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yetinin neşrettiği 
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Muhtelit mllbadele
deki tazminat ihtllAfı 
lehimize halledildi 
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"Yeni Türkiye Her Hususta Mükemmel Bir 
•• 
Ornektir,, 

Laval - Hovver 
Mülakah 
Fransız başvekili M. La.-alin 

Vaşingtona vaki olan seyahati 
ıon günlerde bütün dünya me· 
selelerinin dOğüm noktasını teş
kil ediyordu. Cihan efkan umu
miyesi Laval - Hoover mülaka· 
tının neticesinden çok şeyler 
bekliyordu. Avrupanın iktısadt 

Ye mali buhrandan nisbeten çok 
masun kalmış olan yegane mem
leketi ile yeni dünyanın en bü
yllk hazinelerini elinde tutan 
Miittehidei Amerika cümhuriye
Jerioin birJeıerek büyük siyasi 
ve 1ktısadi meseleleri birlikte 
gürüşmeleri herkese büyük ü
mitler veriyordu. 

Nihayet okadar ümitler ile 
beklenen Laval-Hoover mülakat
ları yapıldı; şimdi Fransız baş
vekili Bahrimuhitin dalaaları o 

arasında çalkaoarak memleketi-

ne dönüyor. Tabbi olarak efka
rı umumiye Amerika reisicümhu
ru ile Fransız ha§ vekili arasın· 
da vukua gelen mülakatların na· 
aı\ bir netice •erdiğini öğren

mek utiyor. 
Vakıa şimdiki halde ajanslar 

ancak re.mi ağızlardan çıkan 
tebliğlerin yarım yamalak me
tinlerinden bahsediyor, yahut 
.hu tebliğle~n ..muhtelif memle
ltket matbuatı tarafandan nasıl 
te)ilcki edildiği hakkında kesik 
1'esik bazı haberler Yeriyor. 

Hiç fllphesiz bütün hakikatle
ri bu gibi noksan Ye müphem 
haberlerden istihraç etmek ka
biJ defildir. Bununla beraber 
satırlar arasından hakikatin· mah 
ZUn ve meyus çehresi gene ken· 
dini göstermektedir. 

Dünkll (Vakıt) talkısaca işaret 
eUiğimiz Teçhile Laval - Hoover 
mlllikatlan cihan efkan umu· 
miyeainin arzu ettiği anlaşma 

[ Aıttarafı S inci sayıfamızdadır ] 

.&fıHtet A.sutı 

Cemiyeti akvama 
dahil blltiin mem

leketler 
Japonyaya karşı iktısadi 

boykot yapacaklar 
Dünkü başmakalemizdc yazdığı

mız veçhile Cemiyeti aham meclisi 
ilk dafa olarak \'erdiği bir kararın ic
rasını temin için terhibt bir kuvvei 
teyidlyeye mllracaat etmiş, yani l\Jan
çurldeki askerlerini 16 Teşrinisaniye 
kadar tahliye etmesi için Japonyaya 
mühlet verdikten son!'a bu müddet 
zarfmda tahliye yapılmazsa misakın 

I 5 ıncı maddesi mucibince Cemiyeti 
akvama dahil memleketlerin hepsi ta
rafından iknsadi boykota) yapılması 
karıınnı vermiştir. Bu hususta Lon
dradan gelen telgraf şudur: 

''Londra - Cemiyeti akvam 
meclisi Mançuri meselesi hak
kında verdiği karar ile mühim 
bir muvaffakiyet temin etmiş
tir. Çünkü bu kararda Man
çuriyi askerlerinden tahliye 
etmesini, aksi takdirde cemi
yeti akvama dahil olan bütün 
devlel.lerin misaktaki 15 inci 
madde mucibince Japonya a
leyhine iktısadi boykotaj tat
bik etmeleri bir prensip ola
rak kabul olunmuştur. Mamaa
fib resmi Japon mahafılinden 
tereşşüh eden haberlere göre 
Jeponya vaziyeti bu karar ü
zerine tadil etmeyecek, bütün 
dünya karşısında yalnız başı
na kalmış olsa bile yene ta· 
Jeplerinde ısrar edecektir.,, 

Bu husustaki diğer telgraf haber-
leri ikinci şayıfamızdadır. · 

Bulgar meslektaşlarımız 
Ankarn, '1:1 (Telefon) - Uulga-: 

gazetecileri şehri, rnüze;>i, yeni yapıl
makta olan Riyaseticümhur sarayını 
gezdiler. Saat 12 de Ankara gazete
ciler birliği tarafından Karpiçte bir 
ziyafet Yerildi. .Mütekabil nutuklar 
irat edildi. 

Dundan sonra ga1.eteciler krz lise. 
sini, Ismet Paşa enstitüsünü gezdiler. 
Estitü talebesi gazeteciler şerefine 
bir ziyafet verdi. Akşam da musiki 
muallim mektebi şereflerine bir ziya
fet Yerdiler. 

Bulgar gazetecileri yarın sabah 
(Bugün) buradan konvansiyonellc 
avdet edeceklerdir. 

3 klüp arasında ihtilaf 
~e~lkt°l kltlbllGalatasarayla Fener klilple
r n pro esto vemahkemeye müracaat ediyor 

Yunan futbolcularının. bir kısmı geldi 

Balkan murahhasları dün Ankaradan şehrimize döndüler 

Ankara bizi teshir etti , diyorlar 
" BUytık 
hislerini 

relsinlzln karşısında duyduğumuz hayranlık 
ifade edecek kelime yoktur. insan kudretinin ' 
yarattığı Ankara bir harikadır ,, 

lkinci Balkan konf eransr murah
has heyetleri dün akşaın saat on yedi 
buçuk, ve yirmide gelen iki hususi 
trenle memleketlerine dönmek üzere 
Ankaradan şehrimize dönmüşlerdir. 

Murahhaslar Haydarpaşadan Şir
keti Hayriyenin 74 nuınaralı vapurile 
Seyrisefain nhtımrna geçmişler ora
dan da otomobillerle otellerine git
mişlerdir. Konferans ve birlik reisi 
Trabzon meb'usu Hasan. umumi kfl
tip Ruşen Eşref beyler ye murahhas
Jarrmızın ekserisi de şehrimize dön 
müşlerdir. 

Murahhasların hepsi Ankarada ve 
lstanbulda gördükleri hüsnü kabul
den çok mütehassis oJduklannı söy
lemektedirler. 

Yunan ba• murahhasının 
lhtlsaalar1 

Yunan baş murahhası M. Papa
np.stasyo demü tir ki. 

- Ankarad~n çok güzel intibalar
la ayrıldık. Gördüklerimiz bizi hay-

M. Litvinof . -
Ankarada ~ok samimi 
merasimle karşılandı 

Ankara, 27 (A.A) - Sovyet 
hariciye komiseri M. Litvinof 
cenaplarile refakatindeki zevat 
ve .Moskova hnynk elçimiz Hü· 
seyın Ragıp B. bu sabah saat 
9,30 da şehrimize muvasalat et· 
miştir. 

- - . . 

Ankaradan d8nen murahhaslar ,erimizde 
Murahhas reisimiz Hasan, umum1 kAtip Ruşen Eşref B.Jerle Yunan baş murahhası 

1\L Papa Anastasyo. Yugoslavya baş murahhası M. Yonlç 

ran bıraktı. Azim ve irade karşısın- nl TUrklyenln daima ilerlemek ve fn• 
da derin takdir hislerlle mütehassis kişaf etmek yolundaki azim ve gay. 
olmamak imkansızdır. retini ispat ediyor 

Ankaradaki mesai ve faaliyet ye- [ Alt tarafı 6 ıncı sayıfada 1 

Ehemmiyetli bir hal aldı 
Jngllterenln Yunanlstanı tazyik etmesi 

Dnn gelen yeni 
haberler ile Kıb
rıs isyan ve ihti
lalinin ıekil Ye 
sebeplerini biraz 
daha tavzih edi
yor. Kıbns Rum
lan geçen sene 
ingiltere hüktlme· 
tine bir mahzar 
vermiılerdi. Bun· 
da ya Adanın 
Yunanistana ilti· 
bakını, yahut A
dada tamamen 
mUstakil ve meı' -
ul mahalli bir 
idare tesisini is
temiılerdi. O va· 
kit müıtemleklt 
nazın olan Lord 
Passfield bu ta· 
leplerden her iki· • 

ileri sllrDlllyor 

M. Litvinof cenaplarını istas· 
yonda hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyle hariciye müsteşar 
vekili, Protokol umum müdürn, 
hariciye ikinci daire müdürü, 
Ryasticümhur katibi umumiw,; Tev· 
fik, seryaver Rusuhi beyler ve 
Sovyet sefaret erkanı tarafmdan 
karşılanmış ve bir bölük askerle 
muzika ve bir polis müfrezesi 
tarafından selamlannııştır. Ma
dam Litvinofa buketler takdim 
edilmiştir, istasyon Sovyet bay
raklarile donanmıftı. istasyonla 
Ankarapalas arasındaki yol üze
rinde vücuda geürllen taklar 
üstünde Rusça sefa geldiniz ya· 
zıt. idi. M. Litvinof cenapları 
doğruca ikametlerine tahsis olu· 
nan Ankarapalas otelı"ne •t · . gı mış-

lerdır. Hariçiye vekili T fik 
sini de reddetmiıti. Kıbnsta yakılan T11l tonaRt ve lnglllz Tıll n 

Piiftll B. Ankarapalast e~ a mısa· 

O vakittenberi kumandanı M. Storrs 

( Alt tardı 6 ıncı sayıfada ) 

' Bu nedir? 

Kıbrıs Rumları arasında Yuna
nistana iltihak ceryani için için de
vam etmekte idi. Bu defa Adanın 
meclisi meb'usanı • tarafından 

evelce reddedilmiş olan bir glim• 
rük tarifesinin İngiliz hnkümeü 
tarafından tatbikına teşebbüs 

( Lıltf en •agıf ayı çeviriniz) 

Dan gelen Yunan Futbolculan istasyonda 
- Yaz.ısı 5 inci 1ay.ı.famızda -

11-? 
?- 11 
11-? 
?-11 

11 
Pek yakında anh~acaksınız 

---•" Karilerlmize hatırlatıyoruz 41~---

lstanbul Telefon Santralı 
29 Teşrinievvel 1931 Perşembe güntt 

a 

Saat 22,30 daOTOMATmK olarak 
işlemeye başlıyacaktır. 

Şimdiki sistemin ls~imalden kaCdmlmasına saat 22,20 
de lptldar olunacak ve saat 22,20 ile 22,40 arasında ba· 
zı hatlar l•lemlyecektlr. 

Saat 22,30 dan sonra, muhterem abonelerln kadrana 
balh sicimi sökUp atarak telef .>nun Otomatik tarzda kul• 
lanalmasına alt talimat dairesinde hareket etmelerl 
rica olunur. 



T 'i CARET 

\/.[ İKTİIAT HAYAT 
Son Te gr 

Tütün ko • 
L valın Amerika seyahati 

ısyon ararın 

cuma tesi gü ü verecekı 
Fransız gazeteleri bunu M. Lavalln bir 

muvaffakıyetl addediyorlar 
M.Laval dUn Amerlkadan lld6Frana vapurlle Parlse hareket etti 

Dün kambiyo borsasında sterlin tarda azalmış olmasma atfedilmek· Nevyork 27 (A.A.)- M. La· Pctit Pariıien gazetesi, M. 
823 kuruşta açılmış, 828,:;o kuruşta tedir · val Nevyerktaki Fransız ticaret Lavalin her tarafta gayet iyi 
kapanmıştır. .Frank, 12,06 dan mua· Romanyada ihracat odasının verdiği akıam ziyafe- bir intiba bsrakmış olduğunu yaz-
JMle görmüştür. JngiJiz lirasının düşmesi üzerine d b"lh kt d H f 't · d 

Romanyada hububat ihracatı ~ekte· tinde söyle iği nutukta ı assa ma a ır. er tara ta gı gı e Mark 2,03,40 da açılmış 2.01 de kn· d b · d 't" t 
panmıştır. Dolar 47,46,50 de açılm ışı ye uğramıştır. Elyevm Köstcnccye demiştir ~i: . . . . . a a zıya e ı ıma esasına ve 
47,50 de kaapnmıştır. Liret de 9,201 de vasati. 30 .- 40 ~·agon hububat Ebemmı.yetlı bır vazıfeyı ye~ı- dostane teşriki mesai arzusu 
de kapanmıştır. gel?17ktedır ~ı ,hu mıktar norma~ vn- ne getirmış bulunuyorum. ~ıl~ görülmektedir. 

Diin borsada 8500 sterlin, ı :>.OOV satının .Pek eliz i bir kısmını frşkıl et· ocaklarını sefaletten, medenıye· Le Jurnal, iki deYletin de ih-
mark, 30,000 klorin, 7,000 dolar, 5m~ktedırt. timiz.in maruz kaldığı tehlikeler· raç müesseselerinin nakit huıu· 
~000 penko ve 3 375 ooo fransız fran- u gar Uccara mUşkil vaziyette .. . 

1
. 

' ' Dulgal' mim bankasının takip et- den korumaga çahşmak lazım ge ır. Aunda Bank de Franse tarafın-gı satılmıştır. r ·· d" . . . . s f ... . . l t• . k 
it 1 ıgı ovız sıyaseti tiıccarJarın şıkfı. ar ettıgımız gayret er ne ıcesız dan yapılan vait ve altın mi ya-

TUtUn kom es yetini · ı ktad l\l'lr B' b" · • · d h 
Ticaret odası tütün komitesi önü- nın h ' mu~p. 0 rn~ d .~· b 

1k 1 P~~- kalmamaştır. ır ırımızı . a a sının muhafaza edilmesi itimadı 
müzdekl cumarte i günii toplnnarnk J ım~)Csı. ma. sa .. ı .e. an :ı uc- iyi tanımak yolunu öğrenmıı o- tes'ı•e ka'"fidı'r. 

.. .. . car ara ı tedıklerı dovızı vermemek- A k k' ld v "' 

tütün fiatlanndaki du~kunlUkten ha· ~-d· n . t . d b" .. k b' luyoruz. rh ım o ugumuzu p . J l • F 
~ ır, u vazıye pıyasa a uyu ır . . . . . etıt urna ga:r:etesı, ransa-

611 vaziyeti tetkik edecek ve hnzı ted· sıkıntı hu ule getirmiştir. Bu yüz. ne istediğımızı, Amerıkanın bız· nm Amerikada birçok kimsele-
blrler alacaktır. den birçok ecnebi ticaret mü~se· den Ye bizim Amerikadan ne- rin teveccllbünü kazanmış oldu
usene neler ihraç e~ebilecefilz leri Bulgar ticaret müesseseleri le o- bekliy~bileceğimizi anlamıf ve 

İhracat maddelerimızden bu ene lan mukavelelerini feshetmek mec~u- "_ . bulunuyoruz ğunu ve Amerikanın nazarlarını 
ihraç edebileceğimiz miktar §U uret- ri)•etindc kalmaktadırlar ogrenmış 1 F .dsr U Franaaya çevirmiş bulunduğunu 

dil l·ted' • · M. Lava ransaya un yor le tahmin e me \ ır • Fren nın ithal t ve ihracatı ·· 2] _ M La- ve Amerikanın bizzat önayak 
Fındık 160 bin, çuval, Uzüm 31 Fransa gümrük idaresinin JHŞ Nevyork, ~.A.A.) .. • olmak istemediği bir takım te-

bln ton, incir 28 hm ton, afyon 3~00 rcttiği bir istati tiğe göre Fran anın val Fransaya donmek uzere sa-
sandık, tütün 40 bin ton, Yiin 2;; bin 1931 senesi dokuz aylık ithal:Hı at birde il'de Fransa vapuruna şebbüsleri Fransaya yaptırmak 
ton, tiftik 45 bin ton, pamck 16S 23,373,()()(),000, ihracatı 23,405,000,000 binmiıtir: . fıtediğini yazmaktadır. 
l>Jn balya. franktır. Fransız gazeteleri ne diyor? Malen gazetesi, eğer tebliğde 

Hubub~t piyasasında Ge~en seneye nazaran bu seneki Paris 17 (A.A.) _ Matbuat, Fransa He Amerikanın altın 
Hububat pıyasasmda son hafta ithalııt ,.e ihracatta noksanlık var- . tl y · t ükAl mikyaıını terketmiş olanları bu 

zarfında :rükselmiye müsait bir tema- dır. lthıılut noksanlığı iptidai mc- umumıy.e e aş~ntg bol~v. m 'f de-
l · l · reımı n ı a e kararlarından vaz geçirecek su-yül görü mü tür. Bu salah Amcri-J vadda, ihnıcnt noksanlığı da mamul me erının e ıgı 

ka ve Kanada stoklarının mühim rnik- me\'addadır. etmek istediğinden daha fazla rette hareket edecekleri, turzm-

b. l ve k · h l etmi• daki ibare ipka edilmış olsaydı edilmi tir. Bu teşebbOs Ada bir asarı nefise koleksiyonu ma- ır ıumu a ıs ası s-

meclisindeki Rum azanın istifası hvolmuştur. olduğu ve edeceği miltaleasm- Amerikalılar daha ziyade mem· 
d d nun kalacak demektir. ~ n~~~m~ti~ Soo ~~n &ndansoonnlinbma~ =a=ı=~======~~==~=~~~~===~~=~= 

hareketleri de bunun üzerine dan Storrs ıllr'atJe bahren mu- itibaren uDJuıni bir şekil almıştır. M. Zaimis Sela-
wkua gelmiıtir. isyanın başla- nvenet kuvvetleri istemiıtir ki Atina, 27 (Hususi) - Atina k 
masandan kırk sekiz Hat evvel bilabara bunlar da gelmiştir. Ve gazetelerinin aldıkları müıtacel ni te 
Kıbns ortodoks baş rahibi Ada- Adada idarei örfiye illn olun- telgrafnamelere göre, Dün Lef
mn Yunanistana resmen iltiba. muştur. kaşede Rumlar, mütebaki hUkt\-
kmı ilan etmiştir. Kıbnı isyanı hakkında gelen met dairelerine hücüm ederek 

isyan hareketinin nasıl başla- son haberler şunlardır: yakmağa teşebbüs eylemişlerdir. 
dığına galince : Bu husustaki Atina, 26 ( Husiııi ) _ Kıbrıs Askerler, asilere silahla muka-
t fsilit şundan ibarettir: adasından yelkenli gemiler ile helede bulunmuştur. Askerlerin 

İly D ve ihtilal hareketi ayın nakledilmekte olan kadınların attığı kurşunlardan halktan bir 
Jlnıi~I birinde iptida Limassol ile ve çocukların hareketine ingiliz kişi yaralanmıttır. Nümayişçiler, 

akada b şlamıştır. Lamaka memurları tarafından mumanaat kendilerini zorla . dağıtmağa te-
fti dasının en mühim tica- d'ld' · 'h ı · d k k •ebbüs eden polisler ile asker· t merkezidir. Burada birçok e ı ığı cı et e yenı en arışı - y k , 

,Ulz ticaret mUeaseıeleri var- hklar zuhur etmiştir. Birkaç bin lerden birçok işıyi yaralamıı-
1·· B b itişi Kıbrıs adası civarında bulu· !ardır. 
cıar. eı ini mlltecaviz yerli Kahire, 26 ( Hususi ) - Dev-Ratn ahalisi Lamakada toplana- nan İngiliz askerleri üzerine hü-
Ok burad ( Lefkoşe) ye gelmiş· cUm etmişlerdir. Bu hüc:.imler ran eden bir rivayete göre Lef-
1 d. Y ld bUyük mü;;külnt ile bertaraf koşaya iki alay asker g<Snderil-er ır. o a tesadüf ettikleri ~ 
b.azı yerlerde İngilizlere ait bazı olunmuştur. Bütün Adada heye· miştir. 
-"Dkkl 1 ğ can devam ediyor ve yeni isyau- Atina, 27 ( Hususi) - Yunan 
a D ar ya ma olunmu§lur. hariciye nazırı bugün ingı'liz 
•-Uer ( L fk ) d ı k lar zuhurundan korkuluyor. Kıb-
am e 0ıe e va i ve u- sefiri ile mülakat edecektir. Bu and "f • • f d s rısta bulunan konsolos iskende-m an vazı esını i a e en ( ir mUlakahn Kıbrıs vekayii ile alA-
1\on ld Storra) un bulunduğu riye tarikıyle dün Atinaya gel- k& ::lar olduğu söyleniyor. Hatta 
kon im önDnc gelmişler, kendi· miştir. Vaziyet hakkında hariciye muhalif gazetelerden bazılan, 
ılnin dışanya çakmasını istemiş- nazırı Mibalakopuloıa izahat ingilterenin Kıbrıı isyanı müna
lerdir. V li dı§arıya çıkmamıştır. vermiştir. sebetile Yunanistan üzerinde bir 
Bunun üzerine nlimayişçiler vila- Konsolosun verdiği malumata tazyik siyaseti takip edeceği, 
yet konağının önUnde bulunan göre Kıbrısta isyan hareketi diğer bir rivayete göre Yuna
otomobllleri ve İngiliz polislerinin umumidir ve bu hareket sırf nistanın tevallutunun talep edile-
binek kamyonlnnnı devirerek İngiliz memurini mahalliyesinin si- l 

ceği söy eniyor. 
benzin ile ateı vermişler, aynı yasi ve mali tazyikleri neticesidir. Londra 26 (A.A.) _ Kıbns 

Yunan RelslcUmhurunu 96-
tUron Averof oturdu 

· Atina, 27 (Hususi) - Averof 

Kruvazörü Reiaicümhur M. Zai· 
miıi Sellniğe g6türürken Kara
burun civarında sis yüzünden 

kumluğa oturmuş, fakat sefine· 
nin teknesi hiç bir hasara uğra
madan yOzdürülmüştUr. 

Ati na 26 (A. A. )- Yunan rei
sicümhuru M. Zaimisi Selaniğe 
götürmekte olan zırhla SeJAnik 

körfezinin methalinde karaya 
oturmuıtur. 

M. Zaimis bir kruvazöre bi
nerek yoluna devam etmiş ve 
aaat 1 O da Selin iğe varmıştır. 

Dünya mesafe rekoru 
Hattı muıtakim iizere dünya 

mesafe rekorunu elde etmekten 

Iogiliz tayyareıcileri ümitlerini 
kesmemişlerdir. Malüm olduğu 
ilzere bu rekor önce Fransızlar
da idi. Şimd. ~nu Nevyorktan 

r 
Japonyanın bet 

maddesi 
Mançurlde trenlere ve ısı.r 

yonlera karşı taarruzlar 
devam ediyor 

Tokyo, 26 (A.A) - Reutel 
ajansına bildirildiğine a-öre Ja
ponya hükümeti, bu akşam ~ 
beyanname neşrederek aske~ 
rini Mançuriden ç~kmeden e 
Çin tarafından esas itibarile ki" 
bul edilmesini zaruri telakki er 
!ediği beş esaslı noktayı açıW 
izah etmiştir. 

Evvelce M. Briyan ile Mö~I 
Stimsona mahrem surette bil" 
dirilmiş olan bu beş esalı noW 
om şunlar olduğu aöylenmolı" 
tedir: 

1 - Japonya ile Çin mUtekt" 
bil mülki tamaroiyetlerinin temi .... 
olmak üzere birbirlerine mOtekl-
bil ademi tecavüz vadinde boJd 
nucaklardır. 

2 - Boykotaj da dahil oldtr' 
ğu halde Japon aleybtan hi~ 
yatın tezahüratı menedilecekti'• 

3 - Japnların can ve mıU.., 
rmm emniyeti hakkında temiaa& 
verilecektir. 

4 - Japon sermayesi ile illf' 
edilmiş olan ıimendiferlerin b~ 
deli olarak tediyatta bulunulacv 
ve Mançuridc bir şimendifer iır 
fansı için mevcut olan itikat!-' 
lnnılacaktır. 

5 - Mançuride Japonlar W 
rafmdan iltizam edilmit ol,. 
arazi meıclesi de dahil oldut
halde muahedeler mucibiocf 
mevcut olan haklar kabul fi 
ltslim olunacaktır. 

Beyanname, ahval ve teral 
müsaade eder etmez Japon ki' 
taatının şimendifer mıntakd 
dahiline çekilmesi suretinde jl' 
ponya tarafından ·verılmtş oi-' 
teminatı ve harbe müracaat f' 
dilmiyecegt, arazi ilhak olun~ 
yacaği vaitlerlni de el<rar • 
mektedir. 

Tokyo, 26(A.A)-Susıngket~ 
hatb üzerinde trenlere ve il' 
tasyonlara karşı yapılmakta ol" 
taaruzların artması Ü%erine Muit 
dendeki umumi Japon karargAll't 
bu demiryollarını himaye etnı .. 
için başlıca istasyonlara lcuvf,a 
göndermek mecburiyetinde kal' 
mış olduğunu bildirmiıtir. Tok1' 
mabafili japonyamn muabed~ 
rin cevaz verdiği miktarda f--? 
asker sevketmek tas:ıvvurunr 
bulunmadığını söylemekle beri 
ber, haydutların şekavetle~ 
tenkilememur kuvvetlerin teZI'! 
dine mecburiyet hasıl olması ilf. 
timali mevcut olduiunu fi 
çünkühalihazırda hareklta naif 
mur olan kuvvetlerin muh~ 
oldukları istirahatta bulunab~.:.ı 
cek derecede kAfi olmadı~ 
beyan etmektedir. 

ingilterede 
intihabat 

zamanda vilayet konağının pen· Kıbrıs adası büyük bir iktısadi adasındaki vaziyet gerginliği ha· 
cere camlarını ve kapılarını kır- buhran geçirmekte olup bunun la muhafaza etmekte olduğun· 
dıktan sonra onu ateılemişlerdir. başlıcası Adadaki İngiliz idare- dan hükumet Kabiredea bir tay
Konağın yangınını söndürmek sinin mahalli memurlara yüksek yare filosu daha gönderilmesini 
mUmkOn olmamıştır. Vali ile ma- maaş vermek için tatbik ettiği istemiştir. Bilhassa bOyük bir 
yetindıki memurlar güçlükle ağır vergi sistemidir. k 1 
kaçarak hayatlarını kurtarmışlar- Atina, 27 ( Husuıi ) _ Kıh- galeyan hüküm sürme te 0 an 
dır. Bu suretle vı"la'"yet kooagv ına Pafusta kadınlarla çocuklann, rıstan gelen telgrafnamelere gö· b" t 
hücilm edı'p yakanlann bı'lhassa K b ve İngiliz tebeasınıo ır eca-re ı rısta müşevveş vaziyet ı · " .. 
mektep talebeleri ile papaslar devam etmektedir. Gelen main- vüze uğraması ibtima inın onu~e 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar mata göre asilerden mürekkep geçmek için lilzum görnlen i .. 
başlarındaki reislerini hareket bir heyet İngiliz valisini ziyaret tiyat tedbirleri almmıtbr. 
zamanında tanımamışlardır. Nü- ederek tevkif edilen Kıbnıhların Ortodoks serpiskoposu vali 
mayişçilcrin tecavüzü bu şekli ve bilhassa Kıbrıs metrepolidinin ile yaptığı bir millAkatta mev
alınca kumandan Storrs polı'slere · · · k b kuflar salverilmediği takdirde 

' intihap edilen 68me1" 
ustan şimdilik 49 d 

muha azaki\rdır _ i 
lngilter.enin intihabat mUnase'I 

le bugünlerde nasıl kaynaşmakı. ~ 
duğu maltimdur. Dlin ak§anı 1:-.a 
ajans haberlerine nazaran dil nıs~ 
yediden itibaren halk snndıklarıll 

tahliyesinı ıstemış ve anca u 
"ateş! ,, emrini vermiştir. Bunun sayede hali galyanda bulunan sükun ve asayişin muhafazaıı 
fizerine her iki taraf arasında efkfm umumiyenin sükunet bu- hakkında teminat veremiyeceği
kanh mücadele vukua gelmiştir. lacağını söylemişlerdir. Fakat ni söylemi tir. 
Hem ehaliden, hem de İngiliz İngiliz valisi bu talbi sureti kat'- Kahire, 26 (A.A.) - Bugün 
polislerinden kısmen hafif, kis- iyede reddetmiştir. Valinin mev- Kıbrısta sükün hüküm sürmekte 
&&m ağır olmak üzere epice ya.. kufların serbest bırakmamak hu- olduğu bildirilmiştir. 
ralınanlar olduğu gibi bir tale- susundaki ısrarı, galyanın Lefkoşaya bir kaç zırhlı oto· 
be de ölmüştur. Vilayet konağı ve k rgaıalıkların devamına se- mobil gönderildiğine dair bir 
Janarken itin de gayet kıymettar bebiyet veriyor. isyan dünden ıayia dolasmaktaclı."'· 

lstanhulia uçup 8,065 kilomel 
kateden Boardman ile Pollando 
ellerinde tutuyorlar. 

lngilterede ise kumandan 
O. R. Grayford ile mülAzım L. 
T. Bett, ingiltereden Cenubi 

Afrikaya uçmak üzere hazır· 
}anmaktadırlar. Resmimiz İngiliz 

şına şitap etmiştir. -"' 
618 rneb'usluk Jçin 1286 na_.. 

müracaat etmiştir. _J 
M. Snovden mühim bir be>.....,.. 

me neşretmiştir. . _,. 
E\"Velki nkşam 400 komünist P'lf 

fmdan bir kargaşalık çıkarılmışs9 _.. 
zabıta kuvvetleri tarafından t4' 
edilmiştir. 

Gene Londrndan bildirildiğine 
re şimdiye kadar 68 meb'us intl 
edilmiştir. Bunların 49 u muhafl 
kilr, 13 ü liberal ' 'C altısı amele 
~a mensuptur. 
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==========~;;;;;;~~~~---=~--~1----., Mezbaha resmi [Söz Arasın~ll 1 1 G 1 n ii e 1 e r indirilecek 
Stadyum Yenıbah· inhiaarlarda Poliste: Belediyede Son günlerde okaklarda be-

l f k A şer onar koyun ve keçiden mü• çede yapı a~az. Tütün ahmı Bahçevanniçinkatil Bir hi aye rekkep sürüler dolaştmlmakta 
Senelerden aonra mhayet ya· oldu ? ve satılmaktadır. Yaphğımız tah· 

pılmasına karar ":erilen .s1tad~m Yapılacak tetkikatı D·· k" .. h d K s m a Haliç gene temizle- kı'kata nazaran bunun da ıebebi içüı y enibahçenın ıeçı meıı a~ un o nus amız a a ı p • 
la.kadarlar arasında haylı hayretı milteaklp başlıyacak şada bir hanımın öldürüldüğünü nemiyor mezbaha resminin ağır olması 
mucip olmuf ve ıpor. mütehaı· Dün kendisile görüşen bir yazmıştık Aldığımız malumata Belediye halicin temizl~nm.esi ve et fiatları gayet ucuzladığı 
ııılarının mühim kıımıle hemen muharririmize Tütün inhisarı u- göre vak'a şöyle olmuştur: için bir tarak dubası gehrtmıye için mezbahaya götüriilen ko· 
bütün matbuat bu fikrin doğru teşebbüs etmiş, Avrupad .. an .mo· yun ve kerilerin mezbahada sa• Olımadlx.1nı i--ret etmitlerdi. Dün mum müdürü Behçet bey tülün Kasımpaşada Dereboyunda d ,. h 5 

r- deller getı'rerek bunlar uzerın e t f' ti ak me:r.ba a belediye mahafilinden gelen ha· mübayaası işi ile idarenin hariç- oturan Hasan efendi ile zevcesi ıf ıa arının anc 
bel d. '-~ d tetkı'kat yapmışlardı. Bu saf.hada .. k l s dır Bu va· berlere göre e ıye erKAnm an te açhX-ı ve açmak tasavvurun· Huriye hanım her zeınan çalıştık- rusumunu ar§ı ama ı · b · · ı k d 

5 
iken belediye Halicin temızlen· k d l l k bir zat, u ıtıraz ar arıısm a da bulunduguw fabrikaların •azı· ları fabrikaya giderlerken Bay- · :r.iyet arşısın a ce ep er oyun· 1 lo"ylemı"11.tir· mesile alakadar bir iki daıre 

1 
b h · • "nde •e un anS d ~ • y 'b h d yetleri hakkında fU sözleri ıöy· ram isminde bir bahçevan laf 

1 
d h b . d b n arı eşer onar şe rın ıçı " 

"- ta yumun enı a çe e i e e mu a ere etmış, u anı dışında dolaşbrtmakta ve satbr· 1 k 1 t 1 k lemictir: atmış, bu yüzden Bayram eline f · t' k t l · i bu yapı ması arar &§ ırı ır en spor- -r masra ına ış ıra e me erın • makta ve bu suretle de me:r.ba· 
culann da fikri alınmııtrr. Stad- - Tütün mübayeata için mın- geçirdiği koca saldırmayı kadı- şekli kabul etmedikleri taktirde 
yumu y enibahçede yapmaktan takalarda ıtok miktarile idare· nm sekiz yerine sapJamıf, Huri· Halici temiıletirken çıkacak de- ha rüsumundan kurhılmaktadır-
makıat lıtanbulun ihmal edilmiş ye Hanım derhal ölmüttür. Vak'a mir parçaları ve digw er bazı işe lar. Varidatmın azalmaıı üzerine t• • ı d' k · S d mizin ihtiyacı olan neviler tet· k d 1 t tk'k t •lar 
bir aem d°ı ~e~ en ırme lır. ta - kik ve tesbit edilmektedir. Bu yerinde yakaJanan katil, hadise yarayacak şeyleri alarak sataca· alA a ar ar e ı a yapmıy ' 
yum ora a o urıa tramvay hatla· hakkında "Hasan efendı' k"ufu"r d d b işin farkına vararak derhal ıo-'ftl t" ·ı· b" · 1 ·ı· · · k d b't w 'n' tahmin gw ını ve bun an u anın masra-rı çı C§ ın ır, oto uı ış etı ır. ışın ya ın a ı ecegı ı B - kakta koyun ve keri ıablmaıını S 1 b 1 'ki. · · edince kendimi kaybettim. ir fının bir kıımını çıkaracagını T porcu ann aş ıca ıı yelını mu- ediyorum. Tetkikat neticesinde menettirmişlerdir. iki gündenberi 
cip olan kııım da bu ıuretle iza· h taraftan da Huriye hanım beni bildirmiştir. Fakat alakadar de· 

teabit edilecek i tiyaca göre ki d k t 1 r wa 
le edilmiı olur. Biz de vaıaiti tutarken öteki başıma bastonla vair masrafa iştirak etmiyecek- soka er a oyun sa an 8 J • ki tabıiaat •erilerek mıntakalarda k k 1 bah 
na iye meselesini tabiatile hal- vurdu. Ben de kı.:rtulmak için lerini fakat çıkacak demir ve kalanara oyun an mez aya 
ledeceğiz.,, mtibayaata ba lanacaktır. kadını öldürdüm demiştir. sair parçaların kendilerine ait götürülmektedir. Diğer taraftan 

Hariçte açtığımı1 fabrikalar· Bayram, dün ~:rakile birlikte olması lazım geldiğini bildirmiş- aldığımız malümata naz.aran .b~· Bu sözleri okuduktan sonra 
hayret etmemiye imkan bulaır.a· 
dık. lstanbulun ihmal edilmiş bir 
ıemtini §enlendirmek için ıtad· 
yumdan evvel yapılacak daha 
pek çok §ey vardır. Bunların 
hepsini bir tarafa bırakarftk Ye
ni bahçede yapılacak bir atat, ka· 
pıaı ancak senede bir iki maç 
için çılacak bir ıtat demekfo·. 
Taksimdeki kıtla avlusunun se· 
yirci toplamaktaki mazhariyeti 
ketfedilemiyecek derecede muğ· 
lak bir ıır değildir. Evvela o
raya gidenler vesaiti .nakliye sı
kıntııını çekmezler. Saniy~n 
maçtan sonra daha baıka eğlen
ce ve dinlenme ihtiyaçlarını bol 
bol tatmin etmiye kolaylıkla İm· 
kan ve yer bulurlar. Salisen bu 
meyd•nı tehrin muhtelif nGkta· 
larma bağlıyan yolların dakoru 

üzel ve caziptir. 
En ac>Jtra buraaı ıehrin en lia

J balık merkezine yakın ve göı
terİ§lİ bir yerdedir ki seyirciyi 
hatta ıporl alakası pek az seyir· 
ciyi bile çekmek hassasına ziya
C:ıesile maliktir. 

Bunlara mukabil stadyumun 
Yenibahçede yapılması halinde 
hasıl olacak manzarayı görmelt 
için uzun uzun göz yummıya bi
le hacet yoktur. Beynelmilel le· 
.nıaslan da burada yapmamız la
zmı gel ceğini düşünürsek bu 
me.nzara daha çok hazin olur. 

dan isviçredeki fabrikamız altı lerdir. Bunun üzerine belediye l d' lce mezbaha resmınus teslim edilmiştir. e ıye evve 
aydanberi faaliyettedir. Bu fab· d I tarak dubaıını getirterek Halici b ba ına de~1 okk ba• Birbirlerin , yara ı ar ayvan ı.uı rikanın faaliyetinden çok mem- temizlemekten vaz geçmiştir. şma alınmaıı ~ klanda ~ehir 
nunuz. Suryedeki fabrikamız da Şehremininde Ördek kasap Şehrin imarı projesini kim meclisinin verdiğı karan bır an 

f mahallesinde evvelisi gece kanlı yapacak b'k k ak• ·n 
bir hafta evvel aaliyete geç· Aldırımız malumata göre, da· evvel mevkii tat ı e oym ıçı 
mi~tir. Irakta açılacak fabrika- bır vak'a olmuştur: Arabacı Aziz, biliye vekaleti Ankaranın imar ifi belediye daimi encllmenine 
mızın mukaveleıi imzalanmııbr. Akif şoför Nasır ismindeki dört projesini yapan M. Y ansenin sevketmiş ve encüme~ bu hu· 
Eunun da yakında faaliyete ge· kişi Fuadın otomobiline binmiş- istanbulun imar proje5ini de ıusta müstacelen tetkıkata baş• 
çeccğini ta min e iyorum. h d ler ve para meselesinden arala- yapmasını terviç etmit ve key- lamıştır. Ancak kasaplar cemi• 

d k rında kavga çıkmış, neticede fiyeti allkadarlara bildirmiştir. yeti koyunların tarblarak okka Şimali Amerika a açma ta- b ı d' M b'tti d 
Fuat kurşunla Ak'ıfi bacından Fakat e e ıye reııı 0 1 0 başma rüsum alınmasını oğ• savvurunda bulunduğumuz fab- " • . . 
hMifçe, Akif le bıçakla Fuadı beyin Yansenin imar proıesını ru bulmamakta, mezbaha rüıumu• rikanın vekfiletini tanzim ettik hazırlamasına taraftar olmadığı h ı k 'ld'kten son 

ve vekaletin taıtikine arz.ettik. rknsından ağır surette y~~al~- ve bu işin beynelmilel mütebas· :~:u:kk:::n ;~reesı~um aW.: 
Mısır, Belçika ve Felemenkte mışhr. Fuııt hastaneye ka ırı · sıslar arasında açılacak müsabaka masını istemektedir.Cemiyetin b1 

açacağımız Fabrikalar hakkında mı ' tahkihata başlanılmıştır. neticesinde muvaffakıyet g5ste· talebi de daimi encümene bil-
alikadarlarla devam eden mü• Yer alhnd rakı fabrikası! rene verilmesini istediği s5ylen· dirilmiştir. Encümen yakında ka· 
zakere müsait safhada ilerile- Kumkapıda Y orgi adlı birinin mektedir. Şimdi Ankarada bulu· rarını verecek ve okka baıına 
mektedir. isveç için de muhabe- evinde muazzam bir rakı fahri- nan Muhittin bey ile vekllet alınacak mezbaha rüsumunu tes· 
redeyiz. kası ke~fedilmiştir. Yer altındaki arasında bu ıneselenin de görll· bit edecektir. Mezbaha rüsuma• 

bu fabrikada lSOÔ kilo rakı, şüldüğii anlaşılmaktadır. munun mahsus derecede indiri• Yensen lzmirde tetkikat 
yepecap 

Maruf şehir mütehassısı M. 
20000 kilo cibre, 20 çuval kuru Gazi gö,:~~::a•::n e':t~ şirket leceği an1nşılmaktadır. 
üzüm, kazan ve imbik bulunmuş- Gazi köprilsünlln inşasının mü- lngiliz daylnler vekili blrşeJ 

Yansen, Cumhuriyet bayramı· 
mızdan sonra, izmir havalisinde 
bir tetkik seyahatine çıkacak
tır. Vekalet, gerek İzmir ve ge-

tur. Tahkikata devam olunmak· nakasaya konması için belediyede söylemiyor 
tadır. faaliyete geçilmiştir. Şimdiden İngiliz dayinler vekili Mr. 

rek Bergama valiliklerince Al
man mütehassısına teshilat gös
terilmesini bildirmiştir. 

Bir orman yanıyor 
Vilayete gelen haberlere g5re 

Şile civarında bir orman yangını 
zuhür etmiştir. Yangının süratle 
söndürülmesine çalışılmaktadır. 

Telefon numaramız değişti 

Gazetemizin telefon numaralarından biri olan 2.4370 eskisi gibi 
kullanılacaktır, fakat ikinci telefonumuzun numarası olan 2.4371 
terkedilmiştir, bunun yerine 2.4379 numara kullanılacaktır. 

Alman, İtalyan, Ruı olmak üzere Vaytin Paristen §ehrimize gel· 
üç şirket belediyeye milracaat diğini yazmıştık. Mr. Vayt se• 
etmişlerdir. yahati hakkında gazetecilere iıa· 

DarUlacezeye varidat hat vermek istememekte ve temini için 
Darülacezeye varidat temini memleketimize huıusi işleri için 

için bazı cemiyetler .murah~aıl~- geldiğini söylemektedir. 

Bu gUnkU kenferans 
Cumarteıi günü DarlllfOnun 

korferans salonunda bir koııfe 
rans vermesi t karrtlr edeıı Bul· 
gar sabık zirat nazın ve Bulgar 

Muhterem belediyecimizin ve
saiti nakliye kıamma ait sözle· 
rine gelince, müsaadelerile bun
ların huıulü için ıeneler ve sene· 
ler lazım geldiğini itaret edelim. 
Veli efendi çayırına da yarıt 
günleri bir hayli tren, otobüs ve 
otomobil gider gelir. Buna rağ· 

~~~~~ aded~i hzl~a~~l•~--~~~~~·••••·~--~•mn&•~~-ag ınak töyle dursun hatta istenilen pılması fikri o kadar gayn müna- rak söyliyelim: 
dereceye bile çıkar.mak mümkün sip bir fikirdir ki bunları izah Bugünkü vaziyette stadyum, 

rından mürekkep bır komıtenın 
teşkili üç ay evvel kar rlaımış 
ve alakadar cemiyetlere birer 
aza göndermeleri için tezkereler 
yazılmıflı. HiliiJiahmer cemiyeti 
Ali paşayı, Himayeietfal cemiyeti 
doktor Ali Şükrü beyi ticaret 
oda&ı, Gani beyi kadın birliği de 
Saime Faik hanımı seçtiklerini 
belediyeye bildirmiılerdir. Diğer 

murabba ı heyeti reisi M. Vuilef 
öğrendiğimize göre konfe
ransı bugün aat 14,5 ta Yere
cektir. 

olmamıttır. için ciltler yazılmakta müşkülat Yeni bahçede yapılanıaz. 
eı:=!tadyumun Y cnibahçede çekilmez. Kısaca ve kat'i ola- A. Sırrı 

Sesil Kolomp ! 
Yazan: Jacques La Guerche Nakleden: fa. 

= 
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Bre·ran müstehzi ve himayekar 
bir tavırla: 

- Bunu neye f tinaden söylüyor· 
unuz. 
- Kuvevtle hi diyorum ki Süzan 

Paristedir. 
_ Madem ki böyle bir ha sanız '\'ar, 

matmazel, do tunuzun nerede oldu· 
ğunu öyliyebilir misiniz, işimiz ko

layla mııt olur. 
Ve Brevan, acele acele nnsıl çahş· 

tıfınr nnlatmaya b~Jadı. 
Sesn burada kendisini pek rnhat-

61~ hl diyor ve bir an eV'fel gitmek 
istiyordu. Fakat onu orada tutan 
bir y vardı. Poli hafiyesinin kar. 
ısında gnrfp bir nef ert, ruhi hir nef· 

r t duyuyordu. Bu sert bal ışı, şık 
denilebilecek kıyafeti, soğuk mantıkı 
~ Mhkltıfu nf pelinde de sun'i gö
li.llerı sUıleri ile bu adam !\imdi~ 

Birdenbire hntırasmda şirn~k gibi 
~ f:el' c.ıı.lciı 1 

Bir pazar günii, bundan hirkaç ay 
en·eJ, OrJean sokağında Süzanla be. 
raber gibi yürüyen meçhul bir şahıs 
görmüştü. Bcr.ıber olup olnıadıklrı· 
rını anlıyamamıştı. J.'akat o mer.hul 
aşhsın gözleri "e yüzü aklıncla knJ. 
mıştı, ve birkaç defalar onu hatırla. 
mı~ b. Fakat Se il bu gibi ruhi iıislc· 
re o kadar maruz kalırdı ki ona e
hemmiyet ,·ermemişti. 

lşte, emindi ki, bu adam Orlean so
kağındaki yolcu idi. 

Urernn iki gençle, Rio de Janeiro 
giden esrarengiz yolcu haklunda gö. 
rüşilyor, izahat veriyordu. Bu jz cloğ. 
ruydu. 

- Esasen, diyordu, telgrafla cc
''ap bekliyorum. Ümit ediyorum ki 
ıkat'i bir haber alacağım. Şiiphe iz, 
yolcu kadının pasaportu filiın doğru 
değildir. Yalnız, (Andreye hıtap ede
rek) hemşirenizle az müddet görüşe· 
;J~dN,ı. Z~Ariın. izniniz. l)it.i. 

yor, değil mi? 
- Onu bir bulnhilsem, hu bana 

yetişir. Dazan öylc:> zarnıııılnr olu\•ır 
ki bir feh1kettcn korkııyorun>. · 

Sesn: 

- za,·allı • iiznn, eledi, onu uınl\lnr· 
da arıyoruz. ha1buld ... 

rÖ:zleri odanın nihayetine doğru 
bakıyordu. 

Pi) er ile And re çılrnnuyorlardı. 
Piyer. poli hafiye ine bin ·frnııklıh 
bir çek daha imr.alayıp , erdi \'e cık· 
hl ar. · 

Sesil o kacJnr mütee sir idi ki, ıner
di\'ende, düşmemek için parmaklık· 
lara dayanıyordu. Andrc: 

- Sizi, diyordu. buraya getirdiği· 
mize pek miltee sif oldunı, eğer bil· 
St'ydim .. 

- Rir şey değil .. 
Piycr, kıza Jiıkaydisini gö termck 

maksadile ünden yürüyorodu. Demek 
el'an ona dargındı. GeJirken, l>iitiin 
yolda, sadece Andrc konuşmu~, Pi· 
yer, ağzını açmamıcıtı. 

Andrc sokakta: 
- Sizi evinize kadar götüreyim .. 
Sesil: 
-Hayır, dedi, hayır, bu civarda l 

J.rahıuı.1'.ltiun la~ 

iki cemiyetin de azaları gelince 
komite içtima edecektir. 

lki gen~ birfüir]erine hayretle' 
b:ıktılar. Sesil: 

- Beni hırnkmız, dedi, siz, gidiniz. 
- Hicn ederim, 
dedi. f'akat ilerde bir bar görerek 

fikrini deği tirdi: 
- Buraya giriniz, 
dedi. ll i genç kabul ettiler. 
Seı;;iJ, okağı görebilecek bir yere 

oturmuştu. On be dakika l..aclar bel·
lediler. Andre: 

-Git ek. dedi. 
- il ayır, lıiraı el aha bııkli~ elim .. 

Rica ederim .. 
Ve tam hu c nnda birricnbire )e

rinden kall\tı Ye çıktı. Sokağı koşarak 
ge~tl. f'al<at bir sürü otomobil yolu· 
nu kesti, beklemek mecburiyetinde 
kaldı. Scsil, otomobillerin arasından 

sıynldı, n metro istaı;yonuna ko;;otu. 
Piyer ile Andre de barcla~1 çıkmış. 

Jar, faltat Sesili gözden kaybetmi~ 

lerdi. 
Artık dönüp gitmeye karar ''er· 

dikleri bir ırada, Se il geldi. Sakin 
idi fakat l üzü, beyazdı. 

Sadece: -ı 

- Yanlış bir ümide düşmü~üm, de
di. 

- ?l!asıl ümit? 

Şehir haberlerlmlzln bir 
mı 4 Uncu sayıfadedır. 

1 
Fakat Se il elini Andreye uza.t4. 

rnk: 
- Allaha ısmarladık, dedi, artıl( 

bittim. 
- Sizi bırakamam. 
- Hayır, Jınyır, yalnız Jialma.li isti· 

yorum. 
Piyeri başıyla selamladı ve yürü

dü. Jki adam, büyük bir hayret için
de yerlerinde dona kn1mıştr. 
Se il Kolomp polis hafiyesi 

nezdinde 
Eve döner dönmez Sesil knnapeye 

atıldı \C ağlamıya başladı. 

]{apı ına vurulan bir darbe ile 
kendine geldi. Gelen adam Godfrua 
idi. Uzun mücldct görünmemesinden 
merak etmi ti. 

- Nihayet, dedi, geldiniz.. Böyle 
karanlıkta nn yapıyor unuz? 

~sil elektriği açtı. l\ladam God
frua yüzüne bakarak: 

- Ne ' ·ar, dedi, gene dı~arıya çıka. 
caksın? 

- Hayır! 
- 0y1c ise? 
Madam Godf rua hayretle 1>3.§In(la• 

çıkarmadığı şapkasına baktyorcla,. 
Sesll mantosunu ~ıkarmamıştı. 

-Bitmedi-



1 Glnila Baberlerl 
Muhtelit M. komisyonun

daki ihtilaf ha.lledildi 
Evelce köylerinden uzaklaştırılmış Garbt 
Trakyalı müslüman köylüler yerlerine 

dönecekler 
Muhtelit mübadele komisyonu 

umumi heyeti dün toplanmıştır. 
Yunan murahhas heyetleri 

anlarında yaptıkları müzakere· 
ler neticesinde Yunan hükiime· 

tile aramızdaki muabedelerden 
evvel yerlerinden uza klaştıralmış 
olan Garbi Trakya. ı müslüman· 
köylüler hakkında mühim bir 

karar vermiılerdir. 
Bu köyliller bundan sonra es· 

ki köylerine dönebilecekler, her 

birisine Yunan hükumeti ellişer 
dönüm erazi verecektir. 

Diğer taraftan Yunan :nurah
has heyetile, murahhas heye
timiz arasmda Garbi Trakyalı 
Tilrklere dağıtılacak 140 bin in
ıiliz lirası tazminat hakkında 
çıkan noktai nazar ihtilafı bi
tarafJar tarafından lehimize hal
ledilmiştir. 

Adliyede: 

Sabatay Hayim E. 
iflAs etti 

\çık mlktar1 550,000 kUsur llra 
raddesinde tahmin ediliyor 

Istanbul birinci ticaret mah· 
klmesinde bir mtiddet evvel 

Beyoğlunda .. Perepalas " oteli 
karıısında büyük bir mağaza 
sahi\. i olan antikacı Sabatay Ha

yim efen dinin if JAsı istenilmif, 
.. Memalikişarkıye » bankası ta
rafından açılan bu daYanın tet
kikine başlanmııtı. Mahkemece 
yapılan tetkikat neticesinde, 
Hayim efendinin borçlarını te
diye edecek vaziyette olmadığı 
görillmüı, iflAsına karar verilmiş
tir. Açık mıktarı 550,000 kü
sur lira olarak tahmin ediliyor. 
Maamafih kat'i netice alacaklılar 
topJandıl<tan, ifJis muamelata 

ilerledikten Ye büroca rapor ve· 
rildikten sonra anlaşılabilecek
tir. iflisa tekaddüm eden zaman
da, Taziyeti sulban halletmek 
için müzukereler yapılmış, fakat 
bu husustaki teıebbUsler akim 
kalmıştır. 

Piyango davası 
MUddelumumlllk ceza istiyor 

ikinci ceza mahkemesinde tay-
yare piyangusu Fatih bayii Bur

hanettin beyle bir arkadaşı 
aleyhine iki hanım tarafından 
kendilerine isabet eden piyango 
bedelinin noksan verildiği kay

dile açılan davanın rüyeti son 
safhasına gelmiıtir. Müddeium

mi Ahmet Hulüsi bey maznun
lann tecziyesi istemiştir. Müdafaa 
yapılmıı mahkeme karara kal
mıştır. 

Şlrlnyau efendi hakklndakl 
tahkikat devam etmektedir 

Melek hanımın ölümü hadise
ıinden dolayı tevkif edilen 
doktor Şirinyan efendi hakkın
daki tahkikata devam olunmak
tadır. 

Evvelce yazdığımız veçbile, 
Melek hanımın bir hastahanede 
çocuga diltürülerek ölümüne 
ıebebiyet .erildiği ve kalp sek
tesinden öldüğüne dair rapor 

ftrildifi menu bahiıtir. Hadise 
etrahnda, yeni bir vaziyet yok

tur. Tahkikat tabii seyrini takip 
edkor. 

Yunan hükumeti evvelce vazı
yet edilen mallarma mukabil 
Garbi Trakyalı Türklere Anka
ra muahedesile 150 bin sterling 
tazminat vermeği kabul etmiş
ti. Komisyondaki Yunan murah
hasları bu mukavelenin aktinden'" 
evvel Yunan hükumeti tarafan
dan sahiplerinden satın alman 
emlake verilen paranın 150 bin 

sterlinden çıkarılmasını ve geri 
kalan paranın tazminat olarak 
dağıtılmasım istemişler, murah
haslarımız aksi fikri müdafaa 
elmişJerdi. 

Bitaraf murahhaslar hakem
liklerine verilen bu meseleyi 
tetkik ettikten sonra Türk nok-
tai nazarmı kabul etmiılerdir. 
Binaenaleyh Garbi Trakyalı 
Türklere verilecek 150 bin İn
giliz lirası tazminattan hiçbir şey 
kesilmiyecektir. 

ViJiyette 

Irakın yont dahlliye 
nazırı gidiyor 

Irak Kabinesinde bazı tebed
düJAt olduğu, malumdur. Irak 

sefiri Naci beyin yeni kabinede 
dahiliye nazırı meYkiine geçi

rildiğini yazmııtık. Öğrendiği· 
mize göre sabık sefir, ve frakın 
yeni dahiliye nazırı buradan ha-

reketinde parlak merasimle teş· 
yi olunacaktır. Dün vilayete bu 

hususta tebligat yapılmııtır. 

Naci bey bugün olmadığı tak
tirde cumartesi günü memleke
tine hareket edecektir. 

Dilsiz mektebi açmak 
isteyenler 

lstanbulda bir dilsiz mektebi 

tesis için vilayete müracaat e
dilmiıtir, vilayet müracaatı tet-

kik etmektedir. 

Vallmlz gellror 
Birkaç gün evvel vekaletle te

mas etmek fizere Ankaraya gi
den Yali ve belediye reisi Mu· 

bittin gey bugün dönecektir. 

Maarifte: 
ilk mektAp mualllmlerlnden 
bir kısmı Yunanlatana gidecek 

Sömestr tatili esnasında bir 
kısım ilk mektep muallimleri de 

Yunanistana bir seyahat tertip 
etmektedirler. 

100 kitilik bir kafile halinde 
gidecek olan muallimler kinu
nn enelin 19 unda buradan 

Seyrisefain vapurlarından birile 
Pireye ve oradan Atinaya gi
deceklerdir. 

Seyahat 11 gün sürecektir. 
Birinci mevkile seyahat edecek 
olanlar 90, ikincide 55, üçüncü
de 38 lira verilecektir. 

lstiklAI llsesl lzcllerln• 
teşekkUr 

DarOlfünua tarafından balkan 

birliği kongresi murahhaılan ıe

refine verilen çay ziyafetinde 
istiklil lisesi izcileri de bulun
muılardı. Darülfilnun emaneti 

istiklal liıesi ·talebesinin göster
dikleri intizam ve mesaiden do

layı mektep idareaine tahrirl te-
..ıddircle it:e·• ............. . 

1 
San'at ileminde 

Müstakillerin 
1 1 Greta Garbonun Hususi Hayatı ] 

• • 
sergısı 

Müstakil Ressam ve He) keltraşla
rın beşinci sergisi, eski Türk orağı 

binasında açıJdr. Çok çalışmalarına 
rağmen manevi bir rahatsızlık içinde 
ancak a.<ıabi birkaç eser çı!mrabilen 
dostlarım, müstakil ressamlar, hiikfi
metin ve belediyenin vaktiJe kendile
rinden daha az kabiliyetlilere ibzal 
edip şimdi esirgedifü yardım olmadı· 
ğı, halkın ise re.sim san'atınm daha 
içine giremediği için, sergilerin[ ışık
sız, biçimsiz bir binada açmak mecbu· 
riyetinde kaldılar. Ne zamarı bir ga· 
leri olacak, ne zaman bir stadyum?! 
Ve belediye bunların lüzumunu ne 
zaman anlıyacak? ! 

Garbo bir işçi kızı gibi ye
meğini kendisi taşırdı 

"Otomobilini kuş gibi uçurmam IAzımdı. 
geç kaldıkmı ifrit kesilirdi, fakat hiç de 

erken gidemezdik ! ,, 
Yazan : Rllla P. Palmbort 

-7 

Sergide yeni resimlerle bera her, 
müstakiller eski eserlerind-en de birer 
ikişer tane (retrospectif) bir halde 
teşhir etmişler. Bunların iı;inde .. 

"Kahve altısile beraber iki de sa
bah gazetesi getirirdik. Garh•l bunla
rın temaşa kısmını açar ve kendisine 
dair bir yazı intişar edip etmediğini 
arardı. Bir şey bulursa derhal keser 
küçük bir çekmeceye yahut g<.'li~i gü
zel bir masanın gözüne bıraiırdı. 
Sonra bunlar işlerini ta.kip eden ada
ma verilir ve bir deftere muntazaman 
yapıştmJarak itina ile saklanırdı. 

"Sabahlan Garbo, çok sevdiği kö
peğinin muhakkak yanında bulun-
dururdu. Fimsi'yi emil'ın kı7.I 

Rot Yanings bırakmışh. Bundan baş
ka Polli diye bir papağ:ın, iki de ufak 
kedi vardı. 

"İki küçük sokak serser'.si olan bu 
J.ady Clerk urnumiyetle ~öyle dil- kedileri, bir sıvacı dükkanmın önün

şünüyor: de bulmuş ve ben eve getirmiştim. 

Fakat daha sıra buraya ~etmeden 
serginin ilk günü, oraya gel~nlerin en 
başında lngilcere sefiresi Lady Clarkin 
in yanında da, sefarethanede yetim 
çocuklar için temsillerin san'at kısmı· 
nı idare eden mösyö Campan da var
dı. 

- Sergide eser teşhir eclenlerin "Bunlar, yatağının üstünde oyna-
(talent) ,ıeri var, yalnız renk husu- şırlar. Papağan güler, konuşur ve ke
sunda nispeten zaiftirler. Bdki de dile tepsiden kırmtı çalmaya çnlışır
(empatement) kusurları kendilerine lardı. 
vak tile yapılmış olan tedrisatın ek- "Derken, Ga rbo sna.tin doku7.a 
sikliğinden olsa gerek.. geldiğini görür sevdiklerini derhal 

Lady Clerk'in bu sözleri ktymetli- bırakır, giyinir, ve garaja koşardı. 
dir. Çünkü bizzat ressam olan Lady "Otomobilini kuş gibi uçurmam 
Clerk bu eksikliği herkesten çok tak· lazımdı. Geç kaldık mı; ifrit kt>sili
dir edebilir. rdi. Fakat hiç erken gidemez. 

Misafirlerimiz Bulgar ve Yunan dik. 
gazetecileri de sergiye geldiler. Bul- "Garbo, stiidyoya gitm~den önce, 
gar gazetecilerinden biri, Nuru1lah daima yemek hazırlatırdı.. Çilek, a· 
Cemalin (Çiçekler) ini satın aldı. • -1 • · 00····rt1 b' d k .

1 
. gaç çı egı, gu en ıraz a şe er 

Yunan gazetecı erınden bazıları, re- ............................................................ . 
simle fazla alfıkadar olmryanlar, Elif yette oluşudırr a~ma, ke~di ke.ndini 
Nacinin (Köprü) sünü beğendiler. Bu tekrar da demektır, ki nıhayetı hık
da gösteriyor ki, ecnebiler, biitün kınlığa müncer olur. San'atkar (cvo
dilnyada gü?..el1iğj tanınmış lstanbul luer) edendir. 
manzaralarınm resimlerini istiyorlar. 
Satış noktai nazarından olduğu ka· 
dar, san'at noktai nazannd-ın da dik
kate alınacak bir meseledir. 

• • • 
Elif Nacinin (köprü) sünden hah -

sederken reı.;imden pek iyi :ınlamıyan 
lar beğenmişlerdi, demiştim. Du, Elif 
Nacinin aleyhinde değil. Çiinkii Elif 
Nacinin sergide (l{ilfür) isimli bir 
tablosu var ki güzel, ötekinden ve 
öteki eserlerinden çok güzel. Elir Na
ci ölçüsüz bir ressam. İnsan onun e
serleri hak.kında kat'i bir hüküm ve· 
remiyor. İyi ile fen ayı nefsinde top. 
lamış bir artist. Eminim ki bu satır
ları okuduktan sonra - ~ayet okur
sa - Bana: 

- Fa, diyecek, bilmem, krzayım rnt, 
kızmıya>,m mı, ne biçim }azı bu! .. 

• • * 
Mahmut Cemalettin Beyin bir tek 

(natürmort) u var. O da es!<i e~erle
rinden, ve o kadar da fotoğrafik 

bir eser ki, nerede ise kit.ahın üze
rinde ser le,,ha, müellifin ,.e tabiin 
ismi okunacak. Fiatı da. 

* • * 
Nurullah Cemal, eski eserlerine 

nazaran büyük bir fark gösteriyor. 
Olgunluğa daha yaklaşan, cesareti 
ve nefsine itimadı daha artan bir 
fark. (Kayıklar) ve (Çamlar) da hu
nu, iki portresinden daha bariı görü-
yoruz. 

• * • 
Refiık Fazıl, desenleri n (1',oks· 

trot) u iJc· ilk plana geçiyor. Şahsiye
tini daha çok tebarüz ettirebildiği 
yerlerde, yani, tesirlerden kurtuldu
ğu ve kendini en çok verdi~i eserler. 

Sergide e: beğ~ndiğim eserler, de munffak oluyor. Bazan eski ü-. 
kataloğda yazılı olmıyan iki üç aku- tatlarm azameti onu korkutuyor gibi. 

rael. Bunları, Turgut isminde çok kıy- Halbuki, bunları bir tarafa bırakmak 
metli olduğuna şilphe olmayan bir Jazım artık. Dostum Refik Fazıla, 
ressamımrı; yapmış. Yerini size tarif bu ay çıkan Nouvelle Re~·ue Fran
edeyim: Kapıdan girince birinci, ·ikin- çaise deki (Andre Lhotte) un (Genç 
ci salona geçiniz, üçüncü ve orta sa- ressamlar, Louvre rnüzesini gezmeyi
lona gelince sağa. dönünüz, dipteki niz) serlevhalı yazısını ta,•siye ede. 
pencerenin iki tarafma asrlı di>rt a- rim. 
kuareldir: Pek güzel şeyler. • • • 

* * * Ahrnet Zeki, resim tarllnda ivi. 
Hale Asaf Hanımın, ken.disi Pa· (Ta.c;avvur) larda öyle sade biraz a~e

riste olmasına rağmen, teşhir ettiği le görünüyor. 
eserlerden Bürhan ümidin portresi * * * 
çok muvaffak. Bundan iki sene en·el Ahmet l\titatın dekoratif r esimle· 
gene aynı salonda teşhir etmiş oldu- rinden İstanbul sokaklarınr ı;iisteren 
fu İsmail Hakkı Beyin portresi ka- ile (relrnlte) si iyi, ve güzel. (llre
dar muvaffak. Fakat bu portrenin tngne) afi§i de giizel. Memlekette a· 
yanındaki kadın portresi şiiphesiz, fiş yaptırmak istiyenler, bu genci 
serginin en iyi resimlerinden. Tıpkı muhakkak hatırlamalıdrrlar. Artık 
Guirand de Scevola'nın bir portresini kopye edilmiş alman tarzı afişlerden 

ve nişasta ile pişirilir. Sonra kaf!111 
onu küçük bir kavanozun içerisfııe 
yarıya kadar koyar ve üstünü kaY• 
malda doldururdu. Bununla beraber 
biraz peynir yahut et, sado\iİÇle tat' 
yemiş konulurdu. 

"Garbo, bir işçi krzı gibi: Yem# 
ni, kağıttan bir paket içerisinde keti' 
di elile götürürdü. 

"Lokantada herkesle beraber re' 
mekten hoşlanmıyordu. Gece odasıJI• 
kapanır ve yemek vaktinin sonuoJ 
kadar onu bir daha göremezdiniz.,, 

Garbo, yemeklerini muhakkak ef• 
de yemeliydi. Hizmetçilerinin izfntl 
olduğu günler bile evde kalmayı tel"' 
cih ederdi. Fakat kendisi de bir ,et 
beceremezdi. Onun için Gustav. iziJ1" 
li günlerinde daima bir azap duydll" 
ğunu söyfor: 

"Garbo, bir çocuk gjbiydi. Kenclf 
eljie kendisine bir şey hazırlıyaınaf 
dı denilebilir. Bir patates nasıl haf 
)anır, nasıl kızartdır, bilmezdi. :811' 
nun i~in, biz çıkarken, tavada kdll' 
miş patatesler bırakır ve (sık sık Çf' 

\iriniz, yoksa yanar) diye bir kAjıC 
yazar ve ta\·anın başına koyardr. 

"lşinj bitirdikten soma mutfııktl 
her şeyi yerli yerine koyardı. Yem~ 
yeniden buz dolabına girer, kirli tr 
haklar yerine bırakılırdr.. Tatlı gibi 
yapışacak bir şey yemişse, tabağa ,. 
koyar öyle bırakırdı. 

Dir işaretile, en usta şeflerin bit 
metini ker.disine hasrettirebilecelc ff 
hunu temine can atan binlerce ta)" 
dirkiir dururken: Garbonun pata.W 
ferini, bifteğini, kendi elile Ja:r;aıiıft 

yalnız başına mutfakta yemeye ka3• 
masını düşünmek tuhaf gelir insaıı• 

İşi olmadığı zamanlar, Garbonıı-
kaçta kalkacağı bilinmezdi. 

Çok df'fa, daha sabahın be§fncl1 

havuzda yıkandığı görülürdü. Soııtf 
hemen yatağına koşar, zili çat"'' 
kahvaltısını ısmarlar, gaz~teler1 it 
terdi. 

Bazan öğleye kadar yataktan çı)• 
madığı olurdu. Ckne hazan - yalııı' 
güneş banyoları ve yüzmeler müstel' 
na olmak üzere - iki üç gün yerf,. 
den kımıldamazdr. Zigfrfıt; 
"Garbo, görünüşte pek kuvvetliydi d; 
yor. Jimnastiği de severdi. Buna rJI' 
men fazla dinlenmeye ihtiyacı vardJo 
lki üç gün yatakta kaldıktan soıır" 
bütün tazeliği yerine gelmiş ve sükil
içinde yeniden çahşmıya hazırlanır 
dı. 

"Garbo, gezintilerini ekseriyeti' 
geceleyin yapardı. O zamanlar tanı,. 
mıyordu. Düz bir palto giyer, geıtlf 
bir şapka geçirir, ellerini ceplerfll' 
sokarak kapıdan çıkardı. 

"Bazan, saatlerce yürürdü. ıte1• 
yağmur yağdığı zamanlar, sokal'il 
yürümeyi hiç kaçırmak istemeıdi' 
Yağmurun başlamasile beraber, Gııt' 
boyu dışarda bulurdunuz. Otomobili' 
geçenler, onu çamur, y-.ığmur içindi 
bocalar gibi gördükçe; yanlarına atıf 
evine kadar götürmeyi teklif edertet• 

lakin o, tanınmaktan kaçındığt i~I' 
cevap bile vermezdi. 

andırıyor. Hale .Asaf Hanımın en mu. gına getirdik. 
-Bitmedi-

-----------------------------" 
vaffak olduğu tarz ise, (desen) ler- , 
dir. Bunlar hakikaten ıtörülecek 
şeyler. Esasen, Jlerlinde ~ıkan bir 
kaç alman gazetesi Hale Asaf Hanı. 
mm desenlerini alıp koymaktadır. 

• • • Muhittin Sebatinin (Ankarada sir ) 
(Ankaradn sabah) isimli iki e~ri 

var. Mariz bir ruhun n Ankara u
fuklarının tam birer aksi. 

• • * 
Şeref Kamilin Ankara ıoanzarala

n ve kağnıları, hep aynr tclrzın sıka
cak kadar yeknasak eserleridir. Va. 
~ bıı san'atkann (tek,), biı: pli.si-

• • * Darülbedayi Temailleri 
Dekoratör ve seramist lsnıail Tiak· Bugün akşam saat ISTAHBUL BELEDIYfSI 

kı Beyin boynu çarpık ma'i vazosu 2 1.30 da 

şa~:,:· y:::~ .. nin °kostüm res imleri ll~i~e~ s3s ~.~~~ r ij~~ t~ ij~ 
hazan güzel buluşlar ve renklerle do- Ayı_ komedi- l ı '" 

1 
lu. perde 

* * * Yazan: 1111 Ali Hadi Bey san'at kabiliyetini 
resim ile heykel arasında, :kincinin Gerolomo Rovetto 

lehine taksim etmiş. Böyle san'atkar- Tercüme eden: 11111111 
larımız varken ecnebilere ne lüzum Bedrettin 
var, bilmem? 

la. 
Zabitan gecesi 

Yakında Kalbin Sesi 
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Laval - Hovver Kooperatifçiliği tamim cemiyeti 
Mülakatı &i~Sta8R~ld 

Muhtelit takım dün son talim 
maçını Taksimde yaptı 

-Baş makalemlzden mabaat- Darülfünun emlnlle Fakillte reislerinin 
neticesini vermemiıtir. Onun için ve bir çok müderrislerin imzalarını 
Franıız matbuatı memnun gö- taşıyan bir beyanname neşretti 
rünmek için zorluk çekmekte, 

Yunan Futbolcularından bir kısmı 
dün geldiler 

Cuma n pazar gün\4 Galatasa
ray - Fenerbahçe muhtelitile iki 
maç yapacak olan Atina muhtelit ta. 
lamı oyunculanndan yedi futbolcu 
dün sabah Konvansiyonel trenile 
Sofyadan şehrimize gelmiş ve sporcu
lanmız tarafından parlak bir suret· 
te karşılanmıştır. Misafir futbolcu
lere Türle - Yunan bayraklarile süs
lerunlş mükellef bir çiçek buketi v~ 
rllmfştir. Yunanlılar, otomobilJerle 
Beyoğluna çıkarak sabık llidivyal o
teline nazil olmuştur. 

Gelen oyuncular kaleci Yamalis, 
mUdafi Maliyos muavin Lekkos Dal
tasis. B. Andonopulos, muhacim 
Andrfanopulos, H. Baltasis, l\lijia
ldstir. 

Kafileye M. Aldiı;; ile refikası ri
yaset ediyorlar. Atina spor muhar
rirler.inden G. Haniotis ile 1\1. I.over· 
dos da gelmişlerdir. Muhtelit takı
mın diğer oyuncularile maçı seyrede.. 
cek olan 200 Yunanlı sporcu bugün 
Öğleden sonra Romanya vapurile şeh 
rimlze geleceklerdir. 

Yunanh sporcular1n bir telgrafı 
Atina, 27 - Gençliğin bütün güzel 

kabiliyetlerinin çiçeklendiği sahada 
por k1üplerinizle karşılaşmak üzere 

oraya gelmekle bahtiyanz. Yarm 
Daçia \'ıtpurile geliyoruz. Bu spor 
teuılıürilnü alkışlamak üzere bize re· 
fakat edenlerle beraber sporcu genç
lerinizi seJAmlar ve bunu sütunlannız 
vasıtasile yapmamıza müsaadenizi 
rica ederiz. 

Kli1p rcl8l Pamıtinall..V>B mrb'us, 
Xlrm, klüp reial Enossis Spanoudis 
Ollmplyak-08 klübü müşaviri Aı·dls. 

DUnkU talim maçı 
Galatasaray - Fener muhteliti 

dün de üçüncü maçını Kurtulu~ Rum 

takımile yaptı. Fakat keşke mümkün 
olsaydı da bu maç yapılmasaydı ve 
seyredenler de büyük bir inkisarı ha· 
yale uğramasaydı ... 

Evnla takım tamam değildi. Hat
ta bu sebepten Fener kalecisi Rıza 
bir devrede haf hattında, bir devre· 
de de sol açık muhacim oynatıldı. Re
bii olmadığı ve Fikret oyun başladık
tan on dakika sonra çıktığı için mu
hacim hattı çok bozuktu. Müdafaa
da Durhan çok ağrrdL Çorbaya ben
ziyen bir oyundan sonra talom Kur
tuluş takımını bire karşı iki sayı ile 
yenebildi ki Kurtuluş eline geçen fır
satlan dağıtmasaydı bu netice daha 
başka türlü olacaktı. 

Dünkü son hazırlık maçını da gör
dükten ve Beşiktaş kulübünden oyun
cu ahnmıyacağını da öğrendikten 

sonra dün teklif ettiğimiz takımın 

mevcut kadroya nazaran en iyi takım 
olacağına dair kanaatimiz bir kat 
daha knvntlendi. 

... 
Son dakikada haber aldığı

mıza göre Beşiktaş kulübü, muh
telite iştirak ettirilmemesi dola
yısile bugün Galatasaray-Fener 
kulüplerini protesto etmeğe Ye 
ayrıcada mahkemeye mllracaata 
karar vermiştir. 

Beşiktaş kulübll Yunan muh
telitile maç yapmak üzere anlaş
marun evvelce üç kulüp arasın
da yapıldığı ve bilahare Beşik
taşa ait hakkın tanınmadığı 
mütaliasmdadır. 

Haberin geç alınması dolayı· 
sile bu hususta tafsilat vermeyi 
yanna bırakıyoruz. 

Aptülmecit kızını satıyor 
~~~----~~--~~~~~----

Dürrüşehvarın kayınpederi sabık 
halifenin velinimetidir 

Son po ta ile gelen DeyU Ekspres 
gazetesi, sabık halife Aptülmecidin 
lnzı Dürrüşehvarla Haydarabat ni
zamının veliahtr arasındaki izdivaç 
hakkında mufassal malumat vermek
tedir. Deylj Ekspresin istihbarma 
göre Haydarabat veliahtı Azanı şahla 
Dürrüşehvann düğünü Londrada ya. 
pılacaktır. Deyli Ekspres bu münar 

betle şunlan yazıyor: 
"Bu izdivacın içtimai, siynst, dini 

ehemmiyeti olacaktır. 
Haydarabat nizamı, dünyanın en 

zengin adamıdır. 
'izamm oğlu Azam han, hali ha· 

zırda Y1rmi dört yaşındadır. Kendisi 
ilerde habasmın yerine geçtiği zaman 
Hindi tanın en satvetli prensi olacak· 
tır. 

'"'ilrrttşehvan a1acık otan Hintli Prens 

Amerika matbuatı da Fransız 
başvekilinin Vaşington ziyaretin
den mahsus bir netice alınama
dığını iıtemiyerek itiraf etmek
tedir. 

Hoover - Laval mülakatında 
mevzuubabsedilecek büyük ci
han meselelerinden biri tahdidi 
teslibat işi idi, bu meselede 
milsbet bir netice alınması ı 932 
şubatında toplanacak Bey?el
milel umumi tahdidi teslıbat 
konferansının muvaffakiyetini te· 
min edecekti. Bu ınuvaffakiyet
te ise her tarafta teslibatın mü· 
temadiyen artmasından mustarip 
olan bütün milletler müstefit 
olacakta. Filhakika Amerika rei
sicümhuru M. La'fal ile bu işi 
görüşmüştür. Fakat Fransız baş
vekili o meıhur emniyet mese
lesini öne sürmüştür; yani ~·F ran 
sa silahlarını tahdit etmege ra
zı olur. Ancak bunun için mil· 
Jetler arasında tecaYÜZİ bir harp 
olmıyacağını, olduğu takdirde 
taarruza düçar olan memleketin 
müdafaasını Amerika ile bera· 
ber diğer büyük de9 1etlerin bir· 
leşerek taahhüt etıneleri Ye bu 
teahhütlerini filen ifa edecek 
Beynelmilel bir teşkilat vücuda 
getirmeleri lazımdır.,, demiştir. 
Halbuki dünya yüzünde mevcut 
ahval ve şeraite göre Fransız 
başvekilinin bu talebi hemen he
men tahditi teılibat işini muhale 
talik etmekten başka bir şey 
değildir. Onun için bu mevıua 
dair olarak Hoover ile Laval 
arasında başlayan mükileme bu 
noktada kalmıştır. • 

Beynelmilel harp ve .tamır~~ 
meseleleri tahdidi teslıhat ııı 
kadar şümullü olmakla beraber 
yene bu da mühimdir; Çünkü 
umumi harbin neticelerini tasfi
ya ve tamir etmek isterken fU 
veya bu milletin Avrupada iokı· 
razı tabit olarak uzaktan ve ya-
kından diğer memleketleri mü
teessir ve mutazarrır edecektir. 
Bu halin neticesi de yene ikb
sadi cihan buhranının önüne 
geçilmesine en kuvvetli bir mani 
teşkil edecektir. Bu itibarla M. 
Hoover ile M. Lava} arasında 
bu mesele de mevzuuhahsedile· 
mi~. fakat bu hususta kat'i bir 
karar verilememiştir. Anlaşıldı
ğına göre Yung planı esasları 
dairesinde olamak iizere iptida 
Almaoyanın tediye kabiliyeti 
tetkik olunacak, bu tetkikat 
neticeleninceye kadar Avrupa 
devletlerini ııkışhrmıyacaktır. 

Sabrk hallf'enln kızı ise hali hazır
da yirmi dört yaşında.dır. Kendisi se
kiz lisanı kolaylıkla konuşabilmek~ 
dir. Dürrüşehvar, eski Osmanlı an'a 
nesini muhafaza ederek mlir.zeviyanr 
yaşrYor. 

Fransız matbuatı Laval- Hoo 
ver müJikatından alınan yegane 
müspet netice olmak üzere na· 
kitte altın esasının muhafazası 
prensipinin kurtulduğunu ilin 
ederek ıeviniyorlar. Bilmeyiz ki 
bütün dünyama altınlannı kendi 
hazinelerine toplamış olan iki 
memleket arasında bu tarzda 
verilen bir karar dünya ahvali· 

.Azam Han nin salahı noktasından 0 kadar 
Abdülmecit, Türklyeden teb'it edil·j sevinecek bir muvaffakiyet mi

dikten sonra Haydarabat nizamından dir? 

Darülfünunda kooperatifçilik 
için bir heyetin teşekkül ettiği 
malumdur. Bu heyet, ahiren 
Emin ve fakülte Darülfünun 
reislerile bir çok milderrisler ta· 
rafından imza edilen bir be
yanname neşretmitlerdir. Bu be· 
yannamenin sureti berveçi atidir: 

Fakat esnafın ve küçüy sanayi erh~ 
hının da sınai ve esnaf kredi koope
ratifleri teşkil etmelerinde büyük fnf· 
deler görüyoruz. Bunun için de zirai 
kredi hakkında olduğu gibi sanayi 
kredi i~lerini tanzim edecek br kanu
na ihtiyaç ,·ardır. 

Kooperatiflerin bugünkü ehemmi
yeti ancak harpten sonra anlaşıla. 
bilmiştir. Avrupada bile ne efkarı 
umumiye, ve matbuat \'e ne de iktı· 
satçılar umumi harbe kadar koope
ratiflere hakiki ehemmiyetini ,·er
memişlerdir. tık zamanlar koopera
tif şirketleri faydaları ve mazarrnt
ları olan her hangi bir ticaret teşki
lfıtı addedilmişlerdir. Fakat, harp. 
ten sonra kooperatiflerin hayat pa· 
halı lığına karşı açtıkları muvaf fakı· 
yetli mücadele yavaş yavaş bu şirket
lerin ehliyetlerini herkese i pat et-

Birkaç ay e\•vel darülfünunun si· 
nesinde tesekkül eden kooııcratif ~ili· 

:> • 

ğf ilmi bir surette tetkik ve tamım 
cemiyeti, müderris ve muallimler· 
den ilim mensuplarından birçokları· 
nın alakasını celbetmiştir. O vakit, 
cemiyetin neşrettiği beyannamede bu 
atakayı uyandıran gayeler yazılmış· 

tı. Bugün neğrettiğimiz bu izahata ko· 
operatifler ve kooperatifçilik hakkın· 
daki kanaatlerimizi izhar ediyoruz. 
Dünyanın geçirdiği büyük iktısadi 
buhran ve inkılaptan memll'ketimizin 
mümkün mertebe az müteel'sir olma
sını ve milli sermayenin bir gün en·el 
birikmesini temin edecek (iktısadi 
kooperatifçilik) memle!<ctimb:de inti· 
şarı fikrinde ilim mensuplarının be· 
raber olduğunu göstermek istiyoru7 .. 
Diğer taraftan da, kooperatif~ilikte 
mülkiyet hakkını selbeden kollekfi· 
vizme kadnr gitmek istiycn cereyan
lardan uzak olduğumuzu ve bu cere
yanların memleketimize büyük zarar 
lar vereceği kanaatinde bulunduğu • 
muzu tebarüz ettirmeyi lüzumlu gö
rüyonı7 .. 

Söze başlamazdan evvel, bütün dün 
yayı saran ve süratle ilerlemekte bu
lunan kooperatiflerin ehemmiyetini 
vatandaşlarımıza işaret eden büyük 
müncimizi takdis ile yadedcriz. 

Büyük Gazinin Izmirdeki nutkun
dan sonra her tarafta kooperatif
ler hakkmda faaliyet başlamıştır. c~ 
miyetimiz; o sözlerden aldığı ilham 
üzerine darülfünunda teşekkül et
miştir. Diğer iktısadi cemiyetler ve 
tesekküller de o vakte kadar ihmnl 
ettlklcrl kooperatifçiliği fanli) et 
programlanna koymuşlardır. 

Büyük halaskftnn kü~ük bir lşare
tile uya.nan bu alaka memleketimiz
de gittikçe büyüyecek ve vatandaşla· 
rm büyük hatasUnn irşadına ne ka
dar bağlı ve sadık olduğunu göste · 
recektir. 

lktısadl bünyesi itibarile memle
ketimiz, kooperatif teşkilatm:ı en zi. 
yade muhtaç ve müsai!. yerle.rdendir. 
Kooperatif teşkilatı, mustahsıle muh
taç olduğu sermaye, ve teşl<!lfltı, .müs 
tehlike de ihtiyacını en dogru f ıatla 
vermeyi düşünür. Bu naıari kaide 
her iki cins kooperatifin ehemmiye
tini göstermekle beraber . memlelt~ 
timizde en en•el ve daha zıyade koo
peratif teşkilatına muhtaç olanlar 
müstahsillerdir. llnşka memleketler 
de istihlak kooperatiflerinin bilhassa 
harpten evvel çoğalm881 oralarda 
istihsal ve kredi teşkilatının esasen 
mevcut ve kuvvetli olmasındandır. 

Zirai kredi ve istihsal (satış,, mal
zeme tedariki) kooperatiflerine verdi 
ğimiz bu ehemmiyet; netice itibarile 
istihl!iki de tanzim etmek gayesini 
ihtiva eder. istihlak maddelerimi
zin doğru fiatta olma ı, istihlak teş
kilfttından evvel bozuk olan istihsal 
sahamızdaki kooperatif teşkilatile 
daha çabuk ve daha esasından te-

miştir. 
Artık bir asra yakın bir ırnman-

dır muhtelif iktısadi şartları haiz 
yekdiğerinden uzak muhtelif mem· 
leketlerde yapılan kooperatif tecrU• 
heleri miistakbel cemaatlerin umum! 
hatlarını gösterecek kadar kuvvctlı 
neticeler veriyor. 

Kooperatif tatbikatının neticelerlı 
bunların fayda ve manaları anlaşıl· 
madan evvelki delillerde ıiktısat ilmi
nin öğrettiği şartlar haricinde -~i.~ 
ne\" şirketin bir iktısadi tcşebbu u 

J l" yaşıyabileceğini ve hatta uzunıunu 

gö teriyor. 
Kazancı temin ederek, ort:ıklara 

kan geri vermeyi kaide ittihaz edi
yor. Diğer şirketler de biribirile bn· 
zan büyük zararlar veren rekabet 
hissi hakimdir. Halbuki, koopera· 
tifler kendi cinsinden cvYel diğer te
şekkUllerle rekabet edecek yerde 
mümkün olduğu kadar birleşme siya· 
setini takip ediyor. Bunlard!ln ba ka 
kooperatif şirketleri bir ıişte serma· 
yenin hakim olmasına müsaade et. 
memekte ve o işi yalnız başına ser .. 
ma' enin istismar etmesinde bir mu· 
\'llffakıyet beklememektedir. Koope
ratifler sermayenin bütün şerikler 
menfaatine işlemesini dü ünUr.Ilu iti
barla sermayenin hakiki bir do tu· 
dur. Kooperatif zihniyeti yeni bir 
cemiyetin sermayeye ihtiyacını bil· 
hassa bilir, bunu takdir eder, ve 
bunun idn de kendi sermayesini bi· 
riktirmiye çalışır. Sermayeye muny• 
yen bir faiz verir. 'Pakat seı'lttaye)e, 
işi meydana getirmiş olmak vesile
sinden dolayı httkirni mutlak olarak 
hükmetmek hakkını vermez. Buna. 
rağmen, hakikatte kooperatiflerin 
teşekkülü için n teşekkülünden son· 
ra dn sermayeı::ini arttırmak içiıı ser· 
mayedara müracaat ettiği çok vak[ 
olmakla beraber iktisadi kooperatif 
zihniyeti gayrı meşru mikyaslarla. 
istismar edici sermayenin diktatör· 
liiğünü kabul etmez. Fakat bunun 
yerine de amelenin Ye geniş ınannsilc 
diğer mu tahsillerin diktatörlüğünü 
koymak tasaV\·unında değildir. l\1üs
tah~il ve müstehliklerin meııfnatleri
le umumun menfaati arasında hiç bir 
fark görmemektedir. Binaenaleyh: 
müstahsillerle müstehlikler ' 'e ser
mayedarlarla kooperatifçiler ara ın
da hiç bir zıddıyet tasanrur etmediği 
gibi bilhassa bunlar nrnsındn hiç lıir 
içtimai sınıf mücadelesi olma ını is
temez. Haydarabat veliahb geçen mayıs

ta Londraya geldiği zaman maksadı 
garp medeniyeti ile yakmdan tema.ı;; 

etmektL Fakat asıl maksat, daha mü
himdi. Veliaht, babası ile abık hali
fe arnsrnda cereyan eden muhaberatı 
kolaylaştırmak istiyordu. 

aldığı aylıkla geçiniyordu. Ilu aylık B · 1 
300 ingiliı lirasından ibaretti. Onun u netıce 0 sa olsa Vaşington 
kızı ile llaydarabat veliahtının e\•len- mülakatını yapanların dünya 

min edilebilir. Binaenaleyh iktisadi 
kooperatifçilik dahilinde her türlü 
kooperatiflerin tec sü ~üııü arzu ve 
teşvik etmekle beraber en evvel ncş
vünemasından faide gördüğümüz ik· 
tısadi teşekküller, zirai kredi ve istih· 
sal (sahş. malzeme tedariki) ve ecnaf 
kooperatifleridir. Zira, asrrlaTca milli 
gayelerden uzak, sui istimal ,.e idare
sizlik içinde yaşamış olan memleke
timizde halkm büyük bir ekseri· 
yetini teşkil eden köylülerimiz 
fa.kir düşmüş, sermayeden mah
rum kalmış, hiç bir lktı a.di te
şekküle malik olmamıştır. Dinaena
leyh i~dihsal kuvvetlerimizin tanzimi
ni bir dil tur telakki ediyoruz. 

Kooperatiflerden iktısadi fayda-
larla bekledil:rimiz içtimai ter· 
biyenin ehemmiyeti de büyüktür. 
Çünkü kooperntifler birleşme, bl'ra
ber çalışma müe seseleridir. 

Hali hazırda bütün ihzari müza. 
kereler nihayet bulmuş ve hu ~enenin 
hitamından ev\·el düğünün yapılma
m takarrür etmiştir. 

Düğün merasimi son derece muh
teşem olacak ve bu sayede 1..ondrn 
nadir görülür bir manzara görecek· 
tir. l\feraslmde Mısır, Hindistan, 
M<:M<e, Medine Kudils eşrafından bir 
90k zevat hazır bulunacak ve düğiin 
Uç dört giin devam edecektir. Ru mü
nasebetle erkek tarafı ile kız tarafı 
arasındn çok kıymetli hediyeler teati 
et!Odtkten onra fıkaraya da birçok 
fhsanlar dnğrtılacnktır. Fakat bu iz
divaç styast ve dint bir mahiyeti de 
1ta.lt hlllunuyor. 

milletlerinin derdinden ve •·tik-mesi sabık halifeyi srkıntıdruı kurta- ..... 
racak, aynı zamanda lngilterc ile halinden ziyade kendilerinin bu 
müslilmnnlar arasındaki münasebet- günkü menfaatlerini korumak 
leri taln·iye edecektir. maksadile hareket cttikle

Baydarabat nizamının yüz milyon rini gösterir. Fakat bugün "ge· 
altm serveti olduğu meşhurdur. Bun. misini kurtaran kaptandır. zih· 
dan başka onun. elindeki elmaslar niyeti ile hodbioane bk yol 
başka bir kimsede mevcut değildir. tutanlar, dünya buhranı içinde 
Onun hükümran olduğu memleket yalnız kendi memleketlerini kur
lngiltere vüs'atindedir. Tebaası ln- tarmağa çalışanlar birgün başka 
gilterenin üçte biri kadardır. milletlerin dertleri içerisine bir· 

Haydarabat nizamı, umumi harp denbire düştükleri zaman neka
esnasında lngiltereye yirmi milyon al dar hata ettiklerini anlıyacak· 

tın teberrü etmişti. Bundan başka ni. 1 ~1a;::r=d=ı=r·====.Jl=el:=;m===e=t =Asım====! zam geçenlerde, Londrada bir cami dır. 

inşası fiçn (60,000) ingiliz lirası ver Onun son günlerde Londraya g~ 
len iki oğlunun masrafı (30,000) is
terline varmıştır. 

mişti. 
Nizam, an'aneperver bir zat olmak 

la beraber münevver bir zattır. Onun 
büyilk kerimesi örtüsüz dolasmakta-

Hindistan müslümanlan nizama 
karsı derin bir hörmet beslcrle.t·. 

Bu meyanda ziraatle beraber sa
nayii de nazarı dikkate alıyoruz. 
:Memleketimizde sanayi kredisi müş
külat? daha uzun zaman süreceğine 
göre büyük sanayi erbabına kredi ih· 
tir.acı bankalarla temin olunabilir. 

Bundan dolayıdır ki, cemiyetimiz. 
mektep kooperatiflerinin intişanna. 
çalışacaktır. Aynı zamanda vatan. 
da.~lar arasındaki tesanüdü de ha .. 
7.ırlıyncak olan bu kooperatiflerin 
ziraat ve meşher mıntakalanna mek
teplerde yukarda saydığımız iktısa
di şekilleri içinde bilhassa ilk ve or .. 
ta mekteplerde mektep müzeleri, kl· 
taphaneleri, ilmt alfıt ve edevat te
mini, bedeni terbiye, musiki, genç. 
lik ve tiyatro eğlenceleri tertibi gibi 
ameli terbiye cemiyetleri esaslarının 
taammümünil cemiyetimiz ehemmi
yetle takip edecektir. Duraya ka .. 
dar izah ettiklerimiz, kooperatif teş.. 

ldlatmı siyasi gayelere ''aSll olmak; 
ıutfen sa11.ıfauı reviriniı 
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Balkan mur h Gilniln Muhtırası 1 
sehrimize ,, 

[ Üst tarafı 1 inci sayıfada] 
Türkiyeye mes'ut bir istikbal ha· 

zırhyacak olan bu f'aaliyet. Balkan
lar için olduğu kadar, beşeri) et H 

bUtUn cihan lcln büyük bir kun·et 
teşkil eder,, 

Arnavutluk reislnın ihtisaslar• 
Arnavutluk murahhas heyeti rc

jgl Mehmet bey Koniçe ise intibaları· 
nı u sözlerle anlatmıştır: 

- ikinci Balkan konferansı halli 
belki senelere muhtaç olan bazı me-
eleler hakkında kat'i bir karar ver
miş olmamakla beraber müşterek ga· 
yemize doğru biraz daha yaklaşma
zı mümkün kılacak mesaide hulun· 
muştur. Bunun için bütün munıh· 
hasların ve hUsnil niyet snhibi her
kesin çok memnun olması icap eder. 

Fakat bizim, Arnavutluk murah
has1annın sevinci ye memnuniyeti sa
dece bundan ileri gelmemektedir. 
Türkiyeyi ziynretimiz iki millet ara-
ında nıaz!ye ait çok kıymetJi bazı 
hatıra1ann ihyasmn ve ile oldu. 
Türklerin ,.e Am':l\'utlarm biribirle· 
rine karşı olan hissiyatı çok kuv\·etJi 
ve samimidir. 

lstanbulda ,.e kardeş Türk milleti
nin merkezi Ankarndaki müşahedn
t.Jm bu husu taki kanaatimi bir kat 
daha kuyvetlendirdi. Bu hissiyat 
Deride Od milletin dost Ye elele salı
şaca.klanna bariz bir delil teşkil 

eder. 

karşısında duyduğum hayran tık, te· 
rakki arzu ve azminin yarattığı An· 
kara için duyduğum hayranlık yanın
da, itiraf ederim, pek sönük kaldı. 

Anknranın lideta ha\'aSınd~ hisse
dilen, elle tutulacak zannedilen bu 
ilerlemek azmi sekiz, onsene gibi çok 
kısa bir zamanda bütün dünyanın 

takdirini celbeden harikalar yarat· 
mı~tır. Gördüğümüz hü, nü kabul 
1'ürk milletinin yüksek misafirper
verliğine çok parlak bir delil daha 
teşkil etti. 

Türk milletinin asil mümessili Gazi 
llazretlerinin yilksek şahsiyetlerine 
karşı duyduğum hayranlık ve takdir 
hisleri konferansın son cel ~;::inde 
Balkan milletleri için kıymetli irşat
larla dolu nutuklarını dinledikten 
sonra bir kat daha arttı. Son söz O· 

larnk bir kere daha teşekkür etmek, 
hükümet erkanına. Türk murahhasla

Takvim-Çarşamba 28 Teşrfnle..,.vcl 
10 uncu ay 1931. 14 CemaziyOIAhır 1350 
Senenin geçen günleri· 301 kalan günler: 
64. 

GUne!p- Doğuşu. 6,21: Bauşı. 17,17 
Namaz vakitleri - Sabah. 4,59 

Üğle: J 1,58: ikindi 14.55; Ak~am. 17,17. 
Yatsı. 18.49 imsak: 4.41 

Hava - Dünkü hararet ıazamf) 26 
(asgarl) 19 Bugün rüzg:ır poyrazdan mu· 
tedil esecek, hava bulutlu olacaktır. 

Radyo 
lstanbul radyosu 

Snnt r 8 den 19 a Kadar gramofon pU.k 
lan neşriyatı, r 9,30 dan 20,30a kadar bi· 
rincl kısımsnz Yaşar B.refakatile 2030dan 
21c kadar gramafonla opera parçaları 21 
den 22 ye kadar ikinci kısım sız Hikmet 
Hıza hanım ve Ekrem beyin iştirakile 22 
dcn22 30 a J.ıadar cnbant 

- BORSA 
rına, Türk milletine bize gö terilen ti;· '!"!,J.'!!!""!1!!"!',-e.-e-v-v-e'!""l '!"!9-::3~1•_-_-A:_.:-,•-d--•:"" .. -_-.. :·.;P_• .. n=·d.:: 
hiisnü kabul karşısında duyduğumuz 
minnettarlıkları bir kere daha söyle- Kam blyo ı 

k • t · 1 lngillz lirası Kr. me · ıs erım.,, 
Bulgar baş murahhasrnın 

ihtisasları 
Bulgar baş murahhası M. Sakazof 

ise demiştir ki: 
- Size ne söylesem, duyduklarımı 

ve tesiri altında bulunduğum ltissiya
tı hakkile ifade etmiş olamam. Anka
ra bizi teshir etti. Yeni 'l'ürki)e her 
hususta mükemmel bir örnektir. mı. 
hassn büyiik reisinizin yüksek şahsi· 
yctleri lmrşı ında duy<luğum hayrnn
lığı ifade için kelime bulmaktan aci
zim.,, 

Balkan blrllfji meclisi dUn 

.. 1'.I.. makablll Dolar 
foraak 
Liret 
neı,a .. Orıhm 

• Is. f<·rank 
• Leva 
• Florin 

Kuron 
Şlllng 

• • Peıeta .. • Mark 
• Zloti .. . Pengö 

2n Ley Kuruş 

ı 1 Drk llrası Dinar 
(ervoneç Kuruş 

Gnzi Hazretler.inin konferan ın son 
eelselerinde öyledik1eri nutuk tama
men kalpten geliyor l'e duyulan his
siyatı ifade ediyordu. Biiyük reisiniz 
kendilerine mahsus belflgatlerile hi
zim ifade edemediklerimizi ifade et
tiler ve çok kıymetli irşatlrda bu
lundular. Türkiyeyi 1Jyaretimiz hiz. 
de hfç unutamryacağımız silinmez ha
tıralar bırakmıştır.,, 

yolda toplandı Nukut 

Prensesin lhtl5asları 
Romanya murnhhaslarmdan pren-
Kantagtizen de şunları söylemiş

tir: 
- Ankarayı hiç görmemiştim. ls

tanbulun fevkalftde tabii giizellikleri 

Her murahhas heyetten üç zatın 1 lsterlln (Jnglllzı. 
iştirakile teşekliill eden Balkan birli- ı Dolar (Amerlk:ı) 
ğl mecli i dUn murahhaslar Ankara- 20 Frıınt [Frıınsıı 

dan gelirken trende toplanmış ve ge- 20 Liret [ haıra 
lece'< 1,onferansın hnngi şehirde top- o Frank neıçıka) 

iO Drahmi [Yunan 1 
lannca~t etrafında bazı mUazl-:ereler- i!O 1 rank lls\Jçref 
de bulunmuştur. Konferansın ~elccek 201.cva Uulı:arJ 

sene Bükreşte toplanması ihtimali/ ı Florin (felemeok] 
cok lrnH·etıidir. Homcn murnhhasla. ıo Kuron [Çekoslovak] 
;ı hu hu u tnki karar1nnnı bir aya ~llloı: Avusturya] 

. . . . . ı l'er;eta llspaaya] 
için değil, ıiktı adi zaruretler için lmdnr bfrlık reısı Hasan beye bıldıre: 1 RanmıırllAlmanyo) 
kabul ve t<?şvik eden (iktısadi koo· cekler, gelecek konf eransm hanın ı zıotl l.chlstan 
peratifçilik) çerçen?si dahilindedir. Halkan ehrinde toplanacağı bundan ı Pengö l\lıcarlstan 

Kooperatifçilikte takip ettiğimiz sonra kafi olnrak anlaşılacnktır. o Ley {Romanya] 

827 
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kooperntiflere serbest girme \'e çıkma Balkan birliği nizamnamesi muri- 20 Dinar 'YugoslovyaJ 
Ye tedrici tekamül ile 1ı;;ınıı1 alı~nıa hince birlik re' i her sene dcğ·işmek· 1 Çc\•oceç ı:e\·yct ' 1 
yerine kooperatifleşme \'e bütün m:i- tcdlr. Hasan beyin riyaset miiddeti Altın 1 

esseselcri, fertleri kooperatifleştir kanunusanide nihayet bulacak, riya· Mccldf)'e ~~r7~ 
mek gibi kollekti\'izme giden ve mül- et üçUncfi konferansın toplanacağı Baııkonoı \ 277 .. 

kiyet hakkını selbeden sistemi mem· memleket Balkan milli grubu ı·ei ine 
leketimizc muzır addediyoruz. bfr sene müddetle intikal edecektir. Kısa Haberler ı 

l\lem1eketiınizde mevcut halk ta- Murahhaslar memlek6tlerlnc 
bakalarının hukukuna hürmet etmek- dönüyorlar içinde alkol olmıyan şurup• 
te l·e onlann ancak serbest:ce iktı- solıra k'""· lar- içinde alkol olmıyan şurupların • l\lurahhnslar bugün.den •• 
sadi te kilfda girmelerinde fa .. ·da gö- clo"nm"ve likOr namı ve etiketi altında satılmış 

J sım, kısım memleketlerine '°J 

ren \'e bunun için çalı~acak o1an ce- b 1 ki d belediyece yasak edilmiştir. 
· ti · k llek aş ı)- acn · ar ır .................................. - ... ···-·-······-··· mıye rnız, o th·izme yer hazır- hh -· 

• . Yunan ga7.etecileri n mura as Jade te""hu··rı"'r Türk milletin·ı nmak· lamak ~çm, uzaklardan ve dolaşık ~ "' ' 
yollardan çalışma)'! hic bir zaman h~yeti yarı~ Pntris vapurile Atinaya sadımıza karşı beslemekte olduğu 
tasvip etmiyecek ve lüzu"muna göre gıdeceklerdır. .. hayırhahhğı n Türkiye Cümhuriyet 

b 1 l .. d 1 d k Arnavutluk murahha ·lar dort, beş hu"k/'·metı'n·ın, bu maksadın tahakku. un ar a. muca e e e ece tir. il 1 h b d , 1 kJ ..1 u 

Z
. g n < a a ura a ırn aca aruır. 
ıra: ku için bütün ruhu ile çalışmaya 

. ı - <tk.tı~dr. kooperaurçmk>; Yunan baş murabba- kat'i surette azmetmiş oıduaunu gös-
ımar kuvvetını ha.ız ,.e yapıcı olduğu ıt ) l terir. Nazır Hazretleri, burada tem. 
halde kollektivizm yıkıcıdır. Kollek- SIDID SuZ er 

sil etmekte olduğunuz hUkılmetten tivisnı; bütün istihsal nsıtalnnnı Balkan konferansı murahhasları 
ve kuvvetlerini cemaat menfaatine ve şerefine Ankarada Hariciye ,-ekilimiz bahsettiğimiz zaman gözümüzün ö
ııamına istimlak ve istimal ederek tarafından verilen ziyafette Yunan nünde daima demirden bir azim \'e 
fertlere ancak nefes alacak kndar baş murahha ı 1\1. Papanastasyonun iradeyi en yüksek bir terakkiyata a. 
yaşamak imkanını bırakır. ln anlr- bütiin murahhaslar namına bir nu- alınmasına raptetmiş olan ,.e yüksek 
ğın mevcut olduğu günden beri fitri tuk söylediğini yazmıştık. ilhamları iJe temayüz etmiş bulunan 
ve aynlnuız bir ''asama ~rtı olan M. Papannstasyo nutkunda czciim· • .. h G -ı 'llf 

,J ~ :.- bliyük reisin, Reisıcum ur a.ı.ı .ı• us-
mülldyetl fertlerin elinden alarnk le şunlan söylemiştir: tafa Kemal Hazretlerinin sevk ve 
sankf cemaat namına sun'i bir suret- "lttifalda vardığımız neticeler ve 
te temlik eder, ve fertleri mevhum verdiğimiz J<ararlann bir inkıl:lp ma· 
bir cemaatin eseri yapar. hiyetinde olmadığı şüphesiz bulun-

2 - (lktısadi kooperatifçilik) ce- makin beraber ileriye doğru atılmış 
miyeti beşcrlyenin bu günkü kadrosu bir adım teşkil ettiği de inktir edile· 
dahilinde tekamül edebilecek lıir şir- mez. Halkan projesini kabul etmiş 
ket sist<?mi kurmak ister. Kollekti- değiliz, fakat bu misnkın ihti\·a etti
visnı ise bu gilnkü iktısadi ''aziyetten ği esa lan bir defa daha teyit etnıek. 
istifade ederek bir taraftan cemiye- bu projeyi yeniden daha etraflı bir 
tin şeklini değiştirmiye, diğer taraf. surette tctkika tabi tutmak, onu ta. 
tan da vaziyete hakim olarak mülki- marnlamak ve gelecek konfcr11sta ka
yeti kaldırmayı düşünmektedir. Bal- bul etmek hususunda mutabık kalmış 

idaresl altında muazzam icraatta bu

lunmaya kadir bir hükumet tecelU 
etmektedir. Siz, asırların Türk mil

letini mah,·etmek tehdidini gösteren 
cereyanını çevirmiye hakikaten mu-

buki iktısadi kooperatifçilik bütün bulunuyoruz. 
şekiJlerin kendi nzalan ile \'Ücude Akalliyetler meselesinin arıetmek· 
getirdikleri bir harekettir. te olduğu bütün güçlükleri ortadan 

Serbest teşebbüslerin bir eseridir. kaldırmış değiliz, fakat onu ev\'elce 
Birleşmeyi. kuVl·etlenıneyi kanant olduğundan daha fazla bir soğuk 
)erle inanma husulüne bağlı görür; kanlılıkla derpiş etmiş ve hu müşkii. 
onun yanında kollektivism teessüs e- lah izale edebilecek ameli çareleri a
debilmek ve yaşıyabilmek için cebri rnmaya başlamış bulunuyoruz." 
kın'\et .li;ti.mallni tasaV\'ur ed2r. ''Türkİl'ede karsılaştıiımı.ı fC\·ka-

vaffak oldunuz. :Milletlnizi kurtardı· 
nız, onu adeta yeniden vü,·uda getir. 
diniz. Aramızdaki Jhtilaf'lar bu suret

le halledildi ,.e Balkanlardaki bütün 
de,•letlerle sıkı bir surette teşriki me. 

saide bulunmanız bu sayede fevkala
de kolaylaşmış o1du. Bu kndar kısa 

bir zamanda bu kadar selametbahş 

\'e b•ı Jı:adar cezri bir istihaltnin mi· 
saline tarihte tesadüf edemedim. 

Konferansın vasıl olduğu neticelerin 
bizlere veremiyeceği f e,·kaJade nik-

binliği bize ilham eden işte bu nok· 
tadır • ., 

M. Litvinof Ankarada cok samit11I , 
merasimle karşılandı 

( Üsttıırafı 1 inci sayıf ımızda ] 
firlere hususi bir öğle yemeği 
verecektir. 

Gazimizin kabuJU 
Ankara 27 (A.A) - Hariciye 

vekilimiz tarafından verilen zi
yafette Moskova Sefirimiz, Rus 
sefiri, sefaret müşteıarı, hariciye 
erkinı bulunuyorlardı. 

Gazi Hz. öğleden sonra M. 
Litvinofu Tevfik Rüştü Bey ve 
Suriç Yoldaşla birlikte kabul 
buyurdular. 

M. Litfinof bilabara ismet ve 
Kaum pataları makamlarında 
ziyaret etti. 

Hariciye vekili tarafından M. 
Litvinof ıerefine bir ziyafet ve
rildi. 

Rusya ile dostluk m'!ahedemiz 
Ankara,a 27 (Telefon] - M. 

Litvinofun ziyareti münasebetile 
Rusya ile aramızda munakit 
dostluk muahedesinin temdidinin 
imza edileceğini evvelce haber 
vermiıtim . 

Bir rivayete göre hükumetin 
Amerika hükiimetile aktini mü
zakere ettiği ticaret mukavelesi 
de yarın imza edilecektir. 
Hariciye vekllimlzln nutku 

Ankanı, ?:l (Telefon) - Tevfik 
Rüştü bey l\f. Lltvinofun şerefine \'e

rilen ziyafette irat ettiği nutukta, 
dost ŞQralar ittihadı hariciye komi
serini selamlam1ş, \·e ezcümle iki 
memleket arasındald dostluklardan 
bahsetmi~ ve demiştir ki= 

- Aynı za'tlandıı nıemlekctlerimi· 

ze 17 Kfınunuenel 192:> tarihli dost
luk l'e bitaraf!ık :ıırnahede~inin müd
detini uzatmak ,·esilesini temin ede· 
cek olan memnuniyetbahş ziyaretiniz 
memleketlerimizi birbirine bağlıyan 

dostluk rabıtalarını bir kat daha kuY· 
Yctlendlrecekt.ir.,, 

M" Lltvinofun cevabı 
Tevfik RU'tü be innu u dan n· 

ra M. Litvinof irat ettiği nutuktl ev 

elimle demiştir ki: 
- l\Uiletlerimizin arzusunu ı"'!_ 

ren sağlam dosUuk, an'anevi dl~ 
masi formUIIeıi arasında göri1.; 
dostluklardan tamamen başka illl ...1ı. 
yette bir dostluktur. Bu dosd., 
aynı tarihlerde her iki memıekel 
istiklalini temin için yapılmı§ c14J 
lerden doğmuştur.,. ~ 
~~~~~~~~~~~---~ 

Mali Hadiseler ] 

Dolar da tehlikede 1 
Dünyanın büyük altın h;;IJ. 

Amerikada bulunduğu halde A;; 
kanrn haşmetlu doları da. biiyük 
tehlike ge~irmekfodir. Bunun ıJI 
bi, Amerikadan hareket eden }ıer ~ 
minin mühim miktarda altın dOI"' 
taşımasıdır. Yalnız geçen l:l gün .~ 
fında Amerikadan çıkan aJtınl~ 
miktarr (500) milyon altın dolav 
Doların da sarsılması için Amerfl 
dan çıkması icap eden altın apiı t' 
karı bir milynr dolardır. 

(Aux Ecoutcs} mecmuası bu -' 
seleyi tetkik eden mühim bir m~ 
sinde şu sözleri söylüyor: 

"Altı ay evvel hiçbir kim~ dol.
da isterlin gibi düşmek tehlik~ 
karşılaştığını söyliyemezdi. Hal.,.. 
Amerikadan mütemadiyen altın f~ 
cı bu tehlikeyi her gün yaklar 
maktadır • 

J>olarm sukutu, bütün ılüııya.' f 
salarında akisler yapacak, bunu 1 
ıa Jar takip edecek ve o zam:m bil 
dünya hükumetleri ,·aktinde da"~ 
mamanın neticclerile karşılaşa"' 
tır. Bunun sebebi. Amerikanın bO~ 
restliğidir. Amerika, l1arp esnas;ı 
vücudc getirdiği altın duvarların• .J 
Yenerek Avrupa ile alakaların: u~ 
muş n o zaman temin ettiği re~ 
daimi olacağını zannetmişti. B f 
Amerikanın altın duvarları biret 
rer yıkılıyor .• , 

itizar ~ 
(Gizli Kuvvetler lçinde) yazr...,

cokluİi'un ni b il dnrcedilJ 
di Okuyucularımızdan özür dile~ 

İstanbul Evkaf ınüdürlüğündeO 
Miktan 

2800 
1300 

Cinsi 
Gaz 
Soda 

Guraba hastanesine lüzumu olan baladn muharrer iki kalelf 
levazım ayrı ayrı 7 Teşrinievvel 931 tarihinden itibaren aıeol 
mfinakasaya konmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak üzetf 
her gün levazim idaresine ve ihale günU olan 31 Teşrinievvel 951 
cumartesi gilnü saat ~,4 te ~~~e encümenine mllracaatları. (3~ 

Istanbulsu • ketin den: 
lstanbul su şirketine ait ve 1 Kanuneevvel 1931 tarihindell 

itibaren 500 frank üzerinden tediye edilecek olan % 4 faizJi 
tabvilAtın ke§ide muamelesinin 16 Teşrinisani 931 Pazarte!İ gaod 
sabah saat 10 da şirketin merkezi idaresi olan Beyoğluoda lılil' 
ili caddesinde terkoz çıkmazındaki 3 numaralı dairesmde aleneİ 
icra edileceği tahviıat hamillerine ilan olunur. 

.-' 
.----,-s-t_a_n_b_u_l_B_e_l_e_d_J_y_e_s_ı _:.ı::.ı::.a::.n::.::.ı a=.=.r=.ı=.::.=.=.=--J 

Eminönü kaymakamlığından : Beyazıtta Hasanpaıa caddesincl• 
balediye malı 112-114 numaralı üzerinde odası bulunan dükki' 
kiraya verileceğinden talip olanların şehri halin otuz biriJICi 
cumarteai günil saat on üçte milracaat eylemeleri ilin olunur. (350') 

Bedeli keıfi 435 lira 93 kuruş olan Haseki bastanesio' 
yaptırılacak demir kapının mUnakasası Teşrinievvelin 31 io,ı 
cumartesi günü saa~ on beşe talik edilmiştir. Taliplerin ıartna-' 
almak ve resmini görmek üzere levazım müdürlüğüne ve milo,
kasaya iştirak için bedeli muhamminesinin % 1,5 uğu nisbetiocl• 
teminat teslim ettiklerini müsbtt makbuz ve ilmühaberi veY' 
hükümetçe muteber tanmm1ş bir banka teminat mektubu ili 
muayyen saate kabar daimi encümene müracaatları. (3504) 

Bedeli keşfi 3114 lira 15 kuruş olan lstanbul 27 inci mekte' 
bin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler ıart' 
name almak ve keşif evratını görmek için hergün levazım ıoO
dürlnğilne milractat etmelidir. Münakasaya girmek için 234 lit' 
teminat lizımdır. Bu teminat nakten kabul edilmez. Ya beledi' 
yeden irsaliye alınarak bankaya yatml.ıp alıoacak makbuz ve'!' 
hükumetçe muteber tanınmış bankaların birinden getirile~ 
temin•t mektubu ile olur. Bu şekilde teminat mektup ve11 

makbuzu ile şartname ve teklif mektubunu ve Ticaret odasu:ıdl 
kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale goo• 
olan 19-11·931 perşembe günü saat onbeşe kadar Daimi Eoel' 
mene vermelidir. 13510) 



r:=:=::!:!lt:==:;:=::=;=====:::=~~============~-:-~~~~~~~~~7~VAKIT28TeplnleyyeJ 1931-
~----------..,.~--•--___ n•_•_•_•_" ____ -I . ( L: Mk. fff:;. komlarnu ' 1 3. K. o. SA. AL Ko. dan f 

latanbul 4 ... "'8 .......,,.,..,._! SultaalılJU!t ikinci hukuk hakim- Askeri mektepler ı"htı"yacı ı"rı"n ____ l_"_i_f_k--k-t---.-.--------------da• lfllnd :ı K. O. ve • ınc ır a ı aatı ıçın fasulya, patates, ve nohutun fhale.I 

(:U -o) lira ..__.,,
1 

mahammfneJi N e~.: 25•000 kilo buleur talibi uhdesindedir. kapalı zarfla ayrı, ayrı şartnamelerile aşağıda gösterilen tarih ve gtin •• ...,., -.y-· ee.., bey ile Mitat beyin muta- Mffnakaaa 1 _ Tetriıus' ani_ 931 pa. ~ Tertki,. maha11esinhl Kl- sarnf olduklan Beyoflunda Gümü!il .. münakasaya fştfrak etmek üzere yevmi mezkOrda teminat ve teklifname-
.a...1..._ _.,. .. _._de (Maçkada) eski h tah -s zar gunü saat 16 ya kadar Harbiye lerile Fındıklıda K. O. SL Al. Kom. müracaatlarL (477) (3350) 
..... _... .,....11-a suyu as anesi karşısında Kabş- mektebindeki mahallı" malt."'Usunda 
16, ..,.ea.i ı.- 110 No.b kapısı yanında •·· Hacı Fatm h t d".ı:. a '"' Cinsi erzak tarihi GünU Saati 

,, -. 999 a a un namı 15er v· icra edilecektir. Daha dtin fiatla ta. talik edfiea JlYltacla Ket0 zade Meh· mer Avni efendi mahallesinde Bey. 11 1 Nohut K. O. ve 1. inci F. için 11 - 11 - 931 Çarpmba. 11 
.. t t1••1Pln 108 No. Jr apartımanıj tillmalcı aokafrnda atik32, cedit 70 P o anlar şartnamesini görmek için FasuJya " " " ,, ,, 11 - 11 - 931 " Ji.S 
aamlll...,., apartnnaam tamamı buı num n kk komisyona mftracaatleri \'e iştirak Patates ., ,, ,, ,, ,, 11 - 11 - 931 ,, ıf 

d 
ara e mura am 8 oda üç kuyu için de vakti muayyenfnd'! hazır bu. . . " UN qık arttırmaya vaze ilmiş olup! ve şahranç ve bahçe ve mü!iltemilatı 

' 

T SuJ 931 tarihind t ı 'ti lunmalan. (11:>) (3486) - • - e şar na- sa reyi havi bir bap hanenin izalei K. O. ve birinci frrka hayvanatı ihtiyacı için arpa ve yulaf ayn ayn prt. 
.... ctlvanlwaeye talik edilerek 19 - d b • • * T. 8al 9S1 tarihi şuyuu zımnın a ilmUzayede iki ~in Levazım dikim evindr me,·cut 50000 namelerle aşağıda gösterilen tarih ve saatlerde kapalı zarfla mü.aakualan 

• - ne m8sadlf per- dört yU~ Ura bedelle talibi uhde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnameleri almak Uzere her gün ve ihaleye 
.... afini uat 14 ten 18 ya kadar ihalei evveliyesi iblicra ı _ 12 _ sı?e kilo pamuk bez kırpıntısı ile 12000 iştirak etmek üzere nkti muayyenfnde t"'1inat ve teklifnamehrlle K. O. 3. 
lstlmhl C bd icra dairesinde a~ık salı gtlnU saat 15 te ihalei kati' 93~ kilo yün kumaş kırpıntısı ve mayıs Sa. Al. Kom. nun:ı mtiracaatlert (494) (3477) 
aıttl;tma ıureUle satılacaktır. icra kılınacağından talip olanl:esı 932 gayesine kadar birikecek kırpın- Cinsi lhale tarihi Saat 

:Arttırma Ddneklir. Birinci arttır- kıy rın tılar müzayede ile satılacaktır. Müza- K ..a en ziyade otuz bin liraya talip meti muhamminesi olan (3i"ı00) lf. yedesi 4 teşriniaanı 931 ~arşamba gü- . O. nun arpası 21-11-931 14 
p1an1ttır. Bu kere birlncf derecedeki ranın yüzde onu nispetinde pey ak- nü saat 1.t te Harbiye mektebindeki K. O. nan yulafı 21-.ıt-9:U !~·5 
lp9lek alacakl 1 çesini hamilen Sultanahmet sulh mahalli mahsusunda icra edilecektir. ı. inci F. arpası 21-·11-931 

mm mat ubu temin edil- mahkemesi ikinci hukuk dairesıne Taliplerin krrpıntılan go"rmek ı'"ı'n 1. inci F. yulafı 21-11-931 15,5 • 
===:::.de arttıranın Uze. mffracaatleri llAn olunur. (1921) Eyüpte levaznn dikim evine ntUraca~t- * * * 

:Arttlnıuya iştiTa.k için yüzde yedi Sirkecide lskenderiye Otelinde ve lan, mUzayedey; iştirak için de mez- t lstan.bul askeri kıtaat ve müesse- Kolordu hlrincJ fırka nayvanatr 
tlmfaat akçesi alınır. Bina yeni ol· oranın sahibi olup uzun mGddetten kGr gün ve saatte komisyonda hazır ~ ınikyeın, erzak ve ekmeit nakliyab için otun ihalesi aşaiıda giatertlea 
... 41ola,.Ue •ergisi elyevın teraküm bel'f glttftl beyan olunan Yunanistan- :,uıunmaları. (103) _ (S182) ıçın i bin liralık nakliyat pazarhiı gUnler ve sı:ıtte 1'apah zarfla -e ayn 
et:memiftir. Hakları tapu sicillerile dan hentiz avdet etmiyen ikametga- . • • • 28 - 10 - 931 çarşamba güııü saat ayrı ~rtname iie münakasaya kon· 
llllıft olnuyan ipotekli alacaklılar ile hr meçhul Arif bey oflu Faik beye: Askeri mektepler ihtiyacı i'.;in 7000 14 te yapılacaktır. Taliplerin şeraiti muştur. Taliplerin şartnameyi almak 
d•r alikadannın ve irtifak hakkı Sultan Ahmet üçüncü sulh hukuk kilo kırmızı mercimek alenf münakasa anlamak için her gün ve p:lZarlık sa- üzere bt>r gün mönakasaya iftirak .,. 
sahiplerinin bu haklannı ve huuaile hakimliğinden: 1Jareti1e satın alınacaktır. İhalesi 4 atinden evvel de teminatltrile Fın· deceklerin muayyen vakitte teminat•• 
flılz ft nu&rife dair olan iddialarını Yıldız koneerve fabrikası tarafın- teşrinisani 931 çarşamba günü saat d*hda 3 linctl .K. O. Sa. Al. Kom. nu- tıeklifnamelerile Fmdıklufa 3. lL O. 
ilin tarihinden itibaren yirmi gün dan aleyhinize açılan konserve bede- 16 ya :tadar Harbiye mektebitıffki na mtiracaatleri. ( 493) (3476) SA. AL KOM. nuna raüracaatlan 

i~de emdo mtisbitelertle bi1dirmele- linden 204 lira 1 kuruş alacak dava- mahalli mahsusunda icra edilecektir. * * • 1 ('5l) - <
3191

) 
rl lbımdır. Abı halde haklan tapu sından dolayı nammıza ginderilen faliplt>rfn tartnameslnf görmek için Samaundakı kıtaatın hayvanat ih- Ko.kıtaab için ot ihale ~ı 12-U-931 
•lllerile sabit olmıyanlar satış bede- arzuhal ve davetiye nüshai saniyesin- komisyona müracaatlarr ve iştirak tiyacı için arpa kaplı ıarfla münaka- ççarşamba saat 14. 
llnla p&Jl8§111Ullld&D hariç kalırlar. den başka müteaddit davetiyelere gö- ic:in de vakti muayyeninde lıazır bu saya konmuştur. İhalesi 8 - 11 - Ko. topçu alayı için ot ihale l&lthl 
AJAkadarlann icra ve iflis kanunu- re de Yunanistana gittiğiniz ve elin ?unm?.~brı. (102) _ (31Sl) 931 pazar ırttnU saat 15 te yapılataktır. 12-11·931 çarşamba sut 14,S. 
D111l 119 uncu maddesi hUkmfine gire da avdet etmeditinfz anlaşılmış ve • • • TaUplerln prtnameyi görmek O.zere F. ı. için ot ihale tarihi 12·lMllSf 
tevfW hareket etmeleri ve daha faz. ne zaman avdet edeceğiniz meçhul Askeri mektepler ihtiyacı için her gün münakasaya iştirak edeeekle- çarşamba saat 15 te. 
la maltmat almak lstfyenlerin 9;~1 oluduiu gibf oradaki ikametgahmız 30,000 kilo şeker pazarlıkla satın alı- rin muanen vaktinde kıminat ve tek- ~ • • 
- 1'4 do.,-a numarasile memuriyeti- da malGm olmadıfından bir ay müd- nacaktır. Pazarlrğı 3 Teşriııisani 931 lifnamelerile Samsunda 15. 1''ırka SA. Yerli fabrikalar mamulltından 108I 
mlze mln.eaatlerl flAn olunur. (19?1) detle mahkeme ilanen tebligat icrası- sah gUnil saat 16 ya kadar Harbiye AL KOM. nana mürataatları. (449) adet mahruti çadır kapalı zarfla al-

na karar vererek muhakemeyi 30 _ mektebindeki mahallf mahsusunda ic- (3189) nakasaya konmuştur. ihalesi 7 - 11 
ı.taabulda Galatada merkez nh- 11 - 931 tarihine müsadif pazartesi ra edilecektir. Taliplerin şartnamesi- - ... • • • - 931 tarihine mlsadif e111Hrt.l .. 

tm Jlumda 12 numarada mukim gilnti uat 10,30 a talik etmiştir. o ni görmek için komisyona müracnatleri '6301 giyim beygir ve ester nah •tl saat it te yapJaeaktll'. Tallplerbt 
iken elyevm ikametglhı meçhul Az. gUn mahkemede hazır bulunmanız la- ~e iştirak için de vakti muayyeninde kapalı zarfla mU.akHaya kon.muş- şartname ve nümunesini görmek il9" 
mi ve Bedrettin beylere: zımdır. Gelmemeniz hakkınızda gı. hazır bulunmalan. (116) (3493) tur. İhalesi 21 -11 _ 931 pazartesi Ankarada merkez satm alma kom.,._ 
~';"'1'ul ~nea kta memurluğun- yaben muhakeme icra olunacaktır. 

1 1 
günü staat 15 te yapılaektır. Talip- nuna müracaatl~n. V~ mUnabaa,. 

Bütün bunlar Hukuk uauUl muhake- z A y 1 L E R Jerin şartname ve nfimuneleri giJr .. f.ttlrak '=deeeklenn o gün ve saattla 
'nlrldJe it bakamam zimmeti- meleri kanununun 141 inci maddesine mek tlzere her ru.n Ankarada merkez evvel teklif ve teminat melr.t"!ıan. 

m.d• altı kıt'a •net mucibince mat- tevfikan tebHğ makamına kaim 01• Beyoğlu malmüdürlüğünden almakta Sa. Al. Kom. da müracaatları. Ve makbuz mukabilinde mezk4r 4':oınfl. 
16ha bulunan 600 liranın senetlerı'n mak u"zere · · i · ·ı A 1 olduğum 52609 l"ıva nuoııralı tekaüt mı· ri · t dl ı el rL (•,..) sızın çın ı an o unur.(1924 mu"naklay f11tfrak edeceklerin o gu··n yon yasetlne ev ey em e """' 
Protesto tarihlerinden itibaren yüzde aş cüzdanite tatbik mühf1rllınü zayi eyle· -s (3023) 
9 faiz, 30 lira Ucreti vekilet ve ma. latanbul ikinci icra memurluğun- diğimden yenisini çıkaracağım, eskisinin ve saatten evel teklif ve teminat me-k- • • • 
u.ıtfl krai)'e Ye 89 lira 90 kuruş pro- dan: hükmü yoktur. tuplannı makbuz mukabilinde mez. 
tif111t ....ıı De 'blrllL'te 1laels '70 Bir ~ do~ mllllf11!-.e p~ MalQl mütekait zabitandan kar knalsyon riyasetine tevdi e7le-
lle CMaill hübncla 9IO - uae ... raj'& ~.rnme.ı Mukarrer y&zılıane Mehmet Ati aelerL , .. ) 

IDl'a ile Taki takip talebi tizerine 1a- et1UI 5 - 11 - 931 tarihine mlisadif Operet hereUnde bir hadi•• 
,.,. .. rlnderilen ödeme emrine ve- per§embe rUntl saat ondan on bire .. Aş.k resmi geçidi operet Parat Damur 
rDe metruhattan elyevm mezkCtr ma kadar Sirkeelde Kipröltl hanında 39 ıkıncı teşrin 9 pazartesi Ferah sineoııd:ı 
ha1cle olmadttmız ve ikatHtglhmı- numara önünde açık arttırma suretile Biletler şhndiden aaolmaya başlanmışur. 

• • • 

im .._al bululMlafu anlqdmıt ol· satılacafından talip olanlann mez
milda 11&.en tehllcat ieraama karar k6r efln ve saatte mahallinde hnzır Bu ak,aın ,e11zade1aa,1 Millet 
wrlhniftir. Tarihi iUadan itibann bulunacak memuruna müracaatleri tlratro•und 
1Jı. ay a.rfıncla müraeaatle bir itiraz illn olunur. San'atktr Naşit B. temeillerl, san'at-

kdr Fahri beyin işdrakile Edibi Azaoı 
tlermeyan eyltmedftinlz ve anı takip lıtanbul d6rd1J.nctı lcrasınadn: Namık Kemal beyin asarından Akif bey 
eden •lds rtn ~inde borea eda •e- Tamamına 3,800 lira kıymet takdir ve Sinop muharebe!. meşhuresl Miltr pi· 
J'a llorca klfi emftli 1&ire giisterme- edilen Beyoğlwula Kamer hatun ma. yes 6 perde danslar, kantolar, dnettolar, 
....... takdirde hakkınızda gıyaben hallesinde Kurdeli sokaiında cedit wryete. Fiyatlar 50-30 kuruş. 
•6ameleyf ieraiyeye devam olunaca- 116, 118 numaralı tevsii intikalli maa ~;=.=:~~=;::~====:==~~===-====I 
il Meme emri makamma kaka olmak dllkkAn har:feen kArgir hanenin nısıf detdrmelidir. Aksi taktirde ıayri mü· 
-. illa olunur. hİl&ai açık arttırmaya vazedilmiş o- seccel hak sahiplerinin iddialan diııl•· 

İataah lup 9 - 11 - 931 taribinde şartna· mez. 
ıa alda tqçılarda 29 numata- llle8i divanhaneye talik edilerek 30- 4- Gayrı menkulün 30 te$rinisa.U 

JDuJdm flrıen elyevm ikametgahı 11 - 931 -tarihine mUsadif pef§embe 931 tarihine müsadif PIZlrtesi günü sa•t 
••Mtll .. la1tdd x.ıa.a.opoıo efendiye: gflnil saat 14 ttn 16 ya kadar lstan 14 te Beyoğlu sulh mahkemeleri baş 
• ,...,.., eeifdneı lera menıurlu- bal 4 8nttl icra dal-inde açık art- kitabet oduında açık arttırma ile satıla· 
llM.: tı & ~ • cak tır. 
. 'ltnt,.e lı bulallhlJD ala-"-'- rma suretile satılacaktır. Arttırma 
de ınatlthu halaaaa 

300 
it ~.,.,.... ya iftirak için yUzde yedi teminat ak: 

5
- Müzayedeye 

1•tirık edeceklerin 
..,_.. - ranıa 20 Çftf alınır. Milteraklm vergi, be,edı'. yüzde on nlsbetinde Pty akçeleri ver-
..,..mu •- tarilıJıadea ı..ıL---n vUzde '• melen· )" dı 

'
-ıı.. ~ ,, ye, vakıf icaresi mü11teriye aı'ttı' azım r. 

9 -- 30 lira ICNtf Tekllet MU '-n. H kl 7 r. 6 u· Ü d b k 1 ""'°'* a..... a an tapu ıdclllerile sabit olmıyan - st n e ıra ı an zat bedeli mii-
rat pıetıHto ham ve masarttt icra. fpoıtekJt 1 zayedeyi b .. arf 119 ile birlikte tahsili zımnında ha-•- a aeakhlar ile diğer allkada- bu d '' gun z ında vermere 

ga raaıa "' irtifak hakin allfplerfnl m~c r ur akai takdirde muamele fesh 
191•. ile takip edilmek bere 9I0-'1297 ba bklanaı ,.. hlllHl&ile faiz Ye m: edıleıek farkı fiyat ile &arar ve ziyan 
J111J18r& ile müracaat ederek tarafı- sarife dair olu iddJalaruaın ilin ta: ond;n t": .. min olunacaktır. 

Çatalea müstahkem mevki kıtaatı 
için mflbayaa edilecek sabun için ve
rilen flat haddi layık görülmiyerek 
28 - 10 - 931 çarşamba briinü iha
lesi icra laknacaktır. 'faUplerin yev
mi mezkQrda Jl'mdıklıda III. K. O. 
Sa. Al. koıals7oauna m üracaa tle
rf, ( 489) (3447) 

* • • 
Güvercin malzemesinin pazarlığı 

tekrar 28 - 10 - 931 ~arşamba günü 
11&at 16,5 da yapılacaktır. Taliplerin 
prtnameyi almak üıere her gün ve 
ihaleye iştirak etmek lizere de vakti 
muayyeninde 3. K. O. Sa. Al. Kom. 
müracaatleri (492) (347:l) 

• • • 
YerJI fabrikalar aamulatından 

25,000 kilo san sabunla kösele kapah 
zarfla münakasaya konmuştur. lha
ı.ı 2 - 11 - 931 pazartesi Mat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin .. rtname ve 
nlmunelerini gönaek flzel'f Ankarada 
merkez satın alma komtayonuna müra 
caatlan. Ve mtlnakua7a fplrak i~fn 

0 gün ve saatten evel teklf ve teminat 
mektuplarını makbuz mukabilinde 
mezkilr komisyon riyasetine tevdi ey-
lemeleri. (40&) (3021) 

• • • 
mza lcleme emri gönderilmf§ iae de rfhinden ftihren yirmi gün icinde - ..-nnıme berkesin .. b'I eli 
a.etgAJımızın meçhuliyeti ha.sebile evrakı mUsbitelerile bildirmele;i la- :asıfta 931·J76 numaralı d!:d~ ~u
tel»lfpt ifa edilememiştir. işbu il!nın zımdır. ~si halde hakkı tapu sicil- ayyet işbu şartlar dairesinde t~lip olan· 
n~ tarihinden itibaren bir ay zar- lerlle sabıt olmıyanlar satış bedeli- lann satış memuruna müracaat1arı ilAn Yerli fabrikalar mamulatmdan 
:fm41& .-er talebe karp bir itlra- nin paylqmasından hariç kalırlar olunur. (1025) 60,000 metre boz renkte el•iaellk ku· 
~m mevcut iM ne olduğu açıkça bil- Al&kadaranın icra •e iflas kanunu: Beyogw:;lu-;i;:k:-in-cı-;.~h~----- maş kapalı zarfla •tlnaka•Y~ ko• 
tllnMntz ve anı takip eden sekiz gtin nun 119 uncu maddesi hükm ·· .. ukuk hakim· muştur. ihalesi 4 - 11 - 921 tarih•-
~de borcu eda veya borca klfi tevfikf hareket etmeleri ve du~e ~ore lijinnden: Kasımpaşıda Tabakhane ne mUsadif carşamha giini saat 15 te 
em. nl ve saire göstermediğiniz tak- . la malumat almak isti-..·enlerı·an 9a31 a_z. meydanında k<\in 2 No: lı dük kılnda -pılacaktır. Taliplerin 11.1trtname ve 
:.aı- d be l•t 1., " mukim T d""' ~- Y-qu-de hakkmtz a gıya n muame cı ı .. , dosya numarasile mem • t· . aşo nam ıı;er An:ısras efen• merkez satın alma Komisyor<una mü· 
ı..ı,.,. devam olunacafı ideme em· ze mfiracaatleri ilin olunu:rıyc'1~~1) diye Kasımpaşad:ı Tabakhane meyda- racaatları ve münakaaaya işttrak ede 
rl •ıhJNJI& kaim olmak tizere ilin · "" nında mucasarruf bulunduğumuz 2 No.b eeklerin o ıtin "' saatten eni t~kl!f 

İstanbul askeri kıtaat Ye 1118._. 
atı 7em ve erzak ve ekmek ~ 
bet bin liralık nakliyat puarlıtı 4-
11 - 931 tarih ~··-- sun• aut 
on beşte yapılacaktır. Taliplerin şaft. 
nameyi almak üzere her gün n iha
leye iştirak etmek üzere de yevmi 
muayyende teminatlarile 3. K. O. Sa· 
tıu. alma komisyonuna müracaatlerl 

(491) (3495) 

• • • 
3. K. O. ve kıtaatı illtiyacı için çar 

pazarlıkla mubayaa edilecektir. tha
lesi 3 - 11 -931 tarih 1&h gÜ'llü saat 
H te 3. K. O. aatın alına konüsyonma
da yapılacaktır. TaJiplerla şarta• 
meyi almak tlzere her ı• ihalep 
iftirak edeceklerin de yevmi mua)'J9o 
ninde komlsyonumura mlracaatlerf. 

(491) (Mil) 
"' .. 

3. K. O. ve birinci fırka kıtaatı li
tiyacı için sovan aleni milnakaaa De 
satın alınacaktır. İhalesi 19-11-811 
tarih perşembe günü saat 14 te 3. K. 
O. satın alma komisyonunda yapıt. 
caktır. Taliplerin şa~ameyi alınali 
üzere her gün ve ihaleye iştirak .&. 
mek üzere de yevmi muayyende "U
misyonumuza müracaatleri. (000) 

(M9t) 

• • • 
3. K. o. ve birinci frrka hayvanatı 

için kuru ot ayn ayrı şartnamelerle 
pazarhkla mübayaa olunacaktır. tı.a.. 
lesi 28 - 10 -931 çarşamba gönü il• 
at 16 da 3. K. O. satın alma komfs10-
nunda yapılacaktır. Taliplerin şart
nameyi almak üzere her gün ve pa. 
zarhla ittirak etmek Uzere ye.mi m•· 
ayyende komisyonumuza ınüraeaat
Jeri. (497) (3496) 

... * • ol••r. Beyoilu ıulb kulcakundan: dükkAn hükmen izalei şuyu suretile ve teminat mektuplarını makbuz mu· 
1- Kasımpaşada tabakhane meyda- satılığa çıkarılmış ve:. yevmi müzavedeyl kabilinde mezkt\r komisyon riyasetine :ı. K. O. \'e birinci fırka ihtiyaeı 

,...., Hfiıad lera 1nemarluğu11-

"-: 
nındıkf Hidayet efendi ne Taşo ve na- hni ilAnın bir sureti tarafınıza gönde- tevdi eylemeleri. (605) (3022) için zeytin yatı alenl mü.nakasa De 

Yorıi Bamapalos efendiye olan 
borc•udan dolayı açık arttırnııya 
konulan YetflkiSyde lstanbul cadde
sinde a numaralı maa bahçe hanenin 
Vakit sazetesinln 12 - 10 - 931 tarih 
•• 4942 numaralı niishasi.Je edilen 
Utnda 2.1 g&terilmlt jse de hanenin 
•amaruı 33 oldufu tashihen ilin olu
ll'll', (ıtz8) 

mı diğeri Anastaşın flyian mutasamf derilmış ise de ikametgAhınızın meçhul • • • satın ahnataktır. ihalesi 19 - 11-
olduklan iki numaralı dükkAn ... e u··s- bulunduğu hasebile mezktlr ilsn sureti 931 tarih perşembe günü 14,ii da 1. 

11 • faraf bit k ı d Topçu atış mektebinin Ü( adet 
tündeki iki oda cuyuun 1·zaıesı· 1

-,.,·n ınıza te ğ' 1 ınma ığından bu bap- K. O. satın alma komisyonunda. -· • • t k' bl' ı tulumbası tamiratı 31 - 10 - 9:n cu- J_. 
Açık arttırma suretile satıJııı-a rıkanl- 8 1 te ıgıtın 1 An suretile icra~ına karar pılafllktır. Taliplerin şartnam.,t 
mı'tlr. 6 • \·erilerek "'e\mi nıiizaı: ede 30_ 11 .931 martelıi günü saat 16,30 da pazarlık· 1 J J T ı· 1 i a mak ve ihaleye iştirak etmek Üzeli 

G 
paz:ırtesi günü saat 14 de talik kılına"la la yaptınlaeaktu. a ıp er nin şart. 1 2- ayn mankulün ~ l" meti mu- • . 1 k k 'f i .. k yevm muayye11de lcomfsyona•..-

J tarihi mezkllrde sattş memuru hu\.urunda nameyı a ma ve eşı namey gorme r "'T".'"' 
hamminesl bin ikryüz elli liradır. ~ ıntiracaatleri. (498) (3'97) 

T 
ha.zır bulunulmanız ,.e yahut sald}ılyret- lizere her gün ve ihaleye iştirak, ___ , 3- ıpucı tescil edilmiş ve olun- • ıı ·- ................... _, ____ ,... 
tar vekil göndermeniz tebJ111o make~ına •tmek uzere muayyen \·aktinde Fın· 

mamış hak sahiplerinin 20 gün zarfın· 6 
• d kl d 111 K o C! K da malak kaim olmak Uıere keyfılet 114n olu- ı ı a • • • ::ıa. Al. oın. 

tmeyı müracaatla haklarını kıy· nur. U926J , ml...,..tltri. ('81) ~) 
~ 
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öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem Anadolu Ciheti 

Elektrik Fiatında Tenzilat 
HABiP EDiP Beyin yeni çıkan eserleri : 

ı - Almanyada sıyasi fırkaların 
prof!ramları. 
2 - A vrupada tütün inhisarları ve 

Türkiyede tüfün inhiıar idaresi. 
Tevzi merkezi : ikbal Klltüpaneaidir 

Istaübul gümrükleri mu
hafaza müdürlüğünden: 

(A.gari 350 azami 500 ton benzin mübayaasma ait)tir. 
1 - Müdilrlilğümüze ait merakip için asgari 350 azami 500 

ton benzin pıübayaası kapalı zarfla kırdırmıya konulmuştur. 
2 - Kırdarma şartları kağıdının tasdikli ıuretleri lstanbul 

gümrükleri muhafaza müdürlüğünden alınacaktır. 
3 - Kırdırma Istanbul gümrükleri muhafaza müdürlüği.lnden 

kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacakbr. 
4 - Kırdırma 18-11-931 tarihine raslıyan çarıamba günü saat 

14 (on dört}tür. 
S - Teklif mektuplan kanundaki hükfımlere ıöre gün ve 

saatinden evvel Istanbul gümrükleri M. M. müteşekkil komisyona 
Yerilecektir. 

6 - Kırdırmıya girecekler benıinle resen iştirakleri halinde 
ticaret odasından veaaikjnİ ve bir müesseseyi temsilleri halinde 
vekaletname ticarethane nsikası hakkında vesika göstereceklerdir. 

7 Her istekli, biçilmiş bedelid yüzde 7 buçuğu olan 9375 lira
lık muvakkat gUYenmelerile teminat bedelli saatten evvel komiı
yona gelmeleri. 

g - Örneği şartnamelere bağlı eYsah kimyeviye ye fenniye 
hususu şartnamede yazılıdır. 

9 - Belli olan saate tutulması adet olan zabıt kAj'ıdı dol-
durulduktan sonra hiçbir teklif kabul edilmiyccektir. (3471) 

1ürk 

lerinzn en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

ftllUll 

~VAKITın=~ 

J.~~-'-U"--=. ~~~ •• ~.~,~~~! 
Mis fabrikası mUstahzerall 
Kolonya, !Avanta, esans, diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. Mis müstahuraunı bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Para kazandırıyoruz 
Istanbulda, taşra vilayetlerinde, ka

zalarda Memur ve meuıure istiyoruz, 
işinize, vazifeni.ze halel gelmiyecektir. 
bize mektupla sorunuz içine 6 kuruş-
luk pul koyunuz. (l&U) 

lstanbul postanesinde 548 

Size yardım-edeceıız 
Davalı işleriniz için avokata, mah

kemeye müracaattan evı•el bize saat 
9 - 12 arasında geliniz. (1811) 

lstanbul 4 iincü vakıf lıan 
Asmakat 29 

PARA: DUkkAncı esnafa ko· 
layhk - Haftalık taksitle ödeyebilir
seniz kefaletle 50 liraya kadar para ala-
bllirslniz. 9 - 12 arasında müracaat Se
nelik faiz ve komisyon yüzde l 2. 

Istanbul dördüncü Vakıfhan 
asmakat 29 

Eski bir banka memuru tara
fından ameU bir tarzda muhasebe, ban
ka muamel!tı ve Fransızca dersleri, Şişli 
Osmanbcy Kirıız sokak No. 21 Kiymis 
Efendiye müracat (l 896) 

Klrahk ve sabhk- Beylerbeyin
de vapur iskelesine bir dakika mesafede 
Arabacılar sokağında 1 ve 3 numaralı 
cedit haneler biri 4 diğeri 6 oda maa 
bahçe gayet kullanışlı müfrez haneler 
sahibi yed.ile sablık ve kiralıkur. Talip · 
)erin 1 numaraya müracaatları. U 922) 

~~~~ııııııı~~m~ıı~~ııooı~ı~ıımı~ 00~111111~11~1~1111~~1001111 
~ Muayenehane nakli 

r -.. Dlş tabibi 

Mehmet Rifat 
Cağaloğluoda, Halk fırkası 
karşısındaki Sıhhi aparbmanı, 

3 üncü kat 7 numaraya 

-- nakletmiştir. ---• 

Matbuat sergisi için 
bir rica 

lstanbul matbuat cemiyeti reisli
ğlnden: 

1 t.eşrinisani 1931 ilk türk gazete
si çrktığımn yüzüpcü yıl dönümüne 
tesadüf ediyor. Cemiyetimiz o gün 
Istanbulda bir matbuat sergisi aça
caktır. Sergi ilk gündenberi çıkan 
gazete ve mecmualardan nümwtP.ler 
arzediyor. 

Türkiyede en son gün, hafta ve 
ay için.efe çıkan nüshalarla serginin 
tamamlanmasını arzu eden cemiyeti
miz rica ediyor: 

Gerek lstanbnlda ve gerek memle-
ketin başka yerlerinde çıkmakta olan 
gazete ve mecmua. sahipleri, bir teş
rinisani 1931 sabahı erken sergide 
bulunup t.eşhir edileeek surette ye
tiştirilebilecek en son çrkanlanndnn 
ikJşer nüshasını Ankara caddesinde 
Orhanbey hanındaki cemiyet merke
zine elden veya posta ile tevdi bu
yursunlar. 

SEYRiSEF AiN 
Merkez acentası. Galata köprü ba11 B. 2362 

Şube A. Sirkeci Mühürdar zade ban 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 29 Teşri

nievvel perşembe 17 de. 
MERSiN POSTASI 

(ÇANAKKALE) 30 Teşri

nievvel Cuma 10 da. 

Eski fiat 21,20 kuruş Yeni fiat: 119,301 

0 /o lOTenzilit 
Yeni kilovat saat başına 70 para ki aynı meblağ ile eskisinden 
daha fazla elektrik sarfedebilirsiniz. Bundan başka muayyen bit 

sarfiyattan sonraki kilovat saatler EJ 0 501 tenzilata tabidir. 

Bu hususta daha fazla malumat almak için 

Ame i Eektriğe 
ve atideki bürolarımıza milracat ediniz: 

Mühürdar caddesi No. 73 - 75 Kadıköy. Telefon: Kadıköy 783 
Şirketi Hayriye iskelesi No. 10 Üsküdr. ,, , 312 

Gayrı mübadiller takdiri kıy .. 
met Komisyonu Riyasetinden 
Bonolarını numaraları ilan edildi~ 
günlerde almamışolan Gayrımü 
badillerin şu bir iki gün zarfında 
müracaatla almaları ilan olunur, . 

(3500) 

Istanbu] Evkaf Müdiriyetinde 
Kıymeti mu· 
hammeneıi 

Lira Kuruş 
30 Tamamı on ıekiz arşın yetmiş dokuz santim terbiinde 

bulunan Gedikpaşa' da atik Boıtani Ali cedit Şehsuvat 
Bey mahalle.inde Sarayiçi kilise sokağında 2 No. 

750 
dUkkAnın yirmi hisse itibarile bir hisseıi. 
Tamamı yüz dokaan bir arşın kırk santim terbiinde 
bulunan mahalli mezkurda Dülbentçi sokağında balaô 
muharrer 2 No. dükkanın fevkindeki 26, 28 No. han 
nin 16 hissede bir hissesi. 

264 4 Tamamı 62 zıra 23 santim terbiinde bulunan Baht 
Caferide Ahiçelcbi mahallesinde mukaddema limo 
iskelesi elyevm Yemiş iskelesi caddesinde atik 1, 
cedit 1 No. üzerinde odaları ınüştemil kirgir dükkinı 
tamamı 2160 hisse itibarile 141 hissesi. 

Ballda semt mahalle sokak ve numaralan muharrer emla 
satılmak üzere dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye kon 
muıtur. Müzayedesi Teşrinisanin 10 uncu ıalı günü saat on beş• 
tedir. Talip olmak iıtiyenler kıymeti muhammenenin yüzde yed 
buçuğu . nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberlitaşta Jstan 
bul Evkaf müdiriyeti binasında varidat müdiriyeti mahlf.ılit 

kalemine mfiracaatlan ilAn olunur. (3006) 

Türkiye Ziraat bankas 
idare meclisinden: 

Türkiye Ziraat bankası umumi heyeti alelide olarak ikincf. 
teırinin 29 uncu pazar günü saat on beşte Ankarada bank 
binasında içtima eyliyecektir. Villyetlerden intihap edilmiı ola 
murabbaı Beylerin yukarda zikrolunan giln ve aaatta bankayı 
teşrifleri rica olunur. 

İçtima ruznamesi berveçhiatidir: 
(1 Türkiye Ziraat bankasının 1930 senesi mamula 

hakkmda idare melisi ve mürakip raporlarının kıraatı. 
2) 1930 senesi blinço ve kir zarar hesaplarınııt 

tasdiki ve idare meclisi azasının ipkası. 
3) 1930 ıenesi mürakiplerinin ücretlerinin tayini 

ve 1931 senesi için mürakip intihabı. 
4) Zirai ikraçat menbaalarımızın tezyidine matuı 

tedabir ve teşebbüsat hakkında mecliıi idareye salahiyet itası.(348 
idare meclisi 

Devlet DemJryolları ilanları 
Doktor 

Hafız Cemal Font boru ve teferruatının kapalı · zarfla münakasası 10 birin 
Dahllt haatahklar1 mutahassısı ci kanun 931 perşembe günü saat 15 te Ankarada idare bina .. 

Sıra numarası beklememek isti- d d 
ıın a yapılacaktır. Tafsillt Ankara ve Haydarpaşa veznelerin o yorlar, kabineye müracaatla veya 

~d~arand"u~~~m~~ırla~~b~e~ş~e·r~l~ir~a·p-s•a•tı•lm•a•k•t•a•o•l•a•n~ş~a.rl•n•a•m•e•le•r•d•e~y~a.z.ıl•~•ı•~•(~3•4•1•6~)~ 
Cumadan maada her gün öğleden 1 K R A M ı y E L ı 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· 
bulda DivanyoJunda 118 numaralı hu-
susi kabinesinde dahilt hasta1ıklan 

muayene Ye tedavi eder. "'"!~fon: ls-f 
tabıı.l 239S. . • • & • l' 

Emniyet Çayını 


