtülmüş hakikatler

~ daha hakiki ve müessirdir. 
il• 

k;ı._ ~ ıan'at yalnız ıahsi olan ha· 
) tlerle uğraşır derken her halde 

d alııız mücerret olan felsefi efkiin 

: bu daire haricinde bırakmış ol

• ~l'0ruz, Bunlar da bizim Hint e
"•h-~ .. 'Yatında mevki alm•şlardır. Çün 
" hu fk' d b" · h · t. · f e ar a ızun şa sıye ımı-
ı~ 1 

~ Yafile örülmüş şeylerdir. 

lllakilh l\1ehmet Nureddin 

Darülfunun müderrislerin-
den Mustafa Şekip bey 

· • · ne "modern, tabiri ötedenberi 
lxlu • 

alem olmuştur. Bu iş haddi zatinde 
pek büyük ve ehemmiyetli olduğu 
gibi, pek küçük ve ehemmiyetsiz de 
olabilir. Bllnu ancak zaman göste-
rir. Bugünkü san' at ta "modern,, 
olduğunu iddia ediyor ve bu husus
taki ıuurunun tezahürlerini hem a
meli, hem de nazari bir surette or· 
taya koymuı bulunuyor. Bence he
nüz ameliyatmdan ziyade nazariya .. 
tı kuvvetlidir ve en mubim iddiası 
bugünkü santatki.rın utaklit tekni
kinden makine sayesinde kurtulmuş 

1
. 

olması ve bu sayede de bütün kuv- . 
vetlerinin kendi lir'ik ihtiyaçlarına 
sarfedile b .. ·cek bir hürriyet ve a
salete kavuşması,, dır. Bu istiklal 
mutlak mıdır bilmiyorum; fakat mu 
hakkak ki fotoğraf, sinema, matbaa 
gibi teknik vasıtaları bugÜnkü reg .. 
samı tabiatı taklitten çok, hem de 
pek çok vareste kılmıştır. Çünkü 
taklit muhitin mukavemeti karı111n , 
da yapılır. Fotoğraf, tabiatin bütün 
mukavemetlerini kırmııtır. Binaen
aleyh tabiati doğru taklit etmek ar
tık büyük bir "marifet ve ustalık,, 
değildir. Eski san'atkann büyük 
perestijlerinden biri hiç şüphesiz bu 
ustalıktı. U stahğın ehemmiyeti kal
mayınca san'atkardan beklenen şey 
"sırf ıan'at,, yani şahıı tabiatin bü
tün tabiliiliği, daha doğrusu "kendi 

lirizmi olmak lazım gelir. işte ben-
" ce modern santatın en kuvvetli ve 

en haklı iddiası. 
Harici tabiattan kovulan san~at

karm kendi tabiatine kapanmasın

dan daha tabii ne olabilir? Pirimitif 
san'at ta böyle bir ihtiyaçtan doğ
muştu. Malıimdur ki din, tabiatı fa
ni, AJlahı baki tanıdığı için pirimi
tifler tabiattan ziyade mistik bir 

'* ,.. . .-
-~''·><~ 

- · · ~·w-:: 

.. 

M. Şekip 

Avni Lifij günü 
Haziranın ikinci salı günü Res· 

sam merhum Avni Lifij öleli tam 

dört sene oluyor. Vefatının dördün 
cü yıl dönümüne miiıadif önümüz
deki salı günü Gülhane parkının it
tisalindeki Güzel san'atlar birfliğin
de bir Avni Lifij günü yapılacıik. 
Merhumu sevenlerle meslek1aşları 

toelanarak Avninin aziz hatırasını 

tebcil edeceklerdir. 

Marc Chagall 
Mark Şagall yeni san' atın en · kuv 

vetli. bilhassa en garip, en esrarlı 
şahsiyetlerinden biridir. Bi&· kaç se .. 
ne evvel Fransaya gelmiş olan bu 
Rus Yahudisi, az zamanda Avrupa 
san'at hayabnda ismi her zaman 
zikredilen, tesir icra eden, ve eser .. 
)erinin garabeti, haya1perestliği ile 
hayret ve takdiri celbeden bir şah
siyett olmuştur. 

Filvaki, hakikatperest ve maddi
yetperest Fransız "iıan'at muhitinde 
Mark Şagall'in o garip levhaları çok 
bariz bir hususiyet gösterirler. Şa

gall'in her tablosu bir rüyrı_ gibi, bi
zi mantıki hayattan çıkaı·arak, ef
sane, gara.bet, •esrar 8.lemine sokar .. 
O tablolarda, insanlar gök yüzünde 
yürürler, kanatlanıp uçarlar; evler 
şeffaflanıp dahillerini görürler; i
neklerin karınlarında ağaçlar türer; 
ölülerin yanında muzika çalarlar; 
acaip şekilli hayvanlar, kilise çanla
rına çıkarak borazan çalarlar. 

Şagall'in san'ab yalnız rüya ve 
garabettir. Fak at ayni zamanda en 
muztarip, en endişeli, en gayri man 
tıki, aykırı bir zekanın mahsulüdür. 

Şagall'in çok kuvvetli tekniği, re
sim san'atinin bütün güçlüklerine 
nüfuz eden bilgisi vardır. Onun için 
bu jantesist değil, fakat eseri yaşa
yacak olan entellektüel bir san'at

kardır. 

~aıtalin bir eserr 

"Ortada sana atfedilen bir 
hadiseden bahsediliyor. Ben se 
nin samimiyetinden eminim. O 
nun için bunlara inanmak elim 
den gelmiyor. Bu hafta Parise 
gidiyorum. Sen de derhal işle
rini bitirerek Parise hareket et 
Seni bekliyorum. Selam. 

Bugün Robert College' de atletizm 
müsabakaJarı yapılacak .. 

Zıraat t>da&ı tarafından geçen 
cuma Taksim bahçesinde açllan 
meyvacılık ve tavukculuk sergisinde 
madalya ve nakdi mükafat alanlara 
dün vili.yet ziraat odaıında müki.
fat ve madalyeleri tevzi edilmiıtir. 

Büyük şeref madalyasını tavuk
çuluk kısmından Ratip Tahir, Nu
reddin, Arifağa zade fsmail, babçe
vanlıktan bahçe mühendisi Lutfi A
rif Bey, lstanbul belediye bahçeıi, 
Halkalı Ziraat bahçesi, bahçevan Si
mon, Trüfo ve Sabuncaki efendiler 
alınışlardır. 

Suzan H. imkan bulun ,, pa
saport çıkanp Parise gideceği
ni ve çocuğunu da beraber ala-

1 cağını söyleyerek diyor ki: 
- Manevi çocuğumu Parise 

götürecek, kocama tanıtaca
ğYm. Bu çocuk hayatıma karış· 
tığı günden beri bana pek çok 
üzüntü verdi. Fakat hayatımda 
zapl:iı rapt altına girmiş oldu. 
Bu çocuktan aynlmak mecbu
riyetinde kalırsam bu benim i
çin felaket olur.,, 

Bir haftada evlenenler 
Fatih evlenme dairesinde şu 

çiftlerin nikahları kıyılmıştır: 

Bu gün (Robert College) de 
yapılacak olan atletizm maçla
rına Bulgaristan koşucusu, 
1500 metre şampiyonu ve 800 
metre ikincisi Pedan iştirak e
demeyecektir. Bundan evvel alı 
nan telgrafta geleceğine dair 
cevap vermişti. Halbuki alaka
dar mahafile gelen malumata 
nazaran mumaileyh şehrimize 
gelemeyecektir. Sporcular her 
ihtimale karşı kendisini garda 
beklemişler, fakat maalesef ve
rilen haber doğru çıkmış ve ko 
şucu Pedan gelmemiştir. Bu 
sporcunun memleketimizde 

koşması çok faideli olacak ve 
bizim sporcular da çok istifa
de edeceklerdi. 

Balkan şampiyonu stil itiba
rile çok değerli ve taklit edil
meğe layik bir sporcudur. 

M. ö. 
Rana bey geldi 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı merkezi umumi birinci 
reisi ve İstanbul meb'usu Rana 

Beyfendi iki gün kalmak üzere 

evvelsi gün şehrimize gelmiş
tir. 

Fridman aşısı 

Müzeyyen H. - Osman Ef., 
Esma H. - Zekeriya Ef., Lati
fe H. - Rahmi Ef. Feriha H. -
Yiakup Ef., Hayriye H . - İsma
il Ef., Fatma H. - lbrahim Ef., 
Hatice H. - İsmail Ef., Nerime 

Mesele dün Etibba oda H. - Yahya Ef., Kiryakiçe H. -

Beşiktaş cinayeti 
Ahya Ef., Zafya H. - Samoel 

sında da görüşüldü.. Ef., Melahat H. - Cemal Ef • 

Etibba odası heyeti idaresi Anjel - Herant Ef., Emine H., 
dün Dr. Tevfik Salim Paşanın Osman Ef., Mihver H. - Hüse
riyaıetinde toplanarak, Odaya yin B., Zehra H. - Recep Ef., 

Yarası iyileşen Ali Şevket B. Be
-yoğlu zükur hastanesine kaldırıldı 

al't bazı mu··zakerelerde bulun- Firdevs H. - Ahmet Ef., ık· · B ik k b ı Evve ı gtln eş taşta vu u u-
muş Ve hay•ı'yet dı'vanında Dr. Eminönü evlenme dairesin- .. 'f . . af .1• d .. 

q lan muessı cınayetın t sı atını un 
Fuat Sabit Bey hakkında itti- de bir hafta zarfında nikahları yazmıştık. 
haz edilen kararın mumaileyhe icra edilen çiftlerin isimleri Müddeiumumilik bu husustaki 
tebliği kararlaştırılmıştır. Hay şunlardır: tahkikatına devam etınektedir. Müd 
siyet divanı kararları hafi oldu Peruz H. • İbrahim Ef., Mu- deiumumi muavinlerinden Muhlis 
g"u ı·çı·n, karann .... klı' hakkında azzez H. - Mehmet Ef., Sadiye B d.. d G.. .. h . 

3"- ey un e umuş suyu astanesı-

malumat alınamamıştır. Fakat H. - Ali Ef., Marya H. - iste!- ne giderek, Ali Şevket Beyin istic
bizim yaptığımız tahkikata na yo Ef., Hafize. H. - Cemaleddin vabına devam etmiştir. Ali Şevket 
zaran, kararda, Fridman aşısı Ef., Vida H. - y asef Ef., Fat- Bey dün Gümüı suyu hastanesin-
20 seneden beri bilinen ve mü- ma H. - Hasan Ef., Emine H. - den kaldırılınış, hasta otomobili ile 
teaddit tecrübeler neticesinde İhsan Ef., Şaziye H. ·Mehmet Beyoğlu Zükür hastanesine nakle
faidesi görülmeyen malO.m bir Ef., Zarohi H. - Bedros Ef., dilınittir. 
aşı olduğuna göre, bu aşının Bedriye H. - Fazıl Ef., Faika lc!M hanımın cesedi de Müddei-
tavsiyesinin doğru olmadığı H. - Yakup Ef. Qmuminin gösterdiği lüzum üzerine 

zikredilmektedir. ı ı ~üçük /ıaberler 1 morga naklolunmuıtur. 
Taksitlerini vermeyenler 1, ____ ;.;;,;;,;,.;.. ________ • Ali Şevket Bey hareketinden çok 

Azasından taksitlerini zama ihtisas vesikaları müteessirdir. Cinayeti yaparken a· 

1 h kkı ıabına hi.kim olamadığını ve bu ne-
nında vermeyen er a nda Tıp fakültesi müderrislerin-

de b K ticeden çok müteessir olduğunu söy 
Sıllhiye vekaletin n ir ta- den Akil Muhtar ve Server a-

lemektedir . 
mim gelmiştir. Tamimde tak- mil Beyler ihtisas vesikaları i-
sitlerini vermeyenler odalar ni- çin Sıhhiye vekaletile temas et 
zamnamesinin 12 maddesi mu mek üzere cumartesi günü An
cibince haysiyet divanlanna karaya hareket edeceklerdir. 
tevdi edileceği, odalara hiç kay Etibba muhadenet cemiyeti 
dolunmayan ve yahut kayıtlı Etibba muhadenet cemiyeti 
olup ta taksitlerini verm~eın k 

h 1 bu gün son aylık içtimaını a -
diğer mıntakalara ta vi i vazi-
fe eden doktorlardan aidatlan- tederek'' yaz tatili kararını ver-

nın tahsili için bütün odaların miştir • 
delalette bulunmaları bildiri!- Kadastro müdürü 
mektedir. Ankaraga gitti 

Hintli bir ticaret odası 
reisi geldi 

Hindistan ticaret adalan re
islerinden birisi evvelki gün 
şehrimize gelmiştir. Bu zat ev
velki gün Odayı ziyaret ederek 
ticari bazı ınalllmat almıştır. 

lngiliz sefiri hareketini 
bugüne bıraktı 

Dün Ankaraya gitmesi mukarrer 
olan lngiliz sefiri M. G. Klark ha
reketini bugüne tehir etmittir. 
Lord Athlon ve refikasile beraber 
lngiltereye giden ledi Klark henüz 
avdet etınediğinden, lngiltere kralı 
Hazretlerinin isim günü davetlileri. 
ni yalnız sefir cenapları izaz etmiş 

olacaklardır. 

Kadınlar birliği kon
gresi kaldı 

Türk Kadınlar Birliği dün sene
lik kongresini ekseriyet olmadığı i
çin aktedememiştir. Kongre bu per 
ıembe öğleye kalmıftır. 

İki Romen muh-
ribi • 

geçıyor 

Prens Nikola kumandasında Ro
manya filosuna mensup iki muhrip, 
iadei ziyaret maksadile Maltaya git 
mek üzre bu sabah Boğazdan gece
rek durmadan yollarına devam ede
ceklerdir. Ayni muhripler haziranın 

on dördünde ayni ~ekilde dönec;ek

lerdir. 

Gayri menkul emval ve ka
dastro 'hakkında izahat vermek 
üzere kadastro ve fen müdürü 
Halit Ziya Bey dün Ankaraya 
gitmiştir. Ve bir kaç günden 
beri şehrimizde bulunan kadas 
tro ve fen müdür muavini Salih 
Bey de Ankaraya dönmüştür. 

Hasekideki doğum kısmı 
Haseki kadın hastahanesin

deki doğum kısmı bu sene da
ha fazla ihtiyaca tekabül et
mek üzere tevsi edilecektir. 

kooperatifçilik 
Cemiyet 10 haziran tekrar 

toplanıyor 

Kooperatifçilik cemiyeti 10 
haziranda umumi bir İçtima 
:yaparak, bu içtimaa cemiyetin 
tabii azası olan bütün muallim 
leri davet edecektir. Bu toplan 
tıda kooperatifçilik için nasıl 
propaganda yapılacağı hakkın
da muallimler tenvir edilecek
tir. 

Cemiyet bir de mecmua neı
redecektir. 

Manisada iki tevkif 
MANiSA, 27 - (A.A.) - Bi

rinci Noter ve Eytam müdürü, zİın 
mettlerine para geçirdiklerinden 
tevkif edilıniılerdir. 

Maarif emini geldi 
Maarif emini Muzaffer B. dün 

Peşteden gelmiştir. Mumaileyh Pq 
tede toplanan beynelmilel tarih kon 
gresine darülfünunumuz namına it .. 
tirak ettiği için bu husllsta ihzar et
tiği raporu maarif veki.letine takdim 
edecekti~. 

Yunanlı yankesici dün 
gönderildi 

"1naniıtana ıevkedilmek üzere 
hudutta Yunan emniyet memuru M. 
Lambrosa teılim edilmek için kon
vansiyonele bindirilirken intihara 
teıebbüs ettiğini yazdığımız An
dreya Kosti dün sevkedilmiştir. 

intihara teşebbüs ederek Yuna
niıtana gitmemek için jiletten me~ 
det uman Andreya Kostinin kolun
da ve boğazında açtığı yara çok ha· 
fiftir. Cerrahpa§a hastahanesinde 
yatırılarak tedavisine lüzum görül
memiı, yarası sanlarak, Yunanista
na kadar seyahat edebileceği anla
§ıldrğından polise iade edilıniıtir. 

Poliste dün akıamki konvansiyonel
le Yunan emniyet memuruna teılim 
edilmek Üzere merkum" hududa 
sevketmittir. 

Meğer işin içinde İş 
varmış! 

Dünkü nüılumuzda Korgen is
minde bir adamın aık yüzünden İn
tihar edeceğini bildirerek ortadan 
kaybolduğunu yatmııtır. Polisin bu 
huıusa dair tahkikatı devam etmek 
tedir. Korgenin annesini polise ver
diği malumata göre, Korgen intihar 
etmit değildir. Sevgilisi Hermine 
ile evlenecek paraaı yoktur. 

Bu parayı tedarik edebilmek, ya 
ni annesini kendisine para vermek 
mecburiyetinde bırakmak için sak
lanmıştır. Hatta saklandığı yeri sev 
giliai Hermine bilmekte, fakat söy
lememektedir. 

Polisin tahkikatıda Korgenin an 

nesinin kanaatını t8"it ebnektedir. 
Korgenin gizlenmesi muhemel ev
ler terassut altına almmııtır. 

Karmanyoladan sonra 
Evvelki günkü nüshamızda Da

vutpaşada Ali efendi iııninde bir 
bakkalı kannanyola eden Remzi oğ
lu Ali ve Etem isminde iki kitinin 
yakalandığını yazmıttık. Meğer bu 
vak'anın bir mabadi, Remzi oğlu 

Ali ile E temini de Hasan iıminde 

üçüncü bir arkadaşı varmış, Hasan 
vak'avı müteakip karmanyola edi-

len parayı paylaşırken, Remzi oğlu 
Ali ile kavga etmiş ve bu kavga eı· 
nasında Aliyi ehemmiyetli surette 
yaralamıştır. Fakat Ali asd karman 
yola vak'a~ınm duyulacağından 

korkarak yarasını tedavi ettirme
miş, fakat yakalanınca tedavi ettir
mek mecburiyetinde kalmıştır. O 
zaman Haıanın da kendilerine da
hil bulunduğunu itiraf etmiş, Hasan 
da dün yakalanmıştır. 

Mecruh Ziya Beyin 
hüviyeti 

Geçenlerde Papagan barında ya
ralanan Zrya efendinin Türk değil, 
Antranik İsminde bir Ermeni olduğu 
hakkındaki haber teeyyüt etınekte
djr_ Polis mecf'ubun hüvyetini Zrya 
olarak tesbit etıniştir. 

Po~isin ihmali yok! 
Evvelki gün Çarşambada bir ku

yuda boğulan Sacit ismindeki çocu
ğun ölümünde polisin ihmali bulun 
duğu yazılmıttı. 

Polis müdürlüğü bu hususta tah
kikat yapmış ve hadisede polisin 
pek çok seri olan müdahalesini ci
var halkının da şehadetile teıbit et
miıtir. Yapılan neşriyat asılsızdır. 

Tavla oynarken 
Sıhhat yurdunda çalışan Si

vaslı Kenan Koskada Rızanın 
ka'hvesinde tavla oynarken, İsa 
isminde bir adamla aralarında 
kavga çıkmış, neticede İsa bı
çakla Kenanı gözünden yarala
mıştır. Kenan Cerrahpıı. • a has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Güzel sanatlar akade-
misinde hırsızlık 

Beşiktaşta Serencebey yoku
şunda Sanayii nefise akademi
si elektrikçisi Kenan, mektep 
sinema dairesine girerek maki
nenin objektifini aşırmış, fakat 
yakalanmıştır. 

Otomobil altında 
Hasköyde oturan Lale ismin 

deki genç kız İngiliz sarayının 
önünden geçerken 400 numara 
lı hususi otomobilin altında 
kalını§, yüzünden yaralanmış, 
burunu da kırılmıştır. 

Üsküdarda ağır bir cerh 
Dün Üıküdarda Şeyh camiio 

. de ağır bir cerh vak' ası olmut, 
Emin İsminde bir adam Ligor 
isminde bir bahçevanı tabanca 
ile arkasından ve sol böğürün
den yaralayıp kaçmıştır. Cina
yetin sebebi bir alacak mesele
sidir. Ligor tıp fakültesi hasta 
hanesine kaldmlmıştır. Carih 
Arnavut Emin akşam geç vakit 
yakalanmıştır. 

Bakkallar kooperatifi 
Bakkallar kooperatifi yeni i

dare heyeti çarşamba günü ce
miyetin idare heyetile müştere 
ken bir İçtima yapacaktır. 

l 



Şimdi de kadınlaı 
rakı çıkarıyorlar 

1 

Dünde bir kadının idaresinde gizli 
bir rakı fabrikası bulundu .. 

Musadere edilen rakı al4t t1e edevatı .• 
E vnlki sün Galata da Asya apar 

tımanrnda bir kadının İ!lettifi rakı 
fabrikasının meydana çıkanldığını 

JllZD'•tbk. Dün de Beyoğlunda Ma

dam V arvara isminde bir kadının 

1 idareıindeJ Danides ve Panayot is

mindeki adamların itlettiği bir rakı 
fabrikau kazanlar hali faaliyette i-

ken cürmü me,hut meydana çıkarıl 

mııtır. 

Tabarriyat neticesinde 55 okka 
rakı, 100 o.lıılııa cibre, 100 o.lıılııa a
monyak, 70 okka anaoon bulunmuı, 
sair aliit ve edevat ile beraber mu
sadere edilmiıtir. Madam Varvara 
ile Panayot ve Danidis hakkında 

takibata baılanılmııhr. 

20 bin liralık suiisti
mal davası 

BURSA 28 (Hususi)-Gem 
lik tayyare cemiyetindeki yirmi 

1
bin liralık ihtilu davuına bu
gün ağır cezada bakıldı. Şahit 
Mustafa Ef. muhasebecinin pa 
raları kendi itinde kullandığı 
nı söyledi. Gemlik tayyare reisi 
kaymakam Hamdi Beyin tez
keresi okundu. Bunda veresiye 

biletlerden iki bin liralığm gay 
ri kabili tahsil olduğu, daha baı 
ka açıklar bulunduğu bet yüz 
liranın sabık reiı ve fırka mute. 
medi Dr. Ziya Bey tarafından 
fırka namına alındığının anla
tıldığı yazılıydı. Muhakeme 4 
hazirana talik edildi. 

İlk mektepler muallimlerine tatbik 
edilecek harem esasları 

ANKARA, 28 (Telefon) -
llk mektep muallimlerine tat
bik edilecek barem esaslan bu 

Maarif eminleri 
ANKARA, 28 (Telefon) -

Maarif eminliklerinin ilgası 
hakkındaki layha Heyeti vekile 
ye takdim edilmi9tir. 

ihtısas vesikaları 
ANKARA 28 (A.A.)-Dok 

torların ihtısas vesikalarını tet 
kik etmek üzere müderris Net

i et Ömer, Hamdi Suat, muallim 
Kemal, Refik, Münir, Niyazi 
İsmet Beylerden müte9ekkil jü 

, ri heyeti vazifesini ikmal etmit 
tir. 

Tevfik Kamil B. 
Sofya sefiri T efik Kamil Bey 

· yirmi ıüne kadar vazifesi lıatma 

1 hareket edecektir. 

Uyuşturucu maddeler 
konferansı açıldı 

CENEVRE, 27 (A.A.) - Uyuf-
turucu maddeler imalinin tüdi me 

1

1 ı.eleaini tet1':ik edecek ve bunun için 
j' çareler arattıracak olan beynelmilel 

1 konferans 50 hükWnetin murahhas
• ı.rı hazır bulunduğu halde açılmıt-

• hr, 

Groenland meae)esi 
KOPENHANG, 27 (A.A.) -

G.:..enland arazisi üzerinde biikimi
yet hakkının iıtimali meselesinden 
dolayı Danimarka ile Norveç araaın 
ela bir ihtilaf çıkmıthr. 

Belçikada buhran 
devam ediyor 

BRÜKSEL, 27 (A.A.) - Kral, 

1 
M. R~nkin'i yeni luıbineyi letkile 

1 memur etmittir . . r.~ . ~enki~ ~iliiba· 
ı re cevap vereceğını soylemıttir. 

1 Cemiyeti akvam içtimaı 
CENEVRE 27 (A.A.) - Cemi

yet i Akvam büyük meclisi 7 eylül
de 12 İnci içtimatnı )'apmağa davet 

ı •dilmiştir. 

Italyan komünistler 
ROMA, 27 (A.A.) - Huıusi 

mahkeme Livorne komünistlerinin 

Jıincj ırupunun muhakemeıini yap 

nı~, bunlardan alt1sınt 2 ili 4 sene 
ırasında tehalüf eden hapis cezala-

·eL ... mahkılm etmistir. 

\e11lert.. 

muallimlerin zararını mucip 
olmayacaktır. Bu esas tesbit e
dilmit bulunuyOT. 

müfettiş oluyor 
Layihada bu ilgayı mütea

kıp maarif eminlerinin maarif 
müfettitliklerine nakilleri icra 
edil eceli tasrih edilmektedir. 

İtalyan filosu 
ROMA, 28 A.A - Bahriye büt

çesi haldnnda cereyan eden müza
kerat esna11nda M. Sirianni lıir nu
tuk irat ederek !Öyle demitlir: "Şim 
diki halde ltalyan tezıiıhlan, yakın 
da ltalyan filosunu yenilettirecek 
olan cüz'ü tamların inıasını temam. 

lamaia çalıtmaktadır. Yakın lıir a
tide yapılacak olan deniz İn§&"b fU· 

dur: ikiter kıoundan müre.lıı.lııep i.lııi 

filo; her iki filoda tahtelbehirler ve 

munin semiler lınlunacaktır. Hu
susi Adriyatik filosu ibka edilecek
tir. 

Yeni filo servise dahil olduktan 
sonra e•ki semilerden işe yaraya
cak olanları ihtiyat filosunu t~kil 
edecektir. 

• Amiral hundan sonra ltalyanm 
deniz itilafını kabul etmek suretile 
ihtiyar etmi, oldııiu feclakirlı.lıılara 

itaret •tnıit Ye bu fecla.lııarlıldann en 
ltüyüğii intaat serbe.stiıinı.!~ feı·a

pt etmek olduiunu oöylemittir. 
Mumaileyh balihazırda miİ:Qkerata 
devam etme1'te olduğundan ihtiyat
lı bir U.an kullanmak mecburiyetin 
de bulunduiunu ilave etmittir. 

Pr. Pıkar havalandı 
Berlin, 27 - Balonla yükselme 

re!lorunu kırma.lıı üzere Münib ci
nrından hareket eden Belçikalı M. 
Pikar Ren vadisi üzerine beı bin 
metro irtifaa çı.lıımqhr. iki tayya.
balonda muhabere tesisi için yüksel 
miıse de balon daha yükseklere çılıı
hğından tayyareler seri clönmüıler
dir. 

Balon Tirol' da 6 hin metro yiik
oekli.lııte görülmiiıtür. içindekilerin 
istimdat itareti Yerdikleri zannedili

yor. Balonun takip edeceii yolda 
tedbirler alrnmııtır. Balonda 3 sün 
lük yiyecek ve hava varılır. 

MILLIYET CUMA MAYIS 1931 

Birinci sah ifeden geçen yazılar M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

" - o A • < .. ~ '-~ 

Muvakkat bütçe Mec- 1 

liste kabul edildi 
Mümessillerle 

müzakere 
İzmir 57 inci fırka kıtaat 

hayvanatımn ihtiyacı olan ar
pa kapalı zarfla münaıkasaya 

( Ba§ı ı inci sahifede) loonmuştur. İhalesi 6-6-931 cu-
bir netice elde edebilecek ka- martesi günü saat 15,30 da İz
dar geniş salahiyeti haiz bulun mir müstahkem mevki satın 
madıkları ecnebfi mahafilden alına komisyonunda yapıla
teşerrüh eden haberlerden anla caktır. Taliplerin şartnameyi 

(Başı 1 inci sahifede) 
di. Sinni otuzdan aşağı olduğu 
için Meclis bunun mazbatasını 
reddetti ve... Yerine başkası 
meb'us oldu!.. Dedi. 

Hasan Fehmi B e gör,. 
Kastamonu meb'usu Hasan 

Fehmi Bey şu mütaleada bulun 
du: 

- Belediye reislerine veri
len reyler hiç istimal edilme
miş addolunmaktadr. 

Mesela otuz, kırk tane 
Hanımı meb'us intihap 
etmiş olsaydılar müfettiş heye 
ti onlara da mazbata verip gön 
derecek miydi .. Mesela on beş 
yaşında çocuklara rey verilsey 
di onların mazbataları buraya 
yollanacak mıydı?.. Bittabi ve 
rilmemiş addolunacaktı. Çün
kü vaziyetleri kanunun şartla
rına mugayirdir. Binaenaleyh 
belediye reisleri hiç intihap e
dilmemit addolunmalı ve bun
lar kabul edilmelidir. 

Kanunun tagin ettiği şart 
Müteakıben Gümüthane meb 

uıu Hasan Fehmi Bey söz al
dı: 

- Bu zevatın mazbataları
nın reddi teklifi ıahsi ve hususi 
vaziyetlerinden değildir. Kanu 
nun tayin ettiği ıarta uyma
mış olmasındandır. Binaena
leyh red kararı bu vatandaşla
rın teref ve haysiyetlerini ih
lal etmez. intihabı meb'uaan 
kanununu çoktan beri okuma
dım. Fakat, hatırımda kaldığı
na göre eğer yanılmıyorsam 
"meb'usluk mazbatası hazırlan 
mazdan evvel biri istifa eder i
se ondan sonra en çok rey alan 
gelir.,, diye bir tayin mevcut ol 
duğunu zannediyorum.. (Böy
le bir tayin yoktur sesleri) 

EV'!'elce olan misal buna uya
maz. Çünkü o adamın vaziyeti 
ıahsi idi. -Nureddin Patadan 
bahsediliyordu- bunu tasdik et 
meliyiz. İntihabın yenilenmesi 
ne nasıl karar vermeliyiz. 

Muhiddin Nami Bey intiha-
bı meb'usan kanununun 
52 ve 55 inci mad-
delerini okudu. Gazi Antep 
meb'usu Meclisin evvelce ver
miş olduğu bir kararın mevcu
diyetini hatırlattı. Ve bunun 
bir kanun vaziyetinde olduğu
nu söyledi. 

Kocaeli meb'usu Salahaddin 
Bey izahat vererek dedi ki: 

- Müntdıibi saniler reyleri 
ni verdikten sonra heyeti tefti
ıiyenin vazifesi mazbatayı ha
zırlayıp vermekten ibarettir. 
Kim en çok rey alırsa onun na
mına mazbata yapılır. Yoksa 
heyeti teftişiye kendi kendine 
karar veremez. Böyle bir vazi
yet karşısında karar vermek 
hakkı Meclisindir.,, 

Münakaşalar .. 

memiıtir. Çocuk olsun, kadın 
olsun, en çok kim rey alırsa o
na mazbata verilir. 

Kütahya teftiı heyeti kanu
ni vazifesini hüınü ifa etmemiş 
tir. itin sakatlığı buradadır. 

Çok rey alanların mazbatala 
n gelecek ve Meclis kanuna 
mugayir olduğu için burada red 
dedecektir. İntihap on eylül
den sonra b&Jlayacaktır. 

Salondan çıktı'ar 

Bu esnada salonda bulunan 
ve meb'usluğu kabul edilme
yen Bacak zade Mustafa Bey 
içtima salonundan ayrıldı. 

Müvakkat bütçe 
ANKARA, 28 A. A. - B. M. 

Meclisi bugün Reis Vekili Refet B.· 
ir.. riyasetinde toplanmıştır. 

Müteakıben 1931 haziran ve tem· 
muz aylarına ait muvakkat bütçe 
kanunu müzakere ve kabul edilmiş
tir. 

Buna nazaran dev]et umumi biz .. 

met1erinin haziran ve temmuz ayla

rında ifası için bilahare 1931 bütçe 
si fasıl ve maddelerin~ cöre tenzil 

edilmek üzere 31,629,550 lira muvak 
kat tahsisat verilmektedir. Bu tah
sisat mııhtelif vekaletler ve daireler 
arasında ıu suretle takıim edilmiı~ 

tir: 
B. M. Meclisi 380,400 

Riyaseti Cümhur 53,580 
Divanı muha"-ebat 115,760 

Baş vekalet 149,630 
Şurayı Devlet 32,660 

istatistik U.M. 7,530 

Diyanet itleri R. 108,150 
Maliye Vekaleti 2,093,040 
Düyunu Umumiye 4,470,520 
Gümrükler U. M. 721,380 
Tapu ve Kadastro 188,250 
Dahiliye Vekaleti 689,260 
Posta ve Telgraf 875,020 

U. Jandanna K. 1,499,540 
Harieiye Vekileti 828,210 
Sıhhat Ye içtimai Mu-
a ven et Vekaleti 662,510 

Adliye Vekaleti l,lli7,6SO 
Maarif V ekileti ı,122,360 

Nafıa nkileti 4,462,ı40 

lktısat V ekilen 1,526,oıo 

M.M. Vekaleti lıard.292,910 
.. .. Hava 180,670 

H .. Deni% 1,347,970 

Askeri fabrikalar 
Umwn Müdürlüğü 561,230 

Harita U. Müdür-
lüğü 103.930 

. 31,629,550 YE KON 

Ordu mensuplarının 

maaıları 

Lira 
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Başvekaletin teklifi üzerine lıiliı
mum kıt'alara müesseselere tebligat 
yapılmau zamana mütevakkıf bu

tılmıftı. gönnek üzere Fındrklıda heye 
Filvaki alacaklılarımızın timize ve şartname almak ve 

mümessilleri burada iddialan tekliflerini vennek üzere temi 
• natlarile İzmirde mezkur kıo

mızı dinlediler ve bu iddiaları-
misyona müracaatları. 

mızı teyit edecek vesikalar ve 
dosyalar üzerinde tetkikatları
nı yaptılar. Emniyete şayan 
bir membadan aldığım bir babe 
re göre mümessiller mali ve ik· 
tısadi vaziyetimizi tetkikten 
sonra hükumetimizi tediye ede 
memek hakkındaki noktai naza 
rmda haklı gördüler. Biz kendi 
!erine iki esas üzerinde anlaş
ma teklif ettik: 

1 -Tediyatın birkaç sene i
çin tecili, 

2 - Paris mukavelesinin ta
dili. 

Mümessiller müzakere esna-

* * * 
İzmit ve civarındaki kıtaat 

ve müessesatın ihtiyacı olan 
sığrr eti kapalı zarfla ve dört 
şartname ile münakasaya kon 
muştur. İhalesi 31-5-931 pazar 
günü saat 15 teİzmitte askeri 
satnı atma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin şartna
meyi göımek üzere Fıındrklıda 
heyetimize ve şartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile mezkfrr komisyo 
na müracaatları. 352 

* * * 
sında ve hususi temaslarında Beyaz peynir 16-6-931 salı 
izhar ettikleri kanaate göre tek günü saat 15 te 
liflerimizin birincisine rıza gös 
termek arzusundadırlar. Yani Kuru ot 17-6-931 çarşam· 
Paris mukavelesine dokunma- ba günü saat 15 te 
mak 9artile bir kaç sene için tZDıitteki kıtaatın ihtiyacı 
muvakkat bir sureti tesviye bul olan iki kaJem malzeme yu
mağa razıdırlar. Halbuki hükft karıda hizalarında yazılı ifin 
metiıniz memleketin inkişafı ve aaatlarda ve ayrı ayrı ,art-
hareketini durdurmayacak ve 1 1 k 1 fla -name er e apa ı zar mu-
buhrana sebep olmayacak dai. nakaaaya konmuttur. ihalesi 
mi bir anlatmaya varmak arzu lzmit 23 ncü fırka aatınalma 
ve kararında sabittir. 

İşte bu müzakere çerçevesi komisyonunda yapılacaktır . 
dahilinde inkrtaa uğrayan de- Taliplerin şartnameyi görmek 
ğil, talik edilen müzakeratın ya üzre beytimize ve ,artname 
tın alacajiı şekil ve mahiyet i- almak ve tekliflerini vermek 
çin şimdiden bir 9ey denemez. IU:re teminatlarile birlikte iz. 
Her iki taraf daima anla9mak mitte mezkur komisyona mü· 
ümit ve arzusunu beslemekte- racaatları. 
dir. 

Mümessiller bu kanatledir 
ki hamillerletemas etmek üzere 
bu ak9am memleketlerine dön
düler. 

Mecdi SADREDDİN 

Kadri 
Raşit Paşa 

(Ba§ı ı inci sahifede) 
Ankarada l"febbiioatta bulunulma11 
na karar verilerek, Akıl Muktar, 
Server Klm.il Beylerle Ziya Nuri 
Pqanın izamı tekarrür etınittir. 
Hey'et lıuıün hareket edecektir. 
Hey' et divanın mütekait müderrisler 
için kabul ettiği eaasatta yanlıı ha
reket ettiğini vekilete tikiıyet ede
cektir. Halbuki dün Darülfünuna 
selen maluma ita hey' eti vekllenin 
bütçeyi kabul ettiii bildirilmektedir. 
Binaenaleyh hu teıebbüoün bir se
mere hasıl edebilmesi ıüphelidir. 

3 üncü Kolordu 
ilfiınları 

3 K. O. SA. AL. Komia
yonundan: 

10715 kilo yaı aebze aleni 
münalrasa suretile satın alı
nac•ktır. İhaleai 26-6-931 de 
saat 16 da icra olunacaktır. 

Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzre her a-tın öğleden evvel 

ve milnakasaya iştirak için de 
vaktimuayyeninde teminatla
rile birlikte komisyonda bulun· 
malan ilin olunur. . . .. 

Çatalca mllıtahkem mevki 
satın alma komisyonu riyase
tinden: 

lunduğundan ordu mensuplarının Tevfik Rüştü B. 
maatıız kalmamau için Milli Mü-
dafaa vekileti kara, deniz, hava, aı- avdet etti 

Hadımköyündeki kıtaabn 
ihtiyacı için (50000) kilo sığır 
eti ile (5000) kilo koyun eti 
kapalı zarf ile münakasaya 
konulmtıştur. Tal iplerin 30-5-
931 cumartesi saat 14 de 
Hsdımköyündeki komisyonu
muza müracaatları ilin olunur. 

keri fabrikalar ve harita müdürlüiü 
bütçelerindeki maatat yekunları se- (Baş taralı 1 inci sahifede) 
ne itibarile teca..UZ etmemek tartile Vali Muhiddin, Sofya sefiri Tevfik 

1 v<-", mu""L·dele bat murahhası Ticaret 1•\eri Umum .\lüdür-
1930 senesi hazari kadro arının 931 """'" ua ~ 

eb• s··ı Sevki Beyler, Polis müdürü Ali Rı- lü"Ünden: Yozgat m usu u eyman Temmuz iptidasına kadar devamı " 
za ve komisyonun bitaraf azası ile 30 llcinci teşrin 330 11rilıll kanun 

Sırrı Bey: mer'iyeti balıkmda bütçe encümeni 
d k Amerika sefiri ve sair zevat tarafın hükümlerine göre tescil edilmı, olan 

- En ziya e rey azanan- mazbatası kabul edilmittir. 
1 M 

·· k • dan karıılanmıftır. ecnebi tlrketleıinden (Ak<ie l.lesiabet 
lar meb'us o ur. anıı anunı Muhtelif v-'-o'•t ve devair 1930 E A 

d 1 b' I .,.....~ Tevfik Rüttü Bey kendi.ile sö- m. Z. Sviçers Bergnings nıröprir-
olduğundan ° ayı me us 0 

• bütçelerine 1,877,000 munzam tah. Akitesclskabet F.m. Z. Svitıer'ı 
mayanlann yerine madunları rÜfen ııazetecilere iyi intibalar ile 

k 
ok D oisat verilmesi ve 20 bin liralık mü- ıeldiiini söylemittir. Bcrgnings - Entrepri,e) ıitketi bu 

ııelir diye bir ayıt y tur.. e nakale ı"crası h-'-L·nda kanun ıa·yı. kere müracaatla Türki ... deki muı· ....., Tevfik Rüttü Bey iotaıyonda bir 
di.Antalya m·L'usu Rasih Bey: haları kabul edilmittir. • müddet Amerika sefiri ile ıörüımüı mell~na nlboyet verdiğini bildirmiş 

""' b olmakla mukOr ıirketle ılelcısı bu· 
- Meclı'sı·n •alahiyetini he- Hudııt ve sahiller sı at umum tür. 1 b d 1 • b lunanlann ıirlcete ve ca ın ı «ın-

"etı" teftı· •ı'ye ı'stı'mal edemez. müdiirliiiünün 1931 ıenesi ütçesi Hariciye vekili dün aktam saat 
J ~ bul tnıntıkası Ticaret müdtirlilğöııe 

Mu••tal-••ını ilerı· au""rdu··. müzakere ve kabul oluımııııtur. dörtte Muhtelit mübadele komiıyo- 1 1 1 ~ mUracoaı eylemı eri i tn cı uııur. 

Bunu müteakıp Tevfik Beyin Meo:kôr idarenin .,asrafı 531,088 Ji. nuna ııitatit, hey'eti muralıhaaama:· ı,., ...... .., ..... -----·· --·_,...,...,...,-1 
mu."dafaanam-ı· okundu. Mu""te- 100 ı· la ve bitaraf aza ile uzun müddet - ra tesbit ve varidah 820, ıra o.. 
akı ben mazbata reye kondu ve !arak tahmin edilmektedir. görütmiittür. T evfilı: Riittü B. ko-
Mustafa Beyle muallim T ev- misyonda saat dokuz lıuçuia kadar 

ed _ı_ Tahlisiye umuın müdürlüı" ünün '--'-- h B ...;; Ankara h ek•t fik Beyin meb'uslukları r ue• ......,..,.,r. u.-n ya ar ~ 
dildi. 1931 masanfab için 355,265 lira etmesi muhtemeldir. 

tahsisat kabul edilmittir. Bu idare- Hey'eti murahhasa azasından 
Dahiliye wıekilinin beyanatı Hasan B. Afyon konferansına isti-nin varidatı 400,000 lira tahJllin e-

Ondan sonra Şükrü Kaya B rak etmek üzere Cenevrecle kalmıı-
dilmiıtir. 

ıöz aldı ve bu mazbatalar ka-
. "h b Meclis cumartesi toplanacaktır. tır. 

bul edilmediğine ııöre ınti a 1 Mactır gazetecilerine beyanat 
muallel görülen belediye reisle 1 ı 
ri Alaeddin ve Halil Beylerin • ____ A_s_k"e_·_i_te_h_Lı_· _·n_t ___ _. ATlNA, 27 - Türkiye hariciye 
mazbatalarının meclise gelmesi Süleymaniye şubesinden: vekili Tevfik Rüttü Bey Macar mu· 

Ve burada tetkik olunarak red- habirlerine atideki beyanatta bulun-
Henüz vaziyetlerini tesbit için muttur: dolunmas ıve ondan sonra tec

didi intihaba karar verilmesi la 
zım geldiğini söyledi. 

Çocuk olsun ktıdın olsun 
Vaziyet bu suretle tesbit e

dildi. En son söz alan Aksaray 
meb'usu Süreyya Bey dedi ki: 

- Kanun bunu takdir için 
heyeti teftişiyeye salahiyet ver 

müracaat etmeyen ıüheda eytam ve 

eramili ile malUlinin hemen ıubeye 

müracaat etme1eri. 

* * * 
Hasköy Şubesinde kayitli ihtiyat 

zabitaıurun 1-6-931 tarihinden 30-6-

931 tarihine kadar yoklama için §U• 

beye müracaatlari ilan olunur. 

- "Rusya İ]e dostluğumuz pek 
ırkıdır. Bu dostluk bir çok tecrübe
lerden seçmi, ve bu tecrübeleri mu 
vaffakıyetle seçinnittir. 

Ne biz, ve ne de Yunanistan hiç 
bir zümreye dahil değiliz. Türkiye 
de Yunanistan ıibi bütün devletler
le dostluk pe~indedir. Tüı·kiye Ha
riciye vekili olduğum halde size Y u 

nan tİJ'&setinden bahsediyorum. 
Çünkü Yunan ıiyaıetinin bizden ol 
duiu sibi Tüı·kiye siyasetinin de 
Yunanistandan saklanacak sizli ci
hetleri yoktur. iki devlet samimi bir 
aurette teıriki me:sai ediyorlar.,, 

Milbadil rumlar 
Tevfik Rütü Bey Atina aıantı 

muhabirine Yunaniatana ıibnit o

lan mübadil Rumların Türkiyeye se 
yahatleri hakkında demittir ki: 

- iki hükumeti, muhtelif mese
leleri balletmeğe serbest brrakıruz. 
Bahusuo ki aralannda pek ahenktar 
bir surette tefriki mesai ediyorlar. 

Bu teıriki mesainin bariz i.aarını gö 
rüyorsunuz. M. V enizelos bilir .lııi, 

böyle bir teşriki mesaiye başladık· 
tan $0nra nihavet~ kadar varmak az 

mlndcyiz.,, 

Mukaddema &yoğlunda Tar• 
labaşında Cehennem soka· 
ğında 8 nu-lu hanede ikamet 
etmekte iken halen nerede 
bulunduğu meçhul olan Kir· 
kor Hivasapyan Efendiye: 
İstanbul ikinci icra me· 

murluğuııdan: 
Kemal Halil Mehmet Rifat 

ve şürekası şirketine borcu· 
nuz olan (2500) liranın maa 
faiz ve masarif temini tahsili 
ıçın bermucibi talep tahtı 
taaarrumuzda bulunan (2393) 
numaraya mukayyet Buik 
marka otomobil mevcut ol· 
duğu Şitlide Doç deposunda 
hacız ve 500 lir:ı kıymet 

takdir edildiği ve bu kerre 
tesviyei deyin edilmemesi 
üzere paraya çevrilmesi talep 
olunduğu cihetle üç gün zar
fında borcunuzu ödemediği
niz takdirde mahcuz otomo· 
bilin arttırmaya vaz'ı suretile 
paraya çevri!eceği malumu· 
nuz bulunmak ve ikametga
hınıZlll meçhuliye :i dolayisile 
icra kanununun 92 ve 99 uncu 
maddelerine tevfikan hacJJ 
zabıt varakası suretile satıt 
ihbarının tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilanen 
tebliği keyfiyet olunur. 

lstanbul Makemei Asliyesi 
4 üncü Hukuk Dairesinden: 

lstanbul Evkaf müdiriyetine 
izafeten vekili avukat İsmail 
Ratit Bey tarafından Eğri

kapıda Hacıhüsrev mahalle· 
sinde Eğrikapı caddesinde 14 
ve 16 No. lu hanede muki· 
man Hasan ve Hüsnü Efen· 
diler aleyhine ikame olunan 
(51406) kuruşun maa masa
rifi muhakeme ve ücreti ve
kalet tahsili hakkındaki da
vadan dolayı mumaileyhima 
Hasan ve Hüsnü Efendilere 
liecelittebliğ irsal olunan dava 
istidası suretleri mumaileyhi
manın mahalli ikametle·inin 
meçhuliyeti hasebile mubaşir 
tarafından bilatebliğ iade 
edilmit ve tahkikat hakimli· 
ğince bittalep bir ay müd
detle ilanen tebliğat icrası 
karargir olmut ve bu baptaki 
istida suretleri mahkeme di
vanhanesine talik kıhnmıı 
olduğundan tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında cevaı> 
vermek ve tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet 
gazetelerle de ilan edilmif 

ise de cevap verilmediğinden 
ve 26-4-931 tarihli celsede de 
iıbatı vucut etmediğinizden 
mezkur celsede hakkınızda 
bir ay müddetle ilanen kararı 
a-ıyabi tebliğ ettirilmesine ve 
tahkikatın 5-7-931 tarihine 
müııadif pazar günü saat 14 de 
talikine karar verilmiş oldu
ğundan yevmi mezkurda İst. 
Asliye Mahkemesi Dördüncü 
Hukuk dairesine gelmediğiniz 
ve eanayi tahkikatta isbatı 

vucut etmediğiniz takdirde 
hukuk nsulü muhakemeleri 
kanununun Dljlddei mahsusısı 
mucibince mütteha:ı: kararı 

a-ıyabi muteber ad ve talıki
kabn gıyaben ikmal edileceii 
tarihi ilandan itibaren bir 
ay mllddetle ilin olunur. 

lstanbul İcra Riyasetinden: 
Istanbulda Mahmutpa11ada 

Küçük Çorapçı hanında 2 
No. lu mağazada Esans ve 
Kolonya ticaretiyle iştiğal 
eden Niko Karayani Efendi
nin konkordato için mühlet 
itası talebiyle lstanbul İcra 
itiraz merciine vuku bulan 
müracaab üzerine icra kılınan 
tetkikat neticesinde konkor
dato talebinin nazarı itibara 
alınmasına ve icra ve iflas 
kanunun 278 ve 279 uncu 
maddeleri mucibince borçluya 
iki ay mühlet verilmesine ve 
lstanbulda Birinci Vakıf ha· 
nında avukat Fahri Beyin 
komser tayinine ve işbu müh· 
letin iliniyle beraber icra ve 
iflas daireleriyle tapu sicil 
memurluklarına bildirilmesine 
karar verilmiş olduiu ilan 
olunur. 
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Piy o Haziran 1931 Eytam, Era'mil ve· 1 
Tekaütlerin üç aylık maaşları aşa
da yazılı günlerde ve isimleri ya

Seyrisefain 
ı- ------------------, l l. ~. , ,, .... ; lstanbul Belediyesi _ilanları , 

•••••••• 

K u pon ların tebdiline 1 zılı Maliye şubelerinde verilecektir 

Merkeı aceatası: Galata 
KISpıilbqı B. 2362; tuh• 
acentesi: Sirkecide Mllhnr
darzade haaı 22740 
- --- -·------
Bozcaada postası 
( EREGLI) vapuru 31 

mayıs pazar 17 de idare 
rıhtımından [ Gelibolu , 
Lapseki, Çanakkale, İmroz, 
Bozcaada] ya kalkacaktır. 

d dı.yOrUZ f Eytam ve Eramil Tekaüt maaşları 
evam e • maaşları Askeri 

l<arilerimiz neşrettiğimiz kupon
ları göndermesinler, saklasınlar 
"Politika,, gazetesinin ilk 

"llüsabakasına ait kuponların 
'.Ştııukabilinde tebdili muamele 
' 1tıe devam ediyoruz. Posta ile 
l~dığımız kuponların sahipleri-
11tı de isim, adres ve fiş numa
llarmı neırediyoruz. Bu fiş 
1Utnaralarmı da tamamen net: 
ettikten sonra kur'a çekerek. 
'ediyelerimizin tevziatına baş

'lYacağız. 

velce Politika'da inti
şar eden piyangodur. 

"Milliyet" in timdi netretti
ği kuponlan bise göndermeyi
niz ve saklayınıı. Çünkü bu ku 
ponlar henüz ikmal edilmi§ de 
ğildir. Bizim neşrettiğimiz ku
ponlan, hepsi tamamen çıktık 
tan sonra, toplu olarak gönderi 
niz. Bizim hediyelerini verece
ğimiz piyango kuponlarını neş 

d "'l "P rettiğimiz piyango egı , O• 

litika nm evvelce tertip ede-,, . ... . . 
rek kuponlarını neşrettıgı pı-

yangodur. Dikkat! ~::L 
le İmiz, Politika'nın 
ikinci defa tertip etti-, 

"Milliyet" in piyangosu da
ha zengindir. Bu piyango için 
ileride tafailit vereceğiz. Kari
lerimiz fİmdilik kuponlarını 
saklumlar. 

gı ve bizim devam et-
tiğimiz piyangonun 
kuponlarını da bize 
gönderiyorlar. Bizim, 
kuponlannı değiştir
diğimiz piyango ev-

Kuponları posta ile 
gönderenler 

Kuponlannı posta ile gönde 
realeria iıim, adrea ve kur' aya 
dahil olacak fiş numaralarının 
neşrine devam ediyoruz. 

No. Adres 
S24 - Ankara harita matbaası Mücellit Burhan Bey . 
525 - Şişli Afitap sokak Hacı Yuvan apartımanı 3 No. da 

İhsan Namık Bey 
526 - lsteren telgraf kumpanyası Hasan Cahit Bey 
527 - Akaaray nalıncı sokak (1) No. Nafiz Bey. 
528 - Kadıköy Süleyman Paşa sokak 69 No. Nezahat H. 
529 - Beşiktaş Fırın sokak 16 No. Abbas Ef. 
530 - Galatasaray liıe$i 788 Tuğrul Bey. 
531 - Galata Hızır oğlu han Kemal Bey. 
532 - Sirkeci Ebüssuut 49 No. İsmail Hakkı Hey • 
533-Tepebaşı Osmanlı mescit papazyan han No. 11 
534 - Deniz levazım satınalma komisyonu muamele memu

ru Rifat Bey. 
535 - Elektrik §irketi takıuyon şefi Selihattin Bey 
536 - Şehremini civannda oda başında No. 52-54 kabile Sa-

fiye Hanım. 
537 - Harbiye Pangaltı hamam sırası 53 No. Meliha H. 
538 _Beyoğlu Tozkaparan 6 No. Neriman H. 
539 - Yağcı kapı Kırbacı sokak 68 No. Saime Emin H. 
540 - Nişantaş Muradiye mahallesi karakol sokak 22 No. 

Ferhunde Refik Hanım. 
li4ı - Sirkeci Hoca pasa 13 No. da Haydar Bey. 
542 - Fındıklı Sanayi "nefise mimarı bröntör mimarlanndan 

Sırn Bey. . . 
543 - Ankara divanı muhasebat azasından Fevzı B. refıkası 

Naime Hanım. 
544 - Çorum Evliya zade Salih ve mahdumları ticarethane-

sinde Lutfi Bey. • 
545 - Kütahya tütün inhisar memurla':'ndan ~e1:41 Bey. 
546 - Aziziye (Afyon) tayyare cemiyetı muhaaıbı Mecdı B. 
1>47 - Bor topçu İbrahim Bey. 
548 - Kastamuni Himmet zade Mehmet Ihsan Bey. 
549 _ lt bankası arkasında İstanbul lokantası Hasan B. 
550 - Ankara iş bankası memurlarından Sadık Remzi B. 
Ssı _ Ulucanlarda Sabuncu mahallesinde meıçit sokağında 

12 No. da Şefik Ki.miran Bey. 
Ss2 _ Odemiş Türkiye lş bankasının muamelat memuru Hü-

seyin Avni Bey. , . 
553 - Sivas lisesi dördüncü sınıf 349 Neı et Nafız Bey. 
SS4 - Çorum Ziraat mektebi muhasibi mes'ulü.~~~~ ~ey. 
555 -Ankara maliye vekaleti varidat umum mudırligı şube 3 

Ali Bey. 
556 - Tokat 8 inci Kolonlu eşya anbar memuru yüz başı 

Sabri Bey. 
&57 - Bor Hacı Şakir :ı:ade M. Enver Bey. . 
&58 - Kadıköy Sivastopol sokak 2 No. da Hayrıye H. . 
559 - Tekirdağ Alay 159 tabur, kumandanı Münir Beyın 

mahdumu Saim Münir Bey. 
560 - Ankara akalliyet itleri birinci ~beı;le tef Halil B. 
561 - Havran eczacı Tevfik Bey kerımesı Fezol H. 
562- Biga Yeni çiftlik köy bey'eti muhtar namına kitip 

N. Pinke 
563 - Mersin Noter dairesinde Salih Beyden M. P. 
564 - Konya polis mektebi civarı hendek çe9me ıokak 64 

numarada Zarife Ziya H. l d 
""'~ d · • A etau res ......, - Romanya Hafız Bekir B. Strau a gıngore 

eu No. 24 Bizaugu. Beki 
566 - Ankara yeni buğday pazan c:inrmda kuap d m:f 

hallesinde 21 numaralı sokakta 20 No. lı hanede t gr 
memuru Selahaddin B. M h B 

&67 - Fevzi pafa yollama memuru yüzbatı A!hmet u tar : 
568- Uşak Jandarma takım kumandanı Huip Ef. kerimesı 

Hicran Hanım . t 
569 -Ankara ~ir un ve ekmek Fazıl Sani B. fabrikıııu WI a-

başıaı Hayri Bey 
570 - Tütün inhisarında Rü,tü Bey 
571 _Üsküdar Yeniçetme No. 69 Leyli Hanım. 
572 - Ayvalık diş doktoru Kenan Muzaffer Bey 
~73 - Ankara Yeğen B. maliye tubesi 1. K: . 
<>74-Ankara kız lisesi 9 uncu sıruf.613 Hikmet Feyzı H. 
S75 - Ankara Çukur saray polis noktası karpsmda f&Pkacı 

Yahya Necati Bey . . . 
576-Ankara adliye vekileti zat itleri müdürıyetınde Feıı:zı ~ 
577 - Ankara nümune hastahanesi ark.asında erkek lıaesı 

caddesinde No 14 Salih Ulvi Bey 
'>7g - F.dremit \-{~vvuı Iel.lebiı:i O.uxıan ağa Oe·--,,... 

Askeri 
ll•zirtn 

0000 l - 00400 1 Şchzadebaşı 
00401 - 00800 :.ı 
00801 1230 6 

3600f-36J50 1 
36351 -36690 3 

14001-14500 1 
14501 - 15000 3 
15-001-f 53 50 6 

425()1-43000 1 
43001 43500 3 
43501-43960 6 

45001-4551)0 1 
45501=46oob 3 
46001-46480 6 

50001 -50300 1 
so:ıoı-so5oo s 
506'.l 1- 508')() 6 

\10001 . 20350 ı 

20351 2065() s 
20651- 20850 6 

30001 - 30700 1 
3070 1 31300 3 
313Jl-321)15 il 

2600 1-!6600 1 
2661) 1-2~200 3 
27tol -27720 6 

0800 1 08400 1 
08401-08800 3 
C8801-0908) 6 

Yenicıml 

I' ıtih 

Ak1Bra• 

Beşiktaş 

Calıt&SL 

Kulekapı 

Üsküdaı 

Kıdıkö1 

Çarşı 

ilmiye 
04501 --04525 1 
01001-01140 1 
04001 - 04070 1 

03501-()3550 t 
01500-01550 1 

02501--02510 1 
0300!--03040 1 
02001--02557 1 

00501-00510 1 

Küçükpızu 

FıUh 

Kumkapı 

Beşiktaş 

Taksim 

Ku\ekapt 
SelAmsız 

llaydarpaş 

Eminönll 

Mülkiye 
0001 -00300 J 
00301-00600 3 
00601-00890 6 

32000- 32100 l 
32101-32200 3 

08001 -08.lOO l 
08301 - 08.'iO') 3 
08501-08680 ti 

29001 - 29250 1 
292sı-1!9500 a 
29501 - 29710 6 

25001 - 25200 1 
25201 - 25400 J 
25401-2551!5 6 

13001-13200 l 
ım1-ı:ısso a 
t335t - \3SJO i 

19501-19630 1 

21001-21250 1 
21251-21500 3 
21501-1!1770 6 

16001-16350 1 
16351 - 16650 3 
16651- 16990 6 

Mercan 

--KüçUkpazar 

Dıvanyolu 

Kum kapı 

Ar na \'tıtkö 

Kam<rhıtun 

r..asımpaşı 

Selamsız 

Hıydarpaş& 

OSOOl - 05250 1 l~minönü 
05251-05450 3 
05451-05700 6 

[ laz ir.ı n 
03001 OH~) 2 
03·1? 1 -03~00 4 
03701 - 039+') 7 

38001 -38250 2 
33251 -3R550 4 

11001 - 17400 2 
17401 - 1770'.) 4 
17701-18'>20 ? 

400) 1- 403()() \l 
40301 -4()600 4 
4500 l -409:J{) 'l 

48001 - 48300 t 
48301 - 48600 4 
48601-48920 7 

52001-51Wi0 1! 
52251 52450 4 
52451 52650 7 

21501-21800 I! 
1!1801 22100 4 
22101 - 1!1!350 7 

33001-33450 2 
33451 -33850 4 
33851-34380 7 

28001 - 28450 2 
28451-28850 4 
28851 - 29290 7 

10001 - 10450 I! 
!0451 - 107 .'iO 4 
107~1-10975 7 

Se hıadclıaşı 

Yen!camı 

Fatih 

Ak,.ray 

Beşittaı 

Taksim 

t(1>1mpaı 

Seltmsıı 

llıydırp• 

F.minönO 

Mülkiye 
02001-02200 2 
02201 - 02350 4 
02351-0252() .. 

31!501-32600 I! 
32601 -32660 4 

1( 0 )1- 10200 2 
IOlOl-10300 4 
10301-10410 7 

28001-28150 2 
28151-28300 4 
28301--28430 7 

26001-26150 i 
26151-26300 4 
26801 - 96970 7 

14001-14150 2 
14151-14300 4 
14301-14475 7 

19001 - 19105 2 

22501 -2ı650 9 
22051 -22800 4 
22801-23020 7 

18001 - 18200 ~ 
18201- 18400 4 
18401-18560 7 

06501-06650 'Jt 
06651 - 06750 4 
06751-06980 7 

Mercan 

Küçllkp,_. 

Divınyo\t 

Kum kap 

r\rnıvlltl<Oy 

Galaıasara 

Tırllhaşı 
~ 

usküdaı 

Kadıköy haliadH 

~ırşı 

ilmiye 
04501 - 04525 2 
01001-01140 2 
04001 - 04070 2 

03501 - 03550 2 
02501 - 0251 o 2 
03001 - 03040 2 

02001 --02057 2 

00501-00:SIO 2 
oı;;oo 01550 2 

Küçük pazar 
fatih 
Kumbpı 

Beşi~taş 

Kulekapısı 
Se!tmsız 

Haydarpaşa 

Eminönü 
Komerhıtun 

lzmir sürat P. 
( GÜLCEMAL ) vapuru 

31 mayıs pazar 14,30 da 
Galatadan kalkarak İzmire 
gidecek ve çarşamba 
babı gelecektir. 

sa-

SADIK ZADE. 
Biraderler vapurh r 
Karadeniz muntazam ve 

lüks postası 

SAKARYA 

3~a~uı:;ıs p AZAR 
günü alqamı 17 de Sirkeci 
rıhbmından hareketle(Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun , Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdette Gö
releye uğrayacaktır. 

DiKKAT : Pazar günü 
saat birden sonra vapurun 
yanına gelen mallar kabul 
edilemez. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
ac~ntalığına müracaat. 

Tel: İstanbul 2134 ................... 
SOÇETA IT.ı\L YANA 
Dl SERVİST MARİTİMI 
ATLANTİD vapuru 3 ha

ziran çarşamba (Burgaz, Var
na, Kllstence, Sulina, Kalaa 
ve lbrail ) e gidecektir. 

AERODIT vapuru 4 ha
ziran pertcmbe (Napoli, Mar
silya ve Cenova ) ya gide
cektir. 

TEREZA SKIAFINO va
puru 8 haziran pazartesi 
( Burgaz , Vama , K&stence 
ve Odeaa) ya gidecektir. 

BRAZfLE vapuru 9 hazi
ran salı (Sitmar Levant eks

' pres ) olarak ( Pire, Napoli, 
Marsilya ve Cenova) ya gi
decektir. 

Tafsilat için Galatada mer
kez rıhtım hanında umumi 
acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771 - 772 ve ya Be
yoğlunda Perapalas altında 
Natta Nasyonal Türkiş türist 
acenaiye Telefon Beyoğlu 
3599 yahut İstanbulda Emin
önünde fzmir sokağın<fa 8 
numarada acente vekiline 
müracaat. Tel. İstanbul 776 

Avans ve Hidemah vataniye ma
aşları 1 haziran 1931 de kadınla
ra ve 2 haziran 1931 de erkekle
re Hoçapaşa Maliye şubesinden 
tediye olunacaktır. 

günü tam saat 17de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun, 
Ünye , Ordu , Gireııun , 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
iskelelerine azimet ve av
dette ( Of ve Sürmene ) 
iskelelerine uğrayacaktır. 

Dikkat: ~!1:~:n 
vapurun yanına gelecek 
eşya kabul olunmaz. 

ISTANBUL VİLAYETİ 
DEFIERDARLIK iLANLARI 

KJRALIK EV No. 1,3 Veliefendi sokağı, 
Abbasağa mahallesi, Beşiktaş, iki katlı 6 oda 
sair müştemilat, senelik kirası 180 lira, kira
lamak açık arttırma 7 Haziran 931 pazar saat 
ıs te Defterdarlıkta (M - 298) 

Tafsilit için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentesine müracaat. Tel. 
fstanbul 1515 

Ferah sinemada 
Bugün hem sinema hem ti
yatro, Naşit bey temsilleri 
büyük müsamere. 

Pazarlıkla bir kilo Neosalvarsan alınacakbr. Talip olanla
rın 95 lira teminat akçesi getirmek şartile 30 mayıs cumar
tesi günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne müra
caatlar• 

* * • 
İstanbul belediyesinden : İcra edilmekte olan Kanalızasyon 

ameliyatı dolayisile 30 mayıs 931 tarihinden itibaren Tahta
kalede Balkapanı sokağının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı 
bu1unacağı ilin olunur. 

* * * 
Süt ve mektep çocukları Dispanserl"ri ıçın dışçılık maıze

mesi pazarlıkla satın alınacaktır. Talip olanların 290 lira te
minat akçesi getirmek şartile 30 mayıs cumartesi günü saat 
on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

'I' 'I' 'I' 

Belediye kanununun 15 inci maddesinin 9 uncu tılU'asına 
tevfikan Liman dahilinde seyrü sefer eden istimpot, Motör
bot, muş ve emsali gibi makineli ve makinesiz küçük deniz 
nakil vasıtalarile yelken veya kürekle müteharrik vesaitin 
muayene şahadetnamesini alarak Belediyece tescil ve numara 
plakası almaları ve yine bu m ıddenin 8 inci fırkasına tevfi
kan kaptan, çarhçı ve taifelerin ve bilumum sandalcı ve 
kayıkçıların ( Balıkçılarla amatörler dahil) kendilerini tescil 
ettirip ehliyetname almaları lazungeldiğinden ehliyetnam~ 

almak için doğrudan doğruya seyrüsefer merkezine merakip 
şahadetnamesi almak için de polis komserlikleriue 1 haziran 
931 tarihinden itibaren müracaat edilmesi ve 1 temmuz 931 
tarihine kadar gerek kendilerini ve gerekse nakil vasıtaları-
Dl tescil ettirmeyenlerin icrayı aaıı'atten men edilecekleri 
ilin olunur. 

Fatih yangın yerinde 6 ıncı adada Aşıkpaşa mahallesinde 
1397 - 649 - 651 harita numaralı arsalar arasında 14,96 metro 
murabbaı arsanın metro murabbaına 250 kuruş kıymet tak
dir olunarak satı1mak için alakadarları arasında açık müza
yedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için !:er 
gün levazım müdürlüğüne müracaatları, müzayedeye girmek 
için 3 lira teminat akçelerile beraber ihale günü olan 
25/6/931 perşembe günü saat on beşe kadar encumeni da
imiye müracaatları 

* * * 
lıtanbul belediyesinden : Badema yapıfa6ı.k ekmek çeşnı

lerinde yumuşak buğday ununuıı yüzde doksan ve sert 
buğday ununun yüzde on olarak istimali tekarrür etmiş ol
duğu husulü ittilıi zımnında alikadarana ilan olunur. 

Ankara şehri içme suyuna 
müteallik münakasa ilanı 

Ankara içme suyu ko
misyonundan: 

1 - Ankara şehri içme suyu kosunlar su toplama ( kap
taj ) ameliyatı ikmali inşaatı 1 Temmuz 1931 tarihine müsı
dif çarşamba günü saat 16 da Ank~rada içme ıuyu komis
yonundan ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usu
lile 1 haziran 1931 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya konulmu§tur. 

2 - Proje, mukavelename şartnamesini ve teklif ve te
minat mektupları nümunelerini görmek ve münakasaya da
hil olabilmek için ne gibi vesaik ibraz etmek lazım geldiğini 
öğrenmek isteyenlerin Ankara Nafia Vekileti sular umum 
müdürlüğüne ve bedeli olan on lira mukabilinde evrakını 
almak isteyenlerin de Nafia Vekaleti levazım müdürlüğlir.e 
müracaat eylemeleri. 

3 - Bu ameliyat için talipler tarafından vuku bulacak 
teklif mıktarının 0 0 7,5 nin teminatı muvakkate olarak ya nak
den vezneye yatırılması ve yahut bir banka teminat mektu
bunun itası IAzun geleceği 

4 - Ankarade Nafia Vekaleti milsteşarhğma makbuz m .
kabilinde tevdi olunacak teklif mekhıplarınm halida mezkur 
1 Temmuz 931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on al
tıya kadar kabul edileceği ilin olunur. 

iiabnatı incç:Dsl 
Zümrüt 

Yalova kaplıcaları 
Büyük otel 1 Hazirandan itibaren açıkbr 

12 kişilik orkestra 
Oteller: 75 - 500 kal"llf-

yemekler: Ta6 dot ( sabah, öğle ve akfam dahil J 
225 - 450 kuruş. 

( Üçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir) 
( Çok ucuz fiatla alakart yemek bulunur ) 

Banyolar: 50 - 75 - 100 kuruş. . 

V •• t} • • 1 inci mevki - 30 kuruş. apur ucre erı. 2 inci mevki - 20 kuruş. 
H~r türlu malumat için YALOVA da Kaplıcalar Müdür-

lüğüne veya 
IST ANBUL da Seyrisefain Umum Mühürlük kalemine 

müracaat. Telefon: Beyoğlu 1745 
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'MİLLİYET CUMA 29 MAYIS 1931 

Istanbul ithalat güm- Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
rüğü müdürlüğünden: B U z- . 
Adet cinıi Marka No. Kilo Cinsi eşya 

Bugün İşe başlayabilirsiniz. 
---~---

Para biriktirmeyen başlamak için mutlaka ay veya ae
nebaşını bel<lemek ve ya lir yıldör.ümüne intiıar etmek 
şart c'.eğildir. . 

Hemen l:ugün iş Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmf'ye başlayabilirsiniz. 

Büyük ve küçük binlerce kiıi, kumbara sayesinde, bir 
iki sene içinde serm 1ye sahibi olmuşlardır. 

1 TÜK!YE İŞ BANKASI' 

• .. eni çakan ala 
BAHÇE 
BOMONTI RAKISI 

'l'<'crulıc ,.tJ niz Emsali arasında \>11 nela>cttc hı<; bir rakı Yoktur 

Kilosu 200 Kurustur." 
150, 250, 300, 500, 100<! gramlık ,ı,eıerde 

30 50 6C> 100 2on kurufa satılıyor 

•••••Her yerde arayınız 
Emlak ve Eytam Bankasından 
Satılık emlak: 
İstanbu'.da Bo}aziçinde Tarabya caddesinde ma milftemiliit 

Kalander kasrı ile Eüyükadada Nizam caddeıinde Seferoğlu 
köşkl~ri namile maruf 2, 3, 4 harita numaralı üç bap katk 
avrı ayrı kapllı 21rfla ve sekiz senevi taksitle satılıktır. 
1 , I • 8 haziran 1931 tarihine müsadif pazartesi günü An
karada icra kıhııac1ktır. 

Talip olanlar lstınbul, lzmir şubelerimize ve yahut Anka
rad~ Umum Müdürlük Emlik idaresine müracaatla şartna
me'er;mizi mütalaa ve arzu 1: • yurdukları izahatı alabilirler. 

Avrupada birin
ciliği diplomalar
la musaddaktır. 
Zafı umumi, kansızlık, 
romatizma, ııraca, ke
mik, damar, göğtis, 

t 
--

.. 
' ~ 

ademi iktidar, verem, sınır hastalıklarına nafidir. Solgun 
ı:enç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, 
lıüyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruttur. 
Hasan Ecza deposu. 

. , ..... 

1 Bağ Biliı Bila 58 Kol astarlığı 
1 Adet S.C.C 58 18 Demir cember 
1 Sandık Adres 5 15 C ~m eşya 
1 Paket 877 2 470gr Tüy süpürge 
1 ,, Biliı Biliı İpekli çorap 

1
1 çuval H(S)A 7 Çay 

sandık (BS) " 
1 .. Bila ,, 
5 sandıkça S.F.R. 115 
1 sandık M.A.M 3965 
1 denk B.I. 1 
1 sandık C(C)P Bila 
1 .. M.C 2572 
1 ,, E.R 3 

ı 1 ,, H.C 11 
1 .. H.H.C 68 
1 ,. R 1 
1 Bağ Bila Bili 
1 çuval A.A. .. 
1 ., Bili ,, 
1 sandık A.R 4 
1 Çuval A.R 1 
1 sandık V.P. 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

10 
1 
] 

2 
1 
1 
1 
1 

" 
denk 
Sandık 

" 
" .. 

adet 
paket 
bai 
sandık 
adet 
sandık 

.. 
bağ 
adet 
sandık 

torba 
sandık 

adet 
nndık 

" 
" 
" 

" .. 
" 
" 

" çuval 
sandık 

" 
bağ 
sandık 

" paket 
şitede 
çuv•I 

F.D. 
B. 1 
adrea 
N.P.G 
H.Z.M 
A. B 
Bila 

" H. T 
R.N.0 
s.c 
Franko 

B. S 
D. A 
H.JSF 
J.j.(.; 
H. S 
T 

Enlui 
Aris 
D.V.S 

Bili 
4W 
adres 
Bili 
H.K.B 

S.A.E.C 
Bili 

" 

" 

161 
2 

biliı 

695 
80-82 

48 
Bili 

" 3237 
1972 

2364-133 
Bili 

48 

" Bili 
1 

368 
6331 

1 

430 
5532 

1 

Bili 
245-502 

Bila 

" 
Bili 

" 
" 

• " 
" 
" 
" 
" 
" 

19 

70 

18 

32 
28 

193 
3 

16 
28 
26 
81 

20 
92 
22 

Portatif sandal 
Ampul 
Pamuk örme don 
F şyayı zatiye 
Reklam 
Matbu evrak 
Mantar 
Aliminyom eşya 
Reklam 
Karbonat desut 
Tembeki 
Kilim 
Kok kömürii 
Boya 

Ecza 
Yazılı boş 

iğne kutu 
Reklam 
Eşyayi zatiye 
Reklam 

gramofon 

Toprak eşya 
421 Tebeşir 

45 Boynuz 
1, 700 Boı bulgur çuval 
1,400 Elektrik cep feneri 

Tahta ıandal parçaları 
270 pamuk mensucat 

Boş sandık 

90 Reklam 
102 Çini 

3 tahta sandık parçası 
1 Demir tel 
3 Mantar 

5,300 Kahv,. 
48 Boya 
38 Bot sandık 
32 Nümunelik 

taslak 
10 Boş sandalye 
10 Kokulu sabun 
32 Mensucat 

iskarpin 

parçaları --------nümtllıe :: •• 27 Sardalye balığı 55 
25 Elektrik edevah :! 
20 De~r eşya 5E 
16 Müstahzerat 55 --52 Hurilta :: --701 T o~ tebepr :: --57,500 Çii kahve 55 

48 Zamk EE 
380 Çam tahtası :: 

65,550 Kokulu podra boş kutu 55 
13,500 7 adet elektrik aliltı :: --7 Reklam v111aire :: •• 

15 Kunduz Baceği 55 
•• 

~ Müstamel iç çamaşırı :: 
750 gram .., Pamuk ipliği El: 

" -1 paket 
" 

4 adet " " 
5 kilo :ıı;ı 4 adet poıt 55 

60 ..._ Amerikan fııtığı 5E 
~ --40 _ Pekmez :: 

" .... 
1 paket " ." 1,210 l:ll İpek mensucat 

2 çuval 
1 fıçı 

C.N 
Bili " 

1 adet " ,, 1,480 Baş örtüsü 
1 ,, ., ., 1,225 ~ Pamuk yemeni 
1 ,, ,, ,, 2,320 ipek dantela 
1 teneke ,, ,, 30 Tereyağ 

100 çuval H.P.H.P.S ,, 4805 Kuru bezelye 
20 tambura Bifa ,, 3237 Mayi zift . 

,. ........ 
HAŞARAT pis yerlerde doıtar, çöplı.iklerdf! 

1 
netvUnama bulur en mühlik mikroplara

rasında ya,ar ve nihayet yemeklerin121n üze•'' 
rıne konarak onları bulattırır. OnS..ı.r aizi oldür. 
meden, siz onları oldürUnüz. FHt püskürtünüz. 

Flit, sın&k, aivrieinek, pir'e, karınca. güve, 
tahtakurusu gibi ha,aratı ve bunların tohum .. 1 

tlarını imha eder. Ha,aratı OldUrürfakat inean• 
~.ara aeıa zararı yoktur. Kullanılması kolaydır . 
Leke yapmaz. Fnı·; diıle'r hatarat imha edlc~ 
eczalarla taşvif etmeyiniz. Siyah kuşaklı sar• 
tenekeler üzerinde asker markasını ıateyiniı 

FLiT POSKORTONOZ 

. 

.. 

l/1iı /ıtifıd11iıi ,,,,,;, ,,,,,,, lllOkHill• F/11./11111 lllhDr/a l16Htltrdı IOIJ/mtıltolı, 

Umumi Dep;su; J. BERT ve ŞOREKASı lıtanbul - Galata Voıvoda Han 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 

\ 

Büyük Tayyare!! 
Piyangosu ~! 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. SS ·-Büyük ikramiye ~~ --50,000 liradır. §§ --
Ayrıca: 15,000, 12,000, ~~ ----10,000, 8,000, ii ----Liralık ikraıniyeler ~~ ·-----•• ----------------ve 40,000 --•• --------Liralık bir miikafat vardır. --

Sultanahmet birinci s11l'1 
hukuk mahkemesinden: 

Balada muharrer cins eşya 30/5/931 tarihinde lstanbul 
itha1at gümrüi{ü müdüriyeti satış komisyonu tarafından bil
müzaxede s1tılacağı ilan olunur. 

--Ticaret işleri 
dürlüğünden: 

Ömer tantavi efendi uhte
sinde 192 liraya vefaen mef
ruğ Unkapanında Yavuz er
sinan mahallesinde Camiişe
rif sokağında 10 numaralı 

arsa sahipleri Fuat ve Sait 
Beyler tarafından ikame olu
nan fekki ferağ davasından 
mumaileyh Ömer Tantavi 
efendinin ikametgahının meç
ruliyetine binaen ilanen te~ 
liği karargir olmuı ve yevmi 

Sıhhat Vekaletinden : 
Yenişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıfzıssıhha 

arazisinde yaptırılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulan ahırlar inşaatına talip olanların teklif ettikleri be
deller haddı layıkında görülmediği cihetle müzayede ve müna 
kasa kanununun 15 inci maddesi mucibince bir hafta müd
detle aleni münakasaya vazolunması takarrür etmiştir. 

Mayısın otuzuncu cumartesi günü aleni münakasaya işti
rak etmek üzere talip olanların saat 15 te Vekalette müte
tekkil komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. 

30 ikinci teşrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine göre tes
cil edilmiş olan ecnebi şir
ketlerinden (Berginigs Ok Di
keri Akııis Bolaget Neptün -
Bergninge Ock Dykeriaktie
bolaget Neptun) şirketi bu 
kere müracaatla Türkiyedeki 
muamelatına nihayet verdi
ğini bildirmiş olmakla mez
kür ıirketle alakası bulunan
ların şirkete ve icabında 
htanbul mıntakası Ticaret 
müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

muhakeme olan 2-7-931 tarine-
müsadif perıembe günü saat 
14 te mahkemeye ırelmesi ve 
gı:lmediği takdirde gıyaben 
muhakeme icra kılınacağı 

tebliğ mekamına kaim olmak 
Uzre ilanı keyfiyet olunur. 

Aylardanberi beklenen '' Fevkalade,, 

KRiST AL RAKISI CIKTI il , 
Zevk ileminde yeni bir inkılap teşkil eden bu rakı uzun müddet dinlendirilmiş menba suyu ile sureti hiısusiyede mükerreren taktir edilmiş bir harikai ıan'attır. 

Harbiye' de 
Memleketimizin tınınm;ş ve güzide 
san'atkar:arını blr ardya toplayan 

1 ,~-.,, ,.~······ .•. ;:J. .-.ı~ ... - •·'i"'''"·ı .-- . 
il~:_:~ ~· f'•. '-;/· -,,..f.r . ~ --. ~ '•' f'., _,....,. ; , , 
~ • ·"' ... .;z-· !j , ·... . .. ' :-~, • .. \ . ' 

BELVÜ BAHÇESiNDE yenilik 
I iSTANBUL NAGMELERi Musiki heyeti her alqam en yeni ve kıymetli 

alaturka eaerlerini terenn&m etmektedir. 

Okkası: 3 Kuru~ 
Satış mahalleri şunlardır: 

istanbul ciheti: 
Beyazıt tramvay durağı 
Gedikpaşa caddesi 
Nuruosmaniye Çenberlitaş sO' o, 
kak k b;, 
Sultan Ahmet Peruzağa so • ti 
Aksaray camii karşısı 

Samatya Sulumanastır 
Unkapanı Taşçılar sokak 
Bahçekapı 2 inci vakıf han •• 
Bahçekapı Arpacı han hi 
Sirkeci Derviş sokak 
Sirkeci Hamam sokak 
Balıkpazarı Hasır iskelesi 
T ahtakale karakol sokak 
Fatih Saraçhane baıı 
Fatih Şekerci Han 
Eyüp camii karşısında 
Bakırköy Aynalı bakkal 
Y eşilköy istasyon civarı 

Galata ciheti 
Galata Fermenecilerde 
Galata Perşembe pazarınd• ;: 
Galata Millet hanında lı; 
Galata Topçularda la 
Galata Demirci sokak ~ 
Galata Kılıcali Paşa camii d 

Beyoğlu ciheti: h' 
• Beyoğlu Balıkpazarı 

Galatasaray Yeni Çarşı 
istiklal caddesi 

· Asmalı Mescitte Sofyalı 
Boyoğlu Yüksek kaldırını 
Sıraservide klise sokak 
Beyoğlu Glavani sokak 
Beyoğlu Derviş sokak 
Şişlide Osmanbeyde 
Şişlide Pangalbda 
Şiılide Kurtuluş caddesi 
Maçkada silahhane caddesi 
Kasımpllf&da Ragıp Bey c•J 
desi 
Altın bakkalda No. 223 

Boğaziçi ciheti: 
Beşiktaş iskelesi 
Bebek iskele gazinosu 
Arnavutköy mahallebici 
Y eniköy mahallebici 
Ortaköy tramvay caddesi 
Emirgiın mahıollebici 
Tarabya rıhtımında No. 8 
Büyükdere caddesinde 
Anadoluhiear mahaUebici 
İstinye bira deposu 
Kuzguncukt .. iıkele civarı 
Beylerbeyı mahallebici 
Çengelköy mahallebici 
Üsküdar Çarııboyu 

Kadıköy ciheti: 
Kadıköy Çar91 içinde 
ModR caddesi No. 261 
Kızıltoprak lhlamurda 
Erenköy istuyon civarı 

Adalar ciheti: 
Büyükada, Heybeliada, But 

Bu dükkinlarda buzun 
kası 3 kuruştur. Fazlaya 
tanlar hakkında telefoııı 
Beyoğlu 4085 numaraya ııı' 
racaat olunması mercudo 
Bu sahf mahallerinde ge 
gündüzlü buz bulunur. 

Ecnebi memleketle 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankı Kommerçiyah 
ltalyana 

Sel'mayesi 700,000,00~ 
(ihtiyat akçeJi: 

580,000,000 Liret) 
TravellerJ (Seyya1ıi ı 

çekleri) ',rtl<lr 
Liret, frank, İngili ı lirı . 

veya doları frank oJ:ır.ı' 

satılan bu çekler sayesıı · 
nereye gitseniı p:ıraııızı ~ 
mali emniyetle taşır vd Jı · 
zaman isterseniı düıı y;ı!ı~ 
her tarafında, .5l'l:ıirde, ol 

!erde, va~urlard:ı, treni~'~ 
bu çeklerı en küçük tecÜY 
çin nakit makamında kolj 
ylıkla istimal edebilirsiıııf 
Travellers çekleri bakı~ 
sahibinden başka kims~I11

1 kulnaamayaca~ı bir şefııld 
tertip ve ihtas edilrn!ştir. 

Me.'ul müdür: Bürhan~ 


