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eni bir mesele : 
~ınür mücadelesi r 

• 

.. 'i 1111.İ bir .-.ele çıktı: Kö
llt llıücadeleıi, lneiltere, al
.1 att.r t.tmt.Z, batlıyan ~u 
Ucadelenin aafhalarını takıp 
dar, modern zamanı anla
•k İçin iyi vuıta yoktur. 

~
Düne kadar artan itsizlik, 
Ürün istihaalini indirmittl. 

Heyet yarın sabah eştede 
merasimle istikbal edilecek 

Suikast 
Tahkikatı 

--Agop Apikyan hudut 
haricine çıkarılacak 

l. e kadar devam eden altın 
~~"!ılıklı kiğıt para rejimi de, 
İlıııiirün ihracını durduruyOI'
~. Bir kömür buhranı vardı. 
Şiındi birden en büyük kö

.. r memleketinde amele ıi
ft>ttumın yardım ~üddeti v~ 
llıiktan azalıyor; ameleler kö-
1, iir ocaklarına sevkolunuyor. 
'e yine birden altın ıtandar-

Heyetin İtalya topraklarından geçişi resmi mahiyette 
o)madığı için T riyestede merasim yapılmıyacaktır 

lzmirde de bir Ermeninin 
teukif etli/dili bildiriliyor 

Suikut tahkikatına devam 
edilmektedir. Herant Canikyan 
haini ile birlikte yakalanan A
gop Apikyanın ilk vapurla bu-

ilı terkolunuyor. Hariç memle
etlerin nisbi İ§tira kabiliyet
erj artıyor. Kömür buhranı 
•il oluyor. 

Kömür İngiltere iktısadın 
d;ı, baştadır. Bu memlekete 
köınürden giren paranın ye
~u mühimdir. Para buhra
bıııa dönen son İngiliz buhra
nı, belki kömür ihracının bü
r.lik mikyasta artmasile hafif
'YebiJir. İngiliz iktıaat dünya-

11 Yeni vaziyeti bu sebepten 
•lkıılamaktadır. 
. İngiliz kömür ihracında bi
(ııci Fransa geliyor. B~ ',1'em 

1
;kette frangın yükseklığ~ ma 
11r::dur. İkinci ltalya gelıyor. 
liu memlekette de bütün kö
~ür ithalinin yüzde 60 şı ln-

; ll•ltere' den temin ediliyor. Ve 
r liret te altına istinat ediyor. 

Peştede yapılacak 
Bat•eldl hmet Pqa Hz. ile Hari 

ciye Vekilimizi himil bulunan Eie 
vapunı dün öfle üzeri Tryeate,.e va
sıl olmuıtur. 

Heyetimiz Tr,.eıteye müvasaliti
ni müteakip, mahalli ltal,.an ricali 
hükiimeti tarafından korıılanmııdır. 

Heyet Tryeatede uzun müddet 
tevald<iıf etmeden, buırlanan buıu
ıi vagonla seyahatlerine devam ede
ceklerdir. 
PEŞTE, 9. (Husuıi).- lomet Pa 

ıa ""'·• ile beraber gel~ek türk h• 
yetini iıtikbal İçin program tema
men hazırlanmııtır. 

u.,.et buraya pazar .. bahı vuıl 
olacak Baıvekil Komt Karoly, na
zırlar ~c sabik Baıvckil Ko~t ~po-j 
ni taraflarından iıtaıiyonda ııtikbal 
edilecektir. Ayrıce buradan b~d~tta 
iatikbal için de bir heyet gitmııtır. 

lstaıiyon Türk ve Macar bayrak
lanyla donatılmıttır. 

Pazar günü mütekabil ziyaretler 
yapılacak, geceleyin reımi bir ziya
fet verilecektir. 

Amerika Horti cenaplnrının beye 
ti pazertesi günü kabul etmeleri 
muhtemeldir. 

• Nihayet, Alroanya'nın şimal 
llııntakacı, İngiliz komürünün 
tehdidi altındadır. Altın mark 
t d l k t k Macaristanın Ankara ıefiri M. 
': avül ed".:n bu mem e e • en · dı kömu'' •. u·nu" kendi çıkarıyor. Tabi dün Peıteye gelmııtir. Heyet 

burada üç gün kalacak ve salı akıa-
•a da denizden şimali Alman- mı gene Tryeote tarikile ve Eie 

ı, Ya'ya' giden İngiliz ~ömürü, vapuruna rakiben lıtanbula avdet 
iİ R.en nehrinden nakledılen Al- edecektir. 

ınan kömürüne na:ı:aran daha Gazeteler Türk - Macar doıtluiu 

1 
Ucuz geliyor. etnfındaki makalelerine hararetle · 

1 devam etmektedirleı·. 
Fransa, İtalya, A manya, 

bu üç altın kar~·lıklı para mem Gazi Hz. nin tebrik 
leketi, kar§ılıkuz k~ğıt ~a~a teltrtıfları 

r llıeınleketi olan fngıltere nın Gazi Hz. nin hmet Pataya Yu-
U.:ıa kömürüne boğulacakla- naniıtandan ayrılırken bir tebrik 

o 

( 

tını zannediyorlar. Mukabil 
tedbirler alıyorlar. Fransa, kö 
llıiir üzerine müsaade uıulünü 
"azetmiştir. Fransa'ya giren 
İngiliz t<ömürü bu müsaade 
jİ•~e.tinde girebilir. ~talya, 
k~gılız liı ası düşer duımez, 
0nıür gümrüğünü yüzde 10 

k~·ttırmıştır. Almanya, Ruhr 
l 0ınür mıntakasına mahsus o
arak, am,.Je ve patronun içti
~ai sigorta kasasına ınüttere-

en vermeğe mecbur oldukla
rı amele ücretinin yüzde 6,5 
llıiktarınclaki meblağın veril· 
tııesi mecburiyetini kaldırmıt· 
t':"· Ayrıca da kömür amelesi-
11.1n ücretlerinden yüzde 7 kes
tırıniştir. Bu surette Alman-
Ya, Alman kömürünün ınali
Yet fiatini indirerek İngiliz kö
ltıürünün tehdidinden kurtul· 

ak istemektedir . 
. lt?eiiiz kömünh~ tin birden 

bıre dışarı taşan hücumu kartı· 
•1nda en chemmiytli üç mem
leketin tedbirleri bunlar olmak 
la beraber bu tedbirlerin istih 
daf ettikl~ri gayeleri ne kadar 
teı:nin edecekleri mülahaza o
lunabilir. Bilhassa lngiliz kö
llıür fiatinin sukutundan ıonra 
Yapılan hesaplara göre yüzde 
15 - 25 nisbetinde indiği na
zarı itibare alınırsa .. 

Ne oluı·sa olsun, dünya sat 
hındaki seksen kadar paranın 
•en umanda büsbütün deği
!en nisbi iştira kabiliyetleri
nin, hem ayrı ayrı milli iktı
•atları ve hem de kül olarak 
beynelmilel iktısadı karıştırdı
iı muhakkaktır. Mümkündür 
ki bu bal bugün dünyanın ay
rıldığı al~ın karşılıklı para, al
tın karşılıksız para kararg~~
larını iki muhasım cephe gıbı 
büsbütün birbirinden ayırsı~, 
Ve Yahut bütün nıeroleketlerıo 
birl~erek ayni esasta para ka· 
bul etmelerini tesri etsin. 

Birinci halde cihan buhra
?1. daha şiddetle devaın edecek, 
1k1nci halde cihan buhranını 
kı.ırcalayan bir ehemmiyetli 
t:rısur bertar11f olacaktır · 

Müderris 
Nizamettin ALİ 

Be4la Muvah!ıit H. ve ~unan_ista?ın 
.Ankara sefiri M. Polıhronıyadıs 

- AtinftY• aidcın hu•U•İ karlkatüriıtimi~ 
:r:İn re•imlerinden-

telırraf• gönder~gini ya:mııı.tık. 
Gazi Hz. nin Atına gazetelerınde 
intipr eden ve Atina telaizi tarafın· 
dan alınan telgrafları ıudur: 

Eğe vapunında Bqvekil 
lımet Paıa Hz. ne 

Yunan toprağından ayrıldığmız 
dakikada, Atinadaki muvaffakıyeti
nizden "·e Yunan hüklJ.metil~ icra e
derek Türk - Yunan dos!lugunu tak 

. e ve tarsin eden mukaleınatınızın 
vıy · · b 'k d neticelerinden dolayı sızı te rı _e e 

. Bütün arkadaşlarınızın selam
rım. 

Tarını iblağ ederim. 
GAZI M. KEMAL 

ismet Paıa, Gazi Hz. İn bu tel
afına derhal E'ğenin telsizile ce-J 

!:p ve:erLk teşokkürde bulunmuı-
tur. 
Başuekilin M. Vttnizelosa 

telgrafları 

ismet Paıa Hz, .. Pirede.o .. aynl
dıktan ıonra Eğenın tebızı. ıle ~· 
V eıW:eloı'a bir telgraf çekıniılerdı. 
Atina gazetelerinde intif&r eden bu 
telgraf ıudur: 

Baıvekil Venizeloı cenapl~na 
Atına: 

Gördüğüm, ıevdiğim ve takdir ile 
temaıa ettiğim Yunaniıtandan ay• 
rıhrken mazhar olduğumuz kalh! v_• 

azzam büınü kabulden dolayı bır 
mu 1· bil defa daha derin minnettar ıgımı -
dirmeği tatlı bir vazife addederim.. 
Sevgil Baıvekilim ve doıtum cmın 

olunuz ki bu hüsnükabulün tatlı 
hatırası ıı:.nde daima zinde kalacak
tır. Güzel memleketi~~~.de .. bul~~~u
ğumuz esnada, gö!"diıgumuz layuat 
teveccüh ve muhabbet aoarmdan d?" 
I · hissettiğimiz derin heyecanı la
~~ae ifade edebilecek kelimeler bul 

y .... 
mak pek guçtur. . . 

Bu teveccühün, bızım şahsımıza 

merasim programı da hazırlanmıştır 

aaha az ve bundan bir kaç ıh ev 
vel, &İze ve sizin del&letinble Necip 
Yunan milletine dostluk hialerini 
ve en samlmi temennilerini bildirdi
fim Türk milletine daha çok müt• 
veccib olduğunu bilirim. 

Bise yapılan muazzam tazahürat 
bizim için bh- kıymet ve ehemmiyeti 
mabıu .. yi haizdir. Zira biç bir za· 
man mütekabilen takipten vazgeç
meyeceğimiz nıuvaffııkiyetli ılyase· 
tin en parlak delilini t"lkil eder. 
Mazhar olduğumuz bu hararetli l•
zabüratta bu ıeyasetin beli~ bir taa 
vibini ve bu ıiyaaetin tatbiki iıuıu
ıunda tükenme7. bir letvik ve teni 
kaynağı ıörmekle lıelıtiyanm ... 

Hariciye Vekilimiz de Yunan Ha
rid,.e Vekiline bir telıraf çekerek 
göıterllen hümü ı..bulden dolay! 

l dut haricine çıkarılması takar-
rür etmiştir. lzmirde de vapur

. da bir Ermeni tevkif edildiğine 
dair bir telgraf vardır. Fakat 
bu Ermeninin lstanbuldaki sui 
kut tahkikatı ile alakadar olup 
olmadığı henüz malüm değil
dir. Buraya bir i~'ar da vaki ol 
mamıttır. Telgraf şudur: 

lZMlR 8 - Bugün buı·aya 
gelen bir ecnebi vapurunda po
lis tarafından taharriyat yapıl 
dı. Vapurun bir kösesinde sak
lanan bir Hhıs me;dana çıka
rıldı. Yapılan tahkikat netice
sinde bu adamın gizli ve tehlike 
li maksatlarla tebre çıkmak is
teyen bir Ermeni oldueu anla
şıldı ve hemen tevkif edildi. Za 
bıla tahkikata ehemmiyetle de 
vam etmekt eve cok ketum dav 
ranmaktadır. • 

Dünkü Sis 
Sabahley!n bütün 
seyrüsefer durdu 

Dün sabah ~ehrimiz kesif bir 
siı; tabakaaı altında kalmış, de
iJıl yalmz d<!nizlerde ıeyı isefet-, 
karada bile serbestçe hareket 
mütkfılle,miıtir. 

Sevahili mÜt(1;avire ıeyı·üsc
ferlerini günün hemen yarısına 
kadar felce ı•ğratan bu kesif siı 

Prytffi~n bir manzara \'e mac3r baş- tabakatı Boğazdan gelmit ve 
vekılı Kont Karoly 

1 

yanın saat zarfında lıtanbul 1i 
-------------------: manı da dahil olduAu halde bü 

teıekkürde bulunmuıtur. 

M. Esat Bey masonlara! tün Muına;:;:za;!amııtır. 
Si~ yüzünden Şirketi Hayri-

at •• k •• •• f yenin Bc;ı-;aziçi, Üıküdar, Ha-
eş pus uruyor • rem- Salac•k seferleri saat c.na 

kadar h\ç yapılm~mııtır. Ge•ek 

Bazılarının söylediği gibi, mason teşki
latı gayrikanuni değil, "Türk 

yükselme cemiyeti" namile müsecceldir 
Sabık adliye vekili Mahmut 

Esat Bey lzmirde bir ıazeteye 
yaı:dığı makalede masonlara 
tiddetle hücum ederek demittir 
ki: 

« - Türk milletinin memle
keti ikiye ayıran bu telılikeyl 
de kökünden ıöküp atacağın
daııı 9üphe yoktur. Biz her §ey
den evvel Türküz, her feyden 
sonra gene Türküz •. Onun içia 
yaşarız, onun için ölürüz.» 

Mahmut Esat Beyin bu ya
zısı şehrimizdeki masonlar ara
sında büyük bir infial uyandır
mıştır. Türkiye meıriki azami 
olan operatör M. Kemal Bey 
bu hususta diyor ki: 

« - Mahmut Eaat Bey za
ten Masonluk düpnaoıdır. O
nun sözlerinin hiç bir kiymeti 
yoktur. Masonluk milliyetçi, 
halkçı bir tekildir. Türk mille
tinin onu kökünden imha etme 
ıi lazım geldiği noktai nazarına 
cevaben şunu beyan edeyim ki 
Türk milleti masonluğu kaldır 
maz. Bilikiı yükseltir. Çünkü 
onlar Türk miJletinin yükselme 
sinden batka bir gaye beslemez 

ler. 
Masonluk insani bir gaye ile 

yürürken onun kaldırılmasını 
düıünmek abestir. 

Mahmut Esat Beyi biz pek 
iyi biliriz. Aldığı vazifeyi bile i 
dareden aciz olduğunu çok iyi 
takdir etmitizdir. Onun ne dü
tüncede olduğunu, masonluk 
için vaktile heyeti vekilede al
dığı cepheyi de çok iyi biliyo-. 

ruz. 
Onun sözlerinin miJliyetçi, 

halkçı Türkün yükselmesini elti 
tünen intani gayelerle hareket 
eden masonluk camiası üzerin
de zerre kadar tesiri olamaz .,, 

Mahmut Esat Beyin vesile 
verdiği bu masonluk münaka§a 
sı dolayısile ıehrimizde gene 

(Devamı 2 inci sahifede) 

köprüden, gerek batlangıç ıske 
lelerinden ilk vapurlar ancak 
dokuzda hııreket edebilmiıler· 
dir. Köprüye ilk ıirket vapuru 
onu ıeçerek gelmittir. 

Sevahili milteca:uirtıdtt 
Seyritefainin Kadıköyünden 

saat 6,20 da kallanuı lizrm ee 
len ilk vapuru tam saatinde 
kalkmı§, fakat ancak Haydar • 
pa9aya kadar gelmit, orada sis 
sıynlıncaya kadar kalmııtır. 

Bu vapur Haydarpaıadan 
a 1rAk 9,20 de hareket edebil
miş, Köprüye 9,40 ta gelmittir. 
Köprüden ilk vapur ancak 9,40 
ta hareket edebilınittir. 

Anadolu, Adalar 
Büyükadadan 6,15 le ve Pen 

dikten 6,55 te kalkan vapurlu· 
da ancak Moda iEkelesine ka
dar gelmitler ve orada ıisin sıy 
rılmasma intizar etmitlerdir. 

Yaloua hattı 
Y aloyad.n sabahleyin aaat 

8,20 de hareket <~den vapur da 
Modaya kadar gelebilınit ora
da sisin kalkmıumı beklemiş
tir. Köprüden Y alovaya saat 
8,20 de hareket etmesi icap e
den vapur ancak bir saat teah
hurla hareket edebilmiıtir. 

Seyriıefainde Seferler saat 
9,30 dan ıonra intizamına gir
mittir. 

Haliçte 
Haliç şirketi de sisten ınüte

eaair olmuı, ilk iskelelerden kal 
kan vapurlaı orta iskelelere ge 
lip siıin kalkmasını beklemek 
mecburiyetinde kalmıılardır. 
Haliçte münakale ancak ıaat 
dokuz buçuktan sonra temin e
dilmittir. 

Limand• 
Siı yüzünden J:manda bir ka 

za olmamıttır. Yalnız aabahle
yin hareket etnıelen mukarrer 
olan vapurlar hue;..etlerini si
sin sıyrılmuına tehir etmitler
dir . 

• 

Umıet Nefriyat '" Y a11 Mftdtiril 
ETEM in.ET 

Mec isin ça ışına · 
tarzında değişiklik 

•••••••• 
Üç ay çalışılarak üç ay tatil 

yapılması 
hakkındaki cereyan kuvvetlidir 
Gcçe>llerde Millet Meclisi

nin hükumetle daha aıkı suret
te l.:ması muhafaza etmesi için 
altı aylık fasıla yerine üç ay ta 
til olmak üzere bir mevsimde 
mesai, müteakıp mevsimde ta
til yapması mukarrer bulundu
ğu şayi olmuştu. Dün Ankara
dan gelen bazı meb'uslarımı
zın izahatına göre, meclisin 
şimdikinden daha müıtemir ıu 
rette çalı9mak üzere üçer ay fa 
sılalı toplanması, üç ay çah§IP, 
üç ay tatil yapması hakkındaki 
cereyan çok kuvvetlidir. 

Meclis ikinci reisi Haaan 8. 
dün bunu teyit ~derek şunları 
ıöylemiıtir: 

- Evel, böy1e bir fikir var
dır. Üç ay mesaiyi üç ay tatil 
takip etmek suretile meclisin 
ıimdiki mesa: nmanlarının ta
dili mevzuu bahistir. Bu husuE 
ta mevcut cereyım ancak Mec
lis açıldrl<tan sonra kat'f bir te
kil alal'Rk tatbik edilebilir. Çün 
kü meclisin kararile yapılabile 
cek bir i9tiı· ve bir kanuna ihti 

· yaç vardır. Meclis küıat edilin 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Meclis //cinci Reisi 
Hasan Bey 

Kayınbiraderi tarafın· 
dan vurulan eniŞte ......• ' 

Neşet B. isminde bir zat Maçkada 
eczacı Ferit 8.i 10 yerinden yaraladı 

Evvelki ak~am >aat 17,30 da Maç 
kada Maçka ec<ahancıinde bir cina· 
yet olmuş, Netet isminde bir adam 
Maçka eczahanesi ıahibi Feyzi Be,.i 
10 yerinden aitr ve tehlikeli ıuret
te yarolamıftll". 

Neşet ve Fe•~i Beyler 
Neıet B~y eczacı, Feyzi Beyin ıa

b•k kiyin biraderidir. Feyzi Beyin 
zevceıi bundan İki buçuk ııene evvel 
vefat etmiı, bittabi Neıet Beyinde 
Feyzi eByle zıbri alaka.11 kalmamıı· 
tı:r. Fakat oı·tadaki miras meıeleti 
heı· iki tarafm tcmadarma, batta 
bir aralık lniıiımetlerine de sebep ol 
muıtur. 

Her ne kadar Feyzi Bey Neıet 
Beye uyuşma teklif etmlı, miraım 
kısmı mühimmini kendiıine terkede 
~.ğ'.?İ bildirmiııe de, Netet Bey 
huı~m~tten vazıeçmem.iı ve Feyzi 
Bcyın pederi Vehbi Beyin anlattıiı
n~ n.azaran, bir de dava ikame et• 
ınıştır. 

Sorı uoziyet 
Henüz neticelenmernit olan ve 

rüyet edilmekte bulunan bu davada· 
da ıulh olmak tarafını iltizaın eden 

(Devamı 2 inci sahifede) Eczacı Feyzi B~ 

D}!n~ü maçla.rda Anadolu - lst.anbulspor 
(Duıııku l.POr lıar"kt'th~ri apoT ıühinumuzd•drr.) 
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lngilteredeintihabat mücadeleleri Osmanlı borçları meclisi, hükô 

arasın da kom Ünist n Üma yişleri PARts 9 <~~te os~~~:~an ~:~.~!ürk hükU~ 
Ermeniler hududa niçin getiriliyor Lord Reading'le müzakerat devam ediyor 

ve teşkilatlandınlıyorlar? ----- _,.;;;:_ ________ A_l_m_a_n ___ _ 
-2- Mançuride lngilterede 

Sonra ırk ve milliyet itiba- mizi Pariaten baktığı teleskop 'Tazı.yet l t .h b .... Buhranı 
rile tamamen Türk olan yerle- la mı tetkik etmiıtir? Yoksa V • n l a a IJ 
rin Suriye hududu içerisine a- o da Franşe Deapere gibi la
lınmış olmaları Akvam Cemi- tanbulda birkaç saat kaldığı 
yetinin mandaya verdiği ma- otelin odasından bütün Ana
na ile taban tabana zıt değil doluyu ve içimizi görüp dinli 
midir? Fakat burada Akvam yecek kadar keramet sahibi mi 
Cemiyetine verilen taahhütten dir? 
ziyade, "En büyük Franaa,, Madam Golis'in büyük ki-
mevzuu bahistir • tabı ayrıca tetkike değer bir 

Fransız muharririnin kalbi- propaganda eseridir. Ueride 
ni dinlersek yalnız Ayintap, bununla da aynca meşgul ol
Meraş, Adana ve Kilikyaıun mak bizi tenvir ettiği kadar 
ellerinden çıkmasına değil, An Fransız servisinin kimlerle ve 
kara ve Sıvasın bile S\lriye nasıl çalıştığını göstermek 
mandasına girmemit olduğu- noktasından da çok faydalı ola 
na yandığını cluyarız. Askeri caktır • 
ve iktısadi tahakküm Fransa- Fakat bahse dönmeden Go
ya geçtikten sonra bütün ka- lis har.ıma tunu söylemeliyim 
!emler bir müstemleke aüngü- ki yazıları Fransızlann aley
sü oldu. Madam Golis'in ye • himize oynadıkları oyunları 
ni çıkan "Türk meselesi,, kita- örtememit, bizi ne Soviyetle
bıru okuyunuz; bu eski dostu- re kartı itimataızlığa ve ne de 
muzu tamamen değiımit bula İngilizlere kar§ı fazla 9üpheye 
cakaınız. Goliı Hanım bilhas- •evk edememittir. Bizim Bol
sa İngilizlere çok atıp tutuyor. ıevikliğe yaklaştığımızdan ve 
Fransa'nın ıarkta üreyip yayıl batta ilerde Boltevik olacağı
mamasma evvel ve ahır onlar mızdan şüphelem;n ve Ameri-
sebeptir, diyor • kayı bile bizimle tehdit eden 

Yine makalemize dönelim: Hanımefendiye Gazinin bir ıö-
Muharrir 100 çizilen cenup hu zünü hatırlatmak bütün kitaba 
dudumuzu hiç beğaımiyor, toptan bir cevap teıkil eder. 
"Bu hudut Fransa için birçok Gaziye &ordular: "Takip et-

im d" tiğiniz hangi idare sistemi-
:r.ırarlan mucip o ut~r ı- dir?,, Gazi cevap verdi: "Ken
yor, Asya içerlerine dogru mü 
him bir kapı olan lskenderon di sistemimiz.,, 
limanı Türk toplannm tesiri Madam, kitabınızın 400 sa
altına girmiı, Halep te ayni hifeai şu iki kelimenin altında 
tehlike karıısmda kalmıttır. ezilmeğe mahkUmdur. Bizim 
Nuseybin, demiryolunun ce- ihtiyaçlanmız batka memleket 
nuhunda olduğu halde murah !erin ihtiyaçlarına benzemez. 
haslarımız vaziyeti bilmedik- Takip edeceğimiz sistemin de 
)erinden orasını Türklere hı- kendi aistemimiz olması kadar 
raktılar. Hudut öyle bir vazi _ tabii ne olabilir? Biz sizin pen 
yet aldı ki vagonun sol kapısı çelerinizden kendi siıtemimiz
Türkiye' de, ıai kapısı Suriye le kurtulduk ve bundan aonra 
de bulunmaktadır.,, Bu satır- da kendi sistemimizle ilerliye
lar okunurken insan Suriye'- ccğiz, müsterih olunuz, ne 1-
nin Ren aahillerinde bulundu- talyan, ne Sovyet, ne İngiliz 
ğunu ve Türkiye'nin Almanya politikası programımıza hakim 
da olduğunu zanneder. Tenkit ve müessir delildir. Fak_at ne 
ler hep Fransa hesabınadır ve yazdıiınız kitaplann ve ne de 
aranılan ıey Asya içerlerine hududumuza dizdiğiniz biçare 
girecek yollann Fransızlar e- !erin Şarkta Fransayı genitle
linde bulunmasıdır. Bizi be- tecek bir kuvvet olmadığına 
yaz ırktan aaymıyan Fransız emin olmalısınız. 
muharriri hudut üzerindeki ha Revue Politique et Parle
zı kabileleri beyaz ırk ve Fnm mentaire'deki makale bunu bir 
uz doıtu göatererek bir harp az anlamı§ gibidir • 

halinde bunların Fransızlar i- "Türkler, Franklen Buyon 
go:n mühim bir kuvvet olabile- muahedesinin hilafına olarak 
ceklerini, buna mukabil arap "Ördek gagası,, denilen mın
ı>şiretlerinden bazılannm Fren takanın şimal kısmını ellerin
sızlara düıman ve Türklerle de tutuyorlardı. O zamanlar 
müttefik olduklanru söylüyor. kıtaatımızın vaziyeti yeni hare 
Hudut civarındaki unsurlan kat icrasına müsait değildi. 
ınerbutiyet itibarile Franaa ve Dürzü isyanı da zuhur edince 
Türkiye arasında takaim eder- itgal sahamızı genitletmek 
ken makale muharriri hududa imkanı kalmadı,, diyor. itte 
yerlettirilen Ermenileri ehem- bunun içindir ki kadın, erkek 

Japon tayyareleri bir 
Çin karargahını 

bombardıman ettiler 

Amele fırkası SCO 
meb'us gösterecek 
LONDRA, 8. A.A.- Amele fır-

kım gelecek intihabat için beşyüz· 
TOKYO, 8. A.A.- Japon kabine den birnz fazla namzet göıtereceği

ıi Nankin hükumetine yarın ıiddet· ni, bunlardan 480 inin ıimdiden ııe
li bir protesto notım verecektir. Ja- çilmi' olduğunu bildirmiştir. 
ponya bu notasında Nankin hüku- LONDRA, 8. A.A.- Amele fD"· 
metini Japonlar aleyhinde müret- kası lideri M. Henderson intihabat 
tep bir usul dairesinde takip edilen mücadelesi dolayisile ilk nutkunu 
hareketi durdurmak için yapılan •Ôylemqtir. 
müracaati is'af hususunda İh.Yiıal :;.öı / b · - · • Komünist t';rin ı,. numagışı 
terdiğinden do!ayi muahaz" etmek- ~ 
te ve Çini vaziyetteki vahameti ar- ROTHERl..~M, 8. A .A. - 2000 
tmnaktan çel<lnnek için Cenevrede iısiz komÜnİ•t tarafından bir nüma
giri,miı olduğu taahhütleri yerine yİş yapt!mJJtır. Mümayiıçi er bir 
getinnemel<le ittibam eylemektedir. müddet mukavemottcn gonra dağJl-

d k mı,lardır. Yaralı vardır. Bazı nü-
MongolistJ n aki talıki at ınayişçiler tevkif olunmuıtur. 

PEKiN, 8. A.A.-Tchang Hsueh Lord Reaaing'in tem.ı /arı 
Lang'in göndermit olduğu telgrafna 
meler, Japonlar aleyhinde vahim tes PARIS, S. A.A.- Lort Readina 
vilab ihtiva etmekte onları Mongo- ile Fransız 1182rrları arasındaki mü
listanın istiklilini temin etmek üzre kal<>meler dahiliye nezaretinde s aat 
mezlı:ı1r memlekette tahrikatta bu- 11.10 da tekrar batlamııtrı. 
lunmakla itham eylemektedir. Mare- PARIS, 8. A.A.- Lort Readina' 
ıal, mühimmat yüklü olan ve Japon İn Fl'ansız nazırlarile müki.l~eleri 
askerleri tarafından muhafaza edilen bittikten sonra M. Laval gazetelere 
5 trenin 2 Teırinievvelde Mongolis ıu teoliği ı:öndermiıtir : 
tan hududuna vasıl o!muı olduğunu " Bu sahalı yapılan içtima cihan 
bildirmektedir. Bu mühimmatın vaziyeti v~ bu vaziyetin diizeltilme
memleket dahiline sevkolunmuı ol- ıi için en münasip tedbirler hakkın
duğu söyleniyor. da tam ve açık bir fikir teati&İne 

Çin ıimendiferleri boyuna diğer hasredilmiftİr. M. Laval ile M. 
bir takım mühimmat kafilelerinin Bnand Berliıı seyahatleri baklanda 
daha aelmit olduğu meridir. lort Reading'e izahat vermiılerdir. 

Ayni zamanda M. Laval'in Ameri· 
}apo'I taggare[e,.inin kaya yapacağı seyahat te mevzuu 

bombardımanı bat.aedilmiş, bu ıeraitin buafuıkü 
PEKiN, (Havas), 8.A.A. _ ıo ıerait dahilinde haiz olduğu ebem

apon tayyareti Pekin _ Mukden de miyet tamamile takdir edilmi,tir. 
miryolu boyunda bulunan ve Mançu iki ~eml.ı:"~ nazD".1~ Fransız v~ 
ri bükUmeti tarafından muvakkat lngılız hukumetl~nın aralarındaki 
bir surette merkez ittihaz edilmi tema&J gayet sıkı bir surette muhafa 
olan Kintcheou istasyonunu bomı.a! 

1 

za etmeleri hususunda ayni fikirde 
dıman etmittir. Külliyetli miktarda bulunmuılar, 1...-~tere ile Fransa 
zarar ..e hasar vukubulmuıtur. Bir- arumda tey~~- me_vcut olan 
çok kimseler ölmiit veya yaralanmrı dostane mesaı ıttırakine cihan va 
tır ziyetinin eski haline dönmesi ve sul 

• hun bakası lehine olarak devam e-
Mançaride oazigef dilmesi liizumunu tasdik eylemişler 

TOKYO, 8. A.A.- Mançurideki dir." 
Japon kunetleri kumandarunm PARIS, 8, A.A.- Reiıicümhur 
Chincbov tehrine taarruz etmeğe ka M. Doumer, Lord Reading'i nez
rar verdiği söylenmektedir. Japon dim kabul etmiıtir. 
kumandanı hu harekete sebep ola
rak Chana Hıuch Liana hükümeti
nin bu ıehirde yeı·letmit olmasının 
sulh ve siikünu bozmakta olduğunu 
göstennektedir. 

V eziyete baldm bulunanlar bu ha 
her teeyyüt edecek olursa kabinenin 
derhal istifasına intizar edilebilece
ğini söylemektedir. Çünkü böyle 
bir taarnız Japon kumandanlığının 
hükumetten istizan ebneksizin hare
kette bulunduiu ve vaziyetteki ..... 
hameti artırdığı manaunı tazam 
ınum eder. 

Biray 
içinde 
Amerikada 154 banka 

iflas etti 
VAŞiNGTON, 8 (A.A.) - Tic•l"9t 

Beliğat 
Müsabak Si 
Amerikada oı·ijinal 

müsabaka 
bir 

PARIS, 8. A.A.- Lise talebeıin
den 17 yatındaki Fransız Courtado, 
beynelmilel belaaat müsabakasına 
iıtirak etmek ii.zre buaün Amerika
ya hareket edecektir. Bu müsabaka
da 15 ıampiyon milletlerini temsil 
eylıyecektir. 

Orijinal bir hadise o, hatiı>ler, ana 
lisanlarile oöyleyecelderdir. Ayni va 
pura lnailiz, ltalyan, Felemenk ve 
Alman ıampiyonlan da binmiıler
clir. 

Bu küçük mikyasta hakiki bir ce 
miyeti aknmdır. M. Hoover, nam
zetleri blıul edecektir. M. 0......-, 
kazanan namzeti, muht~ lııir S.. 
vreı YUOSU •• ecektir. 

miyetle kaydetmekte ve Erme- Franaız kalemleri seferber ha
nilerin faaliyetinden babaeder le g-mı' • ve o zamanki imkan-

-y y anar•tinio bunut oldtı1klan ilaaai cet.-91 
ken "Bu hal Kemalistleri en- aızlıg" ı propaganda ile tacizler .... aiuıtoı ay. zufmda 154 bankaam if M M li . ' . F . 

dem-•~ • osso nı nın a•ıst-diteye cfütürüyor,, ....... ve tahriklerle kazamnak için ı .. etmi1 olduiana ..... rmekted;r. y 

dir. Çaçan ve Çet-kealehin öt• birleşmi,lerdlr. Gariptir ki Bunlarno apkları mecm•• 289 mHyoa lere bir hitabesi 
d L--.! .::. ... L.::.) manJ da _L dolara balij olmaktadır. Bu iflialar •.ı-enuen m..,.... A ar bu miyaamalı Fransız n.,.eıi ROMA. a (A.A.) - M. Muuoll.i 
F 1 bü-'''- h" ) kuıı mali mü.eaaea•lero kartı emDİJ'•tl•ri- ,, ranaız ara ·· 7;;.. izınet er- ıı"mdı" Alman kalemlerinden s•nçl;k mücedele .. fi•""'" •-uiiıU , .. 

nin azalmaaına aebep olmut •• bir mil-
de bulumnalan makalede tak- de tu""tmeg"e ba•ladı. ilerde bah 250 ı ı ... ; d ... r;y.,; ..,;ı .. .,.ı..til• F.._;,, •--T J'&r ıni 1'0n do arrn t~vdi edilmjJ'e-
d • J d d") ekted" li.iine hitaben mektup sindenniftir. M. ır e ya e ı m ır. sedeceg" imiz bir Alman gaze- r.ı. ı..ıı. t.r.ı.ndan muhaı .... '°' ;n•a< 

Brünin~ fırkalarla ala
kası olmıyan 

bir kabine yapacak 
BERLlN, 8. A.A.- Birinci Brü

nins kabinesinde parlamento arupu
nun ekoeriyetini teıkil eden halkçı 
fırkası grupu M. Bruning'in teıkil 
edeceği yeni kabine aleyhinde ale
nen vaziyet almıştır. Bu fırkanın 
nimresmi natiri efkarı olan gazete; 
Bruning'in riyaseti altında tqkil e
dilecek yeni kabinenin hiçbir ali
kayi celbetınediğini ve halkçı frrka
smın bu tetekküle iştirakinin mev
zuu bahsolamıyacağıru yazmakta
dır. M. Brunina yeni teıkil edeceği 
kabinenin listeo.İni perıembe alqamı 
reiıicümhure vermeği ümit etmekte
dir. Mamafih, halkı;ı fırkasının bat
vekilin tqebbüsleri aleyhindeki hü
cumlarmın göstermil olduğu gibi 
parlamento entrikaları kendisi hiasat 
tirmeğe batlamııtır. Bunun içindir 
ki M. Bruning'in yapbğJ gibi kabi
nenin tam bir iıtifaırnt vermekten 
se kabinede bazı tadilat yapılması 
dah muvafık olmaz mı idi mütaleası 
serdedilmektedir. 

M. Bruning fırkalarla hiçbir mü
nDJ1ebeti bulunmayan bir kabine tq 
kil etmek için kendisine reioicümhur 
ta•afından tevdi edilmiı olan vazi
feyi İfaya devam edecektir. Gerına
nia gazetesi yazıyor: '' Başvekil biz. 
zat kendi kararlarına ~re hareket 
etmeli ve sonra parlamento i.zaıına 
dilediği surette karar ittihaz ettir
melidir. Elde edilmesi icap eden iki 
hedef vardır: 

Yeni kabineye onu parlimentnun 
fevkine çıkaracak bir mahiyet izafe 
etmek ve mutedil sağ cenaha doğru 
muvafık bir istinatgilı aramaktır." 

Halihazırda ııöymenecek birıey 
varsa o ela halkçı fırkanın nimresmi 
naıriefkirı olan Correıpond.ance Na 
tionale Liberale aazetesi tarafından 
yapılan taarruzların vaziyeti büsbü
tün müpheml"§tirdiğidir. 

Sosyalistlerin na,iriefkarı olan 
Vorvaertı gazetesi M. Bl'üning'e 
karıı yapılmıt olan taarruzların na
syonalist muhalefet rüeaasile Vesti
falya ve Renlağır sanayii mahafili 
tarafından müıtereken yapılmış ol
duğunu iddia etmektedir. 

Diğer bazı sanayi mahafilile Brü
njng kabinesi tarafrndaa1 hi::se ıı: ~nct 
li şirketlere ait rüsumun islahı ve 
bankaların kontrolü <or<tinrle itti
haz edilmiı olan kru·arlara haoDJJ bir 
takım bankerlerin başvekil aleyhin
de teıekkül eden cephede mevki al
mış olduldan söylenmektedir. 

Sosyalist ~azeteai birçok sanayi 
erbabının nasyonalist muhalifler ta
rafından önümüzdeki pazar günü 
Bad- Harzbourg da akdedilecek o
lon konferansa iıtirak edeceklerini 
ilave eylemektedir. 

Konferan5tn parolası ıu olacak
tır: "Bütün milli muhalefetin sen
dikalara kartı mücadelesi". Bu ah
val ve şerait tahtında parlamento
nun önümüzdeki içtimaının fevkali .. 
de heyecanlı olacağı zannediliyOI'. 
Fakat Boersen-Courrier'nin dediği 
gibi yeni muzayaka emirnamesi hü
kUınete o kadar ... si salibiyetler bah 
§etmektedir ki Alınanyanrn büyük 
elı:ıeriyeti, bunları Brunina kabine
ıinden diriğ ederek Huaenboarg'a 
tevdi etmesine imkan yoktur. itte 
gerek halkçı fırkaya gerek se sosyal 
demokratlara lrarıı batvekilin ı.u.,. 
veti bunda mündeliçtir. 

mail~yb, h t91eldc6lün elıemmiJ•tindea 
Bu sörler yalnız (Revue po- teai hemen ayni kelimelerle ya .,,ıem;,ı;r. bab•eder.ı. dem;1 tır kh y J k 

litique et parlementaire) in ni tamamen Madam Golis'in F Bir .. uni.eli aibi ç.Ltacei• ftOkta ij. uvar a masa 
makalesine münbaaır kal- dilile bizi tenkit etmekte ve Ak ransız - A ~man: .. ,;n.ı. bekleyer•k yalnı• kead; ı."TI'•• konferansı 

d h • b" d" ·· C • t" • · d d komı'syonu •• kudretin• sü•-enler .. ,.,;. ettil<l.n say 1 ıa sı tr uıun- vam emıye mı ım a ımıza LONDRA, 8. A.A- Hı"ndu" tan 
teteklc.ü.Jü t.ıkiple d••&m deaLtr karıı.,... · 

ce Jer, geçerdik. Fakat, çağırmaktadır. PARIS, 8 (A.A.) - Fnn.,•-Alman da mmnu.Uyet •• mefbarot tebe.ıüml...; I meıelea.ile mqaul olan JUftrlak ma• 
yukarıda da söylediğim gibi, Ördek gagası (Bec de Ca- ;,,, .. , kom;ıyonuaa ;,tö.ak edecek Fraa sö•t•rmemok kebil m;dir7 ı sa konferansı müslümanlaı·rn, mecu
bu son senelerde çıkan kitap nard) nedir? Aaya içlerine ... murahh .. hey'ati ara1<nda bat•ekilet Bu ••telJ<iilleria beU ı....r.ı.ı.; ı.aı.u. ' silerin ve diğer cmnaatler lıallolUll 
ve makaleler hep ayni eıaılar doğru F ranıız iıtilisına açıl- müat•••rı M. Cicnoux, h.ariı;;iye: D~&•re- fırl..a V'e rejime ..de bir iclarealn bata- birbirine zıt taleplerini telife uira· 
etrafında tekisüf ettiği için mıt bir kapı. Bu kapının lngi- ti ticaret iıleri müdür mua•İDİ M. Cea- sına düımemelıı: iı;ia kuvvet •• kudret fan baıhca komitenin meaaiılııi bili-

d londre, mesai nn:areti müdürlerinden M. bahtolunduiunu llUaetmem.elc. lr.ahil mi.. müddet tehir etmeıi üzeriae ebem. 
muayyen bir politika ve UIDU• !izler tarafın an kapatılmastna Picquemarn. ticaret nezareti müdürlerin- dir? mİyetli hir tevakkuf ve atalete uğra 
mi bir direktif mahaulü olduk- manı olmak için F ranıızlar den M. Elbel •c z;ra.at neuret; müdür. Bütün bu haller uıare; kudreti L ... za mııtır. Gandbi, bir itilifa vasd ol-
ları anlatılıyor. Klot Farer, her şeyi göze almıtlardır. Ce- ler;nden M. Leoaae bulunacaktor. man deiiımeyeo kökleım;, roj;mlerU. .. mak için aeçen hafta sarfettiji bü-

nin son mektubuna cevap Yererek vadesi 20-11-931 de gele<:ek ~ 
lan tediyatın temini ve dövize tahvil edilecek mıkdarın tecdidi' 
bilha11a ıarar eylemiıtir. 

Alman kabinesini 
teşkil etmesi 

M. Brüning'in 
muhtemel 

BERLlN 9 (A.A.) - Kabinenin M. Brüning riyasetinde 

ıekkül etnıeai ve Dahiliye nezaretinin M. Pitanosa tevdii mub 
meldir. M. Shimith münakalat nezaretini kat'i olarak reddetnıİI' 
tir 

Romanya hariciye nazır1 
Belgratta 

BELGRAT 9 (A.A.) - Romanya Hariciye Nazırı Ghika • 

10 da Belgrada vasıl olmuş ve Hariciye Nazırı M. Marinkoviç' 

F ranaız ve Çekoslovak sefirleri ve Romanya sefareti erkanı ta 
fından istikbal edilmiştir. Nazır şerefine naat 13 te bir öğle zi 
feti verilmiştir. 

Avusturya'da döviz ticareti 
VİYANA 9 (A.A.) - Hüki'imet ecnebi dövizi ticaretinin y 

ruz Avusturya Milli bankası tarafından yapılmasını emretmittİ 

Kont Bethlene ameliyat yapıldı 
BUDAPEŞTE 9 (A.A.) - Sabık Başvekil Kont Bethlene 

n.eliyat yapılmıştır. Ameliyat muvaffakıyetle neticelenmisti 

Her ihtimale kartı bir hafta hastahanede kalacaktır. 

Tenistede sonuncu olduk 
ATlNA, 9 (A.A.) - Atinadaki Balkan sporları tenis umu 

neticeleri şunlardır: 

Romanya 25 puvan, Yugnslavya 24 puvan, Yunanistan 18 p 

vıın, Bulgaristan 4 puvan, Türkiye 3 puvan olarak teab 
edilmi§tir. 

Kayınbiraderi ta
rafından 

vurulan enişte 
(Başı 1 inci sahifede) 

Feyzi Bey Net« Beyin na~ tı.n
kaya 200lira tevclı ~t falıat Net« 
Bey bu parayi dıa almamııtır. Daha 
yüksek taleplerde bulunan ve ecza• 
hanede de ortaldrk iddia eden Neıet 
Bey meselenin aV11katı ile balledil
meti için ricalarda bulunmak üzre 
ıık sık eczaneye aelip gitmeie bat
lamıtbr. 

Son ıinlerde N eıet Beyia lıa 
ziyaretleri ıddaımıya baılanut. bat
ta son üç ıün zarfında N"fet Bey 
herırün eczaneye aelerek: 

- Şu ite artık bir nihayet vere
lim, aidip avukatımla görüıün. lı 
uzadı aitti, tehammül haddini qtı, 
derneğe baflamıştır. 

Evvelki gün de saat 9 da eczane
ye gelen N eıet Bey ak tama kadar 
oturmuı, hatta bir aralık Feyzi Be
yin babası Vehbi Bey Net et Beye: 

- Oğlum neye buraya ıelip gi
diyorsun? Bizimle halledilecek bir 
itin yok ki. •• etyalarrn kısmı mü
himmini sana verdik, Bankaya ela 
aulholmak için 2200 lira tevdi ettik, 
ait ıulbnameyi imzala, bankadaki 
parayt al, dl!llDİftİr. 

Marnafi Vehbi Beyin bu sözleri 
cevapsız kalmıf, pne müspet bir ne 
ticeye ftrabilmek kabil olamamııtır. 

Cinayet 
AkfaJD saat 17,30 ela bir aralık 

telefon Ç'llmq, F eysi Bey telefona 
bakmak için telefon oclaıına trirmit
tir. Bu ...tık N~ Bey de yaindee 
kallanıı, iç..i airmif, ve telefonla 
koaupnalrta olan sabik eniıtesi F e-y
zi Bayia üzerine hücum ederek elin
deki hüyülr kıtadaki baçekla restgele 
Yurmaya batlanuıtır. Bu biicum o 
kadar ani olmuttur ki Feyzi Bey iı
timdat imlrinı bile bulamamıt, an
cak Netet Beyle boğufa baiuıa ec
zanenin ortasına kadar gelebildikten 
gonra etraftan yetitenleria yardımı 
ile ve ancak 10 derin ve tehlikeli 
yara aldıktan sonra kurtanlabilmiı
tir. Bu etnadıı polisler de yetiımq
ler, Netet Beyi tutına,lar, Feyzi 
Beyi de Şitli sıhhat yurduna naklet. 
mitlerdir. 

Feyzi Beyin yaraları çok ıığırdır. 
Kendisi ihtilittan ve konufnıadan 
menedilmiıtir. Hadisenin tahlcikına 
devam edilmektedir. 

Meclisin 
Çalışma tarzı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ce bunun için çe lııacağız.,, 

Zaten vasfı müotemirren f 
liyette bulunmakta olan Mili 
Meclisinin böylece müraka 
vazifelerini daha iyi ifa edebil 
ceği beyan edilmektedir. H 
nüz mesele tasavvur halinde 
duğu halde, bir çok meb'usl 
buna tarafiar bulunmaktadır! 
Dün Avrupadan gelen Mili 
Mecliai Ras vekili Refet Be 
bu bapta kısaca demiftir ki: 

- Bu, daha pratik olabili 
Fakat henüz bir mütalea ser 
decelı: vaziyette değilim.,, 

Refet Bey bugün dairei ia 
habiyesi olan Bursaya gid 
tir. Söylendiğine göre, bu ye 
cereyan•taraftarları meclise t 
di edecekleri takriri hazırlama 
tadırlar. 

M. Esat B. 
Ateş püskürüyo 

(Başı 1 inci sahifede) 
bu ite ait dedikodular türemi 
ezcümle mason tetki}atmın ~ 
miyetler kanununa muhalif o 
dujiu, bu tetekkülün cemiye 
ler kanunu mucibince tescili ~ 
cap ederken kendini tescil etf 
mediği ve gizli kaldığı söylen'' 
mektedir. 

Bu dedikodu yersizdir ve v 
ziyeti bilmiyenler tarafında 
yapılmaktadır. Mason leşe 
lü gizli değildir. ve "Türk yü 
selme cemiyeti,, namile m·· 
aecceldir. 

M. Wilyam Lloyd 
George istifa etti 

LONDRA, 8. A.A.- M. Vilyar. 
Lloyd George'un istifası babasm 
milli hükumete muariz bulunduğun 
bir delil •uretinde telôkki edilme 
tedir. r.iiadam Golis ve bir vakitler nup hududumuzun bütün miif- BERLIN, 8 (A.A.) - Fran .. z ••n'at- J;hlerid;r. tün emeklerin tamamile netic:eeiz 

b;.- Türk kadar davamızı müda külau bu gaga etrafında top- ki•ları te,kHaım~ imtöoalen Alman •an' p b • ka!mıı olduğunu mahzun mahzun l•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!m•l!!!!!!l!!!91!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 atk.,_J.,, letk;Ji.h da Franuz-Alman ;k apanın eyannamesı ı"ti"raf etm" tı" 
faa eden (Tan) gazetesi gibi lanmı•tı. Dicle yo u kapandı- '' r. 1 lkt t Al I' l d • 1 A taadl kom;,.,; me .. ;ıioe ;,ıfrak eylemek CITE DU ATTICAN, 8 ( A.A.) -Oa M. Mac Donald konf•amr bir ı.: ısa man ıman arın a 
Türk doatu tanınmış F rans1z- ğı gün F ranaız arın sya'ya talebinde bulunmuıtur. aervatore Roma.no ••zelffİ ilk u.bif .. i. tili.fa erdirecek yolu kapamakta. k .. . . 
)arın birden bire aleyhimize dikilen gözleri de kapanmıt o .. -····-· ... 6 

................................... - df' n .. rettiii bir maka1• ile Papa'ıun ita. vazgeçmelerini bütün murahhaslar- Vekilimiz omunıst ~evı 
dör.meleri, kalemlerinin ıere- lacaktı. İngilizlerin timali şar tuttular. Manda tabiri gibi bu tol;k i.lemiae yapm•t olduiu Mtabno ı.... dan iıtemiştir. M. Mac Donald kon Bir lıaftaga katlar aodn BERLlN, 8. A.A.- Komüniıtl 
fine hiç te yakıtm•yan iftira, kiden itibaren Karadağı cenup yol da istenildiği k<odar uza- 1•1den ev••I, ulüb;yet muvacebeo;ode ;. ferans neticetiz kaldıfı takdirde ln- rin Alman limanlarında yapmak i 
tahı;f ve fenaya yoran tahmin eteklerine kadar İ§gallerinde tılması veya geni~letilmeıi ve man •azaeıin;n ifan •• bfr ıefkat eseri giliz llükümetinin harekete a~ece- •tligor tedilderi arev teşebbüsleri akim kal 

. "ld" - . k d ·1· b kül olmak Üze•• Y•p•lm., ;k; barakeıten ;ba- ır"ı" • d .. 1 . ·ı· . A d mıştrr. Grev hareketini tevsi içiı erle dolu makale ve kitap yaz- tutmalan ve günün birinde bi- ıstenı ıgı a ar eğı ıp ü .. - nı • soz erıne ı ave etmittir. vrupa a fıtıktan ameliyat 
r•to ldaiuna Y• mffYcudiyeti hikmetini C dünden beri ııreve iştirak etmit ola· 

nıala.ı başka neye müstenit zimle yapacakları bir anlaıma meai kabil bir lastik tel idi. keod;nden b;lan k;b;rı; •• matazDm bfr eneral Groener ın yapılan lktııat vakili Mustafa Sovyet gemileri mürettebatı tekra 
olabilir? Madam Golis 400 sa neticesinde Dicleye uzanan ga Yirminci asırda her şey a- cemiyet ;çiode bu b.raketlwia buırüab b• k Şeref Be,in iyilettiitf haber ve- iıe başlamıılardır. 
hifelik kitabını kimin hesabı- gayr büsbütün koparıp atma- meli ve idari maksatlara göre telakk;yat;ıe oLn,,.... nazire .;, Jr ma aleaİ Gemi tayfalan ve rıhtım amelele 

b k 1 rilmektedir. Mustafa Şeref Bey · na doldurmuştur? İngiliz ve lan ihtimali Franaızları en çok tatbik edilirken iki bin sene ev are et er; a;b; ••lakkô edilmek betetile BERLIN, a (A.A.) - c--ı er... ri hakemlık karan baklanda bugüı 
· bi h )d" F 1 1 b" 1 d k aörülecoi;n; fHmaktador. Maamaf;b, bu ne• Bers;ıcb Mae k"ı b z ·, b bir haftaya kadv avdet _.ı ___ L rey vereceklerdı"r. Tı"caretı" bahrı"y Rus siyasetmin kazdığı uçu- korkutan · r i tima ı. ran- ve yapı mış ır yo a önme - • r • • •n •• a • su• eueceoı; 

•••ete,. milletlerin tekrar ihya kudretini te•inde bit" makale neıretmit •e tahdidi Ye &YYD 17 ainde Ankarada top zabitanının ücretlerin yeni tarife a 
rumlar ortasında bizi hemen sızlar bu gagayı kurtarmak teki maksat her halde gizli ol- aöıterecekler;n; •• bununla uliihiyet kar tHHhat meıeleı;nde Almany•n•n maam• J• teybinde ..ermit olduklan reyler mı 
kayacak ve yuvarla:ıacak gibi için cenup hududumuzun yaki maktan s;ok uzaktır. ımnda d;n ve imana ndet edileceii ıu.ı. le sörmek haldan• ıu.n. old.,;a,.. twlt lanacak Ticaret odası kongre- hiın bir elı:aeriyet t~lıil eylemekt• 

._ ___ ~s~o-· s_t_eren bu hanım memleketi ninde "Roma yolu .. nu _;e!;:s~a~s!..:_ ______ ....1,!;.D!.;.e~v!;'.;a:!,m!E,!ı~v!a!,r )L_;_!la!!n!!!d~·k~;~ü!!!m:;~d,!!:;•~; .!;·~~:!a!:.r .!•I!Y'!!•m:,n!!•k!!,!•:!:ed~;!:•·..__.:....ı•'l71!le~mıl;tJ•iı••:...· ----------..1.Jmıaıru'A.O.at.....ıı-..ı.:tı • ._ ___ -.ıı....ıı....------------
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elediye yenı 

tkononıi 

dispanserler 
Belediyede 

Nihayet 
Büyükada bir aya 

Mübadelede 

Emlak 
ihtilafı \nadoludan külliyetli 

buğday geliyor 
1 

kadar 
elektriğe kavuşuyor 

Bitarafların bugün 
toplanması muhtemel 

Bugün Muhtelit Mübadele Komi· 
ıiyonu reisi M. Holıtad'ın nezdinde 
bitaraf delegelerin toplanma•• muh· 
temeldir. Bitaraflar, Yunan iddiasi· 
le iade edilmek üzre vaki müracant· 
!ardan çıkan ihtilafı tetkit e:lecekler 
ve iki taraftan izahat alarak hakem 
sıfatile kararlarını ittihaz edecek· 
!erdir. 

~u seneki nakliyat geçen seneden 
yüzde elli fazladır 

· T''rk. Fran&JS Ticaret: oda ~on zamanlarda Ankaradan 
. : riınize mühim buğday nakli 
I tı başlamıştır. lzmitten Hay 
~tpaşaya kadar islıısyonlarda 
::t-~en buğday vagonları 800 e 
id" ıg olmu§ ve bunların tahliye 
ılı:neınesi yüzünden demiryol 

l~.11~.areai müşkül vaziyete dü1 
nuştur. Bunun üzerine Demir· 
•o)( "d .. arı ı aresi zahiıe borsasına 

· tıuracaat ederek bugd.,y dolu 
· tagonların sür'atle boşaltılma· 

•1nı · t · · eb ıs emıştır. Borsanın teş • 
•iiaat; ııeticesinde ı>ünde 100 
'a ~ ion tahliyesi tenıin olunmut 
~r. Dev'et Demiryolları idare· 
1. erkanından bir zat demiştir 
CJ.. 

" h - Bu sene Ankaradan ma 
~IB.t nakliyatı geçen seneye 
;•sbetle yüzde elli kadar fazla· 
. •r. İdarenin bu nakliyata tah· 
!' ettiği 1800 kapalı vagon an 
·ak ıhtiyaca tekabül etmekte-
ı· . . . . 
ır. Vat'onların tabhyesı ıçın 

'erilmekte olan 24 saat mühlet 
:o.~ olduğundan bu b~kl~~e 
Quddetinin sekiz saate ındırıl· 
nesi takarrür etmittir. Bu müd 
1,et geçtikten sonra her sa•! i
:ııı. bekleme ücreti olarak 1 !ıra 
•lınacaktır. Bu yeni tahliye ta· 
ifesinin bu günlerde Nafia ve· 
tiletinin tasvibine iktiran ede
'ek tatbikına batlanması muh
enteldir . ., 

Suriye ile ticaretimiz 
Yakında Pariste Fransız 

lland~sı altında bulunan mem· 
eketlerin ticaret odaları kong • 
esi tcıphnıı.caktır. Bu kongre· 
le manda altında bulunan mem 
eketlerin ecnebi ınemleketler· 
e olan ticari münasebatı görü· 
fiilecektir. Bu münasebetle Pa-

Divanı 
Muhasebat 
Sarfiyat hesaplara bu 
Sene daha muntazam 
I>ivanı muhasebat 927 ·28-29 ıe

~el...: h · ··taba "- '" eaabı kat'ilerine aıt mu · 
t.l t b:e~annamelerini Büyük. Millet 

k ti ~ııınin bu içtima devreune ye-
tı llitnıek üzre mesaiıini arttınnıı· 

r. 

.,, ~27 Ve 928 mutabakat beyanna· 
lıi e eı-i iknıaı olunmuıtur. En •al~-

r ~Ye~t~r zatın izahatına göre, ~~(; 
rru" •tibaren yeni muhaseb~ ur:nu .. 
la Ye kanununun tatbiki nebceıı o
k tak bütün evrakı müıbiteler mer· 
1 ""• celbedilmiı olduğundan hesap· :•da •ıkiler{ne nazaran daha ziya· 

,, 
ol 
t· 
İ· 
ir 
il 

a 

m 
ın 
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ar 
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\~ılı~at ve sür'at va~.d~. . 
. enı kanunun en muhım faıdele
li~den biri hesap hatası veya evrakı 
lırıtııbite gösterilememesinden do-ay . 

ı rnuhasiplere hükmolunan zıın· 

9"'•tlerin azalmı• olmasıdır. Bu sene 
29 t ·1ı· • kim .. t -arı ıne kadar mütera. mu-

tja::k~ '?e.Yannameleri Meclıse ve· 
f' cegı ıçın arlık ••ki hesaplar ta•· 
ıy~ •dilmiı olacak ve 929 dan son: 
~ hesaplara ait raporlan kanunı 
ırıuddet zarfında verilebilecektir. 

Divanın kanaatine göre, tenkide 
lııatuz kalacak noktalar azalmakta 
·~. bütçe ıarfiyatında salah günden 
d""'e artmaktadır. Divan, teesıüsün· 
..::: beri tetkik ettiii muamelat bak 

da bir istatistik ihzarına hafla-' 
llııştır. 

Zaro Ağayı getirmek 
• • 
ıçın 

Zaro Ağanın lngiltereden 
~ir türlü gelmek bilmediğini gö 
tel\ torunu Cafer Efendi Ağa
:1,1n hükumet tarafından ı;:etir
~11\ıesini rica etmiştir. Londra 
aki son cinayetten sonra, mak 
tı Ahmet Musanın kardeşi de 

d.011dra.ya gitmitşir. Cafer Efen 
1 d • . l e dedesini getirınelı: ıçın 

...~ndraya gitmeğe karar ver· 
~·•Şt· il ır. Zevcesi Kudret Hanım 
~ a. 'l;aruret ve sefaletten şika· 
•t 

etmektedir. 

ns, u b" 
51 ihracat ofisinden ır raJ?Or 
istemİ§tİr. ihracat ofisi Surıye 
ile olan ticari münasebatnna 
hakkında bir rapor hazırlamıt· 
tır. 

yeni tuğla ve çimento 
fabrika lan 

Bu ay içinde ıirket . tetkil~ 
için ticaret müdiriyetıne iki 
müracaat vaki olnıu1tur. Bun· 
!ardan biri 300 bin lir~ seı:m•· 

'le tuğla fabrikası tırketı teı 
{~~e dairdir. F abrik~ T u.zlada 
açılacaktır. Bu şirketın n~zaro· 

. T"ıcaret müdiriyeti tara 
nameaı l 
fından tetkik ediliyor• ~un ar· 
dan bntka çimento fa~nk~sı aç 
mak için bir limitet tırketı lef· 

kil edilmektedir. ,. 
Seyrisefainde istihlak 

kooperatifleri 
Seyrisefain memurları. arasın 

da bir istihlak ~toope~atıfi teı· 
k·ı·ne karar verılmıttır. Koope 

1 1 • 1 
ratifin nizamnameaı ~~~1 

•
011t: 

evvelki gün Ticaret mudırıyetı 
ne verilmittir. Nizamname tet· 
kik ediliyor. Seyrisefain istih
lak kooperatifine, bütün me 
murlar vapur kaptan zabitanı 
it tirak ' edecektir. Kooperatif 
memurlann gıda ihtiyacını ve 
yiyeceklerini temin edecektir. 

Margarin fabrikası 
Norveç konsolosi Ticaretoda 

sına yazdığı bir mektupta mem 
leketimizdeki margarin fabrika 
!arı hakkında ma!Umat istemif 
tir. Norveç sermayedarlann
dan bir erup Türkiyede marga 
rin yağı fabrikaları açacaktır. 
Memleketimizde iki margarin 
yağı fabrikası vardır· 

Balkan 
KonferanıH 
Bürolar bııgünden itibaren 

Yıldı:ı:da açılacak 
Balkan konferaım hazırlıldarile 

ı:neıgul büro buırün Yıldız sarayına 
nakledilerek orada ıneaaiıine devam 
ede<:ektir. . .• 

Balkan konferansına ııtırak et· 
mesi mükarrer murabbaılar bu ayın 
on sekizinde tebrimize ırelecekler· 
dir. . . 

19 teşrinievvelde konferans ıçın 
ihzari bir komite içtimai yapdacak 
ve 20 teşrinievvelc'..e konferansı o 
zamana kadar lstanbula avdet ede
cek olan Baıvekil ismet .Pş., Hz. ta· 
rafından küşat edilecektir. 

Amerikada bir 
Konferans 
Dünyanın en güzel kadııı· 

ları lstanbuldadır 
lki ay evvel memleketimizi 

ziyaret eden Ameri~alı . iş .ve 
meslek kadınları cemıyetı reıse 
si Mrs. Averill Vaşington'daki. 
cemiyet merkezinde di~a~e şa 
yan bir konferans vermıştır. 

"Aberdeen Daily World,, ga 
zete&inde intitar eden bu ko~· 
feransta Türkiyeden eheınmı· 
yetle bahseden M rs. Averill de-

mittir ki: 
_ Dünyanın en güzel kadın 

lan lıtanbuldadır. Çü~~~ şa~k-
t k, kadınlann gördugu bur· 
a 1 k T·· k met hiç bir yerde yo tur. ur 

!er Allahtan sonra kadına t~pı· 
1 Halbuki biz bu hakikat yor ar. 

ten ne kadar uzak bulunuyo· 

ruz. . 
Eskiden Türkler aleyhınde 

propaganda yapanlar Türkle
,-in vahıi ve kadınlar'\ ka~tı s~rt 
olduğunu iddia ederlerdı. Tur· 
kiyeyi gördükten sonra anla-

d ki bunların hepıi yanlıttır 
ım ' I · d'' it Bu yanlıt kanaat ~ uze • 

nıeyİ bir vazife addedıyorum. 

İngiliz sefirini ziyaret 
. fir" Mr Grev ve ata· 

Amerık~ ·~ ~. 1 ·gil. Sefiri Sir 
ıe komersıyalı dun n ı~ . 
Çorç Clark'ı ziyaret etnufbr• 

Kartal ile Büyükada arascn
daki kablo ferşiyatı bitıniştir. 
Muhavvile merkezleri inşaatı 
da brtmek üzeredir. Bliyükada
nın nihayet bir aya kadar ten
virine batlanacaktır. 

Şimdilik Adanın en ziyade 
meakiin kısımları tenvir edile
cek ve kıttan sonra tesisat Ada 
nın her tarafına tetmil edilecek 
tir • 

llk tenvirat gecesi merasim 
yapılacaktır. 

Balıkhanede oktruva 
hesabına bakılıyor 
Belediye müfettitleri Balık

hanede oktruva hesaplarını tef 
tit ederken bazı makbuzların 
tahrif edilerek suiistimal yapıl 
dıtını gömıüıler bunun üzeri
ne tahkikata baılanmııtır. Sui
istimal mikdarı bej bin lira ka
dardır. 

Belediye masrafları 
Şehir meclisi daimi encüm&

ni te,kil edildikten sonra sarfi
yat için encümenin kararı alını 
yordu. Bu hal i§lerin gecikınesi 
ni mucip olduğundan, tahsisatı 
bütçede olmak tartile 300 lira
ya kadarki sarfiyat için encüme 
nin kararı alınmaması muvafık 
görülmüştür. 

ltf aiyede gaz kursu 
lstanbul itfaiyeai ıçın 

gaz maskesi alınacağı yazıl· 
mıttı. Belediye bilhaua ı;:az 
netreden yangınlan söndüre
cek vesaitin tedarikine ehemmi 
yet veriyor . 
Bununiçin itfaiyede bir gaıı: kur 
su açılması kararlaştırılmışbr. 
Bu kurs için itfaiye grup amir 
lerinden biri Ankaraya gitmif, 
Ankaradaki kursa devam etıne 
ğe batlamı9tır. 

Çürük yumurtalar 
Şehrimizde son zamanlarda 

satılan yumurtalardan büyük 
bir kısmının bayat, hatti çürük 
olduğu anlatılmıttır. Bazı lo
kantalar, bilhassa pastacılar, 
bozuk yumurtaları kullanarak, 
kokusunu vanilya ve saire ile 
kapatıyorlar. 

Belediye bu ciheti nazan dik 
kate alarak sıkı bir teftit yap· 
mağa karar vermittlr. 

Yeni dispanserler 
açılacak 

Belediye şehrin muhtelif yer 
!erinde açtığı dispanserlerin •· 
detlerini çoğaltmağa karar ver-
miştir . .. 

Mevcut dispanserlere mura-
caat edenlerden çoğu iyi gıda 
almamak yüzünden zaafa düş 
müt kimselerdir. Bun~ardan 
sonra hasta çocuklar gelır. 

Haıta çocuklar mütehassıs 
tarafından muayene edilmek .. Ü 
zere Edirnekapı, Be~iktaş veUs 
küdar çocuk dispanserlerine 
gönderiliyorlar. Yeni dispanser 
ler açılırken bunlarda mütehaa 
aıa bulunması için de dikkat edi 
Iecektir . ::......-----
Mısır krahnın 
Cülus günü 

Dün sefaret kona/ında 
resmi kabul yapıldı 

Mısır kralı Fuat Hz., nin cülusla
rının yıldönümü münaıebetile dün 
y eniköyde yazlık Mmr sefaret ko· 
nağında, bir öğle ziyafeti verilmiı-
tir. 

Mmr Sefiri Abdülmelik Hamza 
B. tarafından bir resmi kabul yapı: 
larak ıebrimlzdeki Mısırlıların tebn 
katı kabul edilmiıtir. Bueünü tes'it 
için dün gece de bir balo verilmit-· 
tir. 

Mısır polis müdürü 
Ankaraya gitti 

Şehrimizde tetkikatta bulunan 
Mısır polis teıkili.tı reisi Ruael PJ., 
dün akıam Ankaraya hareket etmiı 

tir 
Ruıel p1., hareketinden evvel ln-

iliz sefiri Sir Corç Clark cenaplan-
g "'Mı lit nı ziyaret etmııbr. sır po s "f• 
kili.t reisi Ankarada iki ~n kal~ 
Suriye tariki ile Mıııra gıdecekbr. 

Bono tevziatı 
Bugün bono tC\IZİabna devam e· 

dilecektir, 300 e kadar istihkak sa· 
hibi Cayrimübadillerden müracaat 
edenlerin bonoları verilmiıtir. 

Sırasında gelmiyenlerin miktarı 
40 kadardır ve bonolaı·ı bütün tev· 
ziat hitam bulduktan sonra verile
cektir . 

Arazi sahibi 1100 gayrimubadil· 
den başka 500 kadar musakkafat sa 
bibi vardır. Mütebaki 200 gayrİIDÜ· 
hadilin dosyeleri noksan olduğu i· 
çin henüz takdiri kıymet muamele .. 
leri bitirilememiştir. 

Bono tevziatı 15 teırinisaniye 
kadar ıürecek ve sonra lzmirdeki 
Yunan emlikinin müzayedesine 
baılanacaktır. 

Hala muhtekirlere kapılarak bo
nolannı yüzde yirmi bete kırdıran 
gafil bazı gayrimübadillere tesadüf 
edilmektedir . 

Cayrimübadillerin bonoların bor· 
ıaya kabulü ve tahvilat gibi faizli 
olması için hükumete vaki müra· 
caatlanna henüz cevap gelmeınit• 
tir. 

Bonoların timdiki ıekilde tevzii 
kanun icabı olduğundan cemiyetin 
müracatlarının iı'afi için yeni bir ka 
nuna lüzum eörüldüiü beyan edil
mektedir. 

Şerif Beyin tetkikatı 
Sanayi umumi müdürü Şerif 

Bey buradaki tetkikatına de
vam etmektedir. Şerif Bey bu
rada bir hafta kalacak, sanayi 
erbabile temas edecektir. 

Hükumet sanayii himaye te
raitini ıslah edecektir, Şe.Nf 8. 
dün sanayi müdiriyetinde bu iş 
ler etrafında çalıtmııtır'. Bir 
kaç gün sonra da Ticaret oda· 
aında sanayi erbabının iştiraki
le bir içtima yapılacaktır. 

Bursa yolunda bir 
otobüs kazası 

Bursa ile Yalova aranında bir 
virajdan geçen bir otobüsün ö
nüne öküz arabası çıkmıt ve 0 • 

tobüs şoförün freni üzerine hen 
değe yuvarlanıruştır. Otobüs 
kısmen yanmıtaa da nüfusça 
zayiat yoktur. -----Gazetecilik mektebi 

Darülfıinunda bir gazeteci
lik md,le::ıi açılacağım yazmıt 
tık. Mektebin programını tes
bit etmek iizere Darülfünun e
maneti Avrupadaki muadil 
mekteplerin programlarını ge
tirtecektir. Mektepte tah~il 
müddeti iki sene olacaktır. 

Parlamentolar kon
gresine gidenler 

Biikre .. te toplanan Beynelmilel 
parlaıne,;tolar kongresine Türkiye 
namına ittirak eden Kocaeli Meb'u
ıu Retit Saffet ve Denizli Meb'uıu 
Necip Ali B. ler yarın fchrimize 
geleceklerdir. 
·················-· .. ···············-··-·-·· .. ····· 

Küçilk Haberler 

Bulunmuş eşya 

Eyip poliı komi~erliği içinde 
muhtelif eıya dolu bır sandık, Be
tiktaı merkezi bir avize. Kasnnpaşa· 
da 462 kurut, Adalar meı·kezi bir 
çanta içinde bir ta~m "!Y.a ~ulmuı
lardır. Sahipleri polıs ıkıncı şube 
müdüriyf"tine müracaatla etyalarını 
alacaklardır. 

• Şark aıitlerinden olup garp vi
liyetlerine yerleştirilmek ii:zere ıeh
rimze gelen bir kafile lzmir ve Te
kir lafına gönderilmiılerdir. 

• Devlet demiryollarında pançar 
nakliyatı için bugünden itibar~n 
tenzilatlı tarife tatbik edilecektir, 

• Paket postanesinde bir de oktru 
va memurluğu ibdaı edilmittir. 

• Bir müddetenb ri mezun bulu
nan Ticaret mUdiirü Muhsin B. 
dünden itibaren vazifesine başlannı
trr. 

* Balkan birliği cemiyeti cumar
tesi gününden itibaren Yıldız sa~ 
rayında hazırlanan dairede çahıa
cakbr. 

açmağa l<arar 
Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Pastırma yazı dedikleri bu mu? 
Sisin azizliği. .. - Yüreği yanıklardan .. - Pastırma kokulu 

adam - Sinemaların cuma matineleri - Dondurma
ortadan çekilmiş - Bu karpuz bolluğuna ne dersiniz? 

"Fikret,, in meşhur manzu. 
mesindeki zulmeti beyza, dün 
sabah güzel İstanbulu karlı bir 
dağ başına döndürmüştü. 

İnsanlar, etrafla.-ına örü
len bu kesif ağm içinde birer 
sinek mazlumiyetile şuraya bu 
raya kaçışır gibi idiler. 

Sis, ama ne sis.. Sanki ka
lın bir cibinlik içindeyiz. En 
yakın mesafeler bile görünmü 
yor. Kapının önünden geçen 
sütçünün yalnız sesini işitiyor 
rum: 

- Süüüe ... 
Bilmem · neden, sis basınca 

ortalığa tuhaf bir durgunluk 
çöküyor. Sokaklardan el ayak 
çekilir gibi oluyor. 

Bindiğim tramvay arabasın 
da üç kitiden fazla değiliz . 
Vatman, mütemadiyen çan ça 
lıyor. Y okulardan biri, pek 
telaşta ... Vatmana soruyor: 

- Ne dersiniz, acaba sis açı 
lır mı? 

Bir rasathane müdürü de 
ancak bu cevabı verebilir : 

- Yarım saate varmaz gü
neı çıkar .. 

Bu müjdeli haberi alınca 
sevindi: 

- Amanı bilir miain .• Açıl 
sın ••• 

Bir yoku sordu: 
- Deniz aşırı bir yere mı 

teşrif? 
- Bırakın allahı severseniz 

dedi, bula bula bugünü bul
duk. Sözde Mudanya'ya gide
ceğiz ama ... 

Öteki daha ihtiyatlı: 
- Allah yolunuzu açık et· 

sin ama ben, bu havada Kadı 
köyüne gitmeğe cesaret ede
mem. 

- Demeyin. 
- Yok.. Hani sizin için söy 

lemiyorum. Kendi hesabıma 
denizden çok korkarım ... 

O sırada sis perde perde 
dağılmağa başlamıştı. Mudan
ya yolcusu, hepimizi~ vedala
şarak Karaköyde indı. 

Saat 9.. Güneş göründü. Bü 
tün gece yağan çiden sırsık
lam kesilen kaldırımlarda, fa. 
aliyet çoğaldı. 

Bu saatte nereye gidersi
niz? Ya bir pastacıya, yahut, 
bir kahvehaneye ... Biz de böy
le bir yer bulup sokulduk. Ya
nı baıınuzda biri var. Gazoz içi 
yor. Arkadaşım, şaştı: 

- Aç karnına da gazoz içi
lir mi yıı ? .. 

_ E.. Ne bilirsin, dedim, 
belki yüreği yanıklnrdaııdır ! .. 

Derken soda faslı başlamaz 
mı? Gelsin soda .. Gitsin soda .• 
Bardakta k:)pürtüp köpürtüp 
dikiyor . 

Belki adamcağızın midesi 
kirli camaşıra dönmüş. Soda 
ile bir parça olsun temizliye
cek.. Ne yapsın? .. 

~ ~ ~ 

Üstü başı pastırma kokan 
bir adamla daracık bir yerde 
omuz omuza, hatta sırasına 
ve biçimine göre göğüs göğü
se, burun buruna yolculuk et 
mek hoşunuza gitmez değil 
mi? 

Benim de hoşuma gitmez 
ama, dün tunelde çaresiz bu 
müteaffin yolculuğa katlan
dım. 

Herife canlı pastırma dene 
bilirdi. Öyle fena kokuyordu 
ki pek sevdiğim pastırmadan 
tiksindim adeta ... 

Araba yokuş yukarı sarsıla 
rak giderken bir aralık, kula
ğıma çalındı. iki kişi konuşu
yordu: 

- Daha önümüzde pastır
ma yazları var!.. Durun baka
lım .. 

- Öyle ya.. Pastırına ya
zındayız ... 

Utanmasam yanımdaki he
rifi göstererek bağıracaktım: 

- Pastırma yazı da eğer 
böyle kokuyorsa vay halimize .. 

.. * * 
Beyoğlu sinemaları, cuma 

günlerine mahsus matineler ya 1 at kadar dolaşmadan, matbaa· 
pıyorlar. Bu matineler, sabah ya dönmek bu güzel sonbahar 
saat on birde başladığı için o gününe karşı sağlı sollu bir ha 
kadar ~alabalık olmıyor. İn- karet olurdu. İki geniş kaldırt· 
san, hem rahatça sinema sey- ma sığamayan piyasa meraklı· 
rediyor, hem de tenzilatlı fiat !arı ile cadde hıncahınçtı . 
!ardan istifade ediyor. Kestane fındık badem Şam • • • 

Mesele sabah keyfini yarı
da bırakıp o saatte yola çikabil 
mekte ... 

Ben, bugün o keyfi yarıda 
bırakanlardan olduğum için ilk 
matine saatine yetiştim. 

Siz de dikkat etmi~sinizdir. 
elbette: Sinemalar bir haftadan 
beri Başvekilimizin Atina seya 
ha.tile meşğul. Hanki sinema
nın önünden geçseniz sarmaş 
dolat olmuş kırmızı - beyaz 
ve mavi • beyaz iki bayrak res
mi görürsünüz. 

Kapılarını bayraklarla süsle
yen sinemalardan birine ben 
girdim. Müthiş kalabalıkmış 
meğerse ... O kadar ki oturacak 
yer bulamadım. 

* * * 
Sinemadan çıktrktan sonra, 

havayı o kadar güzel buldum 
ki, şöyle aşağı, yukarı yarım sa 

Poliste 

Bir mobilya mağaza
sında yangın 

Evvelki gece saat 23 radde
lerinde Beyoğlunda Çartıda 22 
numaralı M. Zeronun tahtı ta
sarrufunda ve Cemal Efendinin 
isticarmda bulunan mobilya 
mağazasının üst katından atet 
çıkınış ve Be)»ğlu itfaiyesi ta
rafından iki kat ve mobilyalar
dan bir kısmı yandığı halde 
sönclürülmüştür. Binanın sigor 
tası olup olmadığı anlatılama
mııtır. 

Yedi el silah 
Unkapanı Demirhatun ma· 

hallesinde cturan kahveci Siirt 
li Hayrı ile civarda Siirtli A
rap Mahmudun yeğeni Li'ıtfi 

arkadaşı Celal ve Basri bir ala 
cak meselesinden kavga etmiş
ler ve Lutfi hamil olduğu taban 
ca ile yedi el silah atını§, çıkan 
kurşunl..rdan biri Hayrinin sol 
clin1ı l!·nbet ederek mecruhiyeti 
ne sebebiyet vermiştir. Carih 
Li'ıtfi ve arkadaşları firar etmit 
!erdir. 

Cerh 
Maltepe sakinlerinden Mus·· 

lafa oğlu Hali• Efendi refiki 
Bedri ile birliLte K asımpaşarla 
Zincir!ikuyu caddesinden geçer 
k.,n, çakıcı Faik ve a:kadaşı Ni 
yazi önlerine çıkmış ve Niyezi 
Halidi bıçakla karnından hafif 
surette yaı·alamış ve bir az ile
ride beklemekte olan çakıcı Fa 
ik te Hıı.lidi böğüründen cerhet 
miş ve her ikisi de kaçmıştır. 
Mecruh hastahaneye yatırılmış 
firarileı aranmaktadır. 

Durup dururken 
Şehrimini odabaşında sakin 

60 yaşlarında Mustafa Efendi 
Şehremini tramvay caddesinde 
bir kenarda durmakta iken, şo
för Salahaddin Efendinin idare 
sindeki 1512 numaralı otomo
bil üzerine yürümüt ve hafifçe 
mecruhiyetine sebebiyet vermit 
tir. 

Fatih'teki cinayet 
Sabıkalılardan yüz.i krsik 

Ahmet ile arkadatı Recebin 
evvelki gecf' F ı.tihte kavga eder 
ken, Kamilin bıçakla Recebin 
dokuz yerinden tehlikeli suret
te yaraladığmı yazmıştık. 

Kamil RPCebi yaraladığını 
inka,· etmektedir. 

Yan kesicilik 
Galatada Şt>hsuvar mahalle

sinde Mina oğlu Leonidanın 
pantalonu cebinde buluna altın 
saatini Beyoğlunda yankesici
lik ıuretile çarpan Ali yakalan 
mıştır . 

Otomobil kazası 
Hususi bir otomobil Gala-

fıstığı, çekirdek, sakız leblebi-
si, herkes ağzında bir ıeyler 
çiğniyor, , 

Muhallebici dükkanları, iğne 
atsan yere düşmeyecek halde ... 
Ya o şekercilerde frigo denilen 
buzlu çikolatalara ne buyurur
sunuz? Tamam da mevsimi ya. 
Yalnız, dikkat ediyorum: Don
durma, ortadan çekilmif. 1laç 
için arasanız yok. .. Buna muka 
bil boza çıkmış, aıureler rafla. 
ra dizilmit, sokaklarda küfe kü 
fe ayva satılıyor. 

Hatta manav dükkanlarında 
temmuzluk birkaç portakal bi· 
le gördüm. 

Fakat tuhafı neresi, bir kar
puz bolluğudur gidiyor. Bu 
mevsimde, tanesi dört okka ge 
len koca karpuzların onar ku
ruşa satıldığına hep beraber şe 
§alım ... 

M. S. 

Memlekette 

Bursa Halk fırkasının 
encümenleri 

BURSA 7 - Cümhuriyet 
Halk fırkasına merbut olmalı 
üzere teşkil edilen Belediye, ir
ıat, spor gençlik, ziraat, iktısat 
encümenleri yaz tatillerini bi
tirınişler 2 teşrinievvel 1931 
cuma günü de hayırlı mesaileri 
ne tekrar başlamıtlardır. Bu ve 
aile ile fırka merkezinde meb' · 
uslarımızla, encümen azası ve 
fırka teşkilatına mensup arka
datlara bir çay ziyafeti verilmit 
tir . 

Hulusi Bf. gösterilen mesai
den ve neticelerden dolayı te
şekkür etmit, encümenlerin fi. 
li sahaya intikal edecek mesai
lerinden çok zengin ve müsbet 
faideler beklediği hakkında iza 
hat vermittir. Müteakıben meb 
usumuz Dr. Raıim Ferit Bey
fendi memleketteki temasların 
dan, kıymetli arkadatlar araıın 
da bulunmaktan his duyduğu. 
nu işaret ederek heyeti selam· 
lamıf, muallim Namdar Rahmi 
Bey irşadat encümeni namına 
atiyen yürüyecekleri yoldan 
bahsetmiş ve mesairleri etrafu: 
da mülahazalarını söylt>miştir. 
Büyük bir samimiyet havası 
içinde toplanmaya nihayet ve. 
rilmittir , 

Maarif müsteşarı Bur
sada neler yaptı 

BURSA 7 - Bir haftnaan be 
ri şehrimizde bulunan Maarif 
müsteşarı Salih Zeki Bey bu
gün şehrimizden İstanbula av
det etmiştir. Salih Zeki Bey 
tehrimizde bulunduğu müddet 
zarfında lise, san'atler, kız mu
allim, orta mekteplerle Necati 
Bey enstitüsünü, müzeyi ve 
ilk mekteplerden bazılarını zi
yaret etmiş bu mekteplerin la· 
!im heyetlerile bazı temaslarda 
bulunmuştur. Salih Zeki Bey 
vilayeti ve maarif müdiriyetini 
ziyaret etmit. muallinılerimi
zin ihtiyaçları ile mevcut kad o 
!ar hakkında vali beyle uzun u
zadıya görüşmüşlerdir. 

---·-····-··--·······-· .. --···---
tada Mahmudiye caddesindt" 
147 numaralı araba sürücüsü 
Süleyman oğlu Hüseyine çarpa 
rak kolundan mecruhiyt>tine se 
bebiyet vermiş ve toför firar et 
miştir . 

Hakaret 
Ortaköyde Acıçetme soka

ğında oturan Kapıcılar ceıniye 
tinde tahsildar Hakkı dün para 
tahsil etmekte iken Mustafa Ef 
tarafından hakarete uğradığın· 
dan tahkikata başlanmıstır. 

·. 

I• 

ı· 

ltJ 

u., 
a~ 
lU• 

;at 
ün 

.a 

ıal· 
fea 
na
:lan 
liev 
l gi 
.on
ar• 

? 
ibeY 
oda· 
le b' 

ne 
nd 
rdi 

ro 
ı. 

t 



1 
• ~ 

1 

' 
• 
·, 
3 

• 
r 

8 
h 

• 

1 

~::•::• •••••• 'lif' ... ~ ... 

4 M1LL1YET CUMARTESi lo TEŞR1N1EVVEL 1931 

ı ' 1 

! ! 
1 

Asrm umdesi "Milliyet" tir. 

10 TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

•i No: 100 Telııraf adrelİ• Milliyet, 
lstanbul, 

6 
12 

Telefon numarallll'u 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 

" .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeç .. nuıh.ı.r 10 brut 

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

Gazetemiz ilanların mea' uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün ı;zanıi hararet 19, 

aEgari 10 c1erece idi. Bu· 
gün ruıgar mutedil poy • 
raz hava a çık. 

Hiki.ya 

Doğru hesap 
Fribul milyone•- çocuğu de

ğildi. Herkes te milyoner zade 
doğmaz ya.. Hatta pek çok 
kimseler milyoner zade doğ
maz. Onun için Fribul'ün bu 
haline kimse şaşmıyor. 
Beş sene evvel Gonflo' dan 

yırtık papuçla kimbilir nerele
re gittiği zaman, arkasından 
hiç kimse hatta acaba nereye 
gidiyoy diye bile sormamıştı. 

Beş sene sonra Fribul bir az 
daha temiz kıyafetle ve daha 
!len bir çehre ile kasabaya gel· 
di. Yalnız bu fark onun bu beş 
t.eneyi kimbilir nerelerde boş 
geçirmediğini anlatıyordu. 

bir zat, bu küçük kasabaya gel 
miş, biriktirdiği para ile bir 
kötk satın alarak inzivaya çe
kilmi,ti. Artık aldığı tekaüt 
maaşı ile geçiniyordu. 

Fakat hayat bildiğiniz eibi 
pahalılaşmaia batladı ve zaval 
lı Gaspar da kısa bir zaman 
içinde bi.- kuru ekmeğe kaldı. 
Berek versin ki F ribul onun da 
imdadına yetitmişti: 

- Sana bir şey teklif edece 
ğim dedi, §U koca köşkte yapa 
yalnız oturuyorsun. Etrafında
ki bahçeden istifade ettiğin yok 
Bu kötkü bana ver ve sen de 
içinde otur. Sana ölüaceye ka
dar her- sene altı yüz frank vere 
yım. 

Gaspar düşündü, muvafık, . 
sördü. Derhal notere giderek 
mukavele yaptılar. Artık bu su 
retle Gaspar'ın kursağına yağ
lı yemekler girmeğe başlamıttı. 
İstediği zamanlar da gezip eğ
lenebiliyordu. 

İki sene devamınca Fribul 
muntazaman para verdi. 

Fakat iki sene sonra Gaspa
ra nüzül isabet etti. Buna Dr. 
"Felci nısfı tulani., diyorlar. 
Yani zavallının sol kolu ile sol 
bacağı artık tutmaz olmuttu. 
Artık yürümüyor, iki kolunda 
koltuk değneği sürünerek gidi
yordu. Hali pek acınacak ~ey
di. 

Bu vaziyette geçen gün para 
almak üzere Fribul'ün dükkanı 
na uğradı. Hiç bir vakit paraya 
bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Öy 
le ya, hastalık bu! Doktor para 
ister, eczacı para ister, hasta ba 
kıcı para ister .• 

Fribul ev sahibinin dükkanı
na geldiğini görünce, bittabi 
şaşmadı: "Seni hangi rüzgar 
buraya attı?., demedi. Sadece 
kasasının gözünü açtı ve üç yüz 
frank çıkarıp verdi. 

İktibaslar 

Monte Karlo 
- Madrilte çıkan AHORA dan -

Monte Karlo gazinosunun sene j mamak vaziyetinde kalıyor. 
de 180 milyon kazandığını söy Böyle zamanda parasız ka
lerler. Bu parayı kimin cebin- lan oyuncu, başka türlü başı
den çıkarıyor? nın çaresine bakmak mecburi

Bu para umumiyetle işi gü
cü olmıyan zenginleı·in cebin
den çıkıyor. Öyle bir para ki 
gazinoda kaybedilmese, mutla
ka kokain alemlerinde, yahut 
sevda maceralarında eı·iyecek
tir • 

Fakat oyuncuların içinde 
orta halli burjuvalar, avukat, 
hoca, doktor ve saire de var 
ki, bunlar bir darbede müı·ef
feh hayatı fethetmek daiyesin
dedirler. Bunlann yanı başın· 
da işini düzeltmek hayaline 
kapılan tüccar, fabrikatör ve 
yahut çalıştığı müessesenin 
kasasını soymuş bir muhtelis 
muhasebeci veya kasadar ve ya 
hut iyi aileden kız kaçırmış bir 
talebe de görürsünüz . 

yetindedir. Monte Karloda Vi
yatik denilen bir usul va;·dır. 
Bu usule nazaran müessese, pa 
rasız kalan oyuncuya para ve· 
rir. Fakat Viyalik merasime 
tabidir. Evvela kumar müfet· 
tişlerinden birin(o vaziyet izab 
edilir. Müfettiş müracaatçıyı 
müdür muavinine gönderİı'. O
rada da vaziyet bir kere daha 
izah edilir. Müdür muavini 
bu zatı müdüre götürür. Ora 
da da müdire vaziyeti üçüncü 
defa izah etmek liizımdır. Mü 
dür kızar ve kumar aleyhinde 
bulunur. Ciddi in sanların para 
l;ı; rını bu suretle kaybetmesi
ne teessüf edilir. Bu aralık ta 
müdür hangi salonda, hangi 
masada n~ kadar para kaybet 
tiğini sorar . 

Gazinonun adamları müm- / 
Eğer müessesede kaybedi

kün olduğu kadar az konuşmak 
k n para, diğer cevapları · gibi, 

için emir almışlardır. Onun 
1 Şayanı m <cmmmiyel ise, mÜ· 

içindir ki, bu adam ardan ma-
lumat almak kabil değildir . dür bu işle.-de müstahdem bir 

müfettiş çağırll' v e "kazazede-
Bir tasnif yi,, lazım gelen kontrohm ifa-

Mamaafih bir sene içinde sı için kendisine teslim edPr. 
oyun salonlarından milyonca "Kontrol., oyuncular için 
ecnebiyi şöyle tasnif etmek biraz eğlenceli olsa bile, para· 
kabildir: sız kalmış kumarcı için pek öy 

f ra~~ız ve İtalyan 500,000 le değildir. Çünkü müfeltİf 
lngılız 150,000 1 "Viyatik e müracaat eden bu 
Şimali Amerika 100,000 j adamı o';ı.ıncularm arasında 
İspanya, Cenubi Amerika masadan masaya dolaştırır ve 

50,000 kendisini Kropyelere gösterir. 
Alman 40,000 
Sonra sırası ile Macar, Rus 

Leh, Skandinav ve Balkanlı
lar gelir . 

O kadar vazih anlatıyordu 

1 , ki, günün bh-inde Fribul'ü~ çar 
şıda bir küçiik dükkan kırala

' clığı bile görüldü. Bu dükkanda 

Gaspar paralan aldıktan son 
ra dedi ki: 

- Fakat bu üç yüz frank! 
Hani biz altı yüz frank pazar
lık etmi~tik. 

Fransız ve İtalyanların ço
ğu sakin turistlerdir. Monako 
ya civar yerlerin ahalisinden
dirler. Bunlar Monte Karlo ka
zinoııuntın ne olduğunu anla
mak için , oyun batında on, 
yirmi frank kadar bir parayı 
gözden çıkarmış olanlardır. 

Masalann önünde durulur, 
müstahdemin kendisine bakar
lar. Oyun masalarında görüp 
görmedikleı·ini söylerler. Mü
essesede yirmi sekiz kumar ma 
sası vardır. 

Bu ameliye, müracaatçının 
mühim miktarda para kaybet
tiğini teyit eder, bundan baı· 
ka üzerinde rehine koyacak et· 
yası olmadığı ve Monte Karlo
da tanıdık ve kendisine yar
dım 'eittcdı kimsesi bulunmadı 1 
ğı anlaşılırsa, ancak o zaman, 
kendisini memleketine kadar 
götürebilecek bir para verilir. ! 
Fakat ·buna mukabil bir senet 
te alınır. O dakikadaı;, itibaren 
kumar salonlarınm kapısı bu a 
dama kapanır. Ancak bu sene \ 
dinin parasını verdiği takdirde 
salonlara girebilir . 

' 1 ilk zamanlar tuhafiye eşyaıı 
F ribul bu talebe hayret eder 

gibi bir vaziyet aldı: 
ıatılırdı ve işleri de pekala gidi 

, 1 yordu. 
Fakat Fribul burada hemte· - Ne diyorsunuz siz? dedi, 

ı ı rilerine yalnız İğne iplik sat· Pazarlığımız ölünceye kadar al 
makla hizmet edemiyeceğini tı yüz frank değil miydi? 
anladı. Çünkü ona bu kadar ka - Evet, öyle idi amma, siz 
zandıran halka her cihetçe yar üç yüz veriyorsunuz? 
dım etmek lazım geliyordu. 0-

Fakat asıl oyuncular diğer 
milletlerdendir. 

Oyun bahsinde de şöyle 
bir tasnif yapmak mümkün
dür: 

. · d" ki t - Elbette üc. yüz vereceg" im. nun ıçın ır yavaş yavaş U· Oyunculardan yüzde biri 
h f. d kl • b" k "" ··k Çünkü mukavelemiz öyle .. Ga-a ıye ü <anı ır uçu paza kazanıyor . 
ra dödü. Hem bu kadarla da liba siz vaziyeti ya anlamıyor-

sunuz, ya ;mlamamazlıktan ge- Yüzde 49 u gözden çıkardı. 
kalsa. iyi... 1 g" ı paranı- onda bı'rı'nı· k=ybe-

F "b ı d kk' k iyorsunuz. Bu halinizle vücu- " -rı u ü anının ar a tara denlerdir. 
fına bir de yazıhane ilave etmiş dünüzün yaı-ısı ölmüş sayılmaz 
ti. Bu yazıhenede ne işler görül mı? Mademki yan vücudünüz Yüzde 25 i parasının üçte 
müyordu? ölmüştür. O halde ben de size ikisini verirler. 

" Sigortacdık, dı;.vacılara akıl yarı fiatini vermek mecburiye- Yüzde 20 si her şeyi, hatta 

1 
hocalığı, iskonto, faizle para... tindeyim. ı\'"ılet te budur. mücevherat ve çamaıırlarını 
Halka hiznet için akla gelebi- Bunu öyle bir eda ile söyledi bile kaybedenlerdir. Ancak bun 

1 len ne vana, hepsi de yapılıyor ki, zavallı Gaspaı· ağzını açama !arda avdet edecek kadar para 
du. Yavaş yavaş Fribul'ün kese dı ve üç yüz frangı alıp gitti. ve elbise bulunur . 
ıi dar geldi ve dükkana iri bir Yüzde 5 i ise , geriye dönü 
kasa satın aldı. J !!!!llll-~ KİRALIK cek parası dahi kalmamak şar-

Beş, altı sene evvelki papuç 1 3 odalık bir yazıhane ıs. ll tile, nesi var, nesi yoksa ku-
suz adamut bir para kasası sa- tarihinden itibaren kiraya veri- mar masasında bırakmış olan. 
tın aldığına mı hayret ediyorsu Jecektir. Galata, Voyvô<la cad ! !ardır. 

1 nuz? Etmeyiniz. Çiinkü hemen desinde Assikürazioni Generali Para.uz adam 
heme!l bütün böyle kasası olan Han 78, 80 Skoda müessesatım Cebinde bir tek meteliği kal 

• ' lar beş altı sene evvel papuç· : müracaat. Tel. Beyoğlu 4424 \ mıyan adam Monakoda :ne ya 
suz kalmış insanlardır. 1 par? Yapacağı iş memleketi-

Fribul, karşısına şeytan bile Parla Tıp FakUlte:;;i mezur;ıu [ nin konsolosuna uğramak .. Bu 
gelse, ona papucunu ters giy· ' ilt ve zührevi hastalıklar mütclıassı , . rada heı· konsolos senede vasa 
direcek zeknda bir adamdı. Bir Dr. Bahattin Şevk ti iki üç yüz kişiyi memleketi. 
gün kırk , kırkbeş senelik me- Bllı ıfrli caddes~ !\leserret oteli 1 ne gönderir . 
muriyet ho.yatından sonra teka L • rn sında Avni llev h•nı fq' Bazen tahsisat kalmayınca, 
üde çıkarılan Gonflo isminde - saat 9 dan 6 ; .• kadar - 1 konsolosluk ta biç bir şey yapa 
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BAŞIDÖNÜKLER 
lbrahim Necmi 

- Yok, yok. Biz ikimiz ko
nuşuruz. Hem o Hanımlar içki
den, başları döne döne oynaşır· 
ken, biz sizinle Nebahatten 
bahsederiz, olmaz mı? 

Nebahatin de, Ahmet Nebi
lin de yüz !erine bu söz kıp kır· 
mızı birer maske geçirdi. 

Ahmet Nebil, sabahtan beri 
geçirdiği ıztırapların hatırasile 
bir kere d;ı.ha üzüldü. Sonra bir 
den bire bir iç hamlesile cevap 
verdi: 

- Müsaade ederseniz oralar 
da Nabehat Hanımefendiden 
bahsetmeyelim, Nemika Ha
nım. 

- Neden? Neden? 
- Kirli yerlerde temiz şey-

lerden bahsetmemeli de ... 
Nemika Sırrı Hanım kahka

lıa ile güldü. 
- Amma yaptınız-, ha! San-

ki orada adı anılırsa, Nebaha
tin temizliğine halel mi gelir? 

Ahmet Nebil, içindeki ııizli 
duyguyu ihsas etmiş olmaktan 
utanarak gözlerini indirdi. Fa
kat Nebahatin derinden bakan 
iri eli gözleri, bu defa daha a
çık bir teşekkür parıltısile deli 
kanlıya dönmüştü. O zamana 
kadar hiç söze karışmamış olan 
genç kız, çocukluk arkadatının 
utancından müteessir oldu: 

- Ahmet Nebil B. in bu his 
lerine çok müteşekkirim. dedi. 

Bu söz, görünüşte sadece 
bir tetekkürden ibaretti. Fa
kat iki gencin ikisine de sanki 
açıktan açığa bir sevgi itirafı 
gibi ııöründü. Ahmet Nebilin 
göğsünün içinde yüreği şiddet 
le çarpmağa batladı. Boğazın 
dan ciğerlerine doğru sanki ye 
rti, sert, kuvvetli bir hava ce-

reyanı akıyor gibi oldu. Ne
bahat da kıpkırmızı yüzile 
göğsü heyecanla kalkıp ine
rek, sık sık nefes alıyordu. 

Nemika Sırrı Hanımın göz 
çukurlannın ta içinden bakan 
kaı·a gözlerinin bebekleri açılır 
gibi oldu. Dönüp iki genci de 
süzdükten sonra koyu esmer 
yüzünün üzerinde umulmaz 
bir kızartı peyda oldu. İnce 
dudakları gerildi Dudakları-. 
nın arasından tek bir kelime 
fırladı: 

-Ala! 
Birden bire bu üç gençli

ğin birliği bozulmuş gibiydi. 
Nemika Sırrı Hanımın bu ke
limesi, sanki biı· kilit gibi, 
muhavereyi kapadı. yürekleri 
helecan içinde, bir şey söyliye 
miyerek yürüdüler. Ahmet Ne 
bille Nebahat gözlerini yerden 
ayıramıyorlardı. Nemika Sır
rı Hanım da dimdik, düm
düz ileriye bakarak yuruyor
du. Saraçhanebaşına gelince: 

- Allaha ısmarladık Neba 
hat! YinP ıı:örüşelim, Nebil 
Bey. 

Çok defalar Kropyeler oyun 
cuyu tanıyamazlar. Tanıma
yınca da müessese yardım et
mez. Hülasa "Viyatik., in 
zevkli tarafı yoktur. 

Valmon'un Monte Karlo hak 
kında yazdığı bir kitaba naza. 
ran, kumarbazların yüzde on 
beş, yirmisi intiharda11 başka 
çare görmemektedirler. Bunun 
icin de Monte Karlo' daki inti
harlar etrafında birçok şayia
lar dolaşır. Derler ki, mües
sesenin sırf intihar etmek isti
yeıılere mahsus bir salonu var 
mış. Namzet buraya çekilir, 
nasıl hoşuna giderse, o suret
le hayatına nihayet verirmiş. 
Tabii bunun aslı yok. 

Monte Karlo'nun gözü, İnsan 
!arın parasındadır. Hayatm
da değil! Böyle bir mesele ta 

Diye kısaca vedalaştı. ayrıl 
dı. 

Belediye parkının önünde, 
Nebahat birden bire gözleı·ini 
l<aldırdı. Ahmet Nebile bak
tı : 

- Biliyor musunuz, Nebil 
Bey? Ben size rast geldiğimi 
anneme anlattım. 

Ahmet Nebilin zaten hele. 
can içinde dolan yüreği tek
rar, r.laha hızla çarpmağa baş 
!adı: 

- Öyle ıni, efendim? 
- Annem sizi pek ala ha-

tırladı. Hatta bana "madem ki 
buraya kadar seni getirdi, niye 
içeriye almadın? Ben de ken
disini görmüt olurdum . ., De
di. 

- Şimdi, eğer bir maniniz 
yoksa, bizim eve gideriz, ol
maz mı 

Ahmet Nebilin kafası için
de iki ses peyda oldu: Kulak
ları oğulduyor, beyni, sanki 
bir hava girdabına yakalanmıt 
tayyare vibi, sarsıla sanıla 

haddüs ederse, herkes kendi i
~ini kendisi becermek mecburi 
yetindedir. 

En çok cat·i altı usul var: 

Uaç veya zehi•· • 
Tabanca, 
Deniz, 
'fren, 
Ağaç. 

Sainte Devote köpı·üsü .• 

Dördü güç 

Sainte Devotc köprüsünde. 
ki muhafız anlat-yor: 

- Eskiden şık ve kibar a
damlar kendilerini bu köprü· 
den aşağıya atarlardı. Fakat 
şimdi köprü muhafaza altında 
dır. Şüpheli bir adam gördük 
mü, derhal kendisini yakala-
rız • 

- Çok kimseler kendilerini 
tıazinonun bahçesindeki ağaç· 
!ara asarlarmış _ 

- Şimdi bu da mümkün de 
ğil! Hatta denize veya trenin 
altına atılmak ta müşküldür. 
Zira Prenslik otuz kilometre 
dahilinde hat ve sahil boyunu 
sıkı bir nezaret altına almış bu 
lunuyor, 

Tabanca, zehir 
O halde geriye tabanca ile 

zehir kalıyor. 

Zevki yerinde adamlar zehi 
ri tercih ediyorlar. Çünkü gü
rüitüsü yoktur. Bu taı-z gazi
nonun da hotuna gider. Çün
kü müıterileri korkutmaz. 

Halbuki çok kimseler, hat
ta kumar salonlannda taban
ca ile intihar etmitlerdir. Bu 
hadiseler müessesenin hoşuna 
ııitmiyor, böyle bir hadise vu 
kuunda,- bu işe tayin edilmiş 
memurlar derhal gelirler ve 
müntehirin cesedini alarak de 
poya kaldırırlar. Orada muaye 
ne ederler. Ve ölünün sektei 
kalpten vefat ettiğini söyler 
ler. Ondan sonra da ailesine 
bir telııraf çekilir. Ceset me
zarlığa mücavir bir arsaya nak 
!edilerek, orada açılan bir çu 
kura gömülür. 

ASRI SiNEMADA 
BUGÜN ve YARIN 
Saat 16 1/ 2 matinesinde 

proğraına ilave olarak 

Zengin varyete 
Numeroları 

ile lSMET PAŞA Hz. nin 
Atina seyahatleri ve Bal
karı Ol imnivatlan. 

r Tiyatro, S!nema 

İstanbul Belediyesi 

Mum Söndü 
Komedi 5 Tablo 

Yazan: Musahipzade 
eeıaı. 

Halk gecesi tenziliitlı 
Altı yaşın-dan aşağı olan çocuk

lar tiyatroya kabul edilemezler. 

Kadrköy Süreyya Sineması 
Bugünden itibaren 

COŞKÜN BELDE 
Brigit Heim tarafm<lan 

min en müstesna fi imi. 

dönüyordu. 

mevsi· 

Bu iki sesten biri, tatlı, ok 
şayıcı biı- nefesle fısıldıyordu: 

- İşte saadetin başlangı
cı .. Bu tertemiz, beyaz, güzel 
kız, annesinin müsaadesile, se 
ni evine çağırıyor. Şimdi eski 
mahallende, eskiden beı·i be
ğendiğin sadelik, temizlik mu 
hiti içinde, bir aile ocağı bula 
caksın.. Bu ocak, yakında se 
nin kendi evin, kı>ndi ocağın 
da olabilir .. Sevin!.. 

Öteki ses, kıpkırmızı bir 
şeytan sesi gibi i ğneleyici, de
lici, yaralayıcı bir sesti. Etle
rin arasından keskin, zehirli 
bir şiş gibi yaka yaka geçe
rek iliklere kadar nüfuz ediyor 
du: 

- Görüyor musun? Anlı
yor musun ? • Diyoı·du • hAli 
mı bu budalalık? iıte buı ada 
da Şitli muhitinin bir ba,ka 
türlüsü.. Oradıı. st'ni o kadar 
ısrarla evlerine çağıranlar var. 
Onların içinde erkeklerle bat 
bata kaldıkları zaman kendi 
kızlarına siperlik eden anneler 
d_e görmed!n_ mi? N"e biliyor-

Çapras kelimeleri l __ M_t _z_A_H __ . 
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Yeni ıekil 

~oldan safa 

1 - El (4) Bot değil (4) 
2 - Kibar (4) Karar (5). 

3 - Hece (2) Uzun ajaç (6). 
4 - Yum~ak f&yia (S). 

5 - Edat (2) Hayvan kundurası 
(J). 

6 - Hail (5) Aletler (4). 
7 - Alat (7). 
8 - Zenci (6). 

9 - Kıaa değil (4) Hece (2). 
10 - Erkek dadı (4) Kumaş (6) 

11 - Hece (2) Haya (2) Muva 
(4). 

Yukardan aşalı 

1 - Batına A ilave ederseniz 
zevce olur (3). Sebze (4). 

Rüya 
- Ne o kızım, akşam rüY8 

mı gördün? 
- Evet anne, sen bana çu 

kolata getirmişsin. Babam da 
oyuncak almış • . 

- Sen bilir misin onu? R~ 
yalar hep ters çıka.-mış. . 

- Zarar yok. Babam çı· 
kolatayı getirsin. Oyuncakla 
rı da sen getir. 

Kaynana 
İsmetle Cemil, ikisi de evli! l<• 

yın ana derdinden bahsediyorlar. 
ismet dedi ki: 
- Azizim, ben evlendiğim gün• 

den beri, kaynanam bir defa e1• 
geleli. 

- Yarabbi, ne meı'ut adamsıor 
- Evet amma, o vakitten bet 

bir daha gitmedi. 

.., 
- Kardeşini ne diye su/at• 

da oynatıyorsun? Sonra nezle 
olur . 

- Zaten nezle! 

2 - lıyan eden ( 3) Sandalın ced j .. 
di (3) Tavla kemiği (3). 1 - Benimle evleniniz. Olüt· 

3 - Nota (2) Ben (3) Birinci · sem, bütün servetimi size buu· 
(3). kınm. 

4 - Renk (2) Dikkat (5). -iyi amma, ya ölmezseniz! 
S - Mecra (5). 
6 - Bıçak (4) Fikirler (S). 
7 - Tranpetin büyiifü (6) Nota 

(2). 

8 - Ot biçen (4) Kir çiçeği (4). 
9 - Göl (3) Renk (2) Hicap (2) 
10 - Şiş (2) Ters (4). 
11 - Son (6). 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (2,30 dan Se) 
Do.ıdor kadar İstanbulda Divanyolun· 

da 118 nwnaralı hususi daire· 
Rusçuklu Hakkı sinde dahili hastalıkları mua· 

Beyoğlu, İstiklal cad- yene ve tedavi eder. Telefon: 
desi Büyük Parmak ka- İstanbul 8923. 
pu, Afırika hanına bitişik Sıra numarasını beklememek 
Apartnnan No 21.- Tel: isteyenler, kabineye müracaat 
Beyoğlu 2797. ı la veya telefonla randevu a.1-

Saat: 14 - 18. 
!ö!i88!;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;o;;;;;;;!l§ii!!llıı;ı;;El! ' malıdırlar. 

-1-t-tihadı 1"..illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik 'ile hayat iizerin~ sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait 1eraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Calatada Unyon Hanında 

Acentası tulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

sun ki bu davet te o yolda bir 
§ey dt>ğil... Muhtt>şem Nihat
ları, Neriman Celll!itleri ilk 
gören mahiyet!eıını anlıyor 
mu? Acaba bu senin tertemiz 
Nebaha tm da o'.'l!arın bir bat 
ka türlüsü değil mi? Nasıi ina 
nabilirain ki Hamiyet Hanım, 
Nimet Hanımdan büsbiilün 
farklı bir anne olsun? 

Bu se·s, aanki cehennenıin 
içinden keskin bir kızıllıkla 
akıp gelen, Ahmet Nebilin 
boğazını, göğsünü, ıçını ya. 
kan bir alev parçasıydı. Yüre 
ğinde bunun yaptığı yangın, 
sert rüzgarlı bir havada $Usuz 
bir mıntakada genişleyip gi
den, önüne gelen yeri yakıp 
kül eden bir dehtetli ateıe 
benziyordu • 

Bir taraftan, içinde kopan 
bu fırtınanın hele<:anlarlle tit 
rerken, öte taraftan da, btltün 
varlığı kulaklarına toplanmış, 
Nebahatın titrek dudakların
dan dökülen tallı .eal dinliyoı· 
du: 

- A nem. mel'hunt ann \ 

zi çok severmiı. Sizi mutlaka 
öğle yemeğine götürmemi iste 
di. Daha yemek yemediniz, de 
ğil mi Nebil Bey? 

- Hayır, Nebahat Hanım, 
tetel<kür ederim. 

Ahmet Nebilin dudakların• 
dan makine gibi bu nezaket 
kliteleri dökülürken, kafuı• 
nın içinde yine o ateşten bur· 
gu gibi yaka yaka derinleşen 
seı aksediyordu: 

- Bak, gördiin mü İşte bu 
da ikinci görütünde seni evi· 
ne, yemeğe çağm:lı. Sanki Nı 
riman Cemıit Hanımla anne • 
sinin tıpkısı değil mi? 

Ahmet Nebil, beyninin i· 
çinde muciz bir sivrisinek vı· 
zıltıaile dolaşan bu menhua 
sesi kovmak i9ti'GC s f cibi 
başını sallıyor, göğsünün de
rinliklerinde bu sesin açtığı ya 
nık yaraları dindirmek ister· 
mişcesine elite göğsünü tutu· 
yordu. 
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Muhabtr mektubu 

Türkiyenin Mısır'ı ve 
Nis'i: Adana 

' ...... . -
Clara Bov, işıklannı anlatıyor 
En ziyade Gilbert Roland'ı sevmiş, sonra Gary 

Cooper' e gönül kaptırmış 

Clara Bovrıı 
Gary'yi neden böyle mektep 
çocuğu gibi tazyik ettiklerine 
hayret ederdim. Y avq yavaı, 
onun bu istiklalden mahrum 
hali beni sıkmağa baıladı. Son 
ra benim çok söylememe, ıar 
krlanma mukabil Gary daima 
sessiz kalır, bir ıey söylemez
di. Bu hali de o kadar taham
mül · edilmiyordu. Mizaçları

mız arasındaki büyük farkın 
icaplarına uymak mecburiye
tindeydim. Müttereken birbiri 
mi:ı: için halk edilmemiş iman 
lar olduğumuzu kabul ve tas
dik ettik. Dostluğumuz baki 
kalarak, acısız, ıstırapsu:; ay
nldık . 

Şilt maçlarına dün de 
devam edildi .. 

Beşiktaş klübü kendi sahasında 
bir müsabaka tertip etti. 

Beşiktaşlı Melih yüksek atlamada 
1.75,5 atladı .. 

Oıtteki: Dün senelik kongrelerini akteden Haliç ldman ku. 
lübü azaları. 

Alttaki: Kulüplerinin müaameresine iıtirak eden Betiktaşlı 
atletler. 

Dün Taksim Stad,.onuada maçlar tanbulıpor rol atlamadı. Anadoh-.loı 
yapıldı. ilk maç Ka .. mpap üçüncü çok eyi bir müdafaa yaptı. 
takım ile Fenerbahçe iic;iincii takum ikinci cieYre baıladıiı zaman, ls
ara11nda idi. Muayyen saat ıeldiii tanlıulspor daha canlı oynadı ve t 5 
halde Fenerbehçe takımı sahaya inci dakikada ilk ve ıou golünü attı. 
çıkmadı. Buna ;u..rine Ka111Dpafa ii Bundan ıoara oyun biraz sert fakaı 
çüncü takıntı hükmen galip ilin edil 1 mütevazim ceref*n etti ve lstanbul 
di. Bundan ıonra iJi, Şilt maçı Bey- 1 ıpcr t • O galip geldi. 
lerbeyi Gençleri ile Hilal kliibü ara • • 
aında yapıldı. Beylerbeyi gençler llırlık maçları 
klübiiniin takımı temamile yeni ele· Samat,.adftki sababrmda Birlik 
manlardan mürekkepti, lik maçına d vam edildi. Maç Alt;r, 

Hilil ile llerispor arasmda idi. 
kun~J. :tı:tr~m.:ı:m:~~ :: Altm Hilıil tam zamanında sahay; 

çılmıad•iı için hükmen majilüp o.d 
1 nediler- DeYl'enin ortasına doğru edildi. 

tarafeyn yıkdlğcrine birer gol atmış 1 
!ardı. Beşiktaş klübünün 

Devrenin nihayetine dotru niıbi mu" sameres·ı 
feikiyet Beylerbeyin leh.ine tebarüz 
ctmeğe başladı ve bu suretle hafta- ı Dün B. l. K. kendi ıaha&ında 
ym bitli. 1931 senesinin 2 inci müsabaka a 11 

ikinci devre bafladığı zaman, lur- yaptı. Sporun her şabesindc çarı , . 
mızı yeşilliler dahlı canla başla oy- malar yapıldı. Müsabokaları pek kn· 
namağa başladılar ve arada bir gol !abalık bir halk kütlesi takip ediyor· 
daha kaytetiler. Bu 8'ol Hdilileri bi- du. Bilaat Ali Rana Bey yanşlw lı 
raz gayrete getirdi ve onlarda akın çok yakmdan alakadar oluyordu. 

yapmağa bafladılarsa da müeuir o- ı Teknik neticeler tunlardır: 
lamadılar ve Beyl~rbeyliler bir rol 50m.1 inci Fethi 6 1/ 5 Avni 
dah atarak maçı 3 • 1 galebelerile 

1 

100 ., ., Hayati 11 9/ 10 Rağip 
bitirdiler. . 200 ,, ,. Nuri 27 l/S Rağip 

Sülegmsniye - Topluıpu 400 " ., Raiıı> 59 Muhittin 
B da 

5 
.. 
1 

. T • 800 ,, ,, Fethi 2.16 1/4 Sayyat 

ka 
un n sonra u eymaıııye • op 1500 ,. ,. Fethi 5.2. Şekip 

pu talmnlan kar§daıtılar. Süley- 3000 lbrahim 10.57. Remzi 
~>:• hikim bir oyun OJ'D&d.ı Ye 5000 : : lbrahim 17.47 1/5 Naci 
bİrtJ\Cl devre 2 gol attı. ikinci devre Di&k ,, ,, Sennet 28.54 Enver 
Topkapı buna bir golle mükabele c-ıı 

u e " " " 10.26 Münir 
etti .,.e maç 2 • 1 SüleJ'll18ni,.enin 1 
galebeoile bitti Yüksek atlama 1 inci Melih 1.75,5 

Fikret. 

·. 
" 
,_ 
I· 

.a 

ar 

? 
1 

od 
le 
ığ 

Anadolu · l11tanbul spor 
Son maç Anadolu" ile lıtanh..1-

'Por araıında oldu. Birinci devre (1 • 

Uç adım 1 inci Calıit 12 m. Meli!. n 
Tek aduu 1 inci Nuri 5,89 Cahil 
Sırık 1 inci Munir 2 - 80. 

r 

Milliy Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte ecler. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kiğıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilinlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres• Ankara caddesi dairei mah~usa 
• Telefon 24311/2/3 

ahat Bey tarafından < 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gas on) un 
iDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERİ 

BULMAK SAN'ATt 
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Taklitlerinden sakınınız! 

ŞAFAK ÇAYI 
Bilhassa Şafak iımine ve ala
meti farikasına dikkat ediniz. 

Müdiriyetinin tebliği 

Ertuğrul Mağazası 

Kat'i Tasfiyeye 
Bugünden itibaren mecbur oluyor 
Fırsattan istifade ediniz. 

Şişli - Osman bey 
Hanımlara 

Dikiş, Biçki, Şapka, Mocla, Lisan kurları 

Yeni Türkiye Mektebind.e 
Leyli ve nehari talebe kaydo!unmaktadır. 

TESVIKl SANAYi ............. 

Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi 
Müdürlüğünden: Tedrisata başlanmıştır. Kayıt açıktır . .M 1 

BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir Keşide Olarak 

bu prog1ram mektepten alınır. Çarş~kapı, At'k Ali Paşa e-s AF ı y E HAN 1 M .,ı.._ __ miik--arşısı-.Tel.-2-299-4 -.-ı 
itibaren her aktam ZİVER Bey idaresindeki LONDRA Birahanesinde j Diyarıbekir Vilayeti Daimi EncÜ· 

Çiftlik parlwadaki m11hteşem saz heyetine iştirak edecektir. meninden: 

''Yılbaşı Piyangosu,, 
Saraçhane 1Natmcla Müalr Pata konaldanncla 

Kııı: ve Erkek H • L• ı • Aaa ·ilk 
Leyli ayrıye ıse erı orta-

ve Nehari il•• 

BÜYÜK iKRAMiYE 
Tekmil aınıfları meYcuttur. Kayde ba4lanm1fbr. Tedrisat türk~e, fran•ızca ve İngilizcedir. 
Talebe .abah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve ak7am aynı vuıta ile eYlerine 
g6nderilir. Tedriaat 1 Tetrinienelde ba9lamıtbr. Her gün 10 c'an 18 e kadar müra-

caat edilebilir. Telefon: 20530 

''1,000,000 TOr~ ttrası~ır ,, 
1 3 üncü Kolordu ilanları 1 ----- SEYRISEF AIN 

TORK MAARİF CEMiYETi MÜESSESELERi: 
Ankara: Ana mektebi: llk, mektep: İlk melktebe leylt ta-

Yerli bafrkalar mam6la
tından boz renkte elbi~elik ku 
maş kapah zarfla münakasa
ya komnuştw. İhaleıri 28-10-
931 çartamba gönü aaat ıs te 
ya..pıla<:aliı:tır. Tallplorin şartna 
me ve nümunesini &öımelk ü
aerc Ankarada meriı:ez SA.AL 
KOM. nuna miiracaatlııo:. Mü 
nakaaaya iftirak edeıcekleriıa o 
&'iin ve saatinden evvel teklif 
ve teminat mektuptarik mez
kur komigyoaa müracaatları. 

ve teminatlarile mezkur komi-
1 

ayona mtiracaatlan (360). 
(2797). 

Merkez acenta : Galata Köprtl ba

tı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür
dar zade han 2. 2140. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 11 Teşrini
evvel pazar 14,30 da Ga
lata nhtunından. 

lebe alınır. 
Ankara: Talebe yurdu: Lise w Orta ~tep talıebesine mah-

sustur. 
Adana: Talebe )'Urdu: Orta derecede mektep talebe&ine. 

lstanbul: Talebe yurduı Yliksek tahsil talebesine mahıwı-

tur. 
BurS11: Kız Lisesi: Leyli ve nehari. 

Bursa: 'Valebe yurdu: Lise ve Ort.a m~ ta~ine me.h-
(372) (2872). - - '• 

İstanbul Levazım ctYa ve 
techizat ambarı için 22/ 10/ 931 
Peırtembe günti saat 16 da ale
ni münabea ile balya ipi alı
nacaktır. Taliplerin şartname
sini alm• ve miinaıkaaaya gir 
mek üutt meaktlr gün ve 
ııaatte temlnatlarile Fındıklı

da 111. K. O. SA. AL. KOM. 
ıııııa müracaatları. (373) 

ıtııstur. 

Çorum: Talebe yurdu: Orta ıneıktep talebesine mahtıuatw· * * * • • • 
(2873) ı 

MERSİN POSTASI 
(ZONGULDAK) Vapu 

ru 12 tefrlnievvel vazartesi 
17 de Siııkeciden haccketle 
Çanakıkale, İzmir, Küllük, 
Fıethiye, Antayla, Mersin'e 
g~ ve dönü§te bu is
keleroerı maada Bodrum'a 
dıa uğrayac-acktH". Bu posta
da yalru& yük alınır yolcu 
almmaıı. Bu müesseselere girmek isteyen talebe müessese Müdürle

rine müracaat etmelidider ... 

Binek kamyonetin 
mübayaası 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyon undan: 

orou aıhhiyeııi ihttyacı i9n 
kapalı zarfla tülbent ve gu; 
saf ile katgüt ve NeoAlvar
ıan mit>ayu ediloc:ektir. İha-, 
lelui tülbent ve gu tMlf111 
?.4-10-931 cumarteııi eaat 15 te 
katgütüsı 16 buçukta. Nooeal
.__ıın 16 da lromİlyonumwı; 
ca icra kılınacaktır. Taliplerin 
pı:tnarnesioi almak ve müna
kna)' iftirak ~in yevmi mez 
ldlrda teklif vıe teminatlarile 
birlikte Fındıklı K. O. 3. SA. 

ıFarln ftatı: ifayl taehhüt ede- j 
nüy4lft müteahhide ait olmak 
ti-. K. O. kıtaatı için odun 
pazarlık euretile 12-10-931 pa
~ane.i ıgürıü ••t 16,30 da 
KOll. da ihaleei icra kılma

ca.ktr. Tüplerin pıtıw:neıai

ni '*1xnalı: ve paııarhğa iştirak 
etmek ü.ere KOM. a yevmi 
me21kurıdl nriiracaatlan. ( 418) 

PİRE-İSKEıNDERİYE P. 
(İ21tlir) 13 Tetıinievvel 

aah 10 da Galata nhtımm
dan kdkaaıkıtır. 

Havuızlarda taıbminen 100 
Febrikalarda tahminen 80 
çeki llaıder tahta .paırçalan 
müıuııkasa iıle aatdacııktır. 
T«nlnat % 10 ihalesi 13/ 
10/931 aae.t 16,30 (2982) 

Yükse-k Ormao Mektebi için mil>ayauı tabrrilr eden bir 
AL. komiıByon.uruı müracaatı. 

adet binek Kamyonetinin 28-10-931 çaqamba günü aaat 14 te (
378

). (2878) 
ihaleııi ia-a edilmek tlleı:e kapalı zarf mulilıe m.iinakıuıaya ko 
nulmuştur. Şartnamesini ıö~ letiyenler her gün ve mürı.a
kasaya iştirak için de yevmi Rıalede Fındkhda YPbeık Mdt~ 
tepler Muhasebeciliği binamda komiaycınumwıa müracut
lan. (2900) 

Binek kamyonet 
mübayaası 

Yüksek mektepler mübayaat 
komisyon undan: -· 

*** 
Hava ihtiyacı için 979 kilo 

altı kö,eli dural çubuk 378 ki
lo y\lvwlek çubuk, 265 kilo 
dural borular kapalı zarfla mti
nakasaya konmuştur. İhalesi 
12-11-931 perıembe günü saat 
14 te AnKaraıda Vekalet bina
amda Hava SA, AL, KOM. da 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
me almak ve münakaııaya gir
mek üzere teminat ve tekiifna
melerile mezkQr KOM. a mü
racaatları. (292). (2404). 

Orman Ameliyat Mektebi için mübayaası takarrür eden bir • * * 
adet bineık kamyonetinin 28-10.931 çarşamba günü saat ıs te p 

1 1
__,_,_. ,__ . . . 

ıh 1 · · ed"l ok ·· ka lı .--E 1.1 .. o at Nd&<l 1.ıutaat ihtıyacı ı-a esı ıcra ı m uzet"e pa ~ ... U5U ı e mıınaıkasaya ko- . • . ,_ 
1 

.. 
. . .. . .. çın sıo-ır etı ... apa ı zarfla mu-

nulmuştur. Şartnamesın~ gormek ıstyonler her gun ve müna- ., k İ . 
k · · -•- · · d · "halcd F d 1 , I naıı:asaya onınuştur. halesı asaya ıştır= ıçın e yewnı ı e m ık ı da Yüksek Mek-

18 10 931 
.. .. 

1 h b ·1· ıc,: b" d k · - - pazar gunu saat 10 tep er mu ase ecı ı6., ınaısm a omısyonunıuza müracaat- d p 1 l•d 1 • SA AL 
ları. (290l) a o at . a as terı . . 

KOM. nunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve mti 
na.kasaya girmek üzere teklif 

(3090) 

••• 
K. O. kıtaatmın ihtiyacı iç.in 

2000 ampul aleni münakasaya 
ıkonmuştıx. İhelesi 1/11/931 
pazar günü nat 14 te Fındık
lıda 111. K.O. SA. AL. KOM. 
nunıda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi ailllak ve münaka
saya İitirak etme:k üzere yev
mi ihaleden evvel teminatlari
le KOM. a müracaatları. (421) 
(3093) 

* * • 
Yerli fabrikalar mamüla 

tından haki ya.zlk elbiselik bez 
kapalı zarlla münaıkasaya kon 
muştur. lhale.i 26-10-931 pa
zartesi günü ısaat 15 te yapıla 
caktIT. Taliplerin şartnamesi
ni ve nümunesini görmek üze 
re Ankarada merkez SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları ve 
münakasaya i~tirc.k ~deceıkle

rin o gün ve saatten evvel tek 
lif ve teminat mektuplarının 

makbuz mukabilnide mezkur 
komisyon riyasetine tevdi ey 
lemeleri. (376) (2876). Haydarpaşa Emrazı istilaiye has

tanesi baştabipliğinden: Giimütane Vilayeti Nafıa Baş Mühendisliğinden: 
Mtiessesemiz miistahdemini için aleni münakasa suretile Giimüşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon - Erzurum yolu-

maa kasket on be~ taknn elbise yaptırılacaktır. Taliplerin nun Köprübaşı ile Zıgana arasında iki ve Kel.kit kazasının Kö
şartnameyi almak ve kumas nümunesini görmek üzere her gün ı se ile Kelkit arasında biııki ceman üç adet on iki tonluk Rus
Hastane !dare memurluğuna müracaat etmeleri ve mtinakasa- lardan metrii.k harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21-9-931 ta
ya iştirak etmek üzere münakasa günü olarak tesbit edilen 26 rihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te Tenzilat yapmailı: ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Gümüşa
Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında kain İstanbul Limanı ne Nafıa Baş Mühendisliğine müracaatları ilan ıolunur. (2837) 
Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (2970). 

lstanbul Gümrükleri başmüdürlü-
Haydarpaşa Emrazı sariye ve isti

laiye hastanesi baştabipliğinden: 
g ... ünden: Müessesemiz, Laburatovarı ile Diş, Boğaz ve Kulak ve 

Ameliyathanesi için lüzumu olan levazmı münakasayı aleniye 
İstanbul Gümrükleri için 110 ton lavamarin kömürü ve 826 suretile mubayaa edilecektir. Taliplerin mezkur levazıma ait 

çeki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapalı şartname ile Listeleri ahnak üzere her gün Hastane İdare me
zarf usulile mübayaası mükarrerdir, Taliplerin, şartnamelerini murluğuna ve münakasaya iştirak etmek için yevmi münakasa 
ittıla husulile beraber bu baptaki teklifnamclerini ve 424 lira olarak tesbit edilen 26 Teşrinievvel 931 tarihine miisadif Pa
olan temina.~ı ~~~akk~teyi hamilen 18-10-931 pazar günü saat zarteııi günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağıırı.-
14 te Ba~muclurlüktekı Mübayaat Komisvonuna müracaatları. da kain İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteş~h-
(2864) 1 kıil Komisyona mür;;;c<1atları ilan oluııuı. (2971 }, 

D.ANAGNOSTOPOULO 
ve C, S!SKİDİ 

Yunan va.pur firketi 

PiRE. MARSIL YA 
için eeri ve doğl"u p<19ta. 

(ANDROS) Lükll vaplH'U 15 
Tetrinievvel Pel}eıllbe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle htt 
sınıf yolcu ve eıyayı ticariye ala
rak (PİREn MARSİLYAYA) ııi
decektir. Azimet ve avdet lılletle-
rinde azami tenzilit. 

Umum! acentalaru Osl11tada Çı"

nili Rıhtım Hanfnda D. Anaınoeto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 261:l 
Galata ve Beyoilu Tali acentalan: 
Bütün seyahat acentalıklandır. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
14 T. evvel 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

DEVREDİLECEK İHTİRA j 
BERATI 1 

' Tayyare kanatlarma ait ıalahat'" 
hakkında olan bir ihtira beratı ta
lebi için İt1tanbul VilAyeti celilesi- ' 
ne 15 teşrinievvel 1928 tarihinde : 
takdim olunup 28644 num...-a ile mu ' 
kayyet müracaat üzerindeki hukuk 
bu kere ferağ veyahut icara vttile
ceğinden mezkur ihtirayı satm al
mak veyahut isticar etmek arzusun 
da bulunan zevatın İstanbul Bah
çe kapı Taş Han No, 43-48 de mü- ' 
kim vekili H. W. İSTOK Efendiye 
müracaatları 

Diyarıbekir - Mardin yolunun ısxooo -- 30 
metroları arasında yaptırılacak 11925 lira 68 kuruş keşifli 

miratı esasiyeye muvafık bedelle talip çıktığından 18 Teş · 
vel 9lll tarihine müsadif pazar günü saat 12 de ıkapalı 

ihale edilmek üzere 20 gün müddetle münakasaya vazedil 
tir. 

Ketifname ve şartnamesini görmek istiyen taliplerin v· 
yet Daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olunuır.(297 

Devlet Demiryollan inares. i i anları 

Memur ve müstahdeminin re9Dli eLbiselerinin kapalı z 
münakasac 26-10-931 pazartesi günü saat 15 te İdare me 

1 
zinde yapılacaktır. Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa vezn 

ı rinde üçe1: liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 
1 .. (29 
1 ••• 

1 Emniyet tesieatı yeiifek parçalannın kapalı .zarfla mü 
! kasaeı 23/ 11/931 pazartesi gönü saat ıs te İdace merkezin 
1 yapılacaktır. Tefııilit Ankara ve Haydarpaşa veznelıeriııde 
· fM" liraya satrlmaıkta olan prtııamelıerde yazrlıdır. ~055). 

• * * 
1 5!75 k!lo markalı çeHfln 'kapalı zarfla münab-.ı 23 iıki 
teşrin 931 pazartesi günü eaat 15,30 dCl Aı*arada İdare merkf 
zinde yapılacaktır. 

Tafsilit Ankara ve HaydHpaşa veenelerinde !içer lira 
kabilinde aatmlan fBrtn.aıDeleTde yazılıdır. (3054) 

Istanbul Evkaf Mü
dürlüğünden: 

Mrkdarı Cin.i 
550 Ton Kadıköy guhenesi kek köm(lrö (Ankara için) 
300 ,, Live Nkompoıııe (dördtim."'Ü VllknNn) için 
Ankua Ev4caf Umum lfüdfu1ütü ile İ•tanbul D&dtincU V• 

lrıf han bennucibi prtname vıe mahall«inde 1-lim edilmek ii
zere lüzumu olan baHd• muharrer iki .kalem mahrıı .. tm kıalJI"' 
h zarf ile ayn ayn icra edilen mümıkasalan tıw' D puarlıld' 
devamı münabeaya :kanır '\<Oellmeıkle talip olanların timdidel' 
prttıameyl olromak w muktffi temılnatı muva4dtateei tea~ 
ve.ııne eylemek thıetıe hec gün LeVMJm. İdareeine w ltıUe gun' 
olan Teşrinievvelin on fiçüadi salı &ünü Naıt on dörtte İdar4 
encümenine müracaatlan. (3059) 

Devredilecek ihtira beratı 1 
•&eııüloıı mevlldı ilyefınm doku

ma makinelerincı.ı çıkmtılaırmda 

bükme -liyatı,, hakkında oı.n bir 
ihtira beratı ı.Wıl iç.kı İ.t&nhul Vi 
liyca celİlffinc 28 tepin.lene! 1929 

mllıinde takdim edilmit ~ 19842 
numara iıle mulıayyet mltracnt ü:ııc 
rindelıi bulwk. bu kere feral veya 
but iAıara verilecetinden melı~r 

ihtirayı atın almalı veya
hut isticer etmek anuaunda bulu
nan zevatın İstanbul Bahçelıapı T•t 
han No. 43-411 de mukim velıili H. 

W. lstok Efendiye mlinlcaatlan. 

İstanbul 8 inci İcra memurluğun 
dan: 

Bir dcynin temini ietifası zımnm 
da mahcuz ve satışı tahtı karanı a
lınan muhtelif ev eşyaeı 15/ 10/ 931 
perşembe günü saat 12 den 14 de ka 
dar ŞişH'de HUrriyettepesi cııd<le

slnde 170 No. lu hanede al.enen sa
tılaaktır. Tali.p olanların mahallin 
de hazır bulunacak memuruna mn
racaatları ilan ohın:ıT. 

SADİK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Bumin Pınar 
llv;~::eı P 1Z1 B 

günü akşamı 17 de Siıtı:eci 
nhtımındaa hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancrk, SamıWl, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Siinnene 
ve Rize) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

Istanbul Etıbba 
Muhadenet 

Cemiyetinded 
Yarınki Pazar giinli - il~ 

fıevlıal&de içtim& aktediJ.eceğindetl 
hayı kiramın behemehal Cağalot 
lunda eılti Türk Ocağı binllsmı t.ı 
rifleri mercudur. 

Askeri Baytar talebesiniJ!ı 
mektebe kabul şenli ti: 

1 - Tam devreli lise vey• 
muadili olduğu Maarif vekaJe 
tince musaddak mektep ırıe 
zunu olmak. 

2 - On yedi yaşm bitirmif 
ve yirmi iki yaşına hen üz gir· 
mif olmak. 

3 - Vücudünün teşekıkülat.I 
ve sıhbati orduda ve heır i k!İ
me faal hizmete müsait buluıt 
mak. (Rekaketi lisaniyede bll' 
lunanlar alınmaz:) 

4 - Kusursuz bir ahlak ve 
seciye sahiıbi olduğu malıalLİ 
hilkilmetçe musaddaık olmak· 

5 - N'.ifusca mukayyet aile
af biç bir ııui hal ve fena şöb· 

ret sahibi olmamak. {3009} 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda· 

vihane&i. Karaköy, büyük mahallebl 
ci yanında 34. 

·-MiILi.YE'T .. M.ATiAA5İ 


