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=-Misafirimiz Sovyet Şehrimizde 

Kıbrıs 
Hadiseleri 

~ Birkaç gllndenberi Kıbnstan he
Tfc&nlı haberler geliyor. Ada aha1fsi 
arasında Yunanistana iltihak lehin
de zaman azman zuhur eden hareket
ler son günlerde yeniden baş göster
miş, bu defa kanlı ve ateşli büyük 
bir isyan ve ihtilal şeklini almıştır. 
Muhtelif yerlerde resmt blnalann 
fhtilAlciler ve nümayişçiler tara
tında.n yakrlmasına dikkat edilfres 
bu def aki isyan ve ihtilfı.l hareketinin 
timdiye kadar görülenltrden çok 
farklı olduğu kolayca anlaşılır. 

Vakıa, İngiliz menabiinden gt!len 
haberler, isyan ve ihtiIAl hareketini 
idare için ortada munt4zam teplllt 
mevcut olmamasını, bu hareketin da
ha fazla tevessü etmiyeeeğine delil 
olarak göstermektedir. Bununla be
raber nümayişçilerin ba§Jnda doktor 
Zannottis n doktor Ro!!Sldis gibi öte
denberf adanın Yananistana iltihakr 
lehinde olan ve (1914) senesinde vu· 
kubula.n ilhak karannı tanımıyarak 

bu karan fesih için çalışan reislerin 
bulunmıw, diğer taraftan muhtelif 
Yunan adalarından ihtilalcilere ka • 
~k olarak silah getirilip verildiği 
bildirilmesi, mevzuu bahis olan hare
ketlerin tesadüfi ve lnt bir feveran 
Ye galeyan mahsulü olmadığını iza. 
lıa kili gellr. 

Bundan başka (350) bin nllfusu o
lan Kıbrıs adasında mevcut (70) bin 
milsllimarun (15) bini nümayişçllerle 
blr!eşmiş olduğu gene telgraf haber· 
)erinde bildiriliyor ki bu da şayanı 
dikkattir. Çünkü şimdiye kadar vu
kubulan Yunani tana iltihak lehinde
ki hareketll"rde Tilrkln ve müslüman 
l&r hemen daima ya mU.tenkif kalır
lar, yahut bilikis iltihak al•yhinde 
l'aziyet alırlardı; bu defa hakikaten 
(70) bin müslümanın (15) bini Yuna
nistana iltihak hareketinde bulunan
lar ile birlikte teşriki mesai etmişse 
bunun bir sebep ve manası bulunmak 
lAzımdır. 

Hariciye· Komiseri 
Balkan konferansının son içtimaı M. Borah baklayı ağ

zından çıkardı Murahhaslar bugün An
karada toplanacaklar 

Evli kadınların tnbllyetlerl meselesi diln 
hararetli münakaşalara sebep oldu 

Amerika meclisi ayanı hariciye encü··· 
meni reisi, Fransanın beynelmilel 
siyasetini şiddetle tenkit ediyor 

Yunan murahhası Madam AreıısandAr beyanatta bulunuyor 

Balkan konferansı don sabah 
Yıldız sarayında ilçllncll defa 
olarak heyeti umumiye halinde 
toplanmııtar. Bugün de iki bu
çukta Ankarada Millet meclisi 
salonunda dördüncü ve son umu
mi içtima yapılacaktır • 

Misafir murahhaslar ve Türk 
heyeti dün akşam iki hususi 
trenle Ankaraya gitmişlerdir. Bu 
aabah Ankaıada .meruimle kar
ıılanacaklar, öğle Ostil hariciye 
vekilimizin vereceği ziyafette ha
zır bulunacaklar, umumi celse
den sonrada Gazi çiftliği ziyaret 
edilecektir. Gazi Hz. murahhas
ları beş buçukta Marmara köş
künde kabul buyuracaklar, gece 
halk evinde Riyaseti Ciimhur 
orkestrasının konserini dinliye
cekler,gece yarısından sonra da 
hususi trenle şehrimize döne
ceklerdir. 

Dün Yıldızda toplanan mec
lis içtimamda komisyon karar
ları, bu meyanda Balkan misakı 
ve ekalliyetler meselesi hakkın
da siyasi komisyon kararları tet
kik edilmiştir. Bu içtimaa Yu
-goslavya mürahhasları gelme-

mitler , Romanya murabhas
lannı teşkil etmi§lerdir. 

Dün siyasi komisyon da top
lanarak Ankaradaki celsede tet
kik edilecek kararları hazırla
mıştır. 

Sıhhat ve içtimai siyaset ko· 
misyonu ise dün, gelecek sene 
görüşülmek üzere şu kararları 
vermiştir: 

1 - Balkanlarda çacuk hima
yesi için kanun projesi yapmak. 

2 - Fuhşun ve kadın tica
reNnin kalc!ır1lması hakkında 
tedbirler araşt1rmak. 

Bunlar buglln Anparada g5· 
rüşülecek, ayniıamanda gelecek 
seneki balkan konferansının han-

[ Alt tıırafı 6 ıncı sayıfada 1 

Bulgarlar galip 

Yunan milli takımı 1 - 2 
ma§IOp oldu 

. Sofya, 25 (A.A.) - Dııgiin Yunan 
ınılli takımile Bulgar milli takımı a· 
rasında yapılan futbol ınaç.nda Bul
garlar 1 - 2 gaJip ge1miş'crdir. 

(Türk-Yunan maçına ait haberlerimiz 
3 üncü sııyıfamızyadır. ] 

(23) tarihi ile Aanadolu Ajan· 
SI tarafından tebliğ edilmiş telgraf 
Vaşingtona giden Fransız ba,Şvekili 
M. Lavalın orada gördUğii hUrmet
~rane teşrifat arasında bazı Ameri
ka ricali tarafından şiddetli bir ten
kit cereyanına maruz kaldığmr gös· 
termektedir. Mevzuu bahsolan tel· 
graf şudur: 

Yaıington, 23 - 'Amerika meclist 
dyam hariciye encümeni rcllil M. 
Boralı Fransız gazetecilerine beya
natta bulunarak ıöyle demi~tlr: Ver
ıay muahede.inin tadill zaruridir. 
Çünkil bu tadUat aulhen olnıazıa ccb· 
ren olacaktır. Eğer müttefik dev
letler Almangadan alacakları harp 
tamiratından vazgeçelerae beynelml 
lel harp borçlarırun Ugasına tarafta. 
nm. Verıay muahedesindekl bazı 

ahkdm ve ıeralt bal l kaldıkça Avru· 
pada hakiki bir tahdidi te1lilwt ya
pılmasına imkdn yoktur.,. Fransız 
bCJfvekUi; M. BoraJun hu şiddetli söz
lerini işittiği zaman "Ben Amcrikaya 
M. Borahla ne münakaşa etmek. ne 
de Versay mualıedetıinln tadili hnk
kında müzakerata girişmek için gel· 
dun.,, demekle iktifa etmiştir. 

Fransız başvekilinin Yaşingtonda 
maruz kaldığı bu tenkidat hakika 
ten mühimdir. VaktilE> '\"ersay m a
heclesinln n Cemiyeti .Akvam proje-

M. La\'al ve zevccsl kendilcrlnl Ame· 
rikaya götüren vapurda 

sinin Amerika ~yanından geçmesfne 
mualef et eden ve muvaffak olan M. 
Borah beynelmilel harp borçlann.n 
santimi santimine Avrupa de.,•letle
rinden alınmasına taraftardı. Son 
senelere kadar bu fikrini a~ıktan açı. 
fa mUdafan. ediyordu. G", utuyor ki 

( Alt tarafı 4 ilncll sayıfada ) 

M. Lltvinof bugün geliyor 
Aziz misafirimiz bu akşam 

Ankaraya gidecek 
Istanbul ve Ankarada yapılacak merasim 

Sovyet hariciye komiseri 1\1. Lit
vinof, ze,·cesl ve maiyeti erknnile 
bu sabah lstanbula gelecektir. Dost 
devletin kıymetli ricalini limanımıza 
getirecek olan l1iç vapurunu Iloğaz 
haricinde iki torpitomuz karşılıya
caktır. Hük<tmetimiz namına Rus 
hariciye komiserini istikbale memur 
edilen protokol umum mUdür mua,·j. 

ni Kudret beyle Hariciye vekili 
Tedik Ruştu bey namına hususi k~ 
lem müdürü Kemal Aziz bey, bir 
motörler Büyükdere hizalarında az 
bir müddet tevekkuf edecek olan 11iç 
vapuruna çıkacaklar \'e beyanı boştı. 
mcdi edeceklerdir. 

Yapur Tophanedeki SeyrJsefalıt 

Acaba Kıbnsta çıkan bu son isyan 
Ye Httilil hareketinde Yunan hükü· 
metinin bir tesiri var mıd;r? Bu nok
ta üzerinde hiç kimsenin şüphesi kal
maması için bir taraftan Yunan baş· 
vekili möeyö Yenizelos, di~er taraf· 
tan hariciye nazın mösyö l\f ihalako
pulos gayet açık beyanatta bulun· 
muşlardır. Her iki hükUmet adamı 

Kıbnstaki rumlar tarafından yapılaf'!. 
iltihak hareketlerinin lehhıde değil, 
aleyhlnde bulunmuşlar, bu hareket
lerin tamamile Kıbrıs ahalisi ile ln
siltere hiilulmeti arasında hususi bir 
fhtil4ftan ibaret olduğunu söylemiş· 
]erdir. Filhakika yunan hükümeti, 
gerek Balkanlarda, gerek adalarda 

her suretle aulhli sükunun temini !I;;;;;;;;;;!;;;; 
mabadile çalışmakta olduğu dhetle ; 

Olrnıyacak şeyler .•. 

rıhtımına yanaşacaktır. Rımtımda 
nli ve belediye reisi -:\luhittin bey, 
merkez kumandanı paşa, polis 111il
dürü Ali Rıza bey Rus haricire komi• 
serini istikbal edeceklerdir. 

Türk ve Rus bayraklarlle stislen&ı 
cek olan nhtımda, bir n.!ker müfre
zesi resmi seJAmı ifa edecek, ve 
askeri mızıka So,;et milli marşını 

çalacaktır. 

Kıbns adasınm Yunanistana ilhakı 
gibi bir mesele ile a~lkadar olması 
mantıken kabul edilemez. 

O halde Kıbrıs hadiselerinin iç 
yUzti acaba nedir? 

Biz . bu hadiseleri şu yolda tahlil 
ediyoruz: Cihan iktısadf buhranı her 
yerde tahripkar tesirlerini gösterdi-
tf gibi Kıbrıs adasınt da şüphesiz mü. 
tazamr etmiştir. lktısadi ve ticari 
faaliyetlerin durması yüzUnden Kıb
rm ahalisi de sıkıntı çekmektedir. lh
tlmal ki son defa ingiliz lirasının kıy 
metini kaybetmesi yüdinden vuku· 
bulan malt buhran da buna inzımam 
tderek bu c;ık:ntııyı arUırmı~tır. Böy
le 'hlr vaziyet esasen lngiliz işgalin
den memnun olmıyan b:ılk tabakası 
Uzerinde pek kolaylıkla tahrikAt icra. 
una müsait bir zemJn husule getirir. 

itte öyle zannediyoruz k! .öteden 
bert Kıbnsm Yunanistan& ıltıhakını 
latiyenler iktısadl buhranın aksi tesi· 
raUle muztarlp olan halkın ahvali 
l'llhlyeslni mtisaft görllnce faaliyet~ 

(Alt wafı 4 Uncil sayıf ada l 

JtJu,,d """"' 

11-? 
Yirmi alt.dan on beşi 
çıkar1rsanız yerine ne 
kahr? On bir .. delil mi? 

Oyleyse blllnlz ki 1 
< 26+15) in de mUsavlsl 

gene on birdir •• 

-? • 
Mahmut Esat B. Masonluk tahtında 

[ "Olmıyacak şeyler. e ait ıerl halinde karikatürlerlml,zc bugünden 
itibaren başlıyo.!"z. Müsait ıtünlerdo wa ile ııeşredcceğiz. J 

Aziz misafirlerimiz l-ıhtrmdan oto
mobillerle Pera Palas oteline gide. 
ceklerdir. Otelde bir mllddet istinı. 

[ Alttarafı 4 üncü sııyıfamızdadır J 

932bütçesi 
hazırlandı 

Masraf kısmı 
186,582,005 lira 
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mızda okuyunuz 
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CARET . '; \PE IKTİ~AT HAYATI 

Kastamonuda ceviz ihracatı 
azalıyor ? . . 

nıçı~ 

Kaatamonıı teşrlnlevel ı'Husrısi) 
Kaatamonunun bellibaşlı ihracat 

emtfasmdan birisi de cev.iz içidir. 
Mevsimin müsait olduğu zamanlar 
lneboludan l\far ilyaya ve oradan 
transit suretile iç Avrupaya ve Amc
rikaya !oevkedi1en muntazam amba
JAjh ceviz içleri, ihracat enıtia r anı· 

sında mühim bir miktarı teşkil 
eder. Geçen seneye kadar memJcketc 
bUyük bir gelir temin eden bu mü· 
him ihracat maddesi, bu Si!ne birden
bire tenaku ~östermiş ve i5'tihsal 
me\'Sİmi geçtiği halde henüz piyasaya 
hiç ceviz, gelmemiıotir. Pazara. ufak 
töfek ceviz gelmekte ise de piyasa 
çok yüksektir- Dahilde istihlak edil· 
mek Ur.ere satılan bu cevizin bir kile
si 15 - 16 Jiraya satılmaktadır. -
Buranın bir kilesi, 72 okka buğday is
tiap eder. - Cevizin, mc}"·e mevsimi 
olmasına rağmen piyasaya hiç arz 
vaki olmamasının burn<'a bir tek se· 
bebi vardır: O da, bu sene, bütiin gün 
şehirde ve köylerde ceviz ağaçlarının 
kesilmiş olmasıdır. Altı aydanberl 
Kastamonuda mill iktısadiyatımızın 
mühim hayat damnrlanndan biri o· 
lan ceviz ağaçlarını kesmek ,.e dışarı
ya ihraç etmek üzere bir sahıs dolaş· 
makta ve altı aydan beri meyve ,·eren 
yüzlerce, binlerce ceviz ağacını ke -
tirmektcdfr. Bilhassa p:ıra buhranı 

mevcut olduğu zaman, köylü, üzerin
deki meyvesine bakmadan bu ceviz 
ağacı simsarının teklif ettiği cüz'i 
bir paraya tama ederek ağacı 
kesmektedir. Bu yüzden bıı sene Ka 
tamonu mühim bir ihracat maddesi 

kaybetmi11 bulunuyor. Öyle zannedi· 
yorum ki, bu ceviz ağacını kesmek 
işi, gelecek sene de devam edecek n 
bir iki sene sonra Kastamonuda der
de derman için olsun bir tek ceviz 
bulunamıyacaktır. Kastarnonunun 

biraz münen·er olanları bu halden 
çok teessür duymakta, bu işe bir ni
hayet verilmesini istemektedirler. Bi· 
ze kalırsa, bu mühim !rat membaı o-

lan ceviz ağaçlarının her ne şekil \'e 
surette olursa olsun, kesilıııesini iktr
sat vekaleti menetmelidir. Bu hayati 
memleket işinde bir jkj fen memuru· 
nun Jaalettayin ''bu ağaç yaşlıdır, ke
silmesi caizdir .. , diye gelişi güzel ra
poru mesmu olmamalıdır. J{astamo· 
nulular bunu dört gözle b~kliyorlar. 

Talat ~lümtaz 

Am~rlkada on banka daha 
kapandı 

Ne\'YOrktan gelen haberlere göre 
on banka daha kapanmıştır. Bun· 
ların arasında (~attle) deki Japon 
bankası da vardır. Ru bankalara me,· 
duat miktarı 13,34:>,927 dolardır. 

Gizli maksat peşinde .. 
Zorla bir hi af et tesis etmek istiyo-rlar ! 

--~--

Aptftlbamit vereseslle Aptlllmecidln 
arası açılmış 

Son günlerde Fran anın (Ni ) 
şcltrinde bulunan sakrt hanedan aza-
ından bazılanndan 1 tanbuldaki ,·e· 

killerine şayanı dikkat haherler gel· 
miştir. Bu haberlere göre sakıt ha
nedandan Abdülhamidin oğulları ve 
\•eresesi ile sakıt halife Abclülmeci· 
din arası açılmıştır. llunun sebebi 
Abdülhamit veresesi ile Abdülmecit 
arasındaki mal kavgasıdır. Verilen 
mal<ımata göre Abdülmecit kızı Dür
rüşehvan bir Hint mihracesine ver
miştir. Diğer taraftan Filistine gi
derek Kudü te oturmak üzere lngi· 

liz hükCimetinin müsaadesini almıştır. 
Burada ika.met ettiği müddetçe Ab
dülmecide ayda yedi bin ingiliz lirası 
verileceği de söylenmekted;r. Abdül
medde İngiltere hükQmet; tarafın· 
dan verilen müsaade ve me,·aidin kı
rat Feysahn tavassutu ile vukubuldu 

i'u rivayetler cümlesindendir. Abdül· 
mecidln Kudüse giderek vaktile hazi. 
nef hassaya ait olarak Suriyede ka· 
lan emlaki, lngiliz ve Fransız hüku
metlerinin tavassutu ile eline geçir
meye çahşmrş olduğu anlaşılmakta
dır. Abdülmecidin bu gibi tcşehbüsa· 
tının Abdülhamit veresesi ve oğulla· 
n arasında şüyu bulması e as<!n ara
larında mevcat olan gerginliği arttır

mıştrr. Bununla beraber Kral }'ey. 
salın tava utu ile İngiltere hükume
tinin Abdülmecide Kudüst."? oturmak 
müsaadesi verildiği ve burada otur
dufa müddetçe aydn yedi bin ingiliz 
lirası maaş tahsis edileceği hakkm
daki rivayetleri şimdilik lrnydi ihti· 
yatla telakki etmek litzımdır. 

Diğer taraftan son günlerde Lond· 
ra gazeteleri (Hilaf et) meselesini sık 
8lk kurcalamakta ve bir t~kım te
tebbüsler hakkında malCimnt vermeli· 

:teatr. Bu malQmata göre Hindistan 
mOsliimanlan namına yu,·arlak ma
sa konferansına iştirak eden murah· 
naslar, yeniden bir hl1afet vücucle ge
tirmek ihtiyacını hissediyor ''e bu

nun fçbı sabrk halife AbU!lmecıt 
lle temas etmiş bulunuyorlar. Bu te
maslann hedefi, (Kudüs) de bir hi· 
Wet makamı vücude getirmek ve 
fıunun sırf ruhani saliıhiyetlerj haiz 
olmasını temin etmektir • 

(Deyll Telgraf) gazetesinin diplo· 
nıat muhabiri bundan bahsederken 
1bdUlmecit ile \'llku bulan temasla
rın nazan dikkati celbettiğini ''e 

Türkiye hükGmetinin bu nıüna~betle 
itirazlarda bulunduğunu kaydediyor. 

Deyli 'l'elgraf muhabiri daha 
sonra şu malUmatı veriyor: 

"Mesele, bir müddetten beri yu 
varlak masa konfer~sına iştirak e
den b~lrca müslüman murahhaslar 
la tem ili salflhiyeti haiz diğer müs
lümanlar arasında müzakere olun· 
maktadır. lngiıtere makanmtı resmi 
yesi de bu hareketten ve hu hareke

tin yapacağı aki lerden ha~rsiz de· 
ğildir. Esasen bu hareket daha şim· j 
diden bir takım diplomatik teşeh

bli lere sebebiyet \'ermiştir. 

"Yuvarlak masa konfernnsına İŞ· 

tirak eden muslüman murahhaslar 
hilafetin yakında yeniden te!:iİS edi

leceğine dair besledikleri ümitleri 
saklamamaktadırlar. Dunlarm biri 
olan Mevlana Caferi Davudi, son in
kişaflar üzerine şu sözleri söyledi: 

"Hiristiyanlık d_ini, )'alnız başına 

dinsizlik cereyanlarına mllknvemet e· 
demez. iki büyük din arasında bir 
itilaf akti zaruridir. Bunun için is· 
lilmiyetin de ruhani bir merkezi ol· 
mak H\ıımdır. Hiliifet, f'rgcç ihya 
olunacaktır •. 

MüslUman murahha lnrdnn olan 
müşir Hüseyin Kid\•ay §11 söyleri 
öylemiştir: 

''Hindi tan mil lUmnnlnrı hlliıfe· 
tin ilgasını kabul etme.mi lcrdir. Sal· 
tanatla hilafet blriblrlnden tnmami· 

le ayrı olan şeylerdir. Saltanatı fi. 
ga etmek bizi alukndnr etrncr.. Fa· 
knt hilltfetln ilgası öyle değildir. m. 
ri tlyanlık hem kendini, hem dini 
kurtarmak için hilaf eti ihyn hu un
da bize yardım etmelidir.,, 

Dcyll Telgraf muluıblri bu mütn· 
Jeaları naklettikten sonra rm tin ''e· 
ya Suriye gibi manda nltındrı. bulu-

nan bir yerde hiJfıfct tesis etmenin 
bir takım siyasi ihtilftflan sebebiyet 
vereceğini de ila\'e edi}·or. 

Gene Deyli Telgraf gaıctesinln 
Kahireden nldığı ma!Umaıta hfütfetln 
Mısır hükilmdnrı kral Fuat tarafın· 
dan deruhte olunacağına dair arnsı
ra verilen haberlerin mahiyetind<'n 
bahsolunmaktadır. 

Kahirenin maruf gazetecilerinden 
Kerim Sabit bey im meseleye dair 
bir kitap kaleme almıştır. Bu kitap 
hafta içinde intişar Ye kral Fuadm 

----

1 Dahili 

. H~~ci.,, on Tel 
32 Devlet bütçesi ndı 

Yeni bütçemiz mü~evazindir. Masraf kısmı 186 milyon 
582,005, varidat kısmı da 186 milyon 705,599 liradır 

Ankara, 25 (Telefon) - Maliye vekaleti 932 
blitçesini tamamen hazırladı. Masraf kısmı geçen 
sene bütçesinin hemen ayni gibidir ve şöyledir: 

Millet Meclisi 2413467, riyaseticUmhur 424452, 
divana muhasebat 675020,Şurayı devlet 810162, 
istatistik 43296, Düyanet işleri 640350, Maliye 

12261965, Diyunu umumiye 26450534, Gümrük-

7377833, Maarif 6593749, Nafia, 26406377, ik'" 
tisat 8515280, Milli Müdafaa kara 44138743, 
hava 3454814, deniz 7860451, askeri fabrikalat 
3467417, harita müdürlüğü 646479, posta 506765.9 

Bu suretle bütçenin masraf kısmı 186,582,00S 
ve varidat kısmı 186,805,599 liradır. 

ler 4226358~ Tapu ve Kadastro 1111010, Em
niyeti umumiye 4185524, Jandarma 8723268, 
Hariciye, .3101791, Sıhhiye 3721043, Adliye 

Yeni büt_çe lii.yihası yarın vekiller heyetinde 
müzakereye başlanacak, 31 teşrinisanide de Mil-
lct Meclisine verilecektir. Ancak vekiller heye
tinde bazı tadilat yapılacağı zanôolunmaktadır. 

----.---~~~~~~~~~~--1---------..::ı 

• • Büyük bayram Kıbrıs ha 1 esı a şısında 
CUmhuriyetimlzln yll dönUmU 

merasımıe tes'it edilecek Yunan başvekili ne diyor ? 
Ankara, 25 (Telefon) -- Cümhu-

riyet flfınının dokuzuncu Yll dönümü A tinada da bu yüzden bazı karış klıklar çıkb 
münasebetile 29 teşrinievvelde gerek 
şehrimizde, gerekse memleketin her 
tarafından büyük tes'it merasimi ya
pılacaktır. Şehrimizde yapılacnk 
tes'it merasiminin programı h:.ı:ı"r 
lanmıştır. 

Mera im günü Gazi Hazretleri 
MiJJet Meclisini teşrir buyuracak ve 
muazzam bir kabul resmi yapılacak
tır. Bütün hükOmet erkanı. meh'us
Jar, askeri ümera Gazi Hazretlerine 
tebriklerini arzedeceklerdir. Bu mü
nasebetle büyük bir geçit resmi de 
yapılacak ve mera ime 50 tanareden 
mürek'kep bir de haya filomuz iştira]> 
edecektir. 

Ruı:ı hariciye komiseri l\T. Litvinof 
da mera im günü şehrimiıdc buluna· 
cakbr. Balkan murahhaslarının <.la 
o gün burada bulunmaları muhte
meldir. 

hilafet hakkındaki fikirlerini izah 
cdccektr. 

Bu kitapta ,·erilecek en mühim 
maJQmat şudur: 

1924 senesinde Mısırda başvekil
lik merhum ZağlOl paşanın uhtesinde 
idi. Türkiye cümhuriyetinin hilafeti 

ilga etme i üzerine Zağh'.il paşa. Mı-
ır kralının hiUıfeti detuhte etmesin; 

teklif etmiş ve kendisinin Mısırdaki 
bütün nüfuzunu 1\ullanarak bu fikri 
ten·iç edeceğini söylemişti. 

Kral Fuat bu teklife kar~r. kcn· 
disine hilfıf etin tevdiiJe pek büyük 
bir şeref ihraz edeceğini, fakat her 

şeyden en-el Mısırın menafiini dii
şünmnk icap ettiğini söyJiyerek O . 
manlı padişahlarının hilafeti haiz ol
malan yüzünden de,•letlerin Türkiye 
aleyhinde çevirdikleri entrikaları 

unutmamak icap ettiğini, onun için 
şa~et kendisi hilfıfeti reduhte edecek 
olursa Mısırın Avrupa devletlerile, 
bilhassa İngiltere ile münascbi!!lerı. 
nin fenalaşacağını söylemi~ ve onun 
için bu fikirden 'a7.geçmenin daha 
doğru olacağını ilftve etmiştir. 

Mısırlı gazeteci Keıim . •ahit hey 
tarafından yazılan eserin Mısır sara. 
yl tarafından tasvip edilmesi 1\ral Fu. 
adın hilafet hrıkkındnki düşünce
lerinin bundan ibaret olduğunu gös

tnmektedir." 

* "' • 
"Deyli Telgraf,, tarafından Yeri· 

len bütün hu maliimattnn anlaşılı· 
)Or ki I..ondrada birlrnç kişi, yeni hir 

hilafet imal etmekle meşguldürler. 
Bu yeni hihLfcti imal edenler lngiliı 
flmaline hadim bir takım adamlar ol
dukları, sonra bunların İngiliz man. 
da ı altında olan bir yerde bir hilfl· 
fet makamını , ücude getirmek ''e bu 
hllıifeti ingiJiz idaresinde yaşıyan 
milletlere tanıtmak istedikleri nazarı 
dikkate alınırsa :reni hlifıfctir. bütün 

mahiyeti şimdiden anlaşılır. Böyle 
bir ey yapılacak olursa, icat ve ih
das edilen 'Ju yeni makam. lngilte· 

renin nUfuzunn hizmet Jıu u unda 
lngiltcre imperyalizmiJe, İngiltere en
telicen seıvisile teşriki mesai ede
cek dernektir. 

Bunun ise miisiümanlarn fenalık
tan başka bir şey getirmiyeceği mu
hakkaktır. 

Atina, 24 (A.A.) - Etnos gazetesi 
muhabirine Kıbrıs vakayii hal<kında 
beyanatta bulunan 1\1. ,-~mizelos, İn

giltere ile Yunanistan nrru,ında bir 
Kıbrıs mele i mevcut nlmadığtnr söy. 
lem iş, f aakt lng iltere h Ukumeti ile 
şimdiye kadar hukukunu talep için 
kanuni tariklere müracaat etmiş bu-
1 unan J{ıbnshlar arac;ında mevcut 
ihtilaflar hasebile halkın son günler
de asker ve polis kuvvetlcr'.nc karşı 

mü cllıih hücum ve mulmvemet ha· 
reketlerinde bulunmuş ve Nicosyada 
\'alinin ikamet ettiği sarayı yaktığı
nı söyledikten sonra bu hareketlerin 
Büyük Britanya hükumetinin müsa
mahakarlık hislerini rencide etmi~ 

bulunduğunu ilfıve etmiştir. 1\1. Ve
nizelos hareket rnüterrip ,.e miişev. 

viklerinin bu tarzın tnhadc:Hisiiniı 
istemediklerini fakat işi uzağa götür-

Patriğin sıhhati 
Atinada çıkan Atinaika Nea gaze· 

tesi yazıyor: 
Türkiye riyaseti cüıuhuru başk;ı. 

tibi, patrikhaneyi ziyaret ederek ra
hatsız olan patriğin sıhhatini sormuc; 
ve Gazi Mustafa Kemal lI az retleri· 
nin seJUmlannı tebliğ etmiştir. 

Lozan konferansının imzasından 
beri ilk defadır ki Türk hükumeti re
isi, şimdiye kadar resmi 'J'iirkiyenin 
vücudünden bihaber görüldiiğü ve 
matbuatın daimi hücumlar.na manıı 
kalmış olan patrikhane ile temasa g<'
çiyor. 

Türk - Yunan mulrnrenetinin ye· 
nj bir semeresi olan 'J'iirk Rei, icüm
hurunun bu nezaketi bütün ortodok 
alemini Ye bilha~a. milli ortodok İUk 
merkezine merbutiyet! mıılfınt olan 
Yunan efkarı umumiyesini derin bir 
surette mütehassis edeceldir. 

Lehistan diyetinde bundan 
sonra gevezelik yok 

Varşova, 21 (A.A.) - Diyet mecli
si, hatiplerin söyliyebilecekleı·i nu
tukların bir ~aatten fazla imtidat et
memesi hususunda dahili nlz:ımname
de yapılan tadilatı kabul etmiştir. 

Ereğli - Ankara hattı 

Ankara, 2;) (Hususi) - Nafia \e· 

kaleti Ereğli - Ankara dcmiryolun
da yeni güzergah tetkiki yaptırmak
tadır. Bu hatta Kilyo tan itibaren 
72 inci ve Çankırıdan itibaren de 3:? 
inci kilometrelere kadar muntazam 
se.fc.rler .ra.QılmaktadL.r.. 

Kıbrıs 

dükten sonra taşkınlıklara münısn' 
at kunetini de nefislerinde bulııııı' 
dıklnrını söyliyerek vukua gelen "; 
diselerden tee~Ur hi ettiğıni be> 

1 
ctmi tir. Yunan başvekili, adal'l1,. 
rum matbuatı ıardnnua~ı aınıe1111 

ccğini bilmi olsa, ifrat J1areli~t~ 
rinden hi bir netice çıkmıyac8'1 

dair tavsiyelerde bulunmak ıs-Uf' 
ceğini söylemiştir. 1' 

Atina. 25 (A.A.) - Yunanistıııı 
birle:.mek maksadına müstenit ols~ 
Krbrısta baş gösteren hareket ıetıJ 
de niimayiş yapmak istiyen yilk tJ 
tahsil talebesile zabıta arn!!ında ~ 
takım arbedeler çrkmışbr. Birkaç~ 
şinin \'Ücutlerinde bu arbeueler • 
zünden bereler hasıl olmu§tur. J 

Yüksek tah il talebesine alt ce 
yetler J{ıbrıslılara tebrik telgraflıJ 
göndermişlerdir. 

Hariciye vekillmtı 
DUn Ankarada merasimle 

istikbal edildi 

Ankara, 25 (Telefon) - H•' 
riciye vekilimiz bugUnkfi treni~ 
geldı, Meclis reisimiz, Riyase 

Cümhur umumi kltibi, vekille' 
ve sefaretler erkanı tarafınd•' 
karşılandı. Bir askeri müfrit~ 
taraf andan selam resmi ifa edila" 

Mançuride harp 
devam ediyor _, 

' Tok) o, 24 (A.A.) - İki yüz kııd 
muntazam Çin nskerl, !\lııkden el~ 
nnda kfıin Suhiatoga. dün öğlel1, 
sonra taarruz ederek telgraf ve tctl' 
fon hatlarını kesmişlerdir. :Muk~11, 
deki kuv,·etler ara ından tefrık c 

.. d ·ı 'k" b"l"k • ıarı 4' rek gon erı en ı ·ı o u · ourı 
ğıtmıştır. 

Bir tekaUt merasim i t 
Ankara, 25 ( A.A) - De•le ., 

Şurası azasından Haydar B. 1 

65 yaşına girmesi hasebile tek"' 

üdü yapılmıştır. Bu münasebeti• 

yapılan merasimde Başvekil isıı>~ 
Pş. Hz. nin sebkeden yükse 

hizmetlerini takdiren mumaileyh 

glSnderilen mektup alkışlar at 
ay.ırlfı okunmustnr. 
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KUJAh.lar değişiyor! 

Sokaklardan nkıp giden kalabalı. 
fa dfkknt ediyor mu unuz:' l\lev im!n 
yağı~ı, serin ve hatta soğuk bir hal 
nlmasınn rağmen ba lnrd:ı melon 
şaı>knya pek az tesadüf olunuyor. 

I.Akin erkeklerin lıaşından uzak. 
laşa.n melon, kadın başında kendine 
yer buluyor. 

Buna mukabil Avrupada erkekler 
hatta ya lı, ha lı olanlar bile. bere gi
yiyorlar, bu moda taammüm ediyor
muş. 

Fena değil, erkeklerle kadınlar 
kUJfıh değiştiriyorlar demek. 

~.otJbı j;µte 

Arazi vergisinin a ı 
Jçln şortlar 

Maliye \ekllletj mahsulatı ha ar,ı 
ağrıyan veya ta:., kum ''c su altında 
kalan arazinin \ergi inin tathikı tarzı 
etrafında deftcrdnrlıklnru )eniden 
bir tamim göndermişti?", 

tnh ullcri el, dolu. kuraklık, )an 
gın. muzır haşarat 'eJa bulaşıcı ha -
talıklardan fevkahlde . urett! zarar 
gördüğü tahkikatla anlaşllmı: olnn
Jarın bu rnah uller sigorta edilmemi~ 
\C)B icara \'erilmemiş olmak şartilc, 
o neye ait vergileri maJi.r~ ,·ekalc· 
tinin mü audesile kısmen Hj'ct tama
men affedilecektir. 

Fevkali'tde bir anza neticesi oJa. 
rak taş, kum \cya su altında kalan 

''e bu suretle ekilemiyecek bir ha le 
geldiği tahkikatla anlaşılan araziden 
~ibinin mürııc.aatı lnrfhind~n 3onrn 
gel~ taksitten bnslnmalc üzere arıza
nın de,am ettiği müddet~e vergi a
hnmıyacaktır. 

Bu tamime göre arızalıırda mah
ulatın en az üçte bir kısmm:n ziyaa 
uğraması lazımdır. 

Vilayette 
Yeni bir köy 

Amindos çiftliğine yerleştiril

miş olan muhacirler Vilayete 
mUracaat ederek çiftliklerinde 
bir köy teşkil edilmesini istemiş
lerdi. Vilayet idare hey' eti bu 
hususta tetkikat yapmış Amin
dos çiftliğinde bir köy teşkiline 
karar verilmiştir. Bu karar şehir 
meclisinden geçtikten sonra ve
< filete bildirilecektir. 

Mahalle muhtarlar. para 
alamıyacoklar 

Vilayet, halkın şikayeti üzeri
ıe mahalle muhtarlarının, ne 
şekilde olursa olsun halktan pa
ra almalarını yasak etmiştir. Bu 
karar kaymakamlarada bildiril
miştitr. 

Polisde tebeddUI yok 
Dün bir gazete 250 polisin 

şehrimizden Anaduluya gönde
rıldiğini yazıyordu. PoJiı müdü
rü bu haberin aslı olmadıgını, 

kadroda tebeddül yapılmadığını 
söylemiştir. 

Poliste: 

Bey ozda inhidam 
Bir apartman l'tklldı, iki kişi 

yaralandı 

Beykozda Fevzi paşa cadde
sinde müteahhit ibrahim beyin 
bir apartmanı dün ansızın yı
kılmış, altında kal~n iki amele 
ağır urette yaralanmıştır. Bina
nın proje ve melzemesi muha
faza altına alınmıştır. 

Rekabet ediyorlarmış 
Muharrem ve Kadri iıminde 

iki seyyar salıcı dfin rekabet 
yüzünden kavğnya tutuşmuşlar, 
bir arahk Muharrem tabanca ile 
Kadriyi yaralamış ve yakalan
mış ır. 

Bostancıda oturan Emin ismin
de bir amele dün kans Şayan 
hanımla kavğn etmiş, bir aralık 
eline geçirdiği bir keserle ka
dıncağızın başını yarmıştır. 

1 ADLiVEDE ] 

Beraeti istenilen mahkum edi di,mah. 
kômiyeti istenilen beraet et iri di 
Istanbul ağır ceza mahkeme· 

gj, bir mUddettenberi ruyetile 
meşgul olduğu bir cinayet da
vasına ait muhakemeyi dün bi
tirmiş, kararını bildirmiştir. 

Mahkeme heyeti, saat 15 bu
çukta müzakereye çekilmiş, mü
zakere 17 buçuğa kadar sür
müştür. Karar, bildirilirken or· 
talık kararıyordu. Ve mahkeme 
salonunda gene aynı sami vardı. 
Bunlardan çoğu, cinayetin vukua 
ge.Jiği Feriköy civarında oturan
lar ve neticeyi merak edenlerdi. 

Vak'a udur: Birkaç ay evvel, 
Rifat isminde biri, F eriköyünde 
evinin önünde L :. meseleden do
Jayı tekdir ettiği için kendisine 
kızan övey oğlu ismaille kavga 
ediyor. Bu ırada oraya Aliek
ber i mindeki komşuları geliyor. 
Rifatla Aliekber arasında bir 
alacak meselesi varmış. Bu me
ıele tazeleniyor, bu sefer Rifat
la Aliekber gavga ediyorlar. 

Kavga klZlftyor. İsmail, k_av.gaya 
iıtirak ediyor. Kavga bıttıkten 
ıonr~ Rifat bıçakla vurulmuş 
olarak bu!unuyor, ismaille Ali 
ekber tevkif edilerek mahke
meye veriliyorlar. 

Birçok celseler süren davanııı 
tahkikat afhası bitince, müddei 
amumt Burhanettin B., iddiana
meaini erdetmiş, bu cinayeti 
~lemckten iımailin beraatini Ali 
bcekrin mücrimiyetini istemiştir. 

Mahkeme ise, bu mütaleayı varit 
görmemiş, Aliekberin masum. 
ismailin mücrim olduğuna kanaat 
gatirmiştir. Ôvey babası Rifatla 
Aliekber arasındaki kavgaya 
karııan ismnilin, Aliekberi tehev· 
vürle vurmak isterken, bıçağın te
sadüfen övey babasına isabet 
ettiği kabul olunmuştur. 

Aliekber beraat etmiş, hemen 
serbest bırakılmıştır. ismail ceza 
kanllnun 449 uncu maddesinin 
birinci fıkrası mucibince 18 sene 
ağır hapse, maktülün varislerine 
bin lira tazminat vermiye mab
küm edilmiştir. 

Kararın müddei umumilikçe 
temyizi muhtemeldir. Maamafih, 
mahkumiyet mfiddeti 18 sene 
olduğu ıçın, müddeiumumilik 
temyiz etmezsede, evrak, temyiz 
mahkemesinP- gidecektir. 

Avukatlarmn yazıhaneleri 
Avukatların arasında, yazıha

nelerini evleı:ine nakletmek ta
savvuru, gün günden 1mvvetlen
mektedir. Bazı avukatlar, 
bu şekilde çalıımıya başla· 
mışlardır. Bu nakil keyfiyeti, ta
mamile hususi mahiyette olduğu, 
herkes yazıhanesini istediği yer
de bulundurabileceği için, baro
ca bir karar ittehazı mevzuu 
bahs değildir. 

Avukatlar, yazıhanelerini ev
lerine nakletmek suretile, hayli 
tasarrufta bulunmuş olacaklardır. 

Beledjyede 

Şeh·r eclisinin 
içt maında 

Şehir meclisinin 1 teşrinisani 
pazar günü açılacağını yazmış

tık, azalara dün davetiyeleri ve 
ruzname gönderilnıiştir. Me~li~ 
açılınca riyaset divanı ve daımı 
encümen intihabatı yapılacak, 
belediye riyasetinden ve daimi 
encümenden gelen evrak o
kunacaktır. Bu evrak arasında 
Daimi Encümenin kararları da 
vardır. Encümen bu kararlarım 
meclisin nazarı tasvibina arzet
mektedir. Meclisin tetkik ede· 
ceği evrak şunlardır. 

1 - Yalova duhuliye tarifesi 
hariçten gelecek ınenba suları 
ile gazozlar için bir kuruş resim 
alınması· 

2- Bazı mahalli mamulat ve 
mansucatta ta•bik edilen prim 
usulünün yerli ~aden suları için 
de tatbiki. 

3 - Hatapkapıda Soğan~ıl.ar 
caddesinde halen meyve halı ı~
tibaz edilen ahşap mahal ~ahı
linde hal inşa olunmak uzere 
istimlakine lUzum görülen bina 
hakkındaki riyaset makamının 
tez.keresi 

4 - yapılacak haritalardan 
alınması muktezi Ucret tarifeleri 

5 - Sınıflara taksim edilmiş 
esnaflardan alınacak ruhsatiye 
resmı. 

6 - Sarayburnu par~ gaz.i
noımnun kiralama suretı. 

· 7 - Eğlence yerlerinden alı
nzcak Darülüceze aidatı. 

Bunlardan başka rousaddak 
defter tutmıyan bazı esnaf ve 

ve tüccarlar hakkında belediye 
şubelerince verilen cezaların tet
kiki gibi meseleler de vardır. 

Oiomobilleri teftiş 
Dun hrin mt htelif yerlerin-

de ansızın otomobiller teftiş e· 
dilmiş, ehliyetsiz şoför ve taksi
si bozuk otomobiller yakalana· 
rak işlemekten rnenedilmişlerdir. 

Ehliyetsiz bazı şoförlerin ge· 
celeri çalıştıkları da haber ahn· 
mış, bunların yakalanmaları için 
tedbirler alınmıştır. 

Turing kulUbe yardım 
Dahiliye vekaleti belediyeye 

bir tahrirat yazarak T uring lmlü· 
be muavenet faslından yardım 
edilmesini bildirmiştir. Beledi
yenin 931 bütçesinde muavenet 
kısmında fazla tahsisat olmadığı 
cihetle bu yardım bu sene ya
pılamıyacak, ancak 932 bütçe
sile temin edilebilecektir. 

ikinci hazırlık 
/ Maarifte: • maçı dün yaplldl 
ıv efaOrta mektebınde 
1 Aldığımız malüm~~a. ~öre:. Ve- Muhtelit takım nuıl 

fa orta mektebinde Fızık·Kımya,, teşkil edllnıell ? 
ikmali Bakaloryasmda k~lan 28 Dün G. F. muhteJiti ikinci huırbi 
talebeden başka ~-!alebenın daha maçını J\urtulu Rum klüblle ltaı. 
terfii l6zımgeldıgı anlaşılmışhr. yan klübünün müştereken çlkal'drfl 
Bu husustaki emir bugünler~~ bir muhtelit takımla yaptı. G. F. 
mektep müdiriyetf ne teblıg muhteliti şu şekilde sahada )'er aJ.. 
edilecektir. mı tı: 

Millet mektepleri Kalede: A,·ni (ikinci kısımda :a.. 
1 Teşrinisanidc açılacuk olan za) müdnfaada: Burhan, Vahi, ma-

millet mekteplerinin hazırlıkları nvin hattındn: C'.evat. .Mltat, Be-
ikmal edilmiştir. Bu sene Ista~- sat, hiicum. hattında: Niyaz(, Kemal 
bul ve civar köylerde 500 mıl- Fnrul,i. Zel,ı, Muzaffer, RebU. 
Jet dershanesi açılacaktır. Maarif l\laç birinci kısım~a. G. it'. malateıı. 
vekaleti vilayet vasılasilc kaza tinin tamam!1e ~a~ımiy:tı altında 
ve kaymakamhklara dershane geçti, Kemal. ~arukının sag f~ oya ... 

, . . d' .1 . . ması muhtelıtın sağ tarafını malastll 
açı.acak mekteplerı bıl ırı mışbr. derecede l.U\Yetlendinniş, buna •• 

Kış hezırhğı k b'l Fikretin yerine sol içte Mauf• 
ilk mekteplerde kış için lazım f:ri~ oynama 1 da sol tarafı saJlf• 

a1an odunların olınmasına başla· tatmış, cuma günkii konıblnnone ta-
mışhr. mamile bozmuştu. 7.ıeki B. cuata lfln. 
De terdarJıkta: künc ni pctle iyi idi. Cuma lbll 

çalışma tarzını bırakmışb. Sık 111 
ko,.tuğu, hücumlar yaptığı llrll• 

Maa alamıyan mUtekaitler 
Üç ayda bir maaş alan mil· 

tekait, yetim ve dullardan maaş-
larını alamıyanlar ve yoklama· 
larını yaptırmayanlar için Defter· 
darlık, dördüncü defa olmak Ü· 

zere teşrinicvvelin sonuna ka
dar yeniden mühlet vermiştir. 
lstanbul mıntakasmdan maaş 

alanlar Fatih, Üsküdardan maaı 
alanlar Üsküdar, Galatasaray ve 
Kasımpaşadan maaş alanlar Be
yoğlu, Kadıköy ve Haydarpaıa 
dan maaş alanlar da Kadıköy 
malmüdürlüklerine müracaat ede· 
ceklerdir. 

Hayvan ergi i bugUn açllıyor 
Bugün saat 14 te Dolmabah

çede yeni eski haa ahırlar~a. 
hayvanat sergisi açılacaktır. Ku

şat merasimini vali muavini Faz
lı bey yapacak, bir çok zevat 
hazır bulunncakhr. 

Sergiye ,imdiye kadıır 7 ay
gır 35 kısrak, 47 tay, 7 merkep 
est~r, katır, yavrulu kısrak, 15 
boğa, 31 inek. 1~ koç, 32 ko
yun kavdedilmışur. 

ÜsKUdar elektrik fabrikası 
Üsküdar tramvay şirketi ken

di elektrik fabrikasını satılığa 
çıkarmıştır. Sebebi, kendi fab!!: 
kasında 12 kuruşa mal ettıgı 
bir kilovat elektriği lstanbul 
şirketinden 6 kuruşa almasıdır. 

Un kapanı köprUsU 
Ooknpanı köprüsünün tamiri

ne başlanmıştır. Tamir yakında 
bitecek, köprü tekrar açılacaktır. 

yordu. ' 
Uum _ Jtnlyan muhtt?lltl eam• 

günkü Rum takımından çok dlha iti 
oynadığı. hilhn a ~~-d~faada aa: 
tccriibeli hareket cttıgı ıçin maç 
kı H oldukça hareketli geçti. Blrfll. 
ci kı ımda muhtelit lliri Kemal tara. 
fından diğer iki~i Kemalin tam Y .. 
rinde iki pnsile yapılan üç 8811 U,. 
zandı. 

lkinci de\•rede bermutat mahteU. 
tin o) unu bozulmuştu. Maahua ... 
dafna hatları j~ i çnlışablllfor'1• 
Vahj çok mmaffak oluyor, git bl'e 
tnrrşlar yapıyordu. Netice 1 ... 1 
G. F. muhtelitinin 1ehine bittL 

lki günlük m~çın neticesini sis 
önünde tutarak Yunanlılara k&rp ~ 
karılması lfl1.lm gelen muhtellıln H 
suretle te kil edilmesi lfızım ıteleee
ğini muvafıl, gördüğünıü1.ü yarrft 78' 
zncnğı:ı. 

Hundan en·el Beşiktaş bt,lad • 
kımile Pera arasında yapılaa ille. 
sıfırıı kar ı Be iktaşın beş M1I,.. 

pnrak maçı iyi bir r.cticc ile bllw-
masllc bitti. 

• • v 

Jloks lıeyetinden: 
30 - 10 - 931 cuma günl lenll 

ilan edilen mıntaka. teşvik JlriisaW&
larr me1Jcur tarihte Yunanbtaita 
şehrimizi zlya~e!i dol~yı!lile 1 J.,,. 
nisani 9!ll tarıhıne teltır ed~; 

l\fıntakamızda bulunan ...-ı 
boksörlerin müsabakalaııı f§il:Ql et. 
mek üzere 4 - 11 - 931 MllJis 
günü ak mına. kadar laıaıihf .. 
kez Rıhtım han 9 numaraaıt ..... 
boks heyetine tahriren m'aıa.s. 
kaydolmaları ve müsabaJ<a ·= 
tılmak üzere saat 1ıl e lit!_daı 

üs ta il essamların sergisi açıldı 
taş kulübünde hazır bulunlila1an fıel. 
]iğ olunur. 'fi 

:MUsabakalar saat 15 te ~ 
ve kazananlara madaly:ılal". fMıl! ~ 

---- .... 
Don, e ki Tfirk ocağı ve yeni J:lnl~ evi~~e~ Müstakil ressa_m-

samlar ve heykeltraşlar birliği beşmcı sergısmı açmııtır. Sergıde 
resim, heykel, ve tezyini san'atlara ait eserler teşhir edilmiştir. 
Sergiye 15 san'atkar iştirak etmiştir. 

Beşinci sergide Ali Hadi bey 2, Ahmet Zeki bey 5, Ahmet 
Mitat bey 8, Cemalbey 1, Elif Naci bey 5, Hale ~saf Hanım9, 
Mahmut Cemalettin. bey 1, Muhittin Sebat bey 2, Nurullah Ce
mal bey 5, Refik Fazıl bey 8, Şeref bey, 6 tablo teşhir etmiştir. 

Aym zamanda sergide Ali Hadi beyin 4, Muhittin Sebat 
beyin büstü ile Jsmail Safa beyin ve M. Franz Manovilin eserleri 
vardır. 

Dün, Balkan murahhasları ve gazetecileri sergiyi gezmişler 
ve çok be2-enmislerdi.r~ 

r lecektir. 

• 
izciler 

Buglln Ankaraya lr 
reket ediyorlar 

Cümhuriyet bayramı dola,.. 
Ankarada yakılacak bliyiik !'898 
rasime iştirak edecek olan ııd-
ler bugün akıam terenile Aıı
karaya hareket edecekl..ur. 
Iıtanbul liseıinden 110, Kiı.. 
taştan 80, Galatasaraydan 150, 
sair resmi hususi birçok liıelerle 
muallim mekteplerinden 300 e 
yakın talebe iştirak adecektir. 
Bu sene maarif vekaleti izcileria 
Ankaraya ücretsiz seyabatlerbü 
temin etmiştir. 

Yeni bir dava 
Maliye vekaleti tarafmclaa 

Türkiye Duban şirketi ale,.... 
250 bin liralık bir kazanç •..P 
si davası açılmıştır. -- ----itizar 

Yazımızın çokluJtuna mel ni "3ead .... 
Jomp.. tef·Jkımıı: bul{Un derce'*•!ll 
~1ı1e&1krıoıudan ozur dilerLı. 
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M. Borah baklayı Kıbrıs 
ağzından cikardı Hadiseleri - , 

[ Ust tarafı 1 inci sayıfada] 
şhndi bu husustaki noktai nazannı 
değiştirmiştir. M. Boralı ayanda 
hariciye encümeni reisi olmak hase
bile bilyük bir nüfuza maliktir. Her 
halde h•ı zat demokrat fırkasına men
sup olmakla beraber Amerika reisi· 
eümhuru l\L Hoover ile bu noktai 
nazarda birleştiği şüphesiLdir. Yal. 
nrı: l\f. lloo,·er gerek reisicümhur 
mevkiinde bulunması, gerek gelecek 
intihabatta namzetliğini ilan etmek 
fikrinde bulunması gibi sebeplerden 
dolayı harp borçlan ve Almanya
nrn tamirat borcu meselelerinde açık· 
ç.-ı fikrini söylememektedir. 

Bu itibar ile M. Boralı tarafından 
Versay muahedesinin tadili ve harp 
ve tamirat borçlarının ilgası lehinde 
siSylenen sözleri Amerika efkarı u
mumiyyesinin bir aksi olarak k:ı bul 
etmek mümkündür. 

Amerika efkarı umumiyye5inı!e gli· 
riilen bu mühim tebeddül hiç ~üphe
siz Avropada, bilhassa Almanya ve 
Macaristan gibi Yersay munhedesi
nin tadilini istiyen memlel\etler
de büyük tesiler ve akisle-r ):l· 

pacaktır. İngiltere ile ltalya gi
bi büyük dC\·letler bu cereyanı 
tak,·iye ettikleri halde bir gün Fran. 
ıa da Versay muahedesinio tadil! 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Hut:"LSa bugiln beynelm•lel siyasi 
vaziyet tamamen başka ahval ve şe· 

[ Baş makalemizden mabaat 1 
geçmişler, İngiltere hUkQmetinin 
gerek dahilde ve gerek hariçte en 
gaileli bir vaziyette bulunduğunu na. 
zan dikkate alarak böyle bir zaman
da yapılacak hareketten kendileri le
hinde netice alabileceklerini ümit et
mişlerdir. Ve ihtimal ki, bazı tel
graflarda işaret edildiği veçhite, ver
gilerin hafifletilmesi gibi maddi bazı 
faideler elde edebileceklerini düş!in
rnüşlcrdir. 

Bununla beraber Kıbrıs hadi~ele

rinde mühim olan cihet bunların 
haddi zatında küçük olan münferit 
ve mücuret manzarası değildir; bu 
hadiselerin ehemmiyeti, Ingiltere im· 
peratorluğunu meşgul eden mühim 
gaileleri adeta bir kar çığı gibi miite
madiyen büyültücü birer amil olma
sındadrr. 

Efkarı umumiye, bugünlerde yeni 
bir mecli~ intihabatı ile memleketin
den yeni bir kuv,·et almıy'l çalı~an in 
giltere hükQmetinin, imperatorluğun 
i. tikbali ile çok sıkı bir al:ikası olan, 
bütün bu meseleler karşı~ında nasıl 
bir nziyet alacağını hakikaten büyük 
bir merakla beklemektedir. 

.A<.Jımet .A.suK 
---
1 Karllerlmfzln mektupları 1 

Akalliyet hukuku 
rait içinde olmakla beraber adeta "Memlekette ayrallk gayrahk 
harbi umumi içinde Ameril\anın iti- doGuran bu hakları tanıma• 
laf devletleri lehine harbe iştirak et- yoruzl ,, 
tiği zamana çok benziyor. Harbi u- Lozan muahedesi, memleketimizde 
mumi içinde itilaf devletJeri lehin~ yaşıya.n akalliyetler hakkında bazı 

harbe iştirak etmek suretile onların husust ahkamı ihtiva etmektedir. A
zaferini temin eden Amerika şimdi kalliyetler Tür vatandaşı telakki e
fktısadi buhran vaziyeti içinde Al· dildikten sonra, bu kısmı vatandaşlar 
manyanın bulunduğu tarafa iltihak hakkında gene bazı hususi ahkamın 
ederek beynelmilel yeni bir sulh şe- mevcut oluşu, vatandaşlanmız ara
rajtl tesis edecek gibi görünüyor. sında bir aynlık gayrılık tevlit ettiği, 
Fransız gazet•lerl ne diyorlar ? binaenaleyh akalliyet fikrinin gayrı 

ParL<ı, 24 (A.A.) - Liberte gazete- tabit olduğu, zaman zaman r.ıeV2UU 
f!İ Vaşington seyahati hakkında di- bahsolur. Bu meseleye dair avukat 
yor ki: Fransız efkarı umumiyesi, lstimat Zihni beyden bir mektup al
:Amerika tarafından yapılan resmi dık. Bazı parçalannı alıyoruz: 
blr taahhütte Avrupada sulh tarsin "Türk topraklarmda, Türk vatnn
edilmedikçe Fra11samn dolar için daşı olan herkes, mensup olduğu mez
mücadeleye atılmağa ve A!manyaya hep, nesil ve ırktan ne olursa olsun, 
yardımda bulunmağa mecbur edilme- biti istisna Türk camiasına dahildir. 
sini istememektedir. Binaenaleyh bu vatandaşlar arasrn-

Entransijan gazetesi, :!\f, La- da herhangi bir mefkure ihtilafı ve 
valin seyahatinin en vazih neticesi aynlrk gayrılrk mevzuu bahsolamaz. 
yüzlerce Amerikan gazetesinin Ame- Biz bu vatana, dil, kiiltür ve mefkQ. 
rlka efikan umumiyyesinin bir keli- re birliği ile bağlıyız. Bunun aksini 
mesinf bilmediği emnüsselamefo mü- iddia etmek, bu topraklarda yaşayıp 
tea1Uk. ilk hakikatleri 48 Am~rika hü- Türklüğe kalben ve ruhen merbut ,.e 
lkumetınln kulaklarına erlştırmek o- meftun olanlara karşı en büyük bir 
Jacafını yazıyor. Gerek yeni ve ge- fenalıktır. Bugün içimizden bazıJan, 
rek eski ~Unya, sulhü tehdl! .eden akalliyet addettikleri bir kısım va
yegine mıllete meram anlat.ı.bıh~ler- tandaşlara hizmet ediyoruı gibi gö
se, o zaman Fransa da belki yOzüncü rünerek, gazete sütunlarında. akalli
defa olarak fedakArlığa katlanacak- yet hukuku etrafında k!h açık, kah 
tır. Fa.kat hiç bir şey mukabilinde kapalı neşriyatta bulunuyorlar. 
ol~akksUmnd ~edildalkArlık yapması asla Bu adamlarm . düşünceleri yanlış 
mum n e5 r. ehı:ı. ı·d· B la ve gittikleri yol t me ı ır. un r 

MUzakere bitti bu kabil şeylerle uğra.şacaklanna. 
Vaşington, 24 (A.A.) - M. Hoo- ha.kk dakl eski sakim hı-.reketleri· 

nr ile M. Laval, dünyanıo iktısadf mırz . . . Jd -
i t . hn'-'·ındakl ·· k 1 • i mizle gene kendımızın sebep o ugu-vaz ye ı 1\1\. muza ere erın . . f d' 

bu snbah bitirmişlerdir. Hariciye muz ve bunu. vazıyet. ı~işa e ınc: 
'f Stı·mson ı"le mali u t ye kadar tecrübe ve ımtıb:ın addettı-

nazırı .. , . ye m !! e- . k ld l 
· ğimlz muvakkat takyidatın ıı ın • 

şarı da bu mülAkatta hazır bulun- ı...ı 1 1 h hU•nü nl 
1 d ması ~·n ça ışsa ar, em ., 

mnş ar rr. yetlerinl göstermiş, hem d"? vatanda.ş-
UJ llm de de dost! lanna büyük bir iyilik etml~ olurlar. 

Edisonun ölüm haberini alan dost. Bizlm hukukumuzu, her Türle va-
lerından Bostonda oturan doktor ta.ndaşı gibi, Türle kanunları tam
S~oel Statton ile Nev Jerseyli M. men temi netmektedir. ~~ilcat böy
John Ott teessürlerinden füceten le iken lm.an muahedesı gıbi bir ta-
vefat etmi~lerd;r. 

Konya treni gecikti 
Son yağmurlar yoUarda fazla 

hasara sebep olduğu için Konya 
treni evvelki giln iki buçuk sa• 
at teabbOrle gelmiştir. 

AyaklJabıcdar cemiyeti 
faallyete geçiyor 

Bir milddettenberi bazı se
bepler dolayısile muattal bir 

rafına ecnebilerin imza koydukları 

bir muahedeyi TUrk kanunlanndan 
iiBtUn tutmak istememiı:, bu memle--

kette samimiyet ve hüsnü niyet· 
le hareket etmedlğimbe bir delildir. 
Hayat ve istfftbalimJzi kendi kanunla· 
rrmızdan beklemek kadar tabit bir 
şey yoktur. Halclamnızr bir takım 
yabancılarm tem.Jnatı altında tıuıav
vur etmek kadar gayn tabii ne ola
bilir? 

M. Litvinof 
Bugün geliyor 

[Üst tarafı 1 inci s:ıyıfadaJ 
hat ettikten sonra, M. litvinof va. 
1i Muhittin beyi ziyaret edecek, mii
teakiben kolordu kumandanı Şükrü 

Nam Paüaya kart bırakacakt•r. Kol
ordu kumandanr, öğleden evvel ge
ne kart bırakmak suretile hariciye 
komiserine iadeyi ziyaret eyliyecek
tir. Saat 13 te Istanbul valisi misa
firler şerefine Pera Palasta bir öğ. 
le yemeği verecektir. 

M. Litvinof ile zevcesi ve maiye
ti erkanı saat 16 da oteli terkedecek
ler, SeyrLc;efain rıhtımından bir mo
rnotörbota binerek Haydarp:ışaya ge
çeceklerdir. 

Misafirlerimizin Ankaraya azi· 
meti için hususi bir tren hazh-lnn
mıştır. Tren saat 17 de Haydarpaşa
dan hareket edecektir. .Misafirlerin 
Ankaraya teşyiinde, valf, polis mii
dürü ve merkez kumandanı hazır 

bu 1 unacaktır. 
Hususi tren yarın sabah 9,:;o da 

Ankaraya vasıl olacaktır. Ankara 
iıdasyonu Türk ,.e Sovyet ba.yraklnri
le süslenecek, mutat a~keri merasim 
ifa edilecek, mızıka so,·yet milli 
marşını çalacaktır. 

Ankarada Rus hariciye komiserin~ 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü B .• 
Hariciye müsteşarı, protokol umum 
müdürü ve üçüncü daire umum mü
dürü ve Ankara merkez kumandanı 
karştlıyacaklardır. 

Misafirler Ankara Palasa inecek
ler, M. Lihinof resmi ziyaretlerini 
ifa edecektir. 

Saat ı.t te Hariciye vekilimiz mi· 
saf irlere Ankara Palasta bir öğle zi
yafeti verecektir. 

Öğleden sonra Reisicümhur Haz
retleri Rus hariciye komil'erini kn· 
bul buyuracaklardır. Resmi kabulde 
Hariciye vekili ile Sovyet büyük elçi
si hazır bulunacaktır. 

Akşam saat 20,ao da Hariciye ve
kili tarafından nıisafirler şerefine 
Ankara Palasta nıükellef bir ziy:ıf et 
verilecek ve ziyafeti bir süvare takip 
edceklr. 

Gene haber erildlğine göre ~ar
şamba günü de Başvekil İsmet Paşa 
Hazretleri misafirler şerefine bir öğ
le yemeği verecektir. Aynı akşam 1\1, 
Suriç tarafından sefarethanede bir 
akşam ye.meği verileck ve gene mü
uakiben bir süvare tertip edilecek-

1 Greta Garbonun Hususi Hayatı J 
Burası, esrarengiz Garbonun hulya 

ve garabetle yaşadığı yerdi 
Yazan : Rilla P. Palmborı 

-5-
Her şeyden önce; sessiz, tenha. bir ilk iki ayda masrafım, her ay ıçld 

s?kakta bir ev arıyordu. Bir kendLi· 17 şer ingilize geldi. Fakat GarbOI 
ne, bir de hizmetçisine ait iki yatnk daha birinci aydan, hesabı biraz yiil'• 
odası kfıfi gelecekti. Soııra bu evin lü buldu. 
gün~ gören bir bahçesi bir de yiiz- "Biz, gayet idareli davrandığpnd 
me havuzu olması lazımdı. işte o ka. zannediyorduk. Buna rağmen dahi 
dar. idareli olmaya çalışacaktık. Falctt 

Bulduğu ev, lspanyol tarzı üzere, harcı az yemek pişirmeyi de se,'1111-
kerpiçten yapılı ve dam ı lnrmızı kire- yorduk. Js,·eç yemekleri, bol tereyJ
mitle örtliJüydü. Ön pcnc~r2leri, ;ıs- ğı, kay:makl aolur. Biz Garboya biJY• 
ma yapraklarile hemen hemen kapan- le yemekler verecektik. Velhasıl heJll 
mıştı. Bahçenin etrafı yüksek l'e üze.. masrafı az yapmak, hem istediğJnıtı 
rinden güller sarkan bir duvarla çev- gibi hareket etmek arasında bucall'i 
riliydi. Arkada yana isabet eden, du- yıp duruyorduk.,, 
·rnra ya.kın bir yüzme havuzu, gölgeli -Blrmedl-
limon ağaçları vardL Evin uzanık, --;::===========~-
iki cenahı; ön tarafta avlumsu bir J Kom.şu Memleketlerde 1 
yer yapıyor ,.e burayı kiremitli geniş -
bir saçak gölgeliyordu. Gene arka ta- veni Irak kabinesi 
raftan bir yol, garaja açılıyordu. nasıl teşkil edildi? 

Yalnız duvara bitişik iki katlı ev- Bağdattan Taymise verilen malB-
ler hoşa gitmiyordu. Bu evlerin üst mata göre Irak kabinesi ~beddül ei
pencereleri Garbonun b:ıhçesine b:ı· miş ye yeniden Nuri Sait paşanın rio 
kıyordu. Fakat bitişiks\z ev lıulmak ya.seti altında teşekkül etmiştir. J{a• 

muhal gibidir. Orada yerleşmek bine tebeddüliinün sebebi dahiliY' 
münasipti. Böylece saklr ya~ıyabile- nazın Müzahim Paçacr Pş. ile kabl
cekti. nedeki arkadaşları arasında tnhadli' 

Garbonun odası ağır ce,·iz mefru- eden ihtilaftır. Başvekil bu ihtilafı 
şatla döşeliydi. Geniş büyiik bir kar- halle imkan bulamadığından dola)1 
yola, başında ikiküçük masa, biraz Ö· Irak kıratına istifasmı vermiş ve fJ' 
tede iki iskemle ve duvara dayalı iki tifanamede kabine azası arasında1'1 
ayrı elbise dolabı görüyordunuz. Bir ihtilafı halle çalışmakla beraber bll" 
ocak vardı. Karşısında bir koltuk du- na muvaffak olamadığını izah etınit 
ruyordu. Pencereler avluya b:ıJHyor· tir. Irak kıralı istifanameyi kabol 
du. etmekle beraber sabık başvekilin yt-

lşte burası t!ı."rarengit. Garbonun ni kabine teşkil etmesini, tavsiye ~ 
on iki ay, hulya ve garabetle yaşadı- miş, Nuri paşa rahatsız ve yorgun ol-
ğı yerdi. doğunu söylemekle beraber yeni kal>i' 

Garbo , bu ev için bir ser.elik kon· nenin teşkilini kabul etmiştir. 
turatını yaptıktan sonra bir lsveç iş Yeni kabinede başvekillik Nurf 
idarehanesinden iki hizmetçi isW.di. Paşa tarafından deruhte olunmuş ııı• 
Hakiki İsveç yemeği pişiıebilecek bir liye nazırlığına Rüstem Haydar, adli
aşçı kadına ihtiyacı vardı. Ve bu ka- yeye Babanzade Cemal beyler, harf• 
dının koca.-,ı; bahçeye, havu'la baka- ciye ve harbiyeye Cafer Askeri paş' 
cak otomobil sürecek ve uşak hizme- muvasalat ve iktısat nazırlığına Entill 
tini görecekti. Zeki, maai-ife Abdülhüseyin Çelebi, 

Gustav ve Sigrid Norin isimli bir to;rin ıııuı9'1......ı.'-

çift müracaat etti. OOsi de fs,·cçliy- Yeni kabinede hariciye ve hafb~ 
di. Garbo, bunların vaktile hizmet- yeye getirilen Cafer paşa J..ondra ~ 
çilik yapıp yapmadrkhınnı ·bilmiyor- firidir. Cafer paşanın yerine sa~ı~ 
du ve genç iki sergüzeştçi oldukları- dahiliye nazın Müzahim beyin tnY111 

nı da ona kimse söylemenıişti. beklenilmektedir. 
issiz bir de.Jikanlı olan Gustav; 

tir. ka;.sı Sigridle, meşhur yıldnm ev iş· 
29 teşrinievvel perşembe günü mi- 1 rini görmek ve onu yakından 

MaltU Gazilere 
Mütekait Harp 6laliüleri cemili" 

tinden: safirler Büyük Mi11et Mectisi bina- et nrmakta büyük bir macera zevki 
sında yapılacak resmi kabule istirak a 

~ ummuşlardı. . . 
ve Reisicümhur Hazretlerine tebrik- Bu iki hevesli, eve Garbodan ıkı 
lerini arzedeceklerdir. Bilahare ge- gün önce geldi. Her şey yerli yerine 
çit resminde hazrr bulunaeaklardrr. konuldu. Fakat Garbo, buraya taşı~· 
M. Litvinof zevcesi ve maiyetindeki maya 0 kadar teşneydi ki; ~lenıl· 
zevat o akşam Ankara Pall\sta ifa- diği gün~en bir gün önce geldı. 
riclye vekili tarafından verilecek ak· Gustav, sebze, öteberi temin ede
şam yemeğine davet edileceklerdir. memiştl. E\·de jambonla yumurta
Ve müteakiben bir resmi kahul ve SÜ· dan ha~ da bir şey yoktu. 
vare tertip edilecektir. Gustav: "Öğle yemeğinde ona ne 

Cuma gUnli Büyük Millet :\ferlisi vereceğimizi bilmiyorduk. Ona ilk <>
Reisi Kfi.zrm Paşa tarafından misa- lnrak bir ts,·eç yemeği pişirmek isti· 
firlerimiz şerefine bir öğle- yemeği yorduk. Hem bununla, bütün meha· 
verilecektir. retimizi gösterttektik. Fakat işten 

Misafirlerimiz saat 19,30 da hu. baş kaldıramadığımız i~in bir şey a
sust trenle ve teşyi merasimile Anka- lamadık. Sadece jambonla yumurta 
radan ayrılacaklardır. pişirdik 0 gün.,, Greta Garbo, sts çı

Memleket haberleri 

Bir tren faciası 
Adanada Bucak Ye Kilik ls

tasyonlan arasında altı Yagon
dan ibaret bir katar uçurumdan 
yuvarlanmıf, iki kişi ölmüş, beş 
kişide yaralanmıştır 

Tarihi evrakın muhafazası için 

kramadan yemişti. 
Garbo, gelir gelmez hizmetçilerini 

yanına çağırmış ve bir takrm talimat 
vermek istemişti. llk vaz!f e, kime o
lursa olsun, Garbonun o evde otur
duğunu söylememek olacaktı. 

Gelenlere: "Burada Mister Norin 
oturuyor., diye uşağının ismini ver
meyi muvafık buluyordu. Telefonla
ra da bu cevap verilecekıi. Şimdiki 
halde nerede oturduğunu ki~in 

bHmesini istemiyordu. Gustav devam 
ediyor: 

Cemiyetimizin tabedilen 1931 - 1~ 
mesai programı Beyazıtta havuz kat' 
şısında tiltüncü Malill zabit Vasılı 
Eminönünde Gazi gişesi sahibi CI' 
mal, Galatada Kara.köy Tokatlr Y" 
nında tütüncü malUl gazi ~evket, ÜI' 
küdarda Karadavutpa:,..a rnahallesill' 
de Hakimiyetimilliye caddesinde nıl' 
Htlgazi Tayyar, Tophanede 7ramvJı 
durağında tütüncü Şükrü, Eyüpte I' 
kele gazinosunda Cemil, Beşikta.Ş~ 
tramvay deposu yakınmda tütün 
Şükrü, beyler neztlerinde ve BeY~ 
zıtta Veznecilerde cemiyet merkP' 
umumisinde meccanen tevzi edllme1'' 
tedir. Cemiyette mukayyet arkadııf' 
larımızdan arzu edenlerin isim, acl• 
res ve cemiyet kayrt numarala~ 
havi bir kağrt vererek bu prograınlıal 
dan birer tane edinmeleri ve bunıııtl 
tetkik ederek yakında verilecek koıt" 
f eransta beyanı mütalea '!tmek üzer' 
hazırlanmalan rica olunur. 
Mlltekalt harp malOllerl ce"'l

yetl merkezi umumlslnden: 
Cümhuriyet bayramı nıerasiınlıt' 

iştirak hakkında görüşülmek uze~ 
arzu eden maltll arkadaşların !!6 • ~ 
931 pazartesi günü cemiyet merkeı 
teşrifleri rica olunur. ./ 

Tarihi kıymeti haiz evrakın 
tetkik, tasnif ve muhafazası için 
müzede bir encümen teşkil o
lunmuştur. Mütehassıs zevatın 
iştirakile, mahzenlerde mevcut 
evrak birer birer elden geçiri
lecektir. 

Evin bütün masrafını biı görecek- Dariilbedayi Temailleri 
tik. Fakat ayni zarnıında bnnlann Yann akşam saat ISTAftBUl BWDIYlSf 

kumuzu mütekeffildir. 

hesabı tutulacaktı. Ev masrafı iç.in 21,30 da 

;~~:u.yir;~~n;!:::;anf~:~~ ~:::namussuzlar u~~m ~u halde bulunan ayakkabıcılar ko
operatifi hakkında dün toplanan 
lıeyeti umumiye faaliyetine devam 
kararını vermiştir. 

Yeniden idue heyetine ıeçi· 
len zeYatın isimleri 9unlardır: 

Bahri, Halil, Sıtkı, Meh-
met Ali, Sait Salih, Nuri Sıtkı, 
Karbuzyan, Ovnatan, Suat, 

Muhittin Beylerle Ömer uata. 

Bi7, Türk camiasmı teşkil eden 
küllün bir cüzüyüz. Tiirkiyede aka1-
lfyet diye bir şey yoktur. .AkaUiyet 
hukuku bizim için lüzumsuzdur. Röy
le bir şey l.ozan muahedesine yazıl
mış olsa bile, zaittir. 

Biz bu hakikati daha. evvel idrak 
ettiğimiz için, akalJfyet hukukunun 
büyük bfr kısmından feragat etHk. 
Bugün de htç bfrtsinl tanrmıyoru7~ 

B1zhn kanunlanmız, bizim huku· 

Eğer bizim bu yoldaki mücahede
mizi, akalliyetıere ihanet v4 ml.7~r

rat gibi telakki edenler bulunursa, 
onlar öyle gafil ve yabancı ruhlu 
kimselerdir ki, vatandaşlarına asıl 

ihanet ve mazarratı biz değil, onlar 
yapmış olacaklardır. 

ya çalışmayı Ye gene ~~~ b.nyli za-ıı Piyes 3 perde H r rrr m r 
mandır onunla beraherlıgı; sadece, A k d" 1 

.. .. b' . d wl 1' b' yı. ome ı - l gunun ınn e eg ence ı ır şey vu- d 
kua gelir ümidiJe arzu etmi~tik. Am· yper e. 1111 
ma ne de ol"a, memnunduk. azan. 

"Haftada iki gün Los Anje1ostaki Gerolomo Rovetto 1 1 il 
büyük pazara gidiyor ,.e kutu eti, Tercüme eden: 11111 
sardalya, meyva alıyordum.. Bedrettin 

"Aldığım şeylerin pah:ılı olmama- Talebe gecesi 
Aı·uk«t latinıat Zihni sma çok dikkat ediyordum. Böylece Yakında Kalbin Sesi 



lstanbul Terbiyeibedeniye-Yeşil i Amatur Gençıerın Hayat. 

köy klüpleri arasmdaki maçlar. GençleNİİı":ti&Y undan 

- j Yazan ve toplıyan: Necmettin Sabri 

'' inkılap liseleri ,, nde gençler 
nasıl çahşıyorlar ? 

Istanbut Terblyel bedeniye kllibnnden D'lt' grup 
Vangel, Büsnil, 23 teşrfnlevel cuma günü İstanbul 

t.erhiyei bedeniye spor kulübil ile Ye
şil.köy spor kulübü arasında yapıJan 
futbol maçında Jstanbul terbiyeibede 
niye kulübü sıfıra karşı üç sayı yapa 
ı-ak galipgelmiştir. 

İstanbul terbiyei bedeniy" klübü 
sahaya şu şekilde çı)muşb: 

Jlehmet Büdal, 

Haşim, Kiryako, Feyyaz, Jfustala, 
Riza, Salim, Namık. Vanko. 

Yeni teşekkül eden bu klübün daah 
ilk adımda müspet neticeler elde et
mesi; bize istikbalde de muvaffak 
olacaklan ümidini veriyor. Kulübün 
genç ve kıymetli oyuncularile idareci· 
lerini tebrik ederiz. 

Gençlik Haberleri 

Aksaray Gençler mahfellnde lstanbulsporun mUsameresl 
Size bu hafta da (Cerrahpaşanın) 21 ve 22 teşrinievel çarşamba ve 

bir köşesinde mütevazı bir surette perşembe günü akşamı (lstanbul
ça.lı~an yeni bir klüpten bahsedeoo- spor) Şehzadebaşında yeni meııkezin
ğim. Aksaray halk fırkası nahiye de bir balo verdi. 

merkezinde bu çatı altında sessiz, se- Aynı gece gelen davetliler arasm
dasız açhşan bir gençlik var. (Aksa- da Şükrü Nam paşa ve Cevdet Ke 
'l'ay genç1er mahf elL rim bey vardı. Et'Jence ~ saat on 

içeri girdiğim zaman mahfelfn ikiye kadar devam etmiş ve misafir
rtjisörü Sadetitn Bey beni güler Yüz- Jer çok memnun olar.ık klüpten ay. 
le karşııladr. Mahfel iki şubeden nlmışlardır. 
ınü~şekkildir. ikinci geceki müsamere klübün a-

l - Tiyatro. zalanna mahsustu. Hemen hemen, bii 
2 _ Musiki. tün azalar, bu eğlencede hazır bu-
l _ Tiyatro şubesine mfilhak ol- lunmuşlardır. Caz salonurı hakim 

ınak Uzere bir spor teşekkülü de y:ı. bir mevkiinde idL 
pılacaktır. Bu spor teşekkülii bil· Saat (11) e doğru azadan Nurul
has..om esltrim, voleybol, beden terbi- lah bey tarafından bir mouoloğ söy. 
yeef, diye üç kısma ayrrlacaktır. lenmiş ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Ve bu kısıımlardan bütün azalar Bundan sonra azadan Buat Dey 
istifade edecekludir. !Uahf elin. dört müsamerede hazır bulunan bazr aza. 
kişiden ibaret olmak üzere reisi, mnu- lann taklidini yaparak .şiddeti\! al
mi katip (rejisör), idare memuru, mu kışlanmıştır. 

hasip, şef ork~' , dan mürekkep bir Balo sabaha kadar devam etmiş. 
heyeti idaresi vardır. tir. 

Mahfel 5 teşrinisani pet'Ş«nbe- gü- lzcllerlmlz Ankaraya gldiyorlar 
nii akşamı bir müsamere verecektir. 29 teşrinievel Cümhuriyet hayra. 
Fa.kat bu müsamere mahfeliıı resmi mmdıa hazır bulunmak üzere Anka
kiişat mUsameresi değildir. raya gitmek Uzere Türkiyenin muh-

M~felin resmJ küşadı kAnunuev- t.eJif şehirlerine mensup izciler ha-
vel bıdayetinde yapılacaktır. reket etmişlerdir. !stanbu1dan gid~ 
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TercUme 
eden: 
Do§an 
Yıldız 

Şuşkin birer birer casus- dusu bu kadar mühim vaz~feyi bir 
Jarmm isimlerini sayıyordu. Antoşa mülaziımi evvele tevdi edemez. :r.tak.s 
Manya, .Manyarun nişanlısı (Müla- Vildin yaptığı fenalıklar bu kadaıla 
zim) (Kara adam) bunlan gfiya hep hitam bulmuyor. Bu adam yaka.Jadı
ben kurşuna dizdirmiştim. Nihayet ğı casuslanmızı aleyhimize çahştır. 
Şuşldn hitapla: mış, bu gibi kimseler vasıtasile yanlış 

"'1zaJıatmı heyeti hakimeyi ikna haberler göndererek bizitn işlerimizi 
~tti fae bu casusun meHineti derece- müşklata düçar etmiştir. Şimdi içe
l!linde tecziyesini talep ediyorum. rJ getirilecek adam bütün hakikati 
Merhamet.sizce kadınlara varıncaya me~·dana çrkarmağa çalışacaktrır. 

kadar kurşuna dizdiği insanların ka- İsmi Golya olan bu şahıs evvelce 
hahatleri yoktu. O mvallılar sevgiU Rus ordusu için çalışmışsa da bila
memleketlerini ziyarete gitmiş bu1u- hare Malks Vild tarafından yakalan
nuyorlardı. Bu adamın her sözü ~a: ~~ş, m~htelif vazi~el.er ile Rusyaya 
landır. üzerindekJ ü.niforı::ı:ı ha.kikı gondenlmi.ş, aleyhımıze ~alışmış bir 
tlnifonna değildir. Rusya içlerine ge- adamdrr. EfendiJerI .. Golba.nın yar
~lşl ilk defa vakf olmuyor. Miitead- dımiJe, miralay Maks Vild ile karşı 
'dit defalar sivı1 elbise ile, üniforma karşıya bulunduğunuzu şhnrli anlıya. 
ile cephemiz arkasında casusluk yap· caksınız. Maks Vild bilrneJi idi ki yan
llUftrr. SflAh fabrikalannuı tahribin- lış bir isim kendisini kurtaramaz, 
de bOyiik roller oynıyan bu adam O- hem bir Mker şerefile değil, Mi bir 
llhnden g6zil yrlmıyan birisidir. RUt- katil sıfatile tarafrmızdan muka!ıele 

'bat mtnlrlm evftl değfl, ea.8118lan- göreeeff., kendisinin malumu o1tnalı 
Jnm bDdlTdift gibi miralaydrr. idi. CMOsluk faaliyeti, ordnyu fnkı-

SIU1M'I ela ~ 1'J .\lm&D. Ql- Uba ~.iki &ibi esaa cüı·ümlerile ida· 

-1-
Bundan iki sene evvel Yedikulede 

(Şark idman kulübü) (Hanılet) 1 tem 
sil etmişti. 

Böy1e zor bir eseri oynıyan genç
ler arasında Mlhassa naazrı dikkati 
ce1be-den bir ~i v:ırdır. 

Nihat bey. Nihat bey o zaman
dan berj birçok oyunlarda muva.ffa- 1 

kıyet göst.erıdi. Son defa onu genç
ler temaşa grubunun son provasında 
gördüm. 

Suallerimi sorduın: 
Nihat bey biraz düşündü ve sonra 

sö-u şöyle başlaclıı: 
- Pek küçükten beri temaşayı çok 

severim. l1k defa sahneye (Molye
.J'in) (Zornik!h) komedisinde Uiisrev 
~Y. ~lilne ç~~ · 

Tnkı!Ap liseleri talebesinden blr grup . 
Bu CJers senesi başlangıcında. Js,./ bahsetmeyi faydalı bulduk'.: 

tanbul yeni bir mektep dalıa kazandı: Trabzon meb'usu Nebi zade Bam .. 
"İııkı1Ap liseleri,,. di beyin teşebbüsile açılan ve daha 

Bu irfan yurdundan bir nebze şimdiden pek faz1a rağbete mazhar 
_ ................... - .................... _.__ olan bu ilim müessesesi ~alışmakta .. 

dir. dır. İnkılap liselerinde talebe ara.-
Çaılıştığım sahneler, Güzel san'at- sından vücude getirilen beş komisyon 

lar birliği, Şa11k f dm an kulübü ve bir- müdür ve müessisin riyaseti altında 
kaç hususi ve umumt sahnedir. faaliyete geçmiştir. Bunlar spor, ko

Hali hazırda gençler temaşa gru- o~ratif, müsamere, ev idaresi ve 
bunda çalışmaktayım. iaşe komisyonlandır. 

Darülbedayi artistlerinden, Şazi- Vücude getirilen kooperatif teşki· 
ye, Halide, Neyire, Bed!a hanımlarla tr tahminin fe\•kinde bir rağbet gi;r. 
Galip, Hazım, Küçük Kemal, Behzat, müştür. Mektep idaresi yakında bll 
Emin Beliğ beylere karşı hikmetim teşkilatı genişletecek ve mesaisini da-
pek derindir. ha birçok faydalı sahalara teşmil e-

Rejisör Ertuğrul Muhsin beyi decektir. 
ilstat olarak kabul edeceğim. Fakat 'l'alebenin bedii ihtiyaçlarım temin 
Güzel san'at1ar birliğintlekj temaşa. maksadile mektebe radyo konulmuş. 
derslerinden (40 • 50) talipten süzüle, talebe arasından bir orkestra heyeti 
süzüle kalan ve nihayet tiyatro mek- seçilmiştir. Aynca müsait zaınanla· 

·cenç1er Temaşa grubundan Nihat B. d ra mahsus olmak üzere bilardo ve 
Maksadını Ve d'Dyem sın' "'ma ar- tebinin açılmasına kadar sebat e en 

1 
h 

1 ö"' ~ ı sair birçok nezih oyun ar azır an-listi olabilmek ve bu sarada muvaf- beş, altı amatörü himayesine a ma-

masına müteessif im; kalbimde bu bir __ m-:ış=t;;;rr;;;.==========~fak plibilmekliğimd1. 
Güzel san'atıar birliğinde üç sene acı hüsran oldu. 

devam eden derslerinde muhterem ho Raşit Riza ve Erciiment Behzat 
calarrm, Cel!l Tahsin, Galip, Kemal beyleri de kıymetli san'atkarlar .diye 
Emin, Halit Fahri beyf endil~re med- hörmetle takdir ederim. 

Avrupa ve Amerika artistlerinden yunu şükranrm. . 
en ziyade sevdiğim Adolf MenJu, Şimdiye kadar etüt ettiğim e5!1· Emil Yanings, müteveffa. Lon Şaney, 

ler içinde en ziyade muvaffak oldu-

Yeni bllmecemiz 

Altı harCli bir şehirim. 3, 4, 5, 6 
ıncı harflerim iki manaya delalet e
der. Biri bir renktir, diğeri ise üstü
ne bastığımız bir şeydir. Birinci, f. 
kinci harflerim zaman manasına ge
lir. 

ğum Hamlet piyesinde (Laertüs) ro- Greta Garbo, Moris Şövalyedir. Ede
IU olınıuştıur. Piyeste duyduğum he- biyaıtJa sporla alakadarım. Hayatı-

yecanın hayabmda hiçbir mislin! ta- mın so~una kadar sahnede lmlmak 1 Geçen haftaki bilmecemiz 1 
savvur edemem. En ziyade muvaf- ve orada temaşaperv~ranın alkışları . 
fak olduğum, komedilerden zi ade, arasında ölmek ist~rım. . . Geçen. haha.ki bilmecemizin halledil-
f · 1 da Y Necmettın Sabrı miş şeklı : "Horoz,, dur. acıa ar ve bunlar da gene tipler- •••••••••••••••••••••••••••••••u•n•u•••••••••••••••u••••••••••••• ~ ........... f ak d"l • • ................................................... ~ Gençlere muva ( ıyet ı erız. 
cek izciler bugün saat (21) de ha· ederız. 
reket edeceklerdir. cumhuriyet mahfellnln mUsa· Gençler temaşa grubunun 

Istanb ld ~·dec k ı · ·ı meresi mUsameresi u an t;ı e o an ızcı er ·· 1 • 
1 d • Haber aldığımıza göre Cümhuri- 29, 30 perşembe ve cuma gun erı şun ar ır. . .. 
L b l I' f G 1 ta . t mahfeli (30) teşrinievel cuma gü- saat 3,30 da yeni hır musarnere vere-
~n u ek1:·' !s:ik~·ıs~.ray. lisesı, y: Galatasaraydaki merkezinde yeni cek olan (Gençler temaşa grubu) fa. 

~ua luni mi K bı, tacı r a , ısesı, H.ay: :·r müsamere verecektir. Bu müsame rafmdan Vedat Nedim beyin (Kör) 
nye ses, a a ~ ıses., Feyzıatı ı k . • dek' . ak' ·r Gen"-r 'd" rede gençler şu eşerleri oynıyaca - ısmın ı eserı oynanac "" . :ı 

ıs~c!ı~rimize iyi seyahatler temenni ıardıır. Yağ kandili, Seni boğarım. lere muvaffakıyd dileıiz. 
mı hak etmiştir. 

Orduyu isyana teş"ik ettiğini biz.. 
zat işiten bir asker içeli. getirilecek
tir.,, 

Bir küçük zabit içeri getirildi. Bu 
adam. benim Rus siperlerindeki f aa· 
Iiyetimi anlattı. Şuşkinin iddiası sa
miin tarafından hakikat olarak ta
nınmıştı. 

Şuşkin Golbanın iç.eri g-etirilmesi· 
nf emretti, Süngüler arasında 02-
Golba sa1ona getirildi. Golba beni 
gönnüyordu. 

Reis: 
(Golba) dedi (sen Rus istihbaratı 

zabitanmdan Maks Vildi tanıyorsun 
değil mi?) 

(Evet •H• Tıanııyorum.) 
(Şimdi bu adamı tekrar görsen 

tanır mısrn?) 

(Evet.) 
(l\faks ViJd büyük müdür, kü

çük mü?) 
(Çok büyüktür.) Golba bunu söy

ledikten sonra kendisine gösterilen 
190 santimetre boyundaki zabite ba
kıyordu, Reis devamla: 

- Maka Vild bu kadar büyük uıü-
dürl l 

_ Daha büyüktür. 

_ Golba yanılmıyorsun ya~ 
- Hayır .. 
_ Vücut itibarile ince midir yoksa 

biraz dolgunca mı? 

- İncedir? 
_ Ben evvela 190 santimetrelik rus 

zabiti kadar uzun boylu değildim. Sa
niyen vücutça da ince denilerniyecek 
derecede dolgundum. 

Şuşkin hiddetle Golbanın gözleri
ne bakıyordu. Bağırdı: 

- Golba! Meselede seniu de haya
tın mevzuu bahistir. O adaınu tanıdı
ğın takdirde af folunacaksın !,, 

Reis heyecanla, hiddetli Şuşkine 
döndü: 

- Kaymakam bey, celseyi ben ida
re ediyorum. Binaenaleyh sualleı·i 

benim sormaklığrm icap eder. Şahit
lerle bu tarzda konuşmıya mezun 
değilsiniz I 

Reis Golbaya döndii: 
- Golba geriye dön, arkanda du

ran şahsa bak. Bunun alman istih
barat zabiti Maks Vild olup olmadığı
nı bana söyle ı 

Bir saniye için iki çift göz bhibi
rin.in ıllenıi~ ldat ~ ~ ~ 

muştu. l\lüt.eakiben Golba yüksek ve 
sarih bir surette dedi ki: 

- Hayır ... Bu adam l\faks Vild de
ğildir ! 

Şuşkin yerinden frrladr. Sert sert 
02 Golbanın yüzüne baldı. Bağrıyor 
du. 

- Onu tanıdığın halde yalan s(ty. 
lüyorsun it oğlu! 

C..olba dışan çıkarlıdı. Golbanın 

yüzünde heyecandan eser yoktu. 1 
kinci ve son defa olmak üzere Golba 
gözlerimin i~ine bakıyordu. 

Bu, celı;;enin en heyecanlı safhasını 
teşkil etmişti. Salondaki zabitan müt 
hiş gürültü yapıyorlardı. Benim se
vincim tarif olunmıyacak derecede 
idi. Bu hakkı bana Golba bahşetmiş 
ti. Onun da hayatını ben Plozakda 
kendi.sine bağışlamıştrm. 

Küçük bir sükuttan sonra Şuşkin 
söze başladı. Hakim benden oldukça. 
uzaktaydı. Şuşkinin söze başlaması 
üurine içimde ümitsizlikler baş gi)s.. 
terdi. Şuşkin yeniden ıtb.:tmatiJe 
salonu gürUJtülere boğmuştu. Her 
söylediği kelimede bana. karşt duydu
ğu, garez, kin, hissediliyordu. Şuşki• 
so~ ııa.Cerw oınaımaya başlndı. 

-Biuııedi-
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Dünyanın meşhur plaj ve 
eğlence adası Lido 

ıç Venedikte gUrülmlyen çlçekll, çemenlt, 
muntazam bulvarlar ve yeni binalar 

nerededir? 
Venedikte birkaç gün yaşıyan n

adanı, ömründe hatır n hayalinden 
ıeçmiyecek bir hasret duyuyor: Te
kerlek hasreti. 

Arabası, otomobili, otohi.isil, tram
nyı, bisikleti, motosikleti olmıyan 
oeJıir. 

Herbiri ytizlerce sene evvel yapıl· 
mış binaların gfrft mimarisi gözleri· 
mi yordu. Du şehirde enelerden beri 
tek yeni bina yapılmamış mrdır? 

Venedfğin karışık ve haşyet verl
ef sokaklarından zB'ma.n da yolcular 
gibi lirperert.k mi geçiyor? 

Mi.safirlerine kıymetli dostlult ve 
refakatlni bahşetmek için bizimle be· 
raber Venedffe gelmiş olan sefiri· 
miz Stıat Bey, bu merakımı giderdi. 
Venediğin kıırşuıında tabii bir dalga
kıran gibi uzanan Lldo adasına git
tnc. 

Meşhur J.ido.. Altmış sene enel 
düz bir topra~ parçasından ibaret 
iken bagUn senenin iki yaz ayında 
dUnyanm bfit',\n zenginlerini t-0plıya. 
eak ve ef lendlrecek bir cazibe kaza. 
nan Lido. 

Ltdo bizim BUyUkadanın düzü, 
uzunu ve •. medeni ve mamuru. 

Motör, adanın güzel rıhtımın:!. ya. 
naşıp da karaya ayak bastığımız za. 
man önce tramvay gördüğüm ~ e· 
Tindim. Otomobil, araba gözlerimi 
aydınlattı. Küçük ve güzel çarşı. 
BUyUk ve güzel binalar ve.. güzel, 
güzel, gUzel yollar. 

Adayı araba ile baştan başa dolaş. 
tık. Temiz ve muntazam bahçeler 
içinde, ağaçlar, çiçekler, paı-rnak -
Jıklar arasında tatlı, sevimli, sıcak 
istirahat yuvaları. E\•, otel, otel, ev, 
otel. Nihayet meşhur, hli) ük, mun
tazam ,.e geniş plılj. 

l\le\-sim geçtiği için büyük Eksel
siyör oteli kapalıydı ,.e sahilde biz
den .J>a.~ka kimse yoktu. Ayaklarım ız 
yumuşak, harikulade ince ' 'e metre
lerce devam eden kumlarn gömiilerek 
dolaşırken engin ,.e rü1.gı1rsız deniz, 
hafif terennümlerle uzanıyor. luvrı
lryor, daha otuz gün evw•l bu plajda 
ne asabt ve muhteşem, yılan sırtların 
uzanıp yattığını, ve vücutlerin kıvrı

lıp büküldüğUnü ne arzulu ayakların 
ve kolların gerilip uzandığını anki 
gizli fı ıltılarla hatırlatıyor ve ha
rali oyalıyordu. Sahilde sırn, sıra gö
zün alabildiğine uza.nan orunrna o
dıllarına baktım, sonuncusunu göre
medim. 

Lidonun iki tarafı ağaçlı, temiz as
falt sokaklarında tek atlı araba, 
muntazam bir seyir ve ahenkle iler
lerken sararmış yapraklar yıJlumu • 
zun üstüne asabi raşelerle kıvrılarak 
dökülilyordu. 

Lido, güzel; yeni evler, yeni yol· 
lar, yeni bahçeler, yeni oteller, yeni 
mimari, yeni şehir güzel; f .ıkat sene
nin iki yaz ayında yaşıya!t, plfijı boş, 
otelleri lmpalı, evlerinin pencerelerin
deki kepenkleri inmiş Lido, hu sa
rarmış meraretli sonbahar içinde bo
şalmış bir mahfazaya benziyoı. 

Venedikte yeni bina, yen; şehir, 
yeni yol görmek için bu meı>hur eğ
lence adasına kadar gelmiye lüzum 
yokmuş; bunu sonra öğrendinı. 

Şehir, Sen Mark meydanının !'O· 

]unda sahilde Sent Elenaya doğru 

teve~ü ediyor. Bir akşam. tek başı
ma bu tarafa giden yollara düştlim. 
Bir müddet eski Venedik elleri, karı
şık ve dolambaçlı S-Okaklar devam et
ti; büyiik bir parkla karşılaştım: U
mumi bahçe. Yayan bir çeyrekten faz 
la süren güzel bir rıhtrmı var. Bir 
tarafta deniz, bir tarafta ağaçlar, 

tarhlar, he} keller. 
Tahta sıralardan birinin üzrine o

turdum. Uzakta Sen Ciyovanni adası
nın kilisesi üstünde güneş, bir devrin 
inhldamı halinde yıkılıyordu. 

Venediğin lrn güzel umumi bahçe
sinden sonra manzara birden değişti: 
iç Venedikte görülmiyen çiçekli, ~e
menli, munta1.am bul\'2!rlar, geniş so
kaklnr, e ki üslQp mt•hafazn edilmek 
üzere yapılmıs, büyük, ' güzel, beto
narme, aydınlık, sıhhi apartınıanlnr! 

Venedikte yenilik, mühim bir ŞCY· 
dir. Köhne bir tarih, şehrin hu uzak 
mahallelerinde, başını kaldırımlara 

koymuş, can veriy01·. Bu ihtilaçlı Ö· 

Jiim bana ~e,·inç ve huzur getirdi. 
Yenediktt-n yeni mahalleleri gör

meden aynlsaydım, şehir hayalimde 
ebediyyen ~nc-erelri birib!rinc casus 
gözleri gibi hakan asrrlık korkunç 
binaların dar veya aydınlık geçitleri, 
biribirini kesen, biribiriııe giren knn
şık ,.e karanlık yollar, köpriiler 
rütubetli ve küflü yüksek du,·arlar 
halinde ya ıyncaktı. Öyle duvarlar 
ve yollar ki haşyet ''eren gölgeleri i
rlnde tepeden tırnağa kadaı· zırhlı ve 
elleri mızraklr şövalyeler, önlerinden 
ka~an yalınayak esirleri koğn1ıyorlar 
sanılır! 

Refik Ahmet 
\ , 
Balkan Kenferansının Son lctimaı 

[ Üsttarafı 1 inci s:ıyıfımııda ] 

gi şehirde yapılacağı kararlaş
brılacaktır. 

Konferans umuıni heyeti dün 
iki buçukta Hasan beyin riyase
tinde yine Yıldıı:da toplanmış, 
fakat murahhaslardan bir kısmı 
iştirak etmemiştir. içtimada ev
veli . Yunan murahhaslarından 
Madam Aleluandra söz alarak 

demiştir ki: 
"- Birçok memleketlerin ka-

tıunlanna g6re bir ecnebi ile 
evlenen bir kadm kendi tabiiyeti-
ni kaybeder. Fakat umuıııibarp 
ten sonra, erkek ve kadın ara· 
ıındakı bu mfisavatsızhğın kal· 
dınlması umumi bir kanaat ha· 
lini aldı. Fransa bu hususta ilk 
hareketi yapmıı ve bir kanun 
kabul etmiştir. Bu kanuna göre 
bu ecnebi ile evlenen kadına iki 
tab!iy~tt!n birini tayin hakkı 
vcnlmıştır. Sonra Belçika da ay· 
ni csuı bir kanunla kabul etti. 
TDrkiyede de b8yle bir kanun 
vardır ve bu suretle Türk kadı
nı tabiiyetini muhafaza edebil-
mektedir. Fakat bunun da eksik 
tarafları vardır. Çünkü bir ec· 
nebi ile evlendikten sonra eski 
tabiiyetinde ~alan bir Türk ka· 

• 

dınını kocasının mensup olduğu 
hükumetin kanunu kendi tabiiye
tinde addetmektedir. Bu suretle 
bu kadın iki devletin tabası olu-
yor.,. . 

Bunun üzerine içtimai siyaset 
komisyonu şu kararı vermiştir: 

,. ikinci Balkan konferansı bir 
ecnebi ile evlenen bir kadının 
kendi tabiiyetini muhafaza etmesi 
ve kadının tabiiyetini degİftİr· 
ınesi hususunda erkeklere ait 
hükümlere tabi tutulması temen
nisini izhar eder.,, 

Bundan sonra Yunan murah
baslarandan M. Kassimati söz 
alarak şunları siSylemittir: 

- Usul hakkında baı:ı şeyler 
söyliyeceğim. iki gUn evvel bü· 
tün adli meselelerin adli komis· 
yona havalesini kabul ctmittik. 
içtimai siyaset komisyonunun bu 
kararı da adli komisyonca tetkik 
edilmelidir. 

Bundan sonra Romanya mu-
rabbaslarından Prenses Kanta
göze bir nutuk söylemiş ve de
miştir ki: 

"- Mesele adli olmakla bera
ber daha ziyade içtimaidir. Bu 
vaziyet karşısında şunları teklif 
ediyorum: 

1 - Evlenen kadın tabiiyetini 
muhafaza eder. 

2 - Ayni tabiiyetten olmıyan 

karı koca, biribirlerinio rızaları 
olmadan tabiiyet değiştiremezler.,, 

Bunu müteakip Yunan mu
rahhaslarından M. Svolas mese· 
lenin adli komisyona gitmesinin 
doğru olmadığım söyliyerek de
miştir ki: 

11
- Açık konuşmahyız. Ya 

kabul ediyoruz, yahut etmiyoruz. 
Meseleyi adli komisyona haYale 
etmek açık konuşmaktan çekin
diğimiz zannı uyandırır·,, 

Bu sözler kadın murabhasla· 
rın alkışlarını davet etmiştir. 

Bu arada Sırp murabbası To· 
paloviç, Yunan başmurahhası 
M. Papanastasyo da fikirlerini 
.söyledikten sonra meselenin adli 
komisyona havalesi hakkında M. 
Kassimatisin teklifi reddedilerek 
içtimai siyaset komisyonunun 
kararı kabul edildi. 

Bundan sonra içtimai siyaset 
komisyonu namına Yugoslav mu-
rahbaaslarından M. Popoviç me
sai ve seyrüsefer serbestisi hak
kındaki raporunu okudu. Ra· 
porda şunlar teklif ediliyordu: 
1- Balkanlar arasındaki ıey

rüseferde mecburi pasaport vi· 
zelerinin kaldırılması temennisi. 

2- Balkanlar arasında bir me· 
ıai ofisi teşkili. 

Bu rapor reye konuldu ve 
kabul edildi. Sonra murahhasla
rımızdan ve fikri yakınlaşma ko· 
misyonu mazbata muharriri Fa· 
ııl Ahmet bey komisyon raporu· 
nu okudu. Çok uzun olan rapor
da komisyon ruznamesinde mev
cut olmıyan bir çok mevzulara 
temas ediliyor Ye bu meseleler 
hakkında verilen karar zikre· 
diliyordu. 

M. Papanas•asyo bu noktaya 
itiraz ederek, rapordaki fikirleri 
kabul ettiğini, fakat komisyon 
çok geniş bir program hazırladı
ğı için bunları tatbik etmek çok 
müşkül olduğunu söyledi. Ve 
"Herşeyi yapmak mecburiyetin
deyiz. Fakat hepsini birden yap-
mak isters k korkarım ki birçok 

müşkülatla karşılaşacağız,, dedi. 
Buna Fazıl Ahmet Bey cevap 
verdi. Neticede mesele reye ko
nuldu. Ve rapordaki kararlardan 
komisyon ruzna01esinde mevcut 
olanlar aynen kabul, diğerleri 
temenni mahiyetinde sayılarak 
konferans meclisine havale edil
di. Daha sonra ikbsadi komis
yon namma söz alan Yunan 
murabbaslarından M. Bakalhasi 
balkan memleketleri tütün zira· 
atını himaye ve tanzim için 
alakadar bükü01etler tarafından 
Enterbalkanik bir tütün ofisi 
teşkili hekkındaki raporu okudu. 
Bu rapor da reye konarak kabul 
edildi. 

iktisadi komisyonun diğer iki 
raporu da okunarak kabul edil-
dikten sonra saat 17 de içtimna 
nihayet verildi. 

isaflr gazeteciler 
Misafir Yunan ve Bulgar ga

zeteciler de dün akşam murah· 
haslarla birlikte Ankaraya git
miılerdir. 

Romanyada ermeniler 
Ealkan Jc,ınf eransmda Romanya 

murahha !arından (l\l. 'l'ranko Ya
şi) el'.men!ce Varlur gaze~:>ine şu 

beyanatta bulunmuştur: 
- Den aslen ermeniyinı. Ecdadın1 

ermenilerin tarihi merkezi hükt.1meti 
olan Ani şehri inkıraz lıulduktan 
sonra Romanyaya yerleşmişlerdir. 

Den TransilYanyada doğdum, 
ve şimdi 58 yaşındayım. Romanyada 
iş nezaretini hm yaptım ve bu şuhe· 
Yi iki sene idare ettim • _ 

1926 dan 1927 e kadar iş ve .mua
veneti içtimaiye nazırı idim, işçilere 
ve bilhassa ermenilere nıua\enette 

bulundum. nomanya lıiikGmeti, ça. 
lışkan bir millet olan ermeni tf'l>aa
lnrından memnundur. Ermeniler ka
biliyetlerini hirçok sahalarda inkişaf 
ettiriyorlar. Birçok memur \'e hatta 
yiiksek memur ()lan ermeniler \'ar
dır. 

Fer h sinemada 
Bu nkş4m Sahir opereti Ustanbul Gülü) 

Nuvart Suat H. ın temsili fe\•kalAdesi, 
Maistro M. Kopocelli. 

1 Mahkeme ve icra lıanıarr 1 ı Gün Un Muhtırası J 
lstanbul beşinci ic~a mcmm·luğun· ~ 

dan: ,.__T_a_k_v.im----Pa•z•a·rt-es•i•2•6•T•e-şrinf•'-ev•v-";"'el 
Mahcuz ,.e furuhtu mukarrer ka- 10 uncu ay l93l . 12 CernaziyülAhır ısSo 

sa, koltuk, sandalya, masa ve üç top Senenin geçen günleri: 299 kalım günler: 
pantoluk kumaş 31 - 10 - 9) 1 tai- 66. 
hine müsadif cumarte~i günü saat GUneş-Doğuşu: 6,~l: Banşt 17,17 
12 den 14 e kadar Gala~adıt Büyük Namaz vakitleri - Sab:ıh: 4,5!>. 
millet hanında 37 numaralı oda de· Üğlc: ı 1,58: ikindi 14,55: Akşam: 17,17. 
rununda satılacağından talip olanla- Yatsı: 18,49. imsak: 4,41 
nn ye\'ltli mezktirda mahnllinde hn- Hava - Dünkü hararet ıuamf) 21 
zır bulunma1an ilan olunur. (1910) (asgari) 15 Bugün rüzgıır lodostan 010· 

tedil esecek, ha\'a hafif bulutlu olacakU!·, 
Kartal icra memurluğundan: 
ŞUkrü ve Bahri efendilerle Lütfiye 

ve Namiye ve Hasane hanımların şa
yian ve mUştereken mutasarrıf ol
dukları Kartalda Yukarı mahallede 
yüz on lira kıymeti muhammeneli 17 
numaralı hane Ye arsanın izalei şu

yuu zımnında açık arttırma ile 2 -
11 - 931 cumartesi günü saat 1;; tc 
ihalesi icra kılrnacağından 4 - 11 -
931 tarihinden itibaren ş:ırtnamesini 
görmek istiyenlerin yUzde on pey ak
çesile Kartal sulh icra ın:ı mlira
caatlcrl ilan olunur. (1909) 

Amasya icra memurluğundan: 
Ofun Kadnhor köyünden gaip Ko

finn oğlu Mustafa ,.e biraderi Ahmet 
tarafına: 

l\famasyada Hacı Süleyman zade 
Cemalettin efendi icraya müracaat.. 
la alacağı olan 150 lira 50 1\Ut'UŞ huk
kında ilfınen tebligat ifa<,ını talep 
eylemiş ,.e bu talebine ve iflas kanıı
nunun 27 inci maddesine muvafık 
bulunmuş olduğundan borcun w 
masraflann lü gün zarf ındr. ödenme
si ve borcun umumuna veya bir kıs· 
mına ,.e yahut alacaklının takibat ic
rası hakkına dair itirazınız varsa ta
rihi ilı'lndan itibaren 7 giin 1.arfında 
bildirmeniz. Borç ödenmediği ve İli· 
raz edilmedği taikdirde icraya devam 
edileceği tebligat makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (1612) 

Giresun icra mcmu rluğu11dan: 
Giresunun Kal'a mahallesinden 

Halil efincli oğlu :dustafa HulQ i e
fendiye Giresun asliye hukul: mahkc· 
mesinin 9 - 2 - 930 tarih \'t' (:117) 
numaralı Jfızimülinfaz iltlmına müs
tenit (610) lira ve sulh hukuk mah· 
kemesinin 4 ağustos 2 tarih " 
3412 - 3904 numaralı tenf ı zi lfm m 
ilamına mü tenit (250) lira borçlu 
Giresunun Kal'a mahalles~ncle mu
kim mübadil eşhastan mal miidürü 
oğ'ullarından Etem oğlu Sam: efen
di ye tebliğ edilmek üzere mübaşire 
tevdi olunan ödeme emirlerine mu
maileyhin Gircsundaki ikametgtıhı · 
nı terketmis,nereye gitti~inin Ye ika-

:. d ~ 
metkfıhının meçhul bulunmu!;l ol ııgn 
~erh nrilerek iade edilmiş olduğun
:. 
dan (610) liranın 30 kfınunuevvel ~28 
ve 250 liranın 9 haziran 928 tarihin
den itibaren faizlerile birliktn haciz 
yoluyla . tahsili talep edilme ine 
binaen mezkur parayı (15) gün zar
fında ödemediği ve (7) ~iin içinde iti
raz etmediği takdirde cebri icra ile 
tahsil olunacağı tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olun•ır. (j717) 

lstanb11l asliye ma!ıkcmcsl 3 iirı· 
cü lıukuk dairesinden: 

Şehzade başında B:ılah::ın ağa ma
hallesinde Çilingir soltağında 18 nu
maralı dükkl\nın 120 hisse itibarile 
on yedi buçuk şchmine mı~tas:•rrıf o
lan Hatice .Akile hanım yırmı ~enc
denbcri hayat ''e mematı meçhul 
olduğundan uhtei tasarrufundaki 
musakkafat ve mü~tegallah rnl<fi· 
yedeki icarenin f cshile vakfı namına 
tashihi Istanbul evkaf müdüriyeti ta
rafından ikame olunan da\'a üzerine 
mefkudiyeti iddia kılınan mezbure 
Hatice Akile hanımın hayat \'e me
matı hakkmda malumatı olanl:mn 
mahkemeyi haberdar .etrneleıi lüzu
mu ilan olunur. 

lstanhul 8 inci icra daircsinderı: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze a

lınıp satılma ına karar verilen muh
telifülcins paltoluk n elbi c1ik ku· 
maşlar açık arttırma usu1ile ah· 

Radyo 1 --lstanbul radyosu 
Saat 18 den 19 a Kadar gramofoll 

plAklan neşriyııo, 19,30 dan 20,SO a kadar 
birinci kısım saz Tahsin Ef. refakatile 
20 30 dan 21 e kadar Darülbedayi san·· 
ntkArları tarııfından bir temsil 21 deli 
22 ye kadar ikinci kısım saz Zeki B. fll 
iştirakile 22 den 22.30a kadar o~k:estra. 

rvakıt: Abone artlara: , 

1 3 6 12 Aylık 
Dııhllde 150 400 750 1400 Ktırll§ 

Hariçte - 800 1450 2700 ., 

illin artlarımız: 

Resmt Husust 
Sarın JO Kş. 12.50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 ,, 

KUçUk ilan şartlarımızı 

ı 2 3 4 1-10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 saun geçen ilAnlımn fazla 
satırı için 5 kuruş .z.."'mmolcnur 

- ONO~ 
Gnvrı mübadil bonoları üzerine mua· 
mele ) npılır. B:ılıkpazan Maksudlye 

han No. 35 

MEHMET DERViŞ -' 

Muayenehane nakli ---... 

Diş tabibi 

Mehmet Rifat 
Coğaloğlunda, Halk fırkası 
karşısın a 1 ı ı apartımanr, 

3 üncü kat 7 numaraya 

nakletmiştir. ---~ ~----~~~~~~~--~ 
1 LAN 

Türk Anonim Elektrik şirketi iyi ten· 
vir ve evlerde .kullanılan cihazlar hal\• 
.kında alAkadarlara bir cemile olmak üzere 
ve mükemmel rnnldmat alabilmeleri içiflt 
bir mütehassısın her gün saat 14 ten 
I 8 c kadar Metro hanında 2 inci katti 
İli tenvir dairesinde milşterllerln emrin• 
amade bulunduğunu muhterem ahıliy• 
ıırzeyler, ~ 

Jacağından talip <>lanlann 31 teşritıi
evvel 931 tarihine rnüsadif cumarteti 
günü saat 9 ila 11 de Sultnnhaın•;, 
mında l\le 'adet hanı altında 3 ve ~ 
numaralı mağazada hazır lıulunaclJJ 
memuruna müracaat ey1enıeleri ilii
o1unur. 

lstanbul dördüncii icra mcnıurlıf 
ğundan: 

Göztepede Feriklikten miltel•tıli 
Hurşit Pnsa köşkü karşısındaki Jıl' 
nede mukim iken elyevnı i!tametgall' 
meçhul Tahmil ırnmisyonu azayı ~ 
bıkasında Yu uf Ziynettin beye: 

Fatma hanımdan i ·tikraz eyJe01W 
oldu•unuz mebaliğe mukabil ,.efS
en mefruğ folla Gürani ır.nhnllesill' 
de Hayrettin paşa sokağında atik ıı. 
cedit 37 mı 41 numaralı elyevn1 nt" 
sanın nısıf hissesi icra kılınan Jt'lıt
zayedei aleniye neticesinde iki ril~ 
nltmış lirada talibi uhde~ine ihıt1f
kat'iye:si icra kılınmış old1Jğundan ti 
rihi ilfmdan itibaren üc glin zarfıll' 
da birrıza takrir ''enn~niz aksi tsl<• 
tlirde rıza ve takririnize hak1lmı1•• 
rak muamelei tes~iliyenin ifa 1'~ 
lınacağı ikametgahınızın meçhuli)•et 
ne binaen \iç günllik on ihbarnıı111' 
makamına kaim olmak Uıeı·c ilan olır 
nur. (1907) 

Jandarma satın alma komisyonu 
riyasetinden: 

Jaodarma ihtiyacı için 15000 çift ıarı fotin kapalı zarfla 
münakasaya çıkarılmışbr. Taliplerin evsaf ve şartnameyi görmek 
için her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklif mek· 
tuplarile beraber 31-10-931 cumartesi saat 15 te Gedikpaşad• 
jandarma aabn alma komisyonuna müracaatları. (3098) 



K. O. ihtiyacı için 3 kalem malzeme ayrr ayrı sartnamelerle münaka ai rw------------
alenlye usulile satın alınacaktır. lhale tarihleri cins ,.e miktarlar, asağıda j 
l'IMerilmiştir. Taliplerin şartnamesini almak üzere her gün \e rniinaka· 
aya Jştirak edeceklerin de yevmi muayyende K. O. 3. Sa. Al. nom. nuna 

Lüzumu olan 28000 kilo gaz kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. Talipler fartname almak üzere hergün levazım müdOr
Jüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 110 lira 

•llncaatleri. (488) (3446) 
Cinsi Mikrarı 

Gu yalı 
Çres yatı 
Vakum yağı 

Kilo 
4000 
5000 
5000 

Tarihi 

18 - 11 - 931 
18 - 11 - 9:Jl 
IS -11- 931 

PiRE· iSKENDERiYE Postası teminat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya belediyeden 

( IZMIR ) 27 Teşrinievvel irsaliye alınarak bankaya yatırılıp almacak makbuz ve yahut 
Salı 10 da Galata Rıhtımından hükumetçe muteber tanınmış bankaların birinin teminat mektubu 
kalkacaktır. ile olur. Bu şekilde teminat makbuz ve mektubu şar tname, 

Günii Saat 

Çarşamba 
,. 15,:) 

.. 16 
* • * 

AYVALIK SUR'AT POSTASI teklif mektubu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair 
(Mersin) 27 T. evvel Salı 17 vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 16 teşrinisani 

1[. O. kıtaatı ihtiyacı ıçın 8000 
kllo nohut pazarlıkla alınacaktır. 

Pmarlığı Z'1 - 10 - 931 tarih salı 
stbtU saat 15,30 da K. O. Sa. Al. 
K0111. da yapılacaktır. Taliplerin 
prtnameyi almak üzere her gün Ye 
Ulaleye iştirak etmek üzere \0akti mu
ayyende komi yonumuza müracaatla 
n. (483) (3413) 

• • * 
Et•elce pazarlıkla tanıir ettirile

eefi ilan edilen K. O. nun istihkfım 
taburundaki arabalara verilen fiat
Jar haddi itidalde görülnıediğinden 
ffatlar haddi itidalde görüldü~il tak
dirde 28 - 10 - 931 çarsamha günü 
aut 15,30 da pazarlığa dsevam ve iha· 
hil icra kılmacaktır. Taliplerin 
prtnamesini almak ,.e ke ifnameJerl
ni almak üzere Kom. a müracaatta
n. (480) (3410) 

• • • 
Evnlce pazarlıkla alınacağı ilan 

elunan K. O. kıtaatı hayvanatı için 
arpaY'k verilen fiat pahalr görüldU
ftinden fiatlar haddi itidalde görüJ .. 
dUfü takdirde 26 - 10 - 9itl pa1..ar
teei gUnU saat 16 da pazarlıkla iha
lesi fcra edilecektir. Taliplerin şart
namesini almak ve pazarlığa iştirak 
etmek üzere ye\'mi nıezkürda lrn
mJsyonumuza müracaatları. (4 1) 

(3411) 

• • • 

K. O. ihtiyacı için 40 ton benzin de Sirkeci Rıhtımından. 93 ı pazartesi günü saat 15 e kadar daimi encümene veril-
kapalr zarfla münaka aya konmuş- -
tur. ihale i ı _ ıı _ 93l tarih car- 27 Teşrinievvel Salı Trab- melidir. (3451) 
şamha günü saat 14,30 d:ı icra ~lu- zon postası yapılmıyacaktır. Bedeli keşfi 438 Jiradan ibaret olan Fatih hayvan hastaneal 
nacaktır. 'J'alipleıin şartnameyi al- 1 .. •••••••••••ıdJ T 1 1 

tamiratı açık münakasaya konmuştur. a ip er şartnamesinin ve ~t~k küzetre hke~. gün ve ~ünakasaya BARTIN r~~T POST ASI 
•:. ıra e me uzere yennı muayyen- B f evrakı keşfiyesini görmek için hergün levazım mUdürlüğüne 
de teminat ,.e teklifnanıelerile K. o. ar 1 n ya P U rU müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 33 lira teminat il· 
3. Sa. AI. Kom. nuna rnüraca- Her PAZARTESi giın il sa:ıt 18 de zımdır. Teminat nakten kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye 
atleri. (4SS) <3445> Sirkeci rıhtımından hareketle, Ereğli, alınarak bankaya yatırılıp almacak makbuz veyahut hükümetçe • • • z 

onguldak, Banın, Amasra, Kııruc:ışi 1 e, muteber tanınmış bankaların birinden getirilecek mektupla 
K. O. ''e l. inci fırka ihtiyacı Cide iskelelerine arnnet 'ie aynı tarikle olur. Bu şekilde teminat mektup veya makbuzu ile ihale günU 

için sabun kapalı zarfla münakasaya Istınbula a\dct edecckfr. 
konmuştur. lha1esi 16 - 11 - 931 Sirkeci, Yeni 11 n "\o. t 5 Telefon: olan 19-11-931 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Ea· 
tarih pa1..a~ i günü saat U te K. O. 23609 'e 2.~388 cümene müracaat edilmelidir. (3455) 
3. Sa. Al. Kom. da icar edilecektir. ::-=:::::::::::::::::::::··· .. ·~::::::::::::::::::-.::::::: 
Taliplerin şartnameyi almak üzere n Alemdar ı;·de Mehmel H Eyipte GümÜŞSU) u mahallesinde Karyağdı sokağında 3200 
her gün Ye ihaleye iştirak etmek üze-~ Vapurları H metre murabbaı metruk mezarlık arsasının metre murabbaına 
rJ~f vakti} ~luakyye~de teminat ve ~t>k- rıl Lüks ve seri Karadeniz poıtası H 15 kuruş kıymek takdir edilerek evvelce açık müzayedeye vaze• 
ı name erı e onusyonuınuz:ı mura- • :: 

caatıerf. (4 6) (3443) ji Bülent VAPURU ~~ dilmiş ve verilen bedel haddi layıkmda görlllmemiş olduğuudaa 
• * • :1 26 T. evvel a! ihale müddeti 2-11-931 pazar gününe temdit edilmiş olmakla 

16 ıncı fırkanın 4 nu!\1dde bulu· ii p • ii talip olanlar şartnameyi görmek için hergün levazım müdürlüğilne 
nan kıtaatının on bir ?Ylık ekmeği H azartesı H müracaat etmleidir. Müzayedeye girmek için 36 lira teminat il· 
ayrr ayrı şartnamelcrıle kapalı zarf- il :: zımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye 
la miinaknsaya konmuştur. lhJcsi f

1
1 günü akşam saat 18 de Sir· ~i 

25 -11 - 931 tarih çarşamba günü :. keci rıhtımından hareketle H alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veya hükumetçe mu-

saat l"i te meZkur fırka Sa. Al. im· Ü (Zonguldak, İnebolu, Ayancık, i~ teber tanınmıı bankaların birinden getirilfcek n:e:ktupla olur. 

misyonunda icra edilecektir. '.l'alip- H Samsun Ü O du Giresun :: Bu şekilde teminatla beraber yevmi mezkürda saat on bep 
]erin şartnameleri görmek üzere ko- H G" I 'V nye, r 'T b ' ~~ 

. .h 1 . . 1 d :. ore e, akfıkebir ra zon, .. kadar daimi encümene müracaat edilmelidir. (3455) 
~~onumuza ftı aeyeı.tırnce ~~s- . ' . :: ----------------------------ceklerin ye\'mi muayyende mezk(ir U urmene Ve Rize) ye azımet g 
komis)ona müracaatleri. (4gO) (344~) g ve avdet edecektir. f~ Ankara vı·ıayetı·nden·. 

Yerli fabrikalar mamulatından 100 • • • :: y··k · · s· k · H H u ve yolcu ıçın ır ecı· !: 
hin metre boz renkte kaputluk ku· K. O. ve ı. inci fırka kıtaatı ih- :: de Vezir iskele . sokak No.61 :: 1 - Aşağıda isimleri yazılı 40 nevi erzak kapalı zarfla mq kapalı zarna miinakasaya kon- ı· . . 4 ık lı sı •• 
••ftur. ihalesi 14 - ıı - 931 cumar-

1 
ıyac~. ı!;ın alem sebze kapalı ıarf- J acentasine Müracaat. Tel : U münakasaya konulmuştur. 

tal -n-u saat 15 te yapılacaktır. Ta- n munakasaya konmuştur. İhalesi :: 21037 H 2 - Bedeli muhamminenin yüzde 7,5 gv u olan 778 lira 20 ..... ıs ıı 931 t ·1 b ·· .. u • :· il 1 ...ı.- rt . . .. . . - - arı ı çar an1 a gunu ..................... ... .... - ............. ·, k t . t kk t • • t b b' b k kefaletna P e.nn ta nametıını Te numuneı;;ını ..................... ::::••:::nr.s....................... uruş emına ı muva a e ıçın ya mu e er ır an a • 

görmek üzere her gün l\nlrnrada mer- ;.~~~1::a~~.~· T~lip~~~:i:1~~~:·me~~ Kon .. f ... e .. r s mesi ve yahut mubasebei hususiye veznesine teslimi nalık Ziraat 
ke1 satın alma komisyonuna müraca- .. " b kb d' 'flA h t h ·ı.1.t b 

·~~ almak üzere her gün Ye ihaleye i~- ankası mn uz sene ı veya mı ı es am ve a vı a ın mu ue-1ttan ve münakasay.:t iştirak <'decek- - b · h d .. · · • kb 
tirak etmek ilzent Takti muayyende D beye teslimini nahk muhase eı ususiye mü urıyetının ma uz erin o gün ve saatinde teminat ve tek- orillft•ınun ema 

] teminat 'e teklifnamelerile komis- • varakası teklif mektubuna leffedilecektir. if mektuplarının makbu~ mukabiJinde 
nıc.7.kOr komisyon riyasetine müraca- yonumuza müracaatlcri. c4 ı:;7) <344i) netinden: 3 - ihale günü olan 9-11-931 pazarte.i günü aaat lS ten 

atlan. (431) (3125) -,-A-.-.-M-k-.-5-A-.-A-I-. _k_o_m_i_a_y_n_u-,- Tatil münasebetiJe Darülfünun evvel tarifatı kanuniye ve şartname dairesinde hazırlanacak 
• "' • ilanları ilahiyat fakültesi müderrisleri kapalı zarflar encümeni vilayete tevdi edilmiş olacaktır. 

konyadaki kıtaat için hir aylık 11n Piyade atış mektebine ait bir re- tarafından verilmesi mukarrer Nev'i Azami Asgari 
kapalı zarfla münakasaya konmnş- · t ·· d ·ı k f Kilo Kilo 
t ıs ay muzaye c sureit e satılacak on eranslardan sekizincisi ter-
ur. İhalesi 28 - 10 - 931 çar•. :ı ~ba t M.. d 1 t . b' Kuru fasulya 2500 1500 

gUnU saat 15 te yapılacaktır. Ş:ırtna- ır. uzaye esj eşrınıbani 937 Pa· ıye ve içtimaiyat müderrisi Is· 3000 2000 
mevf almak fstiyeınler her gün "e ta- zar günü saat onda l;s?,üdarda Atpa- mail Hakkı B. tarafından teşri· Beypazar pirinç 1500 1000 
llplerln muayyen -san· en evel teminat zannda icra edilecektir. 1'n Hplerin · Makarna 

d mezkur mahalde hazır l>u'.t111mal·,ırı. nıevvelin 26ıncı bugünkü pazar· Yeşı'l mercimek 300 200 ve tekllfnamelerile Konya a askeri 
,. 

4 ı ı · ·· tl (111) (.")," ' .. '-?) teıi günU verilecektir. Konfe- K mızı 300 200 .. 11 ,., ., m:ı ,omısyonuna muracaa a- ır " 
n. (39') (3013) • • • ransrn mevzuu "San'at ve terbi- Yerli nohut 750 500 

• • • Kilo ye,, dir. Barbunya fasulya 400 250 
110000 Süvari Mp. Bu konferanslar umuma mah· Patates 3000 2500 1. ci Kolordu mer~kz kıtaatı için 

ekmek kapalı zarfla münakasaya kon 
muftar. lhalesf 21-11-931 pazartesi 
günU saat ı;; te Afyonkarahisannda 
1. K. O. SA. AL. KO)I. nunda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesini al
mak ve münakasaya lşHrak etmek fü,e. 
re merkez KOM. nuna müracaatınn 

• • • 
(462) (3277) 

bmttteki kıtaat için koyun eti ka;>a· 
Jr zarfla münakasa~ a l<anmuştur. 
lhale9i 27 - 10 - 931 °Salı günü saat 
11 de yapılacaktır. Taliplerin ş:ıttna
mesiai almak üzere Fındıklıda !il. K. 
o. Sa. Al. Kom. nuna \'e nıünaka.sa
ya iştirak edeceklerin f1>minat ,., tek
lif n ehliyetnamelerini muhtevi mek
tup1annı vakti muayyenfnden e\"el Jz. 
mitte 23. F. Sa. AI. l(om. nuna mü
racaatları. ( 430) (3124) 

• * • 
Çatalca müstahkem me\'ki kıtaatı 

için mUbayaa edilecek ahun için ,·e· 
rlJen fiat haddi layık görül mi) erek 
28 - 10 - 931 çarşamba :;ünii iha
lesi icra kılınacaktır. Taliplerin yev
mi mezkQrda Fındıklıda III. K. O. 
Sa. Al. komisyonuna nıüracaatle· 
rf. (489) (3447) 

• • • 
Topçu atış mektebinin üç adet 

ta1ambuı tamiratı 31 - 10 - 931 CU· 

martesf gttnU saat 16,30 da pazarlık 
la yaptınlacaktır. Taliplerinin şart
nameyi almak Ye keşif name.} i görmek 
üzere her gün ''e ihaleye i5tirak 
etmek Uzere muayyen 'ak tinde Fın
d*lıda m. K. O. -Sa. Al. Kom. 
•lracaatleri. ~(91) (34!9) 

l:iOOOO Topçu nakliye Mp. sus olup ilahiyat fakültesi ders· Sade yağı 2500 1700 
100000 Topçu atış l\1p. h · · 800 500 

0000 Ölçme taburu anesınde saaat 16 dadır. (2183) Beyaz peynır 

11000 Gülhane ha tanesi Matbuat sergisi için KZeayş;~ yag-ı 460000 24~ 
:;ooo l\laltepe 1i esi bi • 
7000 Gedikli küçiik zabit I r rıca Zeytin tanesi 300 200 

70000 l\larlli) c l\lp. stanbul matbuat cemiyeti reisli· Siı ke 300 200 
rı:ı:1000 Yekun ğindcn: Soğan 2000 1500 
mıo 1 teşrinisani 1931 ilk türk gnzete- Şeker 2500 2000 

si çıktığının .) üzüncü :l ıl dörıiimüne 
3900 Tıbbiye Mp. tesadüf edi.>or. CcıniHtinıiı 

0 
giin Tuz 500 400 

80000
5:l()(J Tatbikat Has. lsta.nbulda bir rnntlıunt sergisi acn· Soda 600 500 

Piyade l\lp. kt S S b 00 00 
7ROO Kuleli lisesi ca ır. ergi ilk gündenberi cıkan a un 15 10 
3-ı00 Çengelköy Or. l\fp. gnzet~ 'e mecmualardan nünnın"ler Amasya bamya 40 25 

arzedı) or. Fıstık 15 10 33000 Da.)tar Mp. , 
fürki.)ede en son g·· h ft .,.. 

133700 Yekun · · d un, a a "' Ceviz içi 40 20 
ay ıç n e çıkan nü halarla ..,erginin 

Yuka11da i im ve miktarları :razılı 
mahallere iki şartnamede olarak pa
zarlıkla ot satın alınacaktır. Pa
zarlığı 31 te rinie\ \'el 931 cumartesı 
giinü aat l6 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mah uı:unda ic
ra edilecektir. Taliı>leıfo sartname· 
lerini görmek i~in komiı:.yona miira
caatleri ''e iı; tirak için ele vakti rnu
an eninde hazır hulunmaları.. (114} 

(3158) 
"' * • 

A keri mektep ve Hastaneler ih. 
tiyacı icin beş sartnamedc beşer bin 
kilodan 20,000 kilo l>eyaz peynir pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

tamamlanmasını aı zu eden cemi) eti- S;ılça 400 300 
miz rica edi.)or: Pekmez lS<i 100 

Gerek l tnnbulda ,e gerek memle- Tahin 150 100 
ketin baska yerleı ınde çıl~makta olan Çay 20 15 
gazete ve mecmua sahipleri ı ir te!';- Sarmısak 40 30 
rinisani 1931 nbahı erken' c:ıeıgidc Erik kurusu 150 100 
bulunup teşhir edilecek sur~tte ye- Çekirdeksiz üzüm 300 250 
tistirilebilecek en son çıkanlurındr.n 300 200 

incir ikiser nii hasını Ankam caddesinde 
Orhanbey hanındaki cem·yet mcrkc· Limon 2500 adet 2000 
zine elden veya posta ile tevdi bu· Yaprak 100 kilo 50 
yursunlar. Un 2000 1500 

ZAYILER 

Emniyet Sandıgı nı "dürlriiiiimtcn: 
ı:mniyct S <lı ın · dürlüı";inden: 

irmik kaim 100 70 
100 70 
100 70 

Hal11 i.} e mızıka ında t ııail Sefa 
l>tıy 10 <'.) lül 931 tarihinde ~···ndı ;ıını
za bıral.tı ı paıa ıçin \eıılcıı 73J97 

cektir. Taliplerin şartnamelerini numaralı cüzdanı ka) be•1iı~'ini söyle. 
görmek için komi~rona miiracaatlcrı miştir. Yeni i ' ıilt'ct?ğfoden e ki 
ve iştirak için de vakti muan eninde cüzdanın hükmu olmadıg' ilaa olu
~ır bulunmalan. (113) (3457) l nur. (1909) 

:u teı:.rinie\'vel 931 cumartesi günü 
saat 16 ya kadar Harbiye mektebin
deki mahalli mahsusunda icra edile-

irmik ince 
Tel şehriye 
Arpa ,, 
Pirincunu 
Kırmızı biber 
Bahar 

200 150 
70 30 
ıs ıo 
30 20 kutu 

Kara biber 
Salep 

10 5 
10 5 



Ba 
Nedir 
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Çocuklare} mahsus 
HAYAT KiTABI -

NIN 

• 

Bay at· Kam il arası 

G b dil kd k ~
VAKITın~:°1 

ayrı mü a i er ta iri ıy- ~il 
met Komisyonu Riyasetinden: u~H,~ÜZi!~~~~ 

Mis fabrikası rnUstahzeratı 

K 1 1181 d Kolonya, ltvanta, esans, diş macıınu arar numara arı en yağsız krem, podrıı, gliserin sabunu ve 

k 1 G •• b d · ı ı • briyantin. MJs müstahztraunı bir defa yu arı o an ayrı mu a 1 erın tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

yüzde yirmi hesabile bonola- Para kazand1rıroruz 
lstanbulda, taşra vilayetlerinde, ka-

rln 1 almak üzere teşrinievvelin zalarda Memur ve memure istiyoruz, 
işinize, vazif enize halel gelmiyecektir. 26 ıncı Pazartesi günü saat bize mektupla sorunuz içine 6 kuruş-
luk pul koyunuz. (1841) 

1 O dan 16 ya kadar Komis- ısıanbuı postancsi.Y1de s4s 

1 ( 3 5 9) Size yardım edeceıız y_ona müracaat arı. 4 Davalı işleriniz için aı;o/wta, mah-
kemeye müracaattan evvel bize saat :::::::: .. ..:ıı:::::=:::r:::::.::::::!!P.::n:~--------=====::::::ı ••••::.:: -=== PE .. - ........... - ...... .ı;;===ıii .. ···---.:ı: .. ___........... 9 - 12 arasında geliniz. (1841) 

ii~~i Zafiyeti umumiye, iştahSJzlık ve' ~u·v=-zlik halitında b;fy~~ .. ~.i~~~ lstan'bul 4 iincii mkıf han 
1 f d · · ı Asmakcıt 29 {' ai e ve tesırı görn en em -------------

!~;!, F o s F A T L 1 mı ıa:~:A: ~a~t~~A~~·,i::~~!~c~~: 
İ: R h:: seniz kefaletle 50 liraya kadar para alı-

••!i.~:·. ş A K M A L T I:~:~:.!:.· bilirsiniz. 9- 12 arasında müracaat. Se-:t nelik faiz ve komisyon yüzde J 2. 
r·ı ~·· Istanbul dördüncü Vakıfhan 

fi~~~ H U L A S A S I m~ asmakat 29 

:r.ı K il H mı k .ı. u anıoız. er Eczanede Sablır. ••.• Eski bir ban a memuru tara-
::: :::: b 

m:.:r. ::::eeır:-·=- .. - ..... _ om:::: fından ameli bir tarzda muhasebe. an-
i.::a.'iiSltL!:!!E:::J!i===-.. • ....... :::::·--::=-:-::a::.::.":L==i-~=:::::::::5:=::::::::::::::: ka muamclAtı ve F'ransızca dcrsJcri, Şi~li 

Adapazarı 
sinden: 

belediye-
• 

Osmanbey Kiraz sokak No. 21 Klymis 
Efendiye müracat. (1896) 

ımımm ııı~mı~ ıı~mınıım~ıınıınıııııını 

_..,~~~~:"!llll!'l~~'i"."9l'~~M2!~ 

Yüksek Orman rnektebi ı:e 

törlüğünden: 
28-l0-931 tarihinde ihalesi ilan edilen Orman Ameliyat mek· 

tebine ait kamyonete bu defa komisyonca görülen lüzum üze

rıne ib~le 18-11-931 çarşamba gfinü saat 15e talik edilmiıtir. (3437) 
-----------------·- ··--------

Hayvan Sergisi , 
26 Teşrinievvel Pazartesi saat 14 te açılacak ve 29 Teşrini· 1 

evvel Çarşamba akşamı kapanacaktır. I 

Karaağaç müessesatından: 
Paymahalli ve mezbaha ahırlarında teraküm etmit ve edecek olan 

bir senelik gübreler kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye ko

nulmuştur. Verilen fiat haddi itidalde görüldüğü takdirde 1 teş• 
rinisani 931 pazar günü saat onbcşte mecliıi idarede ihalesine 

karar verilecektir. Talip olanların şartoameıi için mUdiriyet 

kalemine müracaat eylemeleri ilin olunur. (3072) 

[ Devlet Demlryolları llanlan 1 
Font boru ve teferruatının kapalı zarfla mfinakasası 1 O birin· 

ci kanun 931 perşembe günü saat 15 te Ankarada idare bina· 
ımda yapılacaktır. Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3416) 

Satılık Dizel motörleri ve teferruatı 
Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 

Halk Tramvayları Türk Anonim ıirketinden: 
Tesisatımızın tevsii hasebile kullanılmasına lüzum kalmıyan beheri {ig 

yüz beygirlik iki ve elli bi!J·girlik bir adet M. A. N. markalı deniz motör· 
leriyle dinamoları ve bütün teferruatı ve takımlarile yedek parçaları ,., 
on tonluk cerri eskal ve 410 unısurlu bir akümülatör bataryesile veYll 
perakende suretile müsait şeraitle satılacaktır. 

Bedeli ketfi 5,865 liradan ibaret olan Adapazarı hali hazır 
İçme ıu yollarının tamirat ve tezyidi için illveten loşaiyesi ka
palı zarf usulile tevfikan münakaaaya çıkarılmıfbr. Müddeti mü
nakas~ 13 T. evvel 931 tarihinden 11 T. sani 931 tarihine kadar 
otuz gündür. Şeraiti münakasayı anlamak istiyenlerin ya beledi
ye dairesine müracaatları veyahut şartnamenin talep edilmesi 
ilan olunur. (3295 ı 

Jandarma satın alma komisyon11ndan: 
---• Dr. Ihsan Sami •••11 Toptan veya perakende suretile sa tın almak i!:;tiyenlerin fennt vasıf ~e 

Öksürük ~urubu mali şartlar hakkmda malCımat V(; izahat için şirketin üsküdarda iskete 
"'? meydanındaki umumi idare~ine tahriren ve şifahen müracaatleri lazımdır• 

Yatak ve yasbk için yerli fabrikalar mamulatı 43,800 metre 

kıhflık bez ahnacakbr. Taliplerin bez nümune ve şa rtnamesini 

görmek için her gün ve mfinakaıaya iştirak için teminat ve 
teklif mektuplarile beraber s.ıt-931 perşembe günn saat ıs te 

GedikpaııadSl jandarma aatıoalma komisyonuna müracaatları. 3232 

Öksürük ve nefes darlığı için ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pek tesirli ilaçtır. Dilvanyolu i K R A M ı y E L ı 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

- Her eczanede bulunur. --
Snhibi: Mehmet Asım, umumt 
neşriyat müdürü: Fikret Adil 

v A.KIT .Ma tbaıı.i!! 

Emniyet Çayını 
Arayınıı 


