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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve 8aşmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Mlidliril 

ETEM iZZET 

Qir 
11 Y ıldönümü 

ETVelki gün tarihi bir günün 
· nümü idi. On dört aene 
el, teıriniaaninin 11 inci gü 

1Şehir meclisi; 
bir hassasiyet 

üt ari 
basladı .. 

' ", dört aenelik boiuıma Diba 
lenmit ve Almanya ile itilaf 

vletleri arasında mütareke 
, zalanmıştı. Alman mötareke 
, galip devletlerin dütmanlari 
akdettikleri sonuncu mütare 
idi. 29 eylulde Bulgaristan 

,alim olmuş, 30 teşrinievvelde 
imle Mondros mütarekesi 
nalanmış ve 3 teşrinisanide 
Almanyanm sonuncu mütte 
· olan Avusturya ile itilaf 
Jetleri mütareke imzalamıt· 
dı. 

Mütarekelerin imza edilip e
'bnemesi hakkında devlet a· 
oılan arasında fikir ihtilah 

•rdı, Mağlup memleketlerin 
zı ricali, mücadeleye devam 
ıneğe taraftardılar. Galip ge· 

memleket ricali aı·asında 
ahi mütarekelerin akdinde is
'cal gösterildiğ~ ve galibiyetin 
'-ın olmadığı kanaatinde olan 
~r az değildi. Ancak galip ol
tın, mağlup olsun, denilebilir 
İ her memlekette halk kütlesi 
uharebenin nihayetlenmesini 

ilıemmıniyetle karşılamıştı. 

Dört senelik muharebe için
de kabaran ihtiraslann ve uya· 

1 
~an ümitlerin tahakkuku için 
:arfedilen gayreti, bir çok mem 
ıtketlerde intizam ve asayiş na 
~ına istibdat idaresi kurmuş, 
Qazı memleketlerde de hürri
~.et namına anarşiı vücude ge
tirmişti. Galip gelen memleket 
erde bile halk, zaferin tahak
kuk etmesinden ziyade harbinı 
~ihayetlenmiş bulunmasından 
1eviniyordu. Herkes harbi umu 
~iden evvelki hayatın geri ge. 
eceği·ni zannetmişti. Bütün 
rozler ar'l<ada kalmış, pek az
'" geriye bakıyor ve harbin 
doğurduğu yeni alem içindeki 
~~yat şeraitini eski hayat şera-
1hnden farklı olacağını takdir 
edebiliyordu. 

Sulh müzakerelerini idare e
den rical şüphesiz doğan yeni 
ltuvvetlerin şümul ve mahiyeti 
~i en az anlayan adamlardı. Ta 
bii yüz sene evvel, Viyana mu
lhedesin~ müzakere edeı·ken, 
~ zamanın ricalini, koca bir 
r ransız ihtilalinin ve bunu ta· 
~ip eden Napolyon muharebe-

! lerinin kuvvetlerini inkar ede
~ek, 18 inci asır Avrupasım 
ılıya etmek istedikleri gibi, 
barbi umuminin hesaplarını tas 

Dün hararetli bir ı'çtima yapan !stanbul umumi meclisi 

Kasaplar belediyeden 
daha organize mi? 

İstanbul Fırka teşkilatı reisi dünkü şehir 
meclisinde yeniden tenkitkar beyanatta 

bulundu ve ihtikarda ısrar etti .. 
Vali ve belediye reisi Muhiddin Bey bilhassa 
et meselesi üzerinde izahat verdi ve uzun, 
mücadeleli ve çetin münaka~alar neticesinde 

bir komisyon teşkili kararlaştırıldı .. 

Et neden bir yer 
de ucuz 

bir yerde pahalı? 
Dünkü içtimada 

Muhiddin ve Cev
det Kerim beyler 
ve tevflk Salim.Pş 
çok şayanı dikkat 
ıı;eyler söylediler 

(~~ Valı' Muhiddin Bey 

İstanbul umumi meclisi dün 
saat 14 te reis vekili Sadettin 
Ferit Beyin riyasetinde içtima 
etti. Et meselesi şiddetli müna 
kaşaya sebebiyet verdi. 

Evvela zabtı sabık okundu. 
Aynen kabul edildi. Daimi en
cümenden gelen bazı tezkereler 
okundu ve kabul edildi. 

itfaiye hissesi 
· ~ye vazifesile mükellef olan ri-
tal de-en kestirme yoldan geri- Sigorta şirketler.inin beledi-
t h 1 yeye vermesi lazım gelen yüz-
e, arpten evve ki 19 uncu a-

llır dünyasına dönmek istemiş- rle beş itfaiye hissesi müzakere 
erdi. olundu. Şirketler bu hususta 

Cevdet Kerim B.ve Tevfik Salim P< (De 6 n ahı'fede) 
Viyana muahedesinin kurdu l=============='==~=v=a=m='=='=c=r=s===~= 

tu ve ittifakı mukaddes, ittifa. 
~ı murabba gibi vasıtalarla ida 
llıe etmek istediği sistem, ufak 
tefek sarsıntılarla on altı sene 
devam etti. 1830 senesinde her 
~v~p~ ?1emleketini şamil olan 
oır ihtılalden sonra nihayet 
1848 senesinde yıkıldı. 

Versailles'in kurduğu sistem 
hkılmış değildir. Lozan gibi 
~abneler~ vardır. Gerçi Sevr mu 
lhedesi Versailles'da imzalan
ll_ıa~ı. ~ akat Versailles zihniye 
lının bır mahsulü idi. Binaen
~leyh Lozanın Sevr tarafından 
1•tihlafı Versailles sistemi Ü· 
~erinde açılmış bir rahnedir. 
\r ersailles sistemi henüz heyeti 
11?1umiyesi itibarile sürünüp 
l!ıtmekte olmakla beraber, her 

. !!elen yıldönümü onu daha zi
' hde zayıflamış bir halde bul
ı ~aktadır. Vaziyet öyle bir şe
~~ ~lmıştı.r ki hı..rbi umumide 

. '1:1mın galıp geldiği ve kimin 
ltıağlup olduğu tefrik edilemez 
bir hale geldi. Harbi umumide 
lrslan payı aldığı zann:od;len 
lngiltere tarihinin ennaz::, gün 
ferini yaşıyor. Amerika kökün
d.en sarsılmıştır. İtalya vaziye
hnden en ziyade gayrı mem
Vun o!an devlet ara:ındadır. 
. ~satı :Avrupa tam bır anarşi 
~~ındedır. İşte Vilson'un tabiri 
lızere "dünyayı, içinde yaşaya: 
lıık raha~ bir yer,, yapacak 0 • 

ıın zaferm yıldönümünde 'Av-

Tüccar borsa resmini 
vermek istemiyor 

Bunlar odaya mukayyet oldukları 
için borsanın resim 

almasını haksız buluyorlar •• 

Borsadan bir intiba 

lstanbul tacirlerinden bir inamı, 
aralarında bazı tarunmıt zevat oldu
ğu halde, Ticaret oda11na bir istida 
ile müracaatta bulunmııtlardır. Er· 
bah• ticaret bu müracaatlarında O· 
danan bir müeaseı1t::sı bulunan Tica
r'Jt borsasında mu<1.mele gören me
vaddan alınan borsa resminin tama
men kaldırılmasını İstemektedirler . 

Bu müracaatı yapan tüccar eı· 
babı mucibe alarak, kendilerini~ e
sasen hem Odanın, hem Borsanın 
azaaı bulunduklarını binaenaleyh 
borsa resmi alınmasın'a lüzum olma
dığını, çünkü aidat verdiklerini bil
dirmektedirler. Bu zevat hatta icap 
ederse bu aidat miktarının tezyit e
dilebileceğini de söylemektedirler. 
Bu müracaat lktrsadi mehafilde e
hemmiyetle karşılanmıştır ve alaka
darlar takip etmektedirler. 

Ticaret odasında bu mesle husu .. 
si bir kmnisyonda tekik edilecektir. 
MalUm olduğu üzere, Ticaret borsa
sında muamele gören mevattan bin .. 
de iki borsa resmi alınmaktadır. 

;upanın man~.arası budur. Yani ı r~.nden daha az facialı olmayan 
~vrupa on. dort sene evvel, fa. bır sulh devrine atladı. 
cıalarla dolu olan bir harp dev · Ahmet ŞÜKRÜ 

.t~li iktisat 
Meclisi 

Türk limanlarının 
inkişafı için 

tedbirler alınacak 

ANKARA, 12 (Telefon) -
Ali iktısat .-clisi yakında top
lanacaktır. Bu içtimaın ruzna
mesi hazırlanmıştır. Tediye mü 
vazenesi, ihracat eşyamız hak
kındaki nizamnamelerin tetkiki 
Türkiyede liman hizmetleri ve 
Türk limanlarının inki'şafma 
hizmet edecek tedbirler hakkın 
da teklifler ruznamenin başlıca 
maddelerini teşkil etmektedir. 
Bir deniz memleketi olmak iti
barile liman meselesinin Türki 
yede haiz olduğu ehemmiyete 
binaen Ali iktısat meclisi büro 
su meclisin bu tetkikatma ze
min hazırlamak maksadile li
manlarımızda ve Akdeniz ile 
Karadeniz ecnebi limanlarında 
bir anket yapmıştır. Anket ne
ticeleri tasnif edilmektedir. 

Çürük 
Tekneler! 
Haliç yolculuğunda 

tehlike mi var? 
Haliç §İrketi komiserinin tirket 

vapurlarından • ikisinden maada • 
hepsinin hurda ve tıunire muhtaç bir 
halde olduğu, esaslı bir tamir gör
mezlerse yakında ite yaramaz bir 
hale gclecekleri hakkında Ticaret 
müdürlüğüne verdiği 1apor, büyük 
bir alaka uyandırmııtır:. Vapurlar 
hakkında böyle bir rapor verilmesi 
Haliç sakinleri arasında telaş uyan
dırmııtır. 

Dün bu hususta bir defa da tir
ketin fikrini öğrenmek istedik. Şir
ket müdürü Hasan Bey bu huıuıtl 
kendisile görüıen bir nıuharririmiz 
demiıtir ki: 

-"Vapurlarımızın böyle tehlikeli 
bir hali yoktur. Yalnız muhakkak 
ki tamire ihtiyaçları vardır. Saçları
nın değişmesi, kazan tebdili ve ah· 
fap aksamın takviyesi lazım gelmek 
tedir. 

Diğer taraftan halkın ihtiyaçlarını 
kartılamak ve daha iyi seyahat ede-

bilmelerini temin için vaııurlanmı
zın dahilinde de tadilat yapniağa 
ihtiyaç vardır. 

Bütün bunları belki zamanla yap 
mak kabil olacaktır. Fakat yakın 
bir tehlike yoktur. 

Ticaret müdiriyetine raporu ve
ren tirket komiseri Mahmut Celal 
Bey de demİ§tir ki: 

"- Ben tekik raporunu miidiriye 
t~ verdim. Bu husuıta fazla bir §ey 

Ofis 
Tevsi edildi 

Bir muavin, bir 
müşavir ve 

üç raportör alinıyor 

Cemal Bey 

ihracat ofisinin ıair memleketler
deki emıali niıbetinde faideli ve İh· 
racat iılerimizde tam salahiyetli bir 
müeızeıe haline ifrağma karar veril 
mİJtİr. Bu ite Ofisin pek dar olan 
mevcut kadrosunun geniıletilmesilo 
ve faaliyet tarzının 11lahile batlan
mıştır. 

Aldığımız malumata nazaran, O
fis kadrosuna yenide°" jiç raportör 
il.ive edilmektedir. Bu mun-. üç 
raportör müıtakiben üç ihn.ç e'IYa
mızm vaziyetile alakadar olacaklar
dır. 

Bu raportörlüklerden birine ta
yin edilen lktrsat vekaleti sabık ka· 
lemi mahsus müdürü Haliik Bey 
münhasiren tütün itlerile me§gu! ol 
mak üzere vazifesine batlamıştır .. 

Diğer taraftan Ofis kadrosuna 
bir müdür muavinliği, bir de hukuk 
m<İşavirliği ilave edilmiıtir. 

Tayyare 
Piyangosu 
Dün kazanan talililer 

kimler acaba? 

-Rum patriğinden 
. . bir sual ... 

• 

Patriğin Ceza kanunu hilafına 
hareket ettiği iddea ediliyor! 

F otiyos Ef. ye gazetemiz vasıtasile gönderilen 
şayanı dikkat bir açık meldup •• 

Sabık İstanbul Adliye Mü
fettiıi Triyandafilos Ef. gazete 
mize bir açık mektup tevdi et
ti. Bu mektup Rum patriği F o· 
tiyos Ef. ye hitap ve mumailey 
hin Türk ceza kanununa muha 
lif bir harekette bulunduğuna 
temas etmektedir. Bu mektu
bu bitaraflığımıza mebni aynen 
dercediyoruz: 

Rum patriği Fotio5 Ef. ge 
açık mektup 

Şerafethi Patrik Efendi
miz: 

Vakıt gazetesinin 19 Teş
rinievvel 1931 tarihli ve 4949 
numaralı nüshasında Yunan 
heyeti murahhasayi siyaaiyesi
ni kabul ederek bu heyeti siya 
siyenin reisi Papa Anastasio
ya: (Siyasi tahıslann vazifele 
rini kolaylaştırmak için çahta
cağımıza bu hususta kiliselere 
tamimler yazacağınıza dair 
bir beyanatınızın neşir olundu 
ğunu okudum. Fakat size iza 
fe edilen bu beyanatın tarah
nızdan vaki olduğuna inanma
dım. Kilisenin böyle açıkça 
ve pervasızca siyasetle uğrat-

Rum patriği Fotyos El. 

nilerin bulunamıyacağını tak
dir edecek kadar sahibi kiyaset 
olan zab şeriflerinin böyle bir 
beyanatta bulunacağına ihti
mal vermedim. Bu itikatla bu 
hatalı beyanatın size atfını 
her halde tekzip edersiniz ümi 
di ile birkaç gün bekledim. 
Öyle bir tekzibinizi görmeyin
ce ol bapta nazarı dikkati şerif 
lerini celbetmek lüzumunu his 
settim.. Eğer öyle bir beyana 
tmız vaki ve sahih iıe ki ben 
yine buna hala ihtimal vermi
yorum. Ve vermem, çünkü bu 
gibi beyanat ve vaatler ancak 
ıefirleri, maılahatgüzarları hu
zuruna kabul eden ReisicüD" ... 
horlar ve kral ve imparator
lar tarafından yapılabilir. An
cak ve ancak hükümdarana ai
diyeti malumu cihan olan bir 
beyanatı siyasiye olduğunu si
yaset ve dünya işleri ile hiç 
bir alaka ve münasebetleri ol
mıyan zatı ıerifleri gibi rüesa-

Triyandafilos El. yı ruhaniyenin bu gibi beya-
masmı gayrı kabili tevil bir natta bulunması kanunu mem· 

Onbirinci tertip tayyare piyan- surette alenen tespit eden böy 1 k tin' h 'l · · ld 
gosunun dördüncü keşidesi dün ik· 1 e e ru anı ere çızmıt o u 
mal edilmiştir. e siyasi bir beyanatta yalnız ğu hududu salaMyeti tecavüz 
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Dünkü keşidede ikramiye kaza. 
nan numaralar sıraya konulmu§ bir = 5 
cetvcl MJinde 7 inci sayfamızdadır. ; MiLLİYE T' t 1 
M. Boncour Sosyalist 

5
. e Si 

fırkasından çekiliyor § Ba ) 5 
PARIS, 12 A. A. - La Repub- _== Cl.! ıvor .. Si_ 

lique ııazetesiıtin verdiği bir habere = 9 = 
göre M. Paul Boncour sosyalist fır· ::. ~ 
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ngi izler Kıbrısı nasıl 
işgal ettiler? 

İngilizler, Osmanlı hükumetinden 
nasıl istifade ettiler - Berlin kon
gresinde Rus - İngiliz doellosun-
dan Dizraeli muzaffer çıkmıştı 

Elefteron Vima'dan tercüme eden: Halil MITHA.T 

-J-

Suvalof Petersburg'da Rus edileceğiııe dair Almanya ve 
ya Başvekili Gorçakofla görüt İngiltereden vaat almış idi. 
tü. Başvekil, sefirine, Rusya- Fransa dahi, kongrede Surye 
nm harpten zayif düştüğünü ve Mısır meselelerinin mevzuu 
ve zaten donanması da kuvvet münakaşa ve müzakere olma
li olmadığından İngiltere ile masını temin eylemişti. Mu
harp edemiyeceğini anlattı. rahhaslar, Berline geldikten 
Bundan maada Gorçakof, şah- sonra müzakerat Başvekalet 
si düşman telakki ettiği Bis- j dairesinde başladı. İçtimadan 
marktan ziyade (Dirzraeli) ye evvel murahhaslar, binanın is
serfüru etmeği tercih ediyor- tirahat salonunda oturmuşlar
du. Suvalof birkaç gün ıon- dı. Lord Bikonsfild, bir köşe
ra, hükfunetinin feragat am~ ye çekilmiş, murahhaslan bi
şartlarını hamilen ( Londra) rer birer süzüyordu. Biamarkı 
ya avdet etti. Gorçakof, bu ihtiyar olmakla beraber zinde 
şartlarında büyük Bulgariıta- ve pür sıhhat buluyordu. Gor
nı feda ediyor ve fakat Erme- çakof titrer bir ihtiyar vaziye
nistan meselesinde ısrar eyli- tinde idi. Osmanlı murahhası 
yordu. Fakat Lord Bikonsfild, Karateodori Pata ırenç ve sa
noktai nazarında inat ediyor- kah siyah idi. İtalyan murah
du. Suvalof'la mülakatı günü hası Korti bir Japona benzi
akşamı, Hindistandan gelen yordu. Fransız murahhaıı Vad 
İngiliz kıtaatının Mıııra ibra- dinkton karıtık bir İngiliz - F. 
cına batlandığı haberi İngiliz ransız ailesine menıuptu. A
gazetelerinde intitar etti. İn- vusturya murahhası Kont An 
gilizlerin yahudi başvekili t•· draşi, Yunan murahhası da 
ka etmiyordu. T ebditlerine Deliyani idi. llk içtima sükU
kartı Gorçakof, Ermeniıtan id net içinde geçti. Fakat sonra
diaımdan da feragat etmeğe dan gürültü bqladı. Gorçakof 
mecbur oldu. Fakat Bikonsfild Bulgar meselesinde ısrar etti
buna rağmen mutmain de- ği sırada Lord Bikonsfild, hid 
ğildi. O tarihten otuz ıene ev detle ayağa kalkarak açık bir 
vel yazmış olduğu Tankred lisanla İngiliz arzusuna riayet 
ün van lı eserinde İngiltere'nin edileceğini ve t•rtlarırun olti
bir gün gelip Kıbn11 alacağını matom mahiyetinde kat'i yül
tepşir ediyordu. Bu tabak mefat olduğunu söylediği ve ay 
kuku lazrındı. Çünkü İn- nı zamanda hususi katibi Mr. 
gıliz Başvekilinin hassai müme Korri'ye verdiği emirde olti
yyizesi, hikayelerini ve roman- matom müddetinin hitaJDJnda 
tik rüyalannı hakikate isal (Kale) ye hareket etmek üze
etmek arzusuna istinat ediyor- re hususi bir vagon hazırlama 
du. Zaten Kıbrıs, Afrodit'in sını bildirdi. Gorçakof, buna 
yani hakiki surette Lord Bi- muttali olunca ric'at etti. Kon
konsfild'in inandığı ve ihtiyar
lık yaşına rağmen sadık kal
mış olduğu yegane mabudenin 
adası idi. Aralan yürekli den. 
melde maruf Riıtar bu adayı 
Baf dokası ünvanını alan Kıb
rıs kralı Luzinian' a bahşetmit 
idi. Bundan dolayı da ada, 
garpte Cebelittank ve Malta 
gibi iki istinatgahı olan Akde
niz İngiliz hakimiyetinin şark 
temeli olmak üzere İngiliz ha
kimiyeti altına tekrar geçmeli 
idi. 

Lord Bikonsfild, vakit zi
yaına meydan vermeksizin Os 
manlı padişahile gizli müza
kerelere: başladı. Sultan, Kan 
ile Batumu kurtarmak ve bil
hassa kuvvetüzzahirini masun 
bulundurmak üzere Kıbnsı ln
giltere'ye terkeyledi. Nihayet 
Berlin kongresi de 1878 sene
si haziranında toplandı. Avru
pa murahhasları ceplerinde 
gizli talimatlar bulunduğu bal 
de kongreye gidiyorlardı. İn
giltere, Rusya ile (Londra) 
mukavelesini daha evvel ak
tetmiş idi. Osmanlı devleti, 
Kıbrısı İngiltere'ye terketmit 
ve fakat Rus - İngiliz muka
velesinden haberdar olmamış
tı. Avusturya, Bosna ve Her
seki işgal etmesine müsaade 

gre müzakeratını ve safahatını 
dikkatle takip eden Bismark 
yanındaki prens Hohenlohc'ye 
hayretle dedi ki: 

- Bu ihtiyar yahudi tam 
yani mükemmel bir adamdır. 

Ruslar, metalibinden feragat 
ettikten sonra Dizraeli, Kıbrı
aın lngiltere'ye terkine müte
dair olan İngiliz - Osmanlı mu 
kavelesinin neşrini kendi hari 
ciye nezaretine telefonla bil
dirdi. Londraya avdetinde de 
İngilizlerin meserreti payan
sız idi. Trafalgar meydanı, 
sevinç içinde puyan olan halk
la dolu idi. Batvekile hediye 
edilen buketler arasında Krali 
çe Viktoryanınki de temayüz 
ediyordu. Kraliçe, birkaç gün 
sonra Başvekilini Oabom sara 
yında kabul ederek kendisine 
Diz bağı nişanının mavi şeridi 
ni ihsan ettiği zaman güldü ve 
dedi ki: 

- Dargın olan Mösyö Gla 
dston müstesna olmak üzere 
büyük, küçük hepimiz memnu 
nuz. Aynı günde P_arisin Deha 
gazetesi şöyle yazıyordu: 

"lngilterenin eski an'anele
ri ölmemittİt'. Bu an'aneler 
ihtiyar Kraliçesile Başvekilin-

MiLLiYET 

ispanyada 
Kralcılar 

Bir fesat tertibah mı 
hazırlayorlardı 'il 

MADRlT, 12 A.A. - La Naci
on gazetesi, son günlerde keıfedi
len mutlakiyetci fesat hareketini tet 
kik ederken, kanuna karşı hareket 
etmesine ihtimal vermediği M. Jos~ 
Anlonio Primo de Rivera'nın böyle 
bir harekette iıtirak etmi§ olduğu
nun doğru olmadığını kaydediyor. 
Bu gazete, diyor ki, eğer hakikaten 
böyle bir fesat hareketi vana, bu 
zamanda böyle bir le§ebbüıe müra
caatın irae ettiği hamakat itibarile 
mumaileybi ilk mahkum edecekler
den biri de biz olacağız. Bu teıebbü
sün ihtilalcıların haneden aleyhinde 
hareketlerini mucip olmaktan haşka
hiç bir netice vermiyeceğini de ay
ııca kaydetmek icap eder. 

MADRlT, 12 AA. - G•çen ge
ce, bir taknn tevkifat yaptlmıştı:. 

M. Galana, kendisine bir fesat ter· 
tibetı yapılmıı olup olmadığı sorul
duğu zamn gayet ihtiyatlı bir lisan 
kullanmııbr. Maamafib mumaileyh, 
önümüzdeki gece bir takım tevkifat 
icrası muhtemel bulunduğunu iırap 
eylemiıtir. 

M, Lerroux, meelia koridorların
dan birinde bu fesat tertibatına pek 
8% ehemmiyet atfedilmekte olduiu
nu aöylemiıtir 

BILBAO, 11 A.A. - Ticaret er
babı Yali tarafından neıredilen teb
lifat rağmen dükkan ve mağazala

nnı ~ta iarar göıtennİflerdir. 
Bu suretle mafaza ve dükkanların 
çoğu kapalı kalmııtır. 

Geçenlerde Aroleda köyünde öl
dürülen -11n rubu için yapılan 
bir duayı müteakip kiliseden çıkıldı
ğı sırada Katolikler papaslara aleyh 
tar gazeteler satan bir müvezzıyı 

dövmüşlerdir. Gene Katoliklerden 
mürekkep başka bir grup da dükkan 
lan tBfa tutmuıtur. Polisler havaya 
silih atmak mecburiyetinde kalmq
lardır. Sokaklarda polis devriyeleri 
dolaımaktadır. 

Fransız 

Parlamentosu 
Dünden itibaren tekrar 

mesaisine başladı 

PARİS, 12 (A.A.) - Patla 
mento bugün m-:saısine tekra.
başlayacaktır. M. Lava! meb. 
usan hariciye ve maliye encü
menlerircle Londr;ı, Berlin ve 
Vaşingtor. seyahatları hakkın
da izahat verecektir. Yarın a
yan hariciye ve maliye encÜ· 
menlerine giderek aynı izahatı 
verecektir. Meb'usan meclisin
de müzakereye salı yahut pa~
tembe gününden ıwvel başlan
ması muhtemel degildir. 
•-•••-,----•••••••-••••a••••-.. ••••-

de bütün şaşaasile yaşıyor.,, 

Kıbrıstaki Osmar.lı haki
migetinin sona 

1878 senesinin 12 temmu
zunda Türk bayrağı Sami Pa
şa ile muvakkaten adanın ida 
resını deruhte eyliyen İngi
liz kontu amiral Haiy hazır 
oldukları halde, resmen, Lar
naka' daki hükumet konağın
dan indirildi. On gün sollJ'a da 
ilk komiser olarak Sir Gar
nett Oulsley geldi ve halka 
hitaben neşrettiği beyanname 
de müsavat ve adalet vadetti. 
Bat Piskopos Sofraniz birkaç 
gün sonra komiseri Lefkoşa'· 
da istikbal ettiği zaman ada a
halisinin Yunanlı aslını aıla 
inkir etmeksizin kanunlara ita 
at ve riayet edeceğini temin 
etti. Kıbrıslı Rumlar reisi ru
hanilerinin vadini tuttular. 

1 

Cemiyeti Akvam meclisi bu de 

it 1 k • - • ıJ fa Pariste toplanacaktır. Bi-a a 1 s 1yas1 1 cm a n.aenaleyh paz~rtesi günü p~-
rıste toplandıgı zaman, emn 

· vakii kabul ederek, vaziyeti 

( 
Dün Almanya ile harbi u- ı nın her yıldönümü, teessüs tevil ile izah etmek ve yahut 

mumide galip gelen devletler eden vaziyetin sulhtan ne ka- da Japonya'ya karşı misakın 
arasında imzalanan mütareke- dar uzak olduğunu göstermek- kuvvei teyidiyelerini tatbik et
nin 14 üncü yıl dönümü idi. tedir. Bu terait altında il teş mek şıklarında birini tercihe-
1918 senesi teşrinisanisinin 11 rinisani bayram günü değil decektir. Bu kuvvei teyidiye
inci günü saat 11 de dört se- matem günü cılmak icap edi- ler malum olduğu üzere, iktı-
neyi mütecaviz bir zamandan- yor. sadi ablukadan başhyarak de-
beri devam eden harp niha- • "' "' rece derece silah istimaline ka-
yetlenmitti. Binaenaleyh ga- Cemiyeti Akvam meclisinin dar gitmektedir. Yani Cemi-
lip devletler bugünü sulh bay- fevkalade içtimaına üç gün yeti Akvam meclisine dahil o
ramı olmak üzere tes'it etmek- kaldığı halde harp Mançur· lan her devlet Japonya ile ti
tedirler. Sulh bayramı her se- ya'da hala devam ediyor. Ja- cari ve mali münasebeti katet 
ne geldikçe, dünyayı daha bü- ponların bu müddet zarfında meğe davet edilmek lazımdır. 
yük müşkülat içinde buluyor- askerlerini işgal mmtakasın- Japonya hakkında böyle bir 
lar. Ve bu mü:ikülatın başlan· dan geri çekmelerine ihtimal ablukanın tatbik edilebileceği 
gıcı da galip devletlerin bay- verilmemektedir. Franuz ha- çok şüphelidir. Her halde Sov 
ram diye tes'it ettikleri gün- riciye nazırı Mösyö Briand Pa yet Rusya hakkında tatbik e
den başlıyor. Sulh bayramı- 1 risten ayrılamıyacağı cihetle, dilemediği görülmüştür. Ve 

CUMA 13 TEŞRiNiSANi 1931 

Mütareke 
Ve Yunanlılar 
Bu müna1ıebetle Kıb

rıslılar lehine 
tezahürler oldu .. 

ATİNA, 12 (A.A.) - Müta 
rekenin yıldönümüne tesadüf e 
den dünkü gün Kıbrıs adası me 
selesine ait tezahürlere baare
dilmiştir. Bu münasebetle Kıb 
ns ahalisinden mürekkep bir 
murahhas heyet Amiral Kun
duryotis' e bir kitap takdim et
miştir. Bu kitaba Kıbrıstaki na 
biye meclislerinin Kıbrısın Yu
nanistanla birleşmesi temenni
sine havi olarak kabul etmiş ol 
dukları takrirlerin suretleri ya
zılı bulunmaktadır. Bu kitabın 
tevdii esnasında bütün münaka 
lat durmuş, mağazalar ve idare 
haneler on he§ dakika müddet
le kapanmıttır. Mekteplerde ta 
lebe ve temaşa salonlannda se 
yirciler iki dakika müddetle aü 
kiit etmişlerdir. Yüksek tahsil 
Webesi ile polisler arasında bir 
arbede olmuştur. Yüz kadar ta 
!ebenin vücutları berf'ler içinde 
kalmış ve dört po(iıJ neferi yara 
lanmıttır. 

Avam 
Kamarasında 

LONDRA, 11 A.A. - Mac Do
nald - Baldwin - Samuel iclareai io
mini verdiği timdiki biikUmete karşı 
tam bir iıtiklal dairesinde hareket 
davasmda bulunan M. Cburchill A
vam kamarasında vaki beyanatmda 
bugünkü parl&mentonun faydalı ad
dedeceği her türlü himaye tedbirle
rini tadbik etmesine müsait tam bir 
vekaleti haiz bulunduğunu söylemit 
tir. M. Churcbill başvekilin bir ta
knn tahkikat usullerine müracaat 
bata11na düfıniyeceği ümidinde bu
lundupnu beyan etikten sonra de
miıtir ki: 

"Avam kamara11 kendiıine bir 
takon raporlar verilmesini değil fa
kat kanuni tedbirler teklif edilmesi
ni beklemektedir." 

LONDRA, 11 A.A. - Hariciye 
nazırı Sir Jhon Simon muhalifler 
frrka,. Lideri M. Lansbury'nun sor
duğu bir suale verdiği cevapta 16 
teşrinisanide Paris'te toplanacak Ce 
miyeti Akvam meclisinin içtimamda 
hazır hulunacağını söyledikten son
ra demiştir ki: 

"M. Briand'rn değerli idaresi ve 
Amerika'nın göstermekte devam e
deceğini ümit ettiğim manevi müza
hereti sayesinde mediıin bu fena ib
t ilAfı halledilebileccR-i ""'idindcyim" 

LONDRA, 1 l A.A. - Avam ka
marasında mııbalifler kralm nutku
na verilecek cevap haklmıda bir ta
dil takriri vereceklerini şimdiden 
bildirmiflerdir. Bu tadil takririnde 
muhalifler hükumetin programınd" 
ziraat ve mali mekanizmede dahil 
olduğu halde başlıca san'atlar hak
kında umumi bir kontrol yapılması
na müteallik her hangi bir plandan 
bahsedilmeiı olmasından, harp ve 
tamirat borçları, beynelmilel para 
ve kambiyo gibi h~li muallak bulu
nan hayati meseleler ile beynelmi
lel ıoerbest ticarete bugün iktısadi 
bir mani ve aet teşkil eden bütün 
di;ıer amlller hakkında tesirli tetkik 
ve müZ1lkerf."ter ;cr:ı'ı zımn~da bey
nelmilel bir hareket hususunda hiç 
bir teıebbüı taravvuru mevcut ol . 
madığından tlobyı teessüf beyan e . 
deceklerdir. 

Bir İtalyan konsolosu
na suikast 

SERANTON, (Pansilvanya) 12 
(A.A.) - Dün ltalya konsolsu M. 
Portunato Piscainin ikametgihında 
bir infilak vukua gelmiıtir. Muma
ileyh ile zevcesi yataklarından fırla
mışlar ve hafifçe yaralaruruılardır. 

bunun sebebi, devletlerin zahi 
ren aralarında mütesanit gö
rünmekle beraber, hasis men
faatlerine fazla dütkün olma
larıdır. 

Cemiyeti Akvamın pazarte
si günü kuvvei teyidiyelerini 
kullanmağa teşebbüs edip et
miyeceği malWıı değildir. Her 
halde bir tevil bularak bunu 
daha bir müddet temdit etme
si, cemiyetin kendi menafii 
namına temenni edilmek lizrm 
dır. Çünkü eğer bunlann tat
bikine teşebbüs edilir de bir 
netice vermezse, Cemiyeti Ak 
vam mevcudiyetini tehlikeye 
koymu§ olacaktır. Her halde 
pazartesi günkü içtimaı alika 
ve merak ile beklemek lazım
dır. 

~"' ~ 

l ngiliz kabinesi teşekkül et-

Mançuride 
Mütareke 
Şimdilik yeni bir mühim 
çarpışma olmamışhr 
VAŞiNGTON, 12 A.A. - Res

mi mahafil, Mançuri' de ıulbü yeni
den tesis ve iade için M. S~nson'
un biliteahbur yeni tedbirler alaca
ğını bildiriyor. Bu teşebbüsiın d;&er 
devletlerden tamamen ayr. olarak 
Amerika müttehit cümburiyetleri 
tarafmdan yapılan şahıi bir teşeb
büs olsuğu söylenmektedir. Maama
fih bu müdabele, Cemiyeti Akvamın 
sarfettiği mesaiye müıtenit beynel
milel ittiraki mesai zihniyetini ma
lıafaza edecektir. 

2000 gagrı muntazam 
askerin taarruzu 

LONDRA, ı2 A.A. -- Hnrbin'· 
den Daily Mail'e bildirildiğine göre, 
2000 gayrimuntazam Çinli asker 
Mançuri'nin cenubundaki Tchang -
Tcbung demiryolu istasyonuna taar 
ruz etmişlerdir. Mutaarrızlar ağır 
zayiat ile püskürdülmüılerdir. 

Mütareke mi? 
PARlS, ı2 A.A. - Matin gaze

tesi, Çin kuvvetleri kumandanı je
neral Ma - Tchan - Chan ile Japon· 
lar araıında bir mütareke yapılmıt 
olduğunu Tokyo'dan öğreniyor 

Çin bir protesto notası verdi 
NANKlN, 12 A.A. -- Çin hüku

meti hııriciye nazırı, Japon hükume 
tinin Cemiyeti Akvamca verilen ka
rar mucibince Mançuri' deki meıgul 
mıntalı:aları tahliye etmediğinden ve 
batta gayrimeıru faaliyetin tevıi ve 
teımil ettiğinden dolayı bir protesto 
nota11 vermiştir. Bu nota, iıgal ha
sebile vuku bulan zarar ye ziyandan 
Japonya'nın mes'ul olduğunu ve 
Çin'in bundan dolayı tam tazminat 
talep ~deceğini beyan etmektedir. 

Mançari'nin şimalinde 
f1aziget 

TOKYO, 12 A.A. - Mançuri
nin şimalinde bulunan Jeneral Ma -
Chang - Chan'in kumandası altın
daki askerlere Rusların güya yar
dımda bulunduklarına dair bir takon 
telaı ve heyecan uyandmcı haber
ler gelmekte devam etmektedir. 
Beynelmilel komünist ordusuna 
menıup bulunan Üç bin kadar Çinli, 
Huo ve Coralı askerden mürekkep 
bir grupun Blagoveschenık'dan ge
lerek Taitsikar mevkiine doğru ileri 
!emekte olduğu söylenmektedir. Res 
mı telgraflara göre b.ı şayiaların az 
çok bir esasa istinat ettiği anlaşıl

m•ktadır. Harbiye n&areti 6 Te~ri
niıani ile 12 Tqrinisarü arasında 

geçen müddet zarfında Rusyadan ıi 
lô.h ve cephane yüklü 15 kamyonun 
Anganchi'ye gelerek hamulelerini 
Jeneral Ma - Chang Chan'a teslim 
ettikleri kendisince muhakkak oldu
ğunu ihsaı etmektedir. 

Bitti mi? 
LONDRA, 12 A.A. - Tien -

Tsin'den Reuter ajansına bildirili
yor: 

Salibiyettar menabiden vuku bu 
lan iıtibbarata nazaran bir itiliif ak
tedilmi:ıtir. Bu itiliifın 24 saate ka
dar vaziyetetki gerginliğin biraz 
zail olmaıma medar olacağı ümit e
dilmektedir. 

Bu itiliifın teferruatı hakkında 
timdiki halde m,lumat istihsali ka
bil değildir. 

Tien - Tsin'deki vukuat 
TOKYO, 12 A.A. - Tien - Tsin 

deki Çin kıtaatı, ıehrin elektrik ce
reyanlarını kestikten sonra, ıivil 
Çin şakilerinin Japon kararg7'bı ci
varında görülmüt olduklarını beba
ne ederek 11 teşrinisani aabahı sa· 
at 2 de Japonlara ait imtiyazlı mın
lakya taarruz etmiılerdir. Bunun 
üzerine meşru müdafaa vaziyetinde 
kalmıı olan Tien - Tsin'deki Japon 
kuvvetleri muharebe etmeğe mec
bur olmuştur. 

Tien - Tsin civarındaki eclcriben 
40,000 kişiden mürekkep olup 60 
adet topları vardır. 

Çinlilerle Japonlar karşı 
karşıya 

LONDRA, 12 A.A. - Tokyo'· 

~---..!!!D~ i 
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işlerinden çıkarılanla 
ra verilecek tazmina 
Tütün in hisarı kadrosu dahiline tekra 

girecek memurlara 
veriien tazminat geri alınacak .. 

ANKARA, 12 (Telefonla) -Tazminat verilerek iş!erind 
çıkarılmıf olan tütün inhisan memurlarından olup ta tekrar l 
tün inhisarı kadrosu dahilinde işe alınacak memurlara veril 
olan tazminatın istirdadı hakkında Tütün inhisar idaresinin nı 
racaatı Maliye vekaletince tetkik edilmektedir. 

Bu kabil memurlara vaktile verilmiş olan tazminatın yenid 
girecekleri memuriyet maaşlarından mahsup edilmesi hakkın 
vekaletçe bir karar ittihazı muhtemeldir. 

Devlet bankası müdür muavinliği 
ANKARA, 12 (Telefonla' - Sıhhi ahvaline mebni istifa 

den Devlet Bankası umum müdür muavini Namık Zeki Bey' 
yerine Banka idare meclisi azasından Cevdet Bey intihap edi 
miştir. 

Millet meclisi pazartesi günü toplanıy 
ANKARA, 12 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün Re 

Vekili Refet Beyin riyasetinde toplanınıf ise de ruznamede m' 
zakere edilecek madde bulunmadığından Pazartsi günü top! 
mak üzere dağılmıştır. 

Tayyareci Vecihi Bey şehirden 
şehire uçuyor .. 

KONYA, 12 (A.A.) -Tayyareci Vecihi Bey dün saat 11 
şehrimize muvasalat etmiş, kalabalık bir halk kütlesi to.rafında 
parlak bir surette karşılanmıştır. Vecihi Bey meydanda birike 
halka tayyare ve tayyarecilik hakkında bir konferans vermiş v 
şehir üzerinde uçuşlar yaparak mekteplilerden ve halktan b' 
kısmını gezdirmiştir. 
BEYŞEHİR, 12 (A.A.) - Tayyareci Vecihi Bey bu aab 

11 de Konyadan şehrimize gelmiş, memurin, mektepliler ve hal 
tarafından karşılanmıştır. 
SEYDİŞEHİR, 12 (A.A.) -Tayyareci Vecihi Bey saat 13t 

buraya gelmiştir. Buradan Manavgata uçacak ve bu akşam An 
talyada yere inecektir. Antalyalıların tayyareciye iyi bir kar,ılıı 
ma hazırladıkları bildirilmektedir. 

Teslihat müta
rekesine 

iştirak ettik •• 
CENEVRE, (Hususi) - Gele

cek ıubatta toplanacak olan tahdidi 
teslihat konferan51na kadar bir tes
lihat mütarekesi ~kdi için Cemiyeti 
Akvam tarafmdan 64 devlete yapı
lan teklife cevaplar gelmektedir. 
Şimdiye kadar 36 devlet teklifi ka
bul etınlşlerdir. Bunlar arasında bü
yük devletlerin bepoi de dahil oldu
ğu gibi, Cemiyete dahil olmıyan Mı
sır, Amerika ve Türkiye ele vardrr. 

dan Reutcr Ajansına bildiriliyor: 

Rcomi mabafil, Nonni mıntakasm 
da bulunan Japon kuvvetlerinin Ta
onan' da kararg8lı kurrr.uş olan ihti
yat efradı da dahil olduğu halde 
2,000 kiıiye baliğ olmakta bulundu
ğunu halbuki Anganchi'nin cenupta 
20,000 Çinlinin tahaıüt etmi, ve mu 
kabil bir taarruz icrası tehdidinde 
bulunduğunu beyan etm~ktcdir. · 

Japonların ilk olarak hare ete geç 
mck ve faik bir kuvvet tarafından 
ezilmeden evvel aitaikar'a doğru i
lerlemek mecburiyetinde kalacaklan 
açıkça söylenilmektedir. 

Eğer ilk olarak harekele geçmek 
teşebbüsü Çinlilere bn·akılacak olur
sa, Japon kuvvetl.rini felce uğrat
mak için Nonni istikametinde taar
ruz ederken Tcbit - Cheou'da 20 ili 
30 Çinlinin Moukden Üzerine yük
lcnınelerinden korkulmaktadır. 

14 teırinisanide Mauçuri'deki Ja 
ı;on kuvvetlerinin yerine gelecek o
lan yeni Japon lıbvvetlerinin r ıkta· 
rı malum olmamakla beraber vukua 
gelen zayiat dolayıaile yeni kun•et
lerin eskisinden fula olacağı, ancak 
Japonya'nm tahdit edilmi, olan bu· 
dutlara tecavüz etmek niyetinde ol
madığı söylenmektedir. 

Haydutsuz 
Korsika 
Şinıdi.:;e kadar tevki/ 
edilenler 77 r1i buldu 
AJACCIO, 12 A.A. - Polis, 

tomobillerle dolaşarak tahkikat v 
taharriyatına devam etm•ktedir 
Kasabalarda polis memurlarına kar 
tı yapılan hüsnü kabul şayanı dik· 
kattir. Açıktan açığa saki Seda il 
münasebette bulunanların ekseri» 
nin tevkifi namuslü in&~nlarda tek 
rar itimat uyandırmıştır. Tevkif edi 
!enlerin miktarı 61 ki~idir. Faka 
maznunların hepsinin töhmeti ayni 
derecede değildir. Hatta bazıları, 

haydutların tehdidinden masun kal 
dıkları zamaa , adliye memurların 

müzahir ve muavini olabileceklerdir 
AJACCIO, 11 A.A. - Palneca 

ve Sari Arcino mıntakalarında zabı 
ta tarfmdan yapılan taharriyat es· 
naaında birçok tüfek ve revolver il 
külliyetli miktarda cephane bulu11" 
muş ve müsadere edilmi~tir. 

AJACCIO, 12 A.A. - Örii i<larf 
ilii.n edilmemişse de chalinin seyrü• 
seferi ı•kı nizamata raptedilmiştir· 

Bir ihtiyat tcdi:ıiri olmak üzere, hay· 
dutlann faa!iyl'tte bulunmağı iiyat 
edinmİ§ oldukları ka"8halar ehaliı• 

saat 21 de evlerine avdet etmeğe 

mecbur tutulmuılardır. 

Otomobillerin seyriıseferi de ni· 
zamata raptedilıniştir Şimdiye ka• 
dar tevkif ec!ilen!ecin ıniktuı 77 dir· 

Polise bir tnktm ki~ıseler kendi· 
!erinden cebren para alımruı olduğıl 
nu ifade etmişler, bunlar §İmdiye 
kadar haydutların korkusundan bir· 
§ey söylememişlerdi. 

Bilhassa haydutlar para vennc• 
den bir takım şeyler satın almıfl?r• 
dır. 

ti ve yeni Avam kamarası da 1 ceğe benzemiyor. itibarile kabul edilmiştir. Ti· 
caret ve hesap müvazenesini 
temin etmek için gümrük ta· 
rifeleri tatbik edilecek. F akııl 
tatbik edilecek himayenin dere 
cesi meselesi mevzuu bahso· 
!unca, mütkülatın da baş gös· 
tereceği zannedilmektedir. 

açılarak Kral George nutkunu Mesela Maliye nazırlığına 
irat etti. Binaenaleyh İngilliz Mr. Neville Chamberlaine geç
siyaset makinası, faaliyete geç miJtir. Mr. Runciman da tica
meğe hazırlanmıttır. Yeni ka- ret nazın olmuştur. Bunların 
bine yirmi nazırdan müteşek- birincisi himayeye. taraftar a
kildir. Bunların on biri Muba- lan Muhafazakar fırka arasın
fazakar, beşi Liberal, ve dördü da bile müfrit telakki edile
de Mac Donald'a sadık kalan bilecek derecede himaye taraf. 
mesai fırkası zümresine men- tan bir devlet adamıdır. Yeni 
suptur. ticaret nazırına gelince, Libe-

Bütün tahminler Mac Do- ral fırkasının serbest ticarete 
nald'm uzun müddet vaziyeti taraftar olanları arasında bile 
idare edemiyeceği merkezinde- müfrit addedilen bir adamdır. 
dir. Çünkü "Milli hükiimet,, Bir kabinenin maliye ve tica
ismi verilen bu teşekkülün i.- ret nazırlıkları gibi birbirine 
zası arasında tesanüt olmadığı bağlı iki nezaretinin, bütün si-

'b' b' ki d kd' • - yasi hayatlarında biribirine ta-
gı ı, ırço arın a ye ıgen-

mamen makiis iki yol takip 
ne tamamen zıt kanaatler o etmiş adamlar tarafından iş-
derece yerleşmittir ki, bunla- gal edildiği görülmüt değildir. 
nn noktai nazarları ufak tefek Filhakika İngiltere'nin ser
fedakarlıklarla telif kabul ede- best ticaretten ayrılması esas 

Diğer taraftan Sir Austeıı 
Chamberlaine gibi bir kısılll 
mühim Muhafazakarların mil
li kabineye girmek İstememe
leri de nazarı dikkati celbe!• 
mektedir. Bunların, ileride te· 
tekkül edecek yalnız Muha· 
fazakarlardan mürekkep bir k• 
bineye girmek için geride dur· 
makta oldukları bir ihtimal o· 
!arak ileri sürülmektedir· 
Chamberlaine, fırka lideri Bııld 
win' e yazdığı bir mektupt• 
gençlerin i, başına geçmeleri• 



Yunan emliki nasıl alılaca ? ••• 
• 

E'konomi 
• 
lngilizin sukutunun 
Balkanlarda tesiri 

1 Bu sukuttan hiç müteessir olmayan 
memleke Bulgaristandır .• 

lngiliz lirasının sukutu dünyanın 
ber tarafında olduğu ııibi Balkan 
ırıemleketlerinde de muhtelil tesir
ler husule getinni9tir. Bu tesiri fll 
•uretle huliısa etmek kabildir. 

Yunaniatan: Mali ve ticari rabıta 
1-rıa 1 ngiltereye bağlı olan bu mem
leket lnııiliz'in ıulrutundan en fazla 
&ııÜleessir olan Balkan memleketidir. 

Bulgaristan: lngiliz'in sukutun
! dan fazlaca milteeaair olmamııtır. 
~llii Bulgar bankasının kasasında 

t llncak lngiliz olarak 160,000 lnııiliz 
·v •ardı. 

ıl· Ticari muamelat ve münasebet 
itibarile lnııiliz'in sukutu Bulgaris
tan için faideli olmuıtur. Çünkü er-

r babı ticaret ve mÜe1Sesal lngilizle 
alacaklı olmaktan ziyade borçla idi

it ler. 
Romanya; lngiliz lirasının ıuku· 

lu Romen pıyasası tali derecede le
•lıniştir. 

Milli Romen bankasında pek faz
ı., ! sterlin mevcut değildi. 

Yugoslavya: Bu memlekette ln
Riliz lirasının tesiri pek az ve tali 
•!muştur. 

e Bize gelince: lngiliz lirasının IU• 

il kutunun memleketimizdeki tesirini 
İzaha hacet yoktur. 

il 
e Afyoncular dün de 

toplandılar 
Afyon tacirlerinin aralarında ya

lı ı Pıhna.ı mukorrer olan teıekkül iyi 
bir tcsi• husule gctirlınttir . 

e Afyan tüccarı Ofis müdürü Ce-
~a.1 Beyin riyasetinde toplanarak, 
\'ilcude getirecekleri teşekkülün e
&asları luıkkmda fikirlerini söylemiı
ler ve bunların toplanarak bir proje 
"Ücude getirlmtsine karar vermitler 
dir. 

Tüccar pnzar giinü Ofiıte tek
tar i,tima edecekler ve bu proje et
rafında miizakeratta bulunacaklar
dı. Ofis bu ite fevkalade ehemmiyet 
~l\r't:! kte ve te~ekkülün bir an evvel 
t"ücudc r(t!me!tİ için lizım gelen ted 
lıiı·kri almaktadır. 

Diinyadaki mısır 
Ofisin hazırladığı bir rapora gö

t te, dünya Mı~ır istihaal5ti 2 milyar 
653 milyon buşendir. 

Buğday piyasası 
Dün borsada buğday fiatlcri düş

llteğe devam ctmittir. 
Buğday fiatleri dün cinsine a-öre 

5-ıo para nisbetinde düşmüştür. 

Şehrimize dün Anadolu ve Trak
)a'dan 70 vagon buğday gelmiştir. 
. Şimali Amerika'nın buğday is

libsat eden iki ır.ühim mıntakasında 

Kambiyo Borsası 
lsterlln 7SG,00 Kuron 16,12,00 

---
Dolar 0,47,42.50 şıııne 8.63,86 ,, - - -
Frank 12,06 ~ Pezeta 5,46,54 

Llrcı 9,17,50~ Ra>Şm•ı:_k 2.00,01 

frank B. 3,40133 Zloti -· . 
Drahmi 38,26 Pen•I a,oo,oı - --
frank 1. 
Leva 62,73,00 Dinar 26,97 

2.42,34 ~ 79,04 

florln 1,17162 ÇcrYoneç 

Borsa Altlfl 925 

harici 
Mecidiye 51 
R:ınkno1 268 

Esham ve Tahvilabn nevi 
lınkrazı dahili 35,00 
Düyunu muvahhlde 50,51' 
klr.,mlycll Demlryolları 2.6! 

'~A • .h. 1 -k • • k . d:- zemın azır ama ıçın ·en 
••inin kabine azalığı hakkın

fa.n feragat ettiğini bildirdi. 
!te Chamberlaine'in bu mek-

rııbunu yazarken, yukarda i
~a}ı ettiğim mülahazadan mü-

1 lıiın olduğuna ihtimal verenler 
~lduğu gibi, bunun Ba§vekile 
:~zılıı.cağı yerde Muhafazakar 
1tka lideri Baldwin' e yazılma
:ıl'lı da manidar görenler çok
~~t. Çünkü milli kabinede va· 
lfe almıyacağı hakkındaki ka
b~tınc!an Başvekili haberdar 
~ıle etmemesi ve yalnız 
,aldwin'e malumat verme-
\ Mac Donald kabinesi namı 
~tında teşkil edilen kabinenin 

1 
~ereceye kadar Mac Donald 

~~ ısmine izafe edilebileceği 
~~kkında bir fikir vermeğe ka-
1dir. 

Kabinenin mecliste pek kuv 

Teırinlevvelin ikinci nısfındaıı sonra 
buğday stoku yeniden azalmııbr. 
Bu mevsimde Amerika da böyle bir 
vaziyet nadiren vulrubulmaktadır. 

Muhtelif memleketlerle aktedil
mit mukaveleler ihracı için ihracat 
faaliyetine devam olunmaktadır. 

İngilterenin buğday 
ithalab 

lngiltere eyl(l) ayı zarfında 812 
milyon ton buiday ithal etıniıtir. 
Rusya'nın bu ilhaliıtta hi11esi mü· 
him olup 364 bin ton tutmaktadır 
ki, umumi itbalatm yüzde kırkını 
tqkil etmektedir. 

Ruıya'nın 1930 EylQlünde lnııil
tere'ye oları ithalitı yalnız ll3,000 
lira idi. 

Yumurta ihracah için 
nizamname 

ihracat ofisi yumurta ihracatını 
tanzim ve kontrol için bir nizamna
me hazırlanmaktadır. 

Nizamname buııünlerde ikmal e
dilerek lktısat vekiletine ıönderile
cektir. 

İran kambiyosu 
TAHRAN, 12 A.A. - Kambiyo 

konlrolu komiıyonu lnııiliz lirasının 
resmi fiatını 70,45 kren olarak tes
bit etmiıtir. 73 krende ıoo frank o
larak tesbit olunmuştur. 

Almanyadan alacaklı 
olanların matlubatı ne 

olacak 
LONDRA, 12 A.A. - CitC, Al· 

manya'mn vaziyetini ve Fransız -
Alman müzakeratını d;kkatle tetk;k 
ve takip etmektedir. Ortada birçok 
tayialar ve tahminler deveran etmek 
tedir. Bazı maliyeciler, Almanya'nın 
ticari borçları bakında bir moratori
um ilan edilmesi ihtimali olmadığı 
nı, diğer bir talumları ise Almauya'. 
nın htt nevi borçları lıakkında ayni 
derecede tereddüt izhar etmektedir
ler. 

Etıbba 
Odasında 
Aidat vermeyen doktorlar 
divana tevdi edilecekler 

Etıbba odası heyeti idaresi 
dün Dr. Tevfik Salim Paşanın 
riyasetinde içtima ederek oda
ya ait bazı kararlar vermiştir. 
Bu meyanda aidatını itada taal 
lül gösteren doktorların haysi
yet divanına tevdileri de takar
rür etmiştir. Haysiyet divanı 
da önümüzdeki perşembe günü 
içtimaa davet edilecektir. 

Edebiyat fakültesi tale
be cemiyeti kongresi 

Dün saat iki buçukta eski Türk 
Ocağında Edebiyat fakültesi talebe 
kongresi toplanmııtır. Kongreye 
Macit Bey riyaset etmiı, iptida ki· 
bi umumi Macit Bey Edebiyat fa
külteıi talebe cemiyetinin faaliyeti 
hakkında IÖz söylemiıtir. Bilahare 
idare heyeti, teftiş heyeti raporları 
okunmuı ve bazı maddeler münaka 
tayı mucip olmuıtur. Bundan sonra 
heyeti idare ve heyeti teftİ§iye İnti
hapları yapılmış, heyeti idareye 
Mahir, Macit, Niyazi Kemal Hay
rünnisa, Nuriye, Nuri Me~ Ha
nım ve Beyler intihap olunmuılar
dır. 

vetli olması bile bir zaaf ola
rak ileri sürülmektedir. Çün
kü Parlmanter idarelerde faz
la kuvvetli olmak ; gibi bir zaaf 
da vardır. Hükılmetin meclis
te fazla kuvvetli ohnası, taraf
tarları arasında tesanüdün az 
olması demektir. Hiç bir Bat· 
vekil için bu, emin bir vaziyet 
değildir. 

Bununla beraber, Mac Do
nald hükı'.imeti, milli program 
olarak, İngiliz lirasını kurtar
mak, ticaret müvazenesini te
sis etmek v~ İngiltere'ye iktı
aat ve maliye aleminde i§gal 
ettiği eski vaziyetini iade et
mek gibi mühim vaitlerini yap 
mağa çalışacaktır. Ve Muhafa 
zakar fırka da, bunları başlı 
başına yapmak mes'uliyetini 
üzerine almaktan ise, diğer 
fıı-ka!arı da mes'uliyete teşrik 

Yanlış anlaşılan 
Noktalar 

I• • 8 J k • d k• J Viliyette 
zmır ve a ı esır e ı . . 

emval nasıl satılacak? Istıhkak 
Bonoları 

Abdülhamidin son 
günleri 

tefrikasına ait bir tavzih 
Bir müddetten ber~ Son Pos· 

ta gazeteainde ;\ hdülham;din 

Satışların verilen 6 milyonluk 
bonoyu itfa edeceği muhakkak! 

aon günleri ser Gayrı mübadillere yapılmakta ıeleceği ve bata bat geleceği tab-
lavhası altında olan bono tevziatı on on bet güne min edilmektedir. 
bazı yazılar çık kadar bitecektir. Son habere ııöre Trikupiı çiftli· 
maktadır.Bu tef Diğer taraftan gayrimübadillere ti ilk olarak müzayedeye çıkanl-
rikada bazı kı- ait olan Yunan emlikinin hemen mı§tır. Bu çiftliğin 21 parça büyük 
.lmlarm tahrı"f ·· ed k dnıas . . 1. zeytinlikleri, palamatlıırı, zengin m 07.ay e~a rı ar ı ı•ın ma ı•e I · • ,_ 

.1 'll' 'S -1 mera arı, vasi erazııı, uinaları var-
edildiği vakit vekaleti tarafından lzmir, Balıkesiı· dır. 

defterdarlaı ile ziraat bankalarına tel 
razeteai tara· grafla emir verilmiştir. Bu emlak Mü:ıagedtr nasıl gapılaı:•k 
fmdan iddia e- kısım lusnn satrla~k ve sabıtan ev· 
dl.)mektedı·r. Va ı ı ·ı· Müzayede Ziraat Bankası tara-

vet ııazete er t? ' an yapılacR!<tır. fmdan yapılacaktır. Bu hususta iz. 
kit ıazetesi id- ilk ihale 20 ııün sonradır. lzmir- mirde hazırlığa baflanmıttır. 
cliumı teyit İ• Saip Heyin tavzih deki Yunan emlakinin kıyı.1eti beş Müzayedeler aleni ve kapalı zarf 
çin bu mevzu Ü· namesinde ismi ı:• milyon lira tahmin editiyor. Cu em- usulü ile yapılacaktır. Beş bin lira-
ııerinde gazete- çen NACI BEY liık arasmda evler, fabrikala~. apar• ya kadar muhammen kıymetli mai-
mi% idare müdürü Saip Beyin tımanlar, banka binaları, çiftlikler lar aleni •e daha fazla olanlar kapa-

d vardır. Satıtın beı milyon lirayı te- b zarf usulüne tabi tutulacaktır. 
de bazı ifa elerini nakletmİ!• min edeceği muhakkak addolunu- Müzayede komisyonu yirmi bin 
tir. Dün Ali Saip Bey yanlıt yor. liraya kadar olan tekliflerin ibaleoi-
anlatıhıııt bazı noktaların tav· ni derhal ve yirmi bin liradan yuka-
zihi maksadile bize •u tezkere- Edremit civarında Bürhaniye ka- rı olanlarını Maliye Vekaletinden is 

Y zası Jahilindeki Trikupis çiftlig"i de tı• d b.l kti 
'/İı tevdi etmi•tir: kan zan an sonra yapa ı ece r. 

y müzayedeye çı lıyor. Bu çiftliğin Ancak Ankaraya yappJan isti• 
• kıymeti yarım ırıilyon liradan fazla-•. Kardeşim Nizamı; • • zandan cevap a-elioceye kadar zam 

dır. lcabul olunmayacaktır. Yalmz vuku 
Abdülhamide ait geçen gün Bütün bu .. btlann bedii birinci bulo.n teklifin yüzde yirmi beı f~ 

kü müsahabemizin Valut sütıın tertip ıayrimübadit bonolarile tes· la teklif edilirse kabulü mümkün· 
]arma intikal ettiğini gördüm. viye edilecektir. Satıtlann, ıayrimü- dür. 
Bu müsahabemizin münakaşa- badillere verilen altı milyon liralık Bu emval peıi" ııa•a ile ıatıfa 
ya zemin olması taraftan olma bon<>lan tamamile itfa <'deceği mu- konulmaktadır. Mü:uıyedelerd# ıı•Y· 

M hakkak addolunuyor. Müzayede bat ri mübadillere verilmiı olan bonolar 
dığımı size söylemiştim. aa- layıncs bonoların kıymetlerinin yük da ruJöt mukabili kabul edilecektir. 
mafih bir gazeteci ağzma dü- ı="""""'"========--==-------=======-==
şen herhangi bir haberin o ga-
zetecinin yazısına sermaye ol
maması imkans1Zilğmı da bili
rim. Yalnrz müsahabemizin 
yanhş anlaşılmış bir iki nokta
sım tashih etmekliğime müsa
adenizi rica ederim. 

1 - Ben ordu köşkünde bu
lunmadım. Abdülhamit, Seliini 
ğin işgalinden evvel (Lor ley) 
vapuru ile nakledildiği zaman 
Beylerbeyi sarayında teşekkül 
eden idare heyetine aza tayin 
olunmuştum. Bu suretle saray
daki vazifem Beylerbeyinde; 
ve saray idare müdürü .değil, 
saraym idaresine memur olan 
lardan birisi olarak başlar. 

2 - Naci ile olan münase
betim çok samimidir. Kendisi
nin zeka ve ahlakma hürmetka 
nm, binaenaleyh vesika ve tav
la oyunu latifesi benim değil, 
sizin hararetli yazılanmzm bir 
eseri iltimaı olarak telakki et
mesini isterim. 

3 - Beylerbeyi sarayınm 
hususiyet ve mahremiyeti mü
taleaya şayandır. Bunu tarihe 
naklederken nezahet ve asaleti 
ni değiştirmemek laZimdIT. Bu 
na ait mütalealanmı da başka
ca yazacağım. 

Mahkemelerde 

Sultanahmet faciası . 
••••••• 

Şahit Suzan hanım bulunamadı, 
aranacak ve dinlenecek .. 

Sultanahmettekj haneıinde Şük
rü çavuıun ölümüne ve Sabahat is
minde bir kadının yaralllJ1Dtasına s~ 
hep olan kanlı vakanın faili olmakla 
maznun Çolak Hayri J; ve arkadaşı 
manav Sabrinin Ağırcezada mubake 
melerine dün ba§lanmış ve fBhit o
larak Vitali ve Şaban dinlenilmişler
dir. Şaban ifadesinde bir ıeyden ha
beri olmadığını söylemi,tir. Buluna
mayan Suzan ismindeki fa)ıidin la· 
harrisine, maznun vekillerinin gös
terdikleri müdafaa ıahitlerinin cel
bine ve k"§İf hakkındaki talebin 
reddine karar verilerek muhakeme, 
batka ııüne bırakıldı. 

Haciyvat dava edildi 
Hacivat ııazetesinin •on nüsha· 

sında çıkan bir yazı Müddeiumumi
likçe ceza kanununun 55 inci madde 
sine tevfikan halkı kanunlar aleyhi
ne tahrik edici mahiyete görülerek 
aleyhinde bir dava açJmııtır. 

Fuat Beyin davası 

Doktor Fuat Sabit Bey tarafm
dan tatbikatile meıgul olduğu Frid
man aım hakkındaki netriyat mü
naıebetile Son Posta aleyhine açJan 
davaya dün 3 üncü cezada devam e
dilmittir. Dünkü celsede Müddeiu
mumi Son Poıtanın beraetini talep 
etmittir. 

Muhat.eme, karar için 15 teırini
saniye kalmııtır. 

iki karar da tecil edilmiıti. Temyiz 
mahkemesi Macit Bey balondaki 
mahkümiyet kararını tasdik etmek
le beraber Mitat B.yin hapis kararını 
mumaileyhin yaptığı muamelede sui 
niyet ve kasd, cürmi olduğuna dair 
gösterilen deliller etrafile izah edil
mediği noktasından ruıkzederek iade 
etmiıtir. 

Mitat Beyin Ağırce:zada dün ye
niden muhakemesine baılanmıı ve 
müddeiye tebliııat yapılmak üzere 
muhakkeme 24 leJrinisaniy .. bırakıl 
mıttır. 

Adliyede tayinler .. 
Ağırceza kalemi batki.tibi Hüse

yin Hüınii Bey, tekaüde sevkedile
rek mahkemenin kıdemli katiplerin
den Galip Bey terfian Baıkitabete 
tayin edilmiıtir. 

lnhisarlardır 

in hisarların 
Tevhidi 
Mü•mir bir netiu elde 

edilemigecek 

Bonolar hazırlan
mağa başlanmıştır 

Mübadillerin iıtihkaklan fıızlau 
olarak bono verileceğini ve iıtih
kak varakalannın Ankara'ya ıönde
rildiiini JBZDllftık. 

Ankara'dan gelen mallimata ııö
re, bonolar ihzar edilmeie hatlan
mııtır. Bonolar yalanda ıelerak sa
hiplerine teni edilecektir. 

Fidanlık tesisi 
Viliıyet ziraat müdüriyeti tanı

fından Sarıyer'de tesis edilecek fi. 
danlılı yerini dün ziraat müdürü tet
ı.l"k etmiıti~. 

Fidanlık matahassısı burada mq
ııul olmaktadır. 

Yağmurların faydası 
Son ııünlerde yağan yağmurlar 

hakkında mülhakattan vi.l;.yet ziraat 
müdiriyetine raporlar gelmektedir. 
Raporlara nazaran r.•ğmurlar kışlık 
zeriyat için çok müfit olmaktadır. 

Kümeste yangın 
Taksimde Cumhuriyet mey

danı karıısında tüccardan Şa
kir Beyin 50 numaralı hane.İn• 
de kuluçka makinesinin soba
sından çıkiln kıvılcım tavuk kü 
mesini tutuşturmu§Sa da, ateı 
sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

Kardeş katili 
Seferihisarda Yeni köyde bir ci

nayet olmuı, iki kardeşten birisi di
ğerini öldürmüştür. Vak'anın sebe
bi miras meselesidir. Y eniköyünde 
satıcı oğullarından Muatafa oğlu 
Halil aralannda çıkan kavııa netice
sinde kardeşi Hakkıyı katlederek 
kaçmııtır. 

Bilahare Cuma ovasında jandar
ma karakol kumandanlığına teslim 
olmut ve mahfuzen Seferihisara 
oevkeclilmiıtir . 

Bir karı koca diri diri 
yandılar 

ADANA, 11 - Karaisalo kaza
sına tabi Saalbaı köyünde bir yan
gın oldu. Varnalı Şükrü ile kansı 
derin bir ay kırda iken, ocaktan sıç
rayan atet ortalığı tutuıturdu ve ka
n koca kaçmağa muvaffak olama
dıklarından diri diri yandılar. 

M. Jansen gitti 
M. Y ansen dün §"hrimizden Ati

na'ya hareket etmiıtir. 

Fatih malmüdürlüğünde 
Mülga zat maaşları muhase

beciliğinden Fatih malmüdür
lüğüne devredilen evrak kıs
men tunif edilmit ve muhabe
reye batlanmııtır. Taanif neti
cesinde müracaat eden esbabı 
mesalih kendilerine ait evrakı 
kolaylıkla bulabilmektedir. Ey 
tam, eramil ve mütekaidinin ka 
nunuevvel, kanunusani, şubat 
üç aylıklarına ait maat bordro
ları da tanzim edilmittir. Bu 
üç aylıklar bir senelik küsurat
la birlikte verilecektir. 

Ali SA1P 

Tütün ikramiyeleri 
Malullerle tehit ailelerine ve 

yetimlerine kazalarda kayma
kamların riyasetlerinde müte
ıekkil komisyonlar tarafından 
tütün ikramiyelerinin tevzi e
dilmekte olduğunu yazmıştık. 
Bunlardan Fatih kazası yirmi 
gün zarfında 160 kitiye bono 
tevzi etmiştir. Daha betyüz ki
ıiye bono tevzi edilecektir. Di
ğer bazı malmüdürlükleri bu 
tevziatı kısmen ikmal ettikleri 
halde bu kazanın geri kalması 
ikramiye alanların fazla bulun 
maaı ve hasapların tetkikinden 
ileri gelmiştir. Şimdiye kadar 
bonolar kaymakamlık dairesin 
de verilirken, cumartesi günün 
den itibaren Fatih malmüdür
lük dairesinde tevzi edilecektir. 

Mithat Beyin davası 

Tütün, müskirat ve tuz inhisar
larırun satıı ve muhafaza teıkilitla 
rnun tevhidi, itini tetkik etmek ü
zere Ankarada muhasebei umumiye 
müdiri umumiıi Faik Be)İn riyaıe
tinde torlanan komisyon mt'.11aiıini 
ilsmal hi k yfi ---·--··-···-·---·-. etmiı "e tev 1 e ıvetindcn 

~iiıımi• bir net·~': ~~~ edilerniyec<: İ ' Kil ük Haberler 

etmeğe taraftardır. Ve Mu
hafazakarlar yalnız hareket et 
mek istemedikçe şimdiki hüku 
met devam eder. 

4 4. 

Fransızlar ile Almanlar a
rasındaki borçlar ve tamirat 
müzakeresi garip bir aafhaya 
girdi. Franuz başvekili M. La 
val, ile Amerika reisicümburu 
Hoover arasındaki mülakatın 
neticesini geçen hafta anlat
mıştık. Bu mülakattaki neti
cenin çerçevesi İçinde Alman· 
ya ile Fransa arasında müza
kere başlamı§lır. Fakat ilk a
dımda Almanya'nın hem tami 
rat bedelini, hem de hususi 
borçlarını tediye edemiyeceği 

anlaşılmıştır. Vaziyet ıudur: 
Almanya'nın şubata kadar te· 
cil edilen hususi borçlarının 

ikinci Hukuk mahkemesi aza11n 
dan Milat ve mezkUr mahkeme bat 
katibi Macit Beyler Solaryum plajı 
meselesinden dolayı evvelce Ağırce
za mahkemeıinde muhakeme edil
miılerdi. Muhakeme neticesinde Mi
lat Bey vazifeyi sui istimal madde
sinden 3 ay hapse Macit Bey de ih
mali görüldüğünden 30 lira Pata ce
zasına mabküm olm~ılnı·, ancak her 

28 tubatta vadeleri geliyor. Di 
ğer taraftan temmuzda da Ho 
over senesi bitiyor. Yani ta
mirat bedelinin tecili olan müd 
det le hitam buluyor. 

Hususi borçların tediyesile 
Amerika alakadardır. Tamirat 
bedelinin tediyesile de Fransa 
alakadardır. Çünkü Fransa 
Almanya'nın hususi borçları
nın ancak o/o 6 nispetine sahip 
iken, tamirat borçlannm o/0 52 
kısmı Fransızlara aittir. Ta
mirat ve hususi borçlardan 
hangisi diğerine tercih edilme
lidir? Almanlar tabii hususi 
borçları tercih ediyorlar.Tercih 
etmek tediyeye hazır olmak de 
ğildir. Bu da ayn bir mesele
dir. Fakat tediye mümkün o
lursa, onları tediyeyi tercih ede 
riz diyorlar. Fransızlara gelin 
ce; tamirat borcunun bir mu-

gıne kanaat getmldıgı hakkındaki ( __ ç ________ _ 
ra~r~nu Mxll!• Vekaletin~ takdim ~Vali Beyin riyasetinde her 
etmııtır. · • k J H f ay ıçhma etme te o an ı ~ıs-

Tütün satışı 
AKHiSAR, 11 - Tütün inhi

sar idaresi henüz burada mübayaala 
başlamaııuttır. Müotahaıl fena vazi. 
yette olduğu .için, mübayaata derhal 
baılanmasına intizar etmektedirler. 

ahedeye istinat ettiğini, diğer 
taraftan hususi borçların ka
zanç maksadile yapıldığını ve 
bu borçları verenler yanlıt he 
sap etmişlerae, zararına kat
lanmaları lazım geleceğini, bi 
naenaleyh tamirat borcunun 
diğer borçlara tercih edilmesi 
icap ettiğini söylüyorlar. 

Şimdiye kadar Fransız nok 
tai nazarı, busuai borçların, 
her nevi devlet alacağına ter
cih edilmesi lazrın geldiği mer
kezinde olduğu malum olduğu 
na ııöre, borçlar hakkındaki 
yeni Fransız noktai nazarı ile 
eski Fransız noktai nazan ara
sında bir tezat görülmekte
dir. Bununla beraber, müza
kere bütün hararetile devam 
etmektedir. 

1(. .y. .y. 

İtalya hariciye nazırı Gran· 

aıhha komisyonu kanunuevve
lin üçüncü günü toplanacakbr. 

"" Yüksek Baytar mektebinin 
birinci sınıfına bu sene yirmi 
beş lise mezunu girmit ve sınıf 
mevcudu kırk beşi bulmuştur. 

di bugün, yarın Amerika'ya 
ayak basıyor. Hoover ile bü
tün devletlerin Başvekilleri gö 
rüştü. Şimdi de İtalyan harici
ye nazırı, Musolini'yi de tem
silen görü~ecektir. Amerika 
ile İtalya arasında halledilecek 
biç bir mesele yoktur. Bunun
la beraber, ııerek Hoover ve 
gerek Grandi böyle bir fikir 
teatisine muhtaçtılar. 

İngilterenin mali ve iktiaa· 
di müşkülatmdan sonra ltalya 
Avrupada Fransa ile yalnız 
başına kalmı~tır. Halbuki 1tal 
ya, Fransa gibi her noktadan 
faik bir devletle yalnız başına 
rakip vaziyetinde kalamaz. Di
ğer taraftan Amerika da Avru 
pa işlerine karı§mamakla bera
ber, Almanya'ya yapılan istik 
razların ne olacağile alakada,. 

Sultanahmeitt 
Sladgom 

Her kes bu fikri 
ııı;ülünç buluyor .. 

Zeki ve Nedim Beyler 
Stadyom meaelesi artık günün 

hadlsesi oldu. Refiklerimizden biri 
ipodromun ıhyuma doğru ıridilme
sini teklif etti. Biz bu mesele etra
fında eski ve yeni ıporcularla ko
nuıtuk. Zeki tunları söyledi: 
"- Sultan Ahmet'te ipodrom 

ihya etmek fena bir fikir değil! O
rası vesaiti nakliye itibarile kesif bir 
yerdir. Ancak lpodromu ibya etmek 
demek orada futbol oynamamals de 
mektir. Çünkü orada futbol oynana• 
cak saha yapılamaz, dardır. Ben 
zaten büyük bir Stad yapılması t>.
raftarlanndan değilinı. Ufak olsun, 
fenni olıun, fakat birkaç tane olsun" 

- Stadın yapılması için §ehir 
pliımnı beklemek doiru mudur? 

- 25 senelik bir bayatı olan fut
bolda yeni oyuncularm pek parlak 
bir surette yetiıernemesi doirudan 
doiruya sahuızlıktan ileri ııeliyor. 
Halbuki memlekette spora kartı Av
rupada olduğu gibi büyük bir heve• 
ve alaka uyanmııtır. Onun için bir 
ayak evvel stadı yapmak kanaatin· 
deyim/' 

Nedim Bey de diyor ki: 
"- Eıki lpodromun yerinde fut

boldan hariç diğer spoı-lar için glizel 
bir saba yapılabilir. Yalnız orada 
top oynanmaz. Çünkü dardır. Yanın 
daki Sultan Ahmet meydanı büyük
lük itibarile muvafık ise de toprak 
bozuk ve tatlıdır. En iyisi Hürriyet 
tepesine a-iderken hali arazi vardır 
onlardan istifade edilmelidir. 

Muhtar Bey "Aktam" a yazdığı 
mektupta, ıtad için koşu sahasının 
yanında yapılabilir, diyor. F alsat o
rası olamaz, çok uzaktır ve bundan 
dolayıdir kj at yanşları revaç bul
mamııtır. 

Şehir pli.nını lıeldemekte doiru 
olamaz. Çünkü bu ihtiyaçtır. Zaten 
ben tek stad taraftan değilim. iki 
tane küçük ıtad yapılmalıdır. Biri 
lıtanbulda biri, de Beyoğlunda. 

Atletizm federaıyon reisi Bür
hanettin Bey de diyor ki: 

"- lpodromun yeri eğer Sultan 
Ahmet meydamnda dikili tatların 
bulunduğu yer ise, ufaktır ve ttad 
yapılamaz. 

Şehir stadını yapmak için !ehir 
planının yapılmaımı bekleyemez. 
Çünkü bir fehre su vermek, liığmı 
yapmak, tenvir etmek naıJ tehir 
planını bekleyemezse ... Çünkü bun. 
lar çok tiddetli duyulan ihtiyaçlar
dır. 

Eier tehir atadı bizim söylediği
miz yerele yapılır .. planı tatbikten 
sonra tekrar bir stad yapmak iktiza 
ederse atadın paııuını çıkarabilir." 

Kongreler 
C. H. F. Hüseyin ağa Ocağı ri

yasetinden: Ocağunızm senelik u
mumi konııreai önümüzdeki 16 ikin
cit"§ric pazar günü icra edileceğin
den Ocağımızda mukayyet azayı ki
ı amın yevmu mezkürda S81\t ıs da 
Tokatlıyan arkasındaki kaza merke
zi dahilinde Hüseyin Ağa Ocağına 
te§rifleri ehemmiyetle rica olunur. 

MEVLİDİ NEBEVİ 
K1RAAT1 

Bugün ikindi namazını müteakip 
Nişan.taşında Teşvikiye camiinde 
(Dilber İtri) Hannnefendinin İs· 
tirabati ruhu için mevlidi nebevi 
kıraat oluna<;ağından bilcümle aile 

1 

dostları ile arzu buyuran zevatm 
teşrifleri rica olunur. 

Gerçi Laval ile son mülakat
ta Almanya'ya karşı Framaya 
aerbestii hareket vermi§tir. Fa
kat bu serbetii hareket, Al
manya'nın iflasını intac etme
mek şartile mukayyettir. Bina
enaleyh Amerika da aksini id
dia etmekle beraber, hakikatte 
Avrupa işlerile yakından alaka 

dardır. 

Almanya'run borçları, Fran 
sanın alacakları, tahdidi tes
lihat meaeleıi, bunlar biıibiri
ne o kadar bağlı olan meaeleler 
dir ki, İtalya ile Amerika si
yasetleri arasında çr.k temas 
noktaları vardır. Hoover ile 
Grandi arasındaki müzakere 

bu temas noktalarını daha ziya
de tebarüz ettirecektir. 

A!ımet ŞÜKRU 
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-BONO 
Gayri mübadil !bonoları alır 
satar. Balrkpazar Maksudi

ye Han No 35 

1 1 
Tiyatro, Sinema 
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İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi tems;ıı,..; 

BUGÜN MATİNE saat 15.30 da 
ve SUVARE 

l3 TEŞRiNlSANl 1931 
lDAREHANE - Ankara cadd&o 

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, , 
lotanbul. 

Korsikalı haydut .. .. _. M.DERVİŞ 411-ııi Saat 21,30 da 
Dr. IHSAN 

Komedi 3 Perde 

Bugünkü matinelerle her akşam 

ARGENTlN TANGOLARININ KIRALI 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 
3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 " 1400 " 

12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy hava rasat mer

kezinden alman malumata 
nazaran bugün hava bulut
lu olacak zügar muhtelif 
istikametlerden mutedil sü
ratte esecektir. Sıcak/Jk de
ğişmeyecektir. 

Dün tazyikı nesimi 263, 
azami suhunet 16, asga.ri 8 
olacak kaydedilmiştir. 

fFm:LEi1it 
Sen nerede Yapıl
masına taraftarsın? 

GörÜfÜp dururken dalgın dal 
gın mübahaseyi dinleyen arka
daşıma sordum: 

- Sen nerede yapılmaiına 
taraftarsın! 

- Ya fakiiltede, yahut Sıh-
hat yurdunda .. 

- Ne söylüyorsun yahu? 

- Bu iş evde olmaz. 
- Hangi iş? .. 
- Benim emoroit ameliyatı. 
- Hay Allah iyilrğini ver-

sin .. Ben sana stadyumun nere 
de yapılması hakkında fikrini 
soruyorum .. 

- Vallahi kardeşim, bize ci
var yerde yapsınlar da, nerede 
yaparlarsa yapsınlar .• 

- Neden? 
- Çünkü, ben bahçeyi bü-

yülteceğim .. Arsa sahiplerinin 
burnu havaya kalkar da ondan. 

Her şey ucuzladı ama .• 
Dikkat edersek kiralardan 

yiyecek ıeylere, kömüre odu· 
na, yağa, sabuna batta kumaş
lara kadar her şeyde az çok bir 
ucuzluk vardır ve devam etmek 
tedir. Lakin bir şey var ki; al
duğu yerde mıhlanmıt duru
yor ... Ücretler .. bir dülger, bir 
hizmetçi, bir terzi, bir kundura 
cı iki seneden beri ne alıyorsa 
onu istiyor. Siz ona istediğiniz 
kadar ekmeğin, kiranın ve ha
yabn ucuzladığından bahsedi
niz. O bildiğini okuyor .. Bence 
bili hayatın ucuzladığını anla
yamayışımızın sebeplerinden 
en kuvvetlisi budur. Buna bir 
çare bulsak fena olmayacak ..... 

iyi haber ..• 
Limon ucuzlayormuş .. Yu

'llUrta da bahalı değil.. Şu hal-

Korıikada her mahallin bir 
haydudu vardu. Bu haydut ek
ser zamanlarda cömerttir ve 
merttir. Ve fotojeniktir. Bazı 
zengin Amerikalılar, sanki dün 
yada batka bir ıey kalmamıı, 
kendilerini tehlikelere atarak 
"korku raşesi,, ve bu münase
betle "heyecan,, geçirmek ister 
ler. Böyle heyecan tatmak zev 
ki son zamanlarda o kadar al
mış yürümiif ki, Korsikada hay 
dutları görmeğe gelen Ameri
kalılar çoğalmıttır. 

Güzellik adası denilen Korıi 
kada Figatelli denilen küçük 
kasabanın da bir haydudu var· 
dı. Evvelce yoktu amma, bura· 
da Marsilyalı bir adam bir lo
kanta ve otel açtıktan sonra, 
kasabanın bir haydudu peyda 
oldu. 

Pouponet ismindeki bu otel
ci, haydut peyda olduktan son 
ra, onu görmeğe gelen seyyah 
ların melcei oldu. Zaten kasa· 
bada da baıka otel yok. 

Bu hikayenin başladığı tarih 
te Pouponet saçlarını yoluyor
du. Çünkü haydut diye ortaya 
çıkardığı adam, ihtiyar halinde 
aea sada çıkarmadan ölmüıtü. 

Ölüyü gömdüler ve Poupo
net mezarının başında mütevef 
fanın mezayasını sayıp döktü: 

- Yalnız bu kadarla kalsa 
iyi! dedi. Fakat tam seyyahla
rın geleceği sırada ölmesi de 
çok acıklı olmuştur. Bu sebep 
ten onun yerine bir başkasını 
bulmak lazım Kimi bulmalı Al 
!ahım, kimi? 

Pouponet kasabanın haydu
du olabilecek kıratta bütün a
damlara baş vurdu. 

Görüyorsunuz ya bazı yerler 
da iş için insan bulmak güç o· 
luyor. llk müracaat ettiği adam 
şu cevabı verdi: 

- Olmaz. Günde on frank 
için nasıl haydutluk yaparım? 

Bir batkaaı çabuk nezleye 
tutulduğundan bahsetti, o da 
kabul etmedi. Üçüncü dağlarda 
dolaşmak için otomobil istedi. 
Dördüncü "kazalara kartı haya 
tımı sigorta eder misin?,, dedi. 

Pouponet meyus ve münke
sir artık haydut aramaktan vaz 
geçmek üzere idi ki, Figatelli
nin orman bekçilerinden Pico
lo isminde birini buldu. Bu zat 
dedi ki: 

- Koraikada dağlar ve ıoıe 
ler emindir. Onun için bot va
kitlerim çok. Teklifi kabul edi --·--··--·----··-··---de terbiye ucuzladı demektir .... 
Bakalım tesiri olur mu? .. 

Et meselesi 
Bir arkadatıma sordum: 
- Senin kuzuyu bana satsan 

kaça satarım? 
- Diri olarak satmam .. 
- Neden? 
- Çünkü diri kuzu bet lira 

ya kesilmiş olursa okka hesabi 
le poatekiai, şusu busu on lira
ya... Onun için kesilmiş sata
nın .. 

Anlaşılan kasap hayvana
tı artık sağ olarak para etme
yecek. .. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 77 

BAŞI DÖNÜKLER' 
lbrahim NECMi 

Muhteşem Nihat Hanım ce 
vap verdi : 

- Hayır, iki davetlimi:ı: da
ha var. 

- Kimler! 
- Geldikleri zaman görür-

sünüz. 
- Gelseler artık, canım .. 
Mukbil Nedim karşıdan ce

vap verdi : 
- Yahu, sana ne? Ne za

man isterlerse gelsinler. Rakm 
önünde .. Mezen önünde .• Ye, 
iç, keyfine bak. 

Mukbil Nedim şimdi kafa
sında bir türlü toplıyamadığı 
bir beyti arıyordu : 

- Nasıldı o, yahu? Bir şiir 
vardı. İç, sev, dünya ne um· 
run, falan, şöyle bir fey ..• 

Ahmet Nebile döndü: 
- Genç şair, orada bizim 

karıya kur yapacağına şu şiiri 
bulsana! 

Diye haykırdı. Ahmet Nebil 
sapsarı oldu: 

- Hayır.. Estağfurullah, 
efendim ... 

Diye kekeledi . 
Süheyla, hiç fütursuz cevap 

verdi: 
- O bana kur yapmıyor, 

ben ona yapıyorum 
Refik Cemal gene arkadaşı

nın imdadına yetişti: 
- Şiir mi, beyefendi? 
Diye sorarak Ziya Paşanın 

beytini ahenkle okudu; 
lç bade, ~üzel sev var ist aklü şuurun. 

Dünya var imiJ, ya ki yok olmuş, nt 

umurun! 

- Hah, tamam, işte ı..., ~ 

Şeyda Kamil Bev: 
- Ha! 
Dedi. 
-Bunun bestesi de vardır. 
Mukbil Nedim, hemen sır-

naştı: 

- Fransızcadan -

yorum Pouponet! 
Otelci bu buluşa çok mem

nun oldu. Derhal yeni hayduta 
bir çepken, bir fişenk torbası, 
bir kılınç, bir silah verdi. O su 
retle ki orman bekçisi korkunç 
ve mehabetli bir hal aldı. 

Pouponet ondan sonra Mar
silya gazetelerine şöyle bir tel
graf çekti: 

Figatelli 12 nisan - Meşhur 
ve korkunç haydut Picolo dün 
gece sakin' şehrimizin civarın
da görünmüştür. Bir intikam 
meseleainden dolayı on iki ki
şilik bir aileyi öldürdükten son 
ra sanki bir şey yapmamıt gi
bi geldiği tarafa gitti.,, 

Bu telgraf bittabi tesirini 
gösterdi ve bütün dünya gaze
teleri havadisi naklettiler. Bu 
Picolo denilen adam adanın 
ıimalinde veya cenubunda ise, 
katledilenlerin adedi de ona gö 
re çoğalıyor veya azalıyordu. 

Pouponet arkasından bir tel 
graf daha arkasından, birtel
graf, daha arkasından bir tel
graf daha çekti. 

Son haberlere göre Picolo bir 
jandarma müfrezesini darmada 
ğınık etmiı, bet köyü yakmış, 
Koraikanm yarısını kana ve a
teşe boyamıı. Buna karşı yeni 
müfrezeler gönderilmif. Dağ· 
larda müsademeler devam edi
yormuı. 

Bu gündelik tebliğler, her ta 
rafta halkın merak ve heyeca
nını arttırdı ve dünyanın her ta 
rafından seyyahlar akın etme
ğe başladılar. Pouponet mem· 
nuniyetinden iki ellerini uğuş
turdu, gelen seyyahlara Picqlo 
dan korku ve hürmetle karışık 
bir lisanla bahsediyordu. 

Bir gün işi çıktığı için otel
den ayrılmıştı. Oeelin itlerini 
yeni aldığı kadın hizmetçi Po
melaya bıraktı. 

Bu Pomela çok güzel, fakat 
çok saf bir kızdı. Otelde bekler 
ken kılık ve kıyafetleri düzgün 
yirmi kadar insan lokantaya 
geldiler ve yemek istediler. 

Bunlar efkarı umumiyeyi 
temsil eden muhtelif gazetele. 
rin muhabirleri idi. Piccolo' -
nun son zamanlardaki müthiş 
canavarlığı hakkında mahallen 
tahkikatta bulunmağa ve öğren 
diklerini gazetelerine bildirme· 
ğe memur edilmiılerdi. 

Sonra hükiimet haydutları 
da imha etmeğe kanı.r verdiği 
için, bunlara karşı yapılacak 
askeri harekatın inkişafını da 
gazetelerine bildireceklerdi. lr 
!erinden birisi Pomela'ya sor
du: 

- Burada Piccolo isminde 
meşhur bir haydut varmıf. A
e&ba nerededir? Biz onu gör
mek, mümkünse yakalandığı 
zaman orada hazır bulunmak 
istiyoruz. 

O zaman hizmetçi kız şu ce 
vahı verdi: 

- Piccolo'yu mu görmek 
istiyorsunuz? Ondan kolay ne 
var? Yanımızdaki odada jan
darma çavuşu ile tavla oynu
yor. 

1 

- Kuzum, şunu bestesile 
hir okusanız a! 

Kapının zili tekrar vuruldu 
ğu zaman, Muhteşem Nihat 
Hanım gözlerini merakla Se
miha Nazmi Hanıma çevirdi. 
Semiha Nazmi Hanım, sessiz
ce yerinden kalktı. Yavaşça 
salondan silindi. Döndüğü za
man kapıyı açık bıraktı. Arka 
sından iki gölge göründü: 

Öndeki uzun boyu, sıska vü 
cudile bir hayal gibi görünen, 
yalnız göz çukurlannın için
den ateş saçarak bakan gözle
rinde hayat ışığı hissedilen 
Nemika Sırrı Hanımdı. Siıyah 
bir tuvalet giymişti. Yüzünde 
podıradan eser yoktu. Koyu 
esmer yüzü elektriklerin bol 
lfığı altında kara gibi görünü
yordu. 

Arkada çekingen bir gölge 
daha belirmişti. Çok sade, süs 
süz, düz pembe bir elbisenin 
içinde, tereddütlü tereddütlü 
yürüyen bu gölge iptida karan 
lıkta gibiydi. Biraz ilerleyin· 
ce herkesin gözü bu kestane 
rengi saçlı, derinden bakan eli 
gözlü, uzunca, beyaz yüz üze. 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Hakim 
liğinden: Karagümrükre derviş Ali 
mahallesinde dırama sokağında 7 
No. lu ahşap hane iki kattan ve iki 
kapudan ibaret olup sokak kapısın
dan girilince dar bir koridordan 
bağçeye ve bağçede bir hela ve ko
Tidordaki merdivenden yokarı çı
kılınca bir sofa ve bu sofanın üze
rinde biri ıufak olmak üzere üç oda 
bir hela bir güsülane ve elektrik 
tesisatı olmakla beraber muntazam 
bir şekilde duvarları mevcut diğer 
kapudan girilince aşağı katta bir o
da ve odanın diğer ka,pısından çı· 

kılıru:a ufak koridordaki merdiven 
den çıkılmca ikinci katta biri ufak 
olmak üzere iki oda ve tahminen 
16 arşın bağçeye havi bap hanenin 
<ıatılmasına karar verilmiştir.1-Ha 
ne ve bağçenin kıymeti muhammi
nesi 434 buçuk liradır. halen ipotek 
ve hacze muallak muamelesi yok
tuT. 2 - Şartname her kesin göre
bileceği vaziyettıe 931-3 No .lu do
syada mukayyettir. 3 - Tapuda 
mü~cel ve gayri müseccel hak sa 
bipler tarihi ilandan itibaren 20 
gün zaTfında haklarını tesbit et· 
mek üzere mahkemeye müracaatları 
lazımdır. Aksi taktirde gayri mü· 
se«el hak sahiıpleri bedeli müzaye 
denin paylaşmasından bar.iç tutllla
caklardır. 4 - Müzayedeye iştirak 
edecek zevat yüzde 7 buçuk temi
nat akçesini depo edecektir. S -
Gayri menkftlü mezkfioun tarihi i
landan itibaren bir ay zarfında 13-
12-931 pazar saat 16 da Fatih İkin
ci sulh Hukuk mahkemesinde bi
rinci arttırması icra olunacak ve en 
çok arttıran zatın üstünde bırakı· 

Yazan : Fodôr 
Laszlo 

Tercüme E . : H. N. 
Yakında : Mukaddes Alev, 

Üsküdar Hale Sinemasında: 
HALASKARI VATAN. Mü
messili: Duğlas Fairbanks. İ
laveten: Yıldırım Ekspres. 

BULGAR OPERET 
TiYATROSU 

70 kişilik artist, balet, orkC6tra 
ve kor heyetile yakınlarda İstanbu
la gelerek 19 Teşrinisani 1931 tari· 
hinden itibaren her gece muntaza
men Beyoğlunda Fransız Tiyatro
sunda temsil venne;;e başlayacak

tır. 

Repe.rtuarı: V iktorya ve busarı, 
Istanbul GOiü, Monmarter Menek-
şesi, Kontes Mariça, Harem Esra~ 
n, Çarda§ Kıraliçası, Bayader ve 
sair.c. 

Her bir piyes için tiyatro husu
si dekor ve diğer levazım i1" mü-
cehhezdir . 

KA TlBE ARANIYOR 

EDUARDO BIANCO 
ve (10 kişilik) yeni heyeti ve .repertıuvarile : 

Meşhur muganniye Se . ı· da .. \ vım ı nsoz · 

1NESBIANCO Rosita Montenegro 

OPERA ve Artistik 
Telefon: B. O. 3088 Telefon: B. O. 2851. 

sinemaları sahnelerinde görüp dinleyeceksiniz. 
SİNEMA PROGRAMLARI: 

Monty Banks'ın bir ibdai 

Hl illi l~KER 
kahkaha ve gülünçlü komedi 

~iNGENE DiRii 
kısmen renkli ve büyük 

temaşlı operet 

.._ Fiatlarda zammiyat yoktur. 
J.GİLBERT'in meşhur bir operetinden iktibas ve VİVİAN GİBSON 

ve PAUL RİCHTER tarafından tansil edilen 

PRENSİN METRESİ 
çok hoş ve fevkalade şen bir film olup dün AKŞAMDANBERt 

ASRİ SİNEMADA 
BÜYÜK MUVAFFAKİYETLER KAZANIYOR: 

Mizanseni fevkaliideclir. Her akşam zengin varyeteler:: 
Türkçe ve Fransızça kitabete NANDY'S RÖVÜSÜ ile meşhur Çingeneler ASSO ve JANA. 

muktedir ciddi bir Türk Hannnı a- 1=--------------------------· 

ranıyor. Majik Sineması müdüiye- l••••M A J l K--• 
tine müracaat. sinemasında 

BUGÜN 

ETUAL s;nemasında 1 
EGLENCE 

KÖPRÜSÜ 
lacaktır. 6 - Üstünde bırakılan zat İstanbul Elektrik, Tramvay 
bedeli müzayedeyi 5 gün zarfında ve Tünel Şirketleri ile İstan
vermeğe mecburdur abi takdirde 
muamele fesih ve farkı fiyat ile za bul ve Kadıköy havagazı Şir-

ŞAFAK 

KEŞiF KOLU 
RİCHARD 

BARTHELMESS 
hava harbinin görülmemiş sah
nelerini yaşatan bu filin kal.ple
rinize kuvvet verecek, heyecan
larınız ı tezyit edecektir. Genç 
ve güzel erkekler tarafından 

temsil olunan kahramanlık mu
cizelerini ibretle seyredeceksi
niz. Bugün saat 11 matinesinin 

filmini her halde görünüz. 
Mümessilleri: 

JACK OAKİE ve 
DOLLY WALKER 

rar ziyan ondan tazmin edilecektir J<etleri ve Tesisatı Elektrikiye 
şeraiti mesrüde dairesinde talip Şirketi, elyevm ve oldukça u
olanların müracaatları ilan olunur. zun bir müddet için münhal 

DEVREN 

Satllık Dükkan 
Piyango Müdürlüğünden : hiç bir memuriyetleri bulun-

Şartnamesi veçhile müdürlük madığmı iliin ve hiç bir netice 
binasının yan cephesi tamir cttiri- verilemeyecek olan hizmet ta
leceğinden k•za nümunesi veçhi le l ebinden sarfı nazar olunması- ı· 
100 adet ian<J kutusu imal ettirile- m bilhassa rica ederler. 

Aksarayda Et Meydanında 
dokuma imaliithaneleri yanında 
No 46 Tütüncü ve Aktar dük· 

kinına müracaat. düh.uliyesi 25 kunıştur. 

ceğinden talip oı:ıcaklarm pey ak- Binaenaleyh müstedilere İ ••••••••••••••••••••••••••• 
çaları ile birlikte 16-11-931 pazarte alakadar olan hayırhah ze- Önümüzdeki 15 Teşrinisani Pazar günü saat 15.30 matine alarak 
si günü saat 15 te Piyango Müdür- . F R A N S 1 Z T İ Y A T R O S U N D A 
lüğünde müteşekkil ~ayyare cemi- vattan gelen tavsıyename ve meşhur maestro 
yeti mübayaat komisyonuna müra- ı teşebbüsler hakkında dahi key H E N R Y F U R L A N İ 
caatlarr. fiyet aynıdır. tarafırıdan İKİ PİYANODA bir konser verecektir. Program Tiyatro 

kişesinde talik edilmiştir. Kişeler bilet satışına devam etmektedir. 

r!!!!!!~.!:S~e~hz~adebaşr - MiLLET TlY A TR~O~S~U~!!!!!! 
Şehrimizin iki büyük san'atkarı 1 _ _ 

Cuma günü NAŞİT ve FAHRİ BEYLER Cuma gunu 
gündüz ve gece gündüz ve gece 

temsil heyeti Artist ATİF BEY 
ve arkadaşları birlikte 

Gündüz temsili Geee temsili: 

Esrarengiz Kule (yahut) Arzuyu umumi üzerine 

KÖRÜ~ OGLU Habibe Molla 
-cinai ve heyecanlı 

dram 5 ,perde Vodvil 3 ,perde 
Sinemada gündüz ve gece: SEFALET ZANBAGI - COLİNE 

MOORE muazzam film. Fiatlar: Localar 150 kuruştan itibaren, kol-

Bromural • Knoll • tabletleri dünyada en ziyade müteammim 
asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon· 
ıarca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin !esirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - .Eczanelerde 
ı o veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrıkası Alman
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 

·---~ tuk ve birinci 50, ikinci 30. Paradi 20 kuruştur. ---• 

lstanbul Liman Şirketinden: 
Şirketimizin Eminönü Sevk mel'kezi lağvedildiğinden işi 

olan tüccarların Keresteciler veya Yağıkaıpanı sevk meııkez 
lerine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

liiJB•-••-•••- ~Umumi Müdürlük 

rinde durakladı. Sofrada bu 
genç kızı tanıyan yok gibiydi. 

Süheyla sırnaşık sözlerine 
cevap vermekle uğraşan Ah
met Nebil, başını çevirdiği za 
man, birden bire içinde bir de 
rin uçurum açıldığını hissetti: 
Sanki göğsünün ortasından bir 
boşluk açılmış, bütün kanı bu 
boşluğa akmış gibiydi. Yüzü 
sap san kesildi. Gözleri karar 
dı. Nemika Sırrı Hanımın ar
kasından gelen (Nebahat) tı. 

Nebahat.. Bu salonlarda a
dını bile söylemekten çekindi 
ği o temiz aile ocağının temiz 
kızı.. Ahmet Nebilin ta çocuk 
luktanberi temizlil< timsali o
larak ruhunun içinde hayalini 
sakladığı bu beyaz yüz.. Bura 
da.. Muhteşem Nihat Hanım 
efendinin bin bir fesada kumku 
ma olan salonunda .• 

- Ovvf! 
Ahmet Nebilin yüreğine ilk 

acı düşmüştü .. 
-15-

BULUTLAR VE ŞİM
ŞEKLER 

Nemika Sırrı Hanım, kara 
kuru vücudüne bir baykuş he· 

yülası hali veren siyah elbise· ' Muhteşem Nihat Hanımın yü. 
leri içinde ilerledi. Semiha zü bir zafer ve intikam ışığile 
Nazmi Hanım takdim ediyor- parlıyordu. Neriman Cemşit 
du: Hanım kaytsızdı. Reşit Bey 

- Nemika Sırrı Hanıme· Nı:,mika Sırrı Hanıma bakıyor, 
fendi.. Reşit Beyefendinin ak onun yüzündeki karabetten na 
rabasından.. sıl bir fırtına doğacağını bek

- Nebahat Hüseyin Ha- liyordu. Mukbil Nedimle Şey
nımefendi.. Darülfünun müda da Kamil genç kızın sade se
vimlerinden.. vimliliğ> önünde kızarmışlar-

Nemika !5ırrı Hanıma yal- dı. Kemal Reha Beyin tek 
nız Reşit Beyin akrabası diye gözlüğü düşmüştü. Nimet Ha 
ehemmiyet veriyorlardı. Fa· nım, bu genç kıza adeta mer
kat Nebahatın sadelik içinde hametle bakıyordu. Ferit Nec
parlıyan temiz genç kız yüzü, det Bey bile sükfuıetini kay
herkesi harekete getirmişti. Ni betmişti. Semiha Nazmi Ha. 
hat llhami genç kıza kalın göz mm ayakta, gözleri fıldır fıl
lükleri altından yiyecek gibi dır dönerek, her tarafa göz 
gibi bakıyordu. Yazıcı Zade- gezdiriyordu. 
nin şifman yüzü kızarmış, göz Ahmet Nebilin başı dönü
leri kanlanmıştı. Doktor Lut- yor, gözleri kararıyordu. El
fi ağzından dökülmek i.atiyen leri titriyordu. Yüzü sap sarı 
salyasını güçlükle tutmuş, idi. Yerinden knnıldanıağa me 

- Hiiip! cal bulmuyordu. Süheyla, bida 
Diye çıkardığı sesi bütün yette kaytsızca gelen kızlara 

sofra halkı duymuştu. Nevzat bakmıştı. Sonra, Ahmet Nebi 
Süreyya yerinden fırlamış, lin yüzüne bakınca, birden bi
maymun gibi hareketlerle genç re vaziyeti sezer gibiı oldu. 
kızı sandalyesine götürmeğe - Nebil. kendine ırnl, Ne 
kalkışmıştı .. Refik Cemal dik bil! 
katle genç kıza bakıyordu. 

- Bana bak, beni dinle: 
Fatihli sevgili bu mu? 

- Dikkat et: Zaaf göster
me! Düşmanı güldürmemeli. 

- Bana inan: Ben senin 
dostunum, seni severim. Top
la kendini! 

-Ah! 
- Ha, şöyle: Al, bakayım, 

biraz su .. 
-Oh! 
- Topla kendini diyorum 
- Mersi. Dur, toplıyau-

ğım. 

- Bak, Muhteşem bize hı 
kıyor. İntikam aldım zannedi 
yor. Korkma: Bu kız miydi 
sevdiğin? 

- Hayır. 
- inkar istemem. Ben bu 

kızı Muhteşemin zokasından 
kurtarırım. 

- Gerçek mi? 
- Emin ol: Yalnız sen me 

tanet göster. 
- Peki. Mersi 

(Devamı var)I 



Mahatma Gandhi 
liind lisanında "Maha,, büyük, J 

'' ruh demektir. "Mahatma,, 
·· ruh! 

yetinin nihayeti olarak tesbit ettiği 
günü geçiktireceğini ilan ediyordu. 
Dinlemediler. Kindar nümayiıler 
arttı. Bu kin aynı zamanda müslü
man Hintlilere karıı da artıyordu. 
Cünkü Hindistan valiıi Lord Rea
ding maharet ve kiyaıeti ile müslü
man Hintlileri diğer Hintlilerin hare 
kiibndan uzak bırakmağa muvaffak 
olmuıtu. 

Su isim Gandbi'ye sonradan iza
•dilmiştir. Hakikatte ise asd i.. 
Mobandu Karamcband Gandbi 

• 1868 senesi teşrinievvelinde, 
denizi sahillerinde Porban

da doğmuıtur. 

IGmiıi baba11nın bir mürababa-
, kimi de bilakis malını mülkünü 

aya terkettikten sonra ölen bir 
olduğunu aöylerler. Mubak· 

olan ıey Gandbi "Jaine,, denilen 
baıkalarına ıztırap vermeği gü-

addeden bir mezhebe mensup. 
• Onun için bu mezhebin menıup 
mesela et yemezler. 

Candhi daha genç yatında iken 
mezhebi ıaran hurafelere İıyan 
itti. Hatta iıyamnı et yememeie 

dar vardırdL 

liindiıtan' da pek müteamil oldu
veçbile sekiz yatında niıanlan

"e on üç yatında evlendi. 

Gandhi hatırabnda anlabr: 

- Bereket venin ki, kardeıimin 
İne olarak, berırün evden kaçar 

1 mektebe giderdim. Bu ıuretle 
•utçe zaafa düımekten kurtul
ııı. Yoksa ben de nihayet yorğun 
ecek ve acıklı bir bayabn yükü
•ırbma almıı olacaktım. 

l"asavvur etmeli ki Hindistan' da 
a altmış Yatındaki bir adam, u
ma.dan on yaıınC&a İJır k.~.a '"'"ı~-

biliyor. 

Gandhi on dokuz y&fına geldiği 
n, ailesi kendisini tahsil için 

.. lldraya gönderdi ve orada darul
~unda okudu. 

1891 de Hindistan'a avdet ettiği 
an, validesi ölmüştü. Gandoi 

tnbay divanı iJiıinde uzun müd-
avukatlık etti. 
Nihayet mühim bir meseleden 

layıCenubi Afrikaya gitti. Orada 
, taııdaıları olan Hindliler, kendile

den evvel gelenlerle bozuımuş 
. fena mevkie düşmüşlerdi. Gand· 
gerek oradaki gayri Hindiler, ge-

~ 
Natal hükümeti tarafından fe

muamele gördüğü halde, ıaıma
Tazyiki akim bırakmak için "sis
atik., bir mukavemet tanzim et-

~ 
Gandhi'nin Hindiıtan'da da tal

k ettiği bu mukavemet uıulü oza
ndan başlar. Bu mukavemette şid 

l!:te yer verilmemiıtir. 

Gandhi kendisine epice para ka-

~
ndıran avukatlığı bırakarak, T o
loi ile muhabereye baıladı ve Tur
n civarında bir Hind kolonisi vÜ· 

~de getirdi. Bu koloniyi Tolıtoi' -
tti nazariyelerine göre idare edi

~0>du. 

lndian Opinion diye hem lngiliz· 
ı., hem de üç türlü Hind liaanmda 
•kardığı gazetedc~i yazdarmdan do 
Yı müteaddit defalar tevkif ve hap 
edildi. lngilizler yerliBoerlerle bo 
laımağa başladıkları zaman, Joh

. nesbourg' da veba çıkmıştı. Gand
derbal bir Salibiahmer teıkilab 

"cuda getirdi. Bir hastahane açtL 
9os deki Vatal isyanında vücude 
İrdiği ıeyyar hastahanelerin ba-
a ·geçti. 
Nihayet Hindlilerin maruz kal

lttarı haksızlıkları tamir için bir 
kikat komiıyonu teıekkül etıik
aonra, Cenubi Afrika'daki va

tıini bitmiı telakki ederek, Hin
tıina döndü. 

Hindiıtanda İse Hintlilerin lngi
.. lete karıı hoınutsuzluğu günden 
ne artıyordu. lnglizler o ııra

>da lrlandalılarla da bir türlü geçi 
iyoı·lardı. Gandhi vatandaıları

lngiltere ile biç bir veçhile teıri
tneıai etmemelerini tavsiye edi-

0>du. 
. 1919 da vukua gelen ıınubtelif 
·kaatlardan dolayı Hindiıtandaki 

~.tiliz idaresine visi sali.hiyet veril 
.itti Gandhi ise vatandatlarına hiç 

zaman ıiddet göıterilmemesini 
"•İye ediyordu. Ancak "silahsız 
atsizlik,, bütün propagandaları
~ esasını teşkil ediyordu. Fakat 
tkaıtlara ve kanlı mü.sademelerc 
ni olamadı. Ha ita bir defaıında, 

919 senesi nisanının 11 inde Amri
·da toplanan h•lkı dağıbnak için 
t\cral Deyer mitralyözlerine alet 
tırdı. On dakika içinde mitralyöz 
kurtunlarını saı·fettiler ve yerde 
bet altı yüz Hintli cesedi kaldı. 

O zaman Gandhi mücadeleyi bı-
;~tı. Ancak 1920 •fo müslüman 

1tltliler arasında Sevr muahedesine 
•tı bir hareket göründüğü zaman 
da, onların da muavenetile tekrar 
>ekete geçti. Bütün memlekete 

~!:iliz idaresine iıtirak etmelerini 
'llki Hindi•tanda bir lngiliz idare

bir lngiliz kanunu ve bir lngiliz 
kemesi yokmuş gibi hareket et

lerni ve kat'iyycn lngiliz kumaıı 
ltl!anmamalannı tavıiye etti. 

Bu hareket büyüdü ve bununla 
, a.ber Gandhi'nin töhreti de aldı, 
••iidü. O zaman Gandbi'ye "Ma· 
~ına., i~mini verdiler. 25 kinunu 
, •elde bu hareketi tanzim ve idare 
1~ bir kongre topladı. 

kongreden evvel Hindiıtanı zi
'•t eden lngiliz veliahti mesela 
.~Iküta sokaklarından geçerken, 

1' ~•k Hintliye tesadüf edememiıti. 
;hahti, oradaki lngiliz memur ve 
<erlerinden baıka kimıe seli.mla. 
dı. 

lakin Hintliler, çok defalar veri 
, d talim .. \ttan harice çıkıyorlar ve 

det htimal ediyı>rhcdı. Gandhi 
<.~viden teıchbüsleri tebkih edi· 0

• ve her suikastın. lngiliz he.kimi 

Hindistanda yetmiı milyon mü• 
lüman vardır. Sonra otuz milyon ka 
dar Parya, sonra lngilterenin uşağı 
mihra~elere aadık ıürüler ve Hintli
lere daima kin besleyen üc milyon 

Gandhi 

kadar Hint çingeneci nazarı dikkate 
alınıraa, Gandhi 1922 de tevkif edil 
diği zaman, Hindistanın niçin alt 
üıt olmadığı anlaşılır. 

Gandhi mahkemeye sevkedildiği 
zaman lngiltereye kartı giriıilen mü 
cadelenin bütün meı'uliyetini kabul 
ettiğini söyledi. Reiı Broomsfield 
Malıatmayı altı sene hapse mahküm 
ettiği zaman ıöyle aöyleyordu: 

- Gandhi Efendi, cünnünüzü İn 
kir etmiyorsunuz. Bu sebepten be
nim de işimi teshil ctmiı oldunuz. 
Binaenaleyh bana kalan fey sadece 
verilecek adilane cezanızın tayini ol 
mu§tur. Yalnız şu var ki, biç bir 
memlekette, hiç bir hakim ceza la· 
yininde bu kadar azap duymamı~
tır. Milyonlarca vatandaıınız büyük 
bir reis ve vatanperver sıfatile size 
bakıyorlar.Hasımlarınız bile sizin ha 
yatınıza ehemiyet vennediğinizi ve 
yüksek bir ideale hizmet ettiğini2i 
tasdik ediyorlar. Fakat benim vazi. 
fem sizi kanunlara hürmet etmesi fi. 
z•m gelen bir adam ııfatile mahk~m 
etmektir.0 

Gamlhi 1924 SPnesine kadar ba
piıhanede kaldı.Bu müddet zarfında 
kendisine apandisitten ameliyat yap
blar. Gandhi mahkumiyeti tamam 
olmadan hapiıaneden çıktı ve halk 
kütlesinden azim bir kısmının başka 
reislerin emri altında kendi nüfu
zundan uzaklaımı§ olduğunu gördü. 
1925 nihayetinde bir •ene bütün 
dünyadan uzak kalarak, iıtihareye 
yatacağını ilin etti. Ve bu bir sene
den sonra tekrar faaliyet sahasına 
gelince ortalığı daha karışık buldu. 
İngiliz hükUmeti amansız bir müca .. 
dele karıısında idi. Bu sebepten 
Hindistan'a muhtariyet verilmesi 
esas itibarile kabul edildi. Yalnız 
1930 senesinde bir komiıyon mahal 
lind tetkikat yaparak, bu muhtari
yetin ne dereceye kadar tevsi veya 
tahdit edilmeıi lazımgeleceğini ta
yin edecekti. lngiliz hükumeti 1927 
de bu tetkikatın tarihini tacil etti ve 
teşkil ettiği komisyonun başına ma
ru( avukat Sir John Simon'un (tim
dtgi Hariciye nazırı) tayin etti. Bu 
k..:>misiyona lüzunıliı telikki ettiği 
bitaraflığı J becereıniyeceğini söyli .. 
yerek Hindli karııtırmamııtı. 1929 
!.ubatında Hindistana giden komis
yon hiç bir yerde ruyu iltifat görme 
di. Maamafih bütün memleketi dola
şarak nisana kadar tetkikat yaptık
tan sonra teşrinievvelde lngiltereye 
d.;ndü. Komisyon, Gandhi ortalığı 
karıştırdığı için tahkikatından bir 
şey çıkaramamııtı. Çünkü Gandhi' -
nin istediği şey başkadır: Ne muht:ı 
riyet, ne dominyon idaresi! Tam bir 
istiklal! 

Hatta Gandhi günün birinde mev
kii iktidara geçerse, lngiliz idaresi
nin bügünkü borçlarını tanrmayaca· 
ğıru ilin ediyor. 

1 şte Gandbi böyle bir programla 
Londra konferansına gitti. 

Ermitage müzesinin 
tabloları bir Amerika'lı 

milyardere satıldı .. 
VAŞINGTQN, 12 A.A. - New 

Y ork Herald gazetesi, Amerika müt 
tehit cumhuriyetlerinin en zengin a
damlarından biı·i olan M. Bello'nun 
Leningrad'daki Ermitage müzesine 
ait bir takım tabloları •atın almış ol
duğunu yazıyor. Mumaileyhin ken. 
di koleksiyonu için almıı bulunduğu 
bu tabloların bedeli 20 milyon fran
ga baliğ olmaktadır. Bu tablolar a
rasında meşhuı· Vandikin bir tablo
su ile Van Eyek'in maruf Annon-
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M LL YET 

~sAN'A 

Yine galerj 
Meselesi 

Stadyum inşasına karar verilmek 
üzere bulunduğu ıu günlerde yeni· 
den ugaleriu meselesini bir deia da
ha hatırlatmağı vazife bildim. Bu 
vazifenin ifasında faideli bir netice
ye vasıl olabileceğime dair hiç bir 
kanaatim, hiçbir ümidim olmamakla 
bereber belki bininci defa olarak 
bundan bahsebnek tahammülünde 
bulunuyorum. Ben bu ~'galeri,, meıe 
leisini ağzımda bir aakız gibi çine
dim. Makaleler yazıldı. AIAkadar 
makamata istidalar verildi. Huıusi 
ve resmi müracaatların hiç biri bir 
semere vermedi. Bunun için faidesiz 
olacağına emin olduğum halde bu 
me•ele hakkında yine kendi kendi
me şöyle bir haıbibal yapıyorum. 
Yunanlı ressamlar bizimle birlikte 
bir ııerği yapmak teklifinde bulun
dular. Kabul edemedik. Çünkü Yu
nanlılara karşı diyebilir miydik ki: 
"Galatasaray mektebinde bize loş 
veya karanlık birkaç oda verirlerse 
oraya resimlerimizi ve resimlerinizi 
sereriz?" Onlara diyebilir miydik ki 
"eski Türkocağı binasının bodrum 
katında bir yer ayırırlaraa ıergimizi 
orada yaparız.,, Yahut ki.nunuaani
de plener bir sergi yapmak fena ol
maz. Eski Hipodrom çok müsait bir 
meydandır . ., mı diyebilirdik? 

Balkan devletlerile barı becayiıi 
hususunda verilen kararların akibeti 
böyle mi olacak? 

Bulgaristan'da bergün yeni bir 
sergi açılıp kapanıyor. Bu ıergiler 
dolup boşalıyor. Halk ve hükiimet 
san'atkarları teıvik ve himaye edi
yor. Bugün Sofya' da aade benim bil 
diğim beı ıergi vardır. Bizde ise 
iki sergiyi beıleyemiyoruz. Bizde açı 
lan bu sergilerde dediğim gibi reıim 
ve heykel tqhirine gayri müsait 
yerlerdir. 

Biz hali. Takıim meydanında 
Benamar çadırının kurulduğu araa
ya §Öyle hiç olmazsa ahıap bir •er
gi barakaoının inşasını beklemekte
yiz. 

Elif NACl 
Hamq: 
Vukufsuz ve cüretkar kalemle

rin resim tenkidi yapmak hevesinde 
bulunduklarına dair geçen hafta in
tiıar eden bir yazımdan kendiıine 
hisse çıkaran mahut muarızım par
lak bir makale daha neıretti. Sözle
rimizi bir defa daha isbat eden bu 
yazıda müıarünileyh pilavın tuzun
dan, paotalonun ütüsünden nasıl 
anlaraa sanat eserinden de öylece 
anlıyabileceğini söyledi. San'at ese
rile yediği nane arasında mukayese 
yapabilen bu zat itirafile kô.fi dere
cede efki.rı umumiyeye karır tethiri 
hüviyet etmit bulunduğundan biz ar 
tık fazla birıey ili.ve etmeğe lüzüm 
görmedik. E. N. 

Bir itham 
Heykeltraı Sabiha Ziya Hanım, 

Gazi heykelleri yapmakla metırul 
olan Kenan Ali Beyin bu eıerleri 
batkalarına yaptırdığı iddia etmişti. 
Buağır ittihama Kenan Ali B., bun 
dan sonra yapacağı heykellerini 
arzu edenlerden mürekkep bir he
yet huzurunda yapacağını ilan etmiı 
ti. 

9 teırinisani tarihli Sonpoıta ga 
zetesinde Sabiha Ziya Hanım yeni
den bu iti alevlendiriyor ve bir açık 
mektupla "Kazım ·Paşa Hazretleri
nin büstlerini yaparken bu vadini 
niçin hatırlamadığım Kenan Ali B. 
den soruyor." Kenan Ali Bey henüz. 
cevap vennemis tir. 

CUM 13 TEŞR 

Delacroix 
Jean Dellbee'nin Delacroix hak

kındaki kitabından bir küçük bulU&. 

Bu kitap, bir biyoğrafl değil da
ha ziyade ruhların ve bu ruhların a
rasındaki temas ve münasebetlerin 
tahlili ıtibidir. Delacroix'nın hayab· 
m kısaca naklediyoruz: 

Delacoix 1799 da müreffeh ve 
batta pek lüks bir muhitte doğdu. 
Babaıı, direktuvar idaresinin müna .. 
sebatı hariciye nazırı idi. Vakıa nü
fus kudyudatına nazaran babası bu 
dur. Fakat onun ismini taşıdığı hal 
de, hakikatte İıe Eugene Delacroix 
nın TaUeyrand'nın oğlu olduğu söy
lenir. O kadar Talleyrand'a benzer· 
di ki muasırların bu noktada artılı. 
§Üphesi bile kalmamıştır. Fakat De
lacroix babasından zeka zevk ve asa 
leline tevarüs ettiği gibi viılerinde 
de babasından müntakil itiyatlara 
sahipti. Daha çocukken bile hariku
lade reıim istidadını göıterdi tah•İ
lini bitirdikten sonra Guerin:İn atel 
yeıine girdi. Ve akademik üılubu 
derhal kendisini cezbetti. Delacroix 
son derece haıaaı, tezatlara i.tık 
hülaıa bir kelime ile, romantik idi. 

llk günlerinde muvaffaluyehiz· 
likten muvaffakıyetsizliğe uğradı. 

1822 salonunda teşhir ettiği 
~Dantenin kayığı" bir ıkandal oldu. 
1824 deki Scio katliilmı doıtlarını 
ve aileıini korkuttu. 

Delacroix der ki: "Benjm için 
pek tabii olan servet ve tenbellik ile 
nasıl mücadele edeyim. Matlup eğer 
ekmek kazanmak iıe heyecan lazım. 
Bunu bilmeyen Öyle adamlar ki a· 
telyeme gelip le kafalarındaki ken
dine has bilgilerile ilbamlarunı don 
durup, gözlüklerinin arkaaından be
ni tartacaklar .. ., 

Delacroix, güzeldi, İyi giyinirdi. 
Bütün sosyete kendisine açıktı. Fa
kat bütün bunlara ehemmiyet ver
mezdi. Ancak aan'ab düıünürdü. 

"içten gelmiş bir avuç ilh~m her 
ıeye müreccahtır.,, derdi. Ne salon
lar, ne atelyeler, ne mektepler, ne 
üstatlar, ne Guerin'ler ne gros'lar 
onda en ufak bir te•İr bile bırakma
mışlardı. Daha ileri giderek der
di ki : r 

"Bu, Rubenı için Raphael için 
Titien için Mickel Ange' için belki 
varit olabilir. Onlar ne yaparlarsa 

Halk şairleri J 

Sivasta 0 Halk şairleri koruma,, 
derneği üç gün devam eden bir bay 
ram yaptı. Bu bayramda Halk şair
leri ve halk musikisi dinlendi. Halk 
şiirlerinden bir tanesini aynen derce 
diyoruz: 

Bir Halk Şüri 

Ben eski derdime derman ararken 
Yeni dert yazmadan meramın nedir 
Ozü gamlı yüzü güler sevdiğim, 
Ciğerim ezmedi meramm nedir. 

Şahin gibi yükseğinden uçup ta, 
Ebruların mah yüzüne aaçup ta 
Bana niıbet ağ göğıünü açup ta 
Ciğerim ezmede meramın nedir. 

Meslekiyem ben yananıtı özümden 
Nice bir kanlı yaı dölı:em gözümden 
Ne vaz geç.er ne dönerim sözümden 
Kavlini bozmada meramın nedir 

Şairin kendi ağzından 
dinlenmittir. 

yapımlar. Beni ne buraya, ne oraya 
bağlayan biç bir §ey yoktur . ., 

Delacroix bütün diğer büyük ar
tistler gibi münzevi bir san'atki.rdı. 
Şurasını kaydetmeli ki gençliğinde 
çok parlak zamanlar yaıadı. Fakat 
ondaki züppelik pek çabuk öldü. 
Hülya onu hakikatin elinden aldı. 
Çalışb, yapmağa çalışlL ve kudretli 
cür'etkar, mubtetem Pentürü akade 
ınizmin mezbubane gayretlerine rağ 
men devrine ha.kim oldu. 

Marino Faliero'su, imi Milton'u , 
Sardanapale'in ölümü bu üç tablo 
onu bu yeni mektebin büyük üsta
dı olarak tanıttı. Bu mektep te Ko
lorist mektebidir. 

oy. oy. oy. 

Bütün romantizmi, en ziyade ha 
rikatlar üzerinde hürriyet ve 1848 
de Palais R<>yal yangınında mahvo
larak Ricbelieu i•mindeki ıembur 
eserinde daha ziyade temayüz etmiş 
tir. 

Fasa ıeyahalinclen sonra yapağı 
( Cez<>yir kadınlar . ) da o zamana ka 
dar tahayyül etmediği Şıu-k i.Iemi
nin kpılarını açb. Arbk bundan 
sonra eseri eser takip etmİf, bundan 
•onra en velut ressamlar bile ona 
yetiıemez olmuşlardı. Parlamento
nın kütüphanesini, Apollon galeriıi 
nin tavanını büyük, Luxembourg 
salonunu, (Salon de la Paix) yi be
lediyeyi ve Saint Sulpice kilisesini 
bir çoğu layemut kalmış eıerlerile 
tezyin etmiştir. Bunlar arasında 
zikredebileceğimiz tablolar ıunlar· 
d<r: 

Y abudi düğünü, Salibi ahmerin 
l•tanbulu fethi, Aılan avı Saint Se
baıtien, Mabetten kovulan Heliado· 
re. Ve saire. 

Bütün bunları anlatabilmek, hep 
sinden bahsedebilmek için, sütunu -
muz müsait değil. Gençliğinde güne 
şi çok seven Delacroix, ihtiyarlığın
da daima gölgeyi aradL Tıpkı do•
tu Baudlaire gibi. 

Delacroix, aynı zamanda ressam 
olduğu kadar da muharrir ve musi 
kiıinastı. Fakat her §eyden evvel 
ressamdı. 

Bir dahi olduğu halde müteva. 
zi'dı. Sıhhati bozuktu. Yatı ilerle
yince hastalandı. Bilhassa son gün
leri pek hazin geçmittir. (1863) le 
öldü, yirminci asır üzerindeki tesiri 
büyüktür. 

O. A. 

Komşu milletlerde sanat 

Sofya'da yeni bir 
sergi daha 

Bulgariatanın maruf ressamların· 
dan Constantin Chtarkelov Sofyada 
bir sergi açmrttır. Bu ıerP,'iye müncv 
verler tarafnıdan büyük bir alika 
gÖ•lerilmiıtir. Con•tantin Chtarke
lov, orijinal ve nev'i şahsına mah
IU5 eserlerile bilhassa şöhret kazan 
mış bir san'atk8-rdır. Chtarkeiov ev· 
veli. sulu boya resim yapmağa batla 
dı ve bunda ıebat etti. Conıtantin 
Chtarkelov teknikteki kuvvet ve ha 
kimiyeti onu Virtuosite ye İsal 
etmİftİr. Bundan maada ressam 
memleketindeki arkadaşları arasın
da renklerin imtizacı hususunda iyi 
bir mevki yapmııtır. Onun bazı sulu 
boyaları o kadar şayanı hayret bir 
incelik nr~eder ki onun renklerinin 
güzelliği karıısmda İnsan bir ilk ba
har nağmesi. duyar. Constantin 
Cbtarkelov gözleri tatmin eden bir 
Peyizajisttir. Kendisine büyük il
hamlar veren tabi.ati kuvvetle sever 
sergisinde 40 kadar eser teşhir et. 
miıtir. 

Aşık :;uzani :;ivas·ın meşhur ha/aylarından ( Ahdurrahman) Halayına ait bir figür Bir Halk Şairi 

Amerika işsizleri için 
180 milyon dolar 
WASHINGTO~ 12 A.A. - iş

sizlere muavenet teıkili.tı reisinin 
almış olduğu bir rapor, bu kıı işsiz
lere verilmek üzere laakkal 180 mil 
yon dolara ihtiyaç olduiunu beyan 
etmektedir. 

Rapor, Amerikanın 314 baıhca 
nehı·ile 46.600,000 nüfus hakkında
dır. ...................................................... 
ciation'u ve Helene F ouement'ın Ru 
bens tarafından yapılmıı bir portre
si mevcuttur 

Bir torpil ayıklama 
gemisi karaya oturdu 

HONGKONG, 12 A.A. - lngi
liz bahriyesine ait Peten Field is

mindeki torpil arama ve ayıklama 

gemisi Foochow açığında Tungyung 
adası sahillerinde karaya otunnu,
tur. Geminin tayfasından bir çoğu 

karaya çıkmııtır. 

Derflinger İsmindeki Alman vapu 

ru kaza yerine gelmiıtir. iki lngiliz 

• '"'""Q gemisi de yardnna gitmektedir. 

Mücahit Mehmet ef. 
mektebi 

IZMIR, 11 A.A. - lzmirin bet 
muhtelif köyünde yapılacak bet 
ınektep için temel atma merasimi 
Vali. Kizım Patanın huzurile icra e-
dilmiıtir. Yapılafak bu mektepler
den Kavaklı derenin mektebine köy
lünün arzuıile Mücahit Me!ı'Del e
fendi mektebi namı verilmiıtir. Meh 
met efendi doksan beş yaşında silah 
lamnış ve beraberindeki gençlerle 
birlikle milli mücahedeye iştirak et
miş ve yüz dört yaşında iken vefat 
etmiş bir kahramandır 
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1 Mektepler için 1 

Zarif kağıt sepetleri 

Sınıflarımızda lazım olduğu 

kadar evimizde de lazım olan 

kağıt sepetleri daima ihtiyacı 

hissolunan bir şeydir. Dikiş 

kırıntısı atılacağı gibi, kağıt 

ve saire süprüntüler de bu se

petlere toplanır. Öyle ya işte 
bir cuma gününü evde geçiren 

mektep talebesi elişi dersini 

yapmak için kestiği kağıt kır

pıntılarını, köşede dikiş diken 

hemşiresi kumaı parçalarını ne 

reye atar? Yazıhanesinde meş

gul olan babası aldığı mektup 

ların zarfla .. ını atmak için de 

böyle bir sepete ihtiyacı var

dır. Ya sınıfta yerlere kağıt a

tılmasının cezayı iltizam ede

ceğini mektepliler pek ala bi

lirler. 

İşte oldukça lı'.lzumlu olan 

bu sepetlerden biz de bu hafta 

aziz okuyucularımıza iki güzel 

ve yapılışları kolay nümune 

veriyoruz. Bu sepetler bildiği

miz gibi hasıl'dan değil fakat 

kiiğıttandırlar. 

Evvela yuvarlak olanını ya 

pnlım. Kalın ve sert mukavva 

dan 27 s::mtim genişliğinde ve 

7Ssaı::.tim uzunluğunda bir mus 

tatil keselim. Bu mustatilin 

sağ tarafından 2 ve alt tarafın 
dan i· ç santimetre yapıştırma 

payı bıı-akalrm. Alt yapıştırma 

payını diş diş yapalım. Mus

tatilin alt kıvırma payından 

2 santim yukarısına kurşun ka 

lem ile bir çizgi çiziniz; keza 

üst kısmının iki santimetreıi

ne yine bir İzgi çizildikten son 

ra 6,S santinı aşasına bir çizgi 

daha çiziniz. Ortada kalan ge

niş yere, kreton basması veya 

renkli kağıt yapıştırınız. (ku

maş olursa evinizin odasının 

renklerine uygun bir renk ko

yunuz). Duvar kağıtları bu işe 

çok münasiptir. 

Bu yapıştıracağınız kumaş 

veya kağıt 17 santim genitli

ğinde olacak ve kurtun kalem 

le çizmiş olduğunuz çizgileri 

yarım santim aşacaktır ki, üze 

rine diğer yapışacak olan par· 

ça tarafından kapatılsın. 

Gerek 6,S santimlik boş ka

lan yer ve gerekse aşadaki iki 

santimlik yerlere kaim bir ka- . 

ğıt veya düz renkli mavi siyah 

yeşil bir kağıt kaplayınız. Bun 

dan sonra A ucu ile B ucunu 

sert bir tutkal ile yapış tırmız. 
Sepetin altı 23,8 santimetre 

kutrunda bir yuvarlaktır. 

Bu yuvarlağı sepetin alt;n· 

daki dişlere yapıttırmak ve Ü· 

zerine kağıt kaplamak lazım

dır. Sepetin ağzında kalan boş 

tuğa 4 santim eninde uzun bir 

kumaş veya kağıdı ortasından 

iki santimi sepetin içine ve iki 

santimi sepetin dııına gelmek 

suretile yapıştırınız. Sepetin 

içini istediğiniz düz bir renk 

kağıtla kaplıyabilirsiniz. 

ikinci ıepeti yapmak ıçm 
30 santim yükseklikte, yukar· 

dan 28 santim ve aıağıdan 21 
santim genişliğinde 4 adet 

karton ke!!iniz. Tabii yapıttır· 

ına payını 3 santim eninde ke 

serek pay ilave etmeği ve diş 

kesmeği unutmayınız. Her 

parçanın üstüne modelde oldu 

ğu gibi kurşun kalemle şekil
ler çiziniz. Görülen 6-7 numa

ralı yerler kırmızı 2 ve S numa 

ralı yerler yeşil, 3 ve 4 numara 

lı yerler koyu yeşil (1) numa 

ralı yer kırmızı olarak ya ku

maş veya kağıt kaplanır. Her 

dört parçanın kenarları biribi

rine yapıftırıldıktan ıonra 21 
santim genitliğinde kesilecek 

1 bir murabbaa alt ditleri yapıt
tırınız. Sepetin ağzına 4 ıan
tim eninde yetil bir kenar geçi 

rir ve diğerinde yaptığımız gi 

bi iki santimi ıepetin içine ve 

diğer iki santimi de ıepetin 
dışına yapııtırınız. Sepetin içi 

ne yeşil kağıt kaplanır. 

Oyunlac 

Kurtla avcı 
Oyunculardan bir avcı inti

hap edilir. Diğer oyuncular da 

biribiri arkasına sıralanırlar ve 

bunlar biribirlerini umuzlann· 

dan tutarlar. Bu oyuncu diziıi

nin de adı kurttur. Dizinin en 

başında duran oyuncuya kurt 

batı derler. 

Avcı bu ayaklan pek çok 

kurdun kuyruğuna basacaktır. 

Yani çocuk diziıinin en geri
sinden koşarak geçecektir. Fa 

kat kurt batı da ~rkasındaki 

diziyi, avcıya istediği şekilde 

geriden geçemiyecek tekilde i

dare edecektir. 

Oyun baılarken kurt başı 

ile avcı kartı kartıya gelecek

tir. Yalnız oyun başladıktan 

sonra kurtlar: "kurdun kuyru 

ğunu tutamazsın, kurdun kuy. 

ruğunu tutamazsın!., diye ba

ğıracaklardır. Eğer avcı kur· 

dua kuyruğunu tutarsa, kuy. 

rukta bulunan oyuncu avcı ye. 

rine geçecektir. 

Kurt vücudünü teşkil eder 

oyuncular dizisi ne kadar uzuı 
ve koşucu olursa, oyun o kada 

canlı ve eğlenceli olur. 
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F enlandiya Elçisi iti-
matnamesini verdi 

•••••••• 
ANKARA, 12 A.A. - Reisiciim· 

hur Hazretleri baaiin Çankaya da 
F enlandiya orta elçisi M. Artti ce
naplannı resmen kabul buyurmuş
lardır. Yeni elçi itimatnamesini tak
dim ederek ıu nutku söylemiftir: 

Reisicumhur Hazretleri; Fenlan
diya Reisicumhurunun beni zatı dev 
Jetleri nezdi~ Jevkalade murahhas 
ve orta elçi tayin eylecliiine dair ~ 
lnn itimatnameyi takdim ile ker oi 
teref eylerim. Buı;ün bu yüksek va
zifeyi deruhte ederken ...atanmıı 

Ti>rkiye'de temsil ile tavzif edildi
ğimden ve ilk defa olarak bu sıfatla 
Türk Milletine Fenlandiya rııil.leti
nin seWnlarıru ııetirdıiünden dola
yı büyük bir meserret bisııediyonım. 
Fenlancliya ballanın Türk Milletine 
olan muhabbet hiuiyatını zatı dev
letlerinin talııalariyle Türk Milleti
nin yalnız hayat ve bürriyetimenua 
bahis olduğu anda değil fakat cetin 
ve velut mesai senelerinde zafer ne
ticelerinden halin müstefit kılmak 
gayesiyle ikmaline muvaffak olan 
kahramanane c•er hakkmdaki derin 
takdirlerini liitfet\ kabul buyurmala
rnıı zab devletlerinden rica ederken, 
Fenlandiya milletinin hiasiyatma 
sadık bir tercüman olduğum kanaa· 
b ile bir kat claba bahtiyanm. Fen
landiya lıalkı uzak yurdundan zatı 
devletlerinin rehberliği ve kumanda
sı altında Türkiya'nin giriıtiği mü
cadeleyi kıJbi rikkatle çarparak ta
kip eylediği n zatı devletlerinin 
mukavemet imk8m olmiyan Ye Dİ· 
hai muvaffakiyeti ibrazda imiJ o
lan ve mılletin ve on\ln o kadar gü
.ıel zencin ve tanlı bir tarihin m~ 
zul hatıralannı muhtevi memleketi
nin meı'ut istikbaline her zaman i
çin en kavi teminat te§kil eden ıeca
;},::; fedakarlık kabil\!•etine ve hür
riyet aşkına tahit ol .fu. 

F enlandiya hükumeti iki millet 
arasında bu suretle mevcut dostluk 
rabıtalarının daha ziyade ku 'Ver bul 
<lu".unu ümit eder. Fenlandiyayı 
T iırkiyeden ayıran büyü.t. mesafe 
yalnız ıükürler olsun uzaklıkla mu
kayyet olmıyan dostluk ),islerinin 
inkitafını değil fakat harsi münase
betleri ve iktıaadi mesai İ'itiı akini 
de hiç bir suretle iınkan.,z kılmaz. 
Mcınieketimle Türlôye'nin mukare
ne~ine yardım edebilirsem benim i
çi.> büyük bir maluu2.iyetı mucip 
olnraktır. 

'3u vazifenin ifasına bütün kuv-

ntlerimi hasretmekten ııeri durmİ· 
yacağmıı ve bunda muvaffak olmak 
Ye 7atı devletlerinden bana lütfetme 
!erini rica eylediii )<rymetli müzahe 
retlerine vehükiimetlerinin müzahere 
tine liyakat kesbetmek için olanca 
pyretimle çalıpcağnnı temin ede
bilirim. 

F enlandiya Reisicumhuru, Zab 
devletleri hakkındaki yüksek takdir 
hislerini ve phsi saadetlerir.e ve 
Tiirkiye'nin refahına mııtuf temenni 
!erini zatı devletlerine teyide beru 
memur etti.,, 

Gazi Hz. in cevapları 
Elçi Hazretleri; 
F enlandiya Reiucumhuru tara

fmdan nezdime fevkalade murahhAs 
ve oı·ta elçi oıfatiyle tayin edildiğini
zi bildiren itimatnam~i memnuni
yetle nlıyonun. lteuıcumhurunu7. 
Hazretlerine Türkiye de kendileri
nin ilk mümessili olarak zatınızı in
tihap etmiş olmasından dolayı bil
hassa teıekkür etmek isterim. 

Asil Fenlanclıyaliların Türk mil
leti ve şahsım hakkında beslediği 
hıs•iyatı ifad<> için kullandığmız 18· 

nıimi sözlerinzden pek mütehıusiı 
oldum. 

lıtiklal mücadelemize ve Türk 
milletinin sarfetmekte olduğu mesai
ye F enlandiyalılann sösterdiği hara 
retli alaka Türk milletinin ruhunda 
derin bir muhabbet uyandıracaktır. 
Biz de F enlandiyalılann müstakil 
milli hayatlarını tesis ve tanzim hu· 
suıunda ve terakki ve inkişaf yolun 
ela elde ettikleri semereli neticeleri 
daima alaka ile takip ve takdir et· 
mekteyiz. Türkiye ve Fenlandiya a
rasında mes'ut bir surette teeısüı 
etmit olan iyi dostluk münasebetleri 
nin han ve iktıaat yolundaki inlri
ıaflarla bir kat dah kuvvet bulaca
ğını ümit etmekteyim. Milletlerimiz 
arasında daha ziy~de yakınlık temi
ni volunda aarfedeceğiniz mesaiye 
dai~ beyanatınızı hakiki bir alaka 
ve memnuniyetle kanılarım. 

Yüksek vazifeniz ifasında tara
fnndan ve Cumhuriyet bükümcti ta
rafından en büyük müZahereti göre 
ceğinizden emin olabilirıiniz. 

F enlandiya Reisicumhuru Hazret 
!erine yüksek tııkdir hislerimi ve ken 
dilerini ıahsi ıaadetleriyle F enlan
diya milletinin refahı hakkmdaki 
kalbi temnnilerimi iblağ buyurma
nızı rica ederim. 

''Gol,, Hamdi Emin B. 
ye ateş püskürüyor 

Futbol federasyonu reisinin bu 
ittihamlara cevap vererek 

efkarı tenvir etmesi lazımdırn 
Eıki ve emektar ıporc~larımızdao 

R•fik Oıman:n çıkardığı Gol Spor 
ga2c. etinin bu haftaki nushaıında 
iı1 tbol federasyonuna t1::vcih t:dilmjş 
ıiddetli neşriyat nazan dil<katimizi 
ı:elbctti. 

Refik B. son hadiseleri tahlil 
ederek bütün kabahatlan futbol fe
~craıyonuna yüldetmekıedir. Bilhas 
•a bu ağır ve tiddetli itham fÖylc 
oa;lıyor: "Baııün futbol federaıyo
nunun batında bulunan Hamdi E
min Bey Pariı Olimpiyatında inzi
i><>tm:ı memur olduğu Türk Milli 
takn.1ını Polonyada terkederek an
trenör Hanterle Viyana'ya gitmiş 

ve Türk gençlerini tecrübesiz insan 
lar.ınr eline bırakmıttır. 

G<nçlerimiz Polonyada hastane
lerde kalırken Homdi Eınin Bey 
Viyanada idi. Bugün Hamdi Emin 
Beyi tel.-rıır futbol federasyonunun 
ba,ında görüı· ruz. Bu olur tey mi? 

Milli takım yeniliyorsa, bayrağı
mızın, memleketimizin, gençliğimi· 

tin pr.Jpacrandasını yapamlyor~ak 

bunun Cl'.lbabıra bu temiz ve cidden 
yi."ksek Türk gen('li' inde değil, 

ıpcr makinf"sinin bozukluğunda ara
ll':ılıyız. Zavallı spor .... 

Bu ne cesaret neredegiz? 
•elcvlıalı büyük bir yazıda da gene 
Hamdi Beye hitııp edilmektedir: 

.. _ Moıkoya ıeyahati esnaıında 

~ulakl!lnmıza kadar gelen ve "Siz 
Baltacının ahfadı değil miıiniz?" 

;ıib; hitaplar, Bulgaristan ve Alman
ya f11cialarr sil.İn zam•nı sadaretiniz 
de olmuştur. 

başsız bir takını Bulgaristana gön
derdi?" 

Gene bir parça: 
.. Tenkitlere tahammül etmek la

zımdır. Biz herkes gibi Hamdi E
nün Beyin resmini basıp fikirlerini 
soracak kadar küçülmedik." 

"Bir çok paralar veriliyor. Bu 
paralar memleket hesabına yapıla

cak propağandalar içindir. Hamdi 
Emin Bey neden bu seyahatlere hiç 
sporla alakaoı olmayan arkad&flan 
götürüyor? Scnra giden zat mühim 
bir müsabakada hakemi tahkir ede
rek ve misafir bulunduğu milletin 
bayrağını yere atarak sahadan çekil 
miştir. Bunlar memleketimiz için 
İyi hareketler midir"? 

Biz bu yazılan Golde ııördük ve 
bazı tadilatla aldık. Bugün sporun 
en muvaffak bir. şubesinin başında 
bulunan Hamdi Beyin bu isnatlara 
vereceği cevaplara sütünlarımız a· 
çıktır, ve fÜpbe yok ki Futbol Fede
rasyonu reisi bu ittihamlara cevap 
vererek cfk5.rı tenvir etmek istiye
cektir. 

Dünkü futbol maçları 
Dün Olimpiyat ıpor mecmu

asının tertip ettiği mektepliler 
kupa maçlarına Taksim ıtadyu 
munda ba§landı. Fikistür muci 
bince Amelihayat mektep takı. 
mı - İtalyan mektep takımı ile 
ve Sen Benuva mektebi takımı
İıtiklal mektebi takımı ile kar 
tılaştılar. RC'lllanyn m•lli takımına karşı 

Zeki, Ala, ~ibi krymetli oyuncuları 
ı~lli tokımJa oynatm.,dığmız için Amelihayatlılar güzel bir 0-

tad 'C>mun kapısında hücuma uğra- yun oynayarak İtalyan mektep 
;an hep sizdiniz." takımına 3 • 2 galip geldiler. 

D;gcr bir yazıda da: İstiklal ve Sen Benuva mek-
"Bn1tn Ab;di.., Da-er, Selami iz. tep takımları arasındaki ikinci 

zet, cfkAtı umulniyc. yevmi mathu-
:1.t ve en nillayl;t biz nıilli takımı 

göz btbe{:i olan Zekinin oynama•ını 
sted:ı,imiz halde neden federasyon 

oyun çok muntazam ve heye
canlı oldu. Sen Benuvalılar 2 • 
O ııalip geldiler. 
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Kasaplar belediyeden daha organize mi? 
(Başı birinci sahifede) 

benuz mukavele yapmamı§ ve 
bir tarife de vücude getirme
mitti. Şirketler, kanun çıkalı 
bir sene aeçtiği halde bu his
seleri vermemitlerdi. Avni Bey 
belediyenin bu yüzden 80 bin 
lira zarar ettiğini söyledi. Man 
yui zade Feridun B. muka· 
velenin timdiye kadar niçin ya
edmadığını sordu. Sigortacı 
Hamdi Bey de ıirketlerin pa-. 
rayı vermekte olduklarını ıöy
ledi. Bu iti tetkik için kavanin 
ve mülkiye encümenine havale 
olundu. 

Et meselesi 
ikinci celsed~ et iti müzake

reye baılandı. Daimi encüme
nin mezbaha hakkında tetkikat 
bm havi rapor okundu. Rapor 
da rüsumun nasıl alınması icap 
ettiği mezbahaya gelen koyun 
lann ancak yüzde altmıtı ka
ıaplık olduğu, yüzde kırkınm 
mezbahada kesilmeyerek pera
kende sokaklarda satıldığı, çün 
kü bu hayvanlann zayıf oldu
ğu, bu yüzden netice itibarile 
mezbaha varidatının azaldığı 
zikrediliyordu. Avni Bey dai· 
mi encümen namına bazı İza· 
hat verdi. Hayvandan canlı ve 
ayakta iken mezbaha resminin 
alınması muvafık olduğunu söy 
ledi. Mezbaha ve resim mesele
sinin aynca tetkiki kabul edil
di. 

Muhiddin B. kürsüde 
Geçen celsede müzakeresi O• 

lan et meselesine cevap vermek 
üzere belediye risi Muhiddin 
Bey söz aldı. Evveli rahatsız
lığından dolayı kendisini ziya· 
retle sıhhatini İstifsar eden şe
hir meclisine teşekkür etti. Son 
ra et işinin bir kaç cephesi oldu 
ğunu, bunlan birer birer müta· 
lea etmek liznn geldiğini söy
leyerek dedi ki: 

Et sarfigatı malum değili 
"- Son senelerin et sarfiya· 

tını liyıkile tetkik etmeğe va
kit bulamadım. İstanbulda son 
senelerde büyük bir nüfus hare 
keti vardır. Adam başına ne ka 
dar et isabet ettiği kat'iyyetle 
malum değildir. Bazı seneler 
fazla balık çıkıyor. Tabii bu, et 
aatııı ile alakadardır. Binaen
aleyh istihlakat hususunda ra
kamla ifade edilebilecek kat'i 
bir neticeye varamıyoruz. 

Mezbaha resmi 

Encümeni daim1 mezbaha 
hakkında tetkikat yaptı. Ko
yunda okka batına on kurut on 
para, sığırda da sekiz kuruş O· 

tuz para reıim alınmaktadır. 
Bu resim fazla değildir. 

Hagvau hiicumıı var 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
fiatlerin muhtelif farklar gös
terdiğine gelince: Et fiatleri 
vaziyeti bugünkü tekilde. haki
katen tabii ve normal değildir. 
Bilhaaaa son aylarda gayrı ta
bii bir şekil almıştır. Bundan 
on beş gün kadar evvel bu hu· 
susta lktısat vekaletinin ayrı 
ca nazan dikkatini celbetmit· 
tim. Şehir haricinde son aylar
da 20 bin koyun 1200 sığır bi
rikmit vaziyettedir. Bunlar şeb 
re giriyor. fiyatları indiriyor. 
Bazı kimseler bu hayvanların 
ucuzca satıyorlar. Fakat kasap 
lık ayndır. Her hayvan kesil
mez. Bir de alacaklılar borçlu
dan para yerine koyun alıyor
lra. Ve bunları İstanbula geti
rip ucuza satıyorlar. Bir takım 
esnaf ta Anadolunun muhtelif 
yerlerinde basma ve saire mu
kabilinde hayvan tolayor. Bit
tabi bu vaziyetler hayvanın kıy 
metinden kaybetmesine sebep 
oluyor. Bu gün piya
saya hayvan hücum etmiş vazi 
yettedir. Kasaplar da def'i be
la kabilinden bu hayvanları u
cuz ucuz satıyorlar. Hayvan va 
ziyeti budur. 

Fiot farkları 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
muhtelif fiatte satıldığına ge
lince: Yeknazarda bu, tama· 
men bir ihtikar manzarası ar
zediyor. Yalnız piyasaya istih
lak edilmek üzere çıkanlan hay 
vanların vasfı bir iki derece ol
sa idi, bu, yerinde bir iddia olur 
du. Fakat hayvan cinsi çoktuı:-. 
Bugün piyasaya çıkan et ko-

yun, keçi, sığır diye üçe ayn· 
lır. Bunlardan koyun beşe ay
rılır. Bu beş nevi koyun bittabi 
biribirinden farklı fiattedir. Bu 
bet nevi de tekrar bumıa ve 
maya diye ikiye ayrılır. Bu ıu· 
retle sade koyun on nevi arzet
mit oluyor. Bu on nevi de tek
rar birinci, ikinci diye iki nev' e 
ayrılır. Evvelce belediye ete 
narh koymu§tu. Fakat halk bü 
tün bu et nevilerini tefrike 
muktedir değildir. İhtisas iti
dlr. KaaapJar !,>undan baıka bir 
fey daha yapıyorlar, kuyruğu 
alıp bir başka koyu.ne, kıvırcık 
batını bir karamana, onun bu. 
tunu ötekine, ötekinin yajmı 
berikine takıyorlar. Ne eti ol
duğunu anlamağa imkan yok
tur. Bu suretle kasaplar 15 tür 
lü et satıyorlar. Binaenaleyh 
meseleyi salim bir tekilde halle 
muktedir olamadık. 

Sıfırı ıiıirigorlor 

Meseli Adapazarmda ve İz· 
mitte sığır cinsi küçülmüştür. 
60 okka geliyor. Bu sıiırları ti 
tiriyorlar, keıiyorlar, bir tekle 
koyuyorlar. 10 • 12 yatındaki 
sığın dana diye satıyorlar. Bu 
tabii fena ettir. Her et iyi olsa 
İstanbul mezbahasını kaldır· 
maktan batka yapılacak bir it 
yoktur. 

Hem 50 ge, hem 90 al 

Size bir misal söyleyeceğim: 
lsmi lazım değil. Balık pazarın 
da bir dükkanda kıvırcık ok
ka11 90 kuruta satılıyor. O 
dükkanın tam kar9ısında bir 
dükkanda gene kıvırcık 50 ye 
satılıyor. Fakat onun müşteri· 
si ayrı, ötekinin ayndır. Et fi. 
atı üzerinde bir ihtikar yapıldı 
ğına bendeniz de kaniim. Bir 
kı11m kasaplar sahte damga da 
vuruyorlar. Mezbahanın dağlıç 
damgasını silip kıvırcık damga 
sını vuruyorlar. Et fiatleri hak 
kındaki enditemiz yerindedir. 
Ekmeğe narh koyuyoruz. Çün 
kü yumuıak ve sert olmak Ü· 
zere iki nevi undan yapılıyor. 
On beş türlii ete narh koyama
yız. Fakat muhakkak ki bazı 
yerlerde tayanı dikkat fiat fark 
lan vardır. 

Kasap dükkanları fazla/ 

Sebeplerden biri de ihtiyaç
tan fazla kasap dükkanı olma
aıdır. 1328 senesinde İstanbul 
da bir milyonu mütecaviz nü· 
fus vardı. O vakit kesilen yal
nız koyun adedi bir milyon üç 
yüz bini bulmuştur. Bugün ise 
nüfus altıyüz bindir. Bugün ke 
silen koyun adedi ise altıyüz 
bindir. Yalnız bir nokta var: 
Bugünkü kasap dükkanı adedi 
ise çok daha fazladır. Maiteti
ni üç gövdeden çıkartmağa 
mecbur olan kasaplar var. Çün 
kil dükkinlan tenha yerdedir. 
Tabii bunlar pahalı atıyorlar. 
Dünya belediyeleri bu narh, fi. 
at, havayici zaruriye itle? için 
ayrı teşkilat vücude getırmit
lerdir. 

Yalnız et mi? 

Fiat meselesini tetkik eder
ken eti almak doğru değildir. 
Bütün mevaddı gıdaiye aynı va 
ziyettedir. Mesela şehirde 10, 
25, 40 kuruşa satılan fasulya 
vardır. Meyveler de böyle. 

Anlaganlarla çalışalım 

Bu et işi için acil bir tedbir 
almak üzere bir teklifim var. 
Bu işten anlayan arkadaşlar bir 
leşsinler, hep birlikte çalışa
lım. Umuru iktısadiye teşkilatı 
nı tevsi edelim. Bu günkü kad. 
ro çok dardır. Diğer bir nokta 
da şudur: Sabah ve akşam E. 
minönünden Bebek ve Şişli is
tikametine iki araba hareket et 
sin. Bunlera yiyeceğe ait şeyler 
konsun. Ehven fiatla halka sa. 
tılsın. Belki bir faide temin e
der . ., 

ihtikarı makam tasdik 
ederse .• 

Muhiddin Beyi müteakıp 
Tevfik Salim Paşa söz aldı. De 
di ki: 

- Bugünkü et vaziyeti nor
mal değil, had bir vaziyettir. 
İhtikarın mevcudiyetini ma
kam lisanı resmi ile tasdik et
ti. Anlaşılıyor ki kasaplar orga 
nizedir. Gayri iradi damping ya 
pıyorlar. Bu havvan bollui1un-

da fiati düşürmüyorlar. Sokak 
ta ucuz aatılan hayvanlardan is 
tifde edilmelidir. Gene anlaşıl
dığına göre bu fiat meselesi yal 
nız ete münhasır değil bütün 
yiyeceğe §amildir. lstanbulda 
umumi bir tağşit var. Bir IM

celleyi tağ§İşat yazılacak ka
dar .. Makam da vaziyeti anlat· 
tı. Fakat çare olarak birşey söy 
lemedi. Bu derdin çaresi nedir? 
Halledilebilecek mi? Bize müs
bet veya menfi bir cevap versin 
ler.. Vasi bir tedbir lazımdır. 
içimizde hiç iktısat üleması 
yok mu? Bu iti halletsin .. Ben 
iktısattan. kasaplıktan anla· 
mam. Ulema derhal harekete 
geçmeli •• 

Malıitldin begin cevabı 
Muhiddin Bey cevp verdi: 
- Sözlerim yanlıt anlaıı1ma 

malı. Ben ihtikar umumidir de 
medinı. Bazı kasaplar yapıyor, 
dedim. 

Fazlagsa talıdit etmeli 
Tevfik Amir Bey de dedi ki: 
- Kasap dükkinlan fazla· 

dır. Tahdit etmeli. Narh koy
mayacaksak tahdidi muhakkak 
yapmalıdır. 

C•vtlet Kerim B. in 
tenkitl•ri 

Bundan sonra Cevdet Ke
rim Bey söz aldı. Mezbaha bak 
kında bazı izahat verdikten son 
ra et meselesine girdi. Dedi ki: 

- Mezbahadan birinci nevi 
et kasaba kırk kuruşa veriliyor. 
Fiatlerde gayri tabiilik olduğu 
muhakkaktır. Narh koymak la 
zımdır. Madem ki et bir çok 
cinslere ayrılıyor. Her cinse bir 
narh koyalım. Bir teklif de ŞU· 
dur: Şehrin muayyen bazı yer· 
lerinde dükkan açalım. 40 ku
ruşa aldığımız birinci eti 45 ku 
ruşa halka satalım. Herkes biz
den bu suretle diğer kasaplar 
birer birer kapanır. Tabii vazi
yet rucu eder. Et meselesini tet 
kik ve halletmek üzere Muhid 
din Beyin riyasetinde bir ko
misyon teşkil edelim. iti bir an 
evvel halletsin.,. 

Komiss_ıon teşkil ediligor 
Bu teklif kabul edildi. Muhid 

din Beyin idaresinde, Hamdi, 
Ali Rıza, Murat , Yusuf Ziya, 
Tevfik Salim Pa9a, İsmail Şev 
ket, Bican ve Galip Bahtiyar 
Beylerden mürekkep bir komis 
yon teşkil olundu. Bu komiı
yon meseleyi neticelendirecek 
ve meclise arzedecektir. 

Celseye saat 18 de nihayet 
verildi. Pazar günü tekrar top
lanılacaktır. Komisyon neticeyi 
ıubat devrei İçtimaiyesinde 
meclise arzedecektir. Bu devre 
pazar günü bitmektedir. Et me 
selesi çabuk halledilirse meclis 
şubattan evvel fevkalade bir iç 
timaa davet edilecektir. 

Balkanlarda 
ltalyanlar 

Korporasgon meclisi muha
ceret meselesini görüştü 

ROMA, 12 (A.A.) - Evvel 
ce tahmin edildiği veçhile kor
porasyonlar meclisindeM. Mus 
solininin bulunınau bu mecli
sin İçtimaına hususi bir ehem
miyet izafe etmiş ve gene keza 
evvelce tahmin olunduğu veç
hile ziraatçilerle sanayi erbabı· 
nın temayülleri kat'i surette 
karşı kartıya gelmiştir. 1talya 
nın ecnebi menıleketlerle olan 
iktısadi münasebetleri mesele
sinin her safhası mevzuu bah
sedilmiştir. Söylenen sözlere 
nazaran bir hüküm vermek icap 
ederse ziraatçiler, ticaret mua
hedelerinin feshini hoş bir na
zarla görmiyeceklerdir. Bu mu 
ahedelerden bazıları, bilhassa 
Yugoslavya ile mevcut olan 
muahedeler şiddetle tenkit edil 
miştir. Ziraatçilerin nazannda, 
zirai buhrana karşi en mükem
mel ve yegane çare gümrükler 
de ıiddetli bir himaye usulü 
tatbik edilmesidir. Bunlar, eo 
ziyade mazharı müsaade millet 
esasına müstenit ticaret muahe 
delerinin bilhassa sanayi için 
fa ideli olacağını söy !emektedir 
ler. Ziraatçiler hisseler tefriki 
siyasetinin ve yavizatlı mübade 
lelerin Balkanlan İtalyan mu· 
hacirlerine açn:ağa yarayacak 
birer silah mahiyetinde olduiiu 

Rum patriğinden bir sual.. 
(Başı birinci sahifede) ıahıs olduğum cihetle bu bap-

demek olacağını bunun iseCum taki efkar ve mütaleatıma IA· 
buriyet kanunlarının tiddetle zmı ıelen kıymet verilerek ha 
meııettiğini elbette takdir bu- j valei sem'i itibar olunur itika• 
yurur, teslim edersiniz efen· dındayım. İşte bu itikadın aev 
diın. Siyaıi adamların vazife- ki iledir ki (kiliselere yazacağı· 
!erini kolaylaştırmağa çalıt· nızı Yunan heyeti murahhaaai 
mak bunun için kiliselere ta• siyasiyesine vaat buyurduğu• 
mimler yazmak kelimesinin nuz timimleri şayet yazıp gön· 
tam manasile ıiyaaetle meı· dermedinizse böyle bii- tamim 
gul olmak demek olduğunu, yazmaktan hemen sarfı nazar 
müspet bir ıeyi yapmıığa ken- edip hiç bir kiliseye böyle bir 
disinde salahiyet ve kuvvet gö ıey yazıp aöndermemenizi, böy 
ren bir kimse o itin menfisi- le bir hareketten gayetle içti· 
ni de yapabileceğinden beyana nap buyumıanızı) hiliıane za· 
tı mezkUre icap ederse siyasi tı ıeriflerine tavsiyeyi bir vazi· 
tahıslann vazifelerini tas'ibe fe addederim. Çünkü kiliıelere 
yani güçleştirmeye de kudret· o yolda tamimler yazmak sıfa 
yabım manasını i9rap edeceği- tı ruhaniyenizden bilistifade 
ni bu hareketin ise memleke- halkı Yunanla doıtluk kanunu 
tin kan.unlarına uygun olmadı nu icraya tqvik olacağından 
ğı gibi Patrikhane ile zatı te· bu hareket ise (imam, hatip, 
riflerinin menafii iliyesine baham gibiı dini reislerden biri 
ve fstanbuldaki biz Türk Rum itbu sıfatından bilistifade halkı 
lannın menafiine muzır bu- (kanunları) icraya teşvik ede
lunduğunu inkar edemezainiz cek olursa üç aydan üç seneye· 
zannederim. İşte bu zannı i- kadar hapisle (200) liraya ka· 
mania nazarı dikkati şerifleri- dar cezayınakdiye,muvakkaten . 
ni §U mühim noktaya celbü da- ve müebbeden o vazifeyi ifadan 
Yet etmek isterim ki vaktile memnuiyete hükmolunlir) di· 
Patrikhaneden daha kuvvetli ye mevcut ve muharrer olan 
ve şevketli olan ıeyhül islim- Türk kanunu cezasının 242 in
ları,halifeleri bile kaldınp mem ci maddesi mucibince pek şid
leketten atan Cumhuriyet hü- detli mes'uliyeti cezaiyeyi müs 
kUmetinin böyle zatı şerifleri telzim bir cürmü kanuni teşkil 
niıı. siyasete karışmasını hü- ettiğini zatı teriflerine hatır· ) 
kümdar gibi ecnebilere beya- !atmakla kesbi şeref eylerim. l 
natlarda, siyasi şahıslara kilise Geçen sene· İstanbul Rumları· 

1

, 
!ere tamim vaatlerinde bulun· na yazdığım açık mektuptaki 
masını hoş göreceğini zannede (Menafiiniz bu memleketin me 
cek kadar basiretsiz olmıyan nafii ile tev' emdir. Eskileri tek 
Patrikhane ile zatı şeriflerine rar etmeyiniz. Maziden deı·s a· 
Cumhuriyet idaresinin kanun- lınız yolundaki tavsiyelerimi 
lannm verdiği (Dini mevki) İstanbul Rumları anlayıp dinle 
Cumhuriyet hudutları dahilin- yerek son intihabatta reylerini 
deki hakkı ikamet: (Si~asete kamilen ve müttefikan memle
dil ve el uzatmamak) kaydü kette kapitülasyonları Patrik· 
şartına bağlıdır. Bu böyle iken hane imtiyazatını parçalayıp 
siyasi şahıslara vazifesini ko- kaldıran Büyük Gazimizin fır· 
laylaştırmağa çalışacağım de- kasma vermek suretile Ciımlıu
mek (Siyasete el uzatmak) de riyetçi halis bir Türk vatandaşı 
mek olduğunu gün ortasında olduklarını nasıl isbat etmişler 
güneş gibi. gözüken bir hakikat se zatı şeriflerinin de Ct.imhu
olduğu İçin teslim ve tasdik riyet kanunlarının lağvederek 
buyurursunuz sanırım. Binaen ortadan kaldırdığı evvelce a· 
aleyh mülga eski imtiyazatı deta bir sefarethane ve konso· 
mezhebiye zamanlarından alı- loshaneye benzeyen Patrikha· 
şılmış bir huyun sevki ile zu- nenin bugün mevcut olmayıp o 
hulen nasılsa içine düştüğünü- nun yerine yalnız miınhasnan 
ze kail ve kani olduğum bu dini bir makam olmak üzere 
büyük hatanın tashih buyruf. budanmış birPatrikhane ikame 
masını Patrikhanenin ve zatı edilmişolduğunu daima tahtı te 
şeriflerinin dirayet ve kiyase- emmülde bulundurarak hareke 
tinden beklemekte olduğum· tinizi memleketin kanunlarına 
dan zatı şeriflerinin de bu lüzu uydurmakta sarfedeceğinize 
mu acili his ve tasdikte gecik şüphe etmediğim gayretin, me· 
miyeceğine ümitvarım. selenin ehemmi.yet ve nezake-

Patrikhane ile patriklerin tine binaen bir kat daha dikkat 
vazifesi bu memlekette kilise Ye semahatle sarf buyrulması· 
dıvarlarmdan dıtarı çıkınıyaca nı P~trik~ane~in ve İatanbulda 
ğını umuru diniyeden gayrı mukım bız Turk !eba~11 Rum· 
dünya işlerinde ruhanilerin hak ların h~zur v~ selametı namı~a 
kı kelamı bulunmadığını daha temennı ederım. Bu temennım 
iyi bilen ve anlıyan muhte- de ne kadar haklı olduğumun 
rem bir patrikimiz olmanız ha takdirini de re'yi şeriflerine ha
sebile her vakit kabulünde ser vale eder, bu temennilerimin 
beat bulunduğunuz ecnebilere bu hadise dolayısile herkesin e· 
siyasi şahıslara sarf buyrula: fendi~ize sormakt.a ~lduğu; ne 
cak sözlerle vaatlerin (Dua hu redeyız? Nereye gıdıyonız? es• 
dudunu tecavüz etmemesine) ki hataların tekrarına canlı bit 
memleketin kanunlarına uy· misa.1 olan bu hadise nedir su· 
gun olmasına gayetle dikkat ve allerıne karşı bir cevabı müskit 
itina lazım geldiği noktasına tetkil edeceğini arz ile bilvesi
nazarı dikkati şeriflerini celp le ellerinizden öperim efendim. 

r 

için bana müsaade buyrulur. Sabılı lstan~ul Adli~e Müfettiş• 
Memlekette hakimlik İstanbul Tnyandafılos 
Adliye müfettiıliği y~pmış bir Adres : Galatada Hıdır oğlu 

Han No: 6 da. 

zannında bulunmaktadırlar. 

Halbuki sanayi erbabı, eski 
en ziyade mazharı müsaade mil 
let esasına müstenit ticaret mu 
ahedeler siyasetine şiddetle 
merbut bulunmaktadır. Balkan 
ları İtalyan muhacirlerine aç· 
mak meselesine gelince, Bal
kanlann da bizzat bir muhace 
ret mmtakşa11 olduğunu bilen
ler bunun ne kadar müşkül ol
duğunu takdir etmektedirler. 
Zirai buhranın sebeplerini tica 
ret muahedelerinden pek başka 
ıeylerde aramalıdır, bu sebeple 
umumi iktısadi buhranın sebep 
)erine bağlıdır. Ve her tarafta 
az çok hüküm sürmekte olan ik 
tısadi nasyonalizm ile damping 
ve istihsalit fazlalığıdır. Görü· 
lüyor ki bu iki tezin biribirile 
telifi kabil değildr. Fakat bu i· 
ki tez arasında mutavassıt tez
ler bulunabilecektir. Bu muta
vassıt tezlerde ticaret aleminin, 
bankaların ve nakliyatçıların 
tezleridir. En son olarak söz 
söyleyecek, karar verecek, me
seleyi kesip atacak olan hüku
mP.ltir. 

Kağıt para koleksiyonu 
İngilterede bütün memleket 

!erin evrakı nakdiyesini kollek 
siyon halinde toplayan bir a
dam var. The Graphic bu ada· 
mın ismini haber veriyor: Cat 
ling isminde biri .. 

Ve ıu tafsilatı da ilave edi· 
yor: 

Bu kolleksiyonu büyük ba· 
bası toplamağa başlamış ve 
nesilden nesle kolleksiyon zen 
ginleımiı. Catling de son sene 
lerde ikmal etmiş vaziyettedir. 
Bu kolleksiyonda 27,000 "ve
rakı nakdi,, vardır. Bu "varakı 
kandi,. lerden bazılarının ar· 
tık yer yüzünde eşi kalmamış· 
tır. En eski verakı nakdi Çiıı 
hükiimetine aittir. Bu para buıı 
dan takriben altı yüz sene ev• 
ve) tedavüle çıkarılmıştır. 

tik İngiliz kağıt paraları ise 
1713 te tedavüle çıkarılmı~tl 
ve her biı·i Yüz İngiliz lirası 
idi. Ve zamanımızın bütün ve· 
rakı nakdilerinden birer adet.• 
Bu kolleksiyona oalıa biçileıııO 
mektedir. 

1 
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545 
574 
684 
794 
810 
928 
93t 
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985 
ıo44 

ı94 

511 
589 
60ı 

618 
748 
772 
825 
878 
906 
958 
ıs7 
995 
997 
99 

106 
121 
280 
303 
370 
417 
480 
553 
658 
478 
702 
821 
896 

L. 
60 
60 
60 
ı2S 

125 
125 
60 

200 
ı2S 

60 
60 
60 
60 

150 
60 
ıso 

6G 
60 

1000 
60 

12! 
60 
60 

1000 
150 
60 
60 

125 
60 
60 
ı2S 

60 
60 
60 

200 
125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 
60 

125 
60 

No. 
3334 
369 
37ô 
393 
519 
574 
804 
859 

L. 
125 

1000 
60 

125 
60 

87! { 
885 

4035 

200 
60 
60 
60 
60 
ı25 

58 
245 
203 
286 
322 
356 
4ı8 

sı6 

5ı8 

553 
554 
559 
634 
668 
759 
780 
853 
854 
938 
940 

5172 
ı92 
295 
751 
757 • 
790 
829 
855 
970 

6ll9 
ıso 

159 
501 
54ı 

625 
672 
677 
715 
749 

ı25 

125 
60 

ı2S 

60 
1000 

60 
ı25 

ıooo 

60 
60 
ı25 

60 
1000 

60 
60 

ıooo 

200 
60 
60 

125 
60 

125 
60 
60 
60 

200 
125 
60 

ıooo 

60 
ı25 

60 
60 

125 
200 

60 
60 
fıO 

No. 
80Q 

7194 
796 
421 
480 
560 
875 
921 
987 

8063 
232 
ı47 

329 
388 
46ı 

891 -
9253 

257 
304 
3ı5 
321 
327 
389 
563 
8ı6 

835 
773 
858 
879 
892 

10011 
237 
257 
394 
413 
476 
484 
533 
819 
853 
945 
36ı 

987 
11122 

ı61 

258 
357 
446 
452 
577 

L. 
60 
60 
60 
ız~ 

liO 
60 
60 
"O 

ıooo 

60 
ı;o 

lOOG 
GO 

125 
12.1 

6G 
1 t:n 

60 
( 60 

60 
125 
60 
60 
60 
6C 

20UG 
200 

1000 
125 
125 
60 
60 
60 

1000 
60 
60 
60 

1 60 
60 

125 
60 

125 
60 

125 
200 
ı2S 

60 
ı2S 

60 
60 

No. 
653 
743 
959 
917 
972 

12078 
11<4 
ı61 

206 
237 
324 
381 
421 
439 
574 
6?0 
so1 
814 
816 

13089 
166 
256 
344 
449 
578 
680 
740 
759 
804 
863 
IJ.!6 
928 
975 

54 
14047 

11ı 

ı46 

ı86 

218 
308 
377 
390 
514 
574 

L. 
60 
60 
60 
60 
50 
60 
60 
60 

1000 
200 
125 
125 

ıoo'.I 

liO 
60 
60 
60 
ı25 

60 
1000 
2000 

125 
60 

1000 
ı25 

60 
ı2S 

ıooo 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 

200-
60 
61) 

60 
125 
60 

200 
1000 

60 
60 

No. 
793 
804 
807 
836 

15033 
97 

163 
234 
284 
29 3 
306 
337 
344 
599 
659 
744 
758 
780 
923 
890 
928 

16017 
96 

376 
379 
463 
478 
sıı 

520 
.~56 

558 
620 
988 

17037 
95 

176 
250 
297 
447 
511 
522 
559 
567 
830 
876 
949 
961 
944 

18102 
381 

L. No. 
200 403 

60 453 
125 4<;3 
ı25 ~22 

60 804 
60 834 
60 ı9022 

125 835 
60 58 
60 96 

1000 76 
10001 128 

60 1 225 
125 267 
60 ı9281 

60 388 
60 498 
60 228 
60 593 
60 611 
60 651 
ı25 733 
60 746 
60 750 
60 949 
60 20287 
ı2S 294 
60 297 

125 379 
60 435 
60 454 
60 511 

200 734 
60 740 
60 807 

125 948 
ı2S 987 
60 2ıoo9 
60 24 
60 102 
f.O ısı 

60 ıli4 

125 276 
125 450 
60 457 
60 470 
60 495 

200 579 
60 600 
60 609 

L. 
60 
ı25 

ı:>~ 

60 
60 
ı25 

200 
60 
60 
60 
60 

60 ı 
125 
125 
60 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 

ıooo 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

1000 
60 
60 

125 
200 
60 
ı2S 

60 
60 
60 
60 

200 
125 

ıooo 

60 
60 
60 
60 
60 

rrırrımıııııım~fü~lliJlilll~Um ~j f!IHlillll' 111 .11 mmııııı:ımıll lll I S~~~J:ıT~i !~~~~~ \ 
Muallım Mubahat Bey tarafından == ATLANTİD vapuru 18 Teş-

rercüme edilen Amell Hayat Alimi :::::: rinisani Çarşamba (Burgaz, == (HERBERT N. GASSON) 'un - Vama, Köstence, Sulina, Ka 
' las ve lbraile) ye gidecek-

!DEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERt tir. 
BULMAK SAN' ATİ ::-= AFROD1T vapuru 19 Teşrini-= 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

= sani Perşembe (Napoli,Mar :=: silya ve Cenova) ya gide· 
= cektir. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

ıırııtıııııııınrrııııııııırırııııııt.mn1mıııımııtııımııııırııııııııııııırııııııııı 
ınııııııııııııııııııııııııııııı111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımmııııııııımııııııııııııııı 

,- TEREZA SKİAFİNO vapuru 
22 Teşrinisani (Burgaz,Var
na, Köstence ve Odesa) ya 
gidecektir. 

Milliyet Matbaası = = -

NEFİS VE SERİ SORETTE ~ 
Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildil'. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa = 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

ıııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııımll 

BRAZİLE vapuru 24 Teşrini
sani Salı (Sitmar Levant 
Ekspres) olarak (Pire, Na
poli, Marsilya ve Cenova) 
ya gide<:ektir. 

Tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtım hanına umumi 
aoentesine müracaat. Tel: 

Beyoğlunda Taksimde Sıra Ser· ı içinde evrakı müsbitelerile dairemi 
vilerde Dairei mahsu.sasında ifayi ze bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
nzife oden İstanbul İkinci İcra sicilikçe sabit olmiyanlar satış be· 
memurluğundan: Mahcuz olup .pa· delinin ,paylaşmasından hariç kalır 
paraya !(Cvrilme.ıi takarrür eden A· !ar. Müterakim vergi ile belediye rü 
nadolu Fenerinde Kabakoz değir· sümları ve vakıf icart müşteriye 

meninde vaki 13 numara ile mürak- aittir. Daha fazla maHlınat olmak is 
kam ve tamamına (350} üç yüz elli tiyenler 15·11-931 tarihinden itiba
lira kıymet talodir edilen beş dönüm ren dairede açık bulundurulacak 
tarla ile keza aynı mahalde ve yol olan arttırma şartnamesi ile 931-
~; ltı mevkiinde 14 numara ile mü- rününde mevcut ve mezkUr mahal
rakkam ve tamamına (700} yedi yüz !erin evsaf ve mesabasmı havi va. 
lira kıymet taktir edilen 10 dönüm· 1674 nu. lu dosyaya mürauatla de
den ibaret tarla ve yine mahalli ziyeot ve taktiri kıymet raporunu gö 
mezkOroa Kule caddesinde kain ve rüp anlayabilecekleri ilan olunur. 

tamamına (567) beş yüz altmı§ ye-

Beyoğlu 77ı/722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında Nat 
ta Nasyonal Türkiş Türist a
centaiye Telef.on Beyoğlu 
3599 yahut İstanlbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente ve.kiline müra
caat. Td. İstanbul 776. 

Sultan Ahmet ikinci Sulh mah
kemesinden: 256 lira 75 kuruşun 

tahsili hakkın.da İ•tanbul Defter

darlığının Ortaköyde Fıstıklı ma

hallesinde 26 numarada tüfekçi A· 

ziz Efendinin hanesinde Mehmet 

Nadir Ef. mahtumu Hilanet Ef. 

aleyhine ikame edilen 931-450 dava 

üzerine mücldeaaleyhe gönderilen 

davatiye ikametgahının meçhul ol· 

ması hasebile bila tebliğ iade kı· 

lındığından bir ay müddetle ilanen 

tebligat İcrasına karar verilmiş ve 

muhakemesi 14-12·931 tarihine mü· 
sadif Pazartesi günü ""at 13,50 ta
yin kılınmış olmakla vakti mezkilr
da mahkemede bizzat ispatı ~cut 
etmediği veya ınüsaddak bir vekil 
göndermediği takdirde giyaben 
muhakemeye devam olunacağı ilan 
olunur. 

di lira kıymet taktrr olunan maa 

bahçe bir bap kahvehane tamamınm 

birinci ve açık arttırması 17-12-931 
tarihine müsadif Perşembe günü 
s.at 14 ten 16 ya kadar dairede icra 
olunacaktır. Arttınnaya iştirak ;. 
çin mezkOr gayri menk(ıl§tm mu
hammen kıymetlerinin yüzde onu 
nisbetinde teminat akçesi verilmek 
l~zımdır. Hakları tapu 6i1İğile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla diğer 
alak>darların irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz 
"e masrafa dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

lstanbul Mahkemei Asliye Birin· 
ci Ticaret dairesinden: Galata ltha· 
!at gümrüğü Rıhtım antreposunda 
mevcut olup mahkemece satılması· 
na karar verilen 3 sandık siin'i ipe
ğin icra kılınan artırma netice!inde 
bedeli haddi layikta görülmemiş 
ve ikinci artırmanın 18·11-931 ta· 

rihine müsadif çarşamba günü saat 

10 dan 11 e kadar icraa mukarrer 

bulunmuş olduğundan talip olanla

rın yevm ve vakti mezkOrde Rıh· 

tun antreposunda hazır bulunmala

rı ilin olunur. 

Dr. A. KJJTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda· 

vihıınesi. Karaköy, büyük ınahallebi 
ci yanında 34. 

No. 
772 
781 
903 
941 

22078 
89 

106 
252 
264 
294 
360 
414 
483 
535 
538 
553 
556 
559 

22597 
650 
736 
752 
988 

23055 
58 

135 
192 
225 
235 
248 
2!17 
383 
577 
609 
623 
725 
770 
770 
913 
971 

24029 
33 

182 
472 
497 
521 
651 
737 
801 
856 

L. 
200 

60 
60 
60 

125 
ı2S 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

125 
125 

15000 
125 

1000 
60 
60 

200 
60 
ı2S 

150 
ı25 

200 
60 

125 
60 

125 
60 
60 

125 
125 
60 
60 

ı25 

60 
200 

60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
ı2S 

No. 
972 

25002 
43 
ıs8 
230 
368 
368 
556 
564 
608 
648 

26018 
ı71 

240 
370 
394 
329 
517 
530 
542 
628 
633 
710 
739 
964 
974 

27134 
ı36 

ıs7 

412 
44Q 

27549 
698 
672 
758 
868 
936 
Y63 

28040 
66 

1?.l 
178 
246 
272 
347 
618 
697 
714 
809 
872 

L. 
60 

125 
60 
60 

1000 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
ı2S 

200 
60 
60 
60 
50 
60 
ı2S 

ı25 

125 
60 
60 
60 
60 

ı25 
125 

1000 
1000 
125 
125 
60 
20 

125 
1000 

60 
ı2S 

ı2S 

60 
60 
60 

125 
125 

No. 
29331 

359 
369 
371 
418 
43; 
640 
697 
750· 
790 
857 
890 
898 
951 

30009 
12 
ı37 

278 
310 
486 
600 
606 
845 
850 
864 
892 
956 

31073 
97 
ıs6 

225 
266 
272 
300 
39ı 

456 
563 
573 
875 
921 
924 
963 

32065 
200 
220 
24ı 
319 
330 
385 
462 

L. 
60 
60 
60 
ı2S 

ı2S 
60 
60 
60 
60 
60 
ı25 

125 
60 
60 
60 

125 
60 

1000 
60 

200 
60 
60 
ı25 

60 
125 
60 
ı25 

60 
60 
60 

200 
60 

200 
6') 

60 
60 
60 

ıoooo 

ıooo 

ı25 

60 
125 
125 
ı25 

60 
ıooo 

125 
60 

200 
125 

No. 
522 
662 
771 
800 
828 
914 
955 
995 

33071 
73 
ı94 

36ı 

497 
515 
773 
867 
895 

34071 
96 
ı75 

ı96 

236 
242 
484 
636 
696 
714 
715 
870 
92ı 

35043 
235 
253 
260 
276 
320 
350 
385 
531 
565 
672 
715 
757 
777 
834 
833 
992 
99) 

36018 
6Z 

L. 
60 

125 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 

200 
125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
ı25 
60 

1000 
60 

125 
60 

200 
60 
60 
60 
60 

1000 
1000 
ı2S 

ıooo 

60 
60 

125 
125 

c;o 
60 

125 
6Q 
60 

125 
12~ 

60 
125 

No. 
341 
342 
38l 
38(; 
516 
58'J 
582 
618 
694 
712 
735 
751 
768 
810 
97S 

37011 
17 

102 
135 
258 
348 
367 
396 
435 
535 
714 

38074 
ı24 

247 
357 
409 
43ı 

576 
635 
656 
683 
86 8 
968 
993 

39ı24 
ı29 

160 
171 
44ı 

447 
632 
645 
808 
8ı9 
979 

L. 
60 

2000 
150 
60 

1000 
60 
60 

HS 
"t'.00 

1000 
60 
6C 
fi O 

20!J 

No. 
983 

40140 
120 
180 
344 
390 
476 
57t 
595 
610 
707 
711 
853 
869 

6C 41099 
137 1000 

60 
1 ;:5 
125 

6G 
60 
60 
ı25 

60 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 

125 
60 
60 

125 
60 
60 

125 
ı2S 

1000 
200 
200 
125 
60 
60 

200 
ı2S 

.ı2s 

60 
60 

140 
253 
269 
293 
3-89 
773 
830 
947 
953 
964 

42162 
311 
433 
437 
540 
505 
597 
653 
679 
737 
755 
835 
840 

43027 
56 
62 
72 

191) 
215 
219 
269 
299 
307 
389 

L. 
1000 
200 
60 
60 
60 

ıooo 

f.O 
60 
ı25 

60 
1000 

60 
ı25 

60 
125 

60 
60 

20() 
125 
125 

60 
125 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

200 
60 
60 

125 
12!' 
200 
l;:s 
60 

!25 
125 
200 

6C 
~"0 

2000 
6G 
6() 

60 
60 

60 

No. 
4323ı 

755 
778 
803 
878 
948 
978 

44020 
ı44 

245 
289 
314 
464 
445 
537 
562 
661:1 
727 
803 
804 
870 
882 
893 
965 
967 

46105 
ı1s 

218 
243 
310 
542 
856 
873 
90l 

46023 
194 
224 
264 
316 
477 
539 
547 
586 
614 
630 
627 
727 
767 
815 
743 

L. 
60 
60 
60 
60 
fiO 
60 
ı25 

1000 
60 

ı25 

ı2S 

60 
60 

No. 
900 
941 
995 
996 

47131 
410 
451 
470 
51l 
528 
559 
706 
742 

6() 852 
60 858 
60 48206 

209 
205 
277 
295 
342 
351 
446 
469 
483 
542 
568 
585 
62ı 

685 
889 

60 
60 
60 

125 
6C 

125 
125 

61) 

60 
60 
60 
6C 
6(! 
ı2s 
ı25 

liO 
60 
(.(J 

.?OIJ 
60 

ıooo 

60 
125 
60 

125 
60 
60 
6(J 

60 
60 

125 
1000 

60 
60 

49002 
48 
63 
75 
90 
95 

120 
130 
ı3ı 

277 
340 
351 
362 
429 
538 
642 
641i 
715 
955 

L. 
t:::s 
20:1 
12~ 

f:O 
200 
175 
ı25 

60 
6U 

llS 
1000 

60 
60 
60 
60 

200 
60 
60 
ı25 

60 
ı2S 

125 
60 
60 
60 

125 
1000 

60 
125 
60 
60 
60 
60 

125 
60 
60 
60 

12.i 
60 
60 

125 
60 
60 

200 
60 
60 

125 
60 

200 
6J 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Liıboratuvarr AMELiYRTSIZ BASURA ÇARE f\;'\j ~! 3~ ~IH:i jl 
HEDE sA ~t:tisaınrtJ!n 

MEMELERi KURUTUR KANI KESER 
EVCAI TESKjN EDER 1 ...._ _ _.__ ..... 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Sigara paketlerinde veyahut 
bunlara ait ısliihat> hakkındaki icat 
için Sinai Müdiriyeti umumiyesin
den istihsal edilmiş olan 21 Kanun
evel 1927 tarih ve 753 numaralı ih
tira beratı bu kere ferağ veyahut i· 
cara verileceğinden mezkOr ihtira· 
yi satın almak veyahut isticar et· 
mek arzusunda bulunan zevatın İs 
tanbul Bahçekapı Taş Han No 43· 

48 de mükim vekili H. W. İSTOK 1 

Efendiye müracaatları. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Samsun 
ı6 vaf~ razartesi 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

~jDfKZiDE :~~::i 
CUMA 

Umum kan tahlilatı. Fr 11gi nok· 
tai nazarından (Wasserman teamü
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
sıtma teşhisi, idrar. balgam. caraha· 
ti, kazurat ve su talil.atı. Ültra mi'ı:. 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka· 
run üre mikdarınm ;ahlili ve ka 
nm sedimaitation sür'ati . Divanyc 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. Te· 
lefon 20931. 

lstanbul asliye birinci hukuk mah 
kemesinden: Fatihte Hacı Hayret· 
tin mahallesi Emir Buhari cadde· 
sinde kain otup bir tarafı Hafız ls 
met ve Ahmet efendilere ferağ o· 
lunan ve bir tarafı Kasa;p Hacı Os
man menzili ve bir tarafı uhde!.erin 
de ipka olunan arsa ve tarafı rabii 
tariki am ile mahdut 23 mükerrer 
emlak No. lu yüzü 4 metre 92 san
tim ve <;athı elli dokuz metre mü· 
ralıbaı yirmi beş desimetre mürab· 
bai ve sünnetd Hacı Hüseyin Ef. 
ve sünnetci Ahmet efendi uhdelerin 
de berveçhi münasefe ve beher me· 
tresi 4 lira itibarile mecmu kıymeti 
muhammenesi 175 lira 56 kuruş 
kıymeti muhammeneli bir kıt'a ar
sanın Sünnetçi Hacı Hüseyin efen· 
diye ait nısd hissesi açık arttırma 
mıretile 17-12-931 perşembe günü 
saat 15 te İstanbul mahkemei asli
yesi birinci hukuk dairesi iflas o

d..,;ınd asatışı icra edilecektir. Ta· 
Jiplerin yüzde on pey akçesi verme 
!eri lazımdır. Fazla ma!Omat almak 
isteyenlerin tarihi ilandan iti.haren 
arttırma şeraitini görmek isteyenle 
rin mahkemeye müracaatları Jüzu. 
mu ilan olunur. 

lstanbul ikinci icra Memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı ınahçuz 
ve ikinci arttınna suretile paraya 

·çevrilmesi mükarrer manda i.nek.le
rile iki re,; koşum öküzünün 17-11-
931 Sah günü saat sekizden dokuza 
kadar Sütlücede Karaağaç mazba· 
hasında açık arttırma ile satılaca· 
ğındn taliplerin mezkur gün ve 
saata mahallinde bulunacak Mcmu 
runa müracaatları iHin olunıır. 

günü akşamı Sirkeci Rrh
ttmmdan hareketle (Zon
gulıdak, İnebolu, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Kire
son, Trabzon, Rize ve Pa
zar) iske1erine azimet ede· 
cektir . -VATAN 

vapuru ı8 T. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

lstanbul Beşinci Hukuk Mahke

mesinden: Bedros İskenderyan e

fen.dinin Beyoğlunda Kemal·paşa 

caddesinde 74 numaralı Rum Kato· 

lik mektebi müdürü rahip doretea 

veledi Nikola Kalavası ve Beyoğlun 

da Sıraservi eokağında 226 numara 

1ı hanede M. Mari binti dohini ve 

Matmazel Pernarder Dotıini ve mü 

tevıeffa Pasent Dobini vercseıi 

zevcesi M. Eteni ve valdcsi M. Ati 

na aleyhlerine ikame eylediği da

vadan dolayi ewak suretleri ilanen 

tebliğ edildiği halde cevap verilme 

miş ve bermiıcibi talep emri tahki

katın 18·1·932 tarihine müsadif pa· 

zartesi saat 14 te tay.in kılııuru9 ol

duğundan yevm ve vakti mezkOrda 

mahkemede hazır bulunmaları lüzu 
munu beyan ve aksi halde haklarm 
da gıyaben muamele icra oluna.ca· 
ğı tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere ilan olunur. 

günü akşamı saat ı 7 de Sir· 
keci Rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, Samsun ve 
Trabzon) a azimet ve avdet 
edecektir. 

Sakarya 
ı:i:uaru r l Z l R 

günü akşamı 17 de Siriı:eci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabııon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü· 
nye ' ye uğrayarak. av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

SEYRISEF AIN 
lllerk .. acenta: Galata Köprü ba-

11 B. 2562. $11be A. Sirkeci lliihür. 

darzade b&n 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) ıs Teşrin
sani Pazar 14,30 da Gala
ta Rıhtımından. 

BOZCAADA POSTASI 
(EREGLl) ıs Teşrinsani 

Pazar ı 7 de İdare nhtı
mmdan lkalkarlM. 

Doktor -, 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad· 

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

m Beyoğlu 2797. 
t:14-18. ıı 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastahklan 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ· 
leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolıın
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al· 

malıdırlar. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

c Dolma kalem mahfazalaru 

hakkında olan bir ihtira beratı tale 

bi için İstanbul Vilayet Celilesıne 

30 Karıunevel 1929 tarihinde tak 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: Terekesine mahke dim olunup 23846 numara ile mü· 

mece vazıyet olunan müteveffiye 
Madam Estere ait olarak Halıeıoğ· 
Junda Sinagon karşısında 22 numa 
ra1ı hanede mevcut eşyayı metruke 
15 Teşrinisani 1931 pazar saat 16 
de açık arttırma suretiyle satıla
caktır. Talip olanla~ın mezkOr gün 
ve saatta mahallinde hazır bulun
maları lüzumu ilan olunur. 

kayyet müracaat üzerindeki hu. 

kuk bu kere ferağ veyahut icara ve 

rileceğinden mezkur ihtirayı satın 

almak veyahut isticar etmek arzu

sunda bulunan zevatın İstanbul 

Bahçekapı Taş Han No 43·48 de 

mülı:im vekili H. W. İSTOK Efen· 

dive müracaatlar 



• 

8 MlLLIYET CUMA 13 TEŞRlNlSANl 1931 
- -

. MOBiL YA ve KARYOLA almak arzusunda 
bulunanlar, İstanbulda 
Riza paşa yokuşunda 

Asri mobilya mağazasımn 
•alonlanm gezmeden mu
bayaatta bulunmayımz. 

Salonlarımızda her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolaların envaı salon 
salamanje ve kübik yatak odalannın müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş is 
file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.2 

l. • . .. 
.111 • ... -A Jı 

" .,, .,, .:ı 
-&:! 
- .aıı 

= ' .. ~ 
.! ı:ı 

ı:ı o 
:ı A 

c:o 

Sulfat dl manyezi -= 0002 

Sili• kolloldal = 0005 

Demir 

Mangana 

Uıain 

~0001 

= 0001 

= eı

Oa halde 

l•tanbul Darülfünun Tıp Fakültesine mülhak 
eczacı mektebi All•i kimya ve mebahi•i ma (ld
roloji) muallimi tarafından yapılan tahlil raporu 

Mahallinde, hararet 
derece•İ = 120 
Mahallinde mıkya•ı 
ma derece•i = 1 

Berrak, taamı latif, rusuptan P. e. u•ulile hamı-
ari, leziz ve iştehaaver ziyet = 3,6 

110 derecedeki ha-

K O C A T A Ş kiye = 48 miligram 
110 kızal derecede
ki hakiye = 45 mi-

S UYU ve GAZOZU :r~:r~nat dö •ut 

._·-------------------------------------~ ;;:: 0250 miligram işbu kimyevi eYsafına nazaren ı<.OCAT AŞ suyu çok nafıftır, kalevilık hassasından do.ayı HAZIM ve MÜDRİRdir. 
Bu suda kolaylıkla ayrılıp inhilal eder bir halde olan demir ve manganez kolloid şeklinde bulunuyorlar. Kolloitlerin 
uzviyete kııvvet verici, ihtirakı, tahammuza yardım edici olmak itibarile bedende zindelik ve çeviklik husule getirdik
leri herkeşce malüm ve müsellemdir. KOCAT AŞ suyu Büyükderenin denizden 170 metro irtifaında bulunan menbadan 
emaye borularla gelir. Su ve gazozlar zatlllhareke - otomatik - makinelerle el değmeksizin kaynar sularla yıkanan ve 
buharla kurutulan şiıelere kendiliğinden dolar, bpalanır, etiketlenir. Bu son sistem makineleri, nasıl işlediklerini arzu 
buyuranlar her vıkit Bllyllkderede Piyasa caddesinde fabrıkanın cesim camekanları önünde teftiş ve müşahede edebi
lirler. Sıhhati amme namına muhterem halkım•zın bu daimi kontrolu yalnız KOCAT AŞ suyuna has en yükaek teminatbr. 

İstanbul merkez depo.u: Fermeneciler 100/l No. Te'efo.,: Beyoö-lu 549 

.. ~SAL Ti ve FRANK O Darülaceze müdürlü-

• 
Resmi ilanlar Türk Lte Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
daireler gazeteler için bilumum resmi 

ilanlarını kabul eder 

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

Öksürenlere: Katran HAKKI EKRE 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
" Kurşun kalemleri hakkında" 

ki icat için Sinai müdiriyeti umu
miyesin.den istihsal edilmiş olan 21 
Itl.inunsani 1930 tarih ve 1003 numa-
ralı ihtira beratı bu kere ferağ "" 
yahut icara verileceğinden mezkU.r 
ihtirayi satın almak veyahut isti-

' 

1ST ANBUL TRAMVAY ŞiRKETi 
EVKA T T ARiFESi 

l931 senesi 

HUDUT 

Te§rinisanlnin 22 inci gününden itibaren 

ilanı ahire kadar miıteberdir. 

HAREKET Fasıla 

Şişliden • Tünele 3, 6, 9 

Birinci 

Harek. H 
Saat 

BOY OK MEFRUŞAT MAGAZASI 
Fincancılar yokuşu 

No. 70 
Telefon: 22732 1 Ankara şubesi 

Balıkpazarı No. 173 
Telefon: 1855 

v • • d ear etmek arzusunda bulunan ze-

gun en• vatın İstanbul Bahçekapr Taş Han 
• No 43-48 da mükim vekili H. W. 

10 Şişli - Tünel 1 
11 Kurtuluş - Tünel 1 

~ 12 Harbiye - Fatih 1 
\~ 14 Maçka - Tünel 1 
gl 15 Taksim - Sirkeci 1 

Tünelden - Şişliye 

Kurtuluştan - Tünele 
Tünelden - Kurtuluşa 

30 

6.30 
6.55 

21.00 
21.30 

MağaZamızda vukubulan harik dolayısıle 
Yeniden celbettiğimiz mefruşata dair her nevi modern perdelik 

k,ıdileler, ipekli kumaşlar, tül mister perdeler, mantarlc muşambalar, 
Avusturya hezaraı;ı takım ve sandalya.lar, bronz karyolalar ve sair her 
nevi mefruşata dair cşyalrımız vürut etmiştir. 

Mulıterem müşterilerimizi yeniden mağazamıza celbetmek 
üzere fiatlarımız da ,·ekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

Maii"azamızı bir defa teıırifiniz menfaatınız İcabıdır. 

Doktor ALI VAHİT ----.a 
YILDIZ 

ÇOCUK UNU 
Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur.Meme
deki çocuklar için yeğine bir gidadrr. İçindeki tarifeyi dikkatle 1 

okuyunuz. 
.. ____ Deposu: Hasan ec:ta deposudur, ----· 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
' Adet Lira 

1 ikramiye ,000,000 
1 

" 
400,000 

ı " 200,000 
1 ,, 150,000 
1 

' 
100,000 

1 •• 40,000 
1 ,, 30,000 
1 

" 
20,000 

1 ,, 15,000 
100 Mükafat (1,000) 100,000 
100 

" :< " ) 100,000 
100 

" 
( " ) 100,000 

100 
" 

( " ) 100,000 
5 Jkramıyı 110,000~ 50,000 
5 (8,00~ ' 40,000 " 6 

" (5,00 30,000 
l! .. (3,000J 45,000 
6( 

" (2,000) 120,000 
200 " 

(1,000) 200,000 
Amorti ( 100) 500,000 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden. 

Müessese için iktiza e'den 4550 metro amerikan kari yerli i İSTOK Efendiye müracaatları. 

bezin kapalı zarf usulile münakasası 7 Kanunuevv.el 931 Pazar- \ •• bA l k ti 
Harbiyeden - Fatihe s, 11 6.09 
Fatihten - Harbiye 6.2ı 

· .. ·· k'l b' · · · Ad - ... ene ı ınem e e ere tesı gunu saat 14 te ve 1200. ı o ırıncı nevı ana pamugunun Maçkadan • Tünele 
Tünelden - Maçkaya 

30 20.30 
21.00 

da yine kapalı zarf usulile münakasası yevmi mezkurda saat 1 giden tüccar ve 
14 buçukta icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile mü- seyyahlara 

Taksimden - Sirkeciye 4, 5 ı.ıo 

7.35 Sirkccidch - Taksime 7 

racaatları. (
3814

). Banta ~oınıner~iJale 
Jandarma satın alma komisyonu ltalyana 

1 :ııı: 
ı:rı 16 Maçka-Beyazıt 

I ~ 
18 Taksim-Fatih 

1 
1 

Mar;kadan - Bcyazıta 

Beyaz:ıttan - Maçkaya 

Taksimden - Fatihe 
Fatihten - Taksime 

6, 8 
ı4 

ıs. 3, 

6.40 
6.33 

7.30 
8.16 

riyasetinden: Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin 

çekleri) satar 

19 Kurtuluş- Beyazıt 1 Kurtuluştan - Beya2ıta 

Beyazıttan - Kurtuluşa 

•••••••• 
6, 11 

15 
6.40 
7.30 

7600 metre haki pamuklu bezin kapalı zarfla yapılan müna- ı 
kasasında fiat haddi layik görülmediğinden münaıkasa ıbir haf
ta temdit edilmiştir. Taliplerin her gün ve münakasaya iştirak 
için de 16-11~931 pazartesi saat on beşe kadar Gedikpaşada Ko 
misyona müracaatları. (3815). 

Darülfünun Hukuk Fakültesi ka
tibi umumiliğinden: 

Hulı:uık Fakültesi Doktora tedrisatına 7 Teşrinisani 
tarihinden itiıbaren başladığı alakadarana il~n olunur. 

931 

Eskişehir vilayetinden: 
Sarıköy - Mthalıç:ıık tarikinde yapılacaık 15 adet büz ve bir 

adet 0.80 metrelik menfez 4407.29 lira bedeli ıkeşifle S-11-931 
tarihinden 28--11-931 cümartesi günü saat on beşe kadar alenen 
münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların bedeli keşfin yüz
de yedi buçuğu niSbetinde teminat akçası veya banık mektubu 
vermeleri ve inşaatın devamı müddetince .bir fen memunı veya 
ehliyeti BaşmühendisQikçe müsaddak bir çavuş istihdam ede
ceklerine dair teahhütnamenin yevmi ihalede Vilayet encüme
nine ibrazı lazımdır. Ewakı ıkeşfiye ve saireyi görmeılc ve faz
la izahat almak istiyenlerin Nafia Başmühendisliğine müra
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. (3817). 

Nafia Fen Mektebi Mubayaa Ko-
misyonundan: 

Talebe ve müstahdimin 
elbise ve palto münakasası 

Mektep talebesi için müktazi 148 takım harici ve 73 takım 
dahili elbise ile 73 palto ve müstahdemin için 12 ta:knn elbise
nin 29-11-931 pazar günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale 
olunmak üzere münakasaları icra olunacağından taliplerin te
minatı müvaikkatelerini liseler muhasipliği veznesine vererek 
alacakları makbuz ve ticaret vesikalarile beraber yevmi mez-

p:ı 

~ > 22 Bebek-Eminönü 
qı 

qı 

ı:rı = ~ 23 Ortaköy- Aksaray 1 
~ 34 Beşiktaş- Fatih 1 

Beşiktaştan- Bebeğe 

Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 81 16 
Eminönünden - Bebeğe 45 
Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeie 
Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 10, 16 
Aksaraydan - Ortaköye 20 

Beşiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beı;lktaıa 

7, 11 
15 

Liret, fTank, İngiliz lira
sı veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesin
de neceye gitc 0 niz paranı
zı kemali emniyetle taşır 
ve her zaman isterseniz dü 
nyanın her tarafında, şe
hirde, otellerde, vapurlar
da trenlerde bu çekleri en 

~~.-.·~-.... ~ .. ··~· ... ·~~-
küçii'k tediyat için nakit ...._ 32 T()!lkapr. Sirkeci 
makamında kolayhkla isti- ,,,. 
mal edebilirsiniz. Travel- 1 :ııı:>flı 
len; çekleri hakiki sahibin- :::ıı:ı 
den başka kimsenin kulla- ı > 
namayacağı bir şekilde ter o< 33 Yedlkule-Sirkeci 
tip ve ihtas edilmiştir. qı .................... ; 
DEVREDİLECEK İHTİRA ,., 

BERATI :ııt: 
" Tayyareden torpido cndahtına Cl 

•• 37 Edimekapı -Slrk. ait tertibat " hakkındaki icat için 
Sinai Müdiriyeti umumiyesinden 
istihsal edilmiş olan 9 Teşrinisani 

Akaaraydan - Topkapıya 

Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 

Topkapıdan - Beyazrta 
Beyazrttan - Topkapıya 

Topkapıdan - Aksaraya 

6,10 
20 

60 

Aksaraydan - Y edikuleye 
Yedik.uledcn • Sirkeciye 6, 11 
Sick«idcn - Y edikuleye 20 
Y cdikuleden - Beyazrta 60 
Beyazıttan - Yıcdikuleye 

Y edikuleden - Aksa raya 

Aksaraydan - Edirnckapıya 

Edimekapıdan - Sirkeciye 7-14 
Sirkeciden - Edimckapıya 24-6• 
Edimekapıdan - Beyazıta 

Beyazrttan - Edirnekapıya 
Edimekapıdan - Aksaraya 

6.01 
6.26 
6.30 
6.45 

22.25 
23.ıo 

-.-
6.06 
6.45 

7.00 
7.46 

6.12 
6.33 
7.09 

t4.00 
24.30 

-.-
6.08 
6.33 
7.ı3 

ı4.00 

24.30 

-.-
6.04 
6.30 
2.03 

24.00 
24.30 

1929 tarih ve 20481 Villiyet evrak 
No. :kı ve tayyarelerden atılan tor
pidolarda ve to~pidolara ait terti
bat" hakkındaki icat için Sinai Mü
diriyeti umumiyesinden istihsal 
edilmiş olan 9 Teşrinisani 1929 ta
rih ve 20480 numara ile mükayyet 
müra<:aat üzerindeki hukuk bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğinden 
mezk(\r ihtirayi isticar etmek veya
hut satın almak arzusunda bulunan 
zevatın İstanbul Bahçekapr Taş 
Han No 43-48 de mükim vekili H. 
W. !STOK efendiye müracaatları. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanrarı 

3 üncü Kolordu 
ilinları 

Haydarpaşa ve civarında mukim derniryolları memurin 
müstahdemininin muayene ve tedavileri zrmnında her gün 
deceık doktorlar için bir sene müddetle ve aleni münakasa 
sür'at ve matlup salabeti haiz bir otomobil kiralanacaktır. 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin İşletme Müfet 
liği kaleminden 15 kuruşluk pul ilsak etmek suretile teda 
edecekleri şartnameyi okuyarak 15 Teşrinisani pazar gü 
saat 15 te Haydarpaşada icra edilecek münakasaya yüz l 
teminat akçesini hamil oldukları halde iştirakleri ilan olun 
(3783). 

Büyük.derede sahil sıhhiye idaresi binasının sellerden mu- 1 kurda ve şeraiti anlamak üzere de cumadan başka her gün Gü
hafazası için yapılacak beton duvar ile binanın bahçesinde miişsuyunda mektep mübayaa komisyonuna müracaat eyle
yapılacak yolun ve dalgalardan muhafaza için rıhtım üzerine meleri. (3712). 

Birinci Frrlca hayvanatın ih
tiyacı için 245000 kilo saman 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 15-11-931 ta. 
Pazar günü saat 15 te K. O. 3 
Sa. Al. Komisyonda icra edile
cektir. Taliplerin şartnameyi 

almak üzere her gün ve ihale 
ye iştirak etmek üzere yevmi 
muayyende teminat ve teklif
ııameleıilc Komisyonumu~a 

müracaatları. (479). {3385,1 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 29 kalem od 
elektrik malzemesi, göztaşı, mika, kireç, yazıhane, kaol, s 
hırdavat gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 16-11-
tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından taliple 
yevmi mezkurda saat 9 dan 11.30 kadar mağazada isbatı vü 
ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müf 
dat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilm 
icap eden malzeme için pazarltk günü nümuneJ, rinin bera 
getirilmesi nümunesiz vaki olacak tekliflerin kabul edilmi 
ceği ilan olunur. (3827). 

yapılacak duvarın inşası aleni münakasa usulile 26 Teşrinisani 
931 tarihinde perşembe günü saat on dörtte Galatada İstan
bul Sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyon ta:rafından 
ihale edilecektir. 

Şartnamesini ve keşifnamesini görmek istiyenler mezkilr 
merkez levazım memurluğuna müracaat edebilirler. (3680) • 

• ... • •• " .... ' ' Y.e- ' 

umum:ye, iştehasızlık ve kuvvetsizlik 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

TiCARET lŞLERl UMUM MODORLÜGÜNDEN: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre İş yapmağa 

izinli bulunan Ecnebi şirketlerinden Amerikan Ekspres Kompani İnkor
poretit - The American Express Company İncorporetit) şirketi bu kere 
mliracaatla Şirket vekillerinden Mehmet Kamil Refet Beyin istifa eyledi
ğini ve Mösyö Vagonerin de aher mahalle nakledilmiş olduğunu bildir-
miş olmakla ililn olunur. 1 

....... Elektromontör ar:qhıyor 
Kayseri ve Civarı E/cktrik T. anonim.Şirketinden: 

Şirketimiz santralına bir Türk makinist mua,vjni . alınacak ve bu 
efendi bir kaç fene zarfında baş makinist olmak ~üzere .yetiştirilecek
tir. Kt"lldisine ibraz edeceği ehliyete göre ?s· - 100 lira ücret verilecek
tir. Yaşı 20 - 25 olanlar, askerliğini ifa etmi~ olanlar ve sanayi mek
tepleri ve Rohert Kolej sanayi kurları elektrik kısmından mezun olan
lar tercih edilir. Talip olanların tercüm<'I hal, ~ktep şaha.detnameleri 
ve nüfus tezkereleri suretlerini ve bir adet vesika fotoğrafını sür'atle 

' ••mil Şirktt merkezine gC':"ldcrereJe nıüraca:..tları il§n olunur ---· 

III. K. O. 1)1.tiyacı ıçın 
567000 kilo saman kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 15-11-931 tarih pazar gü 

· nü .>aat 14 te 3. K. O. Satın Al 
· ma Komisyonunda yapılacak
. tır. Taliplerin şartnameyi al-
mak fü~ere her gün ve ihaleye 
iştirak etmek üzere de vakti 
muayyeride teminat ve teklif· 
nameleri le Komisyonumuza 
miiracaatları. ( 475). (3366) 

1 lstanbui Belediyesi ilanları l ...._ _____ _ 
Ortaköy İnönü Şehir Yatı mektebinde kurşun boru, b 

kazan, demir .parçaları 15 Teşrinisani Pazar günü pazarlıkla 
aleni müzayede suretile mahallinde satılacaktır. (3829). 

Istanbul Adliye Levazımından 
İstanbul Umumi hapishane ve tevkifhanesile Üsküdar 

pishanesi için muktazi 50000 kilo mangal k&nürü münakasa 
vazedilmiştir. Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Le 
zım dairesine ve taliplerin de 26 Te~rinisani 931 tarihine m 
sadif Perşembe giinü saat 15 te Defterdarhkta müteşekkil k 
misyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3724). 

MlLLlYET MATBAAS 


