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lktısadiyatı, 
İytibarı 

_.___ 
. Yugoalavya'da yeni me,ru-

tı.. . d d .. Ü 
d·~et ı?k~l~bı etr_afm a Uf n-
_uklerımızı, yenı kanunu esa-

11 hakkındaki mütalealarıınn:ı 
lıhli!i birer makale ile izah et· 
~ittik. Eğer bu memleketin 
lktııadi maliyesi ve umumi ~
~rak iytibarı hakkında da bıl
dıkJeriınizi ilave etmezsek 0 

tetkiklerimiz noksan kalırdı. 
Onun için, bizim birçok alaka-
11 olan eski Sırbistan mevzu

' llııa yeniden dönüyoruz. 

Bir defa Yugoslavya'nın 
llıali ve iktısadi vaziyeti, ıre
Çen ilkbahara kadar çok iyi bir 
halde idi Hükumetin son yap 
lığı bir ~ilyar iki yüz elli bin 
franklık istikraz ile Yuıroslav 
Ya parası (dinar j kanuni ve fi. 
il olarak tespit edilmi,, hat~a 
llf11k tefek borçlar da ödenmıf 
ti. Memlekette hissedilir bir 
hissi ıetırap mevcut değildir· 
F 11kat beş altı aydanberidir ki, 

~ Avrupa' da hüküm süren buh • 
tan, burada da hissedilmeğe, 
tesirlerini gösterme1ğe başl_a: ~· Bilhaua Hoover in teklıfı 
UZerine ilan edilen morator
Y?1Jı, Yugoslavya bütçesinde 
b!r milyar küsur dinar kadar 
bıt botluk bıraktı. HükUmet; 
ZÜrraa yardım etmek m~ks.adi
le hububatın, imtiyazlı bır ıhra 
cat şirketi tarafından muayyen 
bir fiatla satın alınınaeı için bi~ 
kanun netretmitti. Halb~k~ 

·ııı •on zamanlarda hububat fıatı 
çok düştüğü için bu muamele
den hazine mühim zararlar 
gördü. Bütçe açık kaldı. Bu
nun üzerine şimdiki hükumet 

" bütçeden yedi yüz küsur mil
Yonluk bir tenkihat yapmağa 
ıtıecbur oldu. Bununla beraber 
Yapılan bu tasarrufla açık ka
l>anmış değildir. tlaveye ha
cet yok ki, her memelkette ol
duğu gibi, Yugoslavya'da da 
bütçede yapılan her tasarruf; 

> llıemleketteki gayri memnun
ların miktarını arttırıyor. Her
halde teşrinievelde toplanacak 
olan teşrii meclislerin ilk ve 
en mühim vazifeleri; memle
ketin mali ve iktısadi vaziye • 
life meşgul olmaktan ibaret o
lacaktır. 

Yugoslavya'da pek çok ser
vet membaları vardır. Zirai 

iııl 

ı: lllernleket olmak iytibarile iktı 
'~di buhranın Yugoalavya'da
kı tesiratı, en ziyade hububa
hna hariçte elveriıli bir pazar 
bulunmamasından ileri geli
Yor. Buhran, çok had bir dere 
teye gelmemiştir. Memleket· 
te, halkın mühim tasarrufları 
Vardır. Son günlerde milli ban 
kalardaki milli tasarruf yekli· 
tıu on dört milyar dinarı geçi
'.l'?r· On dört milyon nüfusa 
nııhetle bu miktar az değildir· 
R~ndan başka hükUmet, v~ıi 
llııkyasta baıladığı imar ve ın· 
l~atı ve· hatta ordu için sarfet 
tıe;· b' . ıı;' paraları muayyen. ır .n~s-
b··t dahilinde azalttıgı. ıçın 
lıtÇe açığını kapamak gilç ol-

llııyacaktır. 
Son seneler zarfında Yu· f 0•lavya mühim madenler iş· 

htlınekte ve bu husus için bil-
••ıa İngiltere' den oldukça 

~ülıiın sermayeler gelmekte
l ır. Bugün Makedonya'da mü 
eaddit mailenleri itletmek üze 
~ lngi~iz sermayesile te!ek· 
h '· etınış bet şirket faalıyet 
alındedir. Yugoslavya'da yol 

Ve • d'f " f b 'k . 1 §•men ı er ınıası, a rı a-

1 Gazi Hz. ve 
fstanbullular 

Gazi Hz., nin lstanbulumu
zu ilk teşrifleri senesi Dolnıa
bahçe Sarayında lstanbul hak
k1nda lutıifk§r ve senakıir cüm
leleri havi irat buyurdukları 

kıymetli ve veciz nutukların1n 
mernıer iizerine hakkedilmesi 
san'atkfir lsmail Hakkı B. ta
rafından ikmal edİlmiştir. ls
m.ıi l/akkı B. in 3. 4 seneden. 
beri çalıştığı bu mermer kitabe
çok kıymetlidir. Bu kitabenin 
Şehir Meclisi salonuna konulma 
sı tekarrür etmiş ve dünden iti
baren salonun riyaset kürsüsü 
arkas1nda mahalli mahsus hazır .. 
lanmağa başlanmıştır. Nutkun 
buraya konması bir kaç gün" 
kadar ikmal edilecektir. Nutuk 
siyah mermer üz~rine bronzla 
hakkedilmiştir. Kitabe oldukça 
büyük olup kü"ünün arkasını 

tamamen kaplayacaktır. Etrafı 

cevizden oymalı bir çerçeve ile 
Ç•svrili olscakt1r. Kitabenin üze
rıne de Gazi Hz. nin bit büst
leri konacaktır. i , ______ ..... 
Köylünün 
Dilekleri 

Yunan reisicümhuru tarafından 
ismet Pş. şerefine ziyafet verildi .. 

İstanbul meb'uslarının 
tetkikatı 

ne neticeler verdi? 
lstanbul meb'uelarından Ziya· 

et elin ve Sadettin Beyleri11 Çabılca 
ve havaliıinde köylüle.-le temas ede 
r-, ihtiyaçlarını ve dileklerini tea
bit ettiklerini evvelce yazmııtık. 

Suikast tahkikatı 
henüz bitmemiştir 

Mamafih Agop Apikyandan başka 
·mevkuf olan da yoktur .. 

Suikast lalıkikatına ehem
miyetli bir tekilde devam edile
rek, icap edenlerin ifadeleri a
lınmaktadır. Agop Apikyan'ın 
dün de iıtiçvabına devam edil, 
mittir. 

Bir ziyaret 
lıtanbul müddeiumumiliği 

ba,muavini Hikmet Bey d"" 
Polis müdiriyetinde müdür Ali 
Rıza Beyle uzun müddet ııörüt 
müıtür. Bu mülakatın sui kut· 
çılann tahkikatile alakadar ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Fazlı Bey ne tligor? 
Dünkü Son Poıta gazetesi 

I bu mesele hakkında vali muavi 
, ni Fazlı Beye atfen bir beya

nat neşretmiıti. Bir muhar-
ririmiı: dün Vali muavini Fazlı 
Beyi ziyaret ederek, tahkikatın 
son safhası hakkında mal4maf 
istemiştir. 

Fazlı Bey demittir kiı 
"- Son Poıta muharriri be-

Vali muauini Fazlı B 

nim ile konuıurken hepiniıı 
benim yanımda idiniz. Sizleriı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Atina'da· mühim nutuklar. İsmet Pş. gazete ilere 
uzun beyanatta bulundu, matbuatın, 

münevverlerin nazik vazifelerine temas etti .. 

Ziyaeddin ve Sadettin Rıza B.ler 
dün Vali muavini Fazlı Beyi ziyaret 
etmitlerdir. Bu eanada hallan ihti
yaçları hukında tesbit ettikleri mad / 

ismet Pş. ve M. Venizelos Stada girerlerkenl00,000 seyirci tarafından 
şiddetle alkışlanmı~lardır. 

Dün Yunan hariciye nazırı tarafından bir öğle ziyafeti verildi. / 
ATİNA 4 (Heyetle giden fe~eı-!ni doldurmuı olarak intiıar et- olduğunu~ mi~irperverliğe muka-

' d ) 1 t p mıtbr. bele edebılmege çalıımaktan müte-
arkadaşımız an - 5.me .. ':! Elefteron Viına ııazeteıinin verdi- vellit derin mahzuziyetimizi ifade e-
M. Venizeloz ve Tevfık Ruştu ği bir habere göre Yunan milletinin decek kelime bulamıyorum. 
Beyin refakatlarında bu sabah Türk vekillerini iıtikbale kendili- O tarihten beri henüz bir ıene 
M t su bentleri gezildi. ğinden iftirak etmeıi, yerli halka ve ııeçmemit bulunmakla beraber bu 

Saadettin B. Ziyaeddin B. 
deler üzerinde görütülmüıtür. Bu 
ihtiyaç ve dikkl<r ezcümle §U nok-ara on . l l muhacirlere ait muhtelif teşkilatın kadarkııa bir müddet zarfında katet 

Zıya/et er ve cemiyetlerin çoılrun tuahu- miş olduğunwz yolu ölçmeğe hemen 
Sesi! otelinde İsmet Pş. ve ratlarda bulunma11 ecnebi ma- hemen imkan tasavvur edilemez. 

( Devamı be.5inci sahifede) 

T f
"k Rü&tÜ Bey &ereflerine hafilinde derin bir teıir ha- Milletlerimiz araanıda mevcut bu 

ev ı • • · · y · d ki · ı ı y H · ·y Nazırı M. Mi- ırl etmıştır. unan11tan a tı- unan ve esas arını o zaman kurmuı -ı 
Atina'da 
Atletizm 
Müsabakaları 

unan arıcı e f d b" .. ğ- c:aret odaları da Türkiye Bat· olduğumuz dostluk yalnız bütün 
hala~opul~s ta~a 1"!' .an Gır 0 t vekilile Hariciye Vekiline ıelamlan- fırkalamnızın ve devlet adamlarnnı
le zıyafetı verılmıştır. ~ze "'" nı ibJii ebnişle.-dir. zın iltihakile kalmamıı, iki milletin 
ciler şerefine de T eo~se~ıyada M. Venizeloı'un en ıiddetli aleyh de tam bir tas"..ibine m~ar olmuı-
Yunan matbuat ceını:retı. t~ra- tur. Bu d_oıtlu!l"u~ kemalrle inkiıafı 
fından bir ziyafet venlmııtır. artık temın edılmıı bulunmaktadır. 

Nutuklar Canlı deliller ATINA, 4.- (Heyetle ciden 

Geçen ıene zarfında teati edil- arkadatımızdan). - Bugün 
ATİNA, 4 (Husuıi)- Dün 

akıam M. Venizelos, İsmet 
Pata ve Tevfik Rüştü Bey ıere 
flerine Grande Bretagne otelin 
de mükellef bir ziyafet verdi. 
Her iki Ba~vekil bu ziyafette 
"ki millet dostluğu etrafında 
:Uühim birer nutuk sö:rledil~r. 
Ziyafeti bir suvare takip et~ı •• 

Gece reisicümhur M. Zaımı• 
bir ziyafet verecektir. 

Gaze~eler ne diyor 
ATINA, 4. A.A.-. ~";bah ııa~~te-

1 
• T"'rkiye Baıvekili ıle Hancıye 

en, u ril h ti" V kil" eAtinada ııöste en arare ı 
ka~uıı':..rzına ait tafıil~t, 1 ımet. Pa-

af ndan gazetealere vaki be-
ta tar ı ·11 • • Ati" 

T .. k Vekı erının naya 
yanal, ur . "ld . 

eldik) . ve Akropole ıııttı en za. 
g erı .. . 

1 mı• fotoflraflar ve reımı zı 
man a ın • ki ı --L • 
yafette tenı; edllen nulu ar a 1H1.11ı-

Dün zigaret edilen Atinada 
meşlıur Akropol 

tarlarından olan " Akropolia " ııa· 
zetesi hmet Pata ile Tevfik Rüıtü 
Beyefendi Atinaya, M. Laval ile 
M. Briand'ın Berline, yaptıkları ıe
yahatlerin bu son günlerin en mü
him iki vak'aarm teıkil ettiğini yaz 
maktadır. 

" Akropolis " yazısına fU suretle 
devam etmektedir: 

miş olan her türlü ziyaretler esna- Panbalkanik Atletizm musaba-
sında iki tarafın da göstermiş olduk kalarına baılanmı~tır. Müsaba-
lan doıtluk ve muhaleıat tezahür- kaları seyretmek için 100.000 
leri iki milletin bu taıvibini göste-
ren canlı deliller mahiyetindedir . bin ıeyirci toplımmıştı. 

Zaten Hariciye nazaretimiz Bal- Saha Türk ve Balkan devlet-
kanlara veya memleketlerimizin ay- ]eri bayraklarile donanmıttı• lı-
nı derecede büyük menfaaatlara ma- met Pş., ve M. Venizelos Stada 
lik bulunduğu Akdeııizin Şark hav- dahil olurlarken bir alkış tufanı 
zaıına müteallik meıeleler ile yine 
bu menfaatlan alakadar edebilecek koptu. Milli marşlar terennüm 
umumi mahiyette her hangi bir nok edildikten ve M. Venizelo-
ta baklanda fikir teatiılne alıtmış sun bir nutkundan ıonra mü-
bulunmaktadır. sabakalara "•aılanmııtır. At-

Bu fikir teatilerinde takip edile- letler namına bir ııenç atletizır 
cek ıiyaıete dair her hangi bir du··. ·· · d · h. terefini muhafaza yemininde bu 
ıunuı ayrılığına aır ıç bir miıal 
göıterilemez . lundıı. Neticeleri bildiriyorum: 

Bu ıuretle bundan üç sene evvel 100 metro koıuda Yunanlı 
memleketlerimiz araarndaki münaıe- 11 saniyede birinci, Türk Haklı; 
betleri ıağlam bir doıtluk esaarna betinci, Enver altıncı, 800 me-
müıteniden halletıneii zatı devlet-
lerine teklif etmek üzere Yazrruı ol- troda Yunanlı birinci, Türk 
duğum mektubu Tevfik Rü§tü Beye Ziya altıncı, onbin metroda Ro-
fendiye göndermit olduğum sırada men birinci, Yunan ikinci ırüUe 

Bu 

Tiyatro • 
mevsımı 

• 

sene şehrimize A vrupanın 
tanınmış bir çok artistleri 

ve maruf temsil heyetleri geliyor 
• Bu ıene tiyatro mevsimi i- J ne ve Hugette ex-Dufloa kum

çın esaah hazırlıklara ba,lan- panyaları, F oliberjer revüsü de 
.mıtbr. bu kış için latanbula davet e-

l Yeni programın geçen ıene- dilmitler ve kabul ettiklerini 
kinden çok daha zenııin olduğu bildirmitlerdir. 
temin edilmektedir. Fransız ti- Son senelerde lstanbulda ııö
yatro~u müdürünü temsil he- rülmiyen Viyana opereti tem
yetlenle temas etmek üzere sillerini yeniden temin etmek 
Avrupaya ~öndermittir. üzere teşebbüsata giritilmit ve 

Bu mevsımde gelecek ilk ec- Miloviç'ten daha yüksek s n'· 
nebi gru-p Atina'daki Madam atkirlardan müteşekkil olduğu 
~apadak~s .Yunan komedi tem- söylenen Viyana'nm Johan 
sıl heyetıdır. Straus operetinin celbi tekar-

Bu heyet 15 letrinievvelde rür etmittir. 
lstanbula gelerek Fransız ti- Bu operet, eski temsillerden 
yatrosunda çal!şac~ktır. maada son senelerin yeniliklo-

.Bun~ Kandıyotı Yunan ope rini de İstanbula getirecektir. 
r~~ı ta~ıp edecek ve burada 40 Bu ıene tiyatro sezonu için 
gun kaıacaktır. bir yenilik te Enıılish Playen 

Bunlardan batka Viyana namındaki lngiliz operetinin 
operası, Fransız Madam Robi- (Devamı j inci sahifede) 

ar tesisi, köprüler imali, ba- 1 

laklıkların kurutulması, için imkin hasıl olmuştur. , • 
Fransa' dan pek mühim serma· Acaba yeni idare ınemleketı 

" Sokaklarında Türk ve Yunan 
bayraklaı·ının yanyana kardeşçe dal 
galandoklaı-r Yunan hükumet merke
zinin dünden beri arzetmekte oldu
ğu fevkalade manzara iki milletin 
ilerde sulh içinde, harpsız ve kinsiz 
yaşamak hususundaki sarııJmaz ar-

bahsebnit olduğum ııamimi anlll§ma atmada Romen birinci Sırp ikin-
~tic~ıi':'~ ~en~iliğim~en ve evvelce ci, Türk Veysi beıinci. 

Yeler gelmektedir. teşkil eden harsı, dil~, dini bir 
birinden ayn m~htelıf unıur-

~ ~~~.oıl~".ya vaziyetini.n bir 
b· kuçuk ıtılaf cephesınden 
ır buausi vaziyeti daha var· 

~r. ~ akıa küçük itilafın siya
• vazıyetinde eski haline na
ıaran hiç bir tebeddül yoktur. 
~nc11k küçük itilafı teşkil ~d_en 
t evletler arasında bir nevı ık
ısadi teşriki mesaiye başlan· 
~ıç sayılabilecek husuıi bir ta
ıtn aran.imanlar yapılmai!a 

J 5 
mimi bir ıdeal etrafında 

arı a b' b" . 
, t lıyacak, onları ır ırıne 

op l" 'k 1 sevdirecek bir po ıtı a yo un: 

d g idebilecek mi? Kanaatı-an 
1 

.• 
mizce Yugoslavya mese esının 
d .. nüm noktası buradadır. Bu· il: iıe hadisat ve ati göstere • 

cektir. 
Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

zulannı göstermektedir.' • 

M. ı 'eniz~Ios'un nutku 
ATINA, 3 (A.A.) - Cumartesi 

günü akşamı Türk Vekilleri şerefi-
ne keşide edilmiş olan resmi ziya• 
fette M. Venizelos cenapları, ıu nut 
ku söylemiştir: 

Başvekil Hazretleri, sizi bugün 
Atina'da istikbal etmekten, sizlere 
aramızda hoşamedi temenni- eyle 
mektcn ve bize Ankara'da gö~termi, 

hıç brr ıtilaf hasıl edılmekıizin irit- Yüksek atlamada Yunanlı bir 
miş bulunuyoruz. metro 89 santimle birinci Türk 

Semereler Haydar bir metro 80 santimle 
Bununla beraber bu dostluğun ;kinci, Bayrak yarıtında Sırp 

daha ilk senesinde ondan beklemek- birinci Yunan ikinci, Türk be-
te hakir bulunduğumuz bütün se- j tinci geldi. 
merelcri vermiş olduğunu zanetme-
melidir. Umumi netice Yunanistan 34, 

Ben bu semcl"elerin ııün geçtikçe Sırp 26, Romen 16, Türkiye 7, 
bollaşıp artacağına ve meınle etleri- Bulgaristan 7 puvan kazandılar. 
miz ara:;ındaki dostluk ile mesai İf- ikinci oyun cumarteıi, sonuncu 
tirakinin ıünün birinde bu dostlu.. oyun de pazara yapılacaktır. 
(Devamı beşinci sahifede ) l ı!l;;;;;;;ee;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;ıp•ll I 

Dün ticaret odaııında Tiirkige lktıratçıları cttmiseti 
toplandı ve üç konferans verildi 

( \Azısı lç ublfelerimiıdcdir ) 
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Siyasi tefrika: 42 • •• 

KARA BiR GUN 
/ stanbul nasıl işgal edildi? 

Aıi• Hlldagi 

Vallahi, hayretteyim 
Elimden gelse, Anadoluya gidip 

bu harekatın 
başındakilere secde edeceğim 
- Ben zannetmiyorum, üs 

tat, bana söylediklerine göre, 

ca ederim. 

bu işi Fransız ordusundaki 
yüzbaşı Halit ve daha evvel 
de muhtelif sansördeki gayri 
rnüslim memurlardan biri yap 
mış. 

- Emin olunuz, Aziz Bey, 
hiç biri değil, bu adi casuslu• 
ğu o yaptı o fare yüzlü yaptı.. 

- Bana öyle geliyor ki ona 
kartı sizi ifrata götüren bir 
gayzınız var. Y okaa bir Tür -
kün kendi vatandatlanna kar
şı ..• 

- Aziz Bey, onun vatanı 
yok, vatandaşı yok, Allahı 
yoktur. Allabm kuluyum der 
de Allahı inkar eder. Babala
rını inkar edenler gibi •• 

Bahsi değittirmek lazımdı. 
Dedim ki : 

- Nazif Bey, Anadolu ha
rekatı hakkında ne düşünüyor 
~unuz ? 

- Vallahi, azizim, hayret
teyim. Elimden gelse Anado
luya gidip bu harekatın başın
tlakilere secde edeceğim. lstiğ 
farı günah edeceğim. Doğrusu 
nu söyliyeyim, onlar Anadolu 
harekatına başladıkları zaman 
deli olduklarına, milleti yeni 
bir ölüme sürüklediklerine ka· 
ni idim. Fakat mantıkla, ener 
ji ile, hesapla çalıJtıklarmı; 
muhal ile mücadele ederek za 
fere doğru gittiklerini gördük 
ten sonra onların değil benim 
ve benim gibilerin deli olduğu
muza, ahmak, zayif, korkak 
olduğumuza iman ettim. Bizi 
Maltadan, l~ilizlerin elinden 
kurtarmak mucizesini hangi 
Peyganber göseterebilirdi? 

- O halde size bir şey sora 
yım: 

- Buyurunuz . 
- Anadolu harekatına ta -

mamen düşman ve onun akim 
kalması için en çirkin vasıta -
larla, en hain kalemlerle çalı
şan bir gazeteye niçin yazı ya 
zıyorsunuz? 

- Yaşamak mecburiyetin -
den.. Ben Maltada iken bu pa 
dişah hükUmeti mağzuliyet 
maaşı mı kesti. Yetmiş lira 
maaşım vardı. Bütün ihtiyaca 
tım bu paraya bağlı kalmııtı. 
Maltada büyük bir ıstırap için 
de yaıadım. Buraya geldikten 
sonra Vahdettin beni davet 
etti, gitmedim. Ben artık Sul
tan Oımandan itibaren bütün 
bu handanı kalbimdeki tahtla 
rıodan indirip attım. Y aıa
mak mecburiyetindeyim. Aziz 
Bey, makalelerimi lieri gaze 
teıine veriyordum. Evvelce 
müzayedeye çıkardım. En faz 
la veren lieri gazetesi oldu ki 
makale batına bef lira veriyor 
du. Sonra Mihran talip çıktı. 
Haftada iki makale yazmak 
üzere beherine yedi buçuk lira 
verdi. Hatta yazmadığım maka 
le için de bu parayı verecekti. 
yani ayda ( 60) li ra alıyor
dum. 

- iyi ama, hocam, 60 lirli 
mukabilinde Anadolu harekatı 
nın düşmanları arasına girmit 
olmuyor musunuz? 

- Hayır, çünkü siyasi bir' 
tek satır yazmıyorum. 

- Evet, hep edebi, tarihi 
makaleler yazıyorsunuz. Fa
kat siz en çok karii olan bir mu 
harrirsiniz. Sizi okumak isti • 
yenler o gazeteyi iıtemiyerek 
alıyor ve okumak istemedikle 
ri hiyanet sütunlarını da sizin 
sebebinize okuyorlar. 

- Hakkınız var •• Sizin 
hakkınız ve benim ihtiyacım •• 
Bunları telif ettiğim gün ka 
)emimi o sahifele~den çekece
ğim. 

Hitabe hakkında çabuk U• 

yuştuk. Tashih edilmit bir 
nüsha verdi. Ve: 

- İstediğiniz kadar basbra 
bilirsiniz. dedi, Yalnız bir iki 
11üıhada bana göndermenizi ri 

Bu sırada Cenap Şahabettln 
ve Faik Ali Beyler gelmitti; 
ben vedalatarak çıktım • 

••• 
Matbuatımızd- merhum 

Süleyman Nazif Bey hakkında 
ki kanaatler birbirine uymaz. 
Onu daima muhalif, daima kav 
gacı, dönek ve türklüğe kar
şı biraz yabancı görenler var· 
dır. Ben bunların hiç birisini 
doğru bulmam. Süleyman Na
zif her ıeydeo evvel bir tair, 
bir tarihçi ve bir Türktür. Mu 
halefeti, dönekliği ve zaafı 
varsa mutlaka ıair olmasından 
dır. Şair ve romantik olmak 
zeki!., ve iradeden ziyade his 
ve hayal ile iJlemek demektir. 
Ediplerimizden biri bunu fÖY -
le itiraf etmitti: "Şairler ço
cuk gibidir. Onlara çocuk gibi 
bakılırsa idare edilebilirler.,, 
Bunun içindir ki iyi tairlerden 
ne İyi siyaset adamı, ne de iyi 
bir asker çıkmamıştır. Onlar 
ne vakit politikaya karışmıt, 
ne zaman tabiatlerinin çerçe -
vesinden çıkmışlarsa kendile -
rini kaybetmişler, yollarını şa 
ıırmıılar ve düşmüşlerdir. 

Süleyman Nazif ayni za
manda iyi bir Türle, ve mutaaı 
aıp bir türkçüdür. Şahsi mü
cadelelerinden başka Fuzulinin 
Türk olduğunu iıpat etmek 
için İran muharrirlerile ne çe 
tin., hatti. ne çirkin mücadele
lere giriştiğini okumut ve ken 
diıinden dinlemiıtim. Süley
man Nazif enerjiden, bugünkü 
vaztyetin ilerde alacağı şekli 
tayin hassasından mahrum ola 
bilir. Fakat muayyen vaziyet
ler karşısında milli hissiyatı o 
kadar kaynar ve taşar ki hiç 
bir tehlike onu zaptedemez. 
Yazıları, hitabeleri ve nutukla 
rı ekseriya en tehlikeli zaman 
lara aittir. Maltada yazdığı 
şiiri o zamanlar hemen herkes 
ezberlemişti. Onun birkaç 
mısramı buraya nakletmek fa
idesiz olmaz. • 

E t mt.] gibi nıedl ıilü mı.isemma.'S ı · 

nr l•İp. 

Karşımda (Vatan) lifzı durur ha· 
sırı lıa.ip . 

Yıksın dilerim arşını wnmetlerin 

Sen adni bize duzehı yet settin 

ilihi ! -Nermidi vei:ıTi sürünen aczime 

linet! 

Enaınr 

bet. 

Elrada fena olu da alemde mu· 

bdder. 

Jıfitlederi öldürmiyecelc Halilci 

Ekber. 

Ruhum benim oldukça bu imanlı 

beraber 

O ç yüz sene. dOrt yüz sene. beş 

yüz ~ene beiler. 

Şu birkaç mıara Süleyman 
N azifin şahsiyetini, haleti ru 
hiyetini ve Türklüğe kartı atk 
ve imanını gösteren en iyi bir 
eser addolunabilir. Herkesin 
korktuğu, her ağızm ve her 
kalemin sustuğu zamanlarda 
Süleyman Nazili milli bir ses, 
milli heyecan olarak görürler. 
Onun bütün günahı ve ırüoah 
kir zaafı siyasete karıımak iı 
temeıindedir. Onun haricinde 
ben Süleyman Nazifi yılmaz 
bir Türk edibi ve büyük bir 
Türk tairi gördüm. 

, 
(Devamı var) 

Yeni bir firavun 
mezan mı? 

Mıaır'dan ıelen haberlere 
nazaran Kahire'de Cize civa
rında iki büyük deöliz bulun
muıtur. Bunun gayet zengin 
bir Firavun mezarına muntehi 
olduiu zanedilmektedir. 

-· ... ,, ............ __ 
,.. • 'e • • --ı c 

HAIRüCt HABERILIER -• Sterlin 
Buhranı 

Lord Readinır'in Paris 
seyahati ehemmiyetli 

Glasko 
Nümayişi. 

Bir çok mağazalar 
yağma edildi 

ı Mançuride 
Vaziyet --
Yeni yeni ceneraller 
post kavgası ediyorlar 

Balkanyat şampiyonu 

LONDRA, 3 (A.A.) - Önümüz 
deki intihabatta iD1ıklann tevıü Ye 
bilhassa her üç fırkanın namzet gös 
termekte olduğu intihap dairelerin
den namzetlerden bazılarının diğer 
leri lehine feragat etmeıi meselesi, 
bu hafta tatilinde cereyen edecek 
müzakere ve münakaşaların mevzu 
unu teşkil edecektir. 

GLASCOW, 3 A.A. - Dün ak
ıam polis güçlükle nümayitci kafile
lerini durdura bilmiştir. Bir nüma
yiıciyi tevkif için en az beş veya .al
tı polis lazımdL Nümayiıciler cıns 
cins •ilahlar kullamruşlardır. 

TOKlO, (A.AA.)- Mançuri'nin 
ne olacağı bilinmiyor. Çünkü her 
mıntakada ceneraller meydana çık
makta ve ayrı ayrı idare etmek hak 
kını istemektedirler. Şehirlerde ya
vaı yavat intizam iade edilmekte· 
dir. Fakat cenubi Mançuri timendi
fer bathnın dıımda, şekavet endiıe 
verecek bir ıurette büyümektedir. 
Moukden, Pekin demiryolu üzerin
de §&kilerin ıimdiye kadar bildirilen 
üç taarruzlarmdan baıka, Kai-Y an
Chang tarlanda Cora'lı 20 Paponya 
lınm katil Ye 23 evin yakılmıt oldu 
ğu anlaşılmıfbr. Bu şehir Moukden 
ile Chıuıg-Cbung araımda bulun
maktadır. Kai-Yan-Cbang 3000 Çin 
li a•ker kaçağı tarafından taarruza 
uğramıfbr. 

Bulgarlar Yugoslavyalıları yend;, 
ler ve şampiyon oldular .. 

SOFYA, 4. A.A.- (Muhabiri 
mabıuıumuzdan).- Balkan oyun
lannm bugünkü vaziyete göre en 
mühim müsabakası olan Yugoslavya 
Bulgaristan maçı 15 bini mütecaviz 
bir halk kütleıi huzurunda icra 
edildi. Bütün maç esnasında ahali
nin gösterdiği heyecan olıadar bü· 
yüktü ki hükUıneti mahalliye muh
temel herhangi bir münaaebetaizli
ie mani olmak için sahanın etrafını 
süvari polislerle çevinneğe mecbur 
oldu ve oyunun hitamında Sırp o
yunculan poliı kordonu araıında sa 
hadan çıktılar. 

olamadılar ve haftaym 2 - O Yuf! 
lavlar lehine bitti. 

İkiı.ci devre , 
ikinci devre Bulgarların bikİl" 

,, 

Cite mehafili, umumiyetle intiha
batın icra edileceğine muhakak na
zarile bakmakla beraber bu huıuıta 
memleketin henüz resmen haberdar 
edilmediğini ve bu suretle zamanın 
geçmekte olduğunu görerek asabi
yet izhar etmektedir. 

Esham horsuındaki fiatler, bu 
hiniyata tercüman olmaktadır. ln
giliz liraıı, .-hsu• ıurette teneuiil 
etmekte olup bir lngiliz liraaı ~()() 
Franıız franğından 98 franga 3,83 
dolara inmiştir. Devlet eshamı, müı 
teri bulamamaktadır. 

Reading'in ,çeyahati 
LONDRA, 3 (A.A.) - Hafta 

sonu ve M. Mac Donald'm Londra
da bulunması hasebile, ıiyasi me
hafilin nazarı dikkati Lord Reading 
in yakında yapacağı hariciye neza
retince reımen ilfuı edilen ıeyahati
ne müteveccih bulunmaktadır. 

Mükilemelerin hepsinin mevzuu .. 
nu, Pariste yapılacak olan mülakat
larm t"§kil ettiği tabiidir. 

Hali hazırdaki hükumetle onu ia
tihlif edecek hüklımetin millet mu
vacebesine konulan mali muadele
nin halli ile meıgul olacağı ıüphe
den azadedir. Fakat iktısadiyatm 
ıümuliyeti o kadar büyüktür ki biç 
bir hükiımet cihanıümul mahiyet 
göıtcren böyle bir faliyeti yalnız ba 
ıına çare bulacaimı iddia edemz. 

LONDRA, 3 (A.A) - iyi ma
lfunat alan mehafil, Lord Reading 
in M. Lava'in w ... slıington'a seyaha 
tinden evvel, mumaileyh ile beraber 
M. Briand ve Falndin ile görüımesi 
nin ıayanı temenni olduğunu söyle
mektedir. Bu mülikat Lord Rea
ding' e beynelmilel vaziyete nüfuz 
eylemek fırsatmı verecektir . 

Almangada vaziyet 
BERLIN, 3 (A.A.) - Yuvarlak 

hesap ile 5 milyon iııizi bulunan 
bir memlekette kıt mevaiminin bü
tün fecaatlerile tııkarrüp etmekle nl 
maaı her halde derin bir takım en
diıeler tevlit etmekten hali kalmaz. 
Mevcut iktısadi müşküllerin önü
müzdeki aylar zarfında ıiyasi ibti
raıları ıiddetlendirmesinden, zuhu
runa sebebiyet verecek amillerin İm 
kan clairesind., tahfifi i~in bükiıme
tin siyaıi fırkaların üniforma lafıma 
\arına ait olup bazı Alman hükiı
metlerinde mer•iyet mevkiinde bu
lunmakta olan memnuiyetin bütün 
Almanyaya tCJmilini teklif ve telkin 
etmektedir .• 

Bu noktainazar, umumi memnu
iyetin cümhuriyete düıman olan tCJ 
kili.tlara kartı mücadele etmek üze
re ihdas edi!miı şiddetli itirazlarını 
celbeylemektedir. 

Mesele Almanya dahiliye nezare
tince ve diğe1· Alman hükumetlerin 
ce tetkik edilmekte olup yalmıcla 
muhtelif Alman hükumetleri dahili
ye nazırlarının aktedecekleri konfe
ransta mevzuu bahsetmeıi muhte. 
meldir. 

Mark düşmeyecek 
BERLIN, 3 (A.A.) - Alman bü 

kiımeti b... ne babasına olursa ol
sun ve batta çok tiddetli tedbirler 
ittihaz etmek ıuretile mark f'ıatinin 
düflll"Sine mani almaia karar ,..,.._ 
mitıir. Hüklımet zaruri görüldüiü 
takdirde harici borçlar hakkında 
bir moratorium da ilin edecektir. 
Hükiımet altm milyaaını terketmek 
iıtemiyor ve döviz ticaretini tama
men tadil etmeği buna tercih edi
yor. Hüklımet mühim mikdarda 
banknotu ortadan k:ıldırmağa ve üc 
rtleri ciddi •urete tenzile azmetınİ§ 
görünmektedir. 

Hicaz - Yemen 
münasebatı 

KAHİRE, 2 - Hicaz kra
h lbnissuut ile Yemen hüküm
darı imam Yahya araııında bü
yük bir ihtilaf çıkmıt ve bu 
yüzden hudutlar kapanmııtrr. 

ihtilafa sebep asir meseleı
ıidir. 

imam Yahya, Asir Yemenin 
bir cüzüdür diyor. lbnissuut İ· 
ıe "Asir Hicazlılara aittir. A
ıirliler de Hicaza merbut kal
mak ve Hicaz idaresini kabul 
etmek için müracaatler yapmıı 
!ardır ve bittabi söz Asirlilerin
dir ." diyor. Bir Avrupa hükU
metinin imam Y ahyaya bu hu
susta yardım maksadile ıili.h 
ve para verdiği sözlenmekte
dir. Fakat Kahiredeki Hicaz 
mümessili henüz bu haberden 
malumat almadıeım ıövlemİ.ş
tir. 

Hatta içlerinden biriıi bir evin ~· 
katından demirden bir çekmece bile 
atmıştır.Bir çok mağazalar yağına e 
dilmittir.Bazı malıallerde gece yanaı 
na kadar nümayiıciler dolqmakta 
devam ediyordu. Baılıca ~ddelerde 
polisler gezmekte idi. 

GLASCOW, 3 (A.A.)- Zabita 
iısizler tarafından yapılan nümayıı 
teri baıtırmİfbr. 

Romanya 
Murahhasları 

Balkan konferansıntı 
Romangadan 

kimler iştirak edecek 
ISTANBUL, 3 (A.A.) - (l~

ci Balkan konferan•ı katibi umumı
liğinden tebliğ edilmiıtir: 

Reia: M.S.C. Pop Meb'uaan mec
lisi sabık reiai, meb'uı, Balkan Ce
miyeti azasından ve refilıaaı... .. 

Reia: M.V.V. Pella Darulfunun 
müderrislerinden, Romanyanın .Ce
miyeti akvam m\ırahbaaı ve refika· ... 

Aza: M. Raducanu Ticaret aka
demiıi reisi, sal>ık nazırlarmdan, 
meb'uı. c 

M. Bat:zaria sabık nazırlardan, • 
debiyat müntesiplerinden, M. Bucut 
za edebiyat müntesiplerinden, M. 
Cardu darülfünun müderrislerin
den, M. loan poıta umum müdür 
muavini, M. V.I. PeUa ayan izaaın
dan, avukat ve refikaaı, M. Raco
vitza meb'uı ve refikası, M. Artza .. 
reanu meb'uı ve refikaaı, M. G. Can 
tacusine meb'uı, M. Vladesco-Ra
coasa Balkan konferanaı Romanya 
grupu katibi, beynelmilel mesai bü
roıunun muhabiri ve refika•ı, 

M. Clarnet Balkan bül<Unıetleri 
matbaat cemiyeti reisi ve refikaıı, 
M. Miulesco aahık ayandan ve refi
kası, M. Anastaıiu Hariciye Nez.are · 
ti iktısadiyat tube•i katiplerinden, 
Mme. Galipao Botez Romanya ka
dınlar cemiyeu murahhası. 

Miit.Ahitler 
lSTANBUL, 8 (A.A.) - (Bal

kan konferan11 umumi ütipliğin
den tebliğ e4ilmittir.) 

htanbul"! in'ikat edecek ikinci 
Balkan konferantına "beynelmilel 
sulh büroıu", nun göndereceği mö.
şahitler bervi.çhi atidir: 

ı - M. La Fontaine, Belçika i· 
yan meclisi reis vekili beynelmild 
sulh biiroau ~eiıi, hali hazırda Bül<
reı'te beynelmilel Pralamentolar 1 

konferanıı reiai, 
2 - M. Ludwig Quidde, beynel

milel ıulb bürosu reis vekili, 
3 - M. Lucien le Foyer, sabık 

Franaız meb'uıu beynelmilel ıulb 
bürosu reiıi vekili, 

4 - M. HeUmut von Gerlach, 
muharrir, beynelmilel ıulb bürosu 
konseri i.z.aıı. 

Avusturya mühim ta
sarruflar yapacak 
VIY ANA, 3 A.A. - Bu ak

tam maliye encümeninde bütçe 
islahma ait kanun liyihaaı hak 
kında vücude getirilmiş olan i
tilaf memur maaşlarının yüzde 
4 ila 6 niıbetinde tenzilini, 932 
ve 933 senelerine ait bütün fev 
kalade tediyatın ilgasını, bü
tün tazminatların yüzde lSmik 
tarında tenzilini, 6 ay müddet
le memur tayininden sarfı na
zar edilmesini ve 39-1932 tari
hine kadar federal orduya as
ker kaydedilmemesini nahk bu 
lunmaktadır. Bu son iki tetbir 

sayesinde 80 milyon tilinklik 
bir tasarruf yapılacaktır. Layi
ha (Buhran fedakarlığı) nami
le bir takım fedakarlıklar tah

mili bunun 933 senesine kadar 
vazedilecek ve (Umumi buh
ran vergisi) namile bir resim 
vaz'ı suretile yapılmasını, bira 

ve tekere mevzu yüzde 20 nis
betindeki munzam harçların 
tahdidini, benzin resminin tez
yidini otomobil üzerine bir re

sim vaz'ını derpiş etmektedir. 
Memurin maaşatından yapı 

lan tenkisat, bütün ayalet ve 
commun memurlarına şamildir 

itilafın vücude gelmesi ha • 

beri, parlamento mesaisindeki 
kararsızlığın eoditeye düşürme 
ğe batlamıt olduğu efki.rı umu 
miye üzerinde gayet iyi bir in

tiba husule 2etirmİ.ştİr 

Moukden civarında 5600 taf<iden 
mürekkep bir çete ıehirleri yağına 
ebnekte olduğu gibi New Chang 
tehri de 800 kaçak asker tarafından 
muhasara edilmit bulunmaktadır. 
Bu ıebirde yangın teveHÜ etmekte 
dir. Jap >n kuvvetleri inzibatı iade 
için uğraımaktadır. Fakat, yakın 
bir zamanda vaziyetin ..tih bulma
" imkanına Tokio' da betbinlilde ba 
kılıyor. 

Öldürülen Karalılar 
MOUKDEN, 3 (A.A.) - Alınan 

haberlerden anlatıldığına göre Man 
çuri'nin dört muhtelif noktaamda 
kırk bet Koralı öldürülmüftiir. Di
ier yerlerde yapılacak tahkikat ne
ticesinde bir çok K......tmm daha öl
dürülmüı olmasının öğrenilmesin
den korkulmaktadır. --.----

Bir vapurda isyan 
HAMBOURC, 3 (A.A.) - Mont,..al'a 

hareket edecek ola.n Bocbum Yapuru tay 

faaınm bir luamı ıece ia7an etmiıtir. 

eirçok te•kifat icra edilıni,tir. Tayfan.rııı 
komüni.t propapndacılan tarafından 

battan lnkarrlmıt olduğu tebeyyün etmit 
tir, 

Kahveciler 
Arasında 
Yeni heyeti idare 

seçildi 
dün 

Geçen hafta ekseriyet olma
dığından dünkü pazar gunu
ne tehir edilen kahveciler hey
eti idare intihabatı dün yapıl
mıt ve neticede, hey'eti idare 
izalıklanna Celal, İsmail Hak 
kı, Galip, Ahmet, Mustafa, Ra 
mazan Beyler intihap edilmit -
lerdir. 

Yedek azalığa da Mustafa, 
F aif, Fikret, Cemal, Recep 11-
y~s Beyler seçilmişlerdir. Hey 
eti idare bir iki gün sonra iç
tima ederek reis intilı<ıp edecek 
!erdir -

İrtişa 
Tahkikatı 

Bugünlerde karar 
veri'ecektir 

ANKARA, 4 (Telefonla) - ir
tişa tahka - atı ikmd edilıniıtir. Av
rupada bulunan b;r ır.aznuua son 
tebliğat yap:lmışsa da k<ndisinin bu 
davete icabet etmiyecea : anlaşılmak 
tadır. Ko.rar hikimi . .:ünlerde il&· 
rarın1 verecektir. 

• -----
Defterdar Bey 
Başka gere tayini 
hakkında iş' ar gak! 

Defterdar Şefik Beyin Ma
liye Vekaleti emlaki milliye -
mumi müdürlüğüne tayin edile 
ceği yazılı::ıış ise de, bu husus
ta hiç bir resmi İşar voktur. 

yet devresidir. Oyun başlar baıl' 
maz Sırp kalesini tiddetle ta~ , 
başlıyan Bulgar muhacimleri be9" Bı 
ci dakikada güzel bir ıütle ilk g efe 
rini kaydettikleri gibi yedinci daV~ek• 
kada da difer bir golle müsavatı 1 iinl 
min ettiler. 

Bu asabiyeti icap eden ıebepler 
meyanmda iki millet arasındaki re
kabete bir de oyunun her iki taraf
tan da pek sert ve favullu bir tarzda 
oynanmıı olmaımı ili.ve etmelidir. 
Hatta Bulgarlar, sert giriılerile müş 
tehir iki oyuncularını Türklere kartı 
oynatmamıılar ve bu maç için uk
lamıtlardı. 

Re.11mi geçit 
Oyundan evvel Büyük bir reımi 

geçit yapıldı. lıtirak eden bütün 
milletlere mensup •porcular alfabe 
ıırasile ahalinin önünden geçtiler 
ve tiddetle alkıtlandılar. Bu tertip 
ııraysına göre YunanWar batta ve 
hürmeten Bulgarlar en sonda olmak 
ıuretile bizler Yugoılavlardan ev
vel geliyorduk. 

Oyuna yine hakem M. 1 vançiç'in 
idaresinde baılandı ve birinci devre 
Yugoslavların bi.kimiyeti altında 
geçti. Bunun Mıl sebebi daha dör
düncü dakikada ilk gollerini yapma
ğa muvaffak olan Yugoslavların 
20 inci dakikada Kornerden ikinci 
sayılarını da kaydetmeleri ve bir ıu
retleBulgarlara karşı mühim bir te
favvuk teınin etmiı bulunmaları.Bu 
iki sayi oyunu çok sert bir bale 
kal betti . F avuller biri birini takip 
ediyordu. Maamafih kendilerini te
rnamen toplamağa muvaffak olamı
yan Bulgarlar bütün gayretlerine 
rağınen bu devrede ne müaavab te
sise ne de sayi kaydine munffak 

Bu •uretle her iki taraf 2-2 ..V 
yetine girdikten sonra oyundaki fi 
vuller biıbütün arttı. Oynun <'-deni 
reyanına göre ilk ıayiyı yapan lf l>ıla 
rafın galip geleceği anlaşıylıyordc> de y 
Ahalinin heyecanı ıon dereceyi. b

1 
tıııı 

muıtu. Nihayet 30 uncu dııkiıw d t 
bir YugMlav muhacime kartı L~ 
lan batalı bir hareketten dolayi fıı •ııtç 
kem Bulgarlar aleyhine bir pe.JI dab 
cez.ıı.11 verdi. Fakat Sırplar okacl' tlın 
asabi bir halde idiler ki kendile~ •on 
muhakkak ıurette ıralilıiyeti t ~d 
edecek olan bu penaltıyı atamadılN'. c k 

Oyun devrenin hitamına 4 dakik' e 
kalıncaya kadar ayni aert f"ldini 
ayni müoavatı muhafaza ederek Jt fak· 
vam etti. Artık herkes maçm bet' la 
berlikle biteceğine kanaat basıl el ed 
mitti. Fakat 41 inci dakikada _. .....ı 
bir ~ar akını golle neticelendi " "" 
bu suretle Bu!ırarlar 3-2 maçı kad T, 
mış oldtdar. , 

Bu neticeye nazaran Bulgarlar 
ki ialibiyetle 6 puvan alarak biri# 
ci, Türkler bir galibiyet ve bir ,,..J 
liibiyetle 4 puvan alarak ikinci dör 
Yugoslavlar iki mağlubiyetle 2 fi' 1'i 
van alarak üçüncü oldular. 

En kuvvetli olmaaı liizmı gelen 
kunın en sona kalması ıporun t 
rip tecellilerinden biri addedilnı' ril 
icap eder. k.,t 

Bu akıam Tiat saloaunda bütiİ' tarı 
iıtirak edenlere ziyafet Yerilecek , 'p 
bunda sefirler, bazı nazırlar ve b1 

kümet erkanı bulunacaklardır. Zif ler 
~ten sonra galip gelenlere mülı' •ir, 
fat:aı tevzi olunacakbr. nı 

K<ıfilemizin yarın hareketi .,.,. 
kan-erdir. 

Binicilik müsabakala ri 
En 
de 
ri rının neticesi 

müsabaka harici kalan arkadaııarıd 
bakınıyarak katetmişler ve ilave ti' 
yılan bile almıılardır. BugÜn üçii~ 
CÜ mani atlama müsabakaaında 80 

SOFY A, 4. A.A.- "Hususi mu
habirimizden". - Üç gündenberi de 
vaın eden birinci!ik müıabakaır bit
mi~tir. Saat 24 te hakemler umumi 
tasnifi yapmışlardır. 

Müsabakalara 8 Türk ve 14 Bul
gar zabiti ginniştir. Atlarının: arazi 
üz~rinde hareket için lazım olan id
man ve kuvveti haizdi.Bulgar atlan 
mani atlamak terbiyesinde İyi bazrr
lanmrftı. Birinci günkü mani atlama 
müoahakaımı Bulgar takımı kazan
dı. ikinci günkü 2000 metrelik ve 
manialı .tipi( ile 30 yüksek manialı 
kilometrelik Kroskontriyi muhtevi 
bir sat 4 dnkilıada katedilmesi icap 
eden 30 kilometrelik mukavemet 
müsabakaımda yüzbaşı Cevat birin
ci, yüzbatı Vehbi Beyler ikinci gel
miıle_rdir. 

gar zabitleri çok tecrübeli oldulıll' tıı 
nndan muvaffakiyet ıröıterdiler. d 

Zabitlerimiz man"§de kaybettılde 
rini bunu teli.fi için bu çetine ara
ziyi batta ati ile fena halele düterdı: 

Bizim zabitlere ve atlara yaba~ 
olan bu müsabakayı BUigariar lıl' 
zandılar. 

Umumi tasnifte Bulgar takonı (ıl 
rinci, Türk takımı ikinci oldu. , 

Ferdi tasnifte Yüzbqı ~ 
birinciliği, yüzbaıı Minçef ikin~ 
ği, yüzbatı Cevat bey üçüncül~ 
aldılar. 

Bulgar zabitleri Amsterdam olid' 
piyadm'.!a Aix-La Cbapell ye Ma"" 
ristan beynelmilel mÜaabatraJarıı' 
ırirmiılerdir. Yarm biııildet ve .Jlfll 
ıiklet yanılan ve BUigar. Y ngoalf'. 
futbol maçlan ve aktama ela 'rel" 
ziyafet ve tem müWat ,.P~· 
br. 

icra vekilleri heyeti toplandı 
ANKARA, 4 {Telefonla) - icra vekilleri bey'eti ijfledcı' 

sonra Batveki.let vekili doktor Fefik Beyin ıVuetinde toplaıl" 
rak günün itlerile meşgul oldu. 

Profesör Yansen'in Ankara'da tetkikatı 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Profesör Yansea tehir pli· 

nıoın tatbik şekiini tetkik etmekte ve intaatı görmektedir. 6~ 
sabah Çankaya'ya giderek Reiaicümhur Hazretlerine tazim içİ~ 
defteri mahsusu imzalamıttır. 

Amerika bir çok üssü
bahrileri kapayacak 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - Bahr;yo 

müstetarı M. Adan•, Amerika bahriye•İ· 
nin bir çok üııübahrilerini kapayacaiı 

ve me.cut ku't'•et1erini t.nkia tıd:eceii 

hakkında Herald Tribuna sa:r.etaıi tara· 
hndan netredilmiı olan haberin doinı 

olduiunu teyit aylemiı ve ba tetbirleri..a 
M. Hoover tarafından arzu edilen inta• 
ah b;:ıhriye masarifabnın ten?.:iJine mü.le .. 

aUik olduğunu izah atmiıtir. 

Bu tayyare, hangi 
tayyare? 

BERLIN, 3 (A.A.) - Parlimento 
sosyalist servisi Romadan almıt olduiu 
bir telrrafı neıretmektedir. Bu telaraf·,. 
namede meçhul bir tayyarenin Roma Ü· 

serinde uçttıu.f va F ... iıtler aleyhinde bir 
takım ri•aleler atmı, o\duiunu bildir-

iki ta11are, bu meçhul tay1arenin ta 

kibin• ko1ulmuı .. da ıcc.enin karanhiın 
dan i•I ·~ade oderc!s. kaçmaia muvaffak 

olmu.ıh.ı.r 

' 

Fransa bütçesindeki 
5 milyar açık 

PARIS, 3 (A.A.) - Umoıml .,.;' 
b.a.lıiuıa nanu:tıt olclui• Cor•ika'1• j>' 
mit: olan M. Pi.tri'nin ra1bub11:tind• ~ 
çenln mu-.ueneaini temine müteallik -

zalı::erat tatil edilmiıtir. E ..... 5 ıtıilf" 
raddeaiade olao bütçe açıiın.111 orU~ 
lc:a1drnlma•ı yolunda teaadüf olu.-' 

müıkü.llet'e rai:men daha dünden bi.t;: 
kım fayanr memnuni1et neticeler 

d·ı · · o·· - - - d •·· •"•
1
" e ı mııtar, un •ece onumuz e&ı • 

dm bir takım m"lemmim tetkik.at• •' 

min letkil edt'cl!'Lı: olan ~ı hal aurl!tl; 
ri i.le bütçe aç.ıit tamamen kapatılosrt 

bi idi. 

Irk bayramı 
>' MADRIT, 3 (A.A.) - M. ZAmoro· 

jantin aefirini kabu.I elmitt.ir. Sefil' Jı:: 
disine ~'Irk ba1rat11.10 için J&pıl~ fc 
olan İ•tih.urat lııalJunda ma16mat ...,.,,.I ,. 
tir. lZ teırinİe•velde ispa»Jada •• 
pan1ol ruhunu taııyan memleket!•"" 
de •erasim 7apılacak:hr 

tı 

Ye 
d' 
il 

CIJ u~ .... : ·-•·7-- . _ Ankı"r& arasında 
man\<nınl'...,"'I!....,"'.,.~"",... __ '...,,..,.,.., 



en $1 ay Bono t8Yziatının pek ya~aş 
--~~~~~~~~_:_=:.:..:------11M~UÜıb~a:df.edle;d~•;-~ı1i1~İi:a~h~k~e:nı~ej/ı~er:dJ:..e~~~~~~~lleae;ıı~eddhiy~e~d~e~~-ılM~a;a;.r~if~te;--~~--. 
Ekonomi /htilaf lı Belediyede ilk 
Açık deniz balıkçılığı Nokta v arnal!. Osman mı, Çalışan/Ur Mekteplerde 

daha karlt J Bqmurahhasımız, M. kör ·omer ffiİ? 
Holıtad'la görüştü 

''B Ik gemisinde ya_pılan _ilk a ı ,, d 
tetkikler bu neticeyı ver 1 

Bir müddet evvel Karadeniz 
eferinden avdet eden lktısat 
:kaletinin "Balık,, gemisi bu 

k unlerde tekrar Karadenize çı 
•caktır. 

Geçen sefer etırasında açık 
denizde tutulan balıklar ve ya 
~ılan sondaj neticeleri üzerin
de Yapılan tetkikat hitam bul
lııuıtur. Bu tetkikat neticesin
de Karadenizde açık deniz ba
lıkçtlığının kıyı balıkçılığından 
daha karlı ve iyi olacağı anla
tlınııtır. Mütehassıs Dr. Simp 
'<>n bu husustaki raporunu ya
kında 1ktısat vekaletine vere
cektir • 

~ahkçılık gemisinin ~u de
falq aeferi gene Karadenıze o
lacak ve memleketinden avdet 
eden M. y ebermand da ittirak 
edecektir • 

l'ürk iktısatçıları dün 
top1 andılar 

Türk iktıaatçılar cemiyeti 
dördüncü içtimaını .dün akıam 
Ticaret odaaı salonunda yap· 
111.tttır. 

. . Bu içtimada üç konferans ".e 
rılınittir. Birinci konferans fil' 

ketler komiseri Remzi Safa B. 
tarafından "Hükumetlerle ko
'Peratif arasında münasebet
ler,, mevzuu üzerinde verilmiş 
•ir. Remzi B. konferansında 
muhtelif tarzlar hakkındaki 
tenkirli fikirleri tahlil etmittir. 

Bundan sonraki konferans 
ıtıüderris M. Zühtü Bey tarafın 
dan iktıaatta Fonksiyon naza
riyesi ve daha sonra Sadreddin 
Enver Bey tarafınd:on Türkiye 
de krom iktısadı mevzuu üze
rinde verilmiştir . 

Kunduracıların 

ta b&flanacaktır. 
Ayakkabıcılar keten ve kıa

men kauçuk ayakkabılarm itha 

1. ·n önüne geçilmesi için to-
ını . 

,ebbüsata giriıecektır . 

Kağıt fabrikası 
Memleketimizde yapılmaıı 

dütünülen yeni kağıt fabrikası 
nın tetkikatı deYam etmekte
dir. Kağıt fabrikasının faali ye 
te geçmesi için vasi mikyaa~a 
tatlı suya ihtiyaç vardır. Bır 
kilo kiğıt istihsal edilebilmek 
için 20 kilo suya lüzum, hisaı:; 
dilmektedir. Bundan evvel Ku 
çüksu' da bir kağıt fabrikaaı ya 
pılmıt, fakat burad~ da ~u kafi 
gelmediğinden fabrıka ıtleye
memişti. 

Şimdi İstanbul civarında au 
yu bol ve ormana yakın bir yer 
aranmaktadır. 

Dün borsada muamele 
olmadı 

Dün pazar olmaaı haıebile 
borsa kapalı olduğundan, mua 
mele olmmaııtır. Aynı sebeple 
ecnebi borsalardan da kur gel-
memittir. 

Patetes fiatları 
Son günlerde Anadoludan 

fazla patates gelmesi neticesi 
fiatler biraz ucuzlamıttır. Maa 
mafih fiatlerin yükseleceği ü
midi fazladır. 

Almanyanın hububat 
ihtiyacı ne kadar ? 
BERLlN, 3 (A.A.) - Dö

viz ticaretine ait takyidatın 
tahdidi, Berlin borsasında hu
bubat mubayaalarını intaç et
miştir. Bu yüzden fiatler sağ
lamlaşmıştır. Maamafih, geçen 
haftaya nazaran S ili 7 mark a 

istedikleri şağıdır. 
ı . k d 1 r b'ırlı' g" i Bu sene 4.200.000 ton kadar 
zmır un uracı a h ı ·· 

l?ı!!mleketimize mühim mikdar tahmin o~unan .~ı;ıan m~ ~hl~ 
da ithal edilen be:.: ve !istik a- nün takrıben yuz e onu ;st~ a 
Yakkabıların kundura sanayii- ke salih değildir. Tohu~ u ~a 
rnize engel olduğunu nazarı çıkarıldıktan sonra k pJas~t 
dikkate alarak bu ayakkabıla- 3,400.000 ton kalma. t~ ır. -

• · 'hl"k htıyacının tın ithalinin önüne geçmek için manyanın ıstı a • 1 b d 50 te. bb" · · · 1 d' 4 000 000 ton oldugu u a · ,e usata g ırışmış er ı · · · k d" · e ı'h 
ı . ·ı· 60 000 000 mar ovız • 
stanbul ayakkabıcılar cemı- 1

• a · .. · kt d' 
Y . . tıyaç gosterme e ır · _ 
etı de aynı meseleyı nazarı M S h" ı · e-

d'kk · d l"k fa.,. nazırı . c ıc e, g 1 ate alarak üzenn e a a a •- • • b' h d 
ile meşgul olmağa baılamıttır. çenlerde ithalat~~sgarı ır ·~ 
Ceıniyet bu husustaki tetkikatı de indirmek v~ manya~ın ı -
n .km .. k' 1 . tı" yacatını yerlı hububat ıle tat 

ı ı al d' mura ıp erın . d . e ınce ı · t ek için her teyı yapa· 
e lftirakile bir içtima yapıla- mm e m . 'd' 

' k bb" cag· ını beyan etmıt ı ı . 
·il ve bundan sonra teşe usa 

Muhtelit mübadele komiıyo M' hk 
nu reisi M. Holıtad dün sabah a emedeki maznunun ismi baş
Yunan Baımurahhaaı M. F<>-
kaı ve Hukuk mütaviri M. ls- ka, zabıt Varakasındakİ isim başka! 
tefanidiı'le görüıerek iadesi 
mevzuu bahis emlak meselesin 
den çıkan ihtilaf hakkında iza
hat almıttır.Yunan heyeti tara
fından mukavelesinin sarahati
ne istinaden beyanedilen nokta 
yı nazara itiraz ederek mukave 
ledeki "domicilie,, tabirile veri 
len ikamet hakkının 1913 tari
hinden sonra Yunanistana gi
denlere de ait olduğunu ve bi
naenaleyh bunların Yunanlı ad 
dedilerek alakadar emlakin ia
desi icap ettiğini iddia etmek
tedir . 

Dün öğleden sonra Baımu 
rahhasımız Şevki B. M. Holt
tad'ı ziyaret etmit ve ihtilafa 
müteallik Türk noktayı naza
nnı izah eylemittir. Bu müla
kat geç vakte kadar devam et
miıtir . 

"Domicilie,, kelimesi tefsir 
edilerek mesele intaç edilecek
tir . 

M. Holıtad komisyonda bun 
dan başka mühim bir ihtilaf 
mevcut olmadığını söylemiş
tir • 

Ahiren 193ı senesi ıs ~y
lulünden sonra memleketimiz
den ayrılanlar Yunanlı sayıla
mıyacağındım mezkur emlakin 
iade edilmemesine karar veril
mesi beklenmetkedir . 

Bono 
Sahipleri 

"Doğma büyüme" Yamalı ol 
duğunu aöyleyen Osman, 2 in
ci ceıı:a mahkemesine manitacı
lık suretile birinin 60 küsur li
ra parasını aşırdığı iddiasile 
sevkedilmitti. Dava evrakına 
nazaran Anadoludan refikasını 
teıllavi ettirmek üzere lstanbu 
la gelen Mehmet Ef. isminde 
bir zata Osman sokakta rastlı 
yor ve guya kırk yıllık ahbap 
gibi: 

- Ağadey hoıgeldin ! Diye
rek boynuna sarılıyor. 

T etlifsizce koluna girip, ten 
ha bir köıeye götürüyor ve o
rada malum şekilde: 

- Para buldum, gel payla
ıalım ! Mukaddimesile cüzda
nındaki 60 lirasını aıırıp içine 
bir sürü kağıt dolduruyor. 

Davacı gelmemiıti. Maznun 
ise, bu itten hiç haberdar gö
rünmüyordu. Tutulan zabıt 
varakasında Osmanın kendi im 
zası vardı, fakat iami Osman 
diye değil, Kör Ömer diye geç 
mitti. 

Hakim, sordu: 

- Bu imza senin imzan de
iil mi? 

- Değil. Ben elle İmza ata
rım. Mühür gibi kazılınıt hazır 
imza bu .. 

- Bu manitacılığı yapan 
sen değil mis in? 

- Haşa.. , 
- Peki amma bu Mehmet 

Ef. seni pek ili tammış . 
- Ad ada benzer efendim. 

Osman bir tane değil ya ..• 
Maznunun sabıkasının sorul 

masına karar verilerek muhake 
me baıka güne bırakıldı . 

Müstehcen hikayeler 
davası 

Şeytanın kızı ve Arzu ile 
Kamber ismindeki hikayeleri 
müstehcen görülen Zeki Beyin 
muhakemesine dün 2 inci ceza 
da devam edildi. Dünkü celse
de Zeki Beyle kitapları basan 
matbaa sahibi tifahi ve tahriri 
müdafaalarını yaptılar. 

Karar sah günü tebliğ edi
lecektir. 

• 
Yarın lstanbulun 
kurtuluş günüdür 

Taksimde tribünler yapılıyor.Diğer 
bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir T evz iatın beta etinden 

şikayet ediyorlar 
Dün 11rasında müracaat et- Yarın lstanbulun kurtuluş 1 mına bir heyet kolordu kuman 

memit ~lan gayri mübadillere bayramı fevkalade 
0

merasimle danı Şükrü Naili Pı. yı ziyaret 
tevziata devam edilmiııtir. tesit edilecektir. Bu hususta ederek ordumuza olan tükran 

Tevziatın çok ağır yapılma bütün hazırlıklar ikmal edil- ve minnet hislerini arzedecek
aından şikayet eden gayri mü- miştir. Meraıiıne Darülfünun tir. 
badiller, günde 30 kadar dosye fevkalade bir programla işti- Geçit rea.mini müte~ıp •.a
sa.bibi davet edildiği halde, ek- rak edecektir. Sabahleyin, res- at IS de Edırneka~ıdakı ıehıt
seri günde ancak 8 dosyeniu ı mi geçide iştirak ~decek kıtaat tiklerin küşat. reım~. ~.apılacak
bono muamelesi bitirilebildiği- mektepler ve cemıyetler saat tır. Bu merası~~ butun lstan
ni, bu gidişle tevziatın daha i- 10 da Sultan Ahmet meyda- bullular davetlıdırler: . 
ki aydan fazla süreceğini ıöy- nında toplan~caklar~ır. Hu~k talebe cemıye~ın.?en: 
lemektedirler. Muamelesi tak- ~eımi geçıt Taksı~ Cüm- Y'arınkı 6-10-931 Salı gunu İı
diri kıymet komisyonunca ik- hurıyet meydanında hıtam bu tanbulun ku~!11ut bayramı ol
ma! edilerek, bonoya istihkak lacak, ora~a nutuklar söylene- duğundan. bılu.°";'m arkadatl~
kazanan gayri mübadil doayele cek ve tebır namına abideye rın merasıme ıttırak etmek u-
'nin miktarı ı ıoo kadardır. bir çelenk konacaktır. zere sabahleyin dokuzda Fakıll 

rı Bunlardan bono için timdi Aktam saat 18 de şehir na- teyi teşrifleri rica olu~. 
ye kadar çağırılımlar 690 dır. 

Geriye kalan 410 dosye sa
hiplerile evvelce davet ~ilip 
te sırasında müracaat etmıyen 
200 den fazla gayri mübadilin 
bono tevziyatı liakal bir buçuk 
iki ay süreceği muhakkak gö
rülmektedir. İşlerin uzaması 
esbabı §Öyle izah ediliyor: 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

Ancak çarşamba günll 
gidebilecek 

Mali temaslarda bulunmak 
üzere Amerikaya gitmesi mu
karrer sabık Maliye vekili Sa
racoğlu Şükrü Beye refakat e
decek olanMuhiddin Osman B. 
dün Ankara' elan gelmiıtir. 

Meclis 
Reisi mi& 

Yirmi güntt kadar 
Ankaraga dönecek/ar 
Büyük Millet Meclisi reisi 

Kazım Pş. Hz. dün saat on al
tıda T okatliyana gelerek bir 
müddet istirahat ettikten son.
ra saraydaki dairelerine avdet 
etmişlerdir. 

Kazım Pş. Hz. 20 güne ka
dar Ankaraya gideceklerdir. 

- Bazı dosye sahiplerinin 
bono ile alakadar eşhas ve ai
lesi efradı IS i bulduğu ve ba
zı pürüzlü noktalar çıkt~ğı için 
bu gibilerin bono tevzıatının 

r d k ıd uzaması zaruridir. Birçokları 

ı b Şın an a ır- da zamanında müracaat etmea v a a mişlerdir. 25 • 30 kişi çağırılı-

Şükrü 8. dün hareket edece 
ğine dair bir gazetede çıkan ha 
beri tekzip ederek: 

- Hazırlıklarımı bitirebilir
sem çarşamba günü hareket e
deceğim, demiş~_ir_. __ 

Mükerrer alınan 
Vergi 

ıd 
•• d •• ' yor da ekseri günler 7 • 8 kişi 

d k kta O•• ur u geliyor! ı,te bu sebeplerden do 

ı, so a • 1 ~;~nte;::::de:~~~~;me~':~:ı 
k • t 1 kün olmıyacaktır. Arazi sahip-Esk" b" husumetten çı an cınaye )erinin bo~~ları bitirildi~ten 

1 ır 
1 

k h . N . ! sonra takd1rı kıypıet komısyo 
. Eyüpte fslambey mahalle- da 24 numara 1 .a v.ec~ b'ecıp ı nunca muamelesi hitam bulan 

''nde tütün amelesinden Trab Efendiye Enver. ısını~ ~ ır .şa musakkafat sahiplerinin bono 
3:onlu Vehbi dün gece saat 22 hıs taarruz etmış ve a venın !arı verilecektir. Herhalde iş-
d d. k h altı camını kırmııtır. lerı' tesri için mümkün mertebe 
e sarhoı olarak Raşi ın a · 

Veaine gelmiş ve tavla oyna- Yankesicilik çalışılıyor!" . 
ın k Ö · dı•a Bugün de tevzıata devam e-

a ta olan tornacı men • Fati"hte Haci Hasan mahal-
rıya çag" ırarak, aralarında eski ıs dilec:.:e::k:.:t:::ir~·-------
d letıinde fenerli sokata numa 

en beri mevcut husumetten H"l · Ef B Tütün depolarında d d" t ralı evde oturan ı mı · e-
olayı bıçakla karnının or dd · d sıhhi şerait 

Yerinden yaralayarak kaçm~f- yoğlunda İstiklal ca eam en 
lır. Yaralı Omer az sonra .ol- geçerken bir şahaı m~hul ta
rnüştür. Tahkikata müddeı~- rafından ıoo lira para ıle evra
ınurni muavini vaz'ıyedetmıt- kı hususiyesini muhtevi cüzda 
tir • • 

nı aşmlmıştır. 

Tutuşan baca Metruk çocuk 
Bebekte Vevdet paşa cadde-

1İııde lntirah sokağında ınü
bendis Ziya Beyin evinde baca 
kurumları tutuımuş ise de der 
hal söndürülmüttür. 

Kahveye taarruz 

Akbıyıkta tütün inhisar i~a 
. deposunun kadınlara aıt 

resı 1 k 
d ·· ayı kısmının beli.larm a uç . . 

bir çocuk bulunmuştur. K~n 
tı • ı tahkik edilınektedır. 

Belediye daimi encümeni tü 
tün depolarının şeraiti sıhhiye 
!eri, yangın telikesine kartı ter 
tibat, itçilerin girme ve çıkma 
yerlerine ve saireye dair tetki
lit hakkında ıo maddelik bir 
talimatname vücude getirmiş
tir. Bu talimatname zabıtayı 
belediye talimatnamesine zeyl 
olacaktır. Talimatname alaka
dar depo sahiplerine tamamen 
tebliğ edilecektir · 

Şehir saati 
Kandilli rasathanesi şehir 

saati hazırlıklarını bitirmiştir. 
Bu hususta faaliyete geçmek 
üzere rasathane ile Galata ku
lesi ara.ama telefon irtibatı te
mini için lktısat vekaletine mü 
racaat edilmişti . 

Bu kısım ikmal edildikten 
sonra İstanbul şehir saati işare 
ti Osmaniye telsizile bütün 
dünyaya bildirilecektir. 

Bir Amerikalı sinema 
yıldızı geldi 

Amerikalı sinema yıldızla
rından Miss Julya Vallik dün 
Loyt ekspres kumpanyasının 
Viyana vapuru ile Tiryesteden 
şehrimize gelmittir. 

Amerikalı genç kadın artist 
bu seyahatı tenezzüh için yap
tığını ve birkaç gün şehrimizde 
kalacağım söylemi,tir. 

Şehrimizi gezmekte olan A
merikalı sinema rejisörü Mr. 
Cecil dö mil bu hafta sonunda 
Amerikaya dönecektir • 

Mes'uller hakkında bugün 
bir karar flerilecek 

Mükerrer alınan vergi hak
kındaki tahkikatın ikmal edi
lerek, bu husustaki evrakın ai
diyeti cihetile Eminönü kaza. 
sına verildiğini yazmıştık. Emi 
nönü kaza11 idare heyeti bugün 
toplanacağından, mes'uliyet -
leri tebeyyün eden memurlar 
hakkında bu içtimada karar ve 
rilecektir. 

· İzmitte yeni asarı 
atika bulundu 

Maarif vekaletinin emrile 
müze idaresi tarafından gönde
rilen iki memur İzmit' e Tu
ran mektebi civarında yaptıkla 
n hafriyatta birçok kıymetli a
sara tesadüf etmişlerdir. 

Bu meyanda kitabeler, 20 
den fazla heykel sütunlar ve 
lahitler bulunmuftur. Bu me
yanda içki ilahı Baküa'ün çok 
kıymetli bir heykeli vardır. 

Bir e bise talimatna
mesi hazırlandı 

Belediyede çalışan ve resmi 
elbise giymeğe mecbur olanlar 
içm daimi encümen bir elbise 
talimatnamesi vücude getirmit 
t ir. T a limatname A. ve B. di
ye iki kısım elbise mecburiyeti 
tesb:t etmiştir . 

A kısmına dahil olanlar it
faiye efradı, tephirhane me
murları ve çöpçülerdir. Bunla
rın resmi elbise giymesi zaruri 
olduğundan elbise bedellerini 
belediye verecektir. B. kısmı i
se odacılar ve hademeler için
dir. Bunlar matlup şeraitte el
bise g:ymeleri ihtiyaridir. Bun 
!arın elb' se bedelleri ise kendi
leri tarafından tesviye edilecek 
tir. 

Belediye bütçesi bu suretle 
oldukça mühim bir tasarruf 
yapmış olacaktır. Çünkü odacı 
ve hademe adedi epeyce bir ye
kUn tutmaktadır. 

Fiat etiketi koymayan 
manavlar 

Manavlar meyvaların üstü
ne fiat etiketlerini koymıyarak 
ihtikar yaptıkları hakkında be
lediyeye bazı tikayetle vaki ol
muştur. Meyvalarm üstüne de 
fiyatlarının yazılmaı için bele
diye kaymakamlıkların nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Bunla
rın fiatlerinden fazlaya satıl
mamasına dikkat edilecektir. 

iş saatleri 
Devairde mesai saatlerinin 

9 - ı2 ve 13 - 17 olmaH hakkın 
daki karar dün belediyeye tep
liğ edilmittir. Bu saatı mesai 
bugünden itibaren belediyede 
de tatbik edilecektir. 

Fırıncthk etmek 
isteyenler 

Yeniden fırın açmak üzere 
belediyeye müracaatla müsade 
iıtiyenler hakkında ayrıca hü
viyetleri tahkik edilmek lüzu
mu takarrur etmiştir. 

Sofvada iskrim 
Müsabakaları 

Enver 
yendi, 

B. hasımlarını 
şampiyon oldu 

SOFY A, 3. A.A.- " Muhabiri 
mahıuıumuzdan " - lıkrim ıam .. 
piyonaıı mü&abakalanna Türkiye, 
Bulgaristan ve Yunaniıtan ittirak 
etmiıtir. Bu müsabakaya Türkiye
den Enver, Fuat, Muhiddin Beyler
le Bulgarlardan V aıilyef, mülazım 
Locaıki, lıtatiyef, Yunanlılardan Pa 
riue, Amıterdam olimpiyadına gi
ren binbaşı Botasiı yiizbatı Nikalo
puloı ve yüzb:ış ı Paizisi iştirak etti
ler. Saat 24 te biten ve çok heyecan 
lı müsabakalar neticesinde Enver 
ı8 e mukabil 38, Botaıis 20 ye mu
kabil 28, Lecaski, 22 ye mukabil 29, 

. vuruı yaptılar. 
Beşiktaşlı Enver Bey, bütün ha

ıunlarını yenerek balkancılık şam
pi.yonu oldu. ikinci Yunanlı Botaıiıı 
üçüncü Bulgar l ... ecaıki olmuıtur. 

Müsabaka salonunda 2000 den 
çok seyirci ve hükUmet ricali ıüfera 
bulunmuşlardır. MllJ'1tmız bu zaferi 
ilin ederken Enver Bey omuzlar ij ... 
zerinde gezdiriliyordu. 

Recep Bey bugün 
Ankaraya gidiyor 

C. H. Fırkası umumi katibi 
Recep B. bugün Ankaraya gi-
decektir. • 

Şehrimizde bulunmakta o
lan katibi umumilik bürosu da 
Ankaraya nakledilmiştir. Re
cep B. cuma günü şehrimize 
avdet edecek ve fırka teşkilatı 
hakkında Darülfünun konfe
rans salonunda bir veya iki kon 
ferana verecektir. Recep B. 
bir müddet sonra da fırka teşki 
litını tetkik etmek üzere İz. 
mir ve havalisine seyahata çıka 
caktır. 

Şerif B. bugün geliyor 
Sanayi umum müdürü Şerif 

Bey bugün Adnan vapuru ile 
lzmir'den tehrimize ııelecektir. 

Hiç bir talebe açıkta 
kalmıyacak 

Mekteplerde derslere başlan 
dığı halde, kaydü kabul için el' 
an müracaatlar tevali etmek
tedir. Hiç bir talebe mektepsiz 
bırakılmıyacağı için, ilk mek
teplere müracaat edenler kabul 
edilmektedir. Mekteplerin kad 
roları bütün bu müracaatları 
is'if edemiyeceği hakkındaki 
neşriyat asılsızdır. tik mektep 
!erde lüzum görüldükçe tube
ler açılmaktadır. 

Orta mektep ve liselerde ka
yıt ve kabul hitam bulmuttur. 

Ancak müsbet mazere•ler 
dolaysile vaktinde mektebe gir 
memit olanlar vekalete istida 
vermek ve o zamana kadar mm 
takalarındaki orta mektep ve
ya liseye muvakkat kayit yap. 
tırmak suretile senelerini kay. 
betmemit olacaklardır. Hiç bir 
talebenin mektepsiz kalmama
sı esası ehemmiyetle nazarı dik 
kate alınmaktadır. 

Okunulacak kitaplar 
Maarif vekaleti mektepler

de hangi kitapların okutulaca
ğını mübeyyen listeleri dün ma 
arif müdürlüğüne tebliğ etmiı
tir. 

:Bu hususta bütün mektep
lere bir de tamim gönderilmiş
tir. lstanbuldan tafraya gönde 
rilecek mektep kitapları ıçın 
posta idaresile yapılan bir an
tantr neticesinde her kitap, ne 
reye olursa olsun 10 paraya 
gönderilebilecektir. 

Kitapların fiatleri de veka
letçe tesbit edilmittir. 

Berberlerin 
Cuma tatili 
Yeni bir şekil bulundu 
ve Vilayete bildirildi 

Berberler cemiyeti cuma ta
tili için yeni bir teşebbüste bu
lunmuştur. Tesbit edilen tekil 
bir istida ile vilayete bildiri!. 
mit ve istida ticaret müdürlü
ğüne havale edilmiştir. Dün 
kendisi ile görüştüğümüz cemi 
yet reisi Mustafa B. bir muhar 
ririmize demiıtir ki: 
"- Cuma tatili için söyle 

bir esası muvafık bulduk. Cu
ma günü sabahtan aktama ka
dar kapatmıyacağız. Cuma gü
nü öğleye kadar çalışacağız. 
Öğleden sonra kapa.yacağız. 
Saat 12 den cumartesi günü sa
at 12 ye kadar tatil yapacağız. 
istediğimiz budur. Bu hususta 
B. M. Meclisine de ayrıca bir 
istida ile müracaat edeceğiz. 

Cemiyetin aza11 dört bin 
kadar olduğu halde ancak ı ıoo 
azadan aidat toplayabildik. Ta 
bii bu vaziyet mali cihetten bi. 
zi müşkülata maruz bırakmak· 
tadır. Biz bir kolaylık olmak 
üzere bütün azanın eski borçla
rını affettik. Yeniden cemiyet 
teşekkül etmiş gibi hareket e
diyoruz. Senelik aidatı 12 lira· 
dan 2 liraya tenzil ettik. 

Bütün berberlerin ehliyetna 
meli olarak çalışmaları için ce
miyetler murakipliği vasıtasi
le belediye nezdinde teşebbü
satta bulunacağız. Bütün esna 
fın cüzdan almaları bu suretle 
de kabil olacaktır. • 

Mali sebepler dolayısile 
mektep açılması gecikti. Fa· 
kat açmak için çalışıyoruz." . 

Tütün mubayaatı 

devam ediyor 
Tütün inhisar idaresi Saru

sun, lzmir ve lstanbulda tücca 
ra ait merhun tütünlerin müba 
yaasma devam etmektedir. 

İdarenin alış fiatleri alika
darlarca memnuniyetle karsı-
lanmııtır. • 

lki haftaya kadar yeni sene 
mahsulü tütünlerin inhisar ida 
resince mubayaasına başlana
cak ve geçen seneki miktarda 
alınacaktır. llk mübayaat İz. 
mirden yapılacaktır. Mübayaa 
tı muntazam veehemmiyetli su 
rette yapmak üzere timdiden 
zurraa kafi avans verilmiıtir. ,., 
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5 TEŞRiNiEVVEL 931 
iDARE.HANE - Arıkan cadde

si No: 100 Telaraf a.ue.i: Milliyet, 
latan bul. 

Telefon n..-ralan: 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c 

ll aylıfl 

8 • 

Türkiye için Herif için 
400 kuruı 800 kurut 

7SO " 1400 " 
1400 ,. !700 .. 11 .. 

Gelen nrak geri verilmez 
Müddeti PS911 Hol.alar 10 lwnat 

tar. eaa... '" _ttıu.,.. ait itle 
ôçia milclinyete ..., aoaıt eclllir. 

Cuetemia llblusa .-'ialiyetini 
lıahul e-. 

Bugünkü Hava 
Din aııamt lıararat 19, 

asgarf 8 derece idi. Bu
gün nu:glr mlltevas11t poy
raı ha•• bulutlu 

Hik6ye 

Hırsız 
- Fra1Mızcadao -

t" am kaplDlD ilnüne geldi
ler. Açmak m- idiler. Lük 
arkad&fJD& döndü: 

- Kapıyı bile kapatmamıt 
lar, dedi. Haydi ıirelim. 

G- karanlıjlı sakin mahal 
Jeain üstüne çökmüı. 

Kap1 yavatÇ& açıldı. Lük 
arkadqmna tereddüdünü gö
rünce& 

- Ne o? Dedi, korkuyor 
Jnllsuo? Z-ııin adamlar ya
un ,ehirde oturmazlar. Sen bir 
yere aidemezkeo, onlar zevk 
Te safa sürerler. Bu adamların 
paraama ortak olmak vacip
tir. 

Bu zibaiyet, arkada,mı tat 
mİn etti: 

- E-.ret ama, günün birin 
de bu itin taduu bozacağız, 
dedi. tiri ay var iri, beni iıtedi 
tin yen sürüklüyorsun. Baka
lım, sonu nereye varacak? 

· Kapıyı kapam19lardı. Kar
tılanna gelen bir merdivene 
doiru yürüdüler. Orada bir 
müddet durarak, kulak verdi • 
ler. 

Ev, mezar gibi, sessizdi. Fa 
kat karanlık, insana sanki bir 
çok adamlar varmı' hissini ve
rir. Sessizlik ise esrarıengiııliği 
artırrr. 

Lük merdiveni çıktı ve bir 
odaya ııirdi. Elindeki elektrik 
fenerini yaktı. 

- Yemek odası! Dedi. 
Bir de, dıvarlarda kıymetli 

halılar vardı. Büfede gümüt 
takımları fenerin müphem hüz 
mesine rağmen parlıyordu. 

• Genç hırsızın yüzü güldü. 
1 - Bir de öteki odalara baka 
lım. 

Yerdeki halılara rağmen 
taban tahtalarını gıcırdatma
mak için yavat yavai ve dik
katle ilerlediler. Kapıya seldi 
ler. Sessizce açtılar. En kü
çük bir ıııcırtmın mevcudiyet -
lerini iffa etmesinden korku
yorlardı. Nefeslerini bile tuta 
rak yürüdüleo-. 

Salon da bom boştu. 
lçerai mubteJem mobilya-

)ar, zarif billurlarla süslü idi. 
Lük ilerledi. Şöminenin 

yanına ııelince, bir kül yığını
nın önünde durdu ve eiildi. 
• Birden bire doirularak: 

- Küller 11cakl dedi. 
- Acaba birisi mi vaJ? 
- Belki. 
- Öylise ııidelim. 
- Emin olmadan gitB1ek 

budalalık olur. 
Külün üstünde yanmıt ki

iıtlar vardı. Her halde mek
tuplar olacak. Demek ki birisi 
az evvel burada mektuplar 
yakmıt. , 

Kulakları kiritte, bir müd
det ortalığı dinlediler. Tıs 
yok! 

- Kasaya doiru bakalım. 
Yine bin ihtiyatla kütüpha 

neye dahil oldular. Dipte ge
nit bir dolap vardı. Aglebi ih
timal paralann bu dolapta ol
duğuna hükmettiler. Hedefe 
bu kadar yaklaıtıktan sonra, 
cesaret ve cür'etleri arttı. 

Lük bir mobilyaya dotru 
ilerliyordu ki, ayağı bir ciai
me dokundu. Derhal eğilip 
baktılar. Ymü koyun yatan 
bir adam .. 

- Bir cinayet mi? 
- Lambaları yakalım. 

Yaktılar, oda aydınlandığı 
zaman, yerdeki adamın kan 
içinde yattığım gördüler. 

- Ölmü,. 

- Her halde bir intihar 
olacak. Herif iflas mı etti, ne 
dir? 

Yazıhanenin bütün gözleri
ni açtılar. Gözün birinde bir 
deste pangonot görünce, bakış 
trlar. Demek ki, iflas değil, 
o halde sefalete dütmek korku 
su mu? 

- Eğer bizi burada yakalar 
lana, idam ederler. 

- Hakkın var, kaçalmı. 
Fakat bir kere daha durdu 

lar. Üst katta bir kapının ka• 
pandığı duyuldu. Derhal lim 
baları söndürdüler ve perde
nin arkasına saklandılar. 

Uzun ve bitmez tükünmez 
dakikalar ııeçti. Demek ki bir 
cinayet oldu ve katil bili evin 
içinde .. 

Tam o sırada bir ses duydu 
lar: 

- Eller yukarı! 
Ayni zamanda da kütüpha

nenin lambaları yandı. Lük 
perdenin arkasından çıktı: 

Canım, dedi, abpabsz. Dur 
bakalım, elbet anlaşırız. 

Karşılarında kısa boylu, 
ihtiyarca bir adam vardı ve ta
bancasını tevcih etmiş, duru
yordu. 

- Bir adım atarsan, ateı 
ederim, dedi. 

- Canım, bir tanesini za
ten becennitain. Bu kadarı ye
ti_fmez mi? 

- Mecbur oldum. 
- O halde ne bulursak, ya 

rı yarıya .. 
- Nasıl fey o? 

• - Ne bulursak paylaşırız. 
Ondan sonra da ne gördük, ne 
duyduk. 

Lük bunu söylerken de, eli 
le yerdeki cesedi gösterdi: 

- Ev sahibini benzetmiş
ain ! 

O vakit kısa boylu adam: 
- Hangi ev sahibi? Dedi. 

O yatan hırsızdır, ev sahibi 
benim. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 42 
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BAŞIDONUKLER 
lbrahim Necmi 

Söz söylemeye vesile an
.fan bacı kalfa boyuna anlatı
yordu. Hamiyet Hanımın ko -
cası Hacı Hüseyin Efendi 
merhum olmu,tu. Kızcağızı, 
Nebahat, gelmit, yetişmiftl. 
Hali okuyordu . 

Eh, İtte halleri vakitleri de 
pek iyi değildi. Ama bereket 
versin, merhumdan biraz irat 
knlmı~lı. Ana, kız, ,uracığa 

başlarını sol;muşlardı .. 

Ahmet Nebil, arap bacının 
elini öpüp ayrıldıktan sonra, 
yukarıya döndü. Bütün genç -
lik hatıralanm saklıyan dar, 
ıssız sokağın yanından geçer
ken, bir kere daha gözlerini 
c;.evı:·ıl;, Kendi eski evlerine, 
tahini boya;J eve, ~onra bunla 
rıtı aralarındaki kırmızı atı bo
yalı eve tekı·ar, deı·in derin 
baktı. İcini çekerek yokuş yu-

kan çıkmağa başladı .. 
. . . . 

Vakit, öğleye yaklatmıftı. 
Sultanselimden Şehzadebaşına 
dönen Ahmet Nebil, cadde bo 
yundaki kebapçılardan birine 
girmezden evvel, bir de dönüp 
dört sene içinde okuduiu Da
rülfünun binasını görmek iıte
di • 

Şimdi Darülfünun eski Har 
biye binasına geçmitti. Fakat 
Ahmet Nebilin Darülfünunu 
Zeynep Kamil konağmdaydi. 
Caddeyi takip ederek oraya ııe 
lince, ayakları hemen kapıdan 
içeriye doğru yürümek iıtiyor 
du. Gözlerile deı·shane pence
relerini aradı. Kendi müderris 
!erini yine kürsülerinde görü
yor gibiydi . 

Darülfünundan cıkma zama 
nı idi. Eski hocala;ını ~örm<"k 
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1 3 üncü Kolordu ilanları 1 _________ _.. GEÇ KALANLAR! 
Charlie Chaplin'i 

BİR REKOR . 
iSME T PAŞA Hz. • 

ı.e 
:Fakülte 

K. dan: 
Bu sone 

Talim Tabur 

Darülfünun talim 
taburuna kaydolunmak isti
yen Darülfünun ve buna mua
dil Yüksek mektep mezıınları
le lise ve muadil mekt6IJler ve 
Erkek Muallim mektep mezun 
!arının taburca •kayıt muamele 
si 5-10-931 den ıtibaren bu ayın 
nihayetine kadar devam ede 
cek ve ikinci teşrin 931 birinci 
gününden itibaren tedrisata 
başlanacaktır. Bu maksatla bu 
şeraiti haiz olanlar: 

A - Mektep mezuniyet di-
ploması 

B - Aşı ve sıhhat raporu 
C - Nüfus cüzdanı sureti 
N - Mahallece ve polişçe 

musaddaık hüsnühal va
rakası. 

M - 4 adet fotoğraf ile 
birlikte. 

İstanbul Bayazıtta tabur 
kumandanlığına şeraiti anla
mak üzere her gün müracaatla 
ırı ilan olunur. (382). (2915) 

* * * 
Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için 

kapalı zarfla tüfüent ve gaz 
saf ile katgüt ve NC06alvar
san mübayaa edilecektir. İha
leleri tülbent ve gaz safın 

24-10-931 cumartesi saat 15 te 
katgütün 15 buçukta, Neosal
varsaı:un 16 da komisyonumuz 
ca icra kılmacaktrr. Taliplerin 
şartnamesini almak ve müna
kasaya iştirak için yevmi mez 
kurda teklif ve teminatlarile 
birlikte Fmdrklı K. O. 3. SA. 
AL. komisyonuna müracaatı. 
(378). (2878) 

TEŞEKKÜR 

Safranboludaki kıtaat ihti
yacı için iııimlerile ihale gün
leri aşağıda yazılı iki kalem er 
"ak kapalı zadla münakasaya 
konmuştur. İhalesi hizalarında 
ki gün ve saatlerde Safranbolu 
da Askeri Satın Alma KOM. 
nında yapılacaktır. Taliplerin 
şartname almak ve münakasa· 1 
ya girmek üzere teminat ve 
tekJifnamelerile Safrand:ıoluda 

mezkilr KOM. na müracaatla-

ARTIST1K'te 
son defa olarak Perşembe 
akşamına kadar gösterile
cek 

SEHtR İSİKLARI 
filminde görmek fıırsatını 

kaçırmayınız 

Geç kalanlar!!! 
ACELE EDiNiZ: 

Mevsimin en büyük 
muvaffakiyeti 

rı. (359). (2796). K .. .. k 
Sığır eti 2-0-10-931 Salı gü uçu 

nü saat 14 te. 
günü saat 14 te. / 

Yerli un 21-10-931 çat"şamba 

* * * Daktilo 
İstanbul Levazım ~ya ve 

MELEK 
techizat amban için 22/10/ 931 Sinemasında 
Perşembe günü saat 16 da ale- ancak Çarşamba günü son 
ni münakasa ile balya ipi alı- 1 matinesine kadar devam 
nacaktır. Taliplerin şartname· I•-- edecektir. 
sini almak ve münakasaya gir 
mek üzere mezkur gün ve 
saatte teminatlarile Fındıklı

da III. K. O. SA. AL. KOM. 
nma müracaatları. (373) 

(2873) 1 

Adanada merkez kıtaat ve 
müessesatı ihtiyacı için evvel
ce münakasaya çrkanlan ek
mek bu kerre altı aylrk olarak 
yeniden kapalı zad usulile mü 
nakasaya çıkarılmıştır. İhale
ıi 12 Birinci Teşrin 931 Pazar· 
tetıi günü saat 10 da Adanada 
7.fırka satın alma komisyonun 
da icra edilecektir. Taliplerin 
münakasaya iştirak etmek 
üzer teminat ve teklifnameleri
~e ihale saatinden evvel mez
kur satın alma komisy.onuna 
müracaatlan.(350) (2747). 

lstanbul ikinci Ticaret Mahke-

MAURİCE CHEVALİER 

TRİST AN BERNARD'ın 

PAR1SL1 KAHVECİ 
filminde 

işidilen 

maiyetine A T 1 N A ' da 
yapılan fevkalii rle resmi kabul intibaatı sinemaya alınnıl4 

G L o R YvAtlün skiaı~tf. i~aAn s ı N o A 
iraesine başlanmıstır. •••••••ııtı 

« İki kalp birleşince » ve cc Çikosbarones » filmlerini 
temsil eden dilber yıldız 

--- GRETL THEİMER - 
yeni bir muvaffakiyeti olan 

VlYANADA BlR KIZ SEVDiM 
filminde genç san'atkar 

--- WERNER FUETTERER ---
ile beraber görünecektir. ... 

E L H A M R A ve M E L E K 
sinemaları dün akşamdan itibaren 

İSMET PAŞA Hz., ile maiyetinin ATlNA'ya muvasa· 
liitları ve kendilerine yapılan muazzam ve parlak rcı;mİ 

kabulleri intibaatmı proğramlarına ilaveten 
göstermektedirler. 

Ôniimüzdeki Çarşamba akşamı ..o;•----11 
MELEK SİNEMASINDA 

KÜÇÜK DAKT!Le'dan sonra, ikinci bir harika olan 

YANIK KALPLER 
(MOROCCO) 

mevsimin en muhteşem filmi olacaktır. 
Marlene Dietrich ve Gary Cooper 

tarafından 

Nakıi~ 

.A:N.Ar>C>L lJ 
SlGORTA ŞlRKETl 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edifmiıtir. 

Adrea: ı Telefon: 11' elgraf: 
4üncü Vı"kıf Han ı~t. 531 Tmtiv:u 

satınalma 
Nafia baş Müfettişi Şefik B. mesinden: bir nidal ... lekesiL.. 

1 
Deniz Levazım 

1 misyonundan: 
merhumun cenaze merasiminde bu
Juıunakla merhuma son vazifei ka
dirşinaşiyi ifa ile bizleri teselli et
mek Jütfunda bulunan zevatı kira· 
ma ve Milhendis Mektebi talebesi
ne ayn ayn t.eşekkümame takdimi
ne teessürümüz mani olduğundan 
merhuma göstermiş oldukları sami
miyet ve muhabbetten dolayı cena
zede bulunan ve tııhriren beyanı 

taziyet eden zevatı kiramın cümle
sine ailemiz namJna teşekkürü bir 
vecibe addeyleı-iz. Bilhassa merhu
mun son arzusunu yerine getirmek 
hususunda Fen heyeti müdürü Ziya 
Beyin ve Emanet erkanının göster
miş oldukları kadırşinashğı da 
minnetle yadetmek bizim için ayrı
ca bir borçtur. 
Merhumun damadı Oğlu Oğlu 

Lütfi Şürhan Bedri 

iRTiHAL 
Merhfün Gazi Osman Paşanın 

hemşire zadeıi, merhum Mirliva A
ziz Paşanın haJilesi ve Tütün İnhi· 
sarı mcnwrlarmdan Enver Aziz ve 
biraderi Cevat Aziz Beyerin vali 
deleri C•mile Hanım dünkü Pazar 
günü rahmeti rahmana kavuştu. Ce 
nazesi bugün Pangaltida Hamam 
civarında Eşref Efendi sokağında 

Taso apartmanından saat on bir bu· 
çukta kaldırılarak namazı Teıviki· 
ye camiinde krlındıktan sonra Maç 
ka kabristanına defnedilecektic. 

ümidi, delikanlıyı Beyazıt mey 
danına kadar götürmüştü. Üs 
tü saatli büyük kapıdan çıkan
lar arasında bir takım Hanım 
lar da vardı. Birden bire bir ses 
Ahmet Nebili çağırdı: 

- A! Ahmet Nebil Bey! 
Delikanlı, şaşkın şaşkın 

döndü. Kend;sini çağırana doğ 
ru baktı. Bu, uzun boylu, sıs 
ka vücutlü, koyu esmer, elma 
cık kemikleri çıkık, çenesi u
zun ve sivri bir kızdı. 

Göz çukurlarının ta için
den bakan ateı gibi kara ıözle 
rini delikanlıya dikmif, bakı
yordu. 

Ahmet Nebil tanıdı. Bu, 
Retit Beyin geçenlerde Muh
tetem Nihat Hanıma getirmit 
olduğu orijinal fikirli genç kız 
dı: Nemika Sırn Hanım . 

Yanımda başka bir Hanım 
daha vardı. Bu da ııenç bir 
kızdı. Fakat Nemika Sırrı Ha 
nıma hiç benzemiyordu. O ne 
kadar serbest tavırlı ise bu o 
kadar mahcup ve çekingen gö 
rünüyordu. Başı önüne eğil
mitti. El\le Nemika Sını Ha -

Kınnapçı Zade Mehmet Bey ve
kili Avukat Ce~I Bey tarafından 
İstanbulda Fi~c•larda Leblebici 
Hannıda 8/14/15 numeroda Vasil 
Sarafin ve Şürekası efendiler aley
hi.ne ikame eyl~iği 1276 lira 18 ku 

ruşun 30 Haziran 926 tarihinden 
itibaren ma faiz tahsiline dair da
vada mahkeımyc mevzu olbaptaki 
dava istid'ası müddeialeyh Vasi) 
Sarafin ve Şürckli.sı Şirketine bera 
yi tebliğ gönderilmiş ise de Leble
bici Hanında şirketin çekilmiş ve 
nereye gittiği meçhul bu.lunduğu 
mezkur Han odabaşısı tarafından 

şerh verilmekle alacaklı vekilinm 
talebi üzerine ilanen tebligat icra
sına karar verilmiş olmakla keyfi
yetin ilanına ve yevmi tahkik olan 
10-11-930 tarihine mii6adif Sa.!ı gü
nü saat 14 de İstanbul Asliye İkin
ci Ticaret mahkemesinde müddeia
leyhin ispatı vücut etmesi ve aksi 
takdi·rde hukuk usulü muhakemele
ri kanunu mucibince hakkında gi
yabcn tahkikata ve muhakemeye 
devam olunacağı il3n olunur. 

ZAYİ - Fatih Şubesinden almakta 
o)duğum maasuna ait senedi resmi 
mi kazaen .zayi ettim. Yenieini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hesap başkatibi müteveffa Mua
tafa Ef. zevcesi Hayriye. 

nımın kolunu çekiyor, sanki: 
- Yapma, kuzum . 
Diyordu. Eğik başmın üs -

tündeki küçük şapkanın kenar 
!arından kestane renkli saçlar 
sarkıyordu. 

Ahmet Nebil, tatlı bir te -
be~sümle Nemika Sırrı Hanı -
ma yekla~tı: 

- Bonjur, Nemika Hanım 
- Bonjur, Nebil Bey, ne 

arıyorsunuz buralarda baka-
lım? 

- Şöyle bir dolatıyordum. 
- Size takdim edeyim: Ar 

kadatım Nebahat HU.eyin Ha-
nım •. 

Ahmet Nebil, titredi. Yilzii 
nün rengi uçtu. Ne tuhaf bir 
tesadüf. Tam bugün eski kom 
şusunu yolunun üstüne çıkar -
mıttı. 

- Te,errüf ettim, Hanım -
efendi . 

Kız, başını kalchrdı. Elini 
uzattı. Derinden bakan eli gii& 
ler bulanmış, uzunca beyaz 
yüz, yer yer, pençe pençe kı -
zarmı~tı. T Emiz, beyaz el tit 
reyordu. Titrek bir ses: 

•----------- 30 ton gaz 27 Teşrinievvel 931 salı gunu saat 10,30 da 
Muğla unları Kapalı .zarf wıulile mürınk- icra olunacağından şartname· 

S Eylul 931 tarihli ııazet&- sini görmek istiyenlerin her gün ve venneğe talip olacaklarırı 
mizde Muğladan aldıfiımız münakasa gün ve saatinde muvakjkat teminatlarile birlikte 
mektupta orada çıkan ekmek Kasımpeşada Deniz Levazımı Satınalma Komisyonuna müra· 
!erin fenalığı ve sebebinin de caatları. (2963). 
unların Antalyadan gelmekte 
olması bulunduiu zikrediliyor
du. 

Antalya ticaret odasından al 
dığımız mektupta deniliyor ki: 

"Antalyadan her sene 
8.000.000 kiloyu mütecaviz ih
raç edilen ve ihracatta mühim 
bir mevki tutan unlarımrz için 
Odamız ehemmiyetle tahkikat 
yaparak, keyfiyeti Muğla Tica 
ret odasından sormuftu. Varit 
olan cevapta: 

1 - Muğlada imal olunan 
ekmeklerin Antalyanın 4 yıldır 
unlarından olduğu, 

2 - Bu unların saf buğday
lardan olup karıtık olmadığı, 

3 - Muğlada elaneklerin 
hamur olmasında Antalya unu 
nun en küçük bir tesiri olmadı
iiı ve ekmekçilerin dikkat•iz
liğinden ileri gelmekte olup 
belediyenin kontrolü sayesinde 
elyevm ıslah edildiği, 

Bildirilmiş olduğundan key 
fiyetin o suretle tashihini rica 
ederiz. 

- Estafurullah, efendim. 
Diyordu. 
Nemika Sırn Hanım, takdi 

mini tamamladı: 
- Öz Türk gazetesi muhar 

rirlerinden Ahmet Nebil Bey .. 
Delikanlı, ulun bir ayrılık -

tan sonra tekrar bulutan, oı
şanlılar gibi, önünde titriyen, 
kızaran bu ııenç ve temiz yüze 
bir daha baktı. Derinden ba
kan eli ııözler de sanki bir sev 
ııi buharı dalgalanıyordu. Ka
ra \le eli iki çift gÖl:ün çarpı1-
ma11 kıvılcım çıkaran bir elek 
trik darbesi gibi oldu. 

Nemika Sırrı Hanım, konu 
§Uyordu: 

- Ben Darülfünun dersle
rini takip ediyorum, talebe ıi 
bi değil, aami şıfatile .. Neba
hat Hanımla bir iki aydır arka 
claı olduk. Sisi ırörünce bir
derı bire çağırdım. Affedeo-si 
niz, belki bir itiniz vardı. Re
şit Beyden gazeteye ııirdiğini
zi duydum. çok sevindim. 

Istanbul Adliye Levazım dairesinden 
İstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri ekmeği 

kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye levazım idaresine 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de 15 teşrinievvel 931 ta· 
rihine müsadif perşembe günü saat 15 te te.:Oinatı muvakkate 
mektuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mübayaa ko
misyonuna müracaatları ilin olunur. (2700) 

Güınüşane Vilayeti Nafıa Bil! Mühendisliğinden: 
Gi>müşane Vilayeti dahilinde ve Trabzon - Enmrum yolu· 

nun KöprUbaşı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazasının Kö· 
se ile Kelkit arasında birki ceman üç adet on iki tonluk Rus· 
!ardan metrUk harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21-9-931 ta· 
rihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Tenzilat yapmak \ e fazla tafsilat alma:k istiyenlerin Gürnüşa· 
ne Nafıa Baş Mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (2837) 

ZA Y1 - Rumeli Boğaziçi askerlik ZAYİ - 3378 ::-•1merolu arabanın 
şubesinden aldığım askeri vesikamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 311 tevellütlü Mu
rat oğlu Recep. 

- Bilmem yolunuz neresi, 
Nebil Bey? Sakm sizi ters ta• 
rafa sürüklemiyelim • 

- Hayır, Nemika Hanım, 
burada, Şehzadebatında oturu 
yorum. 

- Desenize ki komtuyuz. 
Bizim ev de Saraçhane b*fın -
da. Nebahat daha ilerde, Sul
tanselimde oturuyor. 

- Evet, efendim, biliyo
rum. 

Nebahat Hanımm yüzü bir 
den bire kıp kırmızı oldu. 

- A! Nereden biliyonu
nuz? 

- NıılıUat Hanımefendiyi 
eskiden ııörürdüm, Nemika 
Hanmı. KOIDfU idik. 

- Ya! Öyle mi? Dmek bi
zim takdim botuna ııitti. 

- Hayır. Ben kendilerini 
görürdtim aım. hiç konuttuğu 
mm, görilttüğümüz yoktu. 

Nemika S1rn Hanım, Neba 
hat Hanıma doğru döndü: 

- Se de Ahmet Nebil Be 

nurnero levhası zayi omuştur. Ye· 

nisi çıkarılacağından hükmü yok· 
tur. Hıkkı. 

korku ve helecan içinde çırpı· 
nan dudaklardan sanki bir iti 
raf gibi dökülmüttü. 

Ahmet Nebil, genç kız• 
yardım etmek lüzumunu duy • 
du: 

- Ttihaf de(il mi, Nemika 
Hanım? Biz ikimiz de bir so 
kakta, yan yana iki evde otu· 
.urduk. O vakit ben de Darül 
fünuna aidiyordum. Hemen 
her sabah Nebahat Hanımla 
sokakta, ikimizin de ellerimiı 
de kitaplar, kartılatırdık. Ta 
Şehsade camii yanına kadar 
beraber ııelirdilc:. Fakat birkaf 
aaıe süren bu yol arkadatlı(ıo 
da ikimiz de birbirimize bir 
tek kelime aöylemeğe cesaret 
edememittik. 

Nemika Sırrı Hanım gül· 
dü: 

Bunlar söylenirken, Beya- yi 
zıt meydanından Şehzadebıt§ı-

hatırlıyorsun, şüphesiz? 
- Evet. 

- Mükemmel bir pudeur 
nümuneai. Görülüyor ki ikini• 
de bu günün gençlerinden de 
ğilsiniz. Ahmet Nebil de bı• 
gül üte ortak oldu: 

na doğru yürüyorlardı. Bu titrek ve cekik "evet., Dc·<amı var) 



, 

Suikastçılar 
• 
ismet Paşa ve Mösyö Venizelosun nutukları 

(Başı 1 inci sahifede) • 
d: şahit olduğunuz gibi kend.ı
&ıne beyanat mabiyetinde hıç 
bir kelime söylenmemiştir. 
T ekzrp edebilirsiniz" 

Yalınız bir tevkif 
- Bazı tevkif şayiaları var· 

dır? 
~ Bu mesele üzerinde zabı

ta Ve Adliye tahkikatla ~eşg~ 
dür. H er tahkikatta oldugu gı
bi bittabi bunda da icap ettikç,; bir cok kimselerin ifadeleri· 
ne mü;acaat ediliyor. Ve belki 
de işin hususi ehemmiyetine 
ınebni ifadeleri alınacaklar za
bıta memurları vasıtası ile celp 
Ve davet olunuyorlar. Tevkif 
fayialan bundan galet olmak 
icap eder. 

İntihar eden Herant'in arka
daşı Agop'tan başka tutulmuş 
kimse yoktur. 

- Bunların hariçteki teşkili 
tı hakkında maluınat verir mi
,iniz? 

_ Hariçte bunların bazı teş
kilatı olduğunda şüphe yoktur. 

Fakat b·.~aların kat'i teşkili 
Jı hakkındaki malumat üzerin
de henüz işlenmekte oldu~u i
çin tavzih edilecek vazıyete 
gelmemiştir. 

Tiyatro mevsimi 
(Başı ı inci sahifede) . 

çağırılmasıdır. lngiliz operetı 
Avrupada turneye çıkmıt olup 
martta sehrimize vasıl olacak, 
burada · bir hafta kaldıktan • • sonra Mısıra gidecektır · 

İlk İngiliz opereti 921 s~e
sin<le gelmiş ve T epeba~ı ~ıyat 
rosunda temsiller vermıştı. 

Geçen sene lstanbulda çok 
alaka uyandıran maruf frans.ız 
artisti Marie Beli bu mevaım 
İçin de davet edilmiş tir· 

Fakat Marie Bell, kendisi
nin bu suretle düşünülmüş ol· 
masına çok teşekkür etmekle 
beraber, mütemadiyen sinema 
İçin film çevirmekle meşgul ol
duğu için bu sezonda gelemiye 
ceğini maamafih gelecek sene 
hehe~ehal lstanbuhı ziyaret 
ederek temsiller vereceğini bil
dirmiştir. 

Bunlardan başka konser ver 
ınek üzere şehrimize ecnebi mu 
sikitinaslarından bazıları davet 
edilmiştir. 

Bunlar meyanında maruf 
Lehli piyanist Braylofski, İtal
Yan viyolonisti Zino Françeska 
ti, viyolonist Hayfets ve piya
nist Rubin,tayn da vardır. 

Köylünün dilekleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

lalarda toplanmaktadır: 

Muratbeg köyü 

(Başı ı inci sahifede~ . 
juıı baılıca amilleri olan . b~I~~ 
bile bugün tahmin edernıyece~ 
derecede bayrrb neticeler verecegın~ 
tema.mile ..., derin bir surette kanı 
bulunuyorum. . . . 

Türkiye birkaç sene ıçınde serı 

b. milli ;-ı·'·afm temellerini atma· 
ır ,.,... kd" .. 

ğa ve diğer milletlerin. ta ı~~ ;e 
hayranlığını celbe layık denn ısla
hat yapmağa muvaffak olmuş~~·. 

Yunanistan da her sahada ahııne 
büyük bir oikbinlikle bakmak imka
nını kendisine bahşedecek derecede 
faaliyet göstermiştir. 

lllfilletler arasında 
Serbest milletler arasında ';"yik 

Oldukları mevkileri yan yana ı11al 
etmekte olan memleketlerimiz mil
letler aileıinin azalan bulunmak ... 
fatile uhdelerine diifen vazifeleri te
mamile müdrik bulunmaktadırlar. 

Bugün bütün dünyanın milletler 
arasmda kat'i bir barışma huaulünü 
ve sulhün kuvvetlenmesini can ve 
gönülden arzu ettiğinde ıüphe edile 
mez. 

Siyasi ricalin hepsi de bu arzuya 
onu tatmine çalışmak ıuretile muka· 
be lede bulurunaktadır. 

Bununla beraber biz Türkler ve 
Yunanlılar münasebetlerimiz üzerin 
de bütün ağırlığı hissedilen bir ma
ziyi tasfiye eden ve tam bir barışma 
yı tahakkuk ettiren ilk milletler ol
dugumıızu az çok bir gururlar mü
şahede etmek hakkına malik_bulunu 
yoruz. Kendimizi diğer . mi!1etlere 
örnek olarak göstermek ıddiasında 
bulunmadığmuzı beyan lüzum gör-
mem. .. 

Bununla beraber bizim gosler-
miş olduğumuz misali henüz mazi
nin tesiri ile biri birinden bili ayrı 
bulunan milletler de takip ettikleri 
takdirde insanlık iileminin muhak
kak surette daha iyi bir atiye doğru 
yol alacağına sahte bir tevazu gÖs· 
tenneksizin inanmağı mümkün ad
dedebiliriz. Balkan milletleri arasm
da mukarenet ve mesai ittiraki temi 
nine matuf bulunan ve henüz bazı 
manialara ve miitküllere çarpmakta 
bulumnaktadır. 

Bu güçlükleri yenebilmek, her 
milletin zihninde eskiden beri yer 
tutınuJ olan ve "kOID§usu daima hak 
sız olduğu halde kendisi daima hak
lı bulunduğu" suretinde ifade edebi
lecek olan vehim ve hayali ortadan 
kaldırmak için daha ne kadar za. 
man geçirmek lazım geldiği tahmin 
edilemez. 

Her ne olursa olıun bu milletler
den biç değilse ikisi yani Türkler 
ve Yunanlılar bu anlaııp yaklaşma
nın, bu mesai iıtirakinin şimdiden 
bir emri vaki halini almıt olduğunu 
tam bir memnuniyetle mÜ§ahede İm 
kanını elde etmiş bulunuyorlar. 

Esasen bu me&ai iştirakini ıırf 
bizim kendi menfaatlarımız amir bu
lunmamaktadır.Zatı aıilanelerin.in ta 
birleri veçhile mukaddes sulh davası 
na sadakat ve merbutiyetimizle, sa· 
mimi itilahmızm yakın şarkla çok 
müessir bir surette hizmet ettiği bu 
sulhün kuvvetlendirilmesi ile cihan 
sulbüna çok büyük bir yardnnda 
bulundugumuzdan eminim. Kadehi
mi yeni Türkiyenin ıan ve §eref aa
hibi reiııin.in ve büyük ıslahatçıonm 
ıerefine kaldırıyorum. 

Kadehimi o Büyük Reisin güzide 
ve mümtaz ~ arkadatlan olan 
ve Türkiyenin çok kıymetli 8afveki
li bulunan siz aziz dostum ile Tevfik 
Rüttü Beyfendinin şereflerine kaldı-Bu !Wy kalabalık bir köydür ve 

hallu mübaclildir çalıtkandır · Ancak 
meskenleri fenad!I" · hkAıı için. ~vel rıy~himi Zab develtlerinin refi
c:e kereste getirilmiş, bunları ıstiyor kai •:ıuhteremeleri ile Tevfik Rüştü 
lar • - Beyfendinin muhterem refikaları şe-

F azlı Beyin •-erdiği cevaba ıro~ refine lıaldınyor •e bu parlak, lhti
iolran itleri tasfiye edilmit olduıru f1UDlı günleri huzurları ve zarafet
cihetle, bu gibi emval ve qya ela )eri ile yükseltmek üzere memleketi
maliyeye devrolunmuıtur. Yal?"' mizi lutfen tqriflerinden dolayı ken 
hu kerestelerin müzayede suretile dilerino tqekkiir ediyorum. 
köylüye satılması temin edilir. Vi· Nihayet kadehimi Türk milleti-
layet bu hususla meşgul olacak!""· nin ve Türk - Yunan dostluğunun 

Hükllmet bu k5ylülere arazı ver sadet ve refahını temenni ederek 
ıniştir. . di kaldırıyorum. 

Bundan başka, köylülerin hır • Başvekilin cevapları 
!ekleri de e•ki mesken ankazmın da '- ı eh Bu da Reis Hazretleri hoşamadi tcmen-
1<endilerirıde b:rakı ması r. '- iJ · t ban nilerinizi izhar vesile.sile kullanmış «Öylülere uzan vade e zıraa -
kasından para alınarak temli~ sure· olduğunuz çok samimi ve hararetli 
tile yapdmas< temin edilece~~ır. iiadelerir.izi ve Türk milleti hakkın-

Bahşayiı ve diğer bazı koylerd':' da kuUnnmış olduğunuz yüksek bir 
aıtma fazla olduğundan, kı- beJ;.ğat\ ~ tıı?irleri bliyük bir has 
ııin ihtiyaçları fazladır. Halbuki bu sasiyetle dinledim. 
ıene az gönderilmiştiı·. Köylülerin Bu güzel ve yüksek sözlerden 
bu dilekleri yeni sene bütçesi ile te- dolayı duyduğum derin minnettarlı-
min edilecektir. ğı beyan ederi";"d • h 

Ş . d"lik hh" ekaletinden Duvmakta o ugum eyecana sa 
mı ı te sı ıye v . · • .;· do•tluk bavasile meşbu şu 

yedek kinin varsa istenecektir. mnn~ ır bul omakb "ım dolayuile 
Köylülerin Çatalca yolu hakkın- muhitte U _ •. g . 

da da dilekleri var. Bu yolun inta· 1 his•ettiğim bu!uk sevınç te İnzi-
d 

.. . ,. .. ü)" mü mam etmektedır. 
sın a evvelce sunstımaıı .gor en l ba .,o_ 1 • h hakkı Bu duygu ar na zatı asıaane erı 

endis açığa ç~karılmrş olup, n . k a .. ldc mesai arkadaşları M.. 
da kanuni takibat yapılmaktadır. ıle. ço ~ uz• . la 

Ç k "k·· ' d rlan mektep biwı Mıbalakovııw• cenap nnm geçen 
a ı· .)Y e yap ı k · · · · tiniz.le sın d ~ .. teahhidin iti terkin- sene ınsm e etım~zı zıyarc .~e-

d 
ın amı, mu rcfl~ndirmiş oldugun~z strada Turk 

en dolayı açıktır. . · bilh A kar eh · 
F az.h B~ bunları ehemmiyp:tle milletının ve ~ssa .. ~. a ş n

. y, ak ibti a !arın nin yaşamış oldugu buyuk coşkun-
nazat . rı dı~kat~ . ~ar ytmç" e l•k !!Ünlerini tabiatile hatırlatmakta-
en1ın edıJecegnıJ beyan e ış v · -• 
ıneb'uslarımız bu mülakatan mem· dır. 
nun olduklarını söyleyerek vilayet Yeni bir devir 
ten ay,.ılmı~lardır. 

Üsküdar H ale Sinemasın<!~ 

Paris Modalıırr 
Mümessili: Klav 13uk. 

Bu ziya!'ct o zaman da söylemiş 
olduğum üzo·e biz!m nazarlarımız ... 
da lıük:'.imetlerimizin devam ve se
batla takip ctınİJ old~ anJ:opna 

\ ~ yokmlaşma siyasetının matlup ve 

malarını tavsiye eylemişlerdir. m•ntıki nelt<esi olmaktan ziyade ı zaferini temine çalışmak mecburiye [ sai arkadaıı M. Mihalakopulos'un 1 ya maruzatta bulunmak üzere Mi
Yunanis!an ile Türkiye~n ve h~tl;\ ti~de _bulunduğ~ iki büyük dna~a I sihhat ve şer:eff~?e kaldırıyor~ j dilli ve Sakız'dan iki heyet ıre)di. 
Akden~~n Şar~ ~~vz~sile ~la- faıdelı sure~te hizmet etmek oldu~ Yunan mille~ının refah• .. •~ Tu~k Urla muhacirlerinin a mak 
mı tarihınde buyuk hır ehemnuyeı nu soylemege hacet yoktur. Bu ıkı • Yunan clostlugunun fcyzu ıkbalı· . . . ~ P 

M. Bakkal lııı§ı ile M. Viyoliki
nin bu teklifleri alkı§lar ile karşılan
mıı, Urla Rum muhacirlerinin nüma 
yİş tertibi reddedilmiştir. Yalnız 
Rum muhacirleri ismet Paşanln A
tinada ikameti esnasında kendisine 
maruDtta bulunmak için bir heyet 
intihap edeceklennq. 

kazanmaia namzet yeni bir devrin dava cihan sulhile devletlerin baki- ne içiyorum. ıslediklerı metıng 
başlangıcı teklinde tecelli etmiıtir. ki müsavatıdır. (Atina Ajansı) ATlNA, 4 - Bu• ada Urla'dım 

Revnak ve ıaşası bilhassa Ma- Birkaç zaman evvel zatiasilanele- İsmet Paşa Hazretlerinin gelen Rumların yapmak istedikleri 
dam Venizelos ile Madam Mibalako rinin bir ecnebi gazetesine vaki o- b nümayiş akin kalmışbr. Muhacir 

b. ı b matbuata eganatı pulosun nazikane huzurlarile ır kat an eyanatınıza büyük bir alaka ile meb'uslardan Çidemoğlunun tertibe 
daha artımı olan o ziyaret esnasın· ittıla kesbettim. Gazeteciye şöyle ATINA, 3 A.A. - i smet Paşa teşebüs ettiği bu nümııyiı bütün c:e-
dadır ki sağlam ve ebedi olmasını te- demiştiniz: Hazretleri saat 16 buçukta Akropol' ıniyctler mümessilleri tarafından 
menni ettiğim Tür k - Yunan dostla "Biz arbk harp yapuıak istemi- 0 gezmi§ler ve M. Ekonomu tara.. prote:ıto edilmİ§tir. 

Türk- Yunan dostluk 
birliği 

ğu binasının temellerini atmış bu- yoruz. Biz Yunanlılar, çok harp fında.n verilen i:zahab dinlemişler- Urla muhacirlerinin hu ·ıeşebhü-
lunduk. maceralan geçiTdik. Ve size yemin- dir: sü üzerine Atina ve Piredeki rnuha- ATlNA 3 - Atina Ticaret 

Odasında yapılan bir içtimada 
bir (Türk - Yunan dostluk bir
liği) tesisine karar verilmiştir. 

lkimiz de siyaset alemindelô le temin ederim ki, Türkiye'de bi· Saat 1,30 da Pöti Pale'de sınui- cir cemiyetleri mümeuilleri "Ehali 
dostlarımrzın müessir yardrmlannı zim gibidir. Şayet, harp tekrar baJ- le y ı.;nan, Türk, ecnebi matbuat mü dosttan,, namındaki salonda bir içti
ve meınleketlerinıiz efkarı umumiye lıyacak olursa herhalde iki devletin messillerini kabul etmiştir. ismet ma yaparak takip edecekleri hattı 
sinin biiyük teşviklerini görerek bu yani Yunaııiatan ve Türkiyenin bita Pap Hazretleri Türk gazetecilerine hareketi lesbit için müzakera.~a bu
İf için çalııbk. Ve bu hususta eli- raf k•lmağa azmedeceklerini size le-- beyanabnda Yunan gazetecilerile lunmu§lardır. Bu içtiına esnasında 
mizden geldiği kadar çalııınaktan min ederim. yaptığı hasbiihali hülisa ederek de- M. Bakkal Yani ile M. V-ıyolalri sfuı: 
bir an bile geri durmıyacağız. Aziz reisı Ye dostum, samimi su- mqtir ki: alarak nümayi• tertibi fikrini takbih 

30 Teşrinievvel 1930 tarihinde rette müteşekkiri olduğum bu ifade "'Gördüğümüz hüsnü kabülden eyleınişler ve Rum muhacirlerinin 
Ankara'da imza etmiı olduğumuz de bulunur ve teminatı verirken bi- ıuütehauis ve müteşekkir olduğumu ismet Paşa ile Tevfik Rüştü Beyi 
ve - haklı görüleceiini ümit ettiğim zİm bissiyatonıza saılikane bir su- söyledim. Mütekabil ziyaretlerimi· teveccühlôrııne bir surette kıırtda

İsmet Paşa ile M. Y enize. 
los birliğin fahri riyasetine ve 
Tevfik Rii't'lÜ Beyle M. Mihala 
kopulos intihap edileceklerdir. 

Birliğin heyeti umumiye içf 
maı bugünlerde yapılacaktır. 

bir arzuya tebeıın - muaaddak nüs- r~.tte tercü~an olmuş olduğunuzu zin manasını tebarüz ettirdim. U- ı 
balarını Atina'da bizzat teati etmek soylemek ısterim. zun bir mücadele devrinden sonra 
istediğim dostluk, uzla§ma, tahkim Bir sene oluyor Balkan memle- aramızda ihtilaf kalmadığını bütün S U L T A N H A M A M J N D A 
ve adli sureti tesviye muahedesi ne- ketlerinde teşekküİ etmİf olan muh cihana ilan ediyoruz. Bu demektir ' 
ticeleri itibarile çok feyizli bir su- telif teşkilatların mümeseilleri vak- ki hal için ve istikbal için iki millet ! YERLİ MALLAR PAZARI KARSISINDA 
rette tezahür eden Türk - Yunan tile aralarında 0 ksdar çok ihtilaflar te dostlukta ve miinıuebetlerinin 1 Sadıkiye Ha11lllda 
dostluğunun temel ta§IDJ teıkil et- mevcut bulunan ve her biri nice her sabada inkişafında istinat bul- ı B • • • 
mektedir. iztiraplar çekmİf olan Balkan millet maktadır.Matbuat ve münevverlerin ırıncı Noter 

Dostluk bin«lfı !erini yekdiğerine yaklaıdırmağa nazik bir vazifesi üzerine dikkatı 
yarayacak çareleri beraberce arayıp celbetim. Son asırlık taJ"ihimizin ! 
bulmak için konferau halinde bu- birçok safahabnda yekdiğerimizle .

1
. El birJiiile kurmut olduğumuz 

bu dostluk binaımın ebediyen de
vam ettiğini bizzat ııörmeği olmasa 
hile - Çünkü böyle bir arzu faniler 
için boı bir temenniden batka bir 
ıey olamaz. - Bu binanın payidar 
olacağmı bilmek ve buna kani ol
mak huıuıundaki arzumu biraz ev
vel ifade ettim. 

Her hangi bir binanın yerinde 
durahilmeıi, senelerin ve devirlerin 
arızalarına karıı koyabilmesi için 
sağlam ve dayanıklı olması icap e
der. 

Bu lüzum bilhasaa ıiyaııi mahiyet 
teki yapılar mevzuu baha olduğu 
zaman kendisini daha kuvvetli bir 
surette hissettirir. Çünkü siyaset 
dünyasında hava ak ıık clefitebilir. 

Ve her halde daha çok mevaim
lerle kaqdaıılır. 

Ciddi 5ebepler 
Aziz dostum Baıvekil Hazretleri 

bizim bu hususla müsterih otm.klı
ğmu:ı: için ciddi sebepler mevcut lıu
lunmaktadır. 

Gözlerimiz önünde yükselen ve 
gittikçe büyümekte olan bina en 
sağlam ve dayanıklı yapılardan biri 
olup her türlü tecrübelere kartı du
rabilecek bir kuvveti haiz bulunmak 
tada. 

Çünkü biz bu yapı için çok iyi 
levazmı kallandık. Bu yapının kuru 
luıunda kullanılan harç dünyanın 
en iyi ve en sağlam çimentosu olan 
menfaat birliğidir. 
Coğrafya ile iktısadiyatın milletler 

arasmdnki münasebetlerde ba§lıca 
amiller rolünü ifa ettikleri müddet
çe Türk - Yunan dostluğunun ati
sinden emin olabiliriz. 

Bu doıtluk daha timdidr n seme
re vernıeğe baıJamıştır. 

Bu dostluk yalnız Türk - Yunan 
münasebetlerine lam bir emniyet ve 
itimat unsuru katmak neticesini ver 
mekle kalmamı§ - bu kadarla kalmış 
oha idi bile bu netice dahi yalnrz 
baıına gayet büyük bir iyilik tqkil 
ederdi .• 

Fakat iki hükumetin el birliğile 
ça.lışınalarma, siyasetlerini telif et
melerine ve beynelmilel siyasetle a
!iilradar birçok lı.ô.diııelerde bir birle
rine kar§ılıklı yardonda bulunmala
rına da imkAıı hisıl etmiştir. 

lıte bundan dolayıdır ki bugüne 
kadar haylı yol alınllllf bulunmak
tadır. 

Bu dostluğu vukuundan enel 
his ve ketfetmiş, istemi§ olanların 
ve bu dostluğa götürecek yolları 
hazırlamış bulunanlıınn ümitlerini 
tahakkuk ettiren Ye emeklerini mü
kafatlandıran bu muhtqem ve çok 
güzel mahsul karımnda gurur ve 1 
iftihar duyabileceklerini söylemekte 
çok haklı bulunuyorsunuz. 

Elde edilen neticeler 
Bu dostluğun iki tarafın da dik

kat ve ihtimamı ile itlenerek karşı
lıklı münasebetlerimizin mülhem bu 
lunduğu samimi itilafa bizi ne su
retle götürmüı old.Oğunu çok sarih 
bir surette tasvir buyurdunuz. 

Filhakika iki komşu ve dost Cüm
huriyetin Hariciye nazırları yaptk
ları rıkir teatilerinde memlcketleri
mizio en yakm menfaatlerinin değ. 
rodan doğruya alakadar bulunduğıı 
meseleler ile yine bu menfatleri ala 
kadar edebilecek umumi mahiyette 
işler karşısında temamile ayni fikir
de bulunduklarını müşahede baıhti. 
yadığıru idrak etmektedirler. 

Bn itilaf bu ahenk tezayüt etmek 
len h.ili kalmıyaca~trr. Şimdiye ka
dar elde edilmit olan neticelerin 
dostane ve biraderaoe teşriki mesai
mizden bcl<lemekte haklı olduğu. 
muz semerelerin ancak mukaddeme
lerini teşkil etmekte olduğıı suretin
de zati asilaneleri tarafından izhar 
olunan kanate iJtir.:.ık ederjm. 

Sarfolunan bütün bu mesainin 
hedefi mes~uliyetlerini ve insani va
zifelerini müdrik olan 1- cieYlet a
damı bilafa•ıla ve fütursuz olarak 1 

rada toplanmışlardı. mücadelede bulunmuşuzdur. 
Bu husuıi mesai ıüphesiz methe Mücadele snfhalarından bahset-

fllyandır. Ve bizim vazifemizi mü· mekte iki hedef vardır. Birisi müs
him bir surette teshil eder. bettir. Milletin mazideki gayretle

Hatirımdadır ki zatiasilaneleri rinden bahsederek kendine itimat 
Ankara'yı ziyaret ettiğiniz esnada telkin etmektir. 
bu faaliyetlere telmih ederek şöyle Hersahada dostluk 
demiştiniz: "Balkan birliğinden ü
mitvarım.. Fakat ba birlik vücııde 
gelmezden ev'fel ve vücude gelinci
ye kadar Türkiye ile Yunanislanın 
hiçbir halde yekdiğeriııe karşı düı
man Yaziyetinde kalmalan mümlriin 
olamayacağını bilmeleri son derece 
haizi eheınmiyetıir." 

Bu sözlere iıtirak etmeği ve on
lara ıu birkaç kelimeyi ilave eyleme 
ii arzu ederim: 

"Filnki hedc:eıin biltneııi lizım. 
dır ki Türkiye ile Yunaniıtan yalnız 
biribirine karıı dütman vaziyetinde 
kalmamakla iktifa etmiyecekler bel
ki gayeleri kendileri için aziz olan 
davaların tahakkuku için elele yürü
yeceklerdir. 

Bu davalar ıunlardır: Balkanlar
da iyi anlqma, cihan sulhü ve dev
letlerin mÜaaVBtı": 

Türk Yunan teşriki 
mesaisi 

Beynelmilel sahadaki devamlı 
Türle - Yunan teıriki meaaisi yalnız 
bir ideale tekabül etmekle kalmaz, 
hu teşriki mesai hali hazırdaki ahval 
ve şeraitin emrettiği bir zarurettir. 
Filvaki cihan ikbsadi bir buhran ge
çirmekte bu buhrandan bilhassa bi
zim kıt'amız müteessir bulunmakta 
ve ne gibi neticeler tevlit edeceği 
malôm bulunmamaktadır. 

En ziyade saliihiyet sahibi dok
törler hastalığı muayene ve tetkik 
ettiler. En maruf teknisiyenler çare
leri ve ilaçları aradılar. Şimdiye ka
dar bunlardan hiç birisi muvaffaki
yetlerile iftihar edebilecek bir iı 
ııöremediler. 

Buhran §Üpbesiz muvakkaıtir. 
Beşeriyetin tekamülünde bir merha
ledir demtk istiyoruzn. Herıey niha 
yet normal bir bal alacakta. Fakat 
bugünkü vaziyet, milletlerden müte 
kabil itimat ve ikhtadi sahada barü
kulide mesai ıre sanı.imi müe .. ir bir 
tqriki mesai iııtemektedir. 

Türkiye ile Yunanistanın bu nok 
tada da menfaatleri yekdiierine uy
maktadır. 

. ~~, kartd•t•cııklan miiJkiille 
n iktibam etmek çarelerini bulmak 
irn ~'."•ı:_ın.~a bir i!-'~iif vücude ge
tırınegı düşünmelennı kendilerine 
bir vazife olarak tahmil etmekt~ 

Reis Hazretleri, sözlerimi bitir: 
mezden ewel bize Atina..'da gösteri] 
miı olan o kadar büyük Ye dostane 
hüsnü kahiilden dolayı hissetmekte 
old~m fev~al~de mİnnottaı·lığı ve 
necıp Yunanısta Rlo eski ve meşhur 
payİtahbnda sizin ınİıafiriniz ol
maktan dolayı duyduğum derin mah 
zuziyetimi beyan etmekliğime mü.aa 
adenizi rica ederim. 

Güz~I mc".'leke~inizden ayrılır
ken bu ıkametin azı.z ve siliıımez b 

T .. k mili a 
lırasını ve ur etinin sanlİm ... 
selimını ve hararetli temenni yatın 

1 

getimıiş olduğum kahraman Yuna ı 
miHetinin sebatki.rane ve harükul~~ 
de faaliyetiııin o kadar mebzul ol: 
nişaneleri karşrsında kalbimi dold.:; 
muı olan çok samimi takdir his&ini 
'beTaherirnde götüreceğiın. 

Zati dovletlerine tekriınatımı, de
vnmlı ve sarsılmaz dostluğumun te
minatını arzederken sU:in yanıba.şı
nızda mümtaz Yunan devlet ada.m
larmı ve Türk· Yuna:ı dostluğunun 
kendisine pek çok Ş"yfer medyun ol 
duğu çok iyi ve çok sevimli mesai 
arkadaşmız M. Mihalekopulos'u se
lamlamakla baht'yarım. 

Kadehimi Şeı-ef!i y ıınanistan 
Rcisicüınhh ~ru Hd ~etlerinin aıhlıati 
ne ve §a sı saa etıne Madam Veni
zelos ile Madam MihaLı.kopulos'un 
ıihhatlerine ve aziz dostum mümtaz 
Yunan Baıvekilile onun küzide me-

Diğeri, menfidir. Mazide biribi
rine düpnan olmuş memleketlerin 
huıumetierini takviye ve tahriktir. 
iki millet arasında yeni bir mücade 
le zemini kalmamıttır. Bilakis her 
ıahada dostluktan bahsediyoruz. 
Eski mücadeleleri hatırlatmakta 
menfi hedef zail olmuştur. 

Matbuattan istediğim bütün ba
lı.iılerinde menfi hedefe t.,.,eccühten 
içtinap ebnektir, yeni vazifeyi ken
di matbuatımn:dan da ;, ... ;-eceğim. 
Ah....ıin inkişafı daha genit itiliflar 
için bize ümit veriyor dedim. Yunan 
gazetecileri bunun manasını sordu
lar. Sarih olarak lıirJey söylemeğe 
imkiin yoktur. 

.Aramızdaki dostluğun beynelmi
lel ahvalin şekline ve yeni şeraite 
göre göstereceği tezahiirat evvel
den biliaemcz... Hüsnü miinawbat1-
ID1Z tarafeyin için kuvvet, emniyet 
ve iıtinat vasıtası olduğu kadar mu
hitimizde ele sulbü takviye eden e
ıaılı bir vasıta olac:akbr. 

Politikanın bütün ruhu iki mille
tin sulh iç.inde inki'8flannı temin 
ve tevsi etmek kanatrdrr. Bütün res 
mi makamlıırdan olduğu kadar biz
aat halk tarafından gördüğümüz 
hüsnü kabülden hep beraber müte
hassis olduk. 

iki millet arasında yeni açılan si ı 
yasi vifak yolunun milletlerimiz ta
rafından tam bir tasvibe mazhar ol
duğunu vazihan görmek mümkün
düı·. 

Ankaradan ve lstanbuldan ayn
lırken halkımız seyahatimize bütün 
teveccüh ve taııvibini ilhak elmİJti. 
Burada da ayni mukabeleyi görmek 
mes'ul adamlar için mucibi İstirahat 
olan bir mazhariyettir. 

Milletler ..,..ındıı mütekabil tak
dir ve saygı, uzwı mücadelelerden 
ıonra şahoan benim ve arkadaşlan
mın muteahilli olduğumuz his ..., 
l:aııaat budur. Biitün tene 1 lortla ba 
hi.u.iyatı tenmiye etıncl<, taııhiir et
tirmek esaıtır. , 

Bunu ancak matbuat yapabilir. 
Yeni nesilleri, yeni lı.iasiyat ve yeni 
anlayııla yetiftinnek liznndar. 

Reisicümhur Hazretleri tarafın
dan Yanan Reiıicümhuruna, yüksek 
talııalan ve milletleri için bütün iyi 
temennilerini ve dostluklarını getir
dim. 

Reisicümhurumuz M. Vcnizelos'a 
Ye M. Mihalakopulos'a dıı selamlarr
ıu ve İyi temennilerini gönderdiler. 

ismet Paşa Hazretleri, Bulgar 
kralmm Balkan konferansı münase
betile lstanb11la geleceğine dair inti
şar eden haber hakkındaki suale. 
Böyle hir şeyden maliiınab olmadığ; 
cevabını vermiş, Balkan konferan 
sından beklenen netice hakkında 
başka bir suale de, bir Balkan an
lllfması i~n çalışılıyor, Türk _ Yu
nan münasebab buna model olacak
t tr0 denlİ§ tir. 

Ba!/flekilin ecnebi gazetelere 
beganaiı 

ATINA, 4 - lomet P- Haz
retleri ecnebi rıazetecilcrini kabul 
ederek beyanatta bulun<'u. 

Ecnebi gazeteciler muhtelif aİlal
ler sordular. Başvekil PB.§8 bilhassa 1 

mübadil ve firari Rumların Türkiye 1 
ye avdet edip edemiyecekleri nokta • 
sı Üzerinde tevakkuf ettiler ve bu . 
sualin sorulması hakkındaki hayret 1 
leıini sakiayaıruyarak dediler ki: 

"- Bu cibilerin vaziyetleri mua
~e ile tayin edilmiştir. Fakat ileri 
de bu da mümkün olabilir. 

AT!NA, 4 - Türk - Yunan mü-ı 
badillerinin miitelmbilen &eTbe.tçe 
• ., •. • ... tleini temin için lsınet p,.18• 

Bir ailenin hukuki ve mali bütün işlerini deruhte eder. 
Emlfilı: ve servetin idaresini üzerine alır. V ekaletname,pro
tesoo mukavele yapar,icar ve istkar koııturatları tanzim eder 

Telefon 2,1656 

Türkiye Ziraat Bankası 
Istanbul Şubesinden: 

Bedeli Mevkii Dönümü 
miizayede 

4-3 Kütüklü 4 

150 Eğdir 17 z 

150 Eı!dir 17 2 

50 l:>orgun 8 

27 Sorgun 32 

23 Sorgun 

Hududu Sahibi Senet No 
8442 

Ş. Kavlakla- (Pazarcık dere bo· 

rın Yakup O. ğaz mahallesin

Kara Hüseyin den Haşim oğul 

oğlu Ahmet larmda:n Ahmet 

Şimalen fıran- Hüseyin biR İ
larlr Ahmet Ce- brahim.) 
nuben Çolak Na· 
sııh. 

Ş. Eğdir yoıu 

Ş.İ. : çalılık gar

Senet !'il c 

8044 
Hacı Ali bey 
.zade Kamil 

ben Sorgun de- Bey Pazarcış 

resi cenubeıı aşağı mahalle· 

Hacı Ali bey den.) 

kerimesi Emi-

ne H. 

Ş. Eğdir yolu 

Ş. 1.: Emine H. 
~aııben çayıır cenu 

benMustafa bey 

Şarkan Hacı Ali 

B. ıkerimesi & 
mine H. Şiına

len ve Gaı;hen 

Mehmet bey ve 

reseleri Cenu

ben Deği<mıesı 

sırtı. 

Şarıkan Değir· 

men sırtı Şi

malen yol Gar· 
ben Hacı Ali B . 
kerimesi Emine 
H. Cenutıen Ma 

hi cari. 
Şarkan mahi ca 
.ri Şimaien Hacı 
Ali B. kızı Emi· 

ne Garben "' 
Cenuben De
ğhmen srrtı. 

Kamil Ahmet ve Hüseyin efendiler Ziraat Bankasına oıan 
hor1;lar1m vermediklerinden dolayi yukarıda evsafı yazılı em

val;. ınerhuneleri tarihi ilandan biır ay sonra talipleri üzerine 

ihalei katiyesi icra kılınmaık" üzere müzayedeye çıkarılmıştır 
Taliplerin Bozüyük icra memurluğuna müracaatlar ilan olu
nur. (2961). 

Muallim Mubahat Bey tarafından -. 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) un 
İDEAL BÜRO ve YENİ MÜŞTERİ 

BULMAK SAN' A Ti 
tserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi m~ha!li· ?\! ı L L ı v ET 
· •MATBAA.Si 
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'N;~a~~ eyzıye Lises· Tel.B.0.4039 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. 
Çocuklarınızı mektebe vermeden evel Feyziye Lisesine müıacaat ediniz. 

Türkiyenin en eski hususi mektebi. Tesis tarihi 1885 

_Kış Yaklaşıyor 
Öksürük, Grip, Romatizma, Bronıit veaafreye .. hep veren sotuk 

ve rütubctli havalar batlayacakr.-. Evinizde bir T E R iti O f E N 
(Thumogene) bulun<lurmakla bütUn bu arazın önüne geçilebilir. 
En küçük bi.r soğuk alğınlığı hi•settilinizde hemen onu kullanınız. 

Kışın, g~üslerine kuru bir TER Jl OJEN (Thermogene) 
koyan bir çok kimseler ııoğuk alj!ınhğını defe.derkr. Çünkü 
"ATE!fi SAÇAN PlYERO" markalı Termojen harareti uvlit eder. 

Türkiyenin bütün eczanelerinde satılır. 

iktisat Vekaletinden: 
Ankarada Tavukçuluk enstitüsü teşçir sahasnda 4191 lira 

bedeli keşifli Su tesisatı 21 gün müddetle aleni münakasaya 
vazolunmuştur. 

Evrakı ienniyesi ve şartnamesi Vekalet muha6eıbesine ve
rilecek Beş lira mükabilinde telsiz telgraf civarında Enstitü
ler inşaat Fen heyetinden verilecektir. 

Münakasaya iştirak edecek talipler ilan edilen bedeli keş
fin % 7 ,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan yazılmış banka mek
tubunu veyahut merkez muhasebedliğine aynı miktarda yatı
rılan paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. Nakit 
teminat kabul edilmeyecektir. 

' Taliplerin ehliyeti fenniye vesikaları ve yukarda yazılı şe
kilde teıııinatlarile birlikte 20 Teşrinievvel 1931 tarihine mü
sacıif Salı güııü saat 15 te ziraat müşteşarlığr kısmında müte
~ekkil İnşaat komisyonuna müracaatları itan olunur. (2765). 

lstanbu) Gümrükleri başmüdürlü
ğünden: 

İstanbul Gümri;kleri için 110 ton lavamarin kömürü ve 826 
çeki meşe oduıotı ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapalı 

2"<'.rf usulil;: mübayaası mükarrerdir, Taliplerin, şartnamelerini 
it•ıh h<.sulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve 424 lira 
olan teminatı mtivakkateyi hamilen 18-10-931 pazar günü saat 
14 t~ Başmüdürlüktcki Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 
(2864). 

Ist. Gümrükleri muha
t aza mü dirliğinden: 

1 -- Miidürliiğümüz için lüzumu olan 160 çeki odun açık 

kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tastikli suretleri müdür
lüğümüzün komisyon kitabetinden alınacaktır. 

~ - Kırdırma müdürlüğümüzde müteşekkil kunılacak 

Alım Satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

~ - Kırdırma 14/ 10; 931 tarihine raslıyan Çarşamba günü 
saat 14 tedir. 

- Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 30 lira mu
vakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel 

komiı;yona gelmeleri. (2702) 

lst. Gümrükleri muha
faza müdirliğinden: 

(Mangal kömürü mübayaası) dır. 
1 - Müdürlüğümüz için lüzum olan 55000 kilo mangal kö

mürü açık kırdırmaya konulmuştur. 
~ - Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri komis

yon kitabetinden alınacaktır. 
3 - Kırdırma kurulacak alrm satım komisyonu tarafından 

yapılacaktır. 

ı - Kırdırma 141 10/931 tarihine raslıyan Çarşamba günü 
saat i 4 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 206 lira 25 
lcuruşluk muvakkat güvenme "teminat,, larile belli 
saatten evvel komisyona gelmeleri. 
İstekliler orada gÖrebilirler. (2701) 

Harita Umum müdürlüğünden: 
Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühen

disliği tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 

12, 13 ve 14 Teşrinievvel 931 tarihlerinde üç gün müsabaka im

tihan yapılacaktır. 

Muhtelif liselerce talebe kanununna tevfikan namzet gös

terilmiş olan efendilerin o tarihlerde sabah saat 8,30 da aşağı

da yazılı liselerden birine müracaatla imtihana iştirak etme

leri lfönmdır. 

Namzetlerin imtihana girebilmeleri için 10-10-931 akşamına 

kadar hüviyet cüzdanları ve lise şahadetnamelerie imtihan 

olacakları lise müdürlüğüne kendilerini kaydettirmeleri mec

buridir. 

Kastamonı, Bursa, Askeri, Kuleli Askeri, İzmir, Ankara, 

Sivas, Kayseri, Samsun, Konya, Trab:~cın, Erkek Liseleri Mü

dürlüklerine müracaat edilmesi lazımdır. 

San' at mektebi 
3 Teşrinievvel 931 cumartesi derslere başlanıyor. Muallim 

Beylerle tale!bemize ilan olunur. (2883). 

MÜHiM VE MÜTENA iLAN.---. 
Maarifin terlikki ve lntİ§'ttıruı ehemmiyet verildiği işbu 20 incı 

asırda Kalamış ve civarında İhamuı caddesinde 77 numaralı köşkte 
asri tahsil ile mütenasip 5 eınıflı Jeylf ve nehari muhtelit 

YENİ lLK MEKTEP 
küşat edildi. Ana terbiye sınıfı da vardır. 3-4-5 inci sınıflarında her 
gUn Fransız muallim tarafından Fransızça okutulmaktadır. 

Hergün sabahleyin saat 8 den 12 ye kadar talebe kayıt olunur. • 

Istanbul Deniz Satın alma komis 
yon undan: 
Kilo 
6000 Kuru üzüm Açlk MUnakasası 13 Birinci Teşrin 931 S.llde 
6000 Kalem Boya malzemesi Aç~ Münakasa6ı 13 Birinci 

Teşrin 931 saat 14 te 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı Malzemenin hizasında 

.gösterilen gün ve saatte açrk münakasası icra olunacağından 
şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
cakların yukarıda yazılı münakasa gün ve saatinde teminatla
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (2644). 

Kocaeli memleket hasta
nesi baş tabipliğinden: 

Hastanemizde 34 der lira ücretli iki kadın hastabakıcıhk 

münhaldir hastabakıcı mektebinden mezun olmak ve hastane
lerde '' 3Stabakıcrlrk etmiş bulunmak şarttır talitılerin vesika 
larile birlkte hastane baştabaetine müracaatları. 

lstanbul Deniz Levazımı Satın Alma 
Komisyonundan: 1 

190 metre mikabı muhtelif kereste: Kapalı zarfla müna-
kasasr: 20 Teşrinievvel 931 salı günü saat 10,30 da. I 

3 Cins Solit çekilmiş bakır boru: Açık ··nakasası: 20 Teş 
rinievvel 931 salı günü saat 14 te. 

Yukarıda cins ve mi:ktan yazılı malzemenin hizasında gös
terilen gi.in ve saatlerde kapalı zarf ve açık münakasa usulle
l"ile münakasa:ları icra olunacağından şartnamesini almak is
tiyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların münakasa giin 
ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada De
niz Satın Alma Komisyonuna müracaatları. (2778). 

1 lstanı1:>u( ii:leledayes! ilanları 1 
Vilayat İdarei Hususiyelerinin 931 senesi bütçelerinin ba

sılması kapalı zarfla münakasaya •konmuştur. Talipler şartna
me almak ve nümunesini görmek için heT gün Levazım Mü
dürliigüne müracaat etmelidirler. Münakasaya girecekler tah
minen 115. forma itibaırile teklif edecekleri ıbedelin yiizdc yedi 
buçu~u nisbetinde ya nakden ve depozito suretile yahut Hiiku 
mctçe müteber tanınmış bankaların birinden getirilecek temi
nat mektubu ile olur. Bu §ekilde teminat ile beraber ihale gü
nü olan 26-10-931 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidir. (2968). 

* * * Arnavut-köyünde Liltfiye mahallesinde küçük ayazma mev-
kiinde 12-25 numaralı hane bir seneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek üzere açık müzayedeye konularak talip zuhur etme
diğinden ihale müddeti 12-10-931 pazartesi gününe temdit edil 
miş olmakla talipler şartnameyi görmek için her gün Levazım 
müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Müzayedeye girmek için 
de 7 liralık teminat lazımdır. Bu teminat ya nakden ve dep~
zito suretile ve yahut hükumetçe müteber tanınmış bankaların 
birinden getirecekleri teminat mektubu ile olur. Bu şekilde te
minat ile beraber yevmi mezkurda saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat edilmelidir. (2969). 

Istanbul limanı sahil sıhhiye mer
kezibaştabipliğinden 
Meııkezimize ait itlafı Far Dubası aleni münakasa suretile 

tamir ettirileceğinden münaaksa günü 12 Teşrinievvel 931 I 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on dört olarak tesbit edil 
miştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Galatada 

Kara Mustafapaşa sokağında Merkezimiz Levazım memuriye
tine münakasaya iştirak etmek üzere <le muayyen günde Mer
kezimizde müteşekkil mübayaa komisyonuna müracaatları 

itan olunur. (2683). 

Dr. HORHORUNi 
Taksim,Zambak sokak No.41. Cilt ve emrazı zühreviyc 

tedavihanesi. Hergün sabahtan akşama kadar. 

Ji"Hl:.K Yl:.KU.l:.~ 

KOCATAS SU 
ARAYINIZ. Şişe ve damacana ile satılır. 

Galata, Fermeneciler 101. Tel. B. O. 549 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek lnkilap Liseleri 

Müessisi: NEBİZADE HAMDİ 

Ana, İlk, Ort. 
Lise k•sımlar · 

Resmi ders programlınm tamamen tatbik eder. Ecnebi lisan tedri;atı, ecnebi mekteplerine kat"ivycn lüzum 
bırakınıyacak bir mukemmeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ,.~ mu· 
rebbikrinden mürekkeptir. Ana ve baba yavrularını l:'\KILAP LiSELERiNE her hu>u-ta tam bir emniyet 
ve huzuru kalple tesl"m edebilirler. ::vıufassol lzahname vereceğiniz adrese gönderilir) 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 2001~ 

Saraçhane batında Münir Paşa konaklarında 
.k.ız ve .t:rkek H • L• 1 • Ana· Hk 
veL~!~~ri ayrıye ıse· erı 0jj~~-

Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanllllfhr. Tedr·sat türkçe, fransızca ve İngilizcedir. 
Talebe sabah evlerinde, mektebin otomobillerile alınır ve akıam aynı vasıta ile evlerine 
ıı-llnderilir. Tedrisat 1 Teşrinievvelde başlamıştır. Her gün 10 dan 18 e kadar müra· 

• 

caat edilebilir . Telefon: 20530 

VERESiYE 
75 

kuruı1 ile 

Tiftik ve Skoç Paltolar Haki ve Blü Pardesüler 

İngiliz KauçukMuşambalar Muflon Krem Trençkotlar 

Fantazi ve Spor Kostümler 

Çocuk Kostüm ve Paltoları 

Podö Peı Mantolar-Spor T ayorler 

Kadın erkek örmeKazaklar 

Spesiyal Köstümlüklerden ismarlama için hususi Salon 

Kadın için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 
makasdar M: Karlo tarafından imal olunur. 

lstanbul Eminönü Köprübaşı No. 15 - 16 KARAKAŞ 

Elbise mağazasına bu ilanı kesip müracaat ediniz. 

Muhterem Muallim 
Hanım ve Beyler 

Renkli Kolay 
ALFABE 

Yeni usuliln, yeni metodun 
yeni yazının piştarrdır. Çocu-

ğa bir ay içinde okut 

mayı öğretir. R<onk

li ve nefistir. Müel

lifi talim ve terbiye 

azasından Ali Hay

dar Beydir. 

Fiatı 19 kuruştur. 

Renkli ilk alfabe ses, hece ve kelime usulleri toplu 
olarak bir arada tatbik edilmi§ resimleri en cazip ve en nefis bir 
alfabedir. 

Talim ve terbiye dairesinin gösterdiği el yazısını bol ve mükem
mel bir sürettc tatbik etmiş gayet güzel ve yeni harflerin ,ah bir 
alfabesidir. İbrahim Hilmi. Fiatı 25 ciltlisi 33 kuruştur. 

Resimli ilk kıraat 
Bugün bütün mekteplerde en ziyade beğenilmiş, büyük makam

larm takdirini kazanmış, hemen her okuyup tatbik edenler tarafın
dan kabul edilmekte bulunmuş en güzel voe en nefis bir kıraat seri
sidir. Kıraatlerimiz içinde özlü yazılıırle hayat bilgisine en uygun ve 
srnıflar arasında en te<lrici ve en mütevazin. o1an bir kıraat seritıi· 
dir. Beş kitaptır. Tamdır. Nefistir. Hilmi kitapbanesinin ne~riyati
dir. Mekteplerden nümunc iıteniklikte derhal gönderilir. 

•••••••• Büyük tenzilat yapılır . ... ••••••• 

Devlet Demiryoltarı İdaresi iıanları 
. 

720 adet bandajın kapalı zarfla münakasası 12, İkinci teşr;n 
931 Perşembe günü saat 15 te İdare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerimizde beşer lira
ya satılmakta olan şartn.ımelerde yazılıdır. (2772). 

TJnutmayınız ki: Bütün dünya, yeni 

Tıraş bıçakla 
nnın mükem
meliyet ini 
tasdi:kte müt 
tefiktir. 

St: YRJSEFAJN 

Merkez acenta: Galata Köprü bt 

11 B. 2362. Şube A. Slrlı:c<i Mlh•' 
dar zade han 2. 2740. 

PİRE-İSKENDER1YE 
POSTASI 

(ANKARA) 6 Teşrinevve 
Salı 10 da Galata Rıhtt 
mından kalkacaktrr. 

~~~~~~~~~~--

6 Teşrinievvel Salı Tralr 
zon Postası yaprlmıyacai 
tır. 

İdarece aşağıda ismi ya 
zıh malzeme pazarlık il' 
satın alınacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 5-10-931 saat 16,3 
27 tane payanda borusu 

350 tane Ko~se borus 
talibi üzerindedir, (2960). 

KARADENİZ 
POST ASI 

Samsun 
5 v ;.~: ~ ~ 1 Pazartesi 

gunu akşamı Sirkeci
den hareketle (Zonguldai< 
İnebolu, Evrenye, Samsu~ 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rı 
ze ve Hope~ gidecektir 

VATAN 
7 T. evvel 

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

Fazla tafsilat için Sir 
keci Yelkenci hanmdalt 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

MÜCEVHERAT SATIŞI~ 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Huk~ 

Mahkemesin.den: Terekesine ınaı; 
kemece vazıyet olunan Sadri esJı.1 
merhum Sait Paııa zevcesi nıiite" 
veffiye Vasfiye Hanıma ait .,,,... 
cevherat 30 Eyh11 1931 tarihinde~ 
itibaren bir hafta müddetk Şetır~ 
maneti Sandal Bedesteninde teşlı' 
edildikten sonra 8 TeşrinieV';1 
1931 Perşembe günü saat 14 
açık arttırma suretile satılacaı.-tı11 
Talip olanların mezkur gün ve s:ı' 

b~· te Sandal Bedesteninde hazır 

lunmalarr lüzumu ilan olunur. 

lstlanbuı DefterdariığıJı' 
dan: 

Kiralık dükkan No. 409,41Q, 
Topane mektep altı senelır 
kirası 108 lira, kiralamak t'

1 çık arttırma 8 Teşrinievvel 93 

P b ·· ·· ıs t~ erşem e gunu saat 
Defterdarlıkta. (M - 931/147

) 

(2511)' 
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Mll.LIYET MATBMS 


