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Ö~ş~kilimizle Hariciye Vekili Bugün Peştede Bulu~acaklar 
Başvekilimiz dün Tiryes., 

teden hareket etti 
Başvekilimiz şerefine Tlryeste belediye
sinde bir ziyafet verilmiş, ziyafetten sonra 

bir kabul resmi yapılmıştır 

r .. 

,... 
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Peşteden 

Triyeste, 10 (A...A.) _ naşveki~ _ısmet 
Paşa Hazretlerile hariciye vekılı T~v
fik Rüştü beyefendi ve refakatlerm· 
Cfeki zevatı hamil Ege vapuru saat 

dokuzda Triyesteye muvasalat etmiş
tir. ltalya hükOrneti namına va1i ve 
erkanı mahalliye, hariciye nezareti 

lı\lr tarafı 4 üncü sayıfamıdal 

Muhtelit Mübadele komisyonunda 

Halledilemiyen 3 mesele 
Muhtelit .mübadele komisyonu fi. 

• • - t . .. . 

-n.__,....&;U~JCÜ bür<>SU dün sabah toplanaralG 
Tll!rk ve Yunan murahhas heyetleri 
aıruunda çıkanıve bitaraf murahhas
ların hakemliğine havale edilen nok· 
tal nazar fütila.flan hakkında iki mu· 
ralıhas heyetten gelen raporları tet-
kik etmiş ve raporları reisler divanı· 

na vermiştir. 
Baş murahhasımız Şevki beyle 

Yunan baş murahhası M. 'fokos ve 
Jromisyon reisi l\t Rfrastan müteşek· 
kil olan reisler divanı akşam s..ı.at ıo 
yedide topla11arak raporlar üzerinde 
müzakeratta bulunmuş, içtima gece 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Murahhas heyetimiz ile Yunan 
murahhas heyeti arasında çıkarak bi· r 
taraf murahhasların hakemUğine ha- lı..!L __ _....ı:;.....;._ __ ;.._~-_...:..-----ı-

vale edilen noktai nazar ihtilafı üç- Komisyondaki heyetimizin rejsl 
tür. r Alttarufı 4 üncü sayfamızda] Şevki B. 

Avcılar arasındaki münakaşa 
Uşak maçı y pıldı, ait 
Salcihattin kazandı 

Gazetemizde çıkan bir yazısı 
dolayısile Istanbul Avc~larından 
S •t Salihattio Beyle Üşak av
cı~:.,, klübü reisi Hakkı Doğan 
B arasında bir münakaşa açıl
d;ğı malumdur. Bu münakaşaoın 
neticesi olarak Hakkı Doğa~ B. 
Sait B.i müsabaka yapmak uze
re Üşağa çağırmış, Arapz~d~ 
Cevdet B. hakem olarak se~ılmıştıı 
Sait Salihattin B. iki gün evvel 
N a ~ a gitmiş ve dün müsabaka 
ş g · · S 't B ka-yapılmıştır. Netıceyı aı • 

zanmıştır. 

Sait B. Uşakta bir günde s~
hest olakak avlanacak ve u 
suretle bir adet rekoru y~pa-
caktır. Bir başka günde Üşak 
avcılarile beraber Murat dağın· 
da büyük bir av yapılacaktır. 
JCıymetll aTCtml% bu seyahate 
ait intibalarmı gazetemizde ya· 

Salt Salahattln B. 
zacaktır. Dünkü müsabakaya ait 
ge 'en telgraf şudur: 

Üşak, 10 (Vakıt) - Maç ne· 
ticesinde Sait B. 52 keklik, iki 
tavşan vurarak birinci, Hakkı 
Doğan Bey 30 keklik vurarak 
ikinci gelmiştir. 
l\lüsabaka hakemi: Arapzadc Cevdet 

Matbuat cemiyetinin daveti 
üzerine önümüzdeki hafta istan
bula Bulgar ve Yunan gazeteci
lerin~en bir heyet gelecektir. 

Heyet matbuat cemiyetinin 
misafiri olarak Türkiyeyi ziyaret 
etmektedir • 

Gelen malilmata göre Bulgar 
heyetinde şunlar vardır : 

Sabık ziraat nazırı meb'uı M. 
Frigor Vasilef ( Piroporç ga
zetesinden ), esbak ziraat nazın 
meb'us M .. Hiristo Sitanef (Ne· 
zavisismust gazetesinden ), M. 
doktor Pe tkopançef (Zname ga· 
teıi müdürü), sabık meb'us M .. 
Todor Kojuharof (Slovou gaze· 
teisi müdürü), M. Trayko Popof 
Bulgar telgraf ajansı müdOrü, 
M. Stefan Tanef ( Utro gazetesi 
müdürü). 

Yunan heyetinin henüz isimleri 
bildirilmemiştir. 

Piyanko bugün 
çekiliyor 

Onbirinci tertip ıayyarc piyanko
s~un üçüncü keşidesı bugün saat 
bırde Darülfünun konferans ba1U· 

nunda yapılacakbr. Birinci ikramiye 
100,000 liradır. Bundan başka 40,000 
15,000, 10,000, 8,000,Iira.lık ikramiye
lerJe 30,000 liralık nıükafat vardır. 

Bugün çekilen numaraları sıraya 
konmuş bir liste halinde yarınki nüs
hamızda bulacaksmız. 

isveçte polis 
teşkilatı 

İsveç hükurnetinin merkezi 
Stokholm şehrinin polis miidüril 
M. Bakman ayni şehir hakimle
rinden M. Kari Favr ile birlikte 
birkaç giindenberi şehrimizde 
bulunmaktadır. 

M. Bakman dün kendisile gö
rüşen bir mubarririmize demiş
tir ki: 

- Polis teşkilatı hakkında 
tetkikatta buluarnak üzere bir 
müddettenberi muhtelif memle
ketlerde seyahat ediyorum. 

istanbula gelmeden evel Da

Alçak, yiiksek binalardan evvel 

Bahsedecek çok şe var! 
Yol açacağız diye yalıların yıkılması 

vandalizmden başka bir şey değildir 

Boaaz sahillnl harabezara döndUren bu yol, niçin 
denizden 30 metre yUksekten açılmaz acaba ? 

Boaazlçlnden 
:Mimar Yansnein, İstanbul için 

söylediği cümleler alakadarlar ara
sında büyük bir alaka uyandırmış ve 
fikrini aldığımız mimarlannuzın bir 
çoğu Yansenin fikirlerini ve ten
kitlerini doğru bulmuşlardl. Dün 
Güzel san'atlar akademisi müdürü 
Namık Ismail beyle görüşerek bu ba
his etrafında ne düşüı1düğünii sor
duk şunları söyledi: 

- Son zamanlarda yapıaln inşaa
tın Istanbufun güzelliğini bozduğuna 
şüphe yoktur. Güzellik ' 'e yeknasak
lık olmamakla beraber bir caddenin 
yirmi metrelik bir parçasında hiç 
bir müberrenı ihtiyaç neticesi oJ
maksızın yapılmış muhtelif tarzda bi
nalar görmek her insanın zevh;ni ren 
cide eder. 

bir görUnD' 
Her medeni mem1ekette yalnız şe

hirler değil, kırlardaki inşaatı bile 
mürakabe eden bir tak;m ni1..amiar, 
kanunlar mevcuttur. lstanbu1, gü
zelliğini vehususiyetini son bakiye
si de ifna edilmeden Arıkaranın hare
ketine ittiba etmek lazımdır. 

Şehrin ittisa. ve inkişafını başı 
boş btrakmıyacak olan \'C ehilleri ta.
rafından yapılmış bir plan ve prog
ramın lüzumu, faydası artık üze
rinde münakaşa edilmiyccck bir ha
kikat olmakla beraber İstanbul şeh
rinin bugünkü vaziyeti mevzuu bahis 
olunca alçak veya ~rüldıek binalar
dan eve] bahsedecek çok ilaha mühim 
şeyler vardır. İhtiyaç bunu emre
diyorsa varsın üç katlı binanın ya-

[Lütfen sayı fayı çeviriniz 1 

..,.Masonluğa hücum karşısında 
Türkiye mason teşkllAtı erkAnından 

Servet Yesari B. ne diyor ? 
Sabık ad1iye vekili Mahmut Esat 

beyin 1zmirde neşrettiği bir yazı ile 
masonluğa hücum ederek Türkiye-de 
masonluğun yJkılması ltızım gelen 
bir teşkilat olduğu şeklinclen bir mü
taleada bulunduğunu yazmış, buna 
karşı Türkiye üstadı aza nn opera tör 
M. Kema1 beyin söylediklerini neşret-
miştik. 

Dün de bu bahis etrafında kendi-
sile görüşüm mütaleasım sorduğu
muz Türkiye mason te1;1kilatr eı-ka-

nından ve eski büyük üstatlardan 
Servet Yesari bey demiştir ki: 

- Mufrit bir milliyetp~er olan 
Mahmut Es:at beyin böyle bir mil
taleada bulunmalarl masonluğu layi· 
kile bilmemelerinden ileri geliyor. 
Mahmut Esat beye fazıl ve k~malle 
rinden, milJi ve vatani hislerinden 
dolayı hakiki bir hürmet beslerim. 
Masonluğu iyi tetkik ederek bu mes-
lek hakkında esaslı mahlmat elde 

Lutf en sayı/ayı çer:irlniı 

nimarka, Almanya, Üalya,Cezayi~ ~qq~-~~~~-~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

=~:~~=~r•. Kahire ve Atioeye Hakiki Mis Gar O! 
Zabıta teşkilihnızı çok mü

kemmel buldum. Bilhassa sık, 
sık ve birbirine yakın semtlerde 
mhaJJe polis mevkileri İstanbul 
gibi büyük ve kalabalık bir şe
hirde çok eyi neticeler verecek 
bir usuldür. Çok muvafık bul· 
duğum bu usulü ' me.mlekctime 
dönünce Stokholmde de tatbık 
etmek tasavvurundayım. Ümit 
ederimki bu usul Tür.kiyede ol· 
duğu gibi bizde de eyi neticeler 
verir. Stokholm polis teşkilatında 
İngiliz zabıta sistemleri takip 
edilmektedir. 

Stokholmde 1200 polis vardır. 
Bunların 9 zu kadındır. Kadın 
polislerden 5 şi cinai takibatta, 
diğer dördü yakalanan mücrim 
kadınların Üzerlerini aramakta 
istihdam edilmektedirler, Stok
holmde kadın polislerden çok 
istifade edilmiştir. 

Saçları kömür gibi siyah, bembeyaz 
dişli adamın Greta Garbonun 

hayatında oynadığı rol .. 
Greta Garbo, bir defa bü- } ~-___.._,"-----'> 

tün şöhret ve istikbalini çiğni
yerek memleketine dönmüş ve 
Holivud, tam yedi ay ona has
ret çekmişti. 

Greta Garbo, Con Cilbertle 
sevişiyor muydu? Bu saçları kö
mür gibi siyah ve bembeyaz 
dişli adam, Garhonun hayatın
da ne rol oynadı ? 

Hakiki Garboyu bize bir 
dostu anlatacak. Riila. P, Palm
borg bu garip İsveçli kızm 

mahremiyetine girmiş pek malı· 
dut insanlardan biri ve Holi
vudun tanınımş bir senaryo 
muharriridir. Yakında başhyo, 

=--- - -



Ti CARET 

VE İKTİIAT HAYATI 

Bir haftalık ihracatımız 
lsterlin lirası dün 814 kuruşla kapandı · 

Dün borsada Ingiliz lirası Sl2 ku
ruşta açılmış 14.67 de kapanmıştır. 

Borsada 1200 İngiliz satılmıştır. Fran 
sız frangı da 12,06 kuru:ş üzerinden 
muamele görmü ,.e 10.5:)0,000 frank· 
lık muamele olmu)tur. 

Bir haftahk ihracat 
lstanbul mıntakasından son haf· 

ta zarfında 3~ çuval iç fındık 829 
çwval kuş yemi i5 sandık afyon s:ı 

balya tiftik 2:56 ÇU\'31 kabuklu fındık 
:;75 çuval yapağı 320 balya pamuk 
lOjO ÇUY31 arpa ihraç edilmiştir. 

lzmir mıntakasından son nafta 
zarfında 866 bin kilo arpa 181:? kilo 
afyon 3.809,000 kilo üzüm 7R:i bin ki 
lo palamut 820 bin kilo tütün 29 hin 
kilo zeytin yağ ihraç edilmiştir. 

Samsun mıntakasından son harta 
zarfında 13,996 kilo tütün 9:18 sandık 
yumurta ihraç edilmiştir. Bu hafta 
zarfındaki tütün stoku 6,:> milyon ki
lodur. Antalya mıntaknsından son 
hafta zarfında kere5te ihraç edilme
miştir. 

""ranslt mallarımız ve Sovyetler 
Transit malJarımızın Batumdan 

geçmesine So\•yetler tarafmdan mU
eade edilmediği hakkında yapılan 
bazı şikayetler üzerine bu hususta 
Hariciye vekaletince lazım gelen te
fe'bbüsatta bulunulmuştu. 

Bu kere alınan cevapta Tilrkiye
den Sovyet memleketine yapılacak 
tt3nsit nakliyatta teshHat gi)sterile
c~i n emteamızın tahliye 
ve aktarma gibi hiç bir muameleye 
Ubi tutulmıyacağı bildirilmiştir. 

ltalyanın ticari vaziyeti 
Ofise gelen malumata nazaran 

he lyanın ticari muvazenesinde bir 
lyar sekiz yüz milyon liretlik bir 

açı~ \'ardır. 

nmda yirmi katlısı yapılsın. Nev
york şehri şehirlerin en çirkini değil. 
di~ . 

Hayatın mecburiyetleri ne müu
eele etmek mümkün değildir. Şehir. 
şehirlerin geçmiye mecbur oldukları 
Yollan geçilecek bir hale koyacağına 
metTük yerlerde bulvarlar açarak 
(buyurun buradan geçiniz) derse o· 
radan geçen bir iki kedi için yüz bin 
lerce lira sarf etmiş olur. 

Esasen kanatimce Jstanbul şehri
•i.n bagün her hangi bir umran 
teşebbüsünde bulunmak yol genişlet
mek, bulvar açmak için ne para-
81 vardır ve ne de buna ihtiyacı var
dır. Avrupanın en yeni şehirlerinin 
Beyoğlu caddesinden ve 5araköyden 
daha dar ve daha kalabalık birkaç so
kağı vardır. 

Bozuk kaldırımlı sokaklannda ya. 
zın tozdan, kı~n çamurdan geçil.mi· 
yen, musluklarından tifo hastalığı 

akan baktmsz bir şehir eğer para 
bulabllirsa bunu bulvar açmağa. köp
rü ypmağa değil kendi temizliğine 
saftttmelidir. Hu trpkı bir hastane
nin, haetalann gıdasından, ameli
yathanenin nezaf etindeı~ tasarruf yR 

parak yeni bir pavyon inşa etmesi
ne benzer. Milyarlarca varidatı o
lan Parisşehrinin, bulvar (Hus
man) ı (bolvar dö zitaliyen) e bir
leştirmek iç.in istikraz aktine mecbur 
kalması bu hikıMtin bir neticesidir. 
Fikrimce lstanbul şehri şimdi her 
umran teşehbMünü ileride müspet 

etstltrdi böyle hareket etmiyecekleri 
muhakkaktı. Her milletin mason aile
si o milletin milli bir mliessese~idir. 
Bu şimdiye kadar neşredilen bir 
çok eserlerle bedahet me,·kiine \'ar
mıştrr. Mahmut Eıat bey gibi !ilim 
'ff fazıl, kıymetli bir zatın hu hu
susta yan1ış iddiaları bizi ~ok ntüte· 
essir etmiştir. 

Son söz olmak üzere derim ki, her 
milletin masonluğu gibi Türk mıt· 
sonluğu da milliyetini senr ,.e Türk
lüğü. Türk camiasına dair insunla· 
n yikseltmek suretlle ,·azlfesini ifa
ya çalışmakta olan bir mües~esedfl'. 1 

G •ÜTT1111yi yıkmağa çalışmak de-
111 bilAkis ihya ve idaın,eyc çalışmak! 
her vatanda§IJl, her \·atanına se\·enin 
YUlfeeldlr. 

İtalyanın bu seneki ihracatı ge
~en sene) e nispetle iki milyar aıdır. 

Zeytin rekoltemiz noksan 
Bu sene zeytin rekoltemiz nok8an

dır. Bu noksanlık zeytm yetiştiren 
diğer memleketlerin bir!;oı!unda da 
mevcuttur. Cezairden alınan ma-
J(ımata göre haziran içerisindeki 
kuraklık \'e (Sirokko) tabir edilen 
rüzgarın terisile Cezairde m;lhsul 
yüzde elli nispetinde harap olmuş-
tur. 

ltalyada da pek i1i değildir. is
panyada da vaziyet aynidir. Ameri
kada vuat derecededir. Bizde de 
ayni derecededir. 

icra, lfll• k•nunu proJe•I 
Büyük Millet Meclisi adliye encü

menince hazırlanan icra ve iflas ka
nunu projesini tetkik etmek üzere ti
caret odasınca aynlmış olan komie
yon diln toplanarak projeyi t•tkika 
başlanu~tır. 

işbu tetkikat neticMi kısa bir mUd 
det zarfında allkadar ll'akamata bfl
di rilectıkti r. 

Parls bo,..sınd• 
Pariıı, 9 (A.A.) - Nevyork horsa

srnda hasıl olan fevkalade revaçtan 
sonra dün Paıill bol'8&.!lı daha müuit 
temayüller göstermiştir. 

Para sağlamdır. İngiliz JiraSt, 
97,7:> f rankta kapanmıştır. 

Anadolud•n huldar geliyor 
Son zamanlarda buğday nakliyatı 

çok f azlalaşmııtır. lımirden Hay
darpaşaya kadar olan istasyonlarda 
buğday yüklü sekiz ytiz vagon bekle
mektedir. 

Borsanın teşebbüsile gilftde yüz 
vagonun bopltılmuı temin edilmiş

tir. 

karşrhklarla yapabiJete~i istikrazla
ra bırakarak altı milyona varan va
ridatının elli bin lira kadar g'UIUnç 
bir kısmım detfl, azami8inl yolla
nnm temizliğine sarfetmek imkfınını 
bulmalıdır. Jstanbul gibf tarihi bir 
kıymeti, hususi bir ıüzelliğl olan 
anfiteatırh şehirlerde dUz ve geniş 
caddelere ne imkln ve ne de ltiznm 
vardır. Avrupanın yeni, eski. her 
şehrinde İstanbul sokaklarile rekabet 
edecek kadar ivkaçlı, ve dar sokak
lar mevcuttur. Bu rakip sokaklar 
arasındaki fark bizimkilerin, bozuk 
kaldımnh ve pis diğerlerinin de as
falt ve temiz olmesından ibarettir. 

Bina1an ve semtleri, bedii ve 
tarihi noktai nazardan henüz hiç bir 
tasnife tibi tutulmamış bir şehrin 
içinde yol açacağrı diye ba~ı bot kaz 
maların bir takım kıymetli binalan 
yerine bir daha konulmıyacak olan 
konaklan, yahlan yıkması (Vanda
lizm) den başka bir şey değildir. 
Mesela Boğaz.içinin iki sa.hilinde a
çılmak istenen yol bu tahripkarlığa 
feci bir misaldir. Daima içim acı· 
yarak düşünmütümdür, Boğnzın 
her iki sahilinde, zamanın ,.e ateşin 
tahribatından kurtulmuş oıan lstan· 
bulun en güzel evlerini yıt\arak Boğa· 
zın iki sahilini de harabezara döndü
ren bu yol niçin denizden otuz met
re kadar )·üksekte Boğazın sırtlarını 
takip ederek gitmez?. Böyle bir yol 
her adımında başka bir manzara ar· 
zeden ~iste, Kanda ve l\tontekar· 
lodaki gibi emsalsiz bir (Promenat) 
olurdu. Her yalı ,.e !skele bu yola 
hususi ,·eya umumi yollarla birleı;ir 
"e bu suretle istimlaktar. tasarruf 
edilmiş olur ve- Anadolu kısmında 
olduğu gibi insan dünyanın en şi· 
rin, en g\izel bir sahilirdc durnrlar 
arasında deniz görmiyen cehennema· 
sa yollardan geçmiye mecbur kalmaz-

dı .. 
Boğazrn lebideryasında yol acn::ık 

hırsile güzel ve klymetli binalar yı
kılırken yine Boğaıın en ~irin sayfi
yeleı-inden biri olan Bebek sahiline 
nıçın muazzam apartın~anlar yapı· 
lır:- Şehrin. l\ahataş. Fındıklı Ye 
Cihangir ıribi en güez) qırtJnrındııki 

yangın rerlerinin denize en yakın o
lan kıemında neden anfl vaaliine 

Soa Telgral Baberlerl 1 
Çindeharp intihabat Torpitolar 

Japonya son notasında harp LUltcorç Llberallerl kendi Birkaç gUne kadar llmanımıa 
gelecek ve bahrlyelllerlmlz 
tarafından tesllm ahn•cakbr 

mea'ullyetlnln Çine alt ola· mall olan blnad•n kapı 
caıını blldlrdl dışar1 ediyor 

Şanghay, 9 (A.A.) - Şanghaydaki Londra, 9 (A.A.) - Yakında ya. La Spenia, 9 (A.A)-Anual· 
do fabrikasınin Türkiyehllktimeti 
namına Sestri Ponentede inıa 
etmiı olduğu mubripleri Spozzia 
limanına gelmiılerdir. Bu Türk 
torpıto muhripleri birkaç gllne 
kadar lıtanbula hareket ede
cekler Ae orada Türk bahriye
sine teslim olunacaklardır. 

Japon elçisi M. Shifo - · !\1iusu, mil· pılacak umumi intihabat için göste-
11 Çin hükumetine Japonyanın bir rilecek hlikQmet taraftar; namzetle
notasını te\'di etmek üzere l.ıir torpi· rin miktarı şu suretle tahmin edil
to muhribi ile :Nankine ~itmiştir. Hu mektedir: 
notada Japonlar aleyhinde yapılmak· Muhafazakirlar: 500. Amele fır· 
ta olan mücadeleye nihayet \'eritme· kasına mensup mHliyetçi aza namzet
diği takdirde bundan mütevellit bü- Jeri: :>O, milliyetçi liberaller: :ıo, 
tün mes'ull.retlerin Çin hükümetine , Muhalifler tarafıudan gcsterile
raci olacağı beyan edilmektedir. Mil cek namzetlerin tahmini miktarları 
it Çin hükumetinin bo:rkotajın ve Ja- şunlardır: 
ponlar aleyhinde faaliyetin :nen'i Amele fırkası namzetleri: 500, Amerlkada yeni bir malt 
mümkün olmıyan bir takım milli te- serbest mübadele taraftarları: ;:.o. mUesse•e 
zahürattan ibaret olduğu, fakat hü- yeni müstakil l\fosley fırkası nam- Nevyork, 9 (A.A) - M. Hoverin 
ktlmetin Japonya ile olan dostane zetleri: 18. teklif n teşebbüsü üzerine yeni bir 
münasebetleri teşçi i~in husumetlere Amele fırkasının bey•nn•me•I kredi müessesesi vücude getirmek 
nihayet vermek üzere elinden geleni Londra, ıo (A.A.) - Anıeh! fır- hakkındaki tertibat dUn akpm ik-
yapacağı suretinde cevap vermesi kası, dün akşam uzun bir beyanna- mal edilmiştir. Bu nıüeeeeee, yann 
muhtemeldir. me neşretmlftir. Bu beyannamede Delavar hüktlmetince tKCil edilecek· 
Çlnde vlzlyet vahlmle,ıyor kapitalizmin her yerde mu,·afrak1yet tir. Bu müesıeeenln Unvanı, Natio· 

Cenevre, 9 (A.A.) - Japonyaııın sizliğe uğramış oldutu ,.c istihdam nal Credit Coporation'dur. Bir mfl
Cemiyeti Akvam nezdindeki murah- ettiği kimselerin hayat ve nıe\·cudi· yar dolara kadar oblfgation çıkar. 
has heyeti Çlnde vaziyetin Japonlar yetini temine muvaffak olmamış bu- mak hakkına malik olacak olan yeni 
aleyhindeki hareketin şiddetlenme- Jundufu beyan edilmektedir. teşkilatın acentaları vazifesini göre
sinden dolayı gittikçe vahan1et pey- Beyanname, lngifü~ milletini zu· cek olan 391 taviz.at odasına t•ill
da ettitini Cemiyete Akvama bildir· hur eden bu kat'I fırsattan istifade tın planı gönderilmiştir. Bu mües
miştlr. etmiye ve hayatının temellerini yeni- sesenin hisse senetlerini istiyen ban-

Japonya, Mançurideki konsolo. den atmata davet eyl•mektedir. kalar, vadeli ve yahut iraHi takdi-
larma Çinde baş gösteren iftirak ha· Beyanname, milll hükumetin si- rinde tediyesi meşrut satı mevduat· 
reketlerine iştirakten .Japon tebaası- yuetfni bir hiyanet addetmekte ve )arının yüzde ikisi nisbetinde ittirak 
nm fiddetle menedilmesini emretmiş- bu hüklmet tarafından milli cemi· edeceklerdir. 
tir. yet için Jilzım bir tedbir diye aıtın Yeni Alm•n k•bln•sl 

Cemiyeti •kY•mda ınikyasının terkedilmiş olmasını bir Bertin, 9 (A.A.) - Yeni kabine şu 
Londra, 9 (A.A.) - Röyter ajan· hiyanet eseri tellkki eylemektedir. tarzda teşekkül etmiştir: 

sının salAhiyattar bir membadan 31· ~yanname, muhtelif akide f'ahi· Başvekil \'e hariciye nazırı M. BrU· 
dığı bir habere göre Lort Readjng hj insanlardan müteşekkil milli ka- nlng, başvekil mua,;ni n maliye na
Mançuri meselesini müzakere etmek bine yerine amele fırkası azasından zırı 1\1. Dietrich, dahiliye ve milli 
üzere toplanacak olan Cemiyeti Ak- muayyen ve aksamı ~nasında irtibat müdafaa nazın l\f. Groener, iktıut 
vam meclisinin içtimaına iştirak ede- mevcut bulunan bir programa sahip nazırı M. Warmbold, iaşe n ziraat 
~r. bir hükümetin iktidar mevkiine geti- ,.e posta nazırı M. Schiele, adliye 

Kor11h a•kerlerl k•Ul•ml rilmeeini tavsiye etmektedir. nazırı l\I. Joel, mesai nazırı M. 
Tokyo, 9 (A.A.) - Cenuhf Mançu· Amele fırkası, projelerinden bir StegerweJd. 

ride vaziyet sallh bulmamıştır. Kar· kısmını tesadüf ettiği müşküllere Hlndenburg,Hltlerl kabuledecek 
pphklar tetıadi etawktedlr. ~apon· ratmen tal\akkuk saıt.-.ı a i~\ et: Bedin, 9 (A.A.) - ~tt 
Jann zayiatı altı maktul ve sekız mec miş olduğundan 19~ senesındeki Hinderburg ~arın Hitl ri kabul ecJe
ruhtan ibarettir. programına olan imanını muhafaza cek ve bugünkü vaziyet içinde haddin 

Kaçak Çin ukerleri bilhassa Kay etmektedir. den fazla gürültü ve tezahürlerin Al· 
- Yan - Şamn şarkında yağma- Fırka, bankalann sisteminin milli manyaya ,·ereceği zararları kendisi-
gerlikte bulunmaktadır. Bu havali- bir kontrol& tlbi olması IUzumuna ne anlatacaktır. 
deki şakileri tardetmek üzere gönde· kail ve gerek dahilde ve gerek lıa.l===========:ıı:::==== 

ask • k t' Jibera1 fırkası için merkez ittihaz e-
rilmiş olan bir Japon ·erı 1 ası- r'ırte yatınlan sermayeleri kontrol 

K l 600 )1 dilmis olan binadan çıkması IUzumu-
nın raporuna nazaran ora 1 ede-k milli bfr meclia ihdasına ta· ~ 

f d k u·· "~ nu fırka teşkilatına hildirmittir. 
japon pkiler tara ın an ·a ıam e- raftar bulunmaktadır. 
dilmit ve hemen hemen bütün kadın- Fırka, altınla teadül esasına gel· Llberell•r ne dlyorl•r ? 

Ştur 20 topa ma Londra, 9 (A.A.) - Liher:ılleı' 
lara tecavüz olunmu · • mek ı'rln banknot miktannın arttı· 

k. 'tik bir haydut re )1 rırkası azuından dahiliye nazırı Sör 
lik bin beş yüz ışı )1 • rılm'"•ı ·e- e .. ·iltitmesiai reddetmek 

b nu garbisindeki ..., ~ J- - Herbert Samuel, intiha pmUC'adeletd 
te8i 'l'ceilinin ce u te ve beynelmı'lel bir nakit konf eran-k suretll demir münasebetile Bradfortta Föylediti 
Liafe nehrini geçme e - sının içtlmaa davet edilmesini talep 
yolu mıntakasına takarrübe teşeb- nutukta demi tir ki: İhracatın ç~ 
büa etmit olduğundan -~apon ta~·yare· eylemektedir. ğaltılması yahut ithalatın azaltılma-
leri bunlan dağ•tmak uzere vak a ma· Beyanname. amele fırkası men· sı veya para meselelerinin halllni te
haJline gelerek bombalar atmış- sup )arının şlmdiki buhran 11~ h:ırp min edebilecek her hangi bir teklifi 

borçlan ve tamirat me~t>lelerı ara- tetkik haricinde bırakmı)·acaitz. 
tır. 

Çin hUkOmetlnln c:~~abı . 
Tokyo, 10 (A.A-) - ~ının Cemı-

yeti Akvama göndereceği cenbi "?" 
tasında Cemiyeti Ak,·amın M:ınçun 
ihtillfının halli için müdahnde bulu· 
nacağı hususunun ümit ettirdiği müd
detçe Çin hükQmetinin doğrudan doi 
ruya müzakereye girişmekten imti
na edeceğini beyan cdece~i haber 

alınmıştır. 

Çlnde Japonlar aleyhinde 
galeyan 

Şanghay (Havas 9 (A.A.) - Çin
de Japonlar aleyhindeki galeyan Çin 
ile Japonya arasındaki gerginliği 
arttırmaktadır. Çin gençleri için a~· 
keri talim kararglhları vUcudc geh· 

rilmiştir. 
Nankin hükumeti Kanton ile ha· 

suşl bir anlaşma yapmadan evet ~a· 
ponya ile resmi müki'tlemelere glrış· 
mek istemiyor gibi gfüiinmektcclir. 

riayet edilmeden yüksek apartıman
lar inşa edilerek arkada knlan bütün 
bir semtin manzarası kapatılır \'e 
kıymeti düşer? 

Bütçeyi, şehrin \'Dridatının taksi
mini alakadar eden m-eseleleri içinde 
bulunmadığımız için takdir edeme· 
diğimiz bir takım imkansızlıklara at· 
fetmek belki kabildir. Fakat inşa
attaki bu anarşinin önüne ge\;erek o
lan ,.e bütün kuJfeti t'hline yaptır

maktan ibaret olan hir plan ve bir 
iki talimatname ve kanunun yapıl

masına el'an teşebbüs edilmemesine 
akıl erdirmek bence imklnsızdır. 

sında münasebetler meHut oldu~u Memleketin tamamlle mtittehit bulun 
hueusunda ısrar etmiş \'e borçlaraa madıfı ehemmiyetli bir ntese)e hak 
tamiratı ilga etmeyi derpiş eyle- kında mil1etin bugün fev~ll1ıide gifn
mek suretile bu meseleyi müzakere ler yapmakta olması vesilesile şim· 
mevkiine koymayı dütti.nmüş oldukta- diden her hangi bir karar ve hüküm 
rını ilhe etmektedir. vermiye razı olamam. HükQl'"-et ti· 

Fırka prensip itibarile tarifelere caret mizanı meselesi hakkında talı· 
muhaliftir. Memleket aanayilnin ye kikat yapmalı ve bu tahkikat bitara· 
niden tensikinl teklif eylemektedir. fane olmalıdır. 

Amelenin nziyeti ıslah edilecek KomUnl•t fırkası faaliyette 
n sanayi, umumi kontrola tAbi tu- · Londra, 9 (A.A.) - J{omünist fır-
tuaacaktır. Tahdidi teslihat mesele- kası, namzetlerinin bir listesini n~ 
sine reHnce, amele fırkası Lir tah- ~tmiştir. Komünistler Londra için 
kim ve teslihatın tenkisi siyaseti attı, Gal memleketi için üç. Şrf· 
takip edecektir. Bu ma!<satıa Cemi- pılt içi nbir, Llnksşire bir kadın, 
yeti Akvama bir plln tevdi edilecek· Jskoçya için dört, u,·erpol için bir 
tir. kadın, Yorkpyr için keza bir kadın 

Beyanname, nihayet i98iılere ait ki ceman 17 namzet göstermi§ler· 
tahsisatın tenkis edihalş olmasını dir. 

protesto eylemektedir. -;ı;;:;:;==========:1-
Beyanname, fırkanın vaziyeti _ DAVETLER 

icabı olan bütün çarelere tevessül e-
decetini beyan suretile hitam bul- Tilrk Tıp Cl'miyctindeu : 

idare heyeti intihabı yapılmak 
maktadır. 

llzere muhterem azanın 13 • 1 O· M. Lort Corc ne yapıyor ? 
Lonra. 9 (A.A.) - M. Layit for- 931 sa!ı günü saat 18,30 da 

cun umumi intihabat yapılması· teşrıf buyurmaları rica olunur. 

nı taı;vip etmediğinin yeni bir de· iatikbal aıgaamın hududu? 
lili intihabatın başlıca mürettibinin Darülfünun emini. kanun çıktıktım 50 
istifa etmiş olmasıdır. gün sonra, darülfünunu tekAmUI ettir· 

Hatırlardadır ki geçenlerde 1\L mek için bir rroje yapıcaklannı 
Loyit Corç fırka merkezini kapa· söylemişti 

tacağım ,,.e fırkasının parasının mah· Tam 25 gUn geçti 
fuı bulunduğu kasanın anahtarını a-

l {AIA bir ses, bir hareket yolrl acaba 
Jacağını beyan etmişti. 

buistikbal slıtasının hududu nerede ? llugün alınan habere göre 1\1. Lo-
1
._ _____________ .. 

yit Cor,s kendiaine ait bulunan ve 
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Muhtelit mübadele Başvekilimiz dün Tir- f ~ 

komisyonunda yesteden hareket etti U Yeni Neşriyat 1 1 [Vakıt] ın Tefrikası., 0 • Nakleden. 

1 l Usc tarafı 1 ın· cı· Sa"\·ıfada J o mumi coğrafya ve 1::1.z -,ey ~ 
J t st tarafı ı inci sayıfadaJ T•• • ı--.ı; ıA:J.rJ. 

1 - lstanbuldaki iade edilecek Yu- Ur.kıye COg" rafyası No.: 71 e ömer Rıza 
teşrifat umum müdürü, Roma sefi- İ 

nan emlaki meselesi. stanbul Erkek muallim mektebi • • 
rim~~d~~ ~fu~rn~hşarıff M-d···· - f /~~~~~--~~--~-------~---~------' Yunan heyeti 1913 ten sonra mem- u uru ve cogra ya muallimi Saffet y h h . . ... . d 

leketimizden aynlan eşhasa ait em- konsolosumuz vapurda müşarüniley- Be~in _ilk me-ktep_Ie_ıin dördüncü ve a ya er gıttıgı yer e Herodun 
himayı selamlamışlardır. ~ş!ncı sınıfları ıçın yazmış olduğu • d • k • h d. 

lakin de iade edilmesi Hl.zım geldiği- .l'eSimli. ve haritalı_ .... _enı· Türk.iye cog·. iZ ·ıvacını ta hı e ıyordu . İsmet Paaş Hazretleri öğleden -e· _ J 
nı iddia etmekte, murahhas heyeti- rafyasıle umurnı cografya kıtapları-ı 
miz ise bu emlakin iade edilmiyec<'ği vel limanda bulunan lüks Ha lyan ru gördük. 8 d b k Y h h Ik h •• 
kanaatinde bulunmaktadır. vapurunu gezmişler ve (;ğleyin bele- Her ikisi de sureti mahsusada iyi Ull an OŞ il a ya, 8 l Ur yaşamağa 

2 - Pargada buluna11 ve aslen ar- :!~;edehaz;rehi~u~::~:~l~-;~!!.~n ~:~:: ~~d:ddi~~~~~;~tır.ha~~~~!~r ve:;~~i~ esaret zencirlerini kırmağa davet ediyordu 
navut olan 50 - 60 ailenin tabiiyetle- marnla intihap olunmuş resimleri 
ri 1 . fcti bir kabul resmi takip etmiştir. 

mese esı. muhtevidir. Mumaileyhin Ahmet İh-
3 - iki heyet arasında çıkan nok- Paşa Hazretleri öğleden sonra san bey matbaasında tnb'ettirmiş 

ta.i nazar ihtilaflarının en mühimmi şehri gezmişleridr. Akşam saat 20 de olduğu bu eserler evvelki seneforde 
Türk etablilere verilecek I.>O bin İn- Budapeşteye hareket edeceklerdir. intişar eden eserleı-iııdc:m küJJiyen 
giliz lirası tazminat hakl,ınclaclrr. Triy~te, 10 (Sureti rnahsusada başkadır. Mündericatı ve nefaseti 

tab'ı itibarile şimdiye kadar intişar 
Garbi Tukyadan Yunan pasapor- giden muhabirimizden) - Başvekil eden ilk mektep kitaplan içinde 

tu almadan ~yrılan gayri mübadil Paşa ve Tevfik Rüştü bey al•şam saat yeganedir. Bu eserler vekaleti celile
Türklere ait emlak Ankara mulmve- sekizde Peşteye hareket ettiler. Ya- ce beş sene için kabul olunmuş eser-
lesinin 16 ıncı maddesi mucebince Yu
nan hükumetine terkedilmiş, Yunan 
hükumeti yine bu rnukaevle mucebin
ce bu eşhasa terkettikleri emJflke mu
kabil 150 bin İngiliz lirası tazminat 
vermeyi kabul etmiş, fakat Yunan 
hükumeti Ankara muahedesinden e
vel bu emlaktan bir kısmını sahip. 
lerinden satın almıştı. 

rın sabah oradayrz. lerdir. Saffet ~yin kendi hesabına 

Piyer ile Hanna ve Arkadaşla.n
nın tevkifi, sonra Stefanın taşlan
ması, ve bu hadiselerin !sayı salbet
tikten sonra vukuu, biitün İse' ileri 
ketumiyetin en sıkısını muhafazaya 
saik oluyordu. Takibatın sebebi Pi
yer ile Hannanın bir sinagogda lsa
nın mabet aleyhinde söylediği sözleri 
tekrar etmekleri idi. 

kaplıya.cağım, ve haltlskar hüküm
darın geleceğini söylüyor ve herkesi 
nedamet ve töbeye davet ediyordu. 

Herod Antipas, Yahyayı yakala
mağa muvaffak olmuş, . onu kalele
rinden birine göndermiş ve orada 
onun kellesini ta ırtmuştu. 
Yahyanın katlinden sonra fırtına 

sükunet buJmadı. Filip tarafından 
vaftiz edilen · ve ( sihirbaz ) un-

Yunanistan Türk etablilere 
verilecek yüz elli bin ingiliz 
lirası tazminattan Yunan hü-
kumeti tarafmdan satm alınan emla
ke verilen bedelin Yunan hülnime-

tab'etmiş "lduğu bu kitaplar ıçın 
Türk-Yunan ittihadı bir yaptığı fedakarlığı takdir etmemek 

hayal de§lldir müm1cün değildir. · 

Atina, 9 (- Yunan gazeteleri Is- Siparişler için doğrudan doğru-
ya Ankara caddesi Ay . Yıldız :nağa

met Paşa Hazretlerinin M. Venizelo- zasıına müracaat kafidir. Diğer ki-
su ziyareti dolayısile dostane maka- taplar için yapılan iskontQdan daima 
lelerine devam etmektedirler. Akra- yüzde beş aşağı iskonto yapılması 
polis gazetesi bir makalesinde diyor da fedakarlığın derecesini göster
ki: mektedir. Bu eserler mekt.ep mü

dürleri ile coğrafya tedris eden mu-
"Tiirk ve Yunan ricali arasında aJJim beylerin nazarı dikkatine ar· 

cereyan etmiş olan iki uzun mülaka- zetımeyi vedbei kadirşinasiden ad
tm verdiği neticeler hakkmda neş. deyledik. 
redilen resmi tebliğ, bllfiil (s:ı.mimi Mündericatı itibarile ekalliyet ve 
bir itilaf) a müncer olan Türk ecnebi. mektepleri . tale~si için de 

tine verilmesini, ve tevziatın bu pa· y d ti _ 
1 

kik~ k ı· fevkalade br eserdır. Ilınaenaleyh 
ra çıkarıldıktan sonra geri kalan mik . un~n .~ u.~un~ ın 1 ıyme ~ bu mekteplere de tavsiye ederiz. 
tar üzednden yapılmasını istemek- ~ı~~sıyesını gos~erıy~r. ~Bu sami~ Hayat bilgisinin resimle tedrisi 
tedir. Murahhas heyetimiz ise Anka- ıtıJaf, beynelmılel sıyası ufukta, ıkı Erkek muallim mektebi usulü ted
ra mukavelesi ile 150 bin lugiliz taz- millet arasında, hiç bir ihtilafa se- ris muallimi Hıfzırrahman Raşit be
minatın münhasıran Türk etablilere bebiyet vermedikten başka Balkanlar yin (Hayat bilgisinin resimle tedrisi) 
tevzii ıazun geldiği, mukavelede bu daki ve şarki bahri Sefitteki menfa- adh bir kitabı intişar etmiştr. l\lual-
cihet tasrih edildiği için bu hususta atlerine de muhalif bulunmıyor. Jimlere tavsiye ederiz. 
karar vermenin komisyonun saJahi· iki başvekil iki millet 1Lrasındaki Holivut 
yeti haricinde olduğu ınütaleasında- bu itilafın geniş ve sıkı bir şekilde l\folivudun 8 inci nüshası birçok 
dır. olmasını istedikten başka, bu husus- sinema havadisleri ve mulıtelif artist 

lki aydanbeıi memleketinde bulu- ta kayrtsız bir nikbinlik ~har eyle- r~i1?1e.rile bu~ün intiş.ar etmiştir. Ka

lsanm salbinden sonra yaµı1an 
şiddetli takibat onların taraftad:ı
rmdan mühim bir cemaatin Sarniriler 
arazisine iltica etmelerini intaç et
mişti. 

Evvela Filip, sonra Piyer ve Han 
na Samiriler arasında onları dinliye
cek, onlann tebşiratına kulak asa
cak kimseler bulmuşlardı. 

Buna inanabiliriz. 
Çünkü Samiriler arasında şayi 

olan an'anelerin tetkikinden onların 
da bir mesih bekledikleri vazıhan an
laşılıyor. Bunlar, Ahdi kadimde 
mezkur olan Yuşa'nın ikinci gelişine 
muntazırdılar. 

Kudüsten kaçanlar '3amiı-iler tli
yanna iltica ettikten sonra orada ta
raftar kazanrnağa çalıştılar.Bun!arın 
biri Simin namında idi ve Gitta kö
yünde ikamet ediyor. Fakat lsken
deriyede tahsil görmüş bulunuyordu. 

(Amali Rüsül) de bu zatın Filip 
tarafından vaftiz edildiği söyleniyor. 
Kendisi lsayı Mesih ve hükiimdar ola 
rak kabul etmiş ve en eski nasraninan bitaraf murahhaslardan M. An· mişler ve iki tarafın münasebetleri rılerımıze tavsıye ederız. 

derson cuma günü şehrimize dön- hakkında en cesurane mütaleat ser ' Jer cemiyetine girmişti. 
Ayru adam, 35 senesinde, yani mtiştür. Fakat bitaraf murahhaslar- detmişlerdir. 

dan M. Rivas da pazartesi günü iki Iki memleket arasmdaki hududun 
ay kalmak üzere memleketine gide- bir gün iJga edileceği hakkıncla söy
cektir. lenmiş olan sözlerin bir hayal adde-

Bitaraf murahhasların hakemliği- dilmiyeceği ve iki hükumetin ordula
ne havale edilen ihtilaflann halledil- rı arasında sıkı bir müşareket bu
mesi için üç ~itaraf mur~hhasın ka- . lunacağr günün uzak olmadığı zan
rar vermest·lazıındır. Bıtaraflar<lan 'nedilmektedir. Badema, yan yana 
yalnız ikisi tarafından verilen kara
l"IJt tatbik edilebilmesi için komisyon yürüyecek olan iki miJlet bu sttretle 
nizamnamesi mucebince karardan e- bir nevi konfederasyon teşkil edecek-

rel 'fürk ve Yunan murahhas heyet- lerdir.,, 
Jerinin muvafakati almması lflzutt Peştede intizar 
gelmektedir. Bunun için bitaraflar Budapeşte, 10 (AA.) - Tür-
M. Rivasın hareketinden evel bah- kiye başvekili iımet Pş. Haıret
settiğimiz üç ihtilaf hakkında bir ka- lerile, Hariciye vekili Tevfik 
rar vermedikleri takdirde bu iş M. 
Rivasın avdetine yani iki ay sonra.ya Rüştü Beyfendi, Macar hüki\me-
kalacak demektir. tini ziyaret etmek üzere yarıo 

Bir tasarruf Budapeşte'ye vasıl olacaklardır. 
Altıncı tali mübadele komisyonu ---------------

Nisi Kont Hamilton maaşı tasarruf o·· d l b"te 1 
edilmek için ve komisyon heyeti umu- unya a 0 an 1 

D 

miy.esi kararile kadro harici bırakıl- meraklı şeyler 
mıştır. Dün memleketi olan lsveçe D •• d k 
gi~en Kont Hamiltonun vazifesini ort ay a 42 ÇOCU 
ilaveten ve maaşına za.nı yapılmaksı
zın komisyon baş katibi M. Vulfbeyn 

Maurice Chevalier 
PARiSLi KAHVECi 

filminde 
Önümüzdeki Çarşambad:ın itibaren 
M E L E K ve E L H A M R A 

si nemalarında J 
M E L E K sinemasında 
MARLEN DIETRiCH ve 

GARY COOPER'ln 
büyük muvaffakiyet gördükleri 

YAN mil 
llAILIPllEI 

Piletin son senesinde, 21 senesinin 
hadisatı ile kıyas edilf~miyecek dere
cede feci olan hadiselere sebebiyet 
vermişti. 

Yahya, zuhurundan Kırk sene 
sonra Erden vadiltliideRt ihtif!iğ:i1'i1n-

dan çr.kmrş, şurada burada görün
meğe başlamıştı. Yahya, göründüğü 
yerlerin her birinde Ilerod Ant.ipas
ın izdivacını takbih ediyordu. Çiin .. 
kü Antipas, kardeşinin karısını 1!<>· 
şatmış ve onu almıştı. 

Yahyaya göre bu izdivaç gayri 
meşrudu ve haramdr. Pakat Yah
ya, bunu söylemekle iktifa etmiyc
rek halkı hür yaşamağa ve esaret 
zencirlerini kırmağa davet ediyor, kı
yamet tufanlarının yakında ortahğı 

E L H A M R A sinemasında 

HENRY GARAT v~ 
MEG LEMONIER'yi 

Paris'in en güzel filmi 

ONMAITI 
SIVDALAlm 

görecektir. 

Parisli kunduracı Rene Deyer'in 
karısı Madam Beyer, dört ay gi·bi kı
sa bir zamanda tamam 42 çocuk sa· 

hibi olmuştur. Bu bir rekor. Ve bü
tün doktorlar hayret etmişlerdir. 

Yalnız, mösyö Beyer bu sbeepten 

filmini görmek için gelen halk Şaheserinde her halde gidip 

Diş macunları nasll olmahdır ? 
İçinde suda erimiyen madclc!cr 

bulunan diş müstahzal'larının diş 
etlerini dahi çizip biımetice iltihap
landırmak hm·usundaki fenalığı çok 
şayam dikkattir. Bu gibi madde
lerin ağza alınclrkt<ln bir hafta son
rasına kadar dişlerle diş etlerinin 
arasmda sı!<1şıp kalahilecekleri 
yapıJan birçok tecrübelerle sabit ol
muştur. Artık hunlann o mfiddet 
zarfında oralarda yapabileceği fe-
nahkların büyüklüğünü tasavvur 
etmeJi,_ 

geri çevrilmektedir. alkışlaymız. 
PARAl\ıIUNT halihazır dünya lıavadisleri ile iSMET PAŞA Ilz. nin Atina 

sevahatleri ve Balkan Olimpivatları. 

mahkemeye çekilmiştir. Zir~ kun- A RTi s Ti K sinem as 1 na ' 
duracı Beyerin hakikatte bir tek llfll'-
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çocuğu vardır ve diğer kırk Gidip tatlı ve muhrik sesli GRETL THAIMER'I, güzel artist WERNER 
bir tanesi hayalidir. Maanıafih bu- FUETTERER'i ve en genç komik ERNEST WEREBES'i 

na insanın kırk bir bu~uk maşalJah vı·vaaada bı·r 
diyeceği geliyor, çünkü~ .J 

Kunduracı Beyer, sadece sigorta K 
ücretlerini dercep edebilmek için. iZ se••dı· Dl 
muhtelif yerJerden, belediye daire W 
]erine 42 çocuk babası olarak kendini Almanca sözlU ve t;arkıh filminde görUnüz. BUyUk alaka 
kaydettirmiştir. Bunun için de icap uyandıran bir aşk entrikasıd1r. 
eden bazı evrakı, daha evvel bele- llaveten: iSMET PAŞA Hz.nin bütün teferruatile Atına seyahatleri. 
diyelerden aşırmağa muvaffak ol- Bu Un saat 11 de matine. Umumi dUhuti e 25 kuru 
muşn~~lıMk k~uWr~p~;=~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
ta ücreti de alabilmiştir. Hakim rnah- Bu akşam 9 1-2 den itibaren 

- Bu paraları alabilmek için şaya- • 

van ile tanılan ( Simon ), bütim 
milet tarafından yegime Yuşa, 
yahut lsanm kendisi olduğu-
ğunu söylemeğe ve halkı ikna için 
türlü tiirlü şeyler yapnıağa başlamış
tı. Onun maksadı müsellah arkadaş
larını, muhteşem bir alay halinde 
Gerizim dağına götürmekti. Dağın 
tepesinde bugiin de mevcut olan bir 
mağara vardı. Kendisi, (Yuşa) m 
burada sakladıği çadırı ve ona ait 
mukaddes metrukıltr meydana çıka
racaktı. Bu eski çadır, l\Iusanın 
kurduğu mabetti. O bunları cıkar
dıktan sonra bunları kuracak ;e h~ 
His günü hulUI edecekti. 

Jözefüs ile kilisecilere göre bu a
dam yalancı idi. Bu iddia doğru ise 
bu adamm, evvela bu mağaraya gi
derek, çıkaracağını sÖ} lediğl şeyle

ri orada saklamış olması icap eder. 
Yahudilerin an'anesine göre mesih 

lik iddiasında bulunan bu adam .l\fı
sırda sihirbazlrk öğrenmiş, ondan 
sonra harikulade bir kuneti haiz ol
duğuna inanmağa başJannştı. Halbu 
ki kendisi ahmakın biri idi. 

İhtimalki bu adam, ço<~ukça Mr 
iman taşryan, dua ve ibadet ile Al
lahtan bir mucize koparamıyacağına 
inanan ve bir takım istiğraklar, rü
yalar yüzünden en tehlikeli macera
lara ahlan bir adamdr. ~--=-"'"""-~, 

Bu adamın bilahare Mı~ırda Fe-
leksin valiliği esnasında zuhur eden 
mesihin ayni olduğunu İ!:ıpat edecek 
birçok delail vardır. Ilu adam, Jeri· 
koda çaldığı davulun <;eslerile Ku
düsün duvarlarını yıkacağını iddia 
etmişti. 

Pilet bu adamın yaptıklarını naza
rı dikkate alarak bnularm siyasi 
mahiyeti haiz o1duğuua hiikmetmiş, 

bunun için askerlerini tophyarak 
onun başında, Tiratan'l köyünde 
toplanan kütlelere hücum etmişti. 

Samerilere iJtica eden Hk hiri~i-
yan cemaatinin bunları yine bu Si· 
mon yüzünden ve Simonun mağlô
biyetine rağmen elde etmeğe mu· 
vaff ak olamamıştı. Çiinkü SamerJ
ler, Simona iltihak etmişlerdi. 

36 senesinin isyanı ve bu isyanın 
kanlı bir surette bastmlması, ka~e~
lerin zincirlerinden kurtulmak için 
beslenen siyasi ümitleri kamiJen yık 
mıştı. 

Bunlar, bertaraf olmakla beraber 
geride, dünyaya tahcl<lcüm eden ci
hangirlere mütavaat eden fakat bil· 
tün kuvvetlerile ruhani (benlik) le
rini cesedin, (madde) ve (zaruret) 
in kayitlarmdan kurtarmağa ve bu 
ka1·anlık, ümitsiz, şeytani dünyada 
hür yaşamağa çalışan (sakin) ler 
vardı. BunJar bağlannın ve incir 
ağaçlarının gölgesi altında serazat 
bir hayat süren çiftçiler, yailut çöl
lerde müşkül bir hayat yaşıyan ya
hudiler gibi değillerdi. Bunlar eze-
1iyete varmak için yola çıkan yor· 
gun hacılardı. Onlar blısıml:u 
kullanarak bu yer yüzünden nur 
§.lemine kavuşmak istiy-0rlardı. 

(J:ilmcdi) 

Darülbedayi Temsilleri 

ömrUnde dl'.;'lerini sudan başka hiç 
bir şeyle yıkamamış olan bir çok 
kimseler üztriııde yapılan t.ecrübe
ler bu gibi maddelerin uzun zaman 
diş etlerinin içinde sa.kh kaldııını gös 
termiştir. Bu tecrübelerden şu ma
na çıkar: Dişler ne kadar usulüne 
tevfikan fırçalansa da bu gibi mad
doler Jrullanı!clı.J.rtau sonra fayda yok 
tur; bilakis 1aTnr vardır. Demek kul
lanılacak dfş macununun seçilme
sinde büyük bir ehemmiyet \"ardır. 

kemede kendisine sormuş: M R J 
nı hayret bir kolaylıkla karşılaş
mışsmız. 

l K Bu~n ak~am saat 
2I,30da ISTAHBUL BELEDiYESi 

ViJtabibc: Süat lsmall 

Beyer de herkesi güldüren şu ceva 
bı vermiş: 

- Efendim ancak hakiki istih
kak sahiplerine güçlük çektirilir. 

Neticede, kunduracı 10 ay hapse 
mahkum o1muş. Hesap ettik, çocuk 
başına an<:ak 8 gün düşüyor. Halbu
ki-

sinemasında 

KONRAD VEiDT 
SON bilik 

Tamamen sözlü ve şarkılı 
~----Büyük harp filmi-~-~....,, 

Mum Söndü 
Komedi 5 tablo 

Yazan: Müsahip· 

zade Celı11 

tenzilıldı Halk gecesi 

Altı ya~ından aşa

ğı olan çocuklar 
rlyatroya kabul e-

dil•ro"'~ı.-

~~~t~ ~~ 
1 1111 1 
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Mevsim 
işleri .. . . 
S bahar, en buyiik faalıyetle-

on "kt d' 'rln mevsimidir. Ticarette, ı rsa ı-
ya.~ maarifte, evlerde, bahçeler
de, tarlalarda, hasılı her tarafta 
bir çalışma, uğraşma görülür. Bu 
nunla beraber her ayın işleri de baş· 
ka başka olur. 

Teşrini evvel ]·j l l·r 11 İ İ 
Mekteplerde 1~·'W' •! 'f. 

Bu ayın iptidasında bfüün mek- · xı 
ıtepler açılmıştır. Programlar yapıl- 11-5< iV ·VI · · 
dığı, kitaplar hazırlanmış bulundu-

6
_ + 

4 
--

11 ğu için derslere başlanıyor. Talebe 
en ziyade bu ayda çalışacak, yeni d ? 
girdiği smıtm derslerini hazmede- Ne, inanma ınız mı 
ede öğrenecektir. Sizin gibi pek çok kimseler de 

Evlerde inanmaz. öyle ama siz bunu pek 

Sayfiyelerde bulunan aileler ya- ala ispat edebilirsiniz. 
Evvela size romen harflerini 

vaş yavaş avdet ediyorlar. Evler te· gösterelim: (I) bir demektil'. v beş-
mizleniyor, kış için odun. kömür. tir. Bu rakamın kaim tarafına bu 
daha her ne lazımsa alınıyor. 1 rakamını koyarsınız ıv dört olur. 

Sebze bahçelerinde İnce tarafına koyarsanız: VI altı o-
lcap eder yerler belJenir, gübre- lur. Bu X harfi de ondur. Sağ ta

lenir. Salata, marul, prasa fidele rafma I rakamını koydunurı mu on 
ri, soğan ekilir. bir yapmış olursunuz. 

Çiçek bahçeler:ln~e .,. Bunları anladrktan sonra 6 + 4 
DuTar kenarlarına, ılerıde tıdc 

lı · ==- 11 olduğunu gösterelim: 
yapmak için hercai menekşe. şe ooy b" el"' 

tohumla
n e~ilir. Karanfiller .. de ç .. e-- Kibrit çöplerile olan ır ort 

b 1 IV sonra bir altı VI yaparız. Di.frdü 
1ik yapılrr, zanbak, Jale, . sıım u • 

"b' soğanların yerlen hazırla- aksedip altının altına ilave ede-
zereın gı ~nlar dikilir saksıların rim. XI bu adet yani on bir hasıl 
wr ve SOe- ' olur. 
ıtıoprakları tazelenir. Geçen haftaki bilmecemiz 

Salon 
Oyunları 
Artr.k bahçelerde oyna:nak mevsi· 

mi geçiyor. Uzun kış gecelerinde 
salonlarda pek eğlenceli ve i3tifadeli 
oyunlar tertip etmek kabildir. liü
çillc karilerirnize arasna öğreteceği-

miz oyunlardan biiyükler lle istifade ( Bundan evvelki kısım 27 
edebilirler. Bugün az ~ok zeka sar- EylUI tarihli sayımızdadtr.) 
fetmeği icap ettiren bir oyun derce- Nul'i - Ona şüphe mi var baba, 
diyoruz: , ona şüphe mi var. Biz gençler. bu· 

"Hayır,, yok! gynkü tUrk gençliği bu vatanın .. ev-
Bu oyuna kaş kişi olsa iştirak ede ladı, h~r ~~~~e-~ ev;·el vaİ:<'lnm muda

bilir. Oyunu bir kişi idare edecek, faasını du~unur ve ~na. !i~rşı gele
herkese onar toplu iğne verecektir. cek ~~ak hır hakaretın ıntıkammı al
Oyunun başladığını haber verince mak ıçın canım vermekten çekinmez o 

(Hayır) kelimes·ı · ·· ·lemek vnsak- yunan zabiti şurasmı gayet iyi bilme· 
nı so:ç . ' l'd" ki b". t" k . y 

trr. Artık herkes biribirini aldatma- . 1 dır ki u ur gencı, bayragı;.u e-
ğa ve bu yasak olan kelimeyi söylet- ".ın e sa y 

1 bulundurmaz lala lala ge-
. 

1 
.. 

1
. hr bayragı. 

mıye ça ışır. Yanılıp da. soy ıyen, L 1 (El' 
. . a a - ınde bayrak aç.k ve 

aldatana bır toplu ii°i'nt' veımıye mec- sallıyarak g t" · Ü • 
·~ . . . . e ınr ve masanın zerı-

burdur. Mesela: Kur~ un kalemınızı ne bırakır Dışarı çıkar.) 
gizli~e birinin yanına atarsımz, sonra Nuri - lşte baba, işte Türk bayra-
kendısine: ğı (Bayrağı kucaklar) Bay,ağım seni 

- Bu kalem sizin midir? böyle mi görecektik. Sen bizim tepemiz 
Dersiniz. O yanılır da: de uçacak, dalgalanacak, Türk namı-

- Hayır? nı cihana yükB'2lteceksin. 
Derse bir iğne istersiniz. 
Bu oyun on beş, yirnıi dakika ya

hut yarım ı at devanı eder. Oyunu 
idare eden (Kati I) işaretini verir, is
terse bir düdük çalar. O zaman kim
de en fazla iğne varsa tuhaf bir hedi
ye verilir. 

(İçeriye üç düşman neferi girer). 
Neferlerden biri - Nedir o bana 

ver (Düşman neferi bayrağı almak 
ister). 

Nuri - Çekilin, s:ze onu vermek 
değil, elinizi bile sürdiirnıem. 
(Neferler ateş ederler Nuri düşer. 

Tarlalarda 
TarJalar sürülür, taneler serpi- /ncll:nin fıkralarından: ı 1 

• Geçen haftaki bllrneceml~ 

lir. Artık yazlık mallar j kaldırılara~ Senin Taşların 
1 Faydalı Bilgiler 

v mevsinıtık ve kışlık ı 2 3 4 Periste yangın 
~:;:m;!idana çıkarılmağa başla- İncili bi:r gün padişahla tebdili kr- l Resmi bir istatistiğe gör~ 

Tetrinevvel 

Bayrak 
Uğrunda 

Bir perde milli facia 
Yazan : Hasan Bedrettin 
Eşhas 

Nuri B., Necmettin B. , Lala, Türk 
neferleri, Yunan neferleri 

Necmettin Nurinin yanma gider.) 
Necmettin - Nuri, Nuri, yavrum .. 

EYladım ne oldun? .•• 
Nuri - (ölmüştür cevap verme'L.) 
Necmettin - (Düşnınn neferlerine 

yumruğunu srkarak) Hainler. Hainler 
Bunu öldürdünüz fakat bunun kar· 
deşleri yaşıyor... Onlar bunun inti
kamını sizden alırlar.. Yaşm Türk 
bayrağı.. Yaşasın Türkler ... 

Lala - (Koşa koşa içeriye gire
rek) Necmettin bey .. Nuri bey.. Or
du lzmire girdi. (Birdenbire durup 
yerte yatan ölüyü ve düşman nefer· 
!erini görür.) 

Neferlerden biri - Haydi git işi
ne.. Sen rüya görüyorsun. 

La.la - (Kahkaha ile güler") i
şitmiyor musunuz? Duymuyor musu
n112?.. (Dışarıdan İzmir marşı ve 
asker sedaları devam ~~er. Düşman
lar birdenbire neye uğradıkJanru şa
şmrlar. Ve Lalayı öldürmek için 
hücum ederle:r. Dışardan silah pat
lar. Düşman neferleri şaşırırlar 
İçeriye dört Türk nef~ri girer.) 

Mehmetçiklerden biri - Jiaydi ba
kalım sizin de canınız cehenneme 
(Kurşunları atarlar ve Düşman nefer 
leri ölü olarak yere yuvarlanırlar.) 

Necmettin - (Dışarıdan yalnız 

keman çalınır Mehmetçikler de Nu
rinin başına toplanır) Bak, bak Nuri 

(Lut/en sayıfayı çeviriniz) ''° yafet ederek şehri dolaşnııya çıkrr.ış~ 1929 senesinde Pariste 3072 
ı ııır. ıardır. Yolda giderken kör bir dilen- yangın olmuştur. Bunlanlan 1401 --------------

' 

Şen fıkralar 1 ciye tesadüf ederler fakat incili elik 2 i tedbirsizlik neticesinde vuku- 1 Yeni bilmecemiz 1 
• kat edince bunun hakikaten kör ol- a gelmiştir. Bu tedbirsizlik ne- 1

------------' 

d kurtulmuş 17 harfli bir darbımesel bulacak-Ceza an . . madığım ve gözlerinı yalandan bağ- 3 ticesi yangınlar arasında 212 
,_______...--..Kü~ Sükrü, m~ktebe. gı.~er gıt- tadığını görcH~Jlerif~. JJir oyun et~ck si sönmemiş cigaı·aJarm atılmasın· 

ımez muallimini gördu, dedı kı. d • için padişahtan müsaade alarak dilen- 4 dandır. 
- Muallim bey, insan yapma ıgı cinin vanma gitti. cebinden bir altın En çok yaıugmlar zemin ka-

bir şey için ceza görür mıi? .. . çıkarı~ dilenciye dönerek: Takdir varakalarını almak için tında vukua gelir. Filhakika is-
- Hayır, yavrum, sana boyle hır _ Birader baksana dedi, lıir bey perşembe günleri saat dörtte (ço- i tatistiğe göre yangmfordan 

sınız: 

ı - 1, 2, 4, 5 inci harfleri e\'de bes-
lcniJen bir hayvan. 

2 - 1, 2, 13 üncü harfleri sa~ız 

bir adam. 
3 - 4, 5, 8 inci harfleri ağızdan bir 

haksızlık mı yaptılar? . bana bu parayı verdi gözlerim gör- cuık sahifesi) muharririne müracaat 1218 i zemin katında 467 si 
_ Henüz yapma~ılar mu.allım ~!' mu··yor acaba kaç kuruştur. edilmelidir. birinci katta 271 i ikinci katta uzuv. 

d 
- b c k 1 A-> 4 - 8, 11, 13, 12, 14, 15 incı harfle-

demek ki yapma ıgrm ır şey ı .. ın Kör dilenci parayı incilinin elin- ............................................................ 187 si dördüncü aUa ve ':!""' Ü ri bir sebze. 
-a go"'nniyeceğimi temin ediyorsu- den al"rak yavasca bag~ını kal- den ikinci bir taş alarak: i\ltmcı katta zuhur etmişliı·. """" " ~ ~ 5 - 7, 13, 1, 2, inci harfleri memle-
ııuz. d mış ve paraya bakınca rengi de- - Ya1·abbi bu taşı körün arlrnsımı Yangınların vukua geldiği aylar 

rr t• • 'b 1 ket. 
_ Elbette! .. ğişmiş fakat inciliye bunu belli etme- ge ır, demiş, taş bu sefer de ki;rün ar- nazarı • ıtı ara a ımrsa... Y~Z~~ 6 _ 6, 7, 8, 15, 16, 10 uncu harfleri 

Oh öyle ise kurtuldum. Bugun k · · • kasına gelmiş fakat buna da kör altr- kı"'tan zıyade yangın oldugu goru-- , me ıçın. · .. -.t • 225 bize fenalık isti yen. 
vazifl!hi yapmadrm da ... ·, _ Birader demiş bu para adi bir nrn hatın için ses çıkarmamış. fo.r. Hazıranda 

22
3 temmu~- 7 _ 17, 16, 15, 14, 3 üncü harflerJ 

Re,..eJ de. bakırdrr bunu ban:J. ver ben sana yeri- inci!: yerden üçüncü bir t.aş ala- da 249, ağustosta yangı? ?1
• va.kıt manasını ifade ediyor. 

~ T:-·· ··k kız . 1 . . ak· muştur En az yangın tesrınıe- k 
Kapıda di~enc~ .'·ardı. ~uçu ne beş kuruş :ere~ı~ .. nc~l~ ~una razı r • . .• .. elde • olmuŞtur kj bunun ~ikta- Bilenlere birer takdir vara ası ve. 

annesinden bır dıhm ekmek alarak olmamış ve dılencı ıle ıncılınm arasın- - Yarabbı bu taşı korun kafasına v d rilecektir. 
götürüp dilenciye verdi. ~~ zavallı da bir münazaa başlamış. Dilenci ya- getir, ~emiş, ve taşr tam -~.örün kafa- rı 18~an~~]arm kısmı azamı 18 Beş takdir varakası toplryanlanı 
sakat bir ihtiyardı. El-.megı alınca ,·aşça incilinin yanından uzıtklaşmış. sına nış~n alara~ atmrş. ~or. ~u acıya ile 19 arasında veya öğle ile 13 hediyeler takdim olunacaktır. Beş 
duaya başladı: • Bunu gören incili yerden bir tahammul edemıyerek mcılıye hay- arasında vukua gelmiştir. takdir varakasını açık adres yazıl· 

.. _ ~ok yaşa yavrum, ellerın.Adert taş alarak havaya kaldırmış ve: Jurmış: . 601 yangın odalarda, SJS yan- mış bir kağıt ile beraber Vakıt gaze-
gornr~ın. Allah kazada'l, beladan y bbı" demı·ş bu taQı kürün a· - Gel arkada~ gel paranı al, zıra n mutfaklarda zuhur etmi•· tesi çocuk sahifesi muharrirliğine 

ki doYO l gVin - ara ' 'S o l • d •• gı :s oo d k ıa d sa asın. Bana bu ver ıgın e {me v d .. f ttir V taş t:ım kö· bn senın taşların ııç e kor taşına t" Bu yukardaki yangınlardan gon erme ~ zrm rr. 
daha , 1 . ya.gına tesa u e , e ı "" . ır. ····································-······· ........... 1 ' H:··A~.~ asım versın. . . rün ay~!Tına çarpmış. henzemıyor. başka 6740 ocak parlamasr vu- azamı kendi kendine sönmüş ya· 

u~u .. kız hemen dedı kı: ' ı'ncilı" "'er- H. B. kua gelmişse de bunların kısmı ruz 16 sını itfaiye söndürmüştür. 
- ustune de re~el sürsiin ! Kör sesini çıkarmamış J 

e=== - -- ----

· ::'.:~; 1 üizli Kuvveti er icin~e ITecrUmel 
eden: 

Donan 
Yddız 

başladı. Her şey bizim düşiindüğii -.. Ef et efendim ben bir kadrnrm.,, 
'Seni buraya kim göncle~·di?,, . 
"Minsk ka."abasmdak! hır zabıt.,, 

• müz gibi çıkmadı. Jlriansk silfth 

G .... ._.a~larmı akıtmaga ba~laclı. Ba· 
O.c. ·' ' . d k ı· . 

d ·;, · ka~ aıtlan arasın a ·ene ısı-na ver ısı ,., 
he ait bir de casus ,·esikası vardı. Ca-
l.. l k•· bihaber bir kadııım lıura-
ı::ıus u ı.an k" h .1 

b. . tarafa gönderilmekte · ı ı t· :ya, ızım ' 
ınıeti anlıyamJYordum. 

O ·ı· frnn. devamla: Bir rus za-
ı ıra b. 

bitinin metresi olduğunu ve bu. za. J · 

ti k bu suretle metresınden 
n anca rzu 

halas olabileceğini an!attı. Çok a 

d . d k' bu kadını tekrar gel
e ıyor um ı . g· az 
diği tarafa göndereyt~· . . ır ~ 
düşündükten sonra bu fıkrımı do.~
ru bulmadım. Bu hanımı cep~e ge-

~h a gonder· rlsine, üsera kararga m .. .. ·· r mumkumek lı1zımdı. Hem de sura 1 

ne ile: Çünkü bütün cep~e .mensu· 
bini güzel casusu görmek ıstıyorl~r
dı. Mazurwı geldJğini .!ıaver verdık· 
Jerf zaman e1ektn1c süratile ye

rimden fırladım. 
l\lazur (olmadı) diye anlatma.ğa 

fabrikasının ne manzarı.. arzettiği
ni biliyor musunuz? Azizim bu fab
rika hisar gibi bir bina. Bunun 
hangi tarafından berhava etmE-ğe 
uğraşmalı. Müteaddit defalar bom
ba koymak Iazım hcı lbuJq ben an
cak bir kere bir noktayı tal1rip ede
biJirim, tabii infilaktan .sonra ya
kayı ele vermemek için ikinci bir 
defa daha o tarafa uğramamalı. 

Büyük bir sukutu hayale uğramış. 

tım. De-dim ki: 
- Mazur makineleri parçalamak 

ıazrm. Bütün fabrikay! tahrik e • 
den ana makinalan. 

Mazur eYveHi taaccüp etti sonra 

hatırlamrş gibi: 
_ Bak, işte bunu düşünememiş· 

tim. Fakat makinelerin yerini elim· 
le koymuş gibi biliyorum. Hatta bu 

akinelerin ekserisi alman marna· 
~tından. Simens ve saire gibi mar
kalan havi bulunur.orla.r. Bunlar-

dan maada bir- d;ihti;;t; makine reket etmek lazım. lli~eten diyor-
du ki: İçimizdeki adamlardan biri· 
si Ruslara casusluk yapıyor. Çün
kü Ruslar burada olup biten her 
şeyden haberdar imişler. 

var. 
_ Mazur, şu halde sen tekrar

1 Briyanskiye gitmelisin, Bütün fab-
rikanın sükutu için makinelerin 
mal1v1 H'tzım. Sana Yardım edecek 
kimseyi orada buldun mu? .. 

- Tabii değil mi Ya, hatta Calni· 
kanın makinistlerinden; kendisi iJe , 
pazarlık ettim. Bu iş için 2:JOOO rub-/ 
le istiyor. 

İçimizden bir kişinin bize hiya-
nette bulunacağına inanamıyorum. 
İhtimal ki bizim askerlerden Rus
lara esir düşenler bazı ihbaratta 
bulunmu:ı olabilirlerdi. 

Gollıa diyordu ki: 
Ertesi gece Mazuru 

resine geçidinden ruslar 
kettim. 

te'.irar Be- - Rus istihbarat zabitleri be
içine sev- nimle hiç de evvelki gibi samimi 

bir surette konu~madılar. Hatta ba-
Golba tehlikede na şiiplteli sualler ı.;;omıağa b:ışla· 

02 Golbanın uzun zan1an gaybu· dılar. O zaman tehlikede olduğur.ıu 
betinden sonra onu tekrar bir o-ün he anladım. İstihbarat zabitleri için-

"' yecanlnr içinde karşıladım. Ruslar de kendisine miithiş para verdiğim 
kendisinden şüphe ediyorlarmış. bir zabit vaı·dı. Bu :ıdam fazla pa
Golbayı tekrar Ruslar tarafına ra sarfile nazarı dikkati celbctmiş 
göndermek demek ölüme sevketmek kendisini tevkif etmi~ler. Casuslar. 
demekti. Her ihtimale binaen Gol· la irtibatı olduğu anlaşılmış fakat 
bayı yanımda alıkoydum.. Eğer beni ihbar etmemiş. Ileu şehir için-
Mazura bir hal vaki olursa Gol- deki adamlarımın delilletile hu 
bayı ayni vazifelerle çalıştırabilir- zabiti oda hapsiııden kaçırma~a mu
dim. J{endisine çok itimadım vardı. · vaffak oldum. Kendısi şimdilik or-

Golbanrn aniattıihna göre Rus- mantar içindeki kulübelerde sak-
lar benim hakkımda çok şeyler işit- Janıyor. Bilfıhare bu tarafa ge<;ecekl 
mişler, müthiş surette b::ına kin tu· tir. 
tuyorlarmış, ber Jıalde dik.katli ha- Ruslar Golbap ittiham 

edecek vasıtalara malik ol
madıkları ıçın Golb:ının mevkiini 
değiştirmekle iktifa ediyorlar ve 
bir gece Golbayı yeni vazifelerle 
Avusturya hudutlarına gözü bağlı 
getirerek, ileri, Avusturyahlann 
cephesi gerisine sevke muvaffak olu
yorlar. Golbanın rica3ı üzerine 
kendisine bir revolver verdim. Bre. 
zina cihetinden Ruslar tarafına ge
çerek kendisini ihbar etmiyen rus 
zabitini kul'tarmak için getirmeğe git 
ti. Erte-si gece Golnbnın avdet etme
si Hizımdr. Geçit mahalline kendi
sini beklemeğe gittiğ;m zaman iyice 
karanlık olmuştu. llcktor yine sağ 
tarafa dik dik bakmağa başladı. 
Ayak sesleri işitiyordum. l{öpeği 
zorla zaptedebiliyorum. Nfüayet Gol
ba ile Rus geldiler. Bunlarm peşi
ne rus nöbetçileri akına b:ışh,h. 

Biz tabana kuvvet nehre doğru koş
mağa ba!'!ladık. Hektor Ruslara doğ
ru koşuyordu. İyi bir tekme yemiş 
olmalı ki ciyak ciyak bağırmağa 

ba~ladı. Biz nehri yüzerek kar~ıya 

geçmek istiyorduk. Kurşun1aııu bi
ri diğerini takip ediyordu. Namlu
lardan çıkan ateşleri görüyorduk. 

{Jlitmedl.), 
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Türk- Yunan dostluğu 
Balkan harbinde Yunanlılara düşen 
esirler çok iyi muamele görmüşlerdi 

- 2 - Yezanı Necip A•ım 
Bu m:ıknlenin ilk kısmı dünkü sa},. kat kırat Yorginin vurulduğu gün 

mııda çıkmışa. Bugün ikinci ve son kiliselere dolan bir takım halktan 
kısmını dercediyoruz : ayrılarak bizimle beraber kıra çık-

Kasabada Almanların bir şarap mıştı orada: "Ben yalnız bir allah ta· 
fabrikası \'ardı. Bağ Lozumunda ii- nmm" diyordu. 
z!m taşımak için amele bulnmıyaca- Navarin körfezine nazır olan 
ğını düşünen müdür bana müı·aca- Pirgos Ellasta pencere önünde otu
at etti kışlada kapalı bulunan Türk rurken ekseriya körfeze bakar, ken· 
esirlerinden lüzumu kadar amele dlmden geçer ve dalarmışım. Du
\'erip \'ermiyeceğimf ordu. Den de nun farkına varan bazı bildiklerim 
gündelik \'eritmek, öğle yemekleri bir takım parlak ve facialı hadi· 
tayin edilmek ve nef f'J'lt>rin arkası- sel eri hatıra getiren bu körfeze dal· 
na bir amele gömleği giyuirilmek şar- dığımdan bahisle beni testiye eder-
tile müsaade edeceğimi söyledim. lerdi. 
.\darncağız memnun ola":'ak gi1ti. Yunanlılarda bir de tanıdıkları· 
O Jarnda misafir bulunnn iki IJin· na karşı emniyet vardır. :Mesela Ka
J şımız Türklerin böJ I.? şarapha- ravasili i. minde bfr bankere ilk 
r. de kullanılmalarına nasıl mü a- gittiğim ayda beş on t\ltın bozdur-
.ıde ettiğimi ordular. Kendilerine: muştum. Bu münasebetle aramız. 
?tüdüre . öz verdiğim zaman reyi- da ufak bir dostluk hasıl olmuş
nizi sormamıştım şimdi de cevap tu. Bir gün Yunan hül;unreti Tür· 
'ermiyebilirlm. Fakat neden mü- kiye ile olan muhabcrernizi menet-
saade ettiğimi bildirmeyi faideli mişti. Karavaslli bunu haber al-
sayıyorum. Bu neferler kı~Jadn mış ,.e bana: ''Sen ve tıanıusuna iti· 
mahpu turlar. Şu münn:ıehetle çı- mat ettiğin arkad~Jarrn ailelerine 
kıp hava alırlar başka türlü gıda birer ufak zarf içindf. yalnız hal 
alırlar ,.e alacakları beş gündelik ve hatırı sormak şartilP. birer mek· 
ile birer öküz parası edinebilirler.,, tup yazsınlar onları hüyük bir 
dedim. zarfa koy ve bana getir hen Istanbu· 

Kasaba kadınları müdürün bu la gönderir ve alacnfım cevapları 
kararını işitince ayalilJndılar. Ilu sana getiririm,, dedi. \·e hakikaten 
hizmeti biz görürüz dediler. O binba· ailemizden cevaplar ıta aldık. 
ılara gördünüz mü işin nasıl oldu- Buna bir mi al ·daha olmak üzere 
ğunu" dedim. orada "Estern kumpanyası müdü-

Yaz günleri öğle yemeğini bir rü ile ahbap olmuştum. Sık sık en· 
bahçede yi} ordum. Rir gün .rcmck- ne gidip geldiğim halde ne ona ve 
ten sonra kanape üzerinde uyuya ne de bana kimse bir §eY -.öyleıniyor· 
kalmışım. llirde kan koca bahçıvan· du. Bu telgraf müdürü ailftiile 
lann bt:ni karga tulumba ederek te- bana bayram tebrikine gelmişter
miz bir yatağa yatırmakta olduk- di, ben de onlara yortu tehıikine 
hrını gördüm bu adamlar hu neza- gittim. Madam, bana bayram he· 
lfe'i bir drahmi bahşiş nlmak için diyesi olarak iki simit hnlka~;ı verdi. 
• apmUjlardı. Madamın bu iktısadi hareketinin 

Umum halk cenazeye hürmet eder- sebebi vardı. Çünkü iki kızına tra
ler. Çarşıdan bir Ct?nnze geçtiği homa hazırlamak mecburiyetinde 
zaman her dükkan önüne cenaze idi. Orada trahomasız kt7lar ko-
yakla tığı zaman kepengini indirir ca bulamıyor. Bir takımları ancak 
ve geçr~k~n sonra n~ar. Cenaze ihtiyarlara Yarabiliyor. Memurlara 
Bahipleri ilk günleri kullanılmış si- çok hürmet nr. Bir polisin ~irkince 
ynh bir şey giyerler. sonra yeni bir 
matem liba 1 yaptırırlar bu da mi- bir kız için bir ev, bir dükkfın. bir !ı-
rasa göz diktiklerini göstermemek rın aldığını bilirim orada nikahlar a
fçln imiş. Orada bizden de bir tüfek· zalıyor metres hayatı ~oğalıyor. 
~l öldü. &n bu gibi esnafı zabit Harbin hitamında Pirgos ellasdan 
kaydettirmiştim. Ulen tüf e-kçiye ne Patrasa giderken 300 kadar kasa-
muamelesi yapılacağını bana. sor- hah teşyie geldiler. Nutuklar söyle
dular. Ben de ikinci mUlfı.zim rüt- diler ve bunlann hepsi Türklerle 
besi dedim. Ye öylece merasim ya. uyuşmak ve anlaşmak fıkrlnde ol • 
pıldı; yani cenazeye poli~ geldi, duklannı alenen söylediler. Zaten 
önünden geçtiğimiz knrakollar se- halkın hakkımızda bir yıl esareti· 
lam durdu, defnoldnl<tan sGnrn bir miz zarfında gösterdU.leri nezaket 
manga tüf ek atblar. lliz de ayini- ve hürmet de bize karşı olan muhal>-
mizi icra eyledik. Bu adamın çık- betlerini gösteriyordu. 
makta olduğu kahvede o gün kahve- Patrasta vilayet adliye müfetti· 
cinin tavla oynatrnadığ)nı ''e bu f;!i ve daha bir takım ileri gelenlerle 
suretle matem ettiğini h.lber aldım. ahbap olduk. Bir sofrada yeyip içi. 
Ve şu insani muamel~inc hayret yorduk hepsi de Türk do9tluğuna ta-
ettım. Kendisine be' lira gönde:-- raftar görünüyorlar. Ye bunun fni-
dfm. delerini uzun uzadıya 11ayıp dökü· 

Bu nahiye ahalisinden oldukça yorlardı. Yalnız içlerinden bir l:i-
milnevverlerj nrdı. Jlntta bir avu- tap delisi Biblioman: 

··;:a:;·;;;;·;;;:c1~··i~~y~;·gi;:~ri:······ ..... ·--·· 
Türk ordusu.. Nuri yavrum ev

IAdım bak l\lehmetçikler, kardeşler 
geldi.. Görmüyor musun.. Bak on
ları nasıl yere serdiler" Bak onları 
öldüren kahraman Mehntetçikleri 
görmüyor musun? Nuri yavrum .. Ar
tık cevnp vermiyecek misi11.. Sen son 
arzunu yapmadın ... 

Fakat bak onu 1ehmetçikler kar
deşlerin yaptılar. Ya,·ı um bak .. Düş· 
man lımirde nçıktı." Yeıine Türk 
ordusu girdi... Bak, bak arttk 'fürk 
bayrağı her yerde dalgr.lanryor ... U
çuyor.. Uuri yavrum ~P.S versene 
baban çağırıyor baban .. Ah, be:ıi de 
bu alçnklar öldürdüler.. Babanı yal
nız kimsesiz bıraktın 

(Fakat birdenbire) hayır kimstsiz 
kalmadım. Yine Türk vatnndaşla
rlle kaldım. Dli man ellerinde 
kalmadım.. Sen rahat rahat uyu .. 
Ya,•rum.. senin daima bir ,·atan 
kurbanı olduğunu hiç unutıtcak mı 

ymn.... ( fehmetçiklere dönerek ) 
getirin, gctim onu bayrağile ört.e
lim. 

(Mehmetçikler bayrağı getirir ve 
Nurinin üzerine örterken perde ka
panır.) 

(SON) 

- Ne derseniz nafilP, ben Türk· 
Je dost olmam.,. dedi. 

Binlerce kişi içinde bir adam ar
tık şazdır. 

işte öyle bir 'zaman<ln yani a:-a-
mızda husumet bulunduğu bir za. 
manda halkta Türkler hakkındı: 

gördüğüm hürmet ve muhabbet bu 
do Uuğun pek derin olduğunu gÖ6-
termeğe kifayet eder. 

Erzurum meb'uıu 
Necip A6ım 

Yakıt: Abone ••rtlare: 

1 3 fl 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
l loricte - 800 1450 2700 

llAn sartlarımızı 

Aylık 
Kuruş 

Resmi Hususi 
Sa un ı O Ks 12.50 Kş. 
Santim: 20 .. 25 .. 

KUçUk Uln ,artlarımı:E t 

1 2 
so 50 

3 
65 

4 
75 

1·10 Oefalıı. 
100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her üç aylı
tı için hir defa mect:ancndtr. 

H - 4 5atırı geçen iltnlıınn fazlı 
saun için 5 kuruş zammolunur 

Maltebe piyade atış mektebi ihtiya-

J Tiyatro tenkidi 1 
GUniln Muhtırası 

s • M. SA. Al. omisynu ., 
llAnalrt. 1 

Mum söndü 1 cı için 120.ooa kilo ekmek kapalı zarf ._ _____________ _ 

suretile satın alınacaktır. ihalesi 31 
teşrinievel 931 cumartesi günü saat 
14 te Harbiye mektebindeki mahalli 

Takvim - Pazar J 1 Teşrinievvel 

10 uncu ay 1931. 27 Cemaziyülevvel 1350 MU•ahlp zadenin eseri, bir 
tiyatro eseri olmaktan uzak· 
tir; o halde eseri DarUlbedayl 

mahsusunda icra edilecektır. Talip. Senenin geçen günleri: 284 kalan günler". 
lerin şartnamesini görmek için komis· 81 niçin kebul etti ? yona müracaatları ve iştinı.k için de 

Darülbedayiin 1931 • 32 seneleri şartnamesi ''eçhile hazırlıyacakları 
programının ikinci oyunundan, :MU- te~lif mektuplarını yak~i muayyenind~ 
sahipzad c lal Be ,· telitinden 1!1uselsel ~umara!ı ılm~haber mukabı-

e e > ın lınde komısyon rıyasetine vermeleri. 
bahsedeceğiz. Musahiı.ızade, t"Ski (8S) (2898) 
devrin yaşayış tarzlarını ve ifade • • • 
şekillerini, giyinip ku~anmalarını iyi Aıkert mektepler ihtiyacı i· 
tetkik etmiş, iktısatta. (ihtiyaç) ke- çin 100,000 kilo pirinç kapalı 
Iimesinin içine topladrğı maddelerin zarf ıuretile ıabn alınacaktır. 
isimlerini bilen bir tetkikçimizdir. lhaleıi 15 birinci teşrin 931 per· 
Bundan evveldi eserlerinden bir ta- şembe günü saat 14,30 da Har· 
nesile - elemanlannı oldukça sağ- biye mektebindeki mahalli 
lam bir mevzuda kullan~asını ha· mahsusunda icra edilecektir. Ta· 
§8rdığı için - geçen senenin sel'ilmiş )iplerin ~artnameıini götmek için 
bir müellifi olmuştu. komisyona müracaatları ve ittir.ık 

Geçen perşembe temsiline başla- için de tartnameıi veçhile hazır· 

GUneş-Doğu~u: 6,06; Batışı: J 7 .37 

Namaz vekltlerl- Sabah. 4,45. -------------Oğle: 12,00. ikindi ıs,ıo. Akşam 17,38. 

Yatsı . 19,08 imsa~ 4,27 
Heva - Dünkü hararet ıazamlJ 20 

(asgari) 12 Buı;ün: ruzgıı.r poyrazdan mu· 
tcdil, havı yan açık yan buludu olacaktır. 

BugUnkU kUsuf - Bugün cenubt 
Amerirada görülebilen cüz'i bJr küsuf 

olacağı Rasataneden bildirilmektedir. 

Bugiln 
Toplrntılar - Bugün sakt 2 de 

nan (l'tfum söndü) sü edebiyat ki- JıyacakJarı teklif mektuplarını 
DaıüUünun divanı toplanacaktır. 

taplarrnrn tiyatroya aynlan sa- vakti muayyeninde müselsel nu· 
hlfeler:inde 53),lan kısımlardan hiç maralı ilmühaber mukabilinde lco
birine giremez.. Bu ne bir komedi ,.e misyon riyasetine vermeleri. (70) 
ne de bir vodvitdir; hu sade('e geç- - (2520) 
miş zaman adat. an'ane ve telakki· • • * 
}erinin - unutulmasın diye - ya. Ton \ . 
nm mevzulara malzeme gibi kulla 1000 Kuleli askeri lisesi 
ruldığt bir tiyatro mü:;veddesidir. 650 Harbiye mektebi 
Bu kelimeler ve cümleler tiyatro- 800 Tıbbiye tatbikat hastanesi 
sunun ismine bakarsak, bize mu • 730 Tıbbiye mektt?bi 
harririnin, kafamızda kıvrılan bir 400 Gülhane hastanesi 
istifhama cevap ,·ereceğini sanırız. 3580 

Radyo 1 ---
latanbul radyo•u 

Saat 18 den I 9 a kadar gramofon 

plAklan ncşriyao, 19,30 dan 20.30 a kadu 
birinci kısım alaturka saz., 20,30 dan 

21,30 n !.adar orkestra 21,30 dan 22.30 ı 

kadar alaturka saz. 

Fakat bu clhet .yine dil iz kalan Yukarıda isimleri hizMında m!ktar ---------------
bir mevzua yardımcı ı:ibi kullanılmlŞ· lan yazılı mahallere beş şartnamede - B Q R S A 
tır. pazarlık.la lavamarln kömiirii satm a-

E6erin hangi fikri müdafaa etti- lınacaktır. Pazarlığı 13 - birinci t"Ş-l~"""'~---:o-~~-~T.'"'"r-.r.=~ 
ği bariz hatlarla çizilmiş olmadığı i- rin - 931 salı gUnü saat 16 ya kadar 'eş.evvel 
çin hulasa etmek bile hir hayli mÜŞ· Harbiye mektebindeki malıam ntah.c.u. 
küldür: ı;unda icra edilecektir. Taliplerin şart 

Tarikat budalası, 7.Ürriyet düş- namesini görmek için komif;ıyona milra 
künü bir Gani ağa (M. Kemal) var- caatlan ,.e i:.tirak için de vakti muay
dır. Hastadır; doktor ilaçları iyi yeninde hazır bulunmahı.n. (9:.i) • ::o:.ı6) 
olmasına fayda vermez. Günün bi· "' "' • 

Kambiyo 

1 lngiliz liruı Kr. 
" T.t. mukabili Oolar 

.. 
rinde bir bızır gibi evine gelen ah· Süvari mektebi hayrnnatı i~in 200 • 

!<rant 
l.lrct 
Bctı:a 

Orahm 
Is. frank 

te derviş Nihani (Hazım) nin bir fil. ton yulaf pa1.arhk1a satın alınacaktır. • 
can su ile iyi oluverir:. Bir taraf- Pazarlığı l:l teşrinieve! e:n pcrşem- • 

l.cvı 

Florin 
tan derviş bu zengin e\'İtıde yerle- be günü ~nat 16 ya kadar Harbiye mek· 
şip kalabilmek ıçın bir yatı- tebindeki mahalli mah usunda icra e- ... 
rın mevcudiyetinden haher verir dilecektir. Taliplerin şartn:ımesini •• 

Kuron 
~ilin~ 
Pcıetı 

Mark 
ve evelce esek b3ğlanan ahıt hir görmek-ı_ttn k6mis,..,ım tniiraenatları 
tUrbe olup çıkar; di<Per taraftan ve iştirak için de ,·aktı muayyeninae 
ikbal düşkünü Pembe h·ınını (Ha· hazır bulunmaları. (98) (30 S) 
lide) den·iş Nihainin bir rüya • • • 
tabirinden sonra muraclınn erer; Piyade atış mektebine ait hir reis 
Gani ağa ile evleniverir. Tarika- tay müzayede suretile satılacaktır. 
tin bütün icabatı tatbik edilen Müzayedesi 14 - teşr~nievel - 931 
bu evde, mum söndü ilemleri ya- çar,.amba günü saat onda Fatihte .\t
pıhr ve neticede evin hanımı Pembe pazannda icra edilecektir. Taliplerin 
ba~ta olmak üzere kuzguni halayık mezkur mahalde hazır hulunmaları. 
(Behıat) ve cariye (Şaye~te) karınla· (99) (31-U) 
rrnda birer çocuk taşırlar. Bu curcu- •• .. 

nadan yalnız Peın~. ha~ımın ~ıı Odun ve komur 
Lebibe (Şaziye) sevdıgı Müştak (\as-

fi Riıa) ya kaçmak suretile kurtula· münakasası 
bilmiştir. 

Kuzguni halayıkla cariye, evde Defterdarlık dairesine Jüıumu 
kalabilmek ,.e birer hanım olabil- olan 300 çeki odun ile on ton 
mek düşüncesile çocukların Gani kok kömürü ıartnamesi daire
ağadan olduğunu iddia ederler. Mev· siede münakasaya konulmuştur. 
zu budur. Taliplerin 25 Teırini evvel 931 

Eser, yukarda da !'Öylediğimiı gi- 15 D f 
bi bir ti}·atro eseri olmaktan çok pazar günü saat le e ter· 
uzaktır. Tipler, eski zaman elbi- darlıktaki komisyona müracaat· 

,,-.,.-..~-Zlo\I 
reng 

!o Le. Kurus 
ı Tilrk ·lirası Dinar 

Çcrvoncç K urus 

Nukut 

ı lstcrlln (foglllz) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frant [Fransıı 
~o Liret ( halya 
o hınk llelçllcıJ 

Drahmi [Yunan) 
ıo Fraot Lls,·ıçrel 
\!O t.c,·a Bulgar J 

ı florin (t'clcmcnk) 
ıo Kuron (Çekoslovak] 
~ıııng .A\ usturyaJ 

1 reıeta !ispanya] 
ı Ray~mnlı!Almanya] 
ı Zloti Lehistan 

ı l'eoıö J\I acarlsıan 
l.ey (Romanya) 

20 Dloır Yugoslovyal 
1 Çevoncç ~e\; et 

Altın Boru 
Mecidiye harici 
nantonot 1 

selerile süslenmiş bircl' mnkine a- ları. ( M-931.167) - 2979 
damdan fark~zdır; kendilerini b~ ~I~~t-~-G~--,-,~~~~~,--~k--1-~-.~~~~~-h~~---
şu hoşuna yoran maksatsı:ı hareket- s umru erı mu a 
}er yapan kuklalar gibldiı. • ""' 

Tip yaratmak endişesinin e~rde f d 1 1 göze çarptığı görülüyo~.. ~~Ü!;ahi~- aza mu'' u' r u'' nu'' nden· 
zade Celal bey. çok ıyı bılırler 'e ~ • 
takdir ederler ki, bir adamı süsleyip (M l k.. u n nb ) 
püsleyip ortaya çıkarıvermek ,.e anga" 0~ .. r m ayaası dır. 
acaip hareketler yaptırarak söz 1 - MudDrlugOmDz için lüzum oJan 55000 kilo mangal k&. 
söyletmek bu işi yapmış olmak de- mOrü açık kırdırmıya konulmuştur. 

.. · • 't'ha 2 K mek değildir. Tipin ı;~terışı 1 r • - ırdırma şartları kağıdının tastikli suretleri komisyon 
rile değil binnt tip olabıtmek mez- kitabetinden alınacaktır 
vetlerile yüklü ,·e hatta taşkın °1· 3 K · 
· 1• d l\~u"etlif heye, bu - ırdırma kurulacak alım satım ko'Tlisyonu tarafından ma!'I azım ır. 1 1 ı_ 
eseri niçin yazdınız? dil'e bir ~ual yapı acaadır. 
varit olsa bize (şunun için) diye 4 - Kırdırma 14-10-931 tarihine rashyan 
mü. pet bir cevap ,·erebilirler mi? saat 14 tedır. 

çarıamba gün6 

Hayır. O halde. 
Vaziyet bu olunca sebepsiz ve mak· 

satsrz seyircilerin hicap duygulannı 
kamçılıyan cümlelerin ~ıralnnma.c;ı. 
na lüzum yoktu. Jnsanm bunn sar
fedilen zamana acını:ıması kabil 
değil. Bize, o devrin an'ane ve ~
detlerini söylemek istiyorlarsa bu, 
tiyatro şeklinden başka tarzlarda 
da söylenebilirdi. 

Üstünde emek çekilmiş mana1ı 
veya manasız bir eserin mm·ııffakı

yetini görmek düşüncesi insanla· 
nn ıaif damarıdır. Bu her insan 

5 - Her istekli, biçilmiı bedelin o/o 7,5 ğu olan 206 lira 

25 kuruıluk muvakkat güvenme teminatlarile belli saatten evvel 

komisyona gelmeleri. istekliler orada garebiiirler. (2701) 
gibi görmüş geçirmiş bir myharrir n 
müellif olmasına rağmen bel
ki Müsnhip zadede bulunabilir: 
fak at bunu oynamak için kabul eden·ı 
lerin anlayışlarına ne diyelim. 
Hunu kabul edenler, aktörlerinin 
ısarf edeceği emeğe de mi acımadılar. 
Bu kelime ,.e cümle yıı:;ınını sonu· 
na kadar seyrettirmek için ıizerleri· 

ne )'Ük almış san'at.kArlara acıdım. 

Hepsi de canla başla çalıştılar, alın 

teri döktüler. Tiyatroda bulunan
lar l\1üsahipzadenin eserini değil 

san'atkarların icadını seyrettller. 
Başta Kemal, Hazım, Behz~r. Vas
fi, Emin \'e Halidenin kudretlerine 
parm:ık ısırdılar. \'arhklarrnı tam 
iki buçuk üç saat b:>ş bir çunlı dol· 
dı~rn.ak gayesile sarf ettiler. 

Ha.;an Raıitn 



lstanbUI EJeledlyesl ilanlan 

y d"k 
1 

haricinde Sultanmehmet maballeıinde, deniz 
e 1 u e sur d K" · h k v d 9327 

cihetinde boya fabrikası lSniln ve ırıf .•ne ıo agın a. metre 
murabbaındaki metr6k mezarlıga 4663 lıra ~ymet taktir olunarak 
kapalı zarfla 

111
o1ayedeye konmuştur. Tabpler şartname almak 

için her gUn JeYaıım nıll_dürlüğüne. müracaat etmelidir. Müzaye
deye girmek için 350 hralık temıoat IAıımdır. Bu teminat ya 

nakten ve depozito suretile yahut bükümetçe muteber tanınmıı 
bankaların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. ifbu 
teminat makbuz veya mektubu ile şartname ve teklif mektubunu 
miibUrlO zarfa koyarak ihale günü olan 12-10-931 pazartesi gilnü 
•••t on bete kadar Encilmeni daimiye vermelidir. (2631) 

• * * 
Tephir memurlarına yaptırılacak 36 takım elbiıe kapalı zarfla 

mflnakasay~ .~o.?,?Juıtur. _Talipler şartname almak için her gün 
~e~azım. mUdurlu~üne muracaat etmelidir. Mllnakasayı girmek 
ıçın 49 Jırahk temınat Jizımdır. Bu teminat ya nakten ve depozito 
ıuretile yahut hükumetçe muteber tanınmış bankaların birinden 
getirilece~ teminat mektubu il~ olur. işbu teminat makbuz veya 
mektubu ıJe şartname ve teklıf mektubunu ve ticaret odasında 
kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale günU 
cMan 2·11 • 931 pazartesi günü saat on beıe kadar Daimi encil· 

' 

1 

7 - VA KIT 11 Tef rinevve119'1 t!!!!!!!!!!!! 

Mahkeme ve icra lllnları ı 3. K o SA AL K • · • • o. dan ı 
Giresun hukuk maf:kmıcsinden: lzmftteki kıtaat için koyun et· ka 
lhale bedelinin iki bin yüz seksen lı zarfla münakasa ·a k ı pa- Hava ihtiyacı için 120 adet dlf "' 

7~~mı;~;.~~·:•>~ boı·çlu ~lup elye.-nı lhal .. i 27 - 10 - 9i1 sah ;~:u"!~":; f': ~'lf!a~a!!;~·~:~!r~!~~~~i.:!!i 
Ahmet Nur· ~ç ul olan fu~ah zade 11 ~e. yapılacaktır. Talipleri" ljnrtna- 28 - 11 . 931 cumaı:tesi günü saat l4,31 
t• t h 1 f. mahdunıu Burhanct- mesını almak üzere J.'ındıklıda ıu ,. da Ankarada nkalet binasında hava 
~:...e · ~krnda Giresun asliye hukuk O. Sa. Al. Kom. nuna '"' nıün-ak~~: satın alma ko~isyonunda yapılacak • 

ke.~e~n~e bakılan muhakenıcde ya iştirak edeceklerin teminat n~ tek- !ı:tt~Ş~~n~r~sı .komisyonumulda me• 
~:~:na\~inent u~~anettin efendi hak- lif \'e ehliyetnamelerinl muhte~·i mek- ve mJnak!s:y:r~~r~=~t~=~: Ana:_mak 

rJ·ı . ld • e ıgnt lfar.ına karar \'e· tuplarını vakti muayyeninden e\·eı lz da mezkur komis~·ona mu·· a •ı•ra· mış o ugundan . h k "tt ., , . . ,, r caa .. an. 
olan 1? 1'> Jevmı mu n eme mı e -3. F. Sa. Al. l\om. nun:l mü- (3t:J) - (2571) 
.... • - - - 931 tarih cumartesi racaatları. (430) (3124) • • • 

gund~ğ~aat dokuzda mahkemeye gel- • • • Kolordu kıtaatı irin kok '-ö iri 
me ı ı veya vekil ·· d d... aleni il k J; • m te h kk d gon erme ıgı suret· M. M. \"eklleti muhabere alayları . m na asaya konmuştur. llıal• 
. a dın !. ~uhakemeııin gıyaben de- ihtiyacı için muhabere malzeme-· ba :~ 1~ -d lkOl - 9~1 salı günü saat 14,31 
nm e ecegı ılAn olu 1 r :-1 - ın ı ıda K o Sa Al Kom. ... _ 

-
-:::----:-----n-u_r_. _____ pa ı zar la münakasaya konmuştur yapılacaktır 'l'~r "ı : · -lhal • 3 

1 
• k · • ıp erın şartna...ıaf 

Gireson asliye hukuk nıalık<:nıc3ln. 11 
d eeı - 1 - 931 s~lr günii saat d omıs~·onda ~örmel~ri ve ihale saıtlll 

den: e Ankarada 1\1. 1\1. \. Sa. Al. lfom. en elti t.emınatlarıle komisyonda ha 

E 
"k 

1
. k . . ~ tarafından yapılacaktır. 1. 1. 1 . zır bulunmaları. (327) _ (25S7) 

rı ıman arıyesınden l ah,·a O· rt . . .. a ıp erın • • • 
ğullarından Mustafa Ye J?ecep ,.~ Ali şa namesını gormek üzere komisyo- Çatalca M" t hk ..• 

be D 
numuza ve muayy ·· ·· d d us a em me,·ku ıçln sade 

nun urmuşun ölümüne hakları lif '°' . en guııun e e tek· yağı kapalı zarfla münal.asava k 
muallak Yahya oğlu Ahmcdin Durmu . . temına~. mektupluile mezkur muştur. ihalesi J3 _ ıo _ 931 °"; 
zevcesi Ayşe ve Gülhanım n :Mad~ komısyona mu~ac~atları. (4:!7) (::1:.?I) günüp saat 14 te Fındıklıda :K. o.':!. 
ve Emine aleyhlerine kame e ·Jedr•i * Al. Kom. ~a. yapıl.acaktır. TallplerfD 

mene vermelidir. ( 3138) 

Çanakkale jandarma 
komisyonundan: 

mumaileyhimden i .> g l. F. kıtaat hayvanatı icin ar a ~artname ~nı komısyonda görmeleri ft 
. Mustafa Balkan mu- kapalı zarfla münak . • P ıhale saatınden eve! teminatlarUe " 

Satın alma 
hareb~ın~e ~e Recep ilk seferberlikte Jhlesi 1 _ 11 _ 

931 
asa.)a k~.n~~uştur. teklifnamelerile komisyonumuzda b• 

ve Ah Fılistın cephesiııe sevkedilerek 15 te F d kl pazar gunu s:ıat lunmalarr. (326) - (:!:586) 
hayat ve memattan meçhul bulundu- K m ı ıda 111. K. O. Sa. Al. • • • 

Müddet Münakasaya yaz'ı ihale tarihi ve glınO 
23 4-10-931 27-10-931 sah ekmek 

1 - Geliboluda il. No. lu jandarma mektebi efradı tatihi 
ibeleden ağustos 932 gayesine kadar bir senelik iaıelerine muk· 
taıi ekmek yukarıda yazılı tarihten itibaren 23 ıün müddetle 
tekrar kapalı zarfla münakaaaya vazolunmuıtur. 

2 - iıbu ekmeğin ihalesi yukarıda yaııb tarih ve günde zevali 
aaat onda Çanakkale vilayet dairesinde icra kılınacağından ihale
den evvel 9 No. Ju mektepten Çanakkale satın alma komisyonuna 
müracaat eden taliplere derhal şartnameler Yerilir. 

3 - MOnakasaya iıtirak edecek taliplerin verecekleri tekltf· 
~~':neler şartnamedeki şerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakkamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhammenin yilıde 7,S teminatı muvakkateai AD· 
dık makbuzu yeya bnkUmetçe maruf banka mektubu kıymeti mu 
harreresi üzerinden İstikrazı dahili tahvilltile borsa fiahndan yDzde 
10 nokunile aair esham ve tabvillbn teklifname ile birlikte
ikinci bir zarfa koyarak komiayona birer makbuz mukıbi· 
lindeYerilecektir. (3112) 

~kişehir viliyetinden: 
Eskitehir • Çifteler tarikinin 17 + 000 • 22 + 000 inci 

kilometreleri arasında yapılacak olan 7 adet doz menfezlerin 
inpll 4-10-931 tarihinden 24-10·931 cumartesi günü aaat 15 e 
kadar 741-90 lira bedeli keşifle aleni olarak mllnakasaya vaıe
dilmiıtir. Münakasaya iştirak edeceklerin bedeJi keşif olan mik
da~ın yüzde 7,5 ğu nisbetinde teminat akçeıi veya bank mektubu 
yermeleri ve inşaatın devamı müddetince nezareti fenniyesini 
kabul edecek bir fen memuru veya ehliyeti bat mllhendiılikçe 
kabul edilmif bir usta taabbütnameıini ibraz eylemeleri lazımdır. 
Proje, evrakı keıfiye ve saireyi garmek ve fazla malümat almak 
imyenlerin nafıa baımühendiıliğine mllracaatlan ilin olunur. (3106) 

Çi111ento satışı 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
cak Verfi borcundan dolayı bin çuYal çimento pazarlıklı ubla

tır. Taliplerjn 11-10-931 tarihinde saat 13 den 17 ye kadar 
~kırkay Kurt çimento fabrikasında satıı memuruna mllracaatları. 

Zonguld_ak vilayeti nafia baş· 
mühendisli~inden: 

Bartin ·Safranbolu yolunun 41 +500 kilometresinde yeniden 
iDfa edilecek 5867 Jira 74 kuruş bedeli ketifJi 6 metre açıkh
juıda bir adet betonarma köprü 6-10-931 taribinden itibaren 
26-l(t 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da ihale edil
mek Ozere 21 gün milddetle ve kapalı zarf usulile mllnakasaya 

konulmuttur. 
inşasına talip olanlarm ıeraiti g6rmek ve tafsillt almak liıere 

Zonjııldak Nafia baımObendiıliğine ve milna~ asaya iştirak için de 
yüzde yedi buçuk t.eminat akçeşi. ve bat~Ohe?d.isJikçe musaddak 
ehliyeti fenniye vesıkaJarı ve tekhfname ıle bırhkte mezkar glln
de muayyen saatte vilayet daimi encfimentnde iıbati vilcut et-

fundan gaipliklerine karar itası talep 0;· nu~da yapılacaktır. 1'alipleı-in Çatalca müstahkem mevkii l~in Hl 
ve du·aaından dola . k 

1 
şar nameyı almak \'e münakasaya işti- gur aleni miinakasnya konmuştar J. 

muhakemede m . l, ~cra ı ınan rak etmek üure yevmi ihaleden evel h!'lesi 13 - 10 - 931 sah günü ·,.aat 
fa Balka h b~maıleyhımden Musta- tekıır '°' teminat mektuplarile k . fo.5 ta Fındıklıda K. O. Sa. AL Ko-. 

330 
• n ar e ve Ali 332 ve Re•:ep yonumuza müracaatı ,, omıs- da yapılacaktır. 'J'aliplerin şanaa .. 

tarıhinde askere se\·kedilerek ha- arı. <424> (o096) sini komisyonda görmeleri ve JJaa1e • 
yat Te mematıarı ine hul bulunduğu • • • atinden e,·el teminatlarile komisyonu 
aakerlik tubesi derkenç ·ıe kariye maz 1. F. k1taatı hayvanatı için arpa ka- hazır hulunmalnrı. (328) - (2588) 

hatasından anlaşılmak~:' kanunu ~e- pah zarfla münakasaya konmuştur. • • • 
deninin 31 ve 3'> i . dd 

1 
. te lhl~i 2 - 11 - 931 pazartesi glinü sa- Çatalcada müstahkem mevkıl lria 

fikan merkumu; Mncı mıı e erınRe v- at 15 te Fındıkhda 111. K tl Sa Al tarp:ı aleni mUnakasaya konmupv. 
ustafa ve ecep K d • • ' • • halesi rn - 10 - 9:11 salı günl aat 

ve Alinin ~ayat n menıatından haber- om. nun. a yapılacak~~r. Taliplerin 15 te Fındıklıda K. O. Sa. Al. x ... 
dar ola~ kımselnin tarihi ilandan İti· ŞSl"tnameyı .almak ve mu~~\rnsaya i;ıti- nun~~ yapıl.acaktır. :raliplerin prtna 
haren bir sene zartınd Giresun mah- rak etm.ek üıere ve yevmı ıhaleden e- mesı.nı komısyonda gonneleri ve ihale 
kemesine malflmat a 

1 
• ·ı: 

1 
vel temınat n teklif mektuplarile ko- saatınden evel teminatlnrile ko•iq• 

nur. vernıe erı ı an o U· misyonumuza müracaatlan. (42;)) da hazır bulunmalan. (322) 2582) • • • 
(3097) Y ı · r b . 

latanbul mahL- . . 
3 

u··ncu·· • • • er ı n rıkalar mamutaba4aa hu . ~meı aılıge . . (10000) adet battanh·e kapalı adla 
kuk daıreainden: Ordu sıhhiye ıhtıyacı için 1 adet münakasaya kon mu· t Jh llli 31 
Beyoflunda Bursa sokağında. 

4 
Elektrokarldiyoğra( cihazı pazarlık t!şrinie\·el 931 cumı~r~~i gün~ saat 

numaralı kasap dükk.. nda iken ha· suretile 18 - 10 - 931 tarih 11azar gü- fo te Y~pılacaktır. 'l'aliplerin prtn• 
len ikametgahının in a~~lh·eti iıaSt· nü saat 16 da komisyoııumuzda icra m~ ve nu~unesini görmek üzere Aüa. 
bile Hane? tebligat u:ç kılr~mış i\lari- kılınacaktır. 1'alipl~rln şartnam~ini ::ü:ac~=~l~e~. sı\~~n ;~~=k~:a~.~yoaana 
no Marfdıs ef endf aleyhine madam almak ve pazarhta ı~tlrak etmek u7.e- ed.eceklerin 0 gün Ye saatten e~ 
Malina tarafından açılan bo,.,anma da. re komisyonumuza müracaatı. (417) mınat mektuplnrının makbuz mmM-
vasının tahkikatı hita bul;rak evra- (30S9) llnde mezkQ~· komisyon riyasetiae tev-
kr mürtem·ı 1nahk m t 

1
. d'l . * • • dl eylemelerı. (~~~'7) (29JS) 

:ı emeye eve ı e ı mıs • * • 
olmakla mahkemenin ıcrasr icln tayl~ .:ayseri n Sivas yolundaki pavyon Yeı·. . • ol~n~n 19 teşrinievel 931 pazartesı tarla Efkerede bulunan kıtaat ihtlyn. (80000) 

1~,{:,br~k:lat~ k ~mula:4aa 
günü saat 14 te hazır bulunması ilin cı için ekmek kapalı zarfla münakasa· 7.arfla münakU:yau k~nmuş':!ıaş r:-
olunur. (1820) ya konmuıtar. lhaleei 14 teşrinievel lesi 31 - JO - 931 cumartes[·saat Ji 

931 carpmba günü saat 14 te K'ly&eri· te yapılacaktır. Taliplerin ~ra..a 
Kadıköy lcraaından : de As. Sa. Al. Kom. da yapılac3ktır. ve nümunesini görmek üzere:.;~ 
B" b T 

1
. 1 · t 1 k .. da merkez satın alma ko ·s ır orçtan dolayı nıahcuz olup bi- a ıp erın şar name a nıa. ''P. muna- müraca ti ,.lü . ~· ~-rin • ' • k ü t . t t kl"f a arı. ı• nakasaya ışhrak • 

. cı arttırmada kıymetini bulmadığı Kasaya gırme zere emına ,.e e . ı deceklerin o gün '" tt . ıçi 
1 

•
1 

K ·d k" k • e aa en e\el teklif 
n satrlamıyan bir tabun hnlıs• lü nanıe en e ayserı e mez uı· omısyo. ve teminat mektuplarının makbuz 

teşrinievel 931 per,emhe günli saat 13 na mUracaatlan. (311) (2::i:>l) ka~i!inde mezk~r komisyon riy...Ü.: 
ten 16 ya kadar Kadıkövu·· d • • • te\dı eylemelerı. (:~6) (2947) 

. n e pazar * • • 
mahallinde satılacağından ihale pulu Farkı fiatı iCayı tanhhüt ed~miyen T .• bedell . .. h . 1 k .. K O k opane fırını ıçın odun aleni 

erı ve tellallyesl müşterisine ait mutea hfde aıt o ma uure · · 1
• münaka ava konm ·t Ih ı -' 

olmak u . 
1 

• . d 1 k ı·ı l? ,, uş ur. a e.. 19 
zere talıp olan arın orada ha- taatı ıçın o un pazar 1 sure 1 e - - teşrinlevel 931 pazartesi giinü laat 

zır bulunan memura müracaatları ilan 10 - 931 pazartesi gltnU saat 16,:lO da 14 te "Fındıklıda K. o. Sa. Al. Kom. 
olunur. (1819) KOM da ihalesi fcra kılınacaktır. Ta- n~nda yapılacaktır 'faliplerin • k• --=------------- liplerin §artnameslnl okumak "<' p:ızar !l'ısyonda ~rtnamesini görmeleri •ı 

Beyoğlu 3 flncü ıulh hul:uk nralıke· hfa iştirak etmek Qure KOl\L a yev- ıhale saatınden e\'el teminatlarlle 
meıinde11: mi makOrda mUracaatlan (.Cl~) (S090) Kom. da hazır bulunmaları. (3.57) 

Müddei. Naim efendi i?e müdeialeyh· • • • " • • (2'7~1) 
ler Tevfık aia ve AY§! il. ile Feruıa ETelce pazarlıkla alınat9:_ft flln e- Safranboludaki kıtaat için ı .. 
Kadiriler yokuşunda IS numaralı ar- dilen samana talip ~ıkm~dıgından 12 kilo pirinç kapalı zarr usull O. 
sa mutasarnfJan Ali ve l~nıail f tetrinlevel 931 paurtesı günü r.aa münaka aya konulmuştur 24-lo-ISI 
dilerle Naciye ve Fatnıa ff~ , e en- 15 te pa:r.arlıfa du:am edilecektir. tarihinde ihalesi saat 14 te yapıluali-

. . .· . nım.ar me· Taliplerin prtnameyı almak ve pa- trr. Taliplerin nkti m • yanelerındekı. mUtekenın _ızalei şuyu zarhta iştirak ıçin ye\'mi mezkôrda mezkur komisyona müracaatı~~'= 
davuının~nmuha~memndemüdd~~K~o~m··~a~m~U~rn~c~a~a:tl:a:"~·~<·~~-1~)~(~2~6~~)~~~o~lu~n~u~r~.~(3~7~0~)~~(2~M=9~)~~~~~· 
aleyhlerden Ali ve bmaH efendileı-le = tid ·ı ehi · Naciye ve Fatma ffanın1lnrın ikamet mit ve m eı ay n ,kametgahı te,·effa Nazire hanım zevci smq 

·"'hl h ı Jdutunct • meçhul olduiundan ilanen tehliğnt ic· Mehmet erendi tarafından vereae • 
a... arı m~ u o an mukndde- karar nrilmis ı h • · ma illnen tehliıat bllicra b b t raaına ~ n~ ıu aptaKı leyhine ikame eylediii izalei şuya ... 
mahkeme cereyan ederek ı.ı _; _a:.,~ ııyap kararı mahkem~ • dh·anhane~ine ,·asının icra kılınan muhakemeslnle 
tarih ve 931 - 54:> numaralı Cıkrayr talik kılınmış oldufu ı1an olunur. 1817 müddeaaleyhlerden mütPgayyip ve Jb. 
hükmlyede mueayl mezkurun gayri Beflnci icradt1n: metgiihı meçhul Mürşide \'e Fatma 
kabili taksim olduiu ,.e bllmU:r.aye- Bir borcun temini için mahcuz " hanımlarla Cemal dendı yevmi mm-
d~ fu~uht~na kar~.r verildi ,.e işbu satılmasına karar ''erilen ce' ıı' hüre~ kemede.n h~bcrdnr edildikleri .. hal• 
h~kmun ~ır ay mud~etle ilanen tebli· çini soba. yemek masası. salon takı· ~elmed.ıkleı ınden muhnkemelerının il 
ği karargır olmakla ışbu müddet zar· mı. gardirop, poı·tmanto, ka , 1 1 ,>ahen ıcra ına \e mahkt•mece gıyalt b 

r d 
· d"I d·.ı:.· r) 0 n ar T t 111" · rn a temyıı e ı me ı,.ı takdirde hük· •·e sair eşyayi beytiye 19 _ 10 _ 931 r~rının ı anen e ı gıne ve muhake .... 

mün ktshi kat'iyet edeceği il:"ın olu- tnrihlne müsadtr pazarte . "aat d k nın 27-10-931 salı günü kablezuT&l • "' o llZ- t d t l"k' 1 
nur. (1S18l dan itibaren Tarabyada, Tarabya radde san on ~ a ı · ıne rnr,ır \'erilmiş •• 
---------------- inde 106 numaralı hanede ı ·ı ·· .. bu baptakı gı~ nı> karar: mahkeme di· 

t'skiidar sullı lı11kuk ı ·' · ı · ~· ı, " mu un e h · ·1 k · 1tır.:ır11 ıgın· de satılacatıdnan talip olanların .;,e. van ane ıne : sa . edılnıi:; olmakla hw-
dr.n: .. muruna mUracaat eylemelt~ri füın olu- kuk u ul muhakemeleri kanununaa 

l\lacide hanım tarafından Dakırko· r (lSl") tebligat fa lı rnucchinrf! iFmen tebJIA 
yünde baruthane caddeı:in<lc nenma· nu ' "' olunur. ' ili 

melui ilin olunur. (2980) 
-- t 

Jandarma satın alma 

yor akaretleriı1de 70 nunrnı·aıtn sakin fstanbul 3 iincü lcrn daireıindcn: 

k 
• (',e,·at Rlfat 13,,. aleyhine iknme olu- nır horcun temini lcin mahı•uz ' ' <! 

omısyonu nan ho~ınma d~\·asına yevnıj muhake· paraya çevrilmesi m~l;arrer kanepe 
mesinde müddeialeyh Cnat Rifat bey takımı ve saire 14 -10 - 9~U tarihinde 
gelmediğinden hakkındaki tahkikatın saat 9,30 dan itibaren l\adıköyünde 

> • • •• Operet 
l azartcsı p:unu akşamı Ferah sinemada 
temsıllerc ~a, la~m·or Operet sahnelerinin 
en kı~ meılı san aıkArı Nıvan Suat 1 L ve 
<;emnl Sahir B. tekrar teşriki mesai et· 
tıler. ilk temsilleri (me~hur Çardaş). riyasetinden: . . 

jandarma ihtiyacı için 15000 çıft sarı fotın kapalı zarfla 
münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin evsaf ve şartnameyi görmek 
için her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklif mek-

tuplarile beraber 31-10·931 cumprteıi aaat 15 te Gedikpaşada 
judarma utın alma komiıyoauna mDracaatlan. (3098) 

gıyaben icra~ına karar \erilerek tnh· Şerefiye sokağında 2 numaralı hane<le 
kikat 26 - 10 - 931 pazartesi ı,;iinü birinci açık arttırma surttilc f;a(ıla
saat 10,.'30 a talik kılınmış olduğundan caktır. Taliplerin mahallinde memu
talik olunan günde murnail~yh ~elme- runa müracaatları illn olunur. (1~16) 
difi surette müddeinin beyyfnatmın Edr~mlt aliye mahkttm~ıi d. • 
rıyabrn ietima edlleceif tekarrUr et· Edremltte Salman eftndi ~1;1"· mü 

UskU~ar ~11.e sinemasında 
( ~en Koca ı tcrım l mümessili: GleDt 

Tra~·ın 

Sa~ibi: Mehmet Asım. umumi 
ne~rıyat müdürü: Refik Ahmet 

VA KIT Ma tba ıı.. 
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• -·-·-~ Fiatına Perakende Sabş 

~ Karadeniz posıası H Galata KarakÖy 
~Erazramji 
" ı 4a~~·: ••• ~ H r ~ H nı ~ H il 

günü akşamı Sirkeciden hare· H 
ketle ( Zonguldak , İnebolu , H 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab- H 
zon, Sürmene ve Rize ) ye i~ 
gidecektir. H 

Fazla tafsilat için Sirkeci, ~~ 
!i Yelkenci hanındaki acenteli- g 
~ ~ ii ğine müracaat. Tel. 21515 g .. .. 
::ır.::nma::::::m::::::1:uımH111HHnr.111111111:: ................................. =······ .. ·····:::::::::::: ö··s·;d;k ..... z~d~ ..... 8ira- ~~ 

1 derler vapurl~ !l 
•1 Karadenız ~~ 
1 POSTASI ~ 

iDumlupınarj! 
Vapuru ıı Pazar~; 1 Teşrinievvel ~~ 

günü akşamı 17 de Sirkeci H 
rıhtımından hareketle (Zon- if 

1 
guldak, lnebolu, Ayancık, ;~ 
Samsun, Ordu, Giresun, ~! 
Trabzon, ve Rize ye) azimet H 

İj ve avdette ayni iskelelerle H 
!i ~örele ve Ünyeye uğrı- g 
H yarak avdet edecektir. !i 
ı1j Fazla tafsilit için Sirkecide :i 

: N 

U Meymenet Hanı altında acen- fi 
H teliğine müracaat. Tel. 22134 H .. .. 
KKt:ı:::2:::::: :::: ::::::1:::: ::: ::::: :::::::: ::::::: :: ::: 

SEYRISEF AIN 
Merkez {ctnlMı: Galata köprü başı B. 2362 

Şabe A. 51rkecl l\Tiıhürdar zade han 2. 2740 

MERSiN POSASI 
(ZONGULDAK) 12 Teşri 

Erkekler için 
ıngiliz 

uşambalan 

Çevrilebilir 
uşambalar 

8 1/ Liradan 
2 itibaren 

,, 
üflon ile gapardin 22 1; 2 

Pardesüler '' 

Trençkotlar 

ıngiliz biçimi 
Kostümler 

,, 

'' 
• marka Cihanşümul 

Mandelberg 
EMPERMEABiLiZE 

Pardesüler 
27 1/2 Lira 

' 

Hanımlar için 
Deri taklidi mütenevvi renklerde 

Çevr ilebilir 12 1; 2 
Muşambalar 

·uf ıon ile ~abardin 211 / 2 Pardesular 
ipskıi 21.1/2 JwU$ambaiar 

Liradan 
itibaren 

'' 
'' 

Çocuklar için 
i n gilız 4 1/2 

uşambaiarı '' Trençkotlar 9112 
'' Yüniü Paitolar 8 1/2 
'' 

Erkeklere mahsus 
pardesüler, paltolar, 
kostümler ve mu
şambalarla ·Hanım -
efendilere mahsus 
ipekli mantolar ve 
muşambaların mün-

~~.'-na çeşi eri. 

nevvel pazartesi 17 de Sirke
ciden hareketle Çanakkale, 
İzmir, Küllük, Fethiye, Antal 
ya Mersin'e gidecek ve dö· 
nüşte bu iskelelerden maada 
Bodruma da uğrıyacaktır. 

Bu postada yalnız yük alınır 
yolcu alınmaz. 

Darüşşafaka mildüriyetinden: Ticaret Müdüriyetinin tebliği llzerine 
l\lektebe pazarlıkla 1000 adet mendil 

:iOO adet pamuk fanila 900 çift çorap 
ve 1200 metre Amerikan 1000 metre 
gömleklilı: bez ve 60 ton maden kömürü 
al ınacağından taliplerin şartnameleri al· 
mak ve nümuneleri görmek üzere her 
gün ve pızarlığA iştirak için de 21 Teş· 
rinievvel 931 çarşamba günü saat 10 dı 

Ertağral Mağazası 

Kat'i Tasfiyeye 
' uruosmaniyede Cemiyeti tedrisiyei lslA

miycye müracaatları. (31 34) 

nden itibaren mecbur oluyor 
PiRE· ISKENDERiYE Postası Fırsattan istifade ediniz 

(IZMIR) 13 Teşrinevvel N d•kk t f 
Salı 10 da Galata Rıhtımından azan 1 a e. 

_k_aı~1ıca_ca~k-tır_. -------.. ıAmeri kan 
12 T eşrinevvel pazarteai 

Bandırma postası yapılmıya- Lisan ve San' at 
caktır. Dersaneleri : lngilizce, 

13 Teşrinevvel Salı Trab- Türkçe, Fransızca, Al-

zon postası yapılmıyacaktır. 

tmıı mu ti ISTllAUTIR TfftlRI mnız 

AEG 
(l ell trllıı Cıtıe ııe rıte \lblldh 

..... •• tr. ·~ ._ . 

1 ZAYILER 
Ameli Hayat mektebinden ald ığım 

tasdiknamemi zayi ettim. Yenis ini a
lacağımdan evelkinin hükm ü olma dı
ğını ilan ederim. (1815) 

H . Sabahattin 
§ Otomobilimin 1666 numarayı havi 

plaka.CJı zayi olmuştur. Yenis ini ya.p
l!racağımdan evelkini'l hükmii olmaclı

ğınr mm ederim. (181·1) 
Ş_i1,li Mecidiue kövünden Abd~ah . 

manca, Dikiş ve biçki 
Türkçe ve İngilizce dak-
tilo ve Stenografi ders
lerine başlamışlardır. 

Adres: Türbe Çatal 
Çeşme sokak No. 1 
Tel. 22202. 

B. O. Altıncı Daire 
Şimal sokağı No. 4 
Tel. B. O. 882. 

lst. gümrükleri 
müdürlüğünden: 

muhafaza 

1 - Müdürlüğilmüz için lüzumu olan 160 çeki <ı cun açık 
kırdırmıya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tastikli suretleri müdürlüğü
müzün komisyon kitabetinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma müdürlüğümüzde müteşekkil kurulucak alım 
satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 14-10-931 tarihne raalıyan çarşamba günli 
saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelinyüzde 7,5 ğu olan 30 lira 
muvakkat güvenme teminatlarile belili saatten evvel komisyona 
ielmeleri. (2702) 

Jandarma satınalma komjsyonundarı· 
112 çeki odunla (2944) kilo kömür pazarlıkla satın alanacak

tır. Taliplerin şartnameyi görmek üzre hergün ve pazarlığa işti

rak için Tetrinevvelin 14 üncü Çarşamba günü saat 16 ya kadar 
Gedikpaşada jandarma satın alma komisyonuna müracaatları.(2978) 

......... numm:n.:::::::::::a.~.::::::::::::::::::::::::::n 
ır.:::::: ::·····-········::::;::··-·· •e.ı:::::::::::ı·-·-n---:::::::: ___ .. "" 

m~ Zafiyeti umumiye, iştahsızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük Uii 
!11!1! faide ve tesiri görülen im . . . ... 
::ı: :::: 

rm ŞARFoKsFATLı LT mı 
ım MA m~ =::: :::: :::: ·ı::: .... . .. 
==== HULASASI ::• :::: F.! .... u .. 
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Afyonkarahisar Vilayet Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdüri
yetinden: 

Afyonkarahiıar vilayeti Kinin ve Neosalvarsan ihtiyacı müna
kasaya konmuştur. Yevmi ihale 18 Teşrini evvel 931 pazar günll 
saat on beşte Afyon vilayeti encümeni daimisindedir. Şartnameyi 
görmek istiyenler İstanbul Sıbbat ve içtimai muavenet müdüriyetile 
Afyonkarahisar Sıhhat ve içtimai muavenet müdüriyetine müra
caatları ille olunur. (3105) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 


