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Attro,,.ıt1 .. ~ 

Türk -Yunan mukavelelerinin 
musaddak suretleri çok 

samimi bir surette teati edildi 
M. Venizelos diyor ki: ismet Paşanın cevabı: . 

"Türk ·Yunan dostluğu bu 
musaddak suretlerin teati
sine mt.._h laç değildi.,, 

"Bütün dünya halkı dost· 
luğumuzun samimtliğini 
öğrenmiş bulunuyor.,, 

M. Venızelosıın evinde: iki Başflekil yangrına 

ismet Pş. Yunan meclisinde tezahüratla karşılandı 
Başvekilimizin, Yunan meclisi reisinin nutukları 

Koınitecilere lanet 
•••••••• 

f ürkiyede Mustafa Kemal'in. eseri, 
inkılabın ruhu öldürülemez! 

lsmet Paşaya atdacak lcu~- olan cezuım, kendi kendine 
§Unlar Türk milletinin bu azız verdi. Onunla hemfikir olanla-

' d' B ·· rın akıbetleri de elbette aynı 
Çocug" unu öldürebilir 1• u. o- il · h 'k 
l T k olacak.. Bu kati en ta rı e-iitn; §Üphe yok ki, üı ıye 
~ıalkı irin milli bir matem, umu den tetkilat, acaba caniyane te-

• d F k t •ebbüslerile batkalanna ve hat 
illi bir musibet olur u. • a • ahakkukun 

k ti müdafaa ve t aça caniler bundan ne kazanaca • f 1 k 
lıırdı? Şahıalar ölür, müeueıe- lıştıkları ideale ne ena ı yap
ler yıkılır, ancak fikirler yürür! tığını ne zararlar verdiğini dü
lY tünüy'or mu?HerbaldeTürk mil 
nerkes inansın ki, dünyanın en Jetini mutlak olarak, hareket· 
büyük kudreti Türkiyede f t M · kı ıiz hararetaiz, kan•IZ arze • 

ustafa Kemalin. eserini, in • m:k ahmaklığın en büyüğü: 
lahın ruhunu öldüremez. . dür.' Şuurlu bir milletin azizl;rı 

ATlNA, 5 (A.A.) - lamet 
Paşa M. Venizeloa, Tevfik Rüt 
tü B., M. Mihalakopulos, Tür· 
kiyenin Atina sefiri Eniı Bey 
ve Yunanistanın Türkiye sefiri 
M. Polychroniadiı, Yunan Ha
riciye nezareti umum müdürle
rinden M. Mavroudis, siyasi it 
le.- müdürü M. Georges Melas, 
Ankaradan gelmit olan Harici 
ye vekaleti umum müdürlerin· 
den Cevat ve Kemal Aziz Bey· 
ler bu sabah saat onda Harici
ye nezareti binasında toplan.. 
JDfflar ve saat 11 e kadar içti· 
ma halinde kalmııla.rcbr. Bun· 
dan sonra Y'wıan Hariciye ne> 
zareli erkim ile Türk ve Yu· 
nau matbuat müntesiplerinin 
beklemekte olduklan batka bir 
salona geçmitlerdir. Burada 
Türk • Yunau mukavelename· 
!erinin muaaddak ıuretlerini te 
ati etmitlerdir. 

M. Veni.ıelo.san sözleri Lozan kahramanına çevri• )e, mukaddesatile; o kadar lau· 
len bu caniyane kara~; ef.ka~ balice oynanamaz. 
ııınumiyemizde çok şıddetlı bır 1 Bu it bittikten ıonra M. Ve. 
nef d d Mem Türkiye kurduğu rejim i e, nı'zeloa, lsmet Pa•aya hitaben 

ret vem" fialuyan ır 1• dd · · i h d t • 
l 1 asaari ha e IDei!l sıyaı u u .. 1 . .. 1 . ti eketin her tarafından ge en .. b" h fU 102 en ıoy emıt r: 
trıaJum• at bu nefretin yüksek )arile normal ır ayal ve 9era· « Gün geçtikçe daha fazla 

• ba it içinde yaıaınaktadır. Ondan · "I J Tü k 
derecesini gösteriyor. . AC;a . ki lıkl . t ld kuvvetle~ıp sag am aşım r -
ın-lekette komı"tecilenn ıbtı· batk• feda r _ar 1~ ey~ e Yunan dostluğu bu musaddak 

-... b rin elleri kınlmaga, dıllen kop· · · h d taslarını uyandıran, onlara u.
1 

d suretlerin teatısıne mu taç e-
iın mağa mahkilm ur. Ç" kü b k lele · cealll"etı' veren ne sebep ve ı ğildi. un u mu ave n 

1 t Siirt Meb'usu • k ld 
er vv? Bunları, bilhaıs• ~e • miiletlerimız ço evve en 
kik etmek mecburiyetiw:leyı:ı. MAHMUT ruhlarile tasdik etmiş bulun-

- maktadır. Herhalde bu mua· 
Öteden beri biliy~r~uk: - mele ve rasimeyi de yapıp bi· 

Meınıeket hududu barıcınd~ Meksikada kıyamlar tirmiş olmakla bahtiyar bulu-
bir takım Ermeni komitelen, MEKSIKOı 4 A.A. - Gualu- nuyoruz." 
l'iirkiye aleyhinde çalıtıyorl':r. chin'de Çinliler aleyhinde vuku bu· ismet Paşanın cevabı 
Son zamanlarda bu faaliyetın b. la esnaımda bir Çinli 

Ani 1 lan ır yam ismet P••a fU cevabı vermit llrttığmı da biliyonIZ· aşı 1" ölınüı, birçok Meksikalı ve Çinli -. 
Yor ki bu hainler, hoıet Pat•· yaral•nınııtır. Şehre müteveccihen tir. 
Dın A~rupa seyahatini fırsat Meksika kıtaatı yola çıkarılmııtır. « Büt~. dün>:a halkı _karşı· 
bilerek, tatbikat aabasma geç- sında soylemış oldugumuz 
inek iatemiıler ... Faka~ ıa~~Uı· ,. .. -----------,, , sözlerden so~a artık herkes 
ın"Quı dikkati ve oıilletın guz~ı , Atinada abnan 
talii yüzünden alınan son netı: • 
eeler bir daha gösterdi ~· yenı Netıceler 
l'ürkiye komitecilerin cınayet· ı 
lerine artık sahne olamaz. j ATlNA, (Husus! muha-

ş 1 T .. ki b' 'mı'zden) : Semıh Strar-u da ayrı bir mese e: ur ırı • . . 
Yede hundan böyle tutuna~aya ter Yunanlı ?Jdug~ ıçın 
~ • ·ıı laıne mu"sabakaya gırmedı: Hak-~agını anlayan katı er, se . o 
ti hudutlarımızın ötesindeJ? kı beşinci oldu.Haydar 1,8 
lneınleketlerde buluyorlar. Sı· atlayarak ikinci oldu. V: er: 

• .. riınle sı' Gu'"/Iede 12,78 ile be. şıncı Yaai hürriyeti siyası muc • ı k 
ıin h" · '. ok iyı' anlarız. oldu. Mehmet on bın _ o-

ınıayesını ç . I d o-ına 
Fakat san'atleri, ınesl~kl~:'"1~· şarken saha a aya., 
"'a:ı:ifeleri sadece adam ol~.u~· ı kramp girdi ve bayıldı. 
inekten ibaret olan ve bu huvı· Hstahaneye kaldırdı~. Şıh
Y_etleıi meıkUk bulunın:aya~ k_a 

1 
bati eyidir. M. Ve~ı.;elos 

lıliere 0 kadar geniş bır h~rrı-
1 

Mehmeti ziyaret ettı ve ha 
Yet vermekteki sebep ve ınan~· tırwı sordu. 

dcstluğumuzun samimiliğini 
öğrenmiş bulunuyor. Bununla 
beraber Türk-Yunan mukave
lelerinin musaddak suretleri
nin teatisi ilasından büyük bir 
memnuniyet duyduğumuz e
hemmiyetli bir hareket ve me
rasim mahiyetini haiz bulun
maktadr.» 

M. Venizelos, lımet Pata ve 

"Sizin şahaın za itimadımız 
vardır. Saı-fettiğiniz gayretler
den dolayı duyduğumuz takdir 
ve hayranlık hislerini ıize iz. 
har ediyoruz. Sizin tahıslarımz 
dostluğumuzun kıymet ve me
ta.neti için fevkalade teminat 
9eklini almıştır. Sıhhatinize İç· 
mekle bahtiyarım . ., 

M. Venize.Jos verdiği cevap
ta teşekkürlerini bildirmit ve 
TevfikRüttü Beyfendinin 1927 
senesinden itibaren kendiıi için 
çok kıymetli bir mesai arkada- · 
tı olduğunu ilave etmiştir. M. 
Mihalakopulos rahatıızlığı do
layısile Cenevredeki klmikler
den birinde bulunduğu ıırada 
Tevfik Rüttü Beyin gelerek ha 

• tınıu sonnut olduğunu hatır
Jatınış, Türk. Yunan anlatma 
ımın esaslarını işte o zaman 
Tevfik Rüttü Beyle birlikte 
kurmut olduldarmı beyanı ede> 
rek demiştir ki: 

Türle w t"anan gazetecileri 
bir arada" 

diğer nazırlar kadehlerini kal
dırarak Türk - Yunan dostlu
ğunun sağlamlığı terefine iç.
mitlerdir. 

Bundan sonra İsmet Pa.ta 
M. Mihalakopuloıa doğru dö
nerek Y uııan Hariciye nazın
nın basiret ve kıyasetinden tak 
dirle bahıetmif, M. Mihalako
puloıla birlikte çalıtmış of :Ua
amdan dolayı tetekkür etmit 
ve demiıtir ki: 

"Bt1 esaslar 1927 tarihinde 
siyasiyata ait menfaatlerden 
değil, fakat politikadau uzak 
bulunmakta olan M. V enize
loı tarafından da taıvip edil. 
mittir. O zaman ba,lamıı oldu 
ğumuz eserin bugün tamam
lanmasına tahit olmakla mem 
nun ve bahtiyar bulunuyoruz.,, 

M. Mihalakopulos sözlerini 
bitireceği sırada kadehini kal
dırarak Tevfik Rüttü Beyin 
aıhhatine içmiıtir. 

M. Venizelos Tevfik Rüttü 
Beye hitaben fU sözleri aöyle
mittir: 

"lamel Patanın M. Mihala
kopulos hakkında ıarfetmit ol 
duğu ıözler benim de size kar
tı duyduğum hisleri ifade et

(Devamı beşinci sahifede) 

Y.~ aklımız ermezse, mazur go-ıl~· ------•B•u·'r•h•a .. n __ _ 
l'\llnıeliyiz. Solda .staduomdakl lcalabalık, sağda Türkler geçerken 

U.ı • ....... at " Yazı Mldtirll 
El& lzDT 

_( 
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• 
Istanbul bugün kurtu-
luşunu tes'it ediyor 

8 sene evvel bugün İstanbul istila 
afetinden ebediyyen kurtulmuştu 

Buııün lstanbulua duıman çi:.me 
!erinden kurtuluıunun 8 İnci yıldö-
nümünü idrak ediyonu. lıtanbulun l 
bu en büyük bayramı evvelce nqret 1 
tiiimlz proıır11111 mucibince, fe.,,lıali
cle ıneraıimle tesit edilecektir. 

923 aeneai teırinievvelinde 1 •lan· 
bula dahil olacak ordumuzun bir fır. 
kaaı miralay Hüaeyin Hüsnü Emir 
B. kumandasında 2 tqrinievvel akta 
IDl Boıtancıya vaıd olmuıtu. Bu ıne 
aut haber aenelerce itgal altında ia
tİrap çeken lıtanbullular1n kalple· 
rinde emsalaiz bir aeYinç uyandır
rnıttı. Demir fırka bir ııece Bostancı 
ve bir ııece de Kadıköy ve Uıküdar 
havaliainde kaldıktan sonra kalıra· 
nıan ordumuz 6 teırinievnl alı sa
balu lstanbula girmİftİ. O ııün bü-
tünlıtanbul bir sevinç clalııası ilt -
çalkanıyor, lrurtancı orduyu 'bain· ..,... ;z;:__ ...... ..._ _ _,,,, 
ııa ba11yordu. 

Seyriıefain idareainin Pendik n. Sekiz sııtDI! evvel ouglJn ordumu 
puru ile kolordu kumandanı Şükrü zun b•§ımla f'brimi:ı,, girmiş olan 
Naili Pt ve ordusu Sirkeci nbtımın ŞOKRU NAİLİ PŞ. 
da karaya çıkmlftı. Rıhtımda ııözyaı 1 i.tildil ınaclalya11 talik merasimi ya· 
ları araımda merasim yapılmıt ve pılacaktır. 

kurbanlar keıilmiıti. D<mir fırka D .. 1 ç.. l l d 
Gülbane parkmm geniı yolunda top ara ı unun u arı at1et 
lannuı ve yÜrüyüı nizamı halinde Darülfünun Emanetinden: Darül 
aaat 14 de hareket ederek Takıime fünun Fakültelerine menıup talebe
kadar ııitıniıti. nin buııün icra kıl.anacak ..-asİnH 
O ııün bütün lıtanbul, lıtildil cad- iıtink etmek ;;...., ... t dokuzda 
deai ıanb Türk bayraldan ile donan- Darülfünun merkez binatıncla behe
rnıt, ukerleriıniz geçerken konfeti mebal hazır bulunmalan lüzumu i
ve çiçek yağmuruna tutulınuıtu. lan olunur. 
Bütün caddeler alkq tufanı içinde ___ ....,. ____ _ 
idi. 

Bugünkü merasim 

Bugün de Sulıan Ahınetten T aJr. 
ıiıne Kaoar yapılacak geçit resmi 
fevkalade olacaktır. Bugün bütün 
mektepler tatildir. Talebe meraıİnM 
iıtirak edecektir. Darülfünun da 
bütün hazırlıldannı ilmıal etmiıtir. 

Saat 15 de de Edimekapıdaki 
tebitliiin kütat reııni yapılacaktır. 
Bu merasime bütün lıtanbullular 
davetlidir. Taluimde nutuk aöylene
cek tribünün in1911 ikmal edilınittir. 

Resmf taül yok! 
Buııün daireler noarnen tatil de

lildir. Ancak muhtelif meraıiın do
layıtı ile bunlara birçok memurlar 
da merasime iıtirak edecelderlnden 
bunlar mezun addolunacaklardır. 

lstikldl madalga.sı 
Bngün saat on dörtte Vili.yette 

Mareşal Petain Ame
ri!~aya gidiyor 

ORAN, 4 A.A. - Mareıal Pe· 
tain'in riya.eti altında olaralc Ame
rika iıtildi.linin yüzüncü ıenei dev· 
riyeoi ıenliklerine itlirak edecek o
lan Franıız heyetini hi.mil bulunan 
Duguesne ve Luffran zırhlıları saat 
11,30 da demir alarak Cebelitarık; 
doğru hareket etmiılerdir. 

Amerikan bütçesin
deki açık 

VASHINGTON, 4. A.A.- Mali oeı>e 
ııin ilk 3 •Jına ait bütçe •çriı 380,495,00l 
doları bulmaktadır. Açık mikda.n vePgi· 
leri.n arttırıhnaal auretile a:ıaltılmadıiı 
takdirde bütün •eneye ait açıim bir bu· 
cuk mll,.ar dolara Mlii olacaiı z•nnedil· 

m•lr.tebir. 



Siyasi tefrika: 43 • •• 

KA A BiR GUN 
lstanbul nasıl işgal edildi? 

A:ıls Hitlagl 

ispanyada 
intihabat 

ı Amele 
Fırkası 

Nazifin bir mektubu 
Onun tutulmaz heyecanlarından 
biri belki benim zara)'.ıma olmuştur 

Süleyman Nazif, pek az z:a-ı ırermek istemem. Çünkü ha
man sonra paditahlık koltuğu- ~iY_etfürutlak bence h~miyet
na oturacak bir adamm kartı- sızlikten daha ataiı brr teY· 
aında "O padiıaha kartı ıöo- dir. Ben o kara günde o bir
lümde pek te hiui tükran bula kaç. aa.tın karalar~en ıu~a 
mıyorum,, diyecek kadar per· ve ihtıyanma salııp deiildım. 
vuız ve lnııilizlerin lstanbula Yukarda saydıtım ~lkıı~ar, 
dehtet saçtıktan bir zamanda bayraklar, takı zaferlen beniku 
hitabesile Türk ve islim ile- durtmut çddırtnuttı. Fakat 
ınini heyecana getirecek kadar sen ~ s~tırlann in~tu ~esi 
yılmaz ohnuıtur. :ıe • mtıtar etmesmdeki mah-

Süleyman Naz:ifin bu tutu' mru ıre bu mahz:u~. haya~ 
maz heyecanlarından biri bel- :a ne kadar tehlıkelı ve. muh 
ki benim zararıma ohnuıtur ık olduğunu evvelden bılerek 
Ben onu hayatım için bir ifti- e her feyİ göze alarak - mü-
har olarak saklıyorum ve mer- saa.de ettin. ~lı~ının ye~d~ 
bumun başka günahını bilmi- ve ıcabmda hiç bır darbeyı esır 

gemediğioi sftlİ. yakından ta
nıyanlar temin ediyorlardı. 

yon•aı. 

Milli hükiimetimiz İltanbu 
la girinciye kadar "Kara bir 
aün kitabesini bankada saklı-• ,, 1 . 
yacağmı ve milli kuvvet enn 
zaferinden sonra çıkararak it
gal facialarına dair yazacağı 
kitaba mukaddeme yapacağını 
merhum söylemitti. Fakat ga 
liba vakit bulamadı, yahut 
başladığı eseri bitiremedi. Yal 
nız 18 eylul 1338 tarihli Heri 
.Jazetesinde şöyle mektup De§

r;mişti: 

Yüzbaşı Aziz Hüdayi 
Beye 

Her manasile Aziz vatan
Jaş, 

Fakat kalemin üç, bet cılız 
satırı , çizmiyecek kadar bir te 
reddüdü, bir zaafı neden gös
terdi? .• 

O vak'anm şahitleri olan ar 
kadaşlanndan, sen daha secni 
belada iken, ititmittim: 

- Bilirim, bu birkaç satırın 
ne§rine müsaade muhataralı
dır. Fakat namusu milli kale
mime vez:aifi resmiyenin fev
kinde bir vazifeye itaat emre
der. 

Demıiııin. Sen o gün o ha 
reketin ve bu sözünle namusu 
millimizin celidetkir ve feda. 
kir timsali oldun.. Hatta ye • 
gine timaali.. Fetih askerleri

Kısmi intihabat nasıl 
neticelendi? 

MADRIT. 4. A.A.- M. Mellô&du Al· 
•arncl- m.iiohal kalan Cort•• aut.it 
ir:ia 7apılaa iat.ih.ap, büyük bir aakUn •• 
alsW hir 1 .. lı: içinde itta edilmiıtir. 

S...t 15,30 .cla müat.hiplerd•• birçoia 
h•nÜ re7lerini ••rmit deiildiler. Müa
talUpl•ri c.imha.riyetpwYeler aamaediııe 

~ Yen.efe cla.-et .dea lnhala.rla mi.

sn•a tak.at_. P•erto del Sold .. seç
mifler Ye birçok delikaolılar, M.. Co~aio 
aaa l .. iD.de riaal.ı.r claflt.nutludrr. le
p.aa7ol aalibia.lnneNe men.ı•p bir otom• 
bUia de M. Co•aio- propasandaıuu 

J'•P•alcta elcluia sirii.lmGıtiir. 
Hiçhir Uıdiıe o1mamıt•• da yia.• cawl· 

ııı.a.n. 4-riyeler sezm.ekteclir. 
Bu Maada •ÖrlMmeıje t•J'•• bir hadi.le 

ot.aqt.r : iki sea.9 lat, a.çenlerde mec 

Us tarafmdaa lr.adıalara intilaap Mklaam 
...... edil•lt oldui-• "•ri ıü.r_..k iati· 
laap paalanm: 1Mlt..-.lııal r•J' aaıu:lıima 
atmak •uuuıunda iırar etmitlerdir. K .. 
clileriai. Hndan yazseçirm.M: içia kaylı 

salı.met pkilmiıtir. 

Malıtelif iatilıap biirolanncla yapılaa 

bir türn .. M. Coııionun en batta ıel
mek.te Ye raldbi Prim.o de Ri.-eraya ıeç
mekte olduiunu ıöıtermeie ki..fidir. 

M. Alca.la Zamora. reyini .-erdikten 

ıoara bq.-ekalet claireıine ıiderek p .. 
nün itleri a ..... ..ı olmuıtur. 

lntibababn ne ıuretle cereyan etmekte 

olduiuna dair ıorulaıı bir wale ce.-abeo, 
ki.tibi u.mumt, intihabatın ıükVn içinde 
de normal bir aurette devam etmit oldu

iunu aö:rlem.iıtir. 

MADRIT, 4 A. A. - Cümhuri
yetçi Soıyaliıt koalisyonunun nam
zeti M. Co11io 56,000,491 reyle 
meb'uı intihap edilmiştir. Sağcenah 

fırkalarının namzeti M. Primo de 
Rivera, 28,000,Sıs ve komünistlerin 
namzeti 5983, rey almıtlardır. 

Bir çok kafilelere ayrılmıt olan 
bazı kimseler caddeden geçmekte 
olan M. Primo de Rivera'nm otODlO 
bilini yakmaia kalkqmışlardır. Za
bıta bunların üzerine hücum mecbu 
riyetinde kalmqta. 

MADRIT, 4. A.A.- Saat 8 denberi, 
batka yerlerde iatibap edilm.it olan m.b' Seninle biraz: hasbihal et

mek isterim. Öyle zannediyo
rum ki ben bu Sll'ada senden 
bahsetmiyecek olursam, on ye 
di gündenberi, vatanımızm u
fuklarından taşan esvah tadi
te bir noksan turyan edecek, 
sen şimdi nerede ve ne ile met 
gul olunan ol, beni bet da
kika dinlemek lutfunda yir.e 
lutfen bulunur musun: 

nin bet yüz senelik tekbirlerini u•lard..n .a.bel kalan .. obaolulklar •·in 
h 2S İntihar dairesinde intihabat icra edil· 

Kaç sene oluyor bilmem! •. 

susturan alkıılar, levül amt 
isli.mm birkaç saat batını önü 
ne eğdirmİ§ olan bayraklar 
ve altından bizimkiler :ıeçmi

mittir. Mücadele. pek ok.adar ıiddetli 
olnaaıruttrr. M.anıafilı, dün alq.am ye •• 
ce Madırittıe ıai cenah. rıamzecli M. ele 

RiYera Ue cümhüriretçil•r namudi M. 

yen takı zaferler senin önünde Coııio a.ruıada bir~ok arbedel•r olmuı 

d 1 ·u • bir taraf "Yaıaırn de Rl•era" diier ta. ve hucu ile eg"il i er. Mı etı-
Y raf ta ~'Yaı•••• d'ımbori7et"; diye bain'-

nin o günkü talii kadar siyah nutbr. 
bir zindandan bu manzarayı Döiü,me da olmut"" da aior aa .. tte 
temaşa etmek I kimbilir ı ne ka yualanan yoktur. Öi(e Takti, Tillyetler 
dar botuna gitmistir !.. de de bir ki..diıe •ulcuuna dair hiçbir lıa-
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Senelik konferansında 
bir hadise 

LONDRA, 5 A.A. - Amele fır· 
kaımm 37 nci ıenelik konferan11 bu 
cün Scarborougb'ta açılmııtır. Kon 
feranıta 800 murahhas hazır bulun 
muıtur. 

içtima salonunun dı,mdaki kum 
luia Mechul bir el tarafından 'Sos
yaliıtlik tahrip ve imha dem•ktir" 
kelimelerinin yazıldığı görülmiif
tür. Murabbaılardan biri bu yazıyı 
".!loıyaliıtlik inta .-e tanzim demek· 
tir teldine koymoftur . ., 

M. Mac Donald 
Londraga döndü 

LONDRA, 5 A.A. - M.. Mac 
Donald M. Lloyd George'la rivaye
te cöre aiyaai vaziyet baldanda ııö
rii)mek üzere bu aabah Cburt'a 
citmiıtir. 

M. Mac Donald dün Batvekalet 
dairesine geldikten aonra M. Her
bert Samuel kendiıini ziyaret ede
rek Liberal fırkasının en son vaziye 
ti hakkında maliimat verrniıtir. 

Liberaller fırkasının bu vaziyeti
nin öğleden sonra toplanacak nazır
lar mecliıinde mevzuu bahıolacaiı 
söylenmektedir. 

Liberal fırkasında ikilik 
LONDRA. 4 A.A. - Liberal fır i 

kası azası arasında cıkan ikilik daha 
bariz şekil alacak ğibi görünmekte- 1 

dir. Çünkü sör John Simon ahbapla 
rı ile kendi~inin ayrı bir teşkilit VÜ 1 

cude ııetirmtk üzere olduklarını dün 
aktam söylemiı ve demittir ki: 

Şu 11rada memleketin yapacaiı 
en iyi tey M. Mac Donald'a emni
yet ve itimat göstermekten ibaret• 
tir. 

Lort Reading'in seyahati 
PARIS, 4 A.A. - aHriciye Na. 

zareti, Lort Reading ile M. Briand' 
ın çarpnlba günü Pariıte mülakatta 
bulunacaklannr teyit etmektedir. 

3 perdelik bir piyes: 
"Napolyon,, 

PARIS, 4 A.A. - Tepiniaani 
ayında Pariıte Muuolini Forzane'· 
nun 3 perdeli~ "N apolyon" iııminde 
ki eseri temıil edileCektir. Kahra
man Korsikalmın rolünü Gemier i• 
fa edecektir. Bu piyeıte kadın ola
rak ancak Loetitia ile Hertenıe tem 
ıil olunacaktır. 

M. Brüning de 
Gidiyor 
M. Laval'den sonra 
Amerikaya gidecek 

V AŞINGTON, 4 A. A. - Milli 
cümhuriyetçi mmtakavi komite icra 
heyeti müdürü M. Ducas'a nazaran, 
M. ı.Aval'in ziyaretini müteakip M. 
Brüninır'te Washington'• gidecek
tir. 

T unusta bir ev yıkıldı 
TUNUS, 4. A.A.-- Kairoua.n la.a.-ali.•ia 

de Y•İ&n ıiddetli f'aimurlann t .. iri&. 
bir ev yılalmıfbr. E.-in İçind• bulu.nan 

s.aüz kiti öfmilıtür. 

M. Poincare'nin 
vaziyeti 

PARIS, 4. A.A. - M. 

sıhhi 

nekahat dnreıi, ecnebi •emlelı:etlerd• 

dolat•• ... ,i.a.Lar h.ili..fıaa . olara, tabü l.ıir 
aur-ette dnaın etmektM.ir. A•cak M. 
Poinca ... J'Orl"llJI dütm.•m•k içim .-.lr. 
yerlere aitmü:tea çekinmektedir. 
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Gazi Hz. nin lstanbullula · 
nakkmdaki kıymetli iltifatlı -
nm ihtiva eden nutuklarının 

mermere hakkettirildiğini yaz 
mı§tık. Dün bu kitabe şehir 
meclisindeki yerine konmuş

tur. 

Balkanyat müsa aka' 
ları nihayet buldu 

Hediyeleri Prens Kirli tevzi etti .. 
SOFY A 6 (A.A.) - Bir haf 

tadan beri devam eden Balkan 
yat müsabakası bitmiıtir. Gece 
verilen resmi bir ziyafette ko
mite reisleri Türk, Yuıı.n, Yu 
goslav aefirlerile Dahiliye, Har 
biye, Maarif nazırlan profesör 
ler ve erkim lıükiimet hazır 
bulunmuılardrr •• 

beynelmilel olimpiyat r'
Kont Bayyalatunun tebrik ~~ 
grafı okunduktan sonra Y llP"' 

blara madalya ve bayrakları 
ııoılavlara kabartma bir GP" 

bize üç kupa hediye verildi. 

Ziyafetin hitamında Pr# ' 
Kirli ıalona ıelerek bizzat tt' 
zü mükifat yaprmftır. 

Türkiyenin ittirak ettiii 1111 

müsabek•d• kılmçta bir 
0 

Kom\te reiıi M. Çaprqikof, 
ilk nutku irat ederek müsabaka 
tarın hakiki ıpor arkadatbiı İ· 
çinde seçtiğini, komtu menıle
ketlerin her birlerile koklat· 
mak fıraatmı bulduğunu, itti
rak eden milletlere minnettar 
bulunduğunu ve gelecek Bal
kanyatın hangi memlekette ya 
pılırsa Bulgarları kendi kucak 
larında bulunacaklarını söyle
dikten ıonra Türkiye, Yuna
nistan Reiaicümhurlan ve Yu· 
goslavya kralı ıerefine kadeh
lerini kaldırmıtlar ve martlar 
çalınırken bura sesleri yüksel

yonluk, futbol birincilik, ~ 
rimcleki müsahakalarmda iiq 
kincilik. Birincilik umumi tıı' 
nifinde bir üçtinciilük almıt" 

Birincilere altm, ikincilere.~ t~ 
müı, üçüncülere brons ma~ gi 
ya verilmittir. Takım birinJ gl 
rine ayrıca kupa verilmiıtir. a 

mittir. 

Türkiye, Yunan, Yugosla 
ya sefirleri ile kafile reiılerid 
ve Anadolu Ajansının muh 
ri ve Bulııar federasyonu falıl' 
azası Şerafeddin Beye birer I' 
ref madalyası verilmi§tir. 

Türk futbol ve eskrim kaf~ Yunan sefiri bu nutka cevap 
vermiş, Ceneral Lazarol Bul
garca, Federasyon reisi M. lva 
nof ve kafile reisleri nutuklarla 

si yarın, birinci.lt!I' de öbür gil t 
lstanbula hareket edecekltl 
dir. li 

T rabzonda evlerde soba kuruldu ' t 
TRABZON 5 A.A. - Fırtına, yağmur ve clailara düten kar adı'; , ruhn y- r 

ile Trabzonda berkcı palto giymit ve evl"':~e ~ ku u,tur... ~g'(,,ı 
e fırtına dinmittir. Ziganaya mebzul kar duım111tur. Odun ve komur t 

1 :ri birden bire yükıelmiştir. 

Ziraat mÜtehassısları faaliyete geçtiler 
ANKARA, 5 A.A. - Bağlanmızn ve kuru üzümlerimizin 111ahı içİ' 

1 k • • e1m· • L..•11 Amerikndan celbedilen mutehaHıslar mem e etımıze 1 '! ve ışe ,,..., 
mıılardır. 

Bundan başka Amerikadan cdbedilen pamuk mutelıa11uı Aclana P' 
muk istasyonunda, tolıumlarmıızın ıalıbı i~in Almanyadan ~lbedilen to
hum mütehassısı da Kırşehir tohum iıtaıyonunda, k"21l gıdaı h~talıklaJ" 
mutehnss .sı Doktor Sovait de l:mıir mücadele iıtuyonunda faaliyete gtl/ 
ınişlerdir. 

Trabzonda şarbon hastalığının önü alındı 
TRABZON, 5 A.A. - Şarboa hastalığına yekalaıuın bir ineğin etiJ 

yiyen bir köylü ölmüıtür. Köy lıordon altına alınmıt ve hayvanlara ..; 
yapdmnğa başlanmıı, bu •uretle hıııtalıitn önü alınmıtta. 

Güneşli, fakat benim için kap 
kara bir gündü. Alkıılar, fe
tih askerlerinin beş yüz sene
lik tekbirlerini susturmuş , bay 
raklar Levülhamt isli.mm bir 
kaç aaat batını önüne eğdirmit 
ti. Kurulan takı zaferlerin al
tından geçen bizimkiler değil
di! .. 

va ıktıhamı mehahk etmıf O· 0 , yoktu. Rey dairelerinde pek 02 kimao 
lan milli kahramanlanndan 1 Lulunurordu. Kaydedilmiı olan münta

birnden bahsederken (O, to.. hiplerden birçoiunun mevıim •onu aüzel 
pun onune atıldı, ölmediae •eçmekte olduiundan dolayi rey• ittirak 

kabahat onda değil) demiıti. etmiyerek ........ bu aoo ıiio .. li ıriin-
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Anita Page 

Vatanımın payıtahtmı çii
niyen atların ayakları, öyle 
hissettim ki, benim kalbimde 
eşınıyor. Çünkü o ayakların 
altında tezelzül eden şey be
nim toprağım ve tarihim idi. 
O gün ben ne yaptım bilmiyo
rum. O gün şuurumu kaybet
miştim. Bugün ise o güne ta
allUk eden her hatll'a hafızam 
dan silinmittir. O güneşli ka
ra günden henüz yirmi dört 
saat geçmemifti ki bana (yüz. 
batı Aziz Hüdai Bey mahpus
tur, muhakkak öldürecekler. 
Bu hususta günahkar olan sen 
sin. Belki seni de öldürürler) 
dediler. 

Ben o zamana kadar yüzba 
fi Aziz Hüdai Beyin yüzünü 
görmemiı ve • hayatım ıçm 
ne ir averi ceb! .. - Yüzba,ı 
Aziz Hüdai Beyin admı ititme 
mittim. Neden hapsetmıitler?. 
Niçin öldürecekler? .. Sebebini 
•nlayınca, sana değil, Aziz 
Hüdai , fazilete acıdım. F azile 
lin kuru bir nam ve manasız, 
medlül,üz bir kelime olduğu
nu iddia edenler görülmemi§ 
değildi. Fakat (cürüm) oldu
ğunu o güne kadar hiç kimse 
dava etmek hayasızlığında bu
lunmamıştı. 

Senin sebebi nikbetini işit
tikten sonra müsterih oldum. 
Feci bir akibete uğratıls!'ydın, 
o vakito kadar yüzünü görme
diğim ve adını işitmediğim A 
z iz H üdaiye ben ömrümün son 
dakikasına , son nefesime ka
dar acıyacak ve pek çok acı
yar. ktım. Fakat azapsız . Oh! 
hotgimlığımı büyük vicdanın 
mazur görsün Aziz Hüdai!.. -
Belki biraz da müttehir bir vic 
dan ile ... 

Kendi fi'lime değerinden 
fazla, hatta hiç bir kıymet 

)erinde-• istifade etmek iaere erkend9111 
Sen o gün, afakı ilemi sarsan 1<orı... aıımı, oı.ıuı.ı. ......... oıunuyor. 
hesapsız topların önüne tek 
başına , biperıra atıldm. Ne
den ölmedin biliyor mısın? •. 
Çünkü bugünleri görmek se
nin fedakarlığına Allııhm bü
yük bir mükafatı suretinde 
ezelden mevut idi. Ve bugün
leri görmeğe sen müatehaks111 
Aziz vatandat . 

Süleyman NAZiF 
'f. 'f. 'f. 

Hatıra yazmanın çok güç, 
çok terletici bir şey olduğunu 
bilirdim. Fakat bil'haHa tim
di, merhum Nazifin fU mek
tubunu yazarken ateş ve ağır 
lığmı daha çok hissettim. Ha
tıra yazmak hep kendinden 
bahsetmektir. Kendinden bah 
ıetmek, bu bir itiraf ( Confesai 
on) olaaydı sevaplarımın yanın 
da günablamnı da dizer. Bita 
raf kalırdrm. Fakat o bahti
yarlık yalnız Jan Jak Ruıo 
gibi kahramanlara nasip ol
muıtur. Ben vakıa romana 
benziyen bir hadiseyi hikaye 
den başka bir şey yapmadım. 
Fakat baıkalarırun hakkımda 
büyük bir cömertlikle kullan
dıkları takdirleri naklederken 
zayif varlığım ezildi, terledi 
ve erir gibi oldu. Ben aldığım 
vazifeyi yapmaktan başka bir 
yararlık göstermit değilim, 
bunu bir nefer de olsa yapa
cak, bir Pata da olsa yapacak 
tı. Nasıl ki cephede de böyle
dir . 

Hatıramın tarihe, gençlik 
nazarında vatan ve istiklal kıy 
metini takdire yarar bir tesiri 
olacağını iddia etmeselerdi o
nu not defterimden batka bir 
yerde ıörmek imkanı yoktu. 
işte on iki senedenberi hiç bir 
kelimesinin meydana çıkma
mış olması da ona ,ahsi bir 
hikayeden başka kıymet ver
meyimden ileri gelmişti. Hadi 
seye temu eden yazılarda gu 

ispanyada gazete sa• 
hcılarının tevkifi 

MADRIT, 4 A.A. - lıpanya'da 
Pazar cünleri gazete tatıfı memnu 
olduğundan komünistler tarafından 
çıkarılan bazt gaztieleri dağıtan aa
tıcılar tevkif edilmiılerclir. 

Bir zelzele 
PADOUE, 5 A.A. - Fizik emti 

tüaü pddetli bir zelzele kaydetmİf
tir. Bu zelzelenin merkezi muhiti
nin Padoue'ya nazaran mukabil ci
h~e bulunan memleketlerd<!n birin 
de vuku bulduğa zanedilmektediı. 

BERLIN 4 A.A. - Ratibon ra· 
ıathaneli tarafından kaydedilen zel
zele, Hindenbours yakin.indeki Con 
cordia madeninde 300 metre derin
lik ve 200 metre azunluğunda erazi 
inhidam ve kaymaaıru mucip olmuı 
ve 1 ı aınelenin canlı olarak toprak 
altında kalmalannı intaç ebni]tir. 
Ameleler 12 saat devam eden mesai 
den sonra kurtanlabilmişlerdir. 

rur ve reklima benziyen şeyler 
varsa bunu aziz okuyucuları
mm, hatıra yazanların içtinap 
edemedikleri zarurete bağıtla
malarmı rica ederim. 

Sana gelince, muhterem Na 
zif, cotkun Türk ve pervasız 
şair ; her vatan evladı gibi ben 
de istiklal günetini gördüm 
ve onun nurile geçen gecele
rin karanlıklarını sildim. Bize 
bu güneşi veren ve bize daha 
temiz fetihler, daha temiz bel
dei tayibeler kazandıran mü
barek elin kudreti altında mes' 
udum. Asıl talisiz sen, mah
kum sen, (Kara bir gün) ün 
esiri senmitain ki dehrin sak
ladığı öc ve sevinç senelerini 
görmeden gittin. Senin yaza
madığın (Kara bir gün) ü ben 
hayatımın en beyaz bünlerinde 
yazdım. Eser senindir, ruhun 
ıadolsun. üstat! 

(Devamı var) 

ROMA, 4 A.A. - Romanya Ha
riciye nazm Prenı Chika . huıuıi 
mahiyette olarak Roma'ya ıelmit
tir. 

Roma müstemlekat 
sergısı 

ROMA, 4 A.A. - Roma'da t_.. 
tip edilen müıtemlekit Mrgiai ıayet 
büyük bir muvaffalr.iyet bzalUDlf
tır. Serciyi birçok kimaeler pzlp 
görmektedir. 

ispanyada kuraklık 
MADRIT, 4. A.A.- Karaldok ba ae

ne lıpanyada .üllint tUıribet yapmııtn. 

Hasirandan beri. Buk Ye Na.-ar merqle.. 

ketleri müstesna olmak iswe J'aimv 

yajmamııbr. 

Cenup .-üi.yetleriade mahıuli.tıa elr ... 

riıi malt..-olmuıtu.r. Cenubu tarldde AH

cante Ye Murcİ• mıa.takala.n karaldrlııı: 

,.Dünden 11.arap olrnuıtur. S.su.ra 11.elarl. 

bem.en hemen ku.nıınuttur. Tol9Clo •• 

Taj vi1i..yetlerind• ıalar okacla.r alçaJmıı
hr ki dejirınenJer haftad• ancak Üç sil• 
dlnmelc:tedir. Toled• •• haYaliıinde iılu. 

am.Jiyab t ... araen inlataa uiramııbr. 

K:util el• lnııraklıkt.aa. ınUstariptir. 

Güzel t.a.-a deYam ettiii talı:dirde Ma

dritin •uıuzlulı: tehlikeıine maruz kal

ması ilatimali meYc1.1ttur. Şimdiy• lcadtır 

7apdan tahdidat belediyerıin ıulanıa. ame

liyelerini ti.ınil idi. Önümü::ıtd.eki hafta 

yaioıur yaimı7acak olu.raa •Ylerde ,.._ 

pılaa iıtihlikita da tetmiJ edil.cektir. 

Gece aular birlu.ç ıaat ke•ilecektir. 

Kflvgayı ayırırken 

Kuımpaşada Süruri mahal 
lesinde oturan nakkaş Dimitri 
<evvelki sabah Sişhane yokuşun 
dan geçerkP.n tanımadığı iki ki 
şinin yekdiğeri ile kavga ettik 
lerini görmüş, ayırmak istt>ye
~ek aralarına girmiştir. 

Fakat kavgacılardan biri Di 
mitrinin füzuli müdahalesine 
kızmıı, elinde tuttuğu bıçağı 
havale ettiği gibi Dimitriyi ba 
şından yaralayıp kaçmıştır. Di 1 
mitri tedavi altına alınmıştır. 

Geliyor 

Amerikalı mo.raf sinema 
gıldı:ıı Anita Page 

Amerikanın maruf ıinema yıldız
lanndan Anita Tage Metro Gold
win kumpanyasının lıtanbul mü
meaıiline bir mektup göndererek 
ıehrimizde bir film çevirmek iıtedi
ğini ve ilk fırsatta lıtanbula gelo
rek bu en büyük emelinin tahakku
ku için çalııacağnu bildinniıtir. 

Son zamanlarda latanbul sinema 
cılık için çok cazip görülmektedir. 
Şehrimizde bulunan Amerikalı reji
IÖr Mr. Seci de Mille de bu ka· 
naattedir. 

Secile de Mille latanbulu her 
sene ziyarete karar verdiği için ba 
ziyaretlerinde ikamet etmek üzere 
bir yer tedarikine teıebbüs etmit
tir. Birçok yıldızlar da seyahat pro
gramlannda lstanbula mühim bir 
mevki vermek ve burada film çevir
mek niyetini izhar etmektedir. 

Evvelki gün gelen Amerikalı ıi
nema artisti Mit Julya Vallich dün 
şehrimizi gezmiJtir. 

Genç artist lıtanbulu ikinci Ka
liforniya addetmekte ve bütün Ame 
rikalılara tavaiye edeceğini söyle
mPktedir. 

Aımanyada Sosyalist 
işçi partisi 

BERLIN, 4 A. A. - Almanya'

nın her tarafından gelmiı olan 88 
murahhas ile ayni akideye mütema
yil bulunan takriben 500 ı..iıi, ( Soa
yaliıt iır; i) fırkasının buıün hükü
met merkezinde yapılmakta olan 
kütat meraıimine ittirıık eylemit
lerdir. Bu fırka pyrikabili içtinap 
olarak (ikinci eatenıaıyonal)e tevec 

cüh edecktir. 

Müıuıkaplor eoıaaamchı Reiclıs

ı.ıuu-aierin -yal clemoknıtlar kar 
pımdaki mevki.ine mÜf"bİh olarak 
yeni parti muYaeabumda a)'lllİ _.. 

kide bulunacak bir mücadele t11tki

latı yapılma11 -u lıoılıi.olmut-

Teıriniıaninin birinci ıünündea 
itibaren yeni fırkanın fikirlerini .... 
retmek içiıa Sozi•liMiııc:he Arheiter 
Zeitung iıminda yevmi bir ııaateoi 

olacaktır. 

Şili' de Reisicümhur 
intihabı 

SANTIY AGO, 1 A.A. - Reiai
cümbur intihabının ilk neticeleri M. 
Monleronun rakibi M. Alekııaııdro 
kartı kabir bir ekıeriyet kazanmak
ta oldugunu göatermektedlr. 

Fındık piyasası 

TRABZON, 5 A.A. - lnail~ ıt 
ra11nrn vaziyeti hndık i-iyuaaı iiı~ 
rinde tesir yapmıftır. Bağlant11ı " 
!anlar zarar ııörmüılerdir. 

Cachemire'da vaziyet 
SILLA, 5 A.A. - Hudut &oyııl' 

ela tem edilmit olan muhafız ı.orıl' 
au araaından kendilerine bir yol .ı 
mai• çaJ.,an ıeo miidümıın P°' 
cam valiaini.a -; izerisıe tevkif ' 
dilmitlerdir. Tuııcam Yaliai zatesı ~ 
takım karpplıldara ..ıı- olaıı Q 
ebmir hükümeti dabiline ıı. ..a'* 
manlarm ,m-Jne milaade edili' 

cek olana Caclımirde'ki --
lıunetlerle bu miiıll!nwnlar .,...,, 
ela bir çarpı.- olac:at-~ 
cetİnnif .... baıldan dola,ı 
....w .-ittir. 

Fransada kısmt 
intihabat 

MEAUX, 4 A.A. - lıtifa ,,..
Redikal Soeyalilt bir meb'uıı-' 

münhal kalan bahlı: için yapd,ıl 

laımi intihapta müıtakil Cümbıırt
yetçilerd- M. Naıt 4000199 reyi' 
meb'ıu intihap edilmittir. Komüııİ,ı 
!erin namzeti 4113 rey almııta. 

F;.;!i-.m l;;;;f.;;-~ ~jsak edecek mürahhaslara. konferans batıra"' 
olmak üzre birer madalya tevzi edileceğini yazm1ştrk. Bu mada/yal•' 
hurrlanmıştIT. Madalyanrn bir tarafında G3zi Hz., in resimleri ve diğ•' 
taratırıda " Balkan birliği ikinci konferansı.lş_tanbu/_ 1911"' cümle<i v.rdıf· 



~ayrimübadillere 
Belediyede 

Cenaze 
Nakli 

ono levz a ı esrı 
Mübadele işleri 

Gayrimübadillerin bo
nolariçin birteşebbüsü 

Suikast 
Tahkikatı 

e 
Ekononıi 

Dün 600 İngiliz liralık 
muamele yapıldı 

İngiliz lirası dün 796 da açıldı, 
802,16 da kapandı 

r-
ün 
ö-
İn-
ele 
9ta 
de 

ata 
sa· 

lnailiz lirasmın tekrar bo 
•aya "kote" edilmesinden d 
ilk defa borsada muamele g 
tınü,tür. Dün borsada 600 
Kiliz lirası üzerinden muam 
0lınut ve İngiliz 796 kuru 
açılıp 802 kurut 16 santim 
kapanmııtır. Gelen malüm 
göre, dün Paris borsasında 
at 12 de 96, müteakıben 
96,50 fraktan muamele görm 
tür. Görülüyor ki, bu fiatlar 
gilizin bundan evvel muame 
görüldüğü fiatlardan a§ağıd 
Dün borıa salonunda 7,920,000 
Fransız frangı üzerinden mu 
ınele olmuıtur. Bundan maa 
5,500 dolar 40,000 İsviçre fr 

üş 

ln 
le 
ır. 

a-
da 
an 

gı muamele görmü§tür. 
ıl-
ır. 

Frank borsada 12,06 da aç 
nıış ve aym fiatta kapanmıtt 

Altın fiatleri son ııünlerde 
!.ikrar aööstermektedir. 

iı 

. 
n Alivre 1atı9larm bedelim 

lıangi eaas dahilinde öclenece 
hakkında henüz bir karar ver 
mit değildir. Bazı zevat bu h 
•usta Liret'in esas ittihazını 
lemekte iseler de bu cihet et 
rafında bir karar verilmekte 
lİt:a) edilmemektedir. 

.. 
gı 

il 
U• 
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-

is 

Balkanlarda tetkikat 
seyahati 

Bulgariatanda ve Balkanlar 
aa bir tetkik seyahati yapa 
ficaret odası raportörlerinde 
Sabri Bey bu seyahati hakkın 
da bir rapor hazırlamaktadır 
Sabri Bey bu seyahati esnasın 
da bilba11a Balkan memleketi 
rinde eanef teıekkülleri hakkın 
da eaaalı bir tetkik yapmııtır 
Memleketimizde bilhaısa lıtan 
buldaki esnaf teıekküllerine 
Yerıi bir ıekil verilmesi dü9üniı 
lürken Sabri Bey bu mevzu ile 
tnetgul olmayı faideli buhnut
bur. Sabri Bey raporunu acilen 
azrlayacaktır. 

-
ıı. 

n 

-. 
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Zeytin rekoltemiz 
Gelen malümata nazaran bu 

'ene zeytin rekoltemiz çok iyi 
. azıyettedir. Mahsul de evsaf ~ . 
~ibarile dolııundur. Bilhaaaa 
dreınit bavalisinde zeytin 

:alıauliimüz iyi bir derecede
ır. Marmara havzuının ilk 

:ahsulü şehrimize gel~ttir. 
. u •ene bu yüzden epye bır va

lldat temin edilebilecektir. 

On günlük bültenler 
__ Ticaret müdiriyetinde bir 

~Uddetten beri faaliyete geçen 
ııtatistik ıubesi on günde bir 

Müsakkafat 
İahriri 
1' ahrir, halkın çok le-

hine neticeleniyor 
d" Müsakkafat tahririne devam c
_ılm•kteclir. Otuz beş numaralı tah· 

kri müsakkafat 
~tniıyonu da E

lninönü - Sirkeci 
1:'111taka11nda tah
>ır ile meşpl ol
llıaktadır. 

. Bu korniıyon 
'eı•i Sait Bey d"" , 
~n kendisi ile 

~OrUicn muharrj .. 
>ınuze §U izahatı 
'ernüştir: 

"-Kanunda 
lasıih edildiği ü- SA11' BE.Y 
<~re bu tahrirden mak•at halkın le
hınedir. 

Birincisi gertk konturatla, gerek 
lahmin ve takdir tariki ile olsun, 
tahakkuk edec•k bedeli icarı hakiki· 
de · · · · n vergi şubeleri yüzde yırmıaını 
~·11•il ettikten •onra mütebakiıinin 
... . , b" ·ı t•'lnden yüzde on iki hesa ı ı e 
•ergi tahakkuk ettirir. 

Şuraya dikkat etmelidir ki, ev-
••lcc .. d . "d" Yuz e on yedı ı ı. 

Bu hesapla gerek tahakkukatı 
ray,-· _,. . . be li 1 ıcuıyeden, gerek vergı nıı -

l>dcn Yiizdc yirmi bet tenzilat halk 

ne,redilecek bültenleri hazırla· 
maktadır. Bu bültenlerde İstıın 
bul mıntakuının on günlük it
halatı ve ihracatı gösterilecek
tir. Muhtelif dairelerin istatiı
tik memurları bu mesaiyi tan
zim için muvakkaten Ticaret 
müdiriyetinde çalışmaktadır
lar. 

Vapur rekabeti hak
kındaki rapor 

Ticaret odasınca hazırlanan 
sefer ve navlun rekabetinin 
men'i hakkındaki rapor bugün 
lktısat vekaletine gönderilecek 
tir. 

Kendir ve tütün 
mahsullerimiz 

1 

ANKARA, 4 (A.A.) - Bu ıene 
Kastaınonide kendir mahsulü fazla 
ve iyidir. Malatyada da tütün mah 
ıulü geçen ıeneye njapetle bereket 
idir. El&ziz ve Termede de çeltik

lerin vaziyeti ve pirinç mahsulü iyi 
dir. Diyanbekir mıntakaoında pas 
baatahğına maruz kalmıyan yerler
de buğdaydan bire kartı ıs, arpadan 
bire kartı 25 ha11lat alınmıthr. 

Yağmurların mahsu.ata 
tesirleri 

.. 
ANKARA, 4 (A.A.) - Alman 

malUmata nazaran son yağmurlar 
uzüm, incir gibi bazı mahsulat üze 
mde zararlı tesirler yapmıfsa da 
onbahar zer'iyat işleı-i noktai naza 
ndan faydalı olmuştur. 

. r 
• 
n 

v 
ANKARA, 4 (A.A.) - lktısat 

ekalcti meteoroloji enıtitüsünün 
erdiği malumata nazaran pirinç, v 

ııi 
pamuk, susam, mıaır, patates, darı 

bi mahsullerimizin hasadı birçok 
erlerde nihayet hulmuı ve bazı 
erelrde de bitirilmek üzeredir. 
ekrnil memlekette hasadı yapılma 

y 
y 
T 

ıu 

Dllf olan buğday, arpa, yulaf, mah 
Jü kalmanuıtır- Umumi vaziyete 
re, 1931 teneıi iyi mah•ullü sene 

erden biri sırasına ıeçmittir-
gö 
1 

Kambiyo Borsas1 
1 ıterlln S02.16 Kuron 15,96 

Dolar 0,47,24,74 ı Şlllnıı: 

12,06 Pezeta 5,17,35 frank 

Liret - 9,28,74 , Rayşmark 2,05,6Q 
ı . 

frank e. 3,31,19 Zlotl - - -- -- Penıa Drahmi 
r rank 1. 2,41,55 Ley --L ,_ 
f 

••• 66,00 Dinar 
ıor-ln--J-,t7:SO t Çervon_e_ç __ 

Borsa 
arici h { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Eıbam ve Tahvilitın nevi 
tllmw dahlll lı 

D Uyunu muvıhhlde 
kramlyelf Deınlryollırı 1 

Vilayette 

Defterdar 
Şefik Bey 

46,75 
2.95 

Milli emlak müdürü 
olursa, 

yerine kim gelecek? 
İstanbul Defterdarı Şefik B. 

Maliye Vekaleti emlak umum 
müdürlüğüne tayin edildiği tak 
dirde yerine Maliye Vekaleti 
varidat müdürü Nazif Beyin ta 
yin edileceği söylenmektedir. 

Teftiş 
Eminönü kaymakamı Rifat 

Bey evvelki gün Balıkpazarm•, 
dün de kaymakamlığa merbut 
daireleri tefti§ etmitti~. 
·················----·---·-· ...... --·-.. ·-
lehine yapılmaktadır. 

H~lbuki bunu bilem.iyen bazı ta
raflardan kunturat ve bedeli icar 
ketmcdilmek muamelesi kart11ında 
kalıyoruz. Binaenaleyh her banıi 
bir bina ve mağaza ve haneye ko
m.iıyonumuz müracaat edene, değil 
ketim hatta konturatıru yüzde yir
pi be; tenzilden istifade için bir biri 
ile müsabaka edercesine bize kayıt 
ve ibraz etıneJidir. 

Belediye bir fiat tari
fesi yaptı 

Belediye mezarlıklı.r müdiı·i 
yeti ölülerin nakli ve defni iç .n 
mevcut talimatnameye göre ta 
ıifeyi vücude getirmeğe başla
mı§tır. Tarifede teçhi:r., tekfin 
ve defin masrafının hepsi da
hildir. Belediye bu hususta la
zım gelen vesaiti yakında sipa 
rit ~decektir. 

Bonoların faizli tahvilat haline 
ifrağı için müracaat edildi 

Tarife dört aıruf üzerinedir. 
Birinci aınıf 40, ikinci aınıf 30, 
üçüncü sınıf 20 lira ve dördün 
cü ıınıf ta meccanendir. Mecca 
nen taıtmanın her türlü merui 
mini yapmak için fakir olduğu 
na dair mahalle ihtiyar heyet· 
!erinin tr.y.:lik etmesi lazımdır. 
Sınıflara nazaran ölii nakil oto 
mobilleri derece derPce lüks ola 
cısktıı. 

Bir kısım mezarlıkların satıl 
maaına devam edilmektedir. 
Kıymetli yerlerde 36 metre mu 
rabbal 1500 liraya atılmakta
dır. 

Pirinç unu yerine 
Tophaneden bir dükkandan 

alınarak Beyoiilu belediye kim 
yahane5İnde tahlil edilen kapa 
lı bir prinç ununun darı unu, ga 
vuz ve kepekten mürekkep ol
duğu .:ınlaşılmıttır. Belediye bu 
hususta takibata başlamıştır. 
Bütün k1ıymakamlıklara da bir 
tamim gönderilerek mınt,.ka
ları dabilindek: pirinç unları· 
nın muayene edilnıe5i bildiı-il
miştir. 

Kahvelerde su küpleri 

1:akdiri kıymet komisyonu 
gayrı mübadillre ait tevziatın 
be~aatle yapılmakta olduğuna 
da~r vaki tikayetler ii2erine it
~er_ı tesri için yeni mukarrerat 
ıttıhaz etmiş ve dün alil.kadarla 
ra tebliga~ta bulunmuştur. 

Bu teblıgata göre tevziatın 
~zaması alakadarlardan bir ço
gunun sıraaında miiracaat et
memelerinden ileri gelmiştir. 

Badema davet edildiği gün 
gelmeyen gayri mübadillere 
ıimdi!.e k~dar oldugu gibi pa'. 
zar gunlerı değil ancak bütiin 
tevziat bitirildikt~n sonra bono 
ları verilebilecektir. Bu teahhu 
~n m~'uliyeti vaktinde işleri· 
nı takip etmeyenlere ait adde
dilmektedir. 
~omisyo?un bu yeni tedbir

lerı dolayısıle tevziatm ıür'at
le yapılabileceğini ümit etmek 
tedir • 

Dün de evvelce ıırHında gel 
meyen gayri mübadillerden 30 
dosya sahiplerinin bonoları ve· 
rilmi9tir. Bugün 690 ıncı nu
maradan 728 İnci numaraya ka 
dar aırası gelenlere bono veri
lecektir. 

. Diğer t~raftan Gayrimüba
dıller cemıyeti hükUmete müra 
caat ederek müzayedeye çıkarı 
~~cak Yun~n emlakini görmek 
uzere gayrımübadillere iatih· 
kaklanna mahauben avan.s açıl 
ma~ sur~tile yol ml"raflarının 
temın edılmesini iatemittir. 

Cemiyet, bonoların timdil.i 
ıekli bankalardan para alma
ğa müsait olmadığını nazarı iti 
bar alarak, Yunanistanda oldu 
ğu gibi bunların faizli tahvilat 
ıekline ifrağ edilmesi için hü
kümet nezdinde teşebbüaatta 
bulunmuttur. Ancak bu suretle 
banka avan temin ed!'bilecek
tir. 

Bütün alakl\darlar bu te§eh· 
büslerin neticesini aabıraızlıkla 
beklemcı<ledir. 

Cemiyet i<l'lve heyeti azasın 
dan bir zat demiştir ki: 

- Yirmi, otuz bin liralık bo 
no alan gayrimübadller halen 
parasız oldukları için müzaye
deye çıkarılacak en1lakin bu
lunduğu şehirlere gidemeyecek 
ler ve bittabi bu mütkül vazi
yet içinde müzayedelere itti
rak edemiyeceklerdir. 

Hiç bir gayrimübadil binler 
ce liralık bonosunu görmediği 
emlak için veremez. 

Sonra bazı şehirlerde emlaki 
beğenmeyenler beyhude dolat
mıt ve bir çok masrafa girmit 
olacaklardır. Yegane çare Yu
naniatandaki muhacir tahvilatı 
aibi bonoları faiz getiren tahvl 
lat yapmaktır ki bunların kar
tılığı olan emlak varidatından 
istifade edilerek yapılması 
mümkündür. Bunlar bankalara 
yatırılabilecek ve gayrimüba
diller sıkıntıdan kurtulmuı ola 
caklardır. Belediye şehir dahilinde ıucu 

ve kahveci dükkanlarındaki 
küplerden su almağıı mahsus 
bütün maşı·abalıırı toplatmış
tır. Badema küpler yere gö
mülü olmayacak ve sular maş
raba ile alınmayacaktır. Kay
makamlıklara da aıkı emir ve
rilerek bu hususa dikkat edil
mesi bildirilmiştir. 

Devrialeme çıkan 
Mısırlı bir gazeteci 

Ekmek narhı 
İstanbul Belediyesinden: 
T eşmievvelin yedinci çar

şamba gününden itibaren ek
mek yedi ve francala on bir ku 
ruştur. 

Sarı yerde 
Biçki sergisi 

Şefika Kazım Hanımın 
müdürü bulunduğu Sarıyer 
biçki dershanesi müdavimleri 
daha ilk senelerinde şayanı 
takdir bir muvaffakıyetle pEk 
çok kıymetli eserfor meydana 
getirmişlerdir. Resmimiz bu 
&erginin eııerlerini teıhir ettiği 
salonu göstermPktedir. 

Mektep müdürü ve müdavim 
!erinin zevki .selimleri ıitayiae 
layiktir. Bilhassa Bedia Han'ı
mın eseri ıayanı takdirdir. Bü
yükdere, Sarıyer ve Y enimahal 
le halkı bu yeni müeaseseyo çok 
rağbet göstermektedir. Yürü
dükleri yolda muvaffakıyet di
leriz. ....... 

. Mı•ırda çıkan Elehram ıazeteoİ• 
nın müme11ili Mahmut Ebulfeth B 
t•hriınize gelmi~tir. · 

_Mısırlı gazeteci devrialem ıeya
hatı yapmaktadır ve bu seyahatini 
k11men tayyare ve k11men Craf z 
lin balonu ile yapmıftır. ep 

Mahmut Ehulfeth B. dün g 
temize tunları söylemittir: ' ue.. 

'"- htanbul hakkındaki m" tı"b 1 .. . a ... 
run urmt ve tasavvurumun çok f 
kindedir. HükGmetin teceddu""d hev-
k ti

.. .. are 
e erı, ımar meıaıaı hayran) lda 

kar!ılanacak derecededir. 
1 

1 ıtanbulun gördüiüm lusmılar 
daki temizlik nazan dikkatiıw· m1-
bett. o·· h ce -ı. unyanın er tarafını ge d" 
lotanbul en güzel buldufuın z h'?'" 
1 d bi "d" Bilb ıe ır· 
)
er en ahrılır. .. aı ... I Mısırdan ıe 
en seyy ara ıosten en hüın .. ka 

bul ve kolaylıklar pek mucib" u -. . ı meın
nun ı yettır. 

Birkaç sene evvel Mıoırda 
!enlerin mütkülata ufradıkla; gC: 
olmuttu. ı f&Y• 

b
. Bu şayi.~belarıedn Hkılaız olduğunu 
ızzat tecru ere gördiim. 

Türkiyede iki baha kadar kal 
rak Ankarayı ziyaret edeceğim. a· 

Ankara'da Türk ricalini z.iy et 
edeceğim Baıvekil lımet Pı ~ 
nin Atina' dan avdetlerini bekli z. 
i" 8 .... M yece-
nı;· h" udtun ı~ır ıazeteleri Türki

ye e ın e netnyat yapmaktadır. 
Buradaki tetkikatımın netı"c · . 

w eıını 
ııazeteme yazacagım. Mısırda · · 
1 

. b k :ı.: Lod" en ıyı eıır ıra an .uu iMi ııe kral H · 
he . 1 ·ı al"d . H"d· z. nın mııre en e v ı eı ı ıvinin vef 1 
lan dolay11ilc Türkiyede ~ok ~ 

• b" al''· . 1 • ıamı-mı ır uıa de yapı an nıeras· d" ım ır. 

Mı11r, ağabeyisi vaziyetinde I· 
Türkiyenin teceddüt ve terakki 

0 
h •' 

reketlerini çok dikkatle t-ı.· a-
k eli T

- k Mı .... p et-me te r. ur - sır doıtluğu 
çok kuvvetlidir. iki memleket 

d k • h h · bi ara-~m. ~ ı er angı r 1!oktayı nazar 
ihtilafı doıtluk ve ııamııniyatle h 1 
!edilmektedir. Zaten bunlar tal" 

8 
-

!erdir. 
1 

fBY 

Son malüınata röre, lıunıar da 
bertarıU edilmiıtir. Türkiye h .. kG 
met ricalinin dirayeti ve lıütÜn ~ • 
ya ile sulh ve dürüstlük eıasla d n 
bilinde münasebet teıiı e~ b •
husuıta en büyük amillerdir. u 

~ki ~iletin ~d,lifi 0 derece
dedır ki Mısır Turkiyenin k h 

1 ·ı ara. Avrupadan dönen 
meb'uslar man •?nı ve bı ~ıa Büyük Gazi 

Hz. nı adeta benımıemittir " M 
Geçenlerde Avrupa'ya giden Is- ıır halkının evlerinde k d" ı.e. ı-

b
' M k en ı ""'1ra 

parta me usu u errem, KonyR manlarının yanlarınd b b"" ·· -
b
• .,~ H"" .. . a u uyuk a-

me uıu n.aznn uınu ve Edırne damların ila resimleri d "h · 
eb

' Ş k" B 1 d .. k.. k e ı tıraın 
m uı~ . a ır . er ~ıı u .e spres j mevk.'.,'n~e b~ılunmaktadr. 
le §ehrımıze avdet etmışlerdır. Tıırkıyc ınkrlabmın en büyük 

'Jelırsm muhabiri Mahmut Ebül-

fetih Beyin devri§lem seyahatinde 

alınmı~ bir r~s.mi 

faideıi halkın ruhi ıeviyeıini 
ıeltmit olmuıdır. 

yük-

M11ır kralı Hz. nin ilkbaharda 
Türkiyeye gelecelderclen maluma
tım yoktur. 

Fakat böyle bir ıeyahat bütün 
M111rld~ memnun edecektir. M111• 

nn dahili ve harici vaziyeti müota
~dr. '! e istikl~i tamamen keneli 
elındedır. Fakat ikbaadi vaziyet ıı.i
y~ıi vaziyeti ikinci dereceye indir .. 
mııtir. Gerek lngiltere, ıerek M111-

rın vaziyeti, hilbaıaa lngilterenin 
ba,ında muvakkat bir hiildiınet bu· 
l~n~11 buna ıcbep olmuttur. Va. 
z~y~tın te~llürü için 1 ngilhı kabin• 
ı~n defıtmesi belıJeniyor. lngilte
re ile aı·amızda pürüzlü ol....U. Su
dan metel .. inden lıaıkıa bir ihtilif 
kalmamıttır. 

Hatta cliier meaeleler de tama. 
men mutabık kalmmıı, ancak Su
dan meıeleıi yüzünden m"••kerel ·.:ton~ • - er 
ı ..... ,... netıcelenmemittir. 

. ~ı~, Arapça konutan milletle
nn fikir ve harı itibarile batında 
bulunduiu için, timdiki barfJ • • 
değjştirmiyecektir. ennı 

. Yalnız yenilik olarak kral Hz. 
run teşebbütü ile bu eaaıtan ayrıl .. 
:~~rak majüıkül harfler yapılmıt-

Apikyan'ın Herant'la 
münasebeti derecesi 

henüz tesbit edilemedi 
~uikutçıbkla maznun Agop 

Apıkyan hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. Agobun 
müntehir Canikyanla münase
betleri derecesi henüz kafi su
rette teabit edilememittir. Ago 
bun, daha evvel Canikyanla ta
nıtıp tanıtmadıkları tamik edil 
mektedir. 

Bu husustaki polis tahkikatı 
inkişaf etmektedir. Malü
matın" mü,·acaat edilmek üzeı e 
dün yeııiden hiç kimse davet e
dilnıemiştir. 

Şerif Bey geldi 
lzınir sanayi erbabı ile görüş 

mek üzere İzmire gitmit olan 
sanayi müdiri umumisi Şerif B 
dün tehı-imize gelmiştir. Şerif 
Bey dün Bursa ve lzmirdeki 
sanayi erbabının vermiş olduk
ları raporların tetkiki ile mef
gul olmuştur. ...:.... ___ _ 
Asım B. T ekirdağına 

teftişe gitti 
Müskirat İnhisar umumi mü 

dürü Asım Bey T ekirdağına 
ıı-itmittir .. Aaım Bey orada fen 
ni tarap fabrikaııru ve müski
rat müeaseaatını teftit etmiştir. 
Bugün gelmesi muhtemeldir. 

Otomatik telefonlar 
Telefon tirketi İstanbul kıs

mının otomatik tesisatını ik· 
mal ettiği için, yakında telefon 
ların otomatik olarak itlemesi
ne batlanacaktır. Telefon şirke 
ti bu sebepten dolayı İstanbul 
merkezinde çalışan memureler 
den bir kısmım açığa çıkarmak 
mecburiyetinde kalmıttır. Bu 
memureler grup grup çıkarıla
cak ve vazifelerine nihayet ve
rilenlerin ihtiyaç dereceleri na 
zarı dikkate alınacaktır. Memu 
relere hizmet zamanları
na göre ikramiyeler verilecek-

' tir. 

Balkan konferansı 
hazırlıkları 

Balkan konferanaı için dün 
Darülfünundan mikdarı kafi 
masa belediye kamyonları vaaı 
tasile yıldız sarayına nakledil
mittir. Konferanı için hazırlık 
lar ikmal edilmek üzeredir . 

Kumbara 

~ 
ikramiyesi 

Türkiye it Bankıa11nın 932 kum
Mra kur'aıınsn 1 teşrinievveJde An· 

1 karada Noteı- hu-

1 

zurunda ketide e. 
clildili yazılmq-

1 

h. Bıı kur. 
da birinci mükf 1 
fat lotanbuldı 
Fatihte ikamet • 
den Tavil zalİ• 
Muharrem BArio 
mahdumu Eıı~· ,.; 
Bey kazannıııl 
Bu küçük talın 
yedi yatındadır. 
Bankamwn 29036 
mcı kumbara11na "'İ'lPl•r. Kumba· 
ruını birkaç ay evvel almıı biriktir
difi 27 lirayı da son zamanlarda 
Bankaya tevdi etmittir. 9 yatındaki 
abluının da bir kumbara11 ve bu 
kumbara ile birikmiş küçük bir ıer
mayeıi vardır. Enverin birinci müki 
falı kazandığı haberini evvela hem
tiresi ııazetelercle okumuı ye karde
tine haber venni§tir. 

Küçük Enver kendisini tebrik • 
~nlere ıeker ikram etmektedir. 
Şımdi bu mükifah küçük sennaye
ıine ili.ve edecek ve para biriktir
mekte devam edecektir. Kili para11 
olduğu zamanda bir otomobil almak 
annesini, ablaıını, cladııına ,cezdir· 
mek niyetindedir. 

250 liralık ikinci mükilat Cir• 
sonda Net'et Melek Hanıma isabet 
ebnittir. Bunlardan maada muhtelif 
tehirlerde (10) kiti yüzer lira (ıO) 
kiti de elliter lira mükafat kazanmıt 
)ardır. latanbulda yalnız (15022) 
NJu kumbara salıihi ismet Şemıet
tin (26960) N. lu kumbara sahibi 
H. Hüınü (13459) N. lu kvmbara 
sahibi, Fehmi (21630) N. lu kumba 
ra sahihi Seher (11630) N. lu kum
bara sahibi Şakire Cevdet Hanım 
•a Baıı. Y\&Ms liı:a (27093) No. 
lu kumbara ıahibi Nevin Adil Ha. 
nnn da elli lira mükafat kazanını !ar 
dır. ' 

Birinci ikramiyeyi kazanan Tavil 
zade Enver Muharrem Beyi b" •• d d" n ır reı 
nuru erce ıyoruz. 

c 
rnr 324 ve a25-
~ doğumlulara 

İstanbul vilayetinden: 
Bir buçuk senelik hizmete 
tabi 324, 325 doğumlular 
ile 1741 N. lı af kanunun
dan istifade edip henüz 
sevkedilmemiş olanların 

sınıf ve doğumlarına bakıl
"!aksızın 931 Teşrinievve
lınde celp ve sevkedilecek 
/erinden 10 Teşrinevvel 931 
tarihine kadar mükayyet ol 
duklarr veya mıntakaların
da bulundukları askerlik 
şubesine müracaatları iliın 
olunur. 

Maarifte 

Ağa oğlu Ahmet B. 
müderris oldu 

Ağaoğlu Ahmet Beyden in 
hilal eden Ankara hukuk mek
~~bi hukuku esasiye müderrisli 
gme Yusuf Ziya E'eyin tayin e 
dileceği haber alır.mıttır. Ağa 
oğlu Ahmet Bey de İstanbul 
Hukuk fakültesi tarihi hukuk 
'?üderrisliğine intihap edilmiş 
tir. 

Darülfünunda dersler 
Darülfünun fakültelerinde 

derslere 15 teşrinievvelde b~ 
la nacaktır· Y almz hukuk fakül 
tesinde 20 teşrinievvelde başla 
nacaktır. 

Erkek muallim 
mektebinde 

Erkek muallim mektebi uAu· 
lü tedris muallimi Hıfzırrı.h
~an Raşit Bey (Hayat bilgisi
nın resimle tedrisi} isimli nıes 
leki bir kitap netretmiıtir . .ı<i. 
tapta hayat bilgisi ve tatbikatı. 
hakkında malumat vardır. Bu' 
kıymetli eseri bütün muallim 
ve talebelere hararetle tavsiye 
ederiz. 

Recep B. Ankaraya 
gitti 

C. H. fırka11 umumi katibi 
R~ Bey dün Ankaraya git. 
mıttır. Recep Bey ağlebi ihti
mal cumartesi aünü ıehrimize 
ııvdet edecektir. 

Ticaret umum müdürü 
İzmire gitti 

Ticaret umum müdürü Naki 
Bey ıehrimize gelmiı ve teve,k 
kuf etmeden l:ıı:mire gitmiıtir. 
Naki Bey tehrimizde bulundu
iu müddet zarfında Ticaret mü 
dürlüğü ve ihracat ofisini ziva 
ret ederek bazı malumat aln:;,. 
tır. • ldığımız malumata nua
ran Naki Beyin seyahati İngi
liz lirasının malüm vaziyeti Ü· 

~erine ticaı·i alemde, bilhassa 
ıhracat eıyamız üzerinde hasıl 
olan tesirleri tetkiktir. 

Yağsız sütler 
Bir çok sütçülerin kaymak a\ 

tı denen yağsız ıüt sattıkları 
anlaşılınııtır. Yağsız süt &at· 
mak isteyen sütçüler kaym~k 
altı sütü diye bir etiket koyma 
Aa ve daha ucuz fiatle sattırıl
mağa mecbur tutulacaklardır. 
Keza yağsız sütten yapılan pey 
nirlerin üzerine de bu suretle e 
tiket konması tamim edilmis
tir. 

Tren altında koyunlar 
Evvelki akşam lzmirle Sur· 

nova araamd.t Lir tren kazıısı ol 
muştur. Saat 18,40 ta Basma· 
haneden Bumovaya. hareket e
den 64 numaralı katar Mersinli 
ile Bumova arasında geçerken 
rayların üzerinde bir sürü ko
yun otlamakta idi. Bunu &öı-en 
makinist düdük çalmıt ise de 
koyunlardan küfesi kaçama
mıı, makine 10 - 15 koyunu 
parçalamı§ ve yoluna devam et 
miştir. 

Sarhoşlar 
Ahmet ve Kadri ismiHdeki 

iki karde, evvelki gece Londra 
b"rahanesine giderek içmişler, 
sarhoş olduktan sonra ortah!t 
velveleye vermitler, kendilerini 
sükuna davet eden zabıta me· 
murlanna da hakaret etmiılel'I' 
dir. 
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Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

TEŞRINIEWEL 931 
iDAREHANE - Ankara cadde

; No: 100 Telcraf adreai: Milliyet, 
ıtanbul. 

a 
6 
2 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

ayltiı 400 kuruı 800 kurut 

n 750 .. 1400 .. 
" 

1400 n 2700 .. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

>r. Gazete ve matbaaya ait itler 
rin müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ililnlana meo'uliyetini 

abu! etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün uami hararet 16, 

ugari 11 derece idi. Bu· 
&ün ruzgar mutedil poy • 
raz hava açık. 

Askeri makale 

lstanbulun 
Kurtuluşu 

Yeşitköy: A. RIZA 

Bugün lstanbul halkı, kurtu
ışunun sekizinci yılını bitirdi, 
Dkuzuncu yılına basıyor. 
Esaret nedir? Kurtulut ne 

emektir? lıtanbulun Türk hal 
ı. kadar D esaretin bütün acılı
ını çekmit, sonra da bu kurtu· 
ışun bütün tatlılığını duymu§, 
İr halk daha var mıdır? Bilmi
orum .. Çünkü ilk esir olan da 
.. En son kurtulan da odur .• 
Onun için, nasıl esir oldu? 

~ bu esaret devrinde neler çek 
? Her İstanbullu Türkün, bu 
ün saat onda bir dakikacık ye 
nde durup ta o esaretin tüy
r ürperten )<ara günlerini, son 
ı da 8 yıl evvelki kurtuluşu
un saadet veren tatlı gününü, 
ır sinema şeridi gibi zihninden 
eçirmesi, bugünün milli tarihi 
ıizdeki ehemmiyetini, büyük
ığünü kavramağa yetebilir .• 

'I· 'f. ,,. 

İstanbul halkı, Mondros mü 
ırekesinin henüz mürekkebi 
urumadan, daha 13 te§rinisani 
318 sabahı uyandığı zaman, 
endisini, üstüne çöken kara 
ir tazyik silindiri altında bul
ıuştu; tam dört yıl, gittikçe 
ğırlığı artan, hiç dinmeden de 
am eden bu kabus'· altında i
im inim inlemitti .. ,,. ,,. ,,. 
Bizimle Mondros mütareke

:ni imzalayanlar, dünkü düt
ıanlarımız, daha imzalarının 
urumasını bile beklemeden. 
mühim sevkülceyt noktasıdır,, 
iye ilk olarak lstanbula çök
ıüşlerdi .. 
İstanbul halkını, o andm iti

aren görülmedik bir baskı al
nda, ezmeğe başlamıılardı •. 
ıtanbul halkı, böyle bir taraf
ın istilacı yabancıların yıkıcı 
e ezici kahrı altında kıvranır, 
:tırap içinde çırpınırken, çok 
..:i iki ihanetin, misli görülme 
ik iki ihanetin daha suikastı-
• uğramıştı .. 
Bunlardan biri, o ane kadar 

vatandaş diye bağrında besle
yip barındırdığı gayrı Türk un 
surların yabancı düımanlardan 
a.iya.de düamaıı kesilerek, fela
ketine gülecek, milli vicdanına 
kaadedilecek kadar fCll&&tte ile 
ri ııitmesi idi .. 

Diğeri de, gene o ane kadar 
Halife diye taptığı, Paditah 
diye saydığı aon sultanın ve o
nun mensup taraftarlarının, 
dütmanla birle,ecek kadar de
nilik ııösta-mesi idi •. 

Her ne bahaya ve her ne f&rt 
la olursa olaun yalnız tacını ko 
rumak ihtirası uğurunda kör 
ve sağır olan son paditah, Türk 
milleti, Türk vatanı aleyhinde 
düşman safına geçmek, düt
man emelinin tahakkuku için 
maddeten ve manen yardımda 
bulunmak hiyanetinden çekin
memişti •. 

Kendi tacı, batından alınma 
sın da, Türk vatanı varsın par
çalansın, her parçası birer miiı 
temleke olsun. Kendi tahtı al
tından çekilmesin de, Türk mil 
leti varsın dağılım.. Her biri 
birer dütmanın esir ve köleai ol 
sun .. Onun için bunların hiç bir 
kıymet ve ehemmiyeti yoktu .• 

4 ,,. ,,. 

İtte içten ve dıştan ııelen üç 
batlı, üç cepheli felaket kartı-' 
aında idi ki bütün milletin, ls
tanbulun Türk halkının vaziye 
ti çok tehlikeli bir hal almıttı .. 

Bir taraftan müstevliler dört 
ıene Türk süngüsünün kartı
sında bir türlü zaptedemedikle 
ri yerleri, Türk vatanının bü
tün temel ve düğüm noktaları
nı, Mondros mütarekesindeki 
imzamızdan istifade ederek bi
rer birer işgal ediyorlar, Türk 
ordusunun silahlarını depolara 
toplatıyorlar, Türk kalelerini, 
Türk donanmasını silahların
dan soyunduruyorlardı.. Diğer 
taraftan da gayri müslim unsur 
lan Türk vatanı, Türk milleti 
aleyhinde kıtkırtıyorlar, Tür -
kün milli vicdanna birer zehir 
li mikrop halinde saldırtıyorlar 
dı .. 

Onun için Türk milleti ar
tık ölmüştü; yapılacak it yal
nız onun cenaze merasimini 
yapmak, sonra mirasını paylaş 
maktı .. 

istilacıların tatbika başladık 
!arı bu imha operaaonu sırasın
da, en evvel ve en çok ÜfÜftük 
leri, üstüne abandıkları yer ise 
İstanbul şehri idi. istilacıların 
en evvel ve en ağır zulmüne, 
en ağır kahrına uğrayan halk 
ta lstanbulun Türk halkı idi .. 

İstilacılar, kendi keyif ve ııu 
rurlarını, kendi ihtiraı ve zevk 
lerini tatmin için İstanbul hal
kına reva görmedikleri zulüm, 
layık görmedikleri haka, et bı
rakmıyorlardı.. O kadar ki O• 

nun uğradığı derin acıya karfı 
tikayeheıi çıkarması §Öyle dur 
ıun, en kara gününde derdini 
ağlamasına, içine akıttığı kan
lı yatı gözünden sızdırmasına 
bile müsaade etmiyorlardı .. ,,. ,,. ,,. 

İşte İstanbul şehri, İıtanbu
lun Türk halkı ve bütün Türk 
milleti, içine dütürüldüğü bu 
kuzgun feliket girdabının di
binde ne yapacağını şaşırmış, 
kıvranıp dururken, gene bu kuz 
gun karanlığın içinde bocala
yan lıtanbulun bağrında, için 
için bir nur parlamağa batla
mıf tı .. Bu nura Şitli caddesinin 
vazi bir evinde, Türk milleti i-

• 
ldilliyet'in Edebi Romanı : 43 

• • • • 

BAŞIDONUKLER 
- Öyle, Nemika Hanım. 
Bir dakika sükut ile ıteçti. 

febahat Hanım, bir tek söz 
:>ylemeğe cesaret edemiyerek, 
özleri iskarpinlerinin burnun 
a, yüzü kızarmı§, yürüyordu. 
.hmet Nebil de, Nemika Sır
ı Hanımla serbest serbest ko 
uşmasına rağmen, helecan. 
aydi . Yüreği bu garip tesa
üften anlatılmaz, bir zevk 
uyarak çarpıyordu. İçinden 
elen bir duygu ona: 

- Söyle, hepsini söyle, bu 
ünkü hatırlamayı da anlat. 

Diyor gibiydi. 
- Daha tuhafını da söyliye 

im mi, Nemika Hanım? Ben 
ugün tatil yapıyorum. !çim
en bir heves geldi: Eski ma 
ailemi dolaşayım, dedim. Çu 
urbostana kadar indim. Bi 
ipı sokağa &İrince, evimizi, 

lbrahim Necmi 
Nebahat Hanımefendinin evle 
rini gördüm. Hatta eskiden 
ara aıra çamatıra, gündeliğe 
gelen bir arap bacıya da rast i 
geldim. Tam ayni günde, bü• 
tün eski hatıralarımı canlan • 
dırmak içinmiş gibi, Hanıme
fendiye de tesadüf ettim . 

Nemika Sırrı Hanım, bir 
daha güldü: 

- O! Mükemmel! Sizi ade 
ta tesadüf meleklerinin lutfu
na uğramıt sayabiliriz demek .. 

Konuşa konuşa Saraçhane 
başına kadar gelmişlerdi. Ne -
mika Sırrı Hanım. 

- Ben buradan ayrılacağım 
Nebil Bey. Evimiz işte şu kö 
ıe içindedir. On sekiz numara 
lı ev. Bir gün tetrifinizi rica 
edebilirmiyim, bilmem? 

Dedi. Ahmet- Nebil elini 
uzatarak serbestçe genç kızın 

J uç ....; ___ , __ 

rf'k Kazımı da a 
1 . _ AP •ra araımda 
zınır 

• 

çin doğacak günetin tanyeri a
ğırtısı idi .. 

Dütünür geçinenlerimizin 
bir çoğu, kurtuluf çare1i ola
rak "manda,. seçmekle uğratır 
lnarken, o, tarihin asla esaRt 
devri yazdırmamıt olan büyük 
Türk milletinin kurtulut çaresi 
gene o milletin asil kanındaki 
bitmeıı, tükenmez kudret kay
nağında ııörmüt, ona göre pla
nını o vaııi evin mütevazi bir o
dacığında çizmekle metgul bu 
lunuyordu .. 

latanbulun karanlık ufkunda 
ilk ağartısı beliren o ııüneış, bir 
ııün -19 mayıs 1919- Samsun 
ufkunda bütün f&§aası ile doğu 
vermitti. Bu günetin ıtığı ile 
kurtuluşuaun yolunu gören 
Türk milleti, tek bir vücut ol
muı, vatanın üstüne çöken bü
yük felaketi ııöğüalemit, bit
mez, tükenmez kudret kaynağı 
olan aıil btığrından bugünkü 
milli Türk ordusunu çıkarmııtı 
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Ti, tarihi devrin ilk Türk 
kahramanı olan Meteden batla 
yarak bugüne kadar geçen tari 
hi, her milll inkılap ve hayırlı 
yükseliş hamlesinde daima ön 
safı tutmakla yazdn-.;;;ı bu bü-; 

- -- :i 

Türk milletinin, Türk devle
tinin en esaslı prensiplerinden 
biri: "Yurtta sulb ve cihanda 
sulh., tur. 

Bu ana hattı, bu güne kadar 
hiç şaşmadan takip etmittir .. 
Bundan sonra da takip edeceği 
yol bu olduğunu, Cumhuriyet 
Halk F ırkaıının programının ı 
yedinci kısmının üçüncü mad- 1 

desinde tasrih ve teıbit etmi§, 1 

bulunmaktadır. Hiç bir mille
tin toprağında gözümüz yok- 1 
tur. Hükumetimiz bu ana hat 
üzerinde bugün şükranla ıahit 
olduğumuz veçhile, açık ve sa
mimi bir 1.<alple, sarsılmaz bir 
azimle yürümektedir •. 

Fakat... Buna rağmen, bu 
gün, bu mes'ut yıldönüm~; do
layısile o hatırladığımız acı, o 
elemli günla-de olduğu gibi, 
bundan sonra da, Türkü eıir et 
mek veya Türk yurdunun her 
hangi bir parçasına göz dikmek 
emel ve cür'etinde bulunacak
lar çıkarsa, o ııibileri için ergeç 
mukadder olan akıbet, ancak 
bu arzeylediğimiz hicaplı ve he 
caletli levhadan, hüsrandan 
başka bir şey olamayacağını da 
unutmamak lazımdır. 

A. R. 

Yarın akşam iki müstesna film daha 

M E L E K SİNEMASINDA 
MARLENE DİETRİCH ve 

GARY COOPER 
.Şarkın bütün aşkı ve vatan iştiyakı sah

nelerile malama! 

YANlK KALPLER 
(MOROCCO) 

filmin.de 

' 
ELHAMRA 

HENRY GARAT 

SİNEMASIN-DA 

ve (Bouffes Parisiens) tiyatrosuna mensup 

MEG LEMONNIER 

Paris'in tebessüm ve neşesini musavver 

MONMARTR SEVDALILARI 
filminde 

ilaveten: iSMET PAŞA Hazretlerine Atinada yapılan parlak resmi kabul ve iSMET 
PAŞA Hz. nin huzurunda icra edilen Balkan Olimpiyadı intibaatı. 

Paramuunt filmidir. 
lstıanbul Matbuat Cemi- ! /<. ;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;; ___ ;;;;;;;;; _______ ;;;;;ı'\ 

f d Yarın akşamdan itibaren 
ye ın en: A o s d İstanbul Matbuat Cemiyeti • as fl a 
miıtat heyeti umumiye içti- pera ınem ı 
maını 1 Teş. e. 1931 Perşembe Z RENE HERVİL'in 
günü aktetıneık üzere içtima 
etmiş ve ekseriyet temin edi 
lemediğinden içtima 8 Teş. e. 
931 Perşembe gününe talik AZA i S 
edilmiştir. 

A 

ı mükemmel Fransrzça sözlü ve şarkılı filmini gorunuz. 

Parisli fantezist MAX DEARL Y 
S ı tarafından te<nsil edilen bu filmde bir çok marifetler, 

t biyleler vesaire tasvir edilecektiır. 

yük ordu, Anadolunun ortasın- •••••••••••····••···-·················•·••••••••••••• 

da Türk istiklal ve inkılap mü Çapras kelimeler 

Bu içtimada mevcutla iktifa 
edileceğinden azayı kiramın 

yevmi mezkurda ~aat 13,30 
da cemiyet merke::ini beheme 
hal teşrifleri rica olunur. 

cadelesinin yanardağı kesilmit 
ti. 

iki kere İnönünde, bir kere 
de Sakarya ve Dumlupınarda 
indifa eden lavları ile, {yedi dü 
vel) in biriktirip bütün dehıeti 
ile Türk vatanının, Türk mille 
tinin üstüne çöktürdüğü o kız 
gın felaket bulutlarını eritmit 
ve dağıtmış idi .•. 

Afyon - Eıkitehir hattından 
Akdeniz kıyılarına kadar bü
tün Türk vatanını etsiz bir fe
laketten kurtarmıı, emıalıiz 
bir saadete kavutturmuttu .. ,,. ,,. ,,. 

Bu meyanda, en evvel dıt· 
tan, içten üç dütmanın tasallu 
tuna uğrayan İstanbul da, en 
son olarak dört yıllık uzun bir 
ıztırap ve azap senelerinin ki.
busundan sekiz yıl evvel bugün 
tam saat onda sıyrılmış, ebedi 
istiklal ve hürriyetine kavuş
muştu .. 

lıte lstanbul halkı, sekiz yıl 
evvel kavuştuğu bu ebedi hür
riyet ve istiklalinin yıldönümü 
nüdür ki, bugün kutluluyor. Ne 
kadar coşsa, ne kadar heyecan 
duysa gene azdır. 

Ne gariptir ki, ıekiz yıl ev
vel bugün, Türk milletinin bu 
aıil ordusu, batında muhterem 
kumandanları Şükrü Naili Pa
şa ile tam dört yıl haıretile yan 
dığı, bir ideal olarak düfündü
ğü, uğurunda kanım ve canını 
vermekten asla çekinmediği, 
İistanbula girerken, (kurtulan) 
ın minneti ile (kurtaran) ın has 
reti kaynatır ve kucaklatırken, 
lstanbul halkını, tam dört yıl 
zulüm ve kahrı altında inleten 
o zamanki dünya harbi galiple 
rinin mümeuilleri de maiyetle 
rile Dolmabahçe kıyısından, 
mağrur başları dütük, belki hi
capla boyunları bükük, gemile
rine canatıyorlardı .. 

Ders ve ibret alınacak bir 
levha değil mi? .. 

,,. 'I· ,,. 

Bu levhadan alınacak ders 
tudur: 

9 yıldır, Türkiye Cı.imhuriye 
ti bütün dünyaya isbat etti ki: 

elini sıktı: 
- inşallah, Nemika Ha-

r.ım. Reşit Beyefendi size ge
lirken refakat ederim de görü 
türüz. 

- Allaha ısmarladık, Ne -
bahatcığım. 

- Allaha ısmarladık, Ne -
mikacığım. 

Nemika Sırrı Hanım, köşe 
sine girer girmez, iki genç bir 
birine şaşkın şaşkın baktılar. 
Ayrılacaklar miydi? llk defa 
kim söz söylemeli, kim veda 
elini uzatmaliydi? Ne yapacak 
larını bilmiyorlardı. Ahmet 
Nebil, Nebahat Hanıma bakı
yordu. İki senedenberi biraz 
daha büyümüttü. Fakat yüz, 
hep o masumiyet akan uzunca 
beyaz yüz, gözler hep o derin 
den bakan ela gözlerdi. Ah 
met Nebile bile bakmağa cesa 
ret edemiyerek yere bakıyor, 
fakat bir türlü yürümeğe, ay
rılmağa da cesaret edemiyor
du. 

Ahmet Nebil ilk sözü söyle 
mek zaruretini duydu : 

- Müsaade eder misiniz. 

Doktor 
1 2 3 4 5 8 7 s 9 10 il 

Hafız Cemal 1 
BI~-KA_B_~ı~-ı·~ı!_ _R 1 EIB E. • IA K •.A.JN A 

'B IU 1M B !'~ı;• .. !~.J• G Dahiliye hastalıkları 

Geceleyin bir nida. 

Bir kan lekesi. .. 
· · SARI ODANIN 

ESRARI 
E B '• • • A "i1s I IK ı mütehassısı 
K E D E R • • •iT P Cumadan maada hergün öğ- 1 
• K A L • F • Ş A ıR K leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

I · R AK• K A'Rt\I• M kadar İstanbulda Divanyolun- İ "ttihHd.I 1\ll.illI 
M • • • Ç _1 _Ti• • '.-L A da 118 numaralı hususi daire- Türk Sigorta Şirketi 

1 sinde dahili hastalıkları mua-
·~ • P J RJ•IA S IE L Harik l/e hayat üzerin~ sigorta muamelesi yene ve tedavi eder. Telefon: 

1 

11 m A K -, Lliiim/ Ş E YŞ m İstanbul 8923. icra eyleriz. 
ı. 11·n'u" ~·klı"n hallı" Sigortalan halk için müsait 0eraiti havidir. 
'-' " . ~ Sıra numarasını beklemenıek M k • "d • C I t d H d 

1 1 1 4 6 , 7 1 9 111 11 er ezı ı at'e•ıı a a a a nyon anın a 
1 / _ _\ ~ I_~· Fi isteyenler, 'kabineye müracaat J Ac .. nh•ı ~u'unmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
-ı.ı • §1 la veya telefonla randevu al- Telefon: Beyoğlu - 2003 

- - - 1 malıdrrlar. --------------------8 • : 1 ... 1 

11 ill=ı= . •l--1=1 111 - Do.ıdor 9 1 Üsküdar Bfri:rıci Sulh Hukuk 3 üncü Kolordu 1 
1 • I l•ı I• •

1

., in Mahkemesinden: f. =ı==. ·- •I• Rusçuklu Hakkı Ramazan efendinin Ali Riza efen ilanları 
1 1 ~ ,- , • di ve Ahmet ağa ile şayıan ve müş-
1 - -

1
• - ·. • • --~·- I Beyoğlu, İstiklal cad- , ' tcrcken mütasarrıf olduğu üskiidar ---- -jı-- desi Büyük Parmak ka- -da Hace Hasan hatun mahalleskı-

~
_I_ • ~ •ı-- pu, Akika hanına bitişik de Bülbüldcre caddesin.de 171 litik 

ı _l• •I_ __ • 1 Apartıman No 21.- Tel: ve 197 Cedit No. ıu ar6anın yirmi 
11 mi ' 1 ,. • • • 111 Beyoğlu 2797. dört sehim itibarile beş sehmi Ali 

}' tni {ekil Saat: 14 - l8. Riza ve on dokuz sehmi dahi 3 his 

Soldan sala sc itibarile 2 hissesi Ahmet ağa ve 
bir hi,._i Mahmut Ramazan cfen-

l - Uyanıkbk (9) Askeri mektep- diye ait ~ 300 lira kıymeti müka-d 
2 - Boy değil (2) lhtili.f ler ilinatı dereli ve üzerinde mebni a.raba ima 

(4) 
3 - Kokulu ot (4) Su (3) 
4 - Eksik değil (3) Eıaa 

değil (4) 
5- Nota (2) 

14 kalem muhtelif tethim 
yağları 

Yukarıdaki malzeme kapa
lı zarf ile 12-12-931 de saat on 6 - Peygamber (3). Höc-

re (3) beştıe ihalesi yapılaca1ctır. Ta-
7 - Birdenbire (3) Yükıek !iplerin şartname için her gün 

ten düıen su (6) ve münakasaya girmek için de 
8 - Dumanın bıraktığı (2) o gün teminat (teklifat 'ı ··~ 

Madeni İp (3) Bizi doğuran (3 ·· t (4550) ( muı:ıacaa ı. . " · - -·) 
9 - Çatı (3) ~v (4) K~ _ .................. - ...... _ ... _ 

pek (2) 
10 - Zaman (2) Beygir (2 

Yata (2) 
11 - Lütüf (5) 

Yukardan aşağı 

1 - İzaz (5) - Aylık taah 
hüt (5) 
2- Adam (5) 
3- Deri (3)İ5yan eden (3) 
4 - Ayak diremek ( 4) 
5 - işve (3) Kasabanın bü 

yüğü (5) 
6 - Bir millet (4) Göz ren 

gi (3) 
7 - Vazife (3) İsim (3) 
8 - Zaman (2) Gözden çı

karmak ( 4) Kasabın sattığı (2 
9- iplik (4) iyi (3) 
10 - Tavla kemiği (3) Yo 

kut değil (4) 
11 - Hüzünlü (5) Atılgan 

(4) 

Nebahat Hanım, sizi evinize - Ah, bir kere yalnız kal 
kadar götüreyim? sak ... 

Titrek, korkak bir ses akset Diye titreıııitti. Şimdi yal-
ti : nızlığın sessiz arkadaşlığını 

- Zahmet olmaem, efen- görünce: 
dim. - Ketke Nemika S.ırrı Ha 

- Biliikiı. S~ce bir ziyanı nım ayrılmasaydi ... 
yoksa bu arkadaılıktan çok se Diyordu. 
vineceğim. • 

- Estafurullah, efendim. Darüşşafakaya inen yolda 
Yürümeğe başladılar. ikisi idiler. Birkaç dakika daha ge

nin de yürekleri çarpıyordu. çeree Ahmet Nebil, tekrar es
Bu tesadüf iki genç yüreği ma ki sokağına varmış olacak, Ne 
hiyeti bilinmez bir ümitle çar- bahat Hanımdan ayrılmak li
pıştırdı. Yürüyorlar, fakat ko zım gelecekti. Delikanlının içi 
nuımuyorlardı. Ahmet Nebil titriyordu. Taliin gönderdiği 
birkaç kere söz açmak istedi. bu tesadüf böyle kay mı edile
F akat her sorduğu suale Neba cekti ? 
hat Hanım yalnızı Tam Darünafakanın kapısı 

- Evet . önünde, mektepten çıkan bir 
Veya: adama rastladılar. Şişman ka 
- Hayır rınlı bir adam .. 
Gibi kısa kısa cevapuı.r ver - A! Ahmet Nebil Bey! 

mekle kalıyor, delikanlı da sö Kalın çizgili yüzünün üs-
zü ileriye götürmek cesaretini tünden bön bön bakan fırlak 
kaybediveriyordu . gözlerile bestekar Şeyda K-".. 

Ahmet Nebil, Nemika Sır mil Bey, delikanlıyı tanımıttı. 
rı Hanımın beraber bulundu- Ahmet Nebil, hayretle dön 
ğu sırada hep onunla konuştu J dü: 
ğu İçin ' - Maşallah, üstat, siz bu-

Jilt ve tamirhanesi hariç ve satıştan 
sonra yıkılarak kaldırılmak surctile 
yalınız arsanın izalei ş.uyu sureti
lc furuhtu hakkında Üsküdar Sulh 
mahkemesinin 930/564 No. lu ve 
8/12/930 tarihli ilamı mucibince ve 
açık arttırma suretile satılma11 bis
sedaran-dan Ramazan efendi tarafın 
dan talep edilmesi üzerine bu bap
ta tanzim edilüp mahkeme kalemin
de tarihi ilandan itibaren yirmi gün 
müddetle açık bulundurulan satış 
şartnamesinde muharrer şerait dai
resinde talip olanların ve bu husuı
ta fazla ma)(imat almak isteyenlerin 
ve icra kanunu mUcibince bir bak 
iddia-sında bulunanların eVTakr müs 
bitelerile mahkeme kalemine ve sa
tışa iştirak arzusunda bulunanların 
dahi satış günü olan 2 Teşrİni$ani 
tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 14 te Üsküdar Birinci Sulh 
Hukuk mahkemesine müracaat ey 
lemeleri lüzumu ilan olunur. 

ralarda? 
- Darünafakada muıiki 

dersi veriyorum da ..• 
Nebahat Hanım, birkaç a

dım ileride, duruyor, bekliyor 
du. Ahmet Nebil, onu beklet
memek, son kalan birkaç da
kikadan olıun iıtifade etmek 
için yanıyordu. 

Şitman karınlı, fırlak göz
lü besttekar devam ediyordu: 

- Nerelerdesiniz, acanım? 
Sizi artık kaybettik. Salonlara 
bir girdiniz, bir kayboldunuz.· 
Muhtetem Nihat Hanımefendi 
kaçtır sizi soruyorlar. 

- Efendim, çok meşgulüm 
de ... 

- Ha! Haber aldım. T eb· 
rik ederim. Gazeteye girmitsi 
niz. Çok memnun oldum val
lahi!.. 

Bütün kayıtsızlığına rağ
men Şeyda Kamil Beyin fır
lak gözleri birkaç adım ileride 
.eab..:=•·1·n•n küçük hanımı, 
Ahmet Nebilin yüzünde kırı
tan çizgileri farketti. Sesini in 
dirdi: 

- Mani olmıyayım, azizim, 

Safranboludaki kıtaat içın 

odun kapalı zarfla münakasa
ya ıkoıunuştur. İhalesi 17-1(). 
931 Cumartesi günü saat 14 te 
Safranboluda Askeri Satın Al
ma Komisyonunda yapılacak

tır. Taliplerin şartnamesini al· 
mak ve münakasaya ıinnek 

üzere teminat ve teklifnamele
rile Safu-anboluda mezkfu- Kocr 
misyona müracaatları. (337) 

(2651) 
• • • 

Çatalca Müstahkem mevkii 
için pirinç aleni münakasaya 
konmuştur. İ•halesi 17-10-931 
cumartesi günü saat 14 buçuk· 
ta Fındıklıda K. O. SA. AL. 
KOM. nunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname ve nilmune· 
sini •komisyonda görmeleri ve 
ihale saatin.den evvel teminatla 
rile !komisyonda havr bulun
maları. (330) (26;:1). 

Beşinci lcca Memurluğundan: 
Mah<:uz, Ayna ,Konso.l, Seccade, 

vesaire 14/10/931 tarihinde saat 
9 dan itibarenKadıköyünde Modada 
Lorando sokak 41 Nolu hanenin ö
nünde satıla<:ağı ilan olunur . 

galiba yine bir Conquete peıin 
desiniz .. 

Bunu söylerken bestekarın 
yüzü öyle iğrenç, bir şekil al 
mı§tı, gözlerile Nebahatı öyle 
imalı imalı göıteriyordu ki 
Ahmet Nebil, hu kalın çizgili 
surata bir tokat atmak hırsile 
kudurdu. 

- Eski bir çocukluk arka
daşım. 

Diye kekeledi 

- Ali, ili... Delikanlı, 
Bonne chance.. Bu taze piliç
ler hoştur. Yine görüşelim! •• 

Şeyda Kamil Bey, gözleri 
yan yan kıza bakarak, Ahmet 
Nebilin elini sıktı, ayrıldı. 

- Kim bu zat, Nebil Bey 
- Şeyda Kamil Bey .. Masi 

ki muallimi ... 
- Yüzüme ne tuhaf tuhaf 

baktı ? 

- Nereden tanıyorıunuı 
bu adamı? 

1 

Devamı var) 



~~~~~====:=:ı~ı---Pc;ı·--~ - dd k Poliste 

T•• k y~-~an-- mukavelelerinin IDUSa a Bir sarhoş bir polisi 

ur - un t• d·ıd· 
sureti eri çok sami~i h,~~~~~~.~~.!."~~; .. 1.~,, .~ .... ~ .;; •• ::=:~öf.t'~~b\'.:' ,~:.:' 

mü tereke ve maddıye e~arn~a (Şiddetli alkıılar). de~ sonra sırasıle Yunan g"':etecı- se olrriuş, bir sarhoş bir polisi 
(Başı birinci sahifede) 

nıektedir. İsmet Paşanın ~: 
Mihalakopulos'a söyledikleru.ıı 
b.en de aynile size söylemek ıs 
hyordum 

Tevfik .,Rüştü Bey şu cevabı 
Vermi,tir: kk""r 

"Ba .. vekillerimize teşe u .. 
r · ç·· ku etmemiz lazım gelır • un 

biz hariciye nazırları onların 
çizmiş oldukları siyaset yolunu 
takipten batka bir şey ya~m~ş 
değiliz. Yalnız bunu samuııı
Yet ve derin bir kanaatle yap

tnış bulunuyoruz.,. d"l • 
Tevfik Rüştü Bey ken ~en

ne bayanatta bulunmasını ıste
Yen gazetecilere şu cevabı ver

miştir: 
"Bu dakika hayatımın ~ 

mes'ut anini teşkil etmektedır. 
Bu cümle bütün fikir ve duygu 
larımı ifadeye kifayet eder.,. 

Yunan meb'usan meclisinde 
AT1NA, 5 (A.A.) - T~~k 

vekillerinin meb'usan_ ~eclısın 
de kabulleri merasım•.. sa.~t 
17 ,30 da yapılmış v~ ~uşarun 
.1 h" en hararetlı hır teza-
ı ey ıma d s·· 
b·· ti ka,...ılanınıtlar ır. u-

ura a ·r k I T" k 
tün Yunan siyasi fır a.arı ~r. 
Yunan mukarenet sıyasetını 
tasvip etmektedirler. 

Saat 18,30 da Oliıııpia tiyat 
rosunda verilecek bir konser
den sonra Türk sefaret.hane
sinde aktam yemeği yen_ılecek 
ve yemeği bir süvare takip ede 

cektir. f"k R"' .. 
İsmet Pata ve Tev 1 Uftu 

Bey her tarafta alkıtlanmakta 
dırlar. 

Şiddetli alkışlar 

ATlNA 5 A.A.) - Yunan 
ıneb'usan ve ayan meclisleri bu [ 
gün saat 17 de İımet Pa,a ve 
T f"k Rü tü Beyi kabul et-

ev ı ş . 1· h 1· 
ın k .. Mecliıi mı! ı a m-

e uzere h ca 
de toplanmıştır. Localar m 
hanç dolmuttu. Paclamento-

k ·· un" de bir efzuıı ·kıt nun apııı on . . • 
a .1 muzika Türk vekillerım sı ı e , ,. 
selamlamıt ve meb usaıı ve a: 
Yan meclisleri reisleri k~ndiler~ 
ni selamlamıttır. Misafırler, n 
Yasete ait kapıdan meclis salo 
nuna grerlerken bütün meb'us 
lar ayağa kalkarak şidd':tli .v~ 
devamlı bir surette kendılermı 
selmlamıılardır. Muhalefet frr 
kası reisi M. Çaldariı ve diğer 
bilumum muhalifler de ~u t~
zahüre iştirak etmit.l~rdır. _Ri
Yaset kürsüsünde reııın sagın

da İsmet Paşa ve~· V~iz~los 
Ve solunda ise T evfık Ruştu B. 
ile M. Mihalakopuloı oturmuş 
lardı. 

Meclis reisinin nutku 
Meclis reısı M. Sofulis şu 

nutku irat etmiştir: 
"Yunan milleti ve mümessille~i 
nin hissiyatı hakikiyesini te~sı~ 
ederek muhterem misafirlenını 
zi derin bir heyecanla kalpten 

'elaı:nlarım. . 
Türkiye Başvekili Hazretler~ 

le kıymetli refiki Hariciye v~k! 
!. l' . ılli 1Dİn aramızda ve mec ısı m 
Ilı.İzin çatıu altında bulunmala 
~·ı adi bir iade ziyareti:miz~e v~ 
ıltifat ve şayanı tezkar hır. ~a 
diae tnanasındanfazla bizlençın 
ta "h• b" · · "nki•af ve tı ı ır mucızenın ı • . . 
·tecellisi manasını muhtevıdır. 
Rumlar ve Türkler asırlarda~ 
beri tekamülü müselsele tabı 
lıir hayatı müştereke geçi~~ek 
te olt'ukları halde bitmez tuken 

· ı · de trıez mücadeleler beyın erın 
tnukareneti ruhiyenin teke~
ltıiiliin b"" "'k bir mani teşkıl e uyu 'h• 
ediyordu Le'hülhamt bu tarı 1 

ihtilafat .ma:rinin elim hatrratı 
artık metfun olup sepkede? ha 
Y~tı müştereke ve mua~efeı ~e 
dıdenin şimdi kalbi:mizı~ ~.ı:rın 
derin köşelerinde kendılıgın-. 
den nebean ve neş'et eden samı 
ltıi dostluk hissiyat ve rev~~.ıt~ 
nın takrir ve takviye ettıg'.nı 
keınali meserretle tesbit edenz. 

İki millet meyanında acı ve 
fa.kat muhteşem müc.adeleler 
devri muazzam bir hatıme, ya
ni Türkiye ve Yunanistan ara: 
sında mün'akit dostluk itilafı 1 

le kati'yyen nihayet bulmuştur. 
a.u itilaf bu gün milletler bey
Dtnde hüküm ferma olan sulh 

1. ••k l>erveı· ruhun en kuvvet ı m~ 

.. ' "t lmayıp tuhu mılletın 14' h f"f tb at n lerınden M. Damvergis, Komıte Cen omuzundan yaralamıştır. Bu 
musten~ 

0 
"mü oldu-

/ u a 1 ma u 
1 ten&İre katibi ve daha wnra Havas sarhoş Fıstıklılı sütçü Nuridir. 

adeta :tıhaya~ ~ec:.~~~ ruz ve mütaleaları Ajan., muhabiri birer nutuk söyle- Nuri gazinoda içmiş, ve sarlıo§ ğundı.r; gayrı " 
1 1 

aar ATİNA, 5 (A.A.) - Gaze- 1 mişlerdir. . 
d k 1 ktrr olmuştur •• 

ebe i a aca T'.' 1 "f["f "le ta teler muhalefet fırkası reisi ~avas mu~abiri M. B~on~a~re ec- Devriye <>e~en polis memur-Yuııan ve ur< 
1 

•.a 
1 1 

y M ç' ld . . İsmet Paşa ile 0 • nebı gazetecıler cemiyelı rem sıfa- "' 
karrüı· eden yeni vazıyete . u- · a .. :'rısın d b"'t"" y 

11 
tile kadehini kaldırmtı ve Tür~ - Yu !arı Nuriyi menetmek istemiş -

·netinin itikat ve emnıye l~ıı ~ulakatm a, u .. un una nan dostluğu ve iki memleketın sa- ler, fakat Nuri memurlara h'l-
~"? .mıu kürsii milliden birdefa sıyası fırkal~rının :r~rk-Y;ı.man adet ve refahı için içmiştir. karet etlikten başka Polis Meh 
tını ışb_ k erefine ve ke mukarenet sıyasetmı tasvıp et- Ethnos gazetesi Türk nazırları· met Ali Efer.diyi de omuzun
da~a .la~ etm~ek!tin mukaı·ene tiklerini söylediğini yazmakta- mn.Yunanis_ıa'n.ı ziyaretleri .münase dan yaral<1mıs.t-r. Nuri yakalan zalık ık. mem . d . f"kı.' d betıle Y=dıgı bır yazıda Abna cad· 
. 'k" "lletın saa etı ı 1 ır. 1 • · d ı mış, hakkında kıtnuni muamele tı ve ı ı mı I I y M halefet gazetesi olan İme de erınde yan yana kardeşçesıne a 

necibinin meftun arı 0
• a? u u ldu galanmakta olan Türk ve Yunan ye başlanmıştır. 

nan milleti mümessillennın en ra, İsmet Paşanın .!apmış o bayraklarının soğuk bir diploması 0·· me'"İn katili yakalandı 
· - selamlarını aziz ve muh ğu beyanatın Turk • Yunan tezahürü olmak üzre veyahut mu-

samımı · afirlerimize tekrar dostluğunu sağlamlaştırmak vakkat bir şevk ve heyecan tesirile Geçenlerde Eyüpte Ömer is-
terem mıs f 1 lh kv" tt" -· · ıl h · d b" · · "ld" k f' bl"" t k meserretbahiş ır sureti e su Ü ta ıye e ıgını as mam:ş olduğunu l;>clki er ıeyın min e ırını o urere ırar e-
te ıg e ~eoldu"umdan dolayı kaydediyor. leh ve aleyhini düşündükten .. s~.nra den Laz Vehbi dün zabıtaca ya 
satııı;ı ~ati h · g 'ut ad Muhalif gazetelerden ProiP. sağlam bir dostluk yolunda yuru~~ kalanarak Adliyeye teslim e-kendımı ba tıyar ve mes . . d b'I leri laznn ııeldiğini anlamış olan ıkı 
deyierim. (Şiddetli alkışlar) ~~ s~adyomun ıstıap eb~ ıyece milletin arzuıile talik edilmiş bulun- dilmiştir. 

_ k e e evrildi gı mıkdar olan altmış ın u- duğunu beyan etm•ktedir. Vehbi hakkındaki tahkikat-
Nutuk Tur ç Y ç nanlının Türk - Yunan uzlaş- Bütün gazeteler ismet Paşa Haz la dördüncü istintak dairesi 

Bu nutuk M. Sofulis tarafından ma ve barı§ıklık siyasetini en retlerinin dünkü beyanatını uzun u- meşgul olmaktadır. 
Rumca irat edilmiş v~ bir . Y~n samimi ve en muhteşem bir su zadiya iktibas etmektedirler. ~ 
meb'usu tarafından Turk_çesı 0

thJ.- ette tasdik etmis olduklarını Yunan gazetecilerine beyanatta Düşmanın pıçagı 
mu§tur. Parlamentonun •.ç '?e mil;. r - bulunan M. Venizelos ismet Paşa• 
ve içtima salonu i~i . mllletın 1 yazıyor. nın söylemiş olduğu sÖzleri bir çeş-
renklerile süslenmıştı. Ziyaretl•r meden akan berrak •U gibi gelmek-

lamet Paıa Hz. bu nutka c';;ap A Ti NA, 4 A.A. _ Bu sabah la- te olduğunu beyan etmiş ve şu söz-
verdikten aonra salon~ terkede~k en met Paşa Tevfik Rüştü Beyfendi, !eri ilave eylemiştir . 
meb'uslar tarafından şıddetle a I§• M. Veniz~los ve Yunan nazırların· - Türk arkadaşımın söylem•~.ol-
lamnıştır. dan M. Papadatos, M. Papas, M. duğu ıözler beni son derece mule· 

I t Pa anın nutku lasonides ile refakatlarmda b~l~nan 

1 

heyyi~ e.tmiştir. . .. . . 
sme ş . . tku ber zevat kırmızı salip hastanesını ve Ben oteden berı Turkıye ıle Yu-

lımet Paıa Hz. lerının nu Atina'nın ıu ihtiyacını temin etmek nanistan arasında ıafti.imİ bir dost-
reçhi atidir: . . h y üzere Marathon'da suni surette ya- ı luk siyaseti takip edilmesinin mille-

•'Y unan millebnın Mu terem e / tin imaline ve hissiyatına tevafuk 

, -~-- etmekte olduğu kanaatındayım. 

' 

- l 

~ Şimdi hadiaeler benim bu fikir 
ve kanaatımı teyit etti. 

Bu akşam Reisicüınbur tarafın· 
dan bir resmi kabul yapılacak ve 
bir ziyafet verilecektir. 

ismet Paşa stadgomtla 
ATINA, 4 A.A. _ Atina Stad

yomunda bugünkü kadar kalabalık 
nadiren görünmüştür. Havanın yağ
mura çevirmesi ihtimıdi bulunması
na rağmen halk aaat ıJ ten itibaren 
Stadyuma gelmeğe baılamıştı. Saat 
15 te altmış bin kişi Stadyomu_ 
doldurmuş bulunuyordu. Ortada 
tam bir sükun ve intizam hükum 
sürmekte idi. ismet Pa~ ile Tevfik 
Rüştü Beyfendi ve refakatlerinde 
bulunan zevat ile M Venizelos "" 

• 1 
M. Mihalakopulos it 15,35 le 
Stadyuma gelmişler · 

lsmet Paşa ile vfik Rüttü 

Stadyoma girerken .• 

Beyfendi ve maiyetleri Stadyumun 
methalinden itibaren kendilerine tah 
sis edilmiı olan yerlen. gelinceye 
kadar ayağa kalkmıt olan bütün 
halk tarafından oelimlanmıılar ve 
şiddetle alkıtlanmıtlardır. lamel Pş. 
halkın bu alkışlar~ müteheyyiç bir ı 
halde mükabele etmışler, ve Stadyo
mu dolduran seyircileri ve halkı el
lerinde tuttukları şapkaları ile ıe

killeri ve Yunan milleti vekillerinin 
muhterem Reiıi Hazretleri: 

Birkaç günden beri dost ve ne-
. Yunan Milletinin şöhreti müsel-

cıp l""" h 
1 lan miıafirperver ıgıne maz ~r 
emo 1 .. h 

bulunuyoruz. Hise erımız ~yecan •· 
1 meıbudur. Muhterem ~ıllet v~· 
:.ııeri Reiıinin bugün mili~! meclı
s:.Un çatısı altında alenen. ı~at ey-

·ı.ı . be anatın sanıınuyet ve 
ledi erı Y .. 1 .. .. "~en bir 

. dd" eti ise her o çuyu ~-• . 
cı ıy . et tebarüz ettir
kıymet ve ehemmıY ·ıı ti e 

. tir Biz buraya yunan mı e n 
mıt T• .. k millletinin muhabbet ve 
kartı ur h i 
d tluk hislerini bilha'"a ız ar ve -
f:;e etmek için geldik. . 

M · · mu"cadeleleri açılan yenı 
azının . .. 

d . 1 nihayet bularak mazıye go 
evır er ·de 
'"ld" iki milletin halde ve atı 

~uk uk. e milli menfaatleri dostluk, yusev .d .• 
. timat esaılarına müttemt aı~l v_e 
ı • .. "'nasebetleri müstelzımdır. 
sam.1mı mu . A ıl 
Sizin gibi bizim de daımı vkaesars -

kanaatimiz budur. Bu naatte 
maz " h'ttir Türkiye zimamdarları m~1t1 ıe. '. • 
1 bu siyasette Türk mı ebnın ve-er, h 1 .. 
killeri kanaat ve muza eret e_rını 

t l·ı ve ilan etmiılerdir. Bu hakikat 
ey · · ht leri Yunan . milletının mu erem ve-

killerin karşı söylemek fırsatı';" 
baht buyurdukla~ından do,1a!ı R~~· 
Hazretlerine benı~. v~ refiki".'1 ~ur
ki Hariciye vekıhnın haraı etlı te
ŞJ;~ürlerimizi ifadeye müıaraat e

derim. 
Bu me&'ut vt"sile bana. e~~et o
d.iğer bir sevimli vazıfeyı ıfaya 

lan. ekle de ayrıca meserret 
vesıle verm d T .. ki 

1 • Hareketim e ur ye bah§O U} or. . . y 
B.. '"k Millet M•clioi Reısı, unan 

uyu . . · · aınimi selam 
M"llet Meclısı Rc,.ıne • . . 

l ifadesini ve kendının Y ~n~n 
ları~ın d tluk ve mukarenetirun 

Turk os · ki f 'lf 
-her auretle takvi?"~ :e ~nbl" !a ını bı ·ı' 

ki ettığın.ın ı agını ı .. 
zam ve ta P · tir Muhterem 

'ltimas etmı! . 
hasoa 1 

1 • İn muhatap olduğu 
R · Hazret enn T" ki eıs tepligatları ur ye beyanat ve ... 
ınuz .. "k Millet Meclısmın azası 
de ve Buy; . tam ve hakiki make· 
nezdinde erın, .. kt 
. . bulacağına şuphe yo ur ... af 
sım Türk • Yunan daatluk ve ~b! . ~-

hi f karşılıklı ve hakıkı ılı· 
nın dm';..J.:e~it sulha matuf iki ~il
m": a hal ve istikbal menfaatlenne . 
letın ki .. tazdir Bu mahi un olma a mum . 
uyg d ki vaziyete asalet ve 
Yet araınız a .. . • 

d . devam edecegıne emnı bunun aıma 
et vermektedir. 

y . .. 1 
M hterem Reis Hazretlerı, gu~e 

u d .. busevınç a "tahtınızda yaşa ıgmıız . il 
p Y'. 1 rd heryerde her vesıle e ]igune e .. 

1
• maz 

. . uhabbetli tezahur erıne 
bızı e~en necip yunan milletine ~al-;. 
har .. 1 • • • derin tehassuı-li teıekkur erımızı, .. 

• . . kendisi için yurekt~ ·~· 

pılmış olan gölü görmeğe gİtınİiler 
dir. 

Yol boyunda bulunan muhacır 
köy ve mahallelerinde oturan ehali 
Türk ve Yunan nazırlarını coşkun 
tezahürlerle •eli.mlamışlardır. Türk 
ve Yunan nazırları, bilhaısa lımet 
Paıa ile M. Venizelos çok s~i 
surette gÖrÜfÜp konu§makta ıdıler. 

Salibi Ahmer bastaneıinde M. 
Venizelos ı929 senesinde dank has
talığına tutulduğu sırada kendisine 
bakmıt olan hasta bakıcıya tesadüf 
etmiş ve bu kadını ismet Paıaya 
takdim etmiıtir. 

ismet Paıa hasta bakıcının elini 
sıkımı ve çok kıymetli dostu M. Ve 
nizelosa gayet iyi bir surette bak
mış olmasından dolayı kendisine te~ 
şekkür etmiıtir. 

Öğle üzeri Yunan Hariciye nazı .. 
rı M. Mihalakopulos Türk ve Yu
nan nazırlarının ıerefine Kifisya'da 
Cedi otelinde bir öğle ziyafeti ver-
miıtir. 

Gazeteciler ara.çında 
Aynı zamanda Yunan matbuat 

müdürü M. Kimon Diamantopulos 
Theoxeneia otelinde Türk gazeteci 
!eri ıerefine bir öğle ziyafeti vermiş
tir. Bu ziyafete bir çok Yunan gaze
tecileride davet edilıniılerdir. 

Bu dostane içtimalarda büyük bir 
samimiyet hüki'im sürmüştür. M. Di 
yamantopuloı Türk gazetecilere Yu 
nan hükUmeti namına bot geldiniz 
demi§, iki memleket arasındaki dost 
luk bağlarının kuvvetlendirilmesi 
hususunda Türk ve Yunan matbua
tının ifa etmi§ oldukları rolü ehem
miyetle kaydetmiıtir. 

Alımet Ştikrü Beyin nutku 
Türk gazetecileri namına Milliyet 

gazetesi müdürü Ahmet Şükrü B. 
verdiği cevapta Türk gazetecilerinin 
O'Üzel ve sevimli Yunanistan da ha .. 
kikaten t-i'tmimi bir kabul tarzı gör .. 
müş olmaktan çok memnun ve bah
tiyar bulunduklarını söylemiş ve de 
miştir ki: 
"Bu kabul tarzı Türk gazetecilerin 

de unutulmaz bir hatıra bırakacak
tır. Dosluğumuzun istinat ettiği sağ 
lam temelılerin mukadderatımızı ida 
re eden JıükUmet adamları tarafrn
dan açılmış olduğunu beyana lüzum 
görmüyorum." 

Ahmet Şükrü Bey iki memleket 
matbuatının Türk ve Yunan millet
lerinin menfaatı namına iki millet 
arasında bir anlatma ve yakınlaşma 
siyasetinin kuvvetlenmesi için el bir 
liği ile çahımalarını istemiıtir. 

Ahmet Şükrü Bey bundan sonra 
kadehini kaldırarak Türk - Yun an 
dostluğu ve güzel Yunanistan'ın re-

limlamıılarda. 

Bu esnada Stadyomun üstünde 
tayyare ve deniz tayyareleri filoları 
uçup dolaşmakta idiler. 

Türk ve Yunan nazll"ları yerleri
ne oturur otunnaz borular çalınma
ğa başlamıı ve aynı zamanda Bal
kan oyunlarına ittirak edecek olan 
atletler de aahaya gi"."'itlerdir. 

Önde Bulgarlar batta bayrakları 
olduğu halde ilerlemitler ve halk ta 
rafından alkıılarunışlardır. Bulgar
lardan sonra gelmekte olan Türk at
letler hararetli ve ÇO§kun tezahür
lerle karıılanıp alkışlanmıılardır. 

Türklerden ıonra ııraıile Roman 
yaldar, Yugoslavyalılar ve en son 
olarak Yunanlılar gelıniıler ve hep
si de alkışlarumılardır. 

Bu geçit resmi bittikten sonra e
kipler önlerinde bayralcları olduğu 
halde resmi ricalin İJgal etmekte ol
dukları yerlerin önünde ,. sıralanmıı
lardır, 

Yunan atletler geçerken lamel 
Paşa ayağa kalkmış ve elinde tut
makta olduğu şapkasını ıallıyarak 
Yunan bayrağını selimlamı§lrr. Bun 
dan sonra M. Venizelos bütün hal
kın ve seyircilerin alkıılat'ı arasında 
piste İnmiş, Balkan gençliğini se
liimlamıt ve bütün atletlere hoş gel
diniz demittir. M. Venizelos bu ve
sileden istifade ederek lamet Paıa 
ile Teyfik Rüştü Beyfendinin teırif
lerini de selamlamış ve kendilerine 
sefa geldiniz demiştir. 

Bu esnada halk M. Venizeloı'un 
bu temennilerine ittirak ederek 
Türk nazırlarını hararetli bir suret
te alkışlamıştır. ismet Paşa ile Tev
fik Rüttü Beyfendi gayet mütehey
yiç bir halde ayağa kalkmıılar ve 
halkı selimlamıtlardır. 

Bir mikrofon önünde sö:z: söyle
mekte olan ve sesinin akislet·i Stad
yomun her tarafını çınlatan M. Ve
nizelos ikinci Balk',\n Olimpiyatının 
açılmış olduğunu beyan etmiştir. 

M. Venizelos başında her vakit 
giymekte olduğu bonnesi bulundu
ğu ve halk taraf.odan alkıtlandığı 
halde yerine döndüğü srrada ismet 
Paşa bulunduğu trihüni.in basamak. 
larını inerek M. Venizelosu karşıla .. 
mış ve Yunan Başvekilinin koluna 
girmiştir. 

iki Başvekil bu vaziyette tekrar 
yerlerine oturmuşlar ve seyirciler 
tarafından ıiddetle alkışlanmıılar
dır. 

Bundan sonra askeri bir m1lzi.ka. 

Cerrahpaşa Keçihatun ma-
hallesinde otutan meyhaneci 
galip evine gitmekte iken, ev
velce araların<lu adavet olan o
yuncakçı Halil önüne çıkmış, 
birden bire Galibin üzerine hü
cum etmiş, bıçakla karnından 
ağır surette yaralayarak ka\'· 
mıştır. Mecruh ümitsiz bir hal 
de Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. Halidin derdes .. 
tine tevessül edilmiştir. 

takımı bet milletin milli marşlannı 
,almıfbr. 

Martlar bittikten sonra atletler 
yemin etmitlerdir. Bu esnada birkaç 
dakika yağmur yağmış fakat oyun
lar devam etmİ§tir. 

Yunan ve Türk nazn"ları Stad
yomdan aynlırlarken geldikleri za
man olduğu gibi hararetli ve coş
kun tezahürlerle seliimlanmışlardır. 

ATINA, 4 A.A. - ismet Paşa 
Hazretlerile Tevfik Rüttü Beyfendi 
Maratonu gezdikten sonra M. Miha
lakopulosun öğle ziyafetinde bulun
muşlar müteakiben M. Venizelos ve 
Yunan nazırları ile Stadyoma gel
mişlerdir. 

50 bin kişilik halk kütlesi İstas· 
yonu dolduruyordu. Milli marşımız 
la karıılanan misafirlerin Stadyo""! 
giriıi tekmil balk sıralarını ıure~ı 
ve şiddetli alkıılar heyecanlı tezahu
ratlar dalgalandırdı. 

ismet Pata yanında M. Venize
losla ilerliyor coşgun halkın ~ezahü
ratına mütemadiyen f&pkası de mu
kabele ediyordu. 

M. Venizeloı k11a nutukiyle ikin
ci Balkan oyunlarını açtı. Bul
gar Romen, Türk Yugoslavya, Yu
na~ atletleri alkışlar araıında aıra. 
landılar. 

Milli marılar ayakta dinlendi. 
Müsabakalar heyecanlı oldu. Halk 
Türk atletlerini alkışlamak için ve
sile arıyordu. Maalesef bizimkiler 
bu inıki.nı vermediler. Yüz metre 
sür'at koıusunda birinci Eeride hak
kı üçüncü, ikinci seride Enver, ikin .. 
ci geldi. Semih koşmadı yüksek at
lamada Haydar 180 le ikinci oldu. 
Birinciliklerin çoğu Yunanlılarda
dır. Puvan itibarile Yunanlılar birin 
ci Romenler ikinci Yugoslavya ü
çüncüdür. 

Bizimkiler iki puvanla ıona kal
dılar. 

"Messager D' Atlıenes,. de 
bir makale 

ATINA, 5 A.A. - Messager d' 
Athines gazetesinin haı makaleıin .. 
de ıu satırlar okunmaktadır 

"ismet Paıa Acropole'u ziyaret
ten avdetinde yanında bulunan gaze 
tecilere büyük bir kiyaset eseri olan 
ıu sözleri aöylemittir: 44Atinalıların 
ilahi hikmet tahtını vaktile kurmuı 
olduklan bu kayalığa çıkıtın mana
sını anlıyan bir inıan faydasız bir İ§ 
>'e bar ek et yapmamıı demektir. 

Akıl ve hikmet bugün bize yani 
Türlclere ve Yunanlılara bu iki mil· 
Jeti yeniden silahlı bir mücadele sa
hasma atabilecek her hanıı:i bir hare 
ketten daha manasız ve daha cani
yane bir çılgınlık olamıyacağını gös 
termektedir. 

Coğrafi vaziyet ile iktısadiyat 
milletler araıındaki münasebetlerde 
başlıca i.mil rolünü ifa ettikleri müd 
detçe Türk • Y onan dostluğundan 
emin olabiliriz." 

Messager d'Atheneı gazetesi ya 
zısma §U suretle nihayet vermekte
dir "ismet Paıa bu beyanatile gü
zeJliğine paha biçilemiyecek bir ıöz 
söylemiştir." 

Olympia tiyatrosunda 
ATINA, 5 A.A. - Dün akşam 

saat 23,30 da ismet Paıa ve Tev
fik Rüştü Beyfendi ile Yunan nazır. 
ları ve daha birçok reımi rical Olym 
pia tiyatrosuna gitmitler, Türk ve 
Yunan artistlerinin iıtirakile temsil 
edilen Othello piyesini seyretmiıler .. 
dir. 

Bu temsilde Bedia Hanım baş 
rolü almıştır 

1 

._I a_· ...Lı ___ s_i_n_e_m_a ____ ı _a_r 
Haftanın filmleri 
Elhamra'da 

Monmartr 
Sevdalıları 

Henri Garat ve Meg Lemonnier' 
nin bu isimdeki filmi bu hafta El
hamra' da gösteriliyor. Bu filmin 
mevzuu şudur: 

Beynelmilel serazadanın mahalli 
içtimaı, beldelerin en dilberi olan 
Paris ..• ve, Monparnas'ı •.•. 

Genç bir bestekar olan Rober 
kendisinin ayni hissiyatı taıımakta 
olan genç komşusu Lulu'ya delice 
aşıktı .... 

Fakat günün birinde vakti le bü
yük bir koketken el'an bile hüsnü
nü kaybetmemiş olan Liyan, Lu1u
yu kalp işlerine vasıtalık ettiği fev 
kala,~~ zengin banker Arnodi'ye 
takdim ediyor. Bu hal Rober'in 
kıskançlığını tahrikten hali kalmı
yor. Ve kalkıp gidiyor. Rober'in 
hareketi her ne kadar muhabbetinin 
fazlalığının deliliği ise de hayatta 
kalbinin noktai istinadını kaybeden 
Lulu da bir müddet mümaniattan 
sonra nihayet bankerin zevcesi ol .. 
mağı kabul ediyor. 

Aradan seneler geçiyor, ve ha .. 
len madam Arnodi olan sabık Lulu 
Paris kibarlık ve zerafet 3.leminin 
alemdanılır. Diğer taraftan da Ro
ber artık mesleğinde fevkalade terak 
ki etmiş zamanının methur beste
ki\rları arasına karışmıştır. Ve Ro. 
ma'dan avdetinde de bir eseri tesa
düf olarak Arnodi'nin muhitine tak
.elim edilerek Lulu ile karıılaııyor. 
Bu tesadüfte kalbinin el'an Lulu'ya 
karşı olan zaafının baki ol<\u'ğunu 
gören Rober, vak tile Lulu ile Arno 
di'nin birleımelerİne sebep olan 
ve baeln de Arnodi'nin kızına Mon 
martr muhitinde dadılık eden Li
yan' a çatıyor. 

Ancak bu sefer vaktile yıktığı 
saadeti tekrar ihya kabiliyetini gö
ren Liyan artık Arnodi aleyhine ça 
lışmağa başlıyarak Lulu'yu Rober'e 
takribe muvaffak oluyor.. Artık 
her şey bitıniıtir.. içtinap edilen 
harekete kartı adım atılmıı ve .... 
Bir akşam Arnodi evine avdetinde 
kansının uçtuğunu görüyordu. 

Vaktile Monparnaı'ın glilü olan 
Lulu maddi hayattan ve kendisini 
bihakkin seven eoki muhitine avdet 
le saadetini istikmale muvaffak ol-
muıtur. 

Opera'da 

Aza is 
Opera sineması bu hafta Maks 

Dearly'nin ~ Azaiı" ismindeki filmi
ni gösteriyor. Bu filmin hulisaı: ŞU• 
dur: 

"Azais isminde bir filosif var. A
zaisin fehefeıi ıudur: "Dünyada 
her insanin başına ne felaket gelirsa 
o kadar da saadet gelir." 

lıte Azais piyesinin istinat ettiği 
felsefe budur. V alc'aların cereyanına 
gelince; Baron Wurtz (Max Dear
ly) isminde zengin bir it adamı var •. 
Bu adam evlidir. Y aıi ilerlemiıti. 
Süze! isminde ıı:elinlik bir de kızı 
vardU". Baron Büy maliye itlerine 
girer büyük ticaretler yapar. Fakat 
kadın peşinde de koımaktan vaz
geçmez. ihtiyar Baronun tiyatro ar
tistlerinden metresleri velhaul ıek 
aen sekiz tarakla bezi vardır. 

Baronun kızı Süzete F elix iımin
de bir genç adam piyano derıi veri. 
yor. F elix gayet ıilik sessiz kendini 
çok hor ıı:ören pmrık çekingen, mah 
cup bir adamdir. Hatta hiç saadet 
görmemiştir. Fakat mahcup piyano 
hocaıi yakısıklidir, sevimli kani sı
caktır. Süzet pek az zaman içinde 
Felixi seviyor. Fakat bu aıki ne 
genç ki mahcup bocaıma anlatmasi
nm ne de Felixin anlamasının imki.
ni vardır. Bunun için vaziyet bu hal
de kalıyor. 

Artistik'te 

Viyanada bir 
Gepç kız sevdim 

Artistik sineması bu hafta "Vi 
yanada bir genç kız sevdim" ismir. 
de bir film gösteriyor. Bu filmde~ 
macera şudur: 

"Zabitlik bayatından sıkılan mü 
lazım Vergentin, hayatında bir baş 
kalık vücude getirmek için seyahat 
karar veriyor. 

Bütün sevgililerine veda ederek 
pek ateşin bir tabiatte olan Marki 
Savigliani'yi teselliyi de yaverin 
havale ediyor. 

Son defa olaı·ak arkadaşlarıyl 
parka gidiyor, orada küçük bir tiya 
roda ilk defa olarak &ahneye çıka 
bir artistle tanışıyor. Bunu bir aş. 
takip ediyor. Fakat, Franç için baş 
ka bir izdivaç düşünen pederi gen 
kıza giderek, kendini, ona mesleğin 
de terakkisine çalışmak iıtiyen bi 
hami olarak takdim ediyor. Kızn 
babasına 10,000 mark vererek bi 
makbuz alıyor. Bu para kızın kon 
aervatuvarda çalışmasına sarfoluna
caktır. Franç, genç l<ı.z.la izdivaç ar 
zusunda bulunduğunu bildirme! 
maksadıyla babasının yanına gittiğ
zaman, babası ona, sevgilisinin mal 
buzunu gösteriyor ve kızın kendisi. 
le olan münasebetinden dolayı alda 
tığını söylıyor. Buna muğber olan 
Franç genç kızla münasebetini ·kesi
yor. 

Harp genç adamın ailesinin ser
vetini mahvettiğinden Franç çalışa· 
rak hayatını kazanmağa mecbur olu 
yor. Bir Stüdyoda İş tedarik ediyor. 
Bir gün, ona, zabit rolde bir artistin 
yerine oynaması teklif ediliyor. 
Franç kabul ediyor ve sevdiğinden 
başkası olmıyan ve yıldız derecesine 
yükselmiş bulunan genç kızla karı•· 
!atıyor. 

Bu müesıir tesadüf, o zamana 
kadar hiç çevirmeği bir sahnenin fil
me alınmasını temin ediyor,,. 

Titanik faciası 
Bu faciayı bilmeyen kimse 

var mıdır? Bu hadise bundan 
20 sene evvel herkesi mi,;tees. 
sir etmişti. Filhakika pek )~mi 
bir transatlantikin ilk şeyaha
tini yaparken bir aysberge çar 
parak içinıieki yolcularla bir1!k 
te batmasının acı hatırası akıl
lardan kolay kolay çıkr.rıla
maz. 

O zamandan beri bu mevzua 
ait binlerce efsane icat edildi, 
Gazeteciler, rcmancdar uzun 
müddet bundan ba·hsettiler. 
Sessiz sinema bile bir iki defa 
bize bunun tasvirini yapmağa 
çalıştı . 

Bu, sözlü film için hazin 
fakat fevkalade bir mevzudur. 
Kudretli Alman vazn sahnesi 
E. A. Dupont bunu tekrar ya
şatmak istedi. Ve buna tama
mile muvaffak oldu. Sözlü sine 
ma, bunun amili olduğu kadar 
mümessilleri bulunan Maxime 
Desjardins -komedi Franse
den-, Alice Field, Leon Be. 
liers de çok muvaffak olmuş 
!ardır. 

Bu yeni filmin ismi Atlantic 
tir. 

felaket çekmişsiniz .. Elbette bunla
rın bir aksülimeli olacak. .• Haydi ce 
saretli olun ... Genç ktzın sözleri ü .. 
zerine F elix cesaret buluyor. aBro
nun büsbütün bu tavurla ziyaret e
diyor. Baron müdürlüğü kendisine 
teklif ediyor. 

O da kabul ediyor •.. Bundan son· 
ra F elix.i tamamile değiımif bir a· 
dam olarak görüyoruz. Pısırıkliğı 

üstünden atmiştir, mahcupluğu bir 

kenara bırakıyor, eski püskü elbi
selerini çıkarıyor ..• Dehşetli şıklatı
yor iki dirhem bir çekirdek oluyor .• 
Müessesenin Başına geçiyor .. O sıra 
da Moldovya krah otel civarından 

geçerken otomobili bozuluyor. Ta
mir uzun sürecek. .. Bir az istirahat 

edeyim diye otele giriyor. Kral oteli 
o kadar beğeniyor ki orada birkaı 

gün kalıyor. Bunun üı:erine Feniks 

hemen gazeteleı·e ilanlar veriyor. 
Kralın otelde kaldığını iıiten buraya 
koşuyor ... Otelde kumar dans eğler 
ce kalabalık müessese dehşetli para 
getirmeğe başlıyor. Baron altınlaı 
içinde yiızüyer .. Artik Felix bütün 
kadınlar müessesedeki artistler mel 
!undur. Fakat genç adam kalbi baş 
kasındadır Süzette. 

tesebatından biridir. Türk· Yu 
b.an hiikı'.lmetleri zimamdarları
nın ulvt ve vatanperver politika 
!arının semerei bahiresi olan b': 
b.ı.llvaffokıyet yalnız menafiı 

JerunJzı, . 1 "mizi aziz vekıllerının 

dettenıenn~ı~e~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------....................................................................................... ~~~~~~~~~~~~-~~----,..,...,. .............. 1111111 

Bu sırada baron bir dağ batında 
bir kİJ spor eğlence yeri yapıyor. 
Bur'in müdürü Felixin tamamile ak .. 
ıi bir adamdır. Yani kendini beğen
miş cüretkar ablıı:an yapııık ... Bu a
dam barona kendini dünyanin en a
kıllı msam olarak tanıtıniıtir. Fakat 
müdürünün bütün cakasina rağn1en 
eğlence yerinin itlefi iyi gitmemi§ 

Oıtelik baron müdür beyinmetresile 
düşüp kalktiğini anlayinca kendisini 
kapı dişan ediyor. O gün baron hid· 
detli eve gelince piyano hocaıi kartı 
tuna çıkıyor. Maaşimdan bir miktar 
kalmişti ... Diye sıkılgan bir tavurln 
illerliyor ...• Vay efendin1 sen misin 
buna söyleyen- Baron zaten hiddet
lidir o şiddetle piyano hocasını da 
defediyor ... Fakat bu esnada Süze
tin işe karııbğını görüyoruz. Genç 
tuz hemen Felix'i buluyor. Siz diyor 
ne kadar utangaç ne kadar çekingen 
bir adamsınız. Biı· az harekete gel-. 
senize. .. Yazık değil mi gençliğini· 
ze? Bakın babanın eğlence yerinin 
müdürlü münhal. Kabul etsenize 
Tam kendinizi gösterebileceğiniz 
bir iş. Bir az cesaret bulun. Bilmez 
misiniz? Azais nazariy~si diye bir 
şey vardır., Bakın hayatta bu kndar 

Nihayet Feliıc de patronun kızı· 
nın kendisine karşı beslediği hissı 

anlamıştır. Pek az zrunan içinde 
Süzctlc FeliK evleniyorlar~" 

ı, 

·-
ı-



• -
1 
c 
~ 

1 

' 
• 
·, 
3 

• 
r 

8 
h 
1 

, 

, 
J 

i 

ı 

J 

iktibaslar 

Amerika da 
Zenciler 

Muhabir mektubu lstanbul 4 üncü Hukuk Hakim 
fiğinden: 

• Trasilflanyada çıkan 
J(ORUNK tan· 

Amerikada zencilerjn istiblt:l5ı i· 
ın yapılan meşhur 1861 muh~ebe
:rinden beri yetmiş sene ııeçtı: Bu
a rağmen zenciler hala Am"':ikada 
İr tazyik ve zulüm havası ıçınde 
a~amaktadırlar. Yer yüzünde esa
•t seneler ııeçtikçe kökünden kal
ırıldığı halde, Amerikada bu, fi

Ceyhanda bir çeltik 
fabrikası yapılıyor 

!ıinyedc lstinye caddesinde 60 
numaralı bostan<la mukim perizenli 
Ha-sa.n Bini İdris efendi ve Boğaz 
için<le Ki...,çburnunda Alipaşa so· 
kağın<la 10 numaralı hanetle müki
me Ayse Behice Hanım ile Fatma 
Cavide Binti Talat Bey aleyhlerine 
Vasiliki ve mahdumları ve kerime 
leri tarafından ikame ve istihsal o
lunan 24-9-931 tarih ve 210 numara 
lı kararı havi ilam suretleri müddaa 
leyhlerin ikametkabları meçhul bu
lunduğundan usulün 123 üncü mad
deai mücibince tebliğatın icra kılın 
dığı mübaşiri tarafından olbıpto 

tebliğ ilmühaberi ıahrına yazılan 

şerhten göstcrilmij olmakla tebliğ 
makamına kaim -.olmak üzere mez 
kUr ilam sureti mahkeme divanha
nesine talik kılındığı ilan olunur,. 

KARADENİZ 
POSTASI 

VATAN 
Sokaklarında dilenci görülmeyen 

bir şehir de Ceyhandır 
7 T. evvel 

Çarşamba 

i 

•n mevcut gibidira 
Gazetelerde ıık ıık okuduğumuz 

nç biıdiselerinden batka, smıf ve 
·k kininden doğup ta ııazetelere 
eçmeyen mezalimin envaı ~ ıiy~ 
enizli adamlar hakkında mu~ ııo 
tile gelen ~eylerdir. Onun için Ame 
.kadaki zencilerin vaziyeti hakkın
a k11a hir hülasa yapmak faideden 
ali değildir. 

Bir kaç rakam 
Son i~tatiıtiklere nazaran, Ameri 

ada 12 milyon zenci vardır. Bunla 
ın yüzde ıekıeni cenup hükU.met
>rİ dahilinde yaşarlar ve bazı hava
de de nüfusun ekseriyetini teıkil 
derler. Bu zenciler ekreaiya sınai 
;!erde ameledirler. Amerikan ame
•tİnİn sekizde biri zencidir. iki bu 
uk mİİ ;t '>n ka :lar zenci ziraat itle
inde, bi1h".,Ja pamuk ziraatinde İs· 
ihdam edilirler . ., 

Cenup hükumetlerinde mütemadi 
p.zyiklerden ve bilhassa 1916 dan 
eri pamuk ziraatindeki tcnakustan 
olayı zenciler şimaldeki oanayi mer 
ezlcrine hicret etmeğe batlamıılar
ır. Bu hicret pamuk zürraının itine 
elmcdiği için, bunlar hükumeti 
1ahalüye He uyuşarak, bazı yerler-
1e resmi karnrnamclerle .L:cncilerin 
İcretine mani olmuşlardır. 

Siyasi iazgik 
18 kanunuevvel 1865 te reisicüm 

ur L!ncoln zencilerin istihlisını 
1a~ etmiş ve bu karar ertesi sene 

CEYHAN: Beni Ceyhana 
davet eden baş hekim ve opera 
tör Baıri Beyi hastanede ame 
liyat yaparken buldum. Muh -
terem doktor beni yemeğe ala 
koyduktan sonra hastaneyi 
gezdirdi. Hastaneden batka 
bir şey olan bu mara"!: meşhe
rine şimdiye kadar hiç ehem
m\yet verilmemi~ peritan bir 
halde bırakılmıt olduğunu 
gördüm. Basri Bey bu hasta
neyi ıılah için buraya gönde
rilmit olduğundan kendisine 
muvaffakıyetler temenni eyle • 
dim. Maahaza bu hastanenin 
merkezi vilayete derdesti na
kil bulunduğunu ve Ceyhanlı 
!arın bundan memnun olmadık 
!arını işittim. Hükümet tabibi 
ve dahiliye mütehassısı vekili 
Ihsan Beyin gayretine ve zen
gin bir eczaneyi idare eden 
eczacı Mazlum Beyin mesaisi 
ne rağmen hastane pek fena 
bir vaziyete düşürülmüştür. 
Senevi bütçesi 12,000 lira oldu 
ğu halde bu paranın tamamile 
sarfına imki.n bulunamamış ve 
geçen sene 3000 lirası iade 
olunmak gibi garabetler göste 
rilmiştir! 

Sıhlıat 
',anunu esasiye de ithal c.lunmuştu. Ceyhanda en müthiş hasta-
1 yaşına ııirmit bir erkek zenci ' lıkl a:r sıtma ile drahomdur. Sıt 
~n=z~iye i~tilıap ~kkma_ ~ik~. mal ar tropika ve tersiya cin-
akat fılen hi - tc böyle degıldı. Bil . d ··ıd·· ·· ·· tehlı"kelı" . • . sın en o urucu ve •assa cenup hulmmetlerınde bazı şe . h I k D h · 

:irlerde muh•elif sebeplerle zencile· bır asta ı tır. ra om ı_sı; 
in intihap hakları talik edilir ve ya- gözlere musallat ve tedavısı 
ıut tazyik neticesi olarak zenciler" gayri kabil bir afettir! 
,u hakkın ist imaline imkan bırakıl- Fabrikalar 
nazdı. Meoela Detro!t da son inti- Ce handa 50 bin lira sarfile 
ıapta Ku-Klux -K.l.a.11 ların muıırra • . Y. • _ 
ıc talebi üzerine 5000 z<'ncinin i sıni bır çeltık fabnkası yapılmakta 
lsteden çıkarılmış, bun~an başk~ da dır. Hanifi Efendi dahi mev
'1tihap arifesinde azim mikdarda cut fabrikasına bir çeltik ima
:enci tevkif edilmiıti. Bazı mınta.ka lathanesi ilave ettirmektedir. 
arda zencil~· ı müdafaa eden beyaz Bunlardan ba~!· a mösyö 
f-< da aynı rn ·ıa.neley~ "'.aruz kal. Şarlo Dode namında bir Fran-
ndardır • d" b" 1 sızın burada karı ka mı ır çer 
Şehirde 11e köyde zenci çer, un ve buz fabrikası var-
Cenup hükümetlerinde çiftçi zen dır. Bu aile 66 sene evvel Ada 

çiler 100,000 i ı:eçer. Fakat ancak nada tavattun etmi~tir. 
:nü1tecir oldukları için, mal sahibi (Şarlo Dode)nin Fransızların 
İlan beyazlar kar.unun himayesi al- ı· d T ki b ·· 
. ınila, müıtedrleri iyiden iyiye ezer bur-tları işga ın e ür ere u 
1er .. Zenci zirv.t amd•sine ııelince, yük yardımlarda bulunduğunu 
'>unların beli daha berbattır. Hakilii bana anlattılar . 
l>İr esirden biç te farkları yoktur. Maarif 

Umum kazada 34 mektep 

49 muallim ve 1500 talebe mev 
cuttur. Merkezi kazada üç 
mektep bu sene muvaffakıyet 
le tedrisatına devam eylemit • 
tir. Maarif memuru Cemal 
Bey kıymetli gençlerimizden
dir. 

Oteller 
Ceyhanda biri belediyenin 

olmak üzere iki otel vardır. Be 
lediye oteli Ceyhanm sahilin
de manzarası ve tertibat& gü
zel bir misafirhanedir. 

Belediye oletinde bir ince 
saz ve bir de Tuluat kumpan
yası halkın zevki bediisini tat 
mine uğraşmaktadır. 

Diğer ma.'umatlar 
Kazanın umum nüfusu 34, 

800 den ibarettir. Merkc'Zde 
8000 nüfus, 1600 hane ve 150 
köy mevcuttur. Bütün köyle.
de köy kanunları tatbik olun
maktadır. N abiyeler telefonla 
merkeze merbuttur. Asayiş 
çok iyidir. Kaza kaymakam 
vekili Rifat ve jandarma ku
mandanı yüzbaşı Cabbar Bey
ler geceli gündüzlü çalışarak 

halkın işlerini görmektedirler. 
Kasabada çok bolluk vardır. 
Sokakluda dilenciye tesadüf 
edemedim. Belediyenin varida 
tı 40 bin liradır. Varidatın az 
lığına rağmen bir arozoz da 
almmıştır. Halk munis ve iyi 
kalpli ve hükUmete çok muti
dirler. Serbest fırkadan eser 
kalmamııtır. Kasabada içil&
cek su olmadığından halk ne
hir suyunu içmetkedirler. 

Ragıp Kemal 

İsi:anbul Belediyesi 
Darülbedayi temsil/eri 
Bugün akşam seat 21.30 da 

NAMUS 
Piyes 4 Perde 
Yazan: Şüde!"

mann; Tercüme e
den: Seniha Bedri 
Ya I?'1ız M uallim ve 

Talebeye mahsus . 
Altı yaşından aşağı olan çocuk

lar tiyatroya kabul edi1eınezler. 

ZAYİ - 1336 aenesinde Şehrema
ti Heyeti Fenniyetıinden aldığım 

..... Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilat

larına karşı pek tesir:i ve 
taze aşıdır. D:vanyolu Sul· 

tan Mahmut türbesi 
No. 189 

Devredilecek ihtira beratı. 
"Telefon lr...ablolarrnın tevziine a

it usulün ıslah ın hakkıındaki icat i
çin Sınai Müdüriyeti umumiyesin
den istihsal edilmiş olan 20 teşrini 
sani 1928 tarih ve 702 numaralı ih
tira beratı bu kere ferağ veyahut 
icara verileceğinden mezkU.r ihtira 
yı satın almak veyahut isticar et
mek arzusunda bulunan zevatın İs
tanbul Bahçekapı Taş han No 43-48 
de mukim vekili H. W. !STOK e
fendiye müracaatları. 

lstanbul ikinci illiis memurluğun-

gunu akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, lne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

.S~ Y KlSEFAJN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba

ıı B. 2362. Sobe A. Sirkeci Mühür. 

dar .zade han 2. 2740. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 6 Teşrinievvel 
Salı 17 de Sirkeci Rıhtı
mından. -- - ---
TRABZON POST ASI 

(CUMHURiYET) 8 Teşri 
nievvel Perşembe 1 7 de 

MERSİN POSTASI 
(ÇANAKKALE) 9 Teşrin 

evvel Cuma 10 da Galata 
nhtımmdan kalkarlar. 
6 Teşrinevvel Salı Trab

zon posta'Sı yapılmıyacak· 
tır. 

dan: , ... 

Adres: Moiz Poyostoro Efendi: Alemdar Zade Mehmet 
Marpuççularda Çarşılı banda elbise Vapurları 

tüccarı: Lüks ve seri Karadeniz 
Balada ismi ve adresi yazılı olan 

Postası 
zatın iflası açılıp teefiyenin adt şe- B } 
kilde yapılmasına karar verilmiş oı Ü ent ~Ai~~~ 
duğundan: ç b 

ı _ Müflisten alacağı olan veya arşam a 
mallarında istih~ iddiasında bu-
lunanların alacak ve iddialarını iş- günü akşam saat 18 de 
bu iliidan bir ay içinde eyyami- Sirkeci rıhtımından hare-
resmiye müstesna olmak üzere her ketle (Zonguldak, İnebolu, 
gün saat 13 telı ıq y~ kadar Sultan Ayancık, Samsun, Ünye, 
ahmette vakı adliye binasında icra Ordu, Gireson, Görele, Vak 
yı vazife eden ikinci if1A6 dairesi- fıkebir, Trabzon, Sürme-
ne gelerek alacaklarını kayt ettir ! ne, Rize ve Mapavriye azi-
meleri, delilleri her ne ise bunların met ve avdet edecektir. 
aslı veya müsaddak auret1erini ver- Yük ve yolcu iÇin SiTke-

ı cide Vezir iskelesi sokak m<:ICTİ. 1 

2 _ Müflise borçlu olanların yu- karşısında No. 61 aceııtası-
. · na müracaat. Tel. 21037. karıda gösterilen milddet ıçınde 

-
D.ANAGNOSTOPOULO 

ve C. SİSKİDİ 
,vle•eli bunların iş Ye i•tirahat saat 
;erini tayin ~den bir talimatname 
nevı...ıt d eğilJir. Bazı yerlerde gizli 
<apak l ı zenci Lcnrcti b jJe mevcut
tur. 
1 Sa::ayide çııl ııan zcu<:i amele c!a
ha çoktur, Şi!ta::oda mt:vcut am.!:le
nin yüzde yirmi birini te~ kil ederler. 
petroit•daki For d müewsese)erinde i 
~c yüzde 14 ni•betindec!irler. 

1808 numerou şoför ruhsatnamemi 
içtimaiyatçılar bunlara ''pi& ırk~, der kaybettim. Yenisini alacağımdan 
!er. Şiıpbe yok ki zencilerin yatıp hükmü yoktur. Kemalettin. 
kalktıkları izbelerde 11hhat kaidele- 1---------------
riuc uygun bir tey yoktur. Oturı!uk 

borçları mikdarıni yazdınnaları hi
llifına harccktin ceza kanunu mu
cibince takibat ve m~~uliyeti mlıciıp 

olacağını bilmeleri, • 
3 - Müftis in mallarını nakit ve 

tahvi !atı ve buna mümasil kıymetli 
evr~kını her ne truretle 1 olursa o!sun 
ellerinde bulun<iuranlar ister şahıs 
ister banka ve saire müessise olsun 
bunların Uzerindeki haklar mahfuz 
kalmak ııartile o malları ayni müd 
det içinde daireye verme1eri ver
mezlerse cezai takibat ve mesuljye 
te uğrayacaklarını mazeret bulun 
madıkça rüchen haklarından mah
rum kalacaklarının bilinmesi, 

Yunan vapur şirketi 

PİRE -MARSİL YA 
için seri ve doğru posta. 

(PATRlS 2) Lüks vapuru 8 
Teırinievvel Perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 

Zenci Hurju t az ı si 
Zencilere kaı·şı yapılan tazyik ve 

ı>unJann ayr.1 uıahalleleı de ya§ama

ları rnahallelcı·de en ziyade ekıik o
lan şey •u ve ış;ktn-. izbelerin şera
iti 11hM,.esinden biç bahsetmeğe 
ııclmez. Zencilerde çocuk vefiyab, 
beyazlara nazaran 8"kiz defa fazla
dır. Fakat bunda bütün hata zenci-

ga mecbur kalmaları hayatlarına da !erin mi? 
.başka bir husuıiyet venniştir. Zen- . Eğ~ bir zenci, be!azlar ~aile 
ci mahalleJ., ·inde DT•a muhtckirleri sınde bır apartmıan kiralamaga kalk 
küçük .. naf , e ~~nci harlan peyda' 1 aa, mutlaka hayatım tehlikeye koy
lolmuı tur. Zcnc;;lcr Leyazlarla biı· n- ı· muş ~emektir .. Hattii cenup me~le
f"ada hamama g~bnetken memnu ol- k~tler~nde zenciler beyazların hın-. 
dukları cihctJc, zencilerin idaresi al- j dıl-Jerı vagonla:a ve tramvaylara.~ 
jbnda bamaml:ır açılmıştır. Anım _ nemezler. J:iat~ ~ paıı_a~I"':, kili
ikan gazeteleri, '-~ncileri adamdan ıeler~ zenc:ılerın ~~lerını b~e me 
18ymadıkları ve onların umumi ha- netrnışlerdır. Hali ihtızarda bır zen 
yatından hiç bahsetmedikleri cihet- ci, bir ~k şehirler~e boyazların bas 
'le, ,imdi zend ~azetcleri de çıkma- ~nele~ıne kabul edılmez. B.;Y~arın 
ığa ~lamııtır. Şot·aru dikkattir ki ı rerkli ~d~I~" a kartı kinı o de
zencilcr kendileri ;ç;n, güzellik mü- rece. derındn· ki,. bunlara mezarları o 
esscseleri bile açmışlardır. Bu müeı 1 da bıle yer vermezler. 
seseleı· artık zencihktcn usananları 1 Hapis~ncJerde de zencilere ya.pı
'"beyazlatm~lt tadırlar.,, 1 lan muamele, beyazlara yap~an mu-

Sonra zenciler araıtnda bir nevi 1 amclede!I çok f;:ıt.rklıdır. Hapııar.eleY 
ıiyonizm cereyanı h5.sıl olmuıtur. 1 de .~ütün angariyeler zencilere yük.
Bu cereyanı şu suretle ifade elmEk letılır. 
mürrkündür: Linç 

'
4Amerika, zencil~in düşmanı 

Beyazlardaki kinin vahşiy:me bir jolan beyaz.1'ra nittir. H .. lbuk; Afri-
tecelliainden iberet olan linç, zama. kcı zencilerin elinded;r Binaenaleyh 

dünya zencilerinin oraya giderek, nmuzda bile sık 11k vaki olagelen 
'müs:akiJ milli yurtlarını Afrikada al1valdendir. Linç daima Ku-Klux-

Klan'ların tahriki ve ekseriya ma-1 kurn1alnrı lazımdır.,, 
halli makamatın müsamalıaaı dahi-

/<; u- k ı'usc-Klan'lar !inde vukua gelir. 

1 Zencilere kartı yapılan mezali- Hakikatin hiç ıüpbeaiz çok du-
, mln en büyük müıevv'. kleriKu-Kluıı: nnnda olan resmi iıtatiıtiklere gö
: Klan'lar<hr. Zencileri tethi, için re, s?n kırk sene iç~_nde Amerikada 
1861 muharebelerinin akabında te- 92 sı kadın olmak uzere 3226 zen-

' isedilen bu cemiyet,umumi harpten ci linç edihniıtir. Bu ~ski vah_şi ~a: 
.onra miralay Simons'un idaresinde nunun tatbıkatı Amerıkan rıcahm 
laha geniş hir faaliyete geçmit bal- ı meu~I etmemiı d~ğ~ldir. 1922. de 
Jedir. Cmıiyet bugün büıbütün ye- Am~rı~n konır~e•.• linçe karıı şıd: 
ni umdelor Ü<Crinde icrayı amel et- detlı bır kan~n la:ı:ıhas1 kabul etti. 
mekledir. Cem.iyet yalnız zencilerin ı F:ıkat AtD:erikan ayanı kanunu tas
değil, katoliklerin, yabudilerin ve dik e.tmedı. . 

1 muhacirlerin de düşmanıdır. Maaına Lınç ekıen_ya _beyaz k'.zlara ~-
filı en büyük rolünü bilhassa li sallut bahanesıle ıka edilmektedır 

'iflerinde oynan1aktadır. nç ve itham da hemen hemen hiç bir 
' delile iıtinat etmiyor. Halbuki mu-

Zenci/ erin izbeleri hacirin komiteıinin istatiatiklerine 
1 Zencilere kartı gösterilen düş- nazaran, pervers Amerikalılar 
i manlığın bir r.ebcbi de sıhhi noktai ara•ında zenci kadınlara tasallut e

ı · aazarıoc!an ileri geliyor. Amerikalı den beyazlar daha çoktur. 

ZA Y i - 461 sicil numerolu şoför 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Şoför: Yorgi. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Mah
kemesindM: 

Eyri Kapu avcı Bey Şişhane cad 
desinde 13 No hanede miıkım Nu
rullah Efendi nezdinde bulunan 
hemşiresi Tayyibe Hanım tahtı 

hacre alınarak müınailcyh Nurullah 
Efendi 3-10-931 tarihinden itibaren 
muınaileyhaya vasi tayin edildiği a
lak•daranın maliımu olmak üzre i
Hin olunur. 

4 - 15/10/ 931 Perşembe günü 
saat 14 te yukarıda yazılı olan iflas 
dairesinde alacaklıların ilk içtima
da hazır bulunmaları, ve müflisin 
müşterek borçluanyle kefillerinin 
ve borcu tekeffül eden sair kiınstle 
rin içtimada bulunmağa hakları ol
duğu ilan olunur. 

Mukayese Ediniz .... 
Apartımanınızı tezyin ve tefriş etmek arzusunda iseniz; 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde Tokatliyan karşısında 

LUVR • 

Büyük T efrişat mağazalarını 
ziyaret ve en son vürut eden bilfunum tefcişat levazmıatı
nın müntahap çeşitlerini görünüz ve fiatlarını mukayese 
ediniz. 

Müsait fiatlarla senelik satış 

sınıf yolcu ve eşyayı ticariye ala
rak (PİRE ve MARSİLYAYA) gi-
decektir. Azimet ve avdet biletle-
rinde azami tenzilat. 

Umumi auntaları: Galatada Çi-
nili Rıhtım Hanında D. Anagnosto
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün seyah:ı t acentalıklarıdır. 

KİRALIK HANE 
Çemberlitaş'ta Osman Bey 

matbaası ark<Uiında dört yol ağ
zında denize nezaretli, bahçeli, 

iki aileye, doktorlara elverişli 

yeni tamir görmüş hane. İçin
dekiler gezdirecek. Pazarlık i

çin Divanyolunda tramvay du
rağında 117 No. berber Musta· 
fa efendiye 

İstanbul Defterdarlığın
dan: 

Kirall'k dükkan, N o. 5, Dö

kümcüler caddesi, Atik Alipa

şa mahallesi, Karagümrük, 

(Bu dükkan Pazar mahallin

: ~e akar çeşm.; karşISma müs;ı-
---------------------------1 'r rı ir). Aylık kirası 6 liradır. 

B1r sene müddet ve müşahere Milliyet Matbaası s:ıntilekira,-averilecektir. Ki 

ra'amak açı!: a -: ~ııma, Z!-10-

Nefis ve Seri Surette 931 Çarşamba günü saat 15 te 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. 
ait bilcümle evrak, mektupluk kAğıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve diva : 

ilanlan yap.ılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres· Ankara caddesi dairei mahsusa. 
• Telefon 243111213 

r;e !terdarlıkta (i\l.4.) (2834) 

i Dr. A. KUTiEL 
j Cilt ve zührevi hastal:klar teda
i v'.hane&. Karaköy, bilvük mahall,bi 
cı yanında 34. 

Sc:t'l uc •••: ..... , -- 1 
uPrPk Kizımı da ya İ . ./.J>kara ara11nda 

zmır-

Diyarıbekir Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Diyarıbekir - Ma:rdin yolunun 15 >< 000 -- 30, ' 000 uncu k ilo
metroları arasında yaptırılacak 11925 lira 68 kuruş keşifli t ·1-
miratı esasiyeye muvafık bedelle talip çıktığından 18 Teşrinev
vel 931 tarihine mi.isadif pazar günü saat 12 de kapalı zarfla 
ihale edilmek üzere 20 gün müddetle münakasaya vazedilm iş

tir. 
Ke~ifname ve ~artnamesini görmek istiyen taliplerin Vila

yet Daimi encümenine müracaat eylemeleri ililn olunur.(2975) 

Tütün inhisarı Umumi 
müdürlüğünden: 

3-10-931 Cumartesi günü saat 10,30 de Mubayaat Komi
syonunca satın alınacağı evvelce ilan olunan (15000) Varak 
mor hareli kağıdın mıinakasas görülen lüzum üzerine 10-10-931 
Cumartesi gününe talik olunmuştur. (2973). 

1 Haydarpaşa Emrazı istilaiye has
tanesi baştabipliğinden: 

1 Müessesemiz müstahdemini için aleni münakasa suretile 
maa kasket on beı< takrm elbise yaptırılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak ve kumas niimunesini görmek üzere her gün 
Hastane İdare me~urluğuna müracaat etmeleri ve münakasa-

j ya iştirak etmek ü:ı:ere müna'kasa günü olarak tesl.ıit edilen 26 

1 
Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te 

. Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında kain İstanbul Limanı 
1 Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyona gelmeleri 

ilan olunur. (2970). 

1 --~-----------------------------------------------------------
1 Haydarpaşa Emrazı sariye ve isti-
laiye hastanesi baştabipliğinden: 

Müessesemiz, Laburatovan ile Diş, Boğaz ve Kulak ve 
Ameliyathanesi için lüzumu olan levazrm münakasayı aleniye 
suretile mubayaa edilecektir. Taliplerin mezkfir levıızrma ait 
şartname ile Listeleri almak üzere her gün Hastane İdare me
murluğuna ve münakasaya iştirak etmek için yevmi münakasa 
olarak tesbit edilen 26 Teşrinievvel 931 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağın
da kain İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde. müteş-:k
kil Komisyona müracaatları ilan olunw. (2971). 

Oiyarıhekir Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Mütea•hhidinin tayin edilmiş olan müddet içinde inşaat yapa 
r.::adığından dolayı feslı edilen Vilayet müşterek ayğır deposu 
ahrr kısmile seyis dairesi 21851 lira 4 kuruş keşifli ikmali ın

şaatına muvafrk bedelle talip çrktığmda 18 Teşrinievvel 931 
tarihine müsadif paza•r günü saat 12 de kapalı zarfla ihale edil
me·k üzere 20 Sin müddetle münakasya konulmuştur . 

Taliplerden keşifname ve şartnamesini öğrenmek istiycn
lerin Vilayet Daimi encümenine müracaat eylemeleri illi.n 
olunur. (2976). 

1 lstanout Belediyesi ilanları 1 
KOÇOKÇEKMECE - SlLlVRl YOLU 

Bedeli keşfi otuz bin yirmi dokuz lira doksan olan Küçük

çekmece - Sili"l.-;-i yolunun 36+ooo - 66+000 kilometrolan ara

sında vaki 47 adet köprü ve menfezin tamic ve inşatıı kapalı 
zarfla münakasaya konularak 26 Teşrinievvel 931 pazartesi 

günü ihalesinin yapılacağına dair 4 Teşrinievvel 931 tarihli 

Milliyet ve Akşam gazetelerile neşrettirilen ilanda sehven 352 

liralık teminat akçesi Iaznn olduğu }"aZllınış ise de bu işin be

deiine nazaran 225:! liralık teminat makbuzunu ve yahut ban

ka mektulıunu teklif zarfında koymak icap edeceğinden key

fiyet tashihen ilan olunur. (2990). 

.. t • 

Beher metro murabbaına 10 lira kıymet takdir olunan Şeh

, remininde Ereyli mahallesinde Topkapı caddesinde 177-179 

1 

Emlak numaralı arsadan müfrez 5 haırita numaralı 7,60/6,40 

metro yü?ünde 116,16 metro murabbaı sahasında arsa satılmak 
1 

üzere kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Talipler şartna 
me alma!< için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etme

lidirler. Müzayedeye girmek için 110 liralrk teminat lazımdır. 

Bu teminat ya nakden ve depozito suretile yahut Hükumetçe 

muteber tanmmış bankaların birinden getirilecek teminat meık 
tubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber şartname, teklif 
mektubu ve teminat makbuz veya mektubunu mühürlü bir zar
fa koyaırak ihale günü olan 29 Teşrinievvel 931 Perşembe gii
nü saat on beşe kadar Daimi Encümene verilmelidir. (2995) 

* * * 
467 J lira 77 kuruş üzerinden keşif bedeli yapılarak 12-10-931 

tarihin<le ihalesi icra kılınacağı 18 EylQI 931 tarihli Akşam, 
Milliyet, Vakıt gazetelerile ilan edilen Kartal - Yakacık yolu
nun tamiratına ait keşifte tadilat yapılarak 4642 lira 14 kuruş 
olmak üzere tesbit edilmiş olmakla keyfiyet tashihen ilan 
olunur. (2992). 

lST ANBUL TiCARET BORSASINDAN: 
Borsa= mübayaacılarından olup ahiren istifa eden San 

d~ı zade İsmail Hakkı Bey ile Borsadaki muamelatından do
layı bir ilı• lafı olanların on gün zarfında Borsaya müracaat 
lan. ( 2983). 



\ 
Niçin 

dalma 

NEŞ"ELIVIM ? 

~ dakika eveı müt1'1f suret:te d_ı_şırn 
airıyprdu. Muhıikkak dün ak~'!' ~·u· 

_ I -" ik1 tablet"ASPIRINM 
muş oac ... ım. . 
aldım. Şimdi tamamen geçtı. 
"ASPİRİN .. in sizin deağrılannızı ve 
sinir bozukluklarınızı böyle çabuk ge
çıreceğine eminim· 

Erzak münakasası 
Orman Ameliyat Mektebinden _ 

Nevi mürıakasa: Tarihi Saatı 
Kapalı zarf uısulile 7-10-931 '13,5 

Cin~ i 

Koyun t;tİ ) 

Sade yağı ) 
Aleni usulHe 7-l0-931 14 

Beyaz peynir, kaşar pey·) 4 5 
nir, zeytin sabun, pirinç) Kapalı zarf usulile 7-10 -931 1 ' 

zeytin yağı, şeker ) 
Un, Makama, Şehriye, ) 

Fasulya, Mercimek, ) 31 15 
patates, savan, Kuru ) Kapalı zarf usulile 7-10-9 

bamya, bezelye, limon, ) 
nohut,soda.tuz,yumurta,) " " 

.. ,. 15 

salça ) . 
Y 

)Aleni usulıle 7-10-931 16 
as sebze · k d ·ı · •

0 
A l" at mektebine 932 mayıs gayesıne a ar ı ıtı 

rman me ıy . 

1 b
-1 da cinsleri ve nevi ihalelerı muharrer erzak ve 

yacı o an a a .. 
· ka da go··sterilen suretlerde munakasaya konulmuştur. 

saıre \1U r . . 
ş tn~elerini görmek istiyenlerin her gün ve talıplenn de 
y::mi ihale olan 7 Teşrinievvel 931 tarihinde Fındıklıda Yük
sek mektepler muhasebeciliği dairesinde Yüksek Mektepler 

Mübavaat komisyonuna müracaatları. (2411) ,. 
BÜYÜK 

Tayyare Piyangosu 
Ayrı Bir Keşide Olarak 

''Yılbaşı Piyangosu,, 

BÜYÜK İKRAMİYE 
"1,000,000 Türk Lirası~ır,, 
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 

30 İkrnci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre teacil edilmiı 
. Fransız tabiiyetli (Memaliki Şarkiye Fransız 

oolan ecnebi tirketlerınden kit" b kere müra<:aatla Şirketin Bey· 
13 k ) T .. k" e umum ve ı u an -.,.,ı nın ur ıy • ·bi· den itibaren tatili faaliyet etti· 

-
1 

. · 1 Eylül 931 tarı n og u ·Tali şubesımn k . t fmdan ifa edileceğini bildirmiş 
g•. . . . . Galata Mer ezı anı 
ını ve tasfıyesının . aJ'k bulunanların şirke« ve icabında 

ol k k- t ı· sube ıle a ası ına la mez ur a ı ~ .. dürlü. üne müracaat eylemeleri i1"11 olu· 
lstanbul mıntakası Tıcaret Mu g 
nur. 

b Balıkesir Muallim mektebi müdür-

lüg~ ü den: . 
.. _ utfa - ı için 1932 mayıs gayesı· 

Mektebimizin kalurıfer ve ~O En:z 350 ton yerli kok kö-
ne kadar Iiizumu olan en çok 4 . . 1 931 tarihinden itibaren 

.. . f rı 1 Teşrınıevve 
tnurli ··:ı:palı zar usu 1 e 1 uştur İhale 21 Teş-

.. k 5 -ya konu m · 
Yirmi rr ün müddetle muna a " B 1 kesı"r Muallim Mek· 

• ·· ·· t 14 te a r 
r ir iev\ d 931 çarşamba gunu s~a .. ·· · renmek üzere Mek-

k T rplerın şeraıtı og 
tehinde ~ pıl oca tır .. a 1 

.. .. alikesir Muallim Mekte· 
te~ı rAi5 <iiıdii ~üne ve ıhale gunu de B 
bindeld l:omisyona müracaatları. (2838) 

-1 l 'b l p T T B. müdiriyetinden: s vn u . · · . . .. .. ··1 ' n muhtelif eb'atta ve kestane 
1\1 b n !uzum goru e . "b u ayas ı. a f d. - · 1_10_931 tarihinden ıt1 aren 

cins"r.dcn 65> adet Telgra ırde~lı . tı·r Münakasa 21-10.-931 
-1 . .. k aya vaze ı mış · 
a cnı surette muna as T ı· 1 ·n <"' 7 5 teminaU 

1 ı-tır a ıp en ,o , 
tarihinde saat 15 te yapr aca' . · k' d Baş Müdüriyette 

. . _ .1 yevmı mez ur a 
tnuval:katelennı hamı en . ··rmek istiyenlerin de 
ın· · . · · ve şartnameyı go . 
uteşekıal Komısyona . müracaat eylemelerı. 

her Baş Miidüriyet Tahrirat kalemıne 
(2863) . 

Mftessiai: NEBİZADE HAMDİ 
Resmi dere prognmlannı ıımımen tatbik eder. F,cnebl lisan ıedriı~cnebl mekıeplerine kıt'iyyen lüzum 
bırıimuyıc•k bir mulcemmellyeııedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mil· 
rebbih'n le, mllrekkepılr. Anı ve babı yıvrulanıı INKILAP LiSELERiNE her bususıa ılm bir emniyet 
ve huıurıı kalple teslim edebillrler :Mufusal lzabnım : vereceıttniz adrese gönderilir) 

Mektep Nuruosmaniyededir. Telefon: 2001'1 

.~:k İSTİKLAL LİSESi ~~:i 
İlk, Orta ve Lise kıaımlannı muhtevidir. Bütlln sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Her gnn müracaat olunabilir. isteyenlere tarifname gönderilir 

T~lefon 22';34 lsta.,bul • $eh1.a.leJ..aşı 

NiŞANTAŞIN'DA 
Ana - dk 

Orta - Lise Leyli ve Nehari Şişli Terakki Lisesi 
Tekmil ııınıflan ve ecnebi liaanı 6jırenmek için fraıısııca, Almanca, lngiliz:ce kursları ve 
Kız· Erkek talebe için ayrı binalaraa ayrı leyli teıkilltı mevcuttur. H!r gün saat ll}-17ye 
l(,d•r talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi mecc3.nen gönderilir. ~ .. Jri•at 

19 Eylülde başlamıştır. Telefon: Be) oğlu 2517 Tesis tarihi 1879 
- . . :-,,,.. !' - . 

RESMi ILINLlB T~ftK LIMTEO SIRKETI 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

daireler gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul edr 

Adres : Ankara caddesı .t\.ahramaı1 zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

• 
Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Beyoğlunda 
Tiinel mevkiinde kS.in meşhur Devtet Oem ryol arı ıcı a res • ı anıarı 

SOTİRAKİ 
NALBAND 

Beynelmilel 
kasaphanesi 

Çok ve muhterem müşteri-

lerine iraei teshilit emelile 
Bey-0ğlunda Balıkp.azarında 38-

40 numeroda 

Yakında Selanikte küşat edileceık olan beynelmilel pana· 
, yırı ziyaret edecek zevat veya mezkur panayırda teşhir etmek 
, üzere Devlet Demiryolları üzerinde nakledilecek eşya atideki 
1 şerait dairesinde yüzde elli tenzilatlı yolcu ve eşya tarifelerin-

den müstefit olacaklardır. 

Yeni ve büyük bir 

KASAPHANE 
ve 

TAVUKÇULUK 
mağazası açtığını ve burada en 
nefis ve temiz sebze ve yemiş
leYin envai da bulun.durulacak-
trr. 

Emsalsiz <W:zafet - mutedil 
fiat. Tünel Beyoğlu 2163 
Tolefon Balıkpazarı B. O. 159 

1 - Tenzilat Devlet Demiryollarının her hangi istasyo
nundan Haydarpaşaya gidecek yokular ve eşyaya munhasır-

1 dır. 

2 - Yolculardan azimet ve avdet ücreti peşinen alınır. Mü-
1 kabilinde biri gidişe ve diğeri dönüşe mahsus olmak üzere iki 

'ı l:ıilt:t verilir. 
3 - Avdet biletleri miıtebor olabilmek için bu biletlerle be-

' raber sergi komiserliğinden müsaddak bir vesika ibraz edilmek 
Iaznndır. Aksi halde bu biletler hükümsüz addolunur. 

1 4 - Eşya nakliyatında gidiş ücretleri peşinen mahreç ista· 
1 syonunda umumi tarife üzerinden tam olarak alınır. Bu eşya 

HALİÇ VAPURLARI \ ~vdette ;;ergi korniserlii;inden musaddak ~ir vesika ve eşyanın 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi ılk _sev~ınde alınan hamule senetle[i üzerıne meccanen mah

Haliç vap.uTları Türk Anonim recme ıade olunur. (2945). 

Şirketi Hissedaran heyeti Umumi-
yei fevkaladesi 27 Ağwıtos 1931 ta· 
rihinde içtimaa davet edilmiş ise 
de kanunen muktezi nisabı müza
lr.ere hasıl olmadığı tahakkuk etme· 
sine ve lr.eyfiyetin Ticaret kanunu
nun muaddel 386 mc maddesi fı· 
krai ınahsır.ıası mucibince ve onbeş 
gün fa~ıla ile iki k.ere ne'l'"i takar· 
rür etmiş ve bunun için 22 Teşrin· 
evvel 1931 Perşembe günü tayin 
ve tespit" edilmiş olmakla bu kere 
mephus ikinci onbtş günlük itbu 

1 ilin i-ua ve hisııodaranm Tep-inev 
· velin maruzzilrlr 22 inci ~rşembe 

günü aaat 15 te Galat.ada Kara 
Mustafa Paşa cad<!esin.de Ovagi· 
myan Hanında 4 üncü katta So

çyeta Komerçiyale Doryente idare
hanesinde v.ulruhulacak f.evkalaöe 
içtimada hazır bulunmaları beyan 
ve rica olU11ur. 

RÜZNAME: 

' * * * 8-10-931 tarihinden itibaren içme katarlarının seyrüsefer 
etıniyecekleri ve 9.'10 No. lu yolcu katarlarının da içme nanı 
mahalde tavakkuf cıını.rcı:e!ı!tri muhterem ahaliye i!:.in nlll· 
nur. (2987). 

*** 
10 Te5rinıe ·nel 931 tar[!ıinden itibaren tatbik edilme!.: iize-

re her hangi iki istasyon arasında yapılacak pancar ve pancar 

küspesi nakliyatına mahsus D.D.ı 55 numaralı tenzilli bir ta

rife ihdas edilmiştir. Fazla ma!Umat için istasyonlara müra

caat edilmelidir. (2985). 

*** 
Memur ve müstahdeminin resmi elbiselerinin kapalı zal'fla 

münakasas 26·10·931 pazartesi günü saat 15 te İdare merke

zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele 
rinde üçer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

(2986) 

Tayyare cemiyeti Laleli apartman
ları müdürlüğünden: 

diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

1- Karar numaraları 691 ile 725 
arasında bulunan Gayrimübadille· 
rin yüzde 20 hesabile bonolarını al
mak üzere Teşrinievvelin altıncı 
salı günü saat 16 ya kadar komisyo· 
na müracaatları. 

2- Şimdiye kadar gününde müra
caat etmiyenler için pazar günleri 
tahsis edilmiş idi ise de bir çok gay
rimübadillerin buna istinaden gü
nünde gelmeyip yalnız pazarları 
müracaat etmekte oldukları gürül
düğünden ve bu yüzden pazarları 
izdiham ziyadeleştiğinden bundan 
böyle gününde gelmiyenlerin bono
ları tevziat hitamından sonra veri-
leceği ilan olunur. (2993) 

İııkibaz, &ihlıat avariziıım 
uıcnbaidir. Bllllll, alhıı.İf se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bllt11n dllnyada taninmi) 
Eno'• "Fruit Salt"' müs
tahzarindarı sabah ve 
akpın bir bardak sn derıı· 
rııında blr kahve lcaşigi mik· 
darinda a1aralt def'edinlz. 

Tahvil satış ilanı 
• 

•lrrau s.ıı-' 
... -~o· 
"1ıtıJcrtlt 
•lıkeUctl 
t.&bnkUI· ~ 

&Jlrnctl 
farikastda 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
İkraz Merhunatın cins ve nevi Borçlunun 

No. ismi 

19753 Beş adet İstikrazı dahili tahvili Müni~e H. 

1616 Üç adet ~ < 60 tediyeli Anadolu Aksiyonu Haraçyan Ef. 

2025 Bir adet istikrazi dahili tahvili Nigar H. 

2122 Üç yüz adet İş Bankası hisse senedi ile üç 

adet müessis hisse senedi 1.brahim Sait ve Arif Bey· 

lerle Hayrunnisa H. 

2123 İş Bankast üç müessis ve üç yüç hisse senedi. Hay-

rünnisa H. Hasan Sait ve Hasan Arif Beyler 

2165 Biır adet yirmilik istikrazı dahili tahvili Zehra H. 

2173 Bir adet I ş Bankas hisse senedi Cenap Tahir B. 

2175 Beş adet İş Bankası hisse senedi Ülfet H. 

2178 On adet yirmilik düyünu muvahhideTahvili Mustafa B 

2185 İki adet ',(; 60 tediyeli Anadolu Aksiyonu Nehabet Ef 

2198 Üç adet İş Bankası hisse senedi Talat B. 

2220 Yirmi adet ikinci tertip Bağdat Demiryolu 

Aksiyonu Osman Ferit B. 

ı - Kanunu ticaretin muaddel 386 
ın.cı maddesinin 1 inci fıkrası 
ahkamın• muhtevi ..., ~il o
lacak ve tirketin nizamnamei 
dahilieinin 9 uru:u fulı mevat 
ve ahkamına taal!Ok ve binaen 
al• f h meplnıı 386 mcı maddede 
gösterilen mıkdarda hisse as
babrnın huzurunu istilzam ey 
Jeyecek hususata mütedair mec 
tisi idarenin teklifat ve tebli
gatı: 

2 - Bu bapta müzakerat icrasile 
mükarı-eratı ıazıme ve müktazi
yenin ittihaz ve itası. 

La.idi apartmanlarında dört adet beşer ve iki adet dörder 
odalı evler Teşrinievvelin yedinci gününden itibaren bir haf
ta müddetle müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayedeye her 
gün sabah sa_at. dokuzda başlanacak ve fiatlar haddi layık gö
rüldüğü tak.lıroe sc.at on ikide ihaleleri icra olunacaktır. Ta
liplerin pey akçeleri le birlikte apartm::ınlar idaresine müracaat 
eylemeleri. (2988). 

2289 Otuz sekiz İş Bankası hisse senedi Abdullah Hilmi Bey 

23 i9 Yüz altmış yedi İş Bankası hisse senedile bir 

adet mues~is hisse senedi 

2427 Dört adet İs Bankası hisse senedi 

Hafrz Alı Bev 

Vahdettin Bey 

2428 Dir adet yirmilik istikrazı dahili tahvili EmineNesimeH 

2455 On üç adet yirmiHk istikrazı dahili tahvili Atiye H. 

Istanbul ithalat güııırüğü müdür
lüğünden: 

2456 Yedi adet Jş Bankası senedi Cel~l Bey 

Yukarda isinleri yazılı zevat tahvilat mükabilinde Sa Jı. 

ğımızdan istikraz eylemiş .oldukları mebaligi vadesinde te· Gcuk .asaleten gerek vekaleten 
iştirak edehi lmek için hissedaranm 
laakal yüz hisseye malik olmaları 
ve hisse senedatmı nihayet 21 Teş 

rinicvvel 931 Çarşamba günü saat 
12 ye kadar şirketin Ayvansar.ay 
daki merkezi idaresine yahut So
çyeta Komcrçiyale Dorycntc ida
ıehancıinc tev<ii etmeleri lSzımdır. 

diye etmeme~erine mebni kendilerine alelüsül ihbarname tcb· 

liğ edildıği halde yine tesviyei deyin eylememiş olduklarm-
İstanbul İthalat Gümrüğü ambarlarile Sirk>eci G.. ··ğü 
b ed

.
1 

k d"" umru dan ecnası yukarda gösterilen rnerhunattan borca kifayeı 

Tevdi edilen hisse sene-datma mu 
kabil ashabına duhuliye varakası ve
rile<:ekti.r. 

Meclisi idare 

am arına vaz ı ece ort adet hassas terazi için yaptmlacak . · . . 
beton ayakların ınünakasası 30 EylU! 931 tarihinde müracaat edecek _m_ıkdan .. San~Ek satış .. h~yetı huzurıle 13 Teşrınieve· 
vaki olmar.ıasna binaen olbaptaki k~ifname ve şartnamesi 931 tarıhıne musadıf Salı gunu saat 14 te E~am ve tahvilaı 
mücibin<:e paz~rlık~a icrasına karar verilmiş olduğundan me~ ı b'.1'"'.'asında piyasaya göre satılacağından tediyei deyin ve tec 
:kfir ayaklaırın 1malıne talip olanların 25 Teşrinievvel 931 ta <lıdı muamele etmek isteyen medyunlarm ·· ·· ed . . .. . . .. • yevrnu muzay e-
~ı-~e rn~sadıf p~zar ~u aaat 14 t~ İstanbul İthal1it Gümrü- den evvel Sandık idacesine müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
gunde muteşekkıl komııyona müracaatları. (2984). Qlunur. 

ı, 

a 
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SİZİ ..... . 
EN ZİYADE ALAKADAR EDEN 

NEDİR? 
Sür'at _ıni ...• Emtiixet mi ... P 

. 
yüksek sur'at rrif istiyorsunuz? Yoksa &7.a.;. 

mi emniyet ve U;tirahat nıi 7 
--

Mümkün olabildiği ·kadar sür'atıe~seyahat 

etmek için mi bir otomobil alıyorsunuz? 

Yoksa ihtiyat ve emniyetin icap ettirdiği 

hir sür'atle gezmek için mi?· 

•f.ğer gayenız daima sür'at ve daha zi
yade sür'at ise şüphesiz ki yeni FORD )ar

dan daha seri bir yarış arabası elde ~_e_bi
airsiniz. 

Böyle olmayıp ta gittiğiniz yerden ke~ 

mali emniyetle dönmesi, yaptığınız her se
yahatin size bir huzur ve neş'e bahşetmesini, 

rsinirlerinizi- tahrip ve kuvvetlerinizi israf et..\ 

ımemesini istiyo~nız heı:Jıalde FQRD. uı\ 
' 

hususiyetlerini nazan dikkate almağa mec

bursunuz. O hususiyetler ki iştira fiatının 

azlığı, sarfiyattaki tasarruf ve uzun seneler 

hali faaliyette bulunmasının icap ettirdiğ; 

masrafın ehenu~iyesizliği gibi yeni FORD 

un kabiliyet ve ayarında diğer her hang; 

bir arabada elde edilemiyen bir çok menafii 

camidir. 

Yeni FO R O Türl<iye de Türk işcileri 

tarafından yapıJnııştır, ve cihanın diğer nıe

mleketlerinde yapılan FORD !arın şayanı 

dikkat bütün evsafına maJiktir. FORD un 

imalinde ancak en iyı nıalzenıe kullanıl

maktadır, 

Tasarruf, korifor, - güzellik, l<ulJanıştaki 

rahatlık, ihtiyacınızı talının eden sür'at, 

sadelik, taınir ucuzluğu ... . yeni FORD un 

malik olduğu hususiyetlerden bir kısnııdır 

Binaenaleyh heınen yarın en yakın FORD 

l LINCOi-N Foraso" 

AIRÇRAFl 

FORD MOTOR COMPANV 

• 

n t. 

- -acentesine giderek sizin için bir tecrübe 
' 

yapmasını t_~lep ediniz. 
' ,....,. 

Eter ıor'at letiyo~z yeni FORQ ta liiinu · 
da bulabilirsiniz: 

. "" (emmuzun 19unco gftn6 lıtanbul da yapıl· 
iiUt olan bir FORD faytonu latanbul dan Edir

ne ye kadar 10 buçuk saatte gidip gelmittir. 

Bu sdr'at, bu seyahat için bir rekor tetkil et' 
mektedir. 

~--

--·--~ 
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