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M. Venıizelos 
ismet Pş. Hz. Peştede .. 

şvekilimiz büyük eza 
hür tla i tikbal edildi 
Bütün Macar gazeteleri hararetli bir 

dostluk neşriyatı yapıyorlar 
Peşte, 11 ( A.A ) - Başvekil 

İsmet Paşa ve hariciye vekili 
Tevfik Rüştü ve Kont Karolyi, 
Hariciye nazın M. Valko, Tür-
kiye sefareti erkanı, Yunan se
firi ve erkanı hükumet tarafından 
karşılanmıştır. istasyon Türk ve 
Macar bayraklarile donatılmışhr. 
Trenin istasyona muvasaleti es
nasında askeri rnuzika Türk milli 
marşını çalmıştır. ilk önce ismet 
paşa vagondan inmiş ve Kont 
Karoli tarafından muhabbetle 
selamlanmıştır. Müteakiben ha
riciye nazm M. Valko Tür~ ve· 
killerine beyanı hoş amedı ey· 
lemiş ve hükümet erlcfinını ken
dilerine takdim etmiştir. Başvc· 
kil hariciye nazırı ve Kont 
Betlen namına, Başvekil Pş: nm 
ve hariciye vekili Bf. nin re!i· 
kalan Hf. tere buketler takdım 
olunmuştur. Mini ~ini .. bir Türk 
kızı Macaristandakı TurkJer na
mına ismet Paşayı selamlamış· 
tır. Türk vekiJJeri merasimi ~ü
teakip otomobillere binerek .!s
tasyondan ayrılmışlar ve Turk 
bayraklarile donatılmış . sok.a~
ar'"ö n flZım bir halk kıtJesının 
şiddetli alkışları arasından ge
çerek Lonapalora oteJine inmiş
lerdir. 

Hariciye nazmnın ziyafeti 
Peşte, !], (A.A):- Hari~iye 

nazırı ve Madam Valko mısa-
firler şerefine bir öğle ziyafeti 
vermişlerdir. Ziyafeti müteakip 
misafirler at yarışlarmda bulun-
muşlardır. füı gece opera~a 
fevkalAde bir müsamere tertıp 
oJunmuıtur 

Gazetelerin mUtaUialara 
Peşte, l O (A.A.) - Türk ve· 

kiJJerinin Peşteyi ziyaretleri do
layisile gazeteler uzun makale· 
ler neşrederek misafirlere be
yanı hoşamedi eylemekte ve bu 
ziyaretin yilksek ehemmiyetini 
kaydetmektedirler. 

Nem Zebek gazetesi diyor ki: 
---= -

"Bu ziyaret bilhassa iktısadi 
noktai nazardan Macaristan için 
çok mühimdir. 

Türk ve Macar nazırlarının 
Peştede mü!akatı esasen. me.~
cut olan ikhsadi ve harsı mu
nasebab takviye edecektir. Ga
zinin dahiyane sevk ve idaresi 
altm:la kuvvet bulan Türkiyeci· 
han siyasetinde çok mühim bir 
amil olmaktadır. işte bu Türki-
ye Macaristanın bütün iktısadi 
ve harsi meselerinde samimi bir 
dostudur,, 

Az Est gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

''Macar milleti iki Tvrk veki
Jini hararetle selamlar. Bu ziya· 
ret her iki millet ıçin de- çok 
zengin semereler verecektir.,, 
Mağyar Arsağ da diyor ki: 

"Bugünkü ziyaretin ehemmiyeti 
cihan iktısndi buhranile bir kat 
daha artmnktadir.,, 

Peşli Hırlap gazetisi bugün 
Türkçe olarak neşrettiği maka
Jesinde Türkiye Başvekili ile Ha-
riciye vekilini hararetle selamla 
makta ve Gazi Mustafa Kemal 
Hz. rine çok samimi temenni
yafia 6ulunmaktadır. 

iktisadi mUnasebat 
Budapeşte, 11 (A.A.)- Bütün

sabah gazeteleri Türk vekilleri
ne hararetle hoşamedi beyan 
ederek uzun makaleler neşret-
mekte ve ayni şanlı ırka men
sübiyetinin her iki milleti yek
diğerine bağlamakta olduğunu 
hatırlattıktan sonra ezilmiş bir 
Türkiyeden siyasi bayatta ağır
lığını hissettiren nafiz ve kudret
li bir devlet teşkil etmeğe mu-
yaffak olan Gazi Hz.nin büyük 
meziyetlerini kaydetmektedirler. 

Usjag gazetesi; Türk vekille
rinin Peşteyi ziyarat ve ikamet-
lerinin bir nezaket eseri olmak
la kalmıyarak bliyük bir ehem· 
miyeti siyasiye ve iktisadiyeyi 
haiz bir mahiyet kazanmakta 
olduğunu yazıyor. 

alkan kon ransına doğru 

k feranslnın toplanacanı Yaldız salonu Balkan on 

f .. 0 şehriuıizde yapıl. hazırlıklara devam 
Balkan kon eransı ıçı • d k t rt•b t b't k 
d·ı kt d. Yıldız sarayının büyük salonun a ı e ı a ı me 

e ı me e ır. d f ·ıJ:.t · u' 
üzeredir. Bu hususta 3 üncü sayıfamız a ta sı " verıyor -

Bir Makale Neşretti 
iki dost millet arasında san'at temasları 932 bütçesi 

ıo milyon ura eksik Bedia H. Atinadan döndü 
olacak 

Ankara, 11 (Telefon)-Ma· 
liye vekfiletinde salahiyettar 
bir zatla 932 bUtçesl hak· 
kında görUştUrn.Blr lstanbul 
gazetesinde Yeni bütçenin, 
meclisin Teşrinisani ayın· 
daki içtimalarında tasdik 
edileceği haberinin doğru 
olmadığını Ö(irendim • Bu 
münasebetle, Maliye vekA· 
letinde 'hayat pahahhğı hak· 
kında tetkikat yapıldığı ve 
gıda maddelerinin hlssedl· 
lecek mıktarda ucuzladıDı 
neticesine varmldıD• da haber 
verllmektedir. 

Öğrendiğirne göre bu ucuz· 
luk 932 bUtçesine de tesir 
edecek ve yenı sene bUtçesl 
931 bUtçesinden on mllyon 
lira kadar eksik, fakat tam 
manasile mUtevazin oıa .. 
caktır. 

Bu on milyon liranın umu• 
mi masraflardan , hayat 
ucuzluğu ni betinde indiril· 
mek suretile elde edilecenı 

. anlaşllmoktad1r. 

Mühim bir ınakale 

M. Venizelos 
diyor ki: 

ik dostmem!c etara
sındakl milnasebet •• 
istikbalde çok bUyUk ve zen· 
sin semereler dofluracaktır 

. 
M. Venlzelos 

Atina, 11 ( A.A ) - Atinada 
çıkan haftalık Ergaıia mecmua-
sında Elebtbrios Venizelos imza
sile nefredilen uzun makalenin 
mühim parçalarını naklediyoruz: 

« Türk - Yıınan dostluğunun bir 
sene zarfında katetmiş olduğu 
yoJu ölçmek istiyenler, bu dost-
luğun ve bundan mütevellit me· 
sai iştirakinin hakikaten sağlam 
esas1ar üzerine bina edilmiş bu
lunduğunu müşahede edebilirler. 

Esasen, bütün Yunanistan hal
kını temsil eylemesi itibariJe 
Atina ahalisinin stadyomda tas
vip ~ttikl~~i .ve is?tet_ Paşa ile 
TevfıK Ruştü B. ın ıkametleri 
müddeti esnasında nümayişlerle 
izhar ettikleri veçhile iki memle· 
ket siyasi ricalinin eserleri olan 
bu dostluğun emniyet veren 
meyveleri, her gün daha ziyade 
büyüyerek ve daha fazla seme· 
reler vererek iJerJiyecektir. 

M. Venizelos makalesinde, 
Türk - Yunan münasebetlerinin 
uzun bir tarihçesini yaptıktan 
sonra Rum unsurunun küçük 
Asyadan tamamen çekilmesini 

ıAlt tarafı 6 ıncı sa) ıfada J 

Ayni vapurla şehrimizde temsiller vermek 
_ üzere gilzide bir Yunan trupu gelmJştlr 

Bedia Muvahhit Hanımla bir vapurda gelen Yunan aan'at
karlara ve san'atklrlaramız [K öşcdcki Matmazel Papadakfs] 

ismet Paşa Hazretlerinin ziyaret· 
leri milnasebetile Atinnd:ı verilen bir 
temsilde rol almak üzere davet edi
len darülbedayi san'atkı'lrlnrından 
Bedia l\luvahhit hanım dün akşam 
Luit Triyestino kurrpanyasının bir 
vapurile şehrimize dönmüş ve vapur
da san'atkiir arkadaşları ''e tanıdık
tan tarafından samimi bir şekilde 

karşılanmış, kendisine büketler ve
rilmiştir. 

Bedia Muvahhit hanımla beraber 
geçen sene de şehrimize gelen maruf 
Yunan artisti 1\1. Periklis Gavrilidi
sln riyasetinde bir Yunan tiyatro 
heyeti de gelmiştir. Dokuzu kadın 
olmak üzere yirmi snn'atkfLrdan mü
ıeş.ekkil olan trupada Yunanistamn 
en genç ,.e tanınmış ~an'ntkarların

dan l\tel. Helen PJpadakis de bulun· 
maktadır. 

Yunan artistleri Ynpurcla darül. 
bedayf san'atkarlan tarafından sami
mi ve hararetli tezahüratla karşılan
mış, san'atkarlanmız .Mel. Papada
klse üzerinde (lstanbula hoş geldi
niz) cümlesi yazılı bir kart iliştiril
miş, güzel bir büket vermişlerdir. 

Mel. Papndakis kendisile görüşen 
bir muharrfrimize demiştir ki: 

_ tstanbula ilk defa geliyorum. 

Fakat vapurdan gördüklerim hile 
şehrinizin gUzelllği hakkında okuduk· 
lanm ve işlttı'lderimfn ve aslen ıs. 
tanbullu olan pederimin bana söyle. 
diklerinin hiç de yanlı§ olmadığını 
anlamam için kdfidir. Türk san'at
kar aııkada.şlarımın beni karşılanıalC 
üzere gelmeleri ve hakkımda gö W• 
dikleri samimi alili eseri beni çok 
mütahassis etti. 

lstanbulda bir ay kadar kalnnak 
temsiller vereceğim. Trupumuzun 
roperatuvarmda 60 piyes vardır. 
Bun1ardanonu orijinal Yunan eser
leridir. 

En büyük arzum lstanbulda TUrk 
artistlerle beraber oynamaktır. Ati. 
nada iken Bedia hanımla bu hususta 
görüştüm. 

Türk arkadaşlarımın tilrkçe oy. 
nadıklan bir plye.ste rumcaoyıuya
cağım. Bundan başka milli bir tilrk 
piyesinin rumca bir tercümesini de 
oynamak istiyorum. Dunun için de 
Bedia .ha mm la görüştük. 

Bu piyesi Bedia hanım intihap e
decekt1r." 

Henüz 24 yaşında olnn Me1. Helen 
Papadakis Yunanistanın kibar .ve 
zengin ailelerinden birine mi!nsup. 

L"fıtfcn sayıfayı çevidnlı 
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G ret a liarbonun atiJ, uyuşturucu güzelliğini, kanı çekilmif 
bir kızın bezgin hususiyeti diye gösterenler oldu. 
O yarı açılan gözlerden betaet ve derin bir ihtirasla sü

zülefl bakışlar, hasta bir kızın yorgun bakışlarıdır •• 
Garbonun kudreti, çalışmasına mani olabilirdi! Lars Hanson. 

lstokholmdan niçin getirildi ? , 
1 efrikamızı okuyunuz, yakmda bqhyacak •• I 

1 
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VE IKTllAT 

Dahili 1 Ve 
Ha~ici Son Telgral Ba 

ık i halat, i -,----
Japon tayyareleri tio- 600 mllyoü dolarlık Bankaların kontrol 
yuna çln şehirlerini Hover p!anı l!akli:ında için resmen bir ofis 

cat 
Harp uzadı İngilizler Alman yada 

Ticari müvazenemlz 
lthal6t ve lhracabmız geçen 

yıla nazaran az ••• 
ihracat ofisi memleketimizin 1931 

l'necJi ilk ı::ekiz aylı':\ ticari 'mU\'aıe. 
nesini te. bit etmiştir. Hazırlndığı 

istati tiğe nazaran 1931 :senesinde 
ilk sekiz ay zarfında memleke~imizin 
ithal!tı (90) inıh on otu~ üç 'hin ~iiz 
otuz iki lira ve ihracatı (69) milyon 
(932) bin üç yüz on seklz Jirndır. 

1930 senesi ilk sekiz 3)'1 'Znrf1ndn'ki 
ithnlatı ise (92) milyon (6 ) bin 
(l'i'G) liradır. Ye ihrncntı (SS) mil
yon (30.S) bin (197) liradır. 

Bu Seneki Uiıalntımr)\ gecen ene
ye nispetle (2) lnilron (630 bin 
(936) lira noksandır. nana mukabil 
1m sen ki ihracatımız goecen sencl.i 
ihrncnbmıza n1 petle (l~) milyon u. 
ra noksnndır. Vaziyet tetlôk edildiği 
7.aman ihricatımızdn miktar itibarile 
fnrk olmamakla beraber kıymet iti
barile fnrk vardır. Buna lla selı~ 
dunytıda hüıtüm süren mtı adi buh
ranın mernddı lplidaiy'c fintlarında 
!ıusule getirdiği tenezzüldür. 1930 
senesi ilk ekiz ayı %atfında tlltün 
ihracatırnrz (24) milyon lira iken 
1931 senesi ilk sekiz ayı zarfrnda (14) 
mi) lon Hraya dü~mü tür. 

Bunn 'da sehep fiat dü künlüi{ü
dür. Jfouılik · 1930 ısenc!:inir. ilk 
sekiz ayı zarfındn paınuık ihracatı

mız 11,!) mil;ron Ura iken hu ihracat 
1931 ~cnesinin ayni müddri zarfında 
3,:> mil)·on lirara düşmüştür. 

Bunn da sclx?p pamuk fiatlarında
ki dil künlüktür. 

Tiftik nı afyon fiatlarındn da bu 
sene düşkünlük görülmüştiir. Buna 
mukabil hayvanat. ) um ıı rta ,.e frn· 
dık ihracatımı nrtmıstıı·. 

ihraç ettı!jtmiz UzUm 
Son hafta zarfrnda hmir limanın

dan ecnebi memleketlere 2 milyon 
516 bin 872 kilo üziim ihra~ edlım:ş
tir. l\te~im iptidasın<tan ı teşrini

e~eıe kniiar lizUm ihracatımıı · bin 
842 tondur. 

Geçen sene ayni müddet zarfı t· 
daki tlr.ün1 iHracaUmtı14,!i"?:! ton idi. 
SOn hafta zarfındıi İzmir limanrndan 
muhtelif ecnebi memlek<'lıere 1,702 
l>in 396 kilo tnclr ihraç edilmiş
tir. Me'°slm bidayetinden 4 teşrini· 
evele kadar ncir ihracatımız iie S bin 
96G tonHur. ~çen sene ayni müddet. 
teki ihracatımız 10,593 to nidi. 

Son hafb Uirf ında Rus~ nyn Jz. 
mir limanından 50 ton incir sevkolun 

muştür. · ı 
ihraç ettiöimlz fındık 

Son hafta zarfında Orauaan 5S 
bin 509 lira kıymetinde 87,2..;ı kilo iç 
fmdık ihraç edilmiştir. Giı-e undan 
52,253 lira kıymetinde 60,'i'GO kilo iç 
ve 16,740 lira kıymetinde kabuklu 
fmdık ihraç edilmi tir. 

Stok miktarı 750 bin kHodur. 

tur. Pederi lyonlyen Bank dlrektö
rildfir. Pariste konservatunrda tah
sU etm~, piyona ,.e teganni tiğr~n · 

mfştir. 
Yunan an'atkfırları arasında en 

çok tahsil görenlerden biridir. Itnl
yanca, fransıca, ingilfz~yi mükem 
mel bir surette konu mnktn ve ynz. 
maktadır. 

Beş ene evci tiyatroya giren 
fatmazel Elen( sahneye inti nbı ken

dlsinfn istidaafnı goren Yunanlsta
nın en maruf th·ntro müelliflerinden 
l\f. Melasın ı ~rlle olmüştur. 

l\fa.tmnzel Yunani tandn yeni teş
kil edilen \"e bir ay nrn açılacak O· 

lan (milli tiyatro) da oynıyacnk san'· 
kArlnrdandır. 

Bedia Muvahhit hanını Yuna· 
1 

nistanın en tanrnmış tıyatro ~an'at-

kATlnrmın iştirakile l~nı il edilen 
(OteUo) pieysinde (dUzlienıona) rÖ· 
lünü türkçe olarak o~ namı tır. füy. 
metli san'atkurrmız dün vapurda ken· 
dlsUe görüşen bir muhanirimize de-

iştir kiı 
- _9-0k mütehassis \'e memnunum. 

Atına da artistler ,.e ınaf buat h3M 
Ilyık olmadığım derecede hüsnü kn· 
bul Jtöster<Wer. 

lsterllng 'Uzerfne yapılması 
IAzım gelen tecUyeler 

fste'rlin hesabile yapılmış ınuka· 
,·elelenn ne surette f.e!:;yf)·e edilmekte 
olduğu hakkında ofisçe her tarafta 
tetkikat ·yapılmaktadır. 

llamburg fah'rt konsolosumuz bu 
hususta ofise mufassal bir rapor 
göndermiştir. Bu rapora nazaran 
A1manyada bu hususta ntuhteJir nok 
tai nazar enlidir. Satıcı gruplar ln
giltuede son isterlin kanununun nt>ş
nnden evel ~sterlin \ızerinden ya
pılmış sabşlann o zamanki ~sterlinin 
ıfade 'e temsil ettiği altınla ~apıl
nuş oldu·u kanaatindedirler. Alıcı 
g:nıplar '"e ithalat.Çılar ise her zaman 
~ terlin fsterUndir diyorlar. 

Türkiye ihracatçılarını en ziynde 
alakadar eden Haıttburg borsası 

(mlistem1eki\t eşyası ve kuru meyva 
Uıraca\çılan cemlydi) idare heyeti ek 
seriyetle ,·erdiği kararda İngiliz li
rası, ingillz lirası ise de mesele he
nfüı:. tavazzuh eünedi~tnden 21 eylül 
931 den evelki yadelere ait tediyat
ta satıcıların ileride bu me-elenin in· 
ki af edeceği şekle göre rark tnle
bine hakları olmak şartile mealinde 
bir kaydiittirazt \'asfı ınUnasip gör
mUştür. Öfl 111 bu sabah Berlinden 
aldığı bir habere göre Berlin tica
ret, ''e sanayi odası böyle ecnebi 
kambiyosu ile tediyat me elesinden 
tahaddüs edecek ihtil:iflnrı hallet· 
mek üzere bir büro açmı:. tır. Mez. 
kur ticnret odası yalnız kendi mınta
kasındaki ticarethant>ler arasında ve 
yahut o mıntakada nıukim bir alman 
ticarethanesi ile memaliki ecnehiyede 
lii ticarethaneler beyninde tnliaddUs 
edecek mc eleleri hnlledceektir. 

Ye her ihtil&f'ın halll i in büro 

mru rafına mukabil yirmi mark a1a· 
caktrr. 

lkt.sadt Ötr tehlike 
Dün lcaret oHasıtt<la Milli tasar· 

ruf cemiYeti, sanayi erbabmın f•jti· 
ra.kile m; i~tima ya~tnış, Xizaınettin 
Ali bey memleketimlzd~ ~anayiin ffi. 
ki~afı liakkm(la bit rapor okumuş
tu;·. ~iwmettin bey Türk san3ylillin 
kısa zamanda batlz bit' surette tern~
kisİni kabul etqıekle hl'rtıher buiiu 
gayri tabii buld utıınu sliylemi tir. 

bombarduman ediyor ne diyorlar ? teşkil edilffl 
Çin - Japon kanlı ihtilafı :llevli Londra, 10 (A.A.) - Liberal fır- B ı· 10 (AA ) B k 1 
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Bombardu"'an serbest mubadele usulüne demm e-j l' tt" 
Şanghay, ıo tA.A.) _ Japon tay· dilme.si lehinde bazı mlitalenlar yü-ı ~ı:-an l<abl 1 1 b d 

yarelerl 'l'aonan <lemiryohınu tiomba rütülmüştür. n~ ı· 10 (nAeAs) ' T." .b,ın a .. 
I

H _ • • • r• nt:r mı • . - na ıne reısı 
la ar tahnp etn11ştır. on tayyare- Henderson • Lloyd George f M B ·· · · h h 1 
ler ası! Çintoprnkları üzerinde lle U· mUI kati · 

1 
runıngınl er ne pla asıntn 1~il~rt-s ao sun ame e ve pa ron eşı\ il • 

çuşlar yapmaktadır • Londra, 10 {A.A) - M. LOylt tarı anısında makul bir itilaf vU-
Çln tahrlkAtı Corç 1\1. Hendersonun da,·etıne ic:ı- cude ge irmiyc ve mali piyasayı tah-

T'okyo, 10 (A.A.) - Cenubt Çinde bet ederek kendisini ziynı·ete gitmiş dit eylemiye çalışmaR ni~·etinde bu
Japonlar alayhindeki lahrikal va- ,.e liberal fırlrnnrn lideri ile umumi lun(fuğu şöylenmektcdir. Kabine 
him bir şekil almrştır. Tiunun üzeri· vaziyet hakkında gÖnişınüştür. ilet banknot l\lilyatnrının tezayüdün~ 
n~ Japon.ya. Çine şiddetli bir protesto kesin dikkat nazarı bu mlilaRata çev- müteallik her türlü teklif ve teşebbü-
gondermıştır. sü "'-idCJetle reddedecektir. Mali me-

r1Jmiştir. 1>' 

Çin mezallml mi ? ~lelerin halli işin hükumet iki pro-
Tokyo. 10 (A.A.) - !\lançurlde Hoverln yeni pllnı Je tetkik eyliyeooktir. 

Çinliler tnrafından katliam edil<'n J.,oni:lra, 10 (A.A.) - Matbuat, 1 - l\Ia1iyc nazırrnın projesi, 
Coreli vatanCfaşlar aCledi !il klşi:rc yeni Hover pl:lnı h°akkında lefsiratta .2 - İktısat nazırının projesi. 
balİft olmaktadır. bulunmaktaôır. 1''ilancial Ne\·s gn- Yeni kabine, ilk celsesinde eski 

Tokyoda yaziyet ta,·azzuh edince zetesi, me,·cudu olan 600 milyon do- kabinenin istfşari bir fütısat komisyo 
bu miktarın hakikatte iki ita üç bin !arla rezerv federal sisteminin, İn- nu tc ıtiline dair ola ,nprogramını tet-
kişiye yakrn ,.e hatta daha fazla.ya gilterede altın mikyasının terkini kika devam edecektir. 
baliğ olduğunun anlaşılacngı söylen- inWç etmi olan vaziyete düşmeksi· Cemiyeti altvam şimdi de 
mektedir. zin, yeni organizmln cshanunı tek- ltfslzlerl dUşUnUyor 1 

Kabahat kimin ? rar iskonto edebilip edemi> eceği Cenevre, 10 (A.A.) - Cem'yeti 
Cenevre, 10 (A.A.) - {;in n~ Ja· sualini frat etmektedir. Akrnm meclisinin pazartesi günü a-

pon murahhaslarınrn Akvam cemi.re- çılacak olan elli bec:::inci f"tfma dev-
Razı gazeteler1 ileri sUrUlen pta- "' >" 

tine ,·ermiş oldukları notalarda uzak resinin nıznamcsine dair olan rnad· 
nın muvakakt olduğunu ''e zuhur e-

Asyadaki ,·aziyetten mütevellit mes· deler arasına hafiflemek c::oyle dur-
decek manialara göre tadilata ugn- li 

uliyeti blribirlerinln ii:ıerine atttkla- sun gittikc;e daha ziyade veahmet 
yacağı rnütaleasını serdetmektedir. -

n anlaşılmaktadır. ~yda eden işsizlik meselesi de ithal 
Çinin Tokyo sefiri Jnponyaya ,·er- I<'ilahcial Times gazetesi, M. olunmuştur. Meclise tebliğ edilmi 

diği ikinci bir nntada Jnponyanın lfoverin iptidai middeler fiatınr yük- olan erkam, yakın bir :i'.amanda ci
son işgal eitiği araziyi derhal t<"!r- seltmek maksadlle? mUşterek ,.e umu- han iktısadiyatı ıslah edilmediÇi 
ketmesini bildirmiştir. .Japonlar he· mt bir teşebbil icrasını Clerpfş etmek takdirde bilhassa iş it olan amele 

ı ı te holuhdul?unu yazı3 or. nüz ccvaı> ,·ermem şt r. için pek elim bir kı~ mevsimine intl· 
wr elm k t p e c y ini ö tc.rnıe.k· 

tedir. 

Mahmul Esat Beye göre 
ereye gidiyor? 

h ir, 1 i ( Vnkıt ) - Mah
mut Esat 8. "Anadolu., gazetesin
deki "Yalhn ihtilaller" makale
sini bitirdi. Eski adliye vel<ili 
netice olarp.k sosyalizmih, komü
nizmin ve faşizmin mağlup ola-
cağını, bugllnkn demokrasilerin· 
de sola gideceğini, iktisadi ışlere 
dveletin daha tazla müdahale mec· 
buriyetinde kalacağım, yeni re
jimin işçi ve çiftçi ile yakında 
alakadar olacağını yaımal<tadır. 

us teşkll5b meydana 
çıkar leh 

Nasyonallstlerin bin ları 
kapandı 

Berlin. 11 (A. A.) - Berlin polis 
müdürlüğü siyasi nilmayişlerle 

tethiş usulleHnc ait son emirnanıe • 
den bilistifaile nasyonalist grup. 
lann hücum 1'01laı1nın ilCnmet 
etmekte ,.e Nazisfcrin toplanmakta 
olduklan (Kı la) binalarını Ka-
pattrımı':>tır. 

Edison ölUm döş& inile 
Vcst - Oranj, 10 (A. A.) - Edison 

Yirmi öört saatten beri hiçbir şey 

yememiştir. Y nnınilakilerj artık ta· 
·11~ amamaktadır. 

Uundan sonra biı;çok temennlfef. 
de buldnulmuş ,.e dünyanın en bilyUk 
bir trıkotaj fnbrikası!1ın 1 tanb:ıti'la 
şube nçmak ı tediği, lıÜtiln Türl< sa
nayii için bir tehlfke otClügu, tedbir -;:===::;======::;-
alrnmasr tuıuffi~ biHllrilmiştlr. 

BUC:lapeşte, 10 (A:.A - Ga
xetelere nazaran po!i bir casus
luk teşkilatı keşfederek üç kişiyi 
tevkif eylemittir. Bunlar ecnebi 
ıefaretlerinden l>irinae mütercim 
olduliunu süyliyen sabık müla
zimlerden Kollar ile ecnebi mem
leketlere seyahat edeceği eana· 
ıında tevkif olunan K:irschner 

isminde biri ve evvelce ecnebi 
konsolosluklarınCiaıı l>irinde me
mur ve şimöi casusluk ile meş 
gol olan Kneıe\tiçtir. Mevkuf! 
ta _itlr~fta btılunmu~lardır 

Fransızlar tekzip eellyorlar 
ParL, 10 (.A. A.) - Slılatifyettar 

Rusların llstlk rekabeti 
nu ların bu kış piyasaila kuwet-

11 bir lfistik reknheti ynpncaklnrı ve Atlnadakl Balkan mU aba· 
hunun için hn:urlanmnktıı olduklnrı kalarının neticeleri 
anin ılmaktndır. Bir hnrtndan beri D 

hrimlze n1Uhlm mlktı.rdn Hus Uıs- Atina, 11 (Hususi)- ün ya-
tiğl lthnl edilmektedir. lthal€Lt mlk- pılan atletizm müsabakaları ıu 
tarr gUuclc ı:;o andığı bulmaktadır. neticeyi Yermiştir: . . . 

400 maniah yarışın ılk serısrnde 
ı. ,.e mndnm Venizclo beni ye- Yunan Miorapulos, ikincisinde 

meğe da\'et etmek uretlle beni çok yine Yunanlı Masi$.ri birinci ol
müteşekkir bırakan lıUyUlt blı· ne· muş, finalde ise Mirapulos 65,4-5 
zaket e erı gö tudiler. A)'ı·ıca efl- reUorle birind gelmıştir. 200 
nmlz Eni 1 Pire kon olosumuz Mu- L ' i '' ı· metrede ilk serice Meame A ı 
hlttin beyler bana bli)Uk bir hii nU :l2,6-tO, i!dnci seride Yunanh 
knbul gö terdller. Mandl<as 33 8-1 O birinci olmuş-

Yunan mntbuatr hakkrmdn çok .J ' .l..rJ t' 
lar, rinalde ise Yunanla Man ı

teveccUhkl'\r yazılar n<'şrcttller. O 
kudnr ki Atlnadn ahneyc sıkacağım kas 22,2-5 ICazanmışhr. 
gece mahcup olmak korkusilc bUyUk Üç adım atlamada Yunanlı 
bir heyecan lclnde ittim. Tem ilden Papa Nikola 14,07 birinci, Tevfık 
sotırn M. Venlzelo çl<;ek yolladı. 13,585 beşinci gelmiştir. 
BUtUn nazıl'lar nhnede beni telırik Atletlerimiz disk müsabakasile 
cftiler. Ne bileyim? Çok tnUtehn. i 5000 metreye girmemişlerdir. 
S'fm. Bana karşı hl1hassa Yunan Bayrak yarışınaa birinciliği Yu
:natbuafr tarafrnifan gösterilen liOS· nan talhmı, 2inciliği ae Türk 
uü lfabule tekrar tekrar teşckkürii takımı almıştır. 
tıir borç bilirim .. , ı.--..;..-...;~.;,;.------·--~ 

Bedia l\lu,·rhhit hnnıma Yunnn istikbal aıgaıının hududu? 
tiyatro san'atkarları birliği tnrafrn· Darülfünun emini, kanun çılttıktan 50 

gün sonra, dıırülrünunu ıekAmUI emr· 
cian Atinada iken tiyatro snn'atkarı mek için bir rro}e yapacaldannı 
rliploma!'ı ,·erilmiş ' 'e l\endlsi birli-
ğin azalrğına seçilmfŞtir. söylemlştı 

Çarşamba akşamı Gardenbarda Tam 2 6 gDn geçti 
Yunan arltstıeii erefrne bir çny zj. HtlA bir ses, bir hare •et yok! acaba 
yafeti ''erilecek, heyet 0 (ece temsil- huistikbal siıı;asının hududu l)ercde ~ 
laı:üuı Wt&lıvıuuıl~o- ._ ____________ _. 

CUmtiurlret bayramı için 

A:nl<ara 11 (Telefon) - Hari
ciye vekaleti protokol umum 
miidürlügü 29 Teşrinievvel Cüm· 
huriyet bayramı için hazırlıklara 
baılamıştır. Bu cümleden olarak 
merasime iştirak edecek me
murların miktarlarını muhtelif 
vckiletlerden sormuslur. 

ııahafil Amerikan lizet terinden 
'lirlhde görlilcn ''e M. Hoover harp 
oorçlnrında tenzilat yaptığı fal\dlr· 
de M. Lnalln bütüh hÜkQmetlere 
nc:keri büt~elerlnde yUıCle 2:i nispe
tinde tenzilfit icra etmelerini tek
lif cdt-ceklerinden bahS<?dcn habe
rin tarnamile hayal nıa1ı.sulü olduğu. 
nu beyan etmektdlrler. 

Mösyö Lav:ıt mösıl·ö 1-loo,·c-rle yapa 
cafı milkfılem~lf'r hakkın<Ja hiçbir 
be) annttn buf unm,::ı mı tır. 

Bulg rl t nCI kom Uni t 
grevi eri 

Sof ya, 1fJ ( \. A.) - Jtomünfst
lerin hnraretle )'.apmış olduğu propa
ganda neticesi olnıvı\ bir gtev zuhur 
ctml tir. ~rev, bilhassa ı;vördi~.a 
kömür nıadenlerı ile Sll\'en nıeıı~u
cnt sanayii nmelesl ar:ıfıında çıkmış-

kemeye verilmişlerdir. 
Mersınete ıa1r vel>ası 

Merrin, 11 (A.A) - Mer.sindc 
sığır vebası vardır. Hayvan sağ
lık komisyonu şehri kordon al
tına almiştır. Çift tırnaklı hay
vanların şehre girip çıkmaları 
menediloıiştir. 
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Cem'i mflkesserler Etlbba muhadenet 
G oteııassısı Ahmet Ce- Y•pıl•C•k intihabat halCkında 

ramer m nl bir gtamu nteti>du 
Tat BeYfn ~e .

11 
U büyük ve mUzakereler oldu 

hakkında JAyiJia J m • . Etibba muhaClenet cemiyeti 
faydalı bir eserini okuyorum, bıtır· 

dün l>lr idima yapmııbr. Bu i~-
htek UzereyJm. ' 

Tflrk~ derslerinde c:ocukJarrn timada, öirkaç gün evvel ce-
ilil fu1a tUrkçe öğrenmelerini, miyet idare heyeti riyasetine ve
dfli:fzin <laha t:engin bir tarzda rllen on l>et lmıalı takrir 01Cun-

f.nut;!m:S:'rlie:o!l:::ın;.:1~::en :~t~: muıtur. takririn okunm~ıı üze
mf, kitap hakkında ne fikirler e· rine imza sahiplerinden bazıları 
dinditimi ayn bir yazı ile ayrı bir ıöz almıılar, gelecek hafta ya
sütunda yazacağım. pılacak olan Etibba odası idare 

Yalnız. tam bu kitabın son sahi- heyeti intibabab için doktorlar 
felerlni çe,·frdiğim sırada bir maa- arasında mUtaaddit listeler <lo-
rif mensubunun Selami lzzet Beye b d 
bir mektup göndererek Yı\ • NQ- laıtırıldığı, hatta azı yerler e 
nan lisan yanlışlarım ... sayıp döktü- namzet listelerinin muhtarlar va
ğünü bir ~·azıda okudum. Yalanın sıtasile dağıhldığr, cebir göıte
o maarif mensubuna cevap ola- rildiğini ıöylemiılerdir. ida~e ~e
:rak yazdığı makalede bu yanlış- yeti azaları tarafından tm ıddıa
lnr da aynen naklediliyordu; neler lara cevap verUmiş, cebir ylp!l
old uğu anlaşıldı. madığı cevabı verilmiştir. Takrir 

Anlaşılan bir şey daha var ki o ıaSipleri mütaaaclit Jiıtelerjn or
da lisanın hususi ekspresyonlnrrnr, tadan kalkmaaını teminen Etibba 
idYomlannı (lisanı tahrir) de kul- L~d · ı muhıdenet cemiyeti taraıw an )anmanın hali (bid'ati seyyie) 0 • d b · 
duğunu düşünenlerin etrafımızda bUtUn doktorla~ın kabul e e ı-
mevc:udiyetldir. Jecekleri yeni liir hıte bir tekilde ya. 

HAla, cem'i mükes erJerin ~e~·· plimaaını iıtemitlrHir. BunaCfa Tnrk 
sufl:ırını me,·hum bir arap kapıtu- Tıp Cemiyeti ile Etibba Muliaaenet 

an düşifnenler \'8r . . b' 'b' · !asyonurllı. nazar cemiyetinin liıtelennın ırı ınne 

demek. 1 kılrşı ufak pek yakın olduğu, herkeı reyini 
O khpltü.IAsı·k>:on ~~=ı!Rrının. hidde- kuJJanmaldi serbest olduğa için 

bir hlirmetsıı 1 • • • • 

i . . klandırıyor. . ye~iden bır hste tinıımitie IOzOm 
t nı aya hu dık b 1 • a.r :t Halbuki, o maarif menı-u. .. : ol adığı c:eva ı veri ınış, ounun 
kat etmişse görmüştür ki eskı • g~ üzerİnt: i5t:ma nıhayet bulmuştur. 
1 d her medeni dilde oJdugu gı: 
er e. . . . 1 ecnebı 
bi dilimize mal ettıgım z 

, k a\'nmın, kırnıası, 
kelimeler nn~a.de öz. nıalımız olmuş· 
bozması sa.resın 

tur. ahehk kaideıoine uyduru-
Sonra . soku 

1 k hu~usi tahirlerimııe · 

Divanda 
iki ecnebi miiderriain mü· 
ltiveleleHİibı liu ıcHe tem

a 1 dhie karar veHia ı 

Amerlkada •\llJını ikmalden 
sonra dU n gel dl 

6-7 ıene evvel ıazetemizin 
tahrir heyetinde çahıan ve bi
llhare İf banka· 
sına giren arlCa
daılarımızdan Şi 
nisi Özdemir B. 
iş bankası mer
liezi idaresi em
rinde ~eı sene 
çalıştıktan ıonra 
ataj görmek üze
re 1929 ıeneıi 
bidayetinde A.
merikaya gitmiş
ti. Oidemir Bey, .Jrııısi Ô:zdcmfr B. 
aun gelen Aıtie-
rikan Layn vapuriıe şeflrimize 
avdet etmiştir. Tbe Chase Nati
onal Bankın bütün şubeierintie 
atajını yaparken Nevyork Da
rülfünununda da ban~acılık, bey
nelmilel ban"acılık ve ticari ve 
bahri ticari bankacılık deraleri· 
ni i~mal ettniıtir. iki ıene kadar 
faıılaaız çalıııp oıcmleketinf d6-
nen l:ıu genç arkadafılDJZ iki OÇ 
glln onra Ankaraya sidecek it 
bankaaında verilecek vazifeye 
baıliyacaktir. Şinasl Ozdemir 8., 
istiklialde, bankacılık saha•ında 
birçok yenilikler beklediğimiz 
kıymetli bir genç olarak <lön
mtııtOr. KencHsini t~brikeder •e 

· muvaffakıyetler bekleriı. 

Arnavutluktan tclmler 
murahhas gelecek? 

Balkan konfeıansı bürosu Yıl
dızaa faaliyetine devam etmek
tedir. Konferans için sarayda 
yapılan hazırlıklar ikmal edilmek 
Dzereafr. 

ikinci balkan konferansı kltil>i 
umumiliğtne bildirildiğine göre 
konferansa gelecek Arnavut mu
rahbaaları iunlarCttr: 

Reiı Mehmet Koniçe, Cevat, 
aabık mektepler müfettişi Zeo· 
nida Lat~i, sabık meb'us Bedri 
Dejani, Sılibiahmer mUdOrü Dr. 
kemal, Yusuf Ay, sat>ılt maliye 
mllderrialerinden avul<at Suat 
Aslan ve Tirana gazetesi sahip 
ve mUdUtU Ihsan Libaho. 

1 Poli.ıe J 

Kaçakçılar 
Y&kalanan tltt kljl 
polise Mlşvet de 

teklif ettiler 
iki ,U,n evvel limanımıza ie

len tranait Romanya bandıralı 
Prenses Marya •apurun<la, zahı· 
tamız l>Uytık rnikyuta liir kaçak
çılık meydana çık•rmıt.. ve iki 
kaçakçı yakalamlfbr. Oğrendi-
ğimize göre e,ya kaçilkfll&n, 
Ptebses Marya vapöru yolcllll
rından İranlı (Rallim Menahe) ve 

Sulkastı-ılar bıra<leri fRallim isak) isimltrin-
') <le iki Musevidir. Kaçak~hiı 

Yakalemıya muvatfek olan meydana çıkarmak hususunda 
pollaler bugU~ ltlltlf Eminı>nü merkez komiser mua-

Darüllünun Divanı alin saat edllecekler vini Hüseyin Avııi ve poliı me-
17 de toplaomıf ve iki buçuk Baıı hükOmet ricalimize ıui- muru izzet beyler büyUk bir 

ı:~a ketınıeleri (ethetnılşiztlir ~e on;n 

h 1 'nde su mektubu yazan er. a. 
ar cı • . ı ·tedık· 

1• f kullanı ımasını :; 
bı be uga ın 1 amı-tır 
Jeı· ı ı·cli r.1e l ~r n1alımıt o am ~ . 

\ • ' ' .ııl.; '\."A lıl ( clöd. 
N.ı. dl,·Aaıı>l~.hın..: .... a kk't 

bir etraf) demiş de hu m n: ; 
beyi kızdırmı~. Et'et dört bfi· e ra ... 
B tUrkçedir. halk elile yapıJ~uş hı~ 

u ~ . duL dilin lıususıyetlerı eks.,res) on r. . . 'f 
burtl:ırdadır, her hanı?!. bı!· cem 

Ukesser endişesinde degıldır. 
m Uzun o2':e ne hacet. l~te (eknaf) 
kelime ı.. Muhafaıakur belaga! 
ı;erdlızlnr bu (cem'i mükeS5er) ı 

-•t aare. <bir · çtimadaa '9onr• kast yaemak makaadile lstan- muvaffakiyet ı5atermitlerdir. iki 
baıı karuJar vermlttir. bula gelen ve buraa._ meydana kaçakçı 'lberkese MYkôldllduklan 

Muammer Raıil 8. içtima tıak- çıi(arıJan Ermeni ı:uikastçılarına esnada, zabıta memurlaranuu 
k1nda fU izahatı vermiıtir: ait,_t~hkikat el'in bitirllmemiıtir, bet ytti Jtra rDft'et ttkllf etmit-

Ugrendijimiıe göre me•kuf Jcr, f altat ••tifqinil, HorOst me
- D~ra başlangıcı oJcak iti- bulunan ve hudut haridne pka· murlantfut bu tdıvetl ıidCletle 

barile bazı talebelerin mil.raca- nlmaıı mevzuu bahıolan Agbp reddetmiılerdir. Vapdrda elde 
atları haldCıncta ICarar ittihaz Apikyan, ancak tahkikat netice- edilen qya ıuaur.: 
edilmiş, talet>e tıcretleri mese- sinde rneni muhakeme karan 57,400 adet çakliak taıı, 234 
lesi ashih edilerek dcretlenn aldıfı; hakkında ilcamei dava adet ipek eorap, 6 kilo çubuk 
eylrııaen itibaren alınması ıııım- edilmesine ıoıum roruımeCliii halinde çakmak ta1ı, sıs adet 
reldiği tesbit eddmiıtir' tal•cUr<ie aııarı flkarıUicaktır. çakmak, 2000 aelet çakmak çarkı 

gane 

liiiinin 

(tarAflar) manasında kullanırla.r. 
Halı nazarında cem'i mükesse~ın 
tneYkllnl ise hu ketlmt.nin milfredıne 
"etilen kr.rmetten nnla mak miimkUn- Bunden başka edebiyat fakül- kf)nıltacı Herant Canikytnı 3000 çakmak Rapa~, 1000 çal<-

dür. tesi Arap edebiyatı tarihi mU- teıhiı ederelt bÖyGk bir ffiu- mak bat kiplılfi 4 metre İpek ltumaı. Maarifte 
'J'tinfu :14Ht Clerrlıi M. Şarbo'nun ve cotraf- vaffalıyet glSıteren iki polis Eıyanıu bepıi de mDaadere ilk mekt•plere raıllel 

Beledi.;.ede: ya müderrisi M. ŞapU'nun mu- memurumuz bugün ıaat ı 1 de, Fdilmiftir. Bq busuıtaki tahldka- Bu ıene bDtün mektepleıt p-
J . kaveleleri birer sene ilahı tem- villyette be,er yoz lira ikramiye ta ebemmi1etJe Clevam olunmak- ren senekfnlien daha fazll • 
Yol paraıar1 ·1 ~•·J t J ~ -.,.. 

Yol paralarının t O lir~ iken dit edilmit ve Ağa oğlu Ahmet ı e taltif edileceA erdir. ,AYDi a ır. hücum olduğu malnmdur. ... 
6 fü·aya indirildiği malumdur. Beyin Hukuk tarihi mDderrisliği zamanaa, glSsterCJilc:leri dikkat lmiıiiiiı••~~~~'!'!i-~İııııııiı-J .racaatlarm kabulü için im-.~ 
Bd •enenin bedelini 10 lira üı.e· ittifakla kal:>ul edilmiştir. ve muvaffakıye~ten dolayı Sa leb tedbirler alınnıışbr. 811 ... 
rinden verenlere, fazJa ~erdik· Diğer lfazı mesaili neticelendir· ~en~Herine arkadatları liuıurun- da Karigllmrükte açılma• M-
leri 4 Jira reddiyal tertibinden mek üzer~ Divnn ç~rşanl:>a gil· da hükfimetin tetekkilrü bildiri- rarJaştmlan mektebin 
olarak iade edilecek, diğer se· ;: k r 

n~e ffiahıup edı~lyece~itii~~~~n~b~ik~iinicl~biir~iç~ti~~~a~~~aip~a~~IKlll~l·~l;e;ce~t~ir;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~k~m~a~l~e=d~ıl~m~e~k~U~ı~er~~~d~ir~.~~! 
başka birisinin alındığını d ğfn farketti ve, anca!( fakirlere - ı:.;l'et , hatırlıyor um. 

1 1 Memutfn mUdUrü: has incelikle: - İŞte o zaman parasız kaJli-0 ömp - TeessUf ederiz, rnatnı~zel, dedi, - GörÜyorum ki, dedi, yaJnıf ha- l\lös)Ö J..nrber bize ödünç pÜj Jfi. 
• • IGtf~n llilteıııinlzi ve tiüsnü hizmet şınıt:ı akşam yemeklerini yemek ca. :nişti. Uirkaç yUz frank. Falai S. 

Yaza,n: Jacque• ~· :J.drtr;f!h•, ,ım Irwna ,, ,.t:f9tt!gı;m4, YteikaJarfnJZi bırakır nu~ınrz? nınıtı sıkıyor. nu akşam bizimle ye- cam epey )ntmıştr. mr daha -
• ı • ı ııı• ........ •••-••• HüsnO hizmet \'etılkası mı? Jiunu yiniz. .do 

18 ı l • alct•k .. Hem o aralık kızım da do. - -f hiç düşünmemi~ti. Tabir her yerden Sesi! ıtiraz e tı: ğurmuştu.. Sonra bir miktarını thf. 
Sesı'lı'n hasta bakıctiık ya nn ka]mışiı. bunu istfyeceklerdi. _ Rica ederim, deJi, kabul cde-

D6ktor dik amma, znvnllı mösyö La~re 
b.1 . . tı·n'e hayret ediyordu. Diğer Bir sabah. uyanır uyanmaz, ~~ti- Buna raimen cfqdi bı"r sur•tte miyeceğlm. ..ı h b b ::.~ 

ka ı ı)e · · h öt'"n"'" ü hl tt" ~ocı .. t<a a orcumuı var.. unu size 90v. 
taraftan a rtık cıfmdi ikisi ae ıssız yar ba asının auır;un !llSe 

1 
1• "Jf iş aramağa koyuldu. Her ta'raftan - Ni5in? ' 

"Jf , , ~.- ı.: ~ lernek için hir fırsat arıyordum. Jd kJarı için, istikbal t\orkunç tu, gadip baktı. Larberin eh uuz memurlara yol ,·eriliyordu. nuhran _ Saat kaçta e\•e döneceğimi bllmi-
o .. ~ u·· ·ordu. Biriktirdikleri para . gibi idi, yüzü balmumu gibi sarar. ''ardı. Bir harta sonra bir ilan da· yorum. Sesil, miitee iı· oldu ı-e , ..... ~ 
gorün > H ·· it et k d k öılerf sonsuz etti. \'tıkın lJiraz. bu hikayenin d • . - başlamıştı. em um · mıJh. Açı ve onu g • ha gördüler. Bir klnıyager aranı· - R~kleriı.. 
lar bıtmegeb i .. •iJesse bile nikahat bir hüzün içinde ferlerini kaybetmiş- K 1 ruluğundan şiiph~leni} ordu a~ 
tiği gibi ba ası " '> y~rdu.. .ad~n "ey~ eıl-.ek oll'\1ası fR\'• - Bazan uza)( ara ırldiyorum . ge- Bu meseleye bilfıhnre, is halci .L. 
devresi. uzun olacaktı ,-e onduh ~u: ler<li. . zıh e<fılmemıştf. Fakat Sesil, mii- rlklyorum. • -

d a a 1, .1 d U 1 S 1 tan sonra avdet etmeğ 1 münasip ıör-kk k Parisin hava.sın an · O gUnil takip e en 1 n eı, · esı racaat edince, bir erk~k tercih e- - Zarar yok, acelemiz yok ya.. d'" 
ha la b" ·ere c..ntürmel( U.zınıgele- frin. ıstrrıaplı oldu. Giindelik lşl~ri deceklerinı' hissetti, Or," 'aı1 r.

11 
~en· S 11 k b 1 b . u. hava ı ır ) eov Se •1 ötede :r v "b" d ır na n " • e a u mec uriyetinde kal-

cekti. Daha şimdiden. 51
' makine bir insan g~ 1 )l\pıyo~b.u: r U· disinden hüsnü hizmet vesikası sor· r.ıı~tı. Bu suretle de jj aran;ıak j . 

beride iş aramda başJamıştı. d' . . şilncesi ''e ruhu onmuş gı. 1 1
: 

1
' muşlardı. çin daha ~ok vakti olacytı. Fakat 

Arkadaşı SUzan ge1ip ken. ısını Bir müddet sonra kendıne ış a- ...:.. Yok, de&i. )alnız diplomam kız yemek ücretinden b:ıh .. edince 
• t• cu"phesiz tahkıkatın ramag· a ko,·uıau. Komşusu madam ''ar. komsusu madam duymamazlıktan gUrmemış ı. '-' ' ,. • . · • k ' .,. 

nff netice \•ermesine ra5 men Goofrôa gazetelerın ılanat ıs- Adresini aldılar. Delki de nütri· ;teldi. ~sll itiraz etti: 
:~~k~ krv bir cani gibi telakki et- rnrnı dikkatle o~uyordu. İki defa yölerin nezdinden kofulduğunu bi- - Eğer ttöylemetsenl7., :leili. ifa. 
tftf f~ln SUıan ontJttla görU~meğe ı.endisinin yapabfleceği işler bulup liyorlardı. JJu hicabı bütün haya· imi etmem. 
cesaret edemiyordu. Sesllin ICofuİ· ta,·siye etti: tında sürükliyecek miydi? ~e ya. O ıaman, madam Goilfrua l<aca-
duğundan birkaç tün sonra h~!a: _ Sen DenlCle bir iş varmış matml· pacağrnı htımfror&u. Son parası bit- sına göz ederek Sesile: 
lığını behane edfp gelemiye~egını 1 Koloinp tifr git.Aeniı.. meJC fttere Jdi. Komşusu madam - Si~e, dedi, bir ~Y itiraf ede· 
bildiren bir me~tup göfıdernuşd. ze $esil gitti, tram,·aya bindi n Gı>dfrtla, Sesilfn, ikttsat yapmalc ceğim .. Hatırlıyor mu,unuz bir aralık 

Bu suretle ıavallr kızın ha)·atı~:~ Loran ubun lmalAth&ndine ~Jfnte ni;:retfJe akpm Ytme~leırhti ytflt~. kocam hastalanmıştı. 
her ter artık bitmişti. l\lettuk ' 

Endişe 

i 
Bir sabah. kapıcı Sesile bir me • 

up J?etirdi. 

Mektupta oylc bir başlık varlı ~ 
Slorrol ıtı-iyat miirsscscıl. mi. 

ııo11ne 111alıdı111ıları, vr lıoİ.İlm 
R. Ciiyonnc ve ) . l)o le'. maJaza w 
yımluıneler Paris, Pdit /U.1111. Aiıt 
X·a~ 79, telefon : Proıar: ~ ]{) ,...:, ltf. 

Sesil üç ~efa bu başlığı 
sonra mektubu açt ı . 
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Mahmut Esat Beyin çıkardığı mesele 

Türk masonları ve 
milliyetperverlik 

" Elimden gelse bütün masonları 
tutar, birer birer ipe çekerim .. ,, 

Bu cümleyi hukuki bir mütearife hakkında 
konuşulurken sabık adliye vekili Mahmut 

Es at B. sarf etmiştir 
M. Kemal B. ve şair AptUlhak Hftmit B. ne diyorlar? . 

Sabı:k Adliye vekili .:\tahmut Esat 
R bir müddet lstanbuldn gazetecilik 
yapmak istemiş, bir gazeteye bazı im-

1 zasrz makaleler yazmı~,ondan sonra 
(Sol) isimli bir gazet~ neşredeceği 
şayi olmuşsa da tahakkuk etmemişti. 

Ondan sonra lzmire giden vr Kuş 
adasına civar arazisinde vakit geçi
ren Mahmut Esat bey, (Anadolu) ga. 
zetesine inkılap ve demokrası hakkın 
da bir makale serisi yazmış, bu ardda 
masonlann aleyhinde de bulunmuş. 

tu. 
O zaman, bu aleyhtaı-ane neşriya

ta lzmirde 'Milliyetperver birmason
ılmzasile kuvetli bir cevap l'erilnıi~ ve 
lzmirde oldukça akis ,.e alaka uyandı
ran bu hadise, Istanbulda ve başka 
yerlerde fazla aH\ka uyandırmştı. 
Ukin son günlerde bu haber İstan
bul gazetelerinin sütunlanna akset
miş ve :>ine ayni sütunlerde Türkiye 
mnsonlan rüesasından bir iki zatın 
beyanatı çrkmıştır. Du beyanatta 
müşterek olan nokta sabık Adliye ve
kilinin hiç bir tetkik l'e tahkika lüzum 
görmeksizin bu hiicumlan yapması

dır. 
Tüııkiye masonlannı mahvetmek 

için (Karaburun) isimli köpeğinden 
daha yUzlerceslni kaldıracnğını söy
llyen sabık vekilin - tahkikatımıza 
nazaran - mason düşmanlığı daha 
gençliğinden ve lsviçrede bulunduğu 
7.Rmandan başlamıştır. Bs::ısen Js
viçrede umumiyet itibarile masonlar 
aleyhinde uyandırılmış bir cereyan 
vardır ki Mahmut Esat bey de hu
nun tesirinden kçndisini kuı1arnrna

mış addolunmaktadır. 
Bir al\şa.m refikimizin yaptığı mev

suk tahkikata göre .Mahmut Esat 
bey hu aleyhtarhğı Anknrnda muh
telif vesilelerle göstermiştir. 

Ezcümle bir gün Ankarada meb'· 
uslar arasında bir kanun hakkında 
görUŞUrlerl<en ltalyan ceza kanunu 
dolayısile meşhur hukuşınas Yo
kotun 'Vazettiği (bir bigünah yakmak· 
tansa bir cani kurtulsa daha iyi o
lur.) mtttearifesi mevzuu bahsolmuş, 
o zaman Mahmut Esat bey fena hal
de hiddetlenmiş 'fe ŞÖ> le bağırmış: 

- Bu esası koyan mason değil mi'! 
El.imden gelse birer blreı hiitün ma
l!l01l1Qıf'l ip~ çekerim. 

Biz dedikodu Uzerine gerek üstadı 
Asam l\L Kemal beyin. gerek snbık 
nstadı!zam Servet Y esarl beyin be
yanatmı almış ve sütunlerimizde neş
:retmfştlk. 

Mason ma.ha.fillnde bu mUfrlt hU
emn ve tccnvil-zlerln her hangi bir 
.Umrenin telk.Jnl ile değil, Mahmut 
Esat beyin kendi nam ve hesabına 
yaptığı kanaati Mklmdlr. Sabık bir 
vekfl ve güzide bir hukukçu olnn bir 
gencln tetkikata lüzum görmeksizin 
b(Syle tecavüzlerle birçok vatan e..-ıat . 

tamu rencide etmesine karşı tee sUr 
khar edilmektedir. 

M. Kemal Beyin beyanata 
Türk masonluğu Ustadıazamı ope· 

ratör M. J{emal bey ~u beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Sözlerim bazı gazeteciler tara
fmdan yanlış anlaşılmış. Ben (l\tah· 
mut Esat beyi 'Nirk masonluğunun 
ayni zamanda milliyetçi bir şekil ol
duğunu takdirden aclz görüyoruz.) 
demiştim. Bu elimle bazı gazeteler
de (kabinedeki aczi) şeklinde inti!==ar 
etmiştir. Bu hususta hiiklim ,·ermek 
efkarı umumiyeye aittir. Blnaenıt · 

leyh ben bundan bahsetmedim. 
1'ilrk masonları memleket l'e mil

leti Mahmut Esat bey lrndar sever· 
ler. Mahmut Esat beyi hu yanlış 

telalddye e,·keden c;ebebi bilmiyo
rum. Fakat masonların içtimai ,.e in-
88.nf cemiyet içinde ctcnıhte ettik-
_Ierı mzlfelerln her halde l\1nJ1mut 

Esat beyin telft.kki ettiği şekilde ol
madığını masonluğun idealini az çok 
bilenlerce meçhul değildir. ~ta,.o;on
luğu mezhep telfıkki etmekle çok ya
nılan Mahmut Esat Jıeyefendiye sa
dece diyebilirim ki masonluk bir mez
hep değil, ilmi, hakikate erişmek 
için \•asıta tanınmış bir teş(>kküldür. 
Ilir sakaf altında muhtelif mezhep 
,.e milletlere men~up olanlarla elele 
yürüyen masonlar milliyet mefhumu
nu ortadan kaldıran iter hangi bir 
fikir etrafında münakaşa bile kabul 
etmezler. Masonlukta beynelmile· 
liyetten gaye ayni ideali takip ve 
müşterek prl')lsipleri tatbik ve bu su
retle müştereken insaııiyetin yüksel
mesine çalışmaktır. Bu bizi milli
yet ve vatan hislerinden tecrit ede
mez. Maalesef söylemiye mecburum 
ld Mahmut Esat bey efendi masonlu
ğun beyıllelmilel ve alem:.Umul olma
~ı manasını çok yanlış anlıyor. Veya 
tezlerinin müdafaası için kasti ve 
çok hi i bir müdafaa vasıtası ü.'ti
mal ediyor. Mahmut Esat bey ma
sonluğa hücum için milli hislerimizi 
rencide edecek tarzda idarei kelı'im et 
m(!JtlİŞ olsalardı kendileri ile gazete 
. Utunlannda münakaşayı muvafık 
bulmazdım. Kendilerinden, düşün

dUklerinden tamamen ayrı bir i tika
mette yürüyen Türk ma-onluğunun 

milliyet hislerini öldüı en bir teşekkül 
olduğunu iddia ederken ız·an ve in-
uftan ayrılmamnlnrmı rica ederim.,, 

AptUlhak HAmlt B. ne diyor ? 
Masonluk aleyhinde ~ıkarıl::ın de

dikodular hakkında fikir ve mUtale
a.sını soran bir gazeteciye Sairiiızam 
Abdülhak Hfımit bey demi:;ıtir ki: 

" Babam ve büyük ağabeyim ma
sondular, fakat bu intisaplnrını ben
den ~aklarlardı. Bu teşekkül hakkın
da fazla mah1rnr..tım yoktur. Fakat 
sabık Adliye vekili Mahmut E~at be
yin söy,lediklc.:ini cfoğru bulmuyo-
rum. 

Ben öyle ı?nn~derim ki masonluk 
uhuvveti ınsaniyedfr. Bunun gaye i
nin insanlığa hi1.met etmek olduğunu 
zannediyorum.,, 

TUrk yükseltme cemiyeti 
l\la.c;onluk hakkında ~aki olan mü

nakaşalardan anlaşıldığına ve dün 
alakadar makarnat nezdinde yaptığı
mız tahkikatta öğrendiğimize naz.a
ran lstanbulda (Türk yükselme cemi
yeti) Unvanı altında tesçil edilmiş 
bir cemiyet vardır. Cemiyetin re.:.rni 
ismi de budur. Uç ene kadar bir za
man evel tesçill esnasında her türlü 
kanuni merasime tAbf tutulmuştur. 
Ala.kadar mnkamata vaktile beyanna 
me veren cemiyet idare he-yetinin ha· 
şında da meb'us Edip Servet bey bu· 
lunmaktadır. Bir cemiyet sıfatile 
yaptığı içtimalar zabıtanın trnntro-
1 u. mürakabesi altındadır. ".\faama· 
fih Türk yükselme cemiyeti, her cemi
yet gibi a.zası arasında toplantılar ya
pabilir. Ancak. zabıta mlirakabe et · 
mek istediği zaman mümananta ma
ruz kaldığı takdirde kanunt takibat
ta bulunur. 

KaAıt fabrikası 

lstanbulda açılmaıı düşünülen 
kağıt fabrikası için tetkikata 

devam olunmaktadır. Bir kiloluk 
kağıt imali için 20 kilo tatlı suya 
lüıum görülmektedir. Bu itibarla 
fazla tatlı isuyunhtiyaç vardır. 

Bir milddet evyel Küçüksuda 
bir kağıt fabrikası açılmış fakat 

su kafi gelmediği için faaliyete 
devam edememişti. Şimdiki hal
de lstanbul civarında ve ormana 

yakın münasip bir yer aranmak

tadır. 

Günün Haberleri 

Terkos 
Nihayet yola 
geliyor mu? 

M. Kastelno Uç ayda yapacağı 
tesisatla gUnde 4 bin ton faz
la su temin edeceğini söyllyor 

Terkos şirketi hükümete ye
niden bazı tekliflerde bulunmuf
tur. Bu teklife nazaran hükümet 
tarafından verilen iştira kararı 
tehir edilirse şirket derhal yeni 
tesisat yaparak şehrin su ihtiya
cını temin etmiş olacak
tır. Ş·rket müdürü M. Kastelno 
yakında Ankaraya giderek yeni 
teklif etrafında alakadarlarla te

masta bulunacaktır. 
Dün kendisini gören bir mu

barririmiıe M. Kastelno şu be
yanatta bulunmuştur: 

"Elli sene evvel yapılan tesi
sat tamamen mukaveleye muva
fık o!up kemali dikkatle yapıl
mıştır. Fakat bu mukavelenin 
60 sene evvel yapılmış bulun
ması bugünkü asri şehrin ihti-
yacatma kafi gelmemekte ve bu
nu gören şirket~miz üç sene ev-

vel hükumete bu mukavelenin 
ihtiyacatı asriyeye g&re tecdit 
ve tesisabn tebdilini teklif et-
mişti. Herhangi şekilde su me
selesinin halli pek çok zamana 
mütevakkıf olduğunu ve üç se
nedenberi sürüncemede kaldığı-
nı ve halbuki hergün şikayet ve 
dedikoduların bitmediğini gören 
şirketimiz hüsnü niyetini göster-
mek için evvelce hazırladığı bü
yük projenin ilk kısmını teşkil 
eden ve müstacelen yapılması 
lazım gelen bazı tevsiatı havi 
küçük bir projeyi hükümete tak· 
dim etmiştir. Bu teklif bükhme
tin iştira veya ademi i,tira ka
rarına hiç bir suretle muarız 

değildir. Ancak bu karar her
hangi surette tecelli ederJe et-
sin mutlaka şehrin derhal müh
taç olduğu ve yapılmadığı tak-
dirde külli zararları mucip ola· 
cak bir tesisattır. 

Bu tesisat azami üç ayda ya-

pılıp bitecek olan .bazı tevsiat
tan ibarettir ki şellre yevmiy., 
dört bin ton fazla su isalesini 
temin edecehtir. Düşününüz ki 
bütün Ankaranın yevmiye su ih-
tiyacı dört bin tondur. Bu fazla 
su sayesinde şehirde günün her 
saatinde su bulunacak ve gece-
leri semt semt kesilen sular ar
tık kesilmiyecektir. Binaenaleyh 
bugünkü şikayetler kısmen bit-

miş olacaktır. 
Bu t~sisat mukabilinde hükü

metten hiç birşey istemiyoruz. 
Tarifeye zam istemiyoruz. Mu
kavelemizde tadilat istemiyoruz. 
Yeni hiç bir talebimiz yoktur. 
Yalnız hükümet bakkı iştirasını 
kullandığı zaman bunun için sar
fedilecek parayı da ayrıca bize 
tediye edilmesini veyahut bu 
parayı itfa edebilmek için hakk, 

iştirasmı 937 den itibaren istimal 
t>tmesini teklif ettik. Gayemiz 
şehri müstacelen susuzluk der
dinden kurtarmaktır. Herhangi 
şekilde bu müstacel tev.siat ya
pılmak zaruri ve elzemdır. ' 

Ben şahsen Türklerin ve Tür

kiyenin bir dostuyum. Onun için 
bu memlekete hizmette bulun

mak isterim. 

inhisarJarda 

Müskirat inhisarında 
Müskirat ınhisar idaresinin 

piyasadan yeniden üzüm satın 
alacağı anlaşılmaktadır. 

Reşit Saffet ~ey 
Bükreşteki parlamento kon

feransına iştirak eden murabha
sımız Reşit Saffet B. dün şeh· 
rimiıe dönmüştür. 

• o 
{ Vakıt] ın Tefrıkası 

No.: 72 Hz. ISA 1 

Nakleden. 

ömer Rıza 

• • 
Halkın fakir kısmı ile seyyar esnafın 

ekserisi mesihin taraftarı idiler 
Yağmurların yağmaması yüzünden mahsul 
alınamaması fakir sınıfları yese düşürdü
ğünden isanln ikinci gelişi bekleniyordu 

Sameri Simonun kıyamından ve( 
kıyamının ba.stırılmasrndan sonra la 
kat onun 37 senesinde ölümü.nden bir 
kaç ny en·el, imperator Tihuyüs bi· 
rinci Herod Agripayı hapsetmi~ti. 
Agripa Roma "arayında bir tufeyli 
olarak yaşıyordu. Kendisi bir gün 
Kaligola ile bir köle önünde. impera
torun bir an evvel ölmesini hahişle 
beklediğini söylemişti. Bu sözler im
peratorun kulağına varmış ve bu
nun neticesi olarak Agripa, en fa. 
kir adamlarla birlikte t.kencelere 
uğramıştı. Onun maruz kaldığı 
bu muamele, bin bir mübalağa ile 
l<'ilistine vardığı zaman Hcrod ha
nedanından bir mesihin çıkmasını 
bekliyenler, onun masum n allah 
yolunda ezaya uğrı;>an nıesih oldu· 
ğunu söylcmeğe başladılar. 

Fakat Agripanın ıstırabı uzun 
sürmedi. Onun dostu Kaligolanın 

tahta çıkmas! ile kendi serbest bı
rakıldıktan başka ona, hapishanede 
kollanna bağlanan demir zincirler 
ağırlığında altın zincirler hediye 
etmiş, sonra onu yahudilerin başı

na hükümdar tayin eylemişti. Agripa 
Filistine döndükten sonra, yahu • 
diler de onu aynca hül~ümdar ilan 
etmişler fakat bu hareket lskt>nde· 
riye yahudilerinl a)aklandırmış ve 
bir takım kanlı hadiselere sebebiyet 
vermişti, bu hadiseler Suriyede ak· 
!'ltilameller tevlit etmişti. 

lmperator Kaligolanın 11 sene
sinde l'efatı. yahudilerin kıyamına 
mani oldu. Bu deli imperatorun hey
keli Kudüse rekzedilrnlş ols:ıydı. 
lhtillil muhakkak vukulmln<'.nktı. Fa
kat i mp~ratorun ansızın ölUmü u 
teşebbüsün ileri gitmesine mani ol
duğundan kıyam durmuştu. 

lmperator Klodiüs'ün tahta O· 

turmasile her tarnfta sükunet te
sis edilmiş, ) kendcriy~deki yahu-
dilerin Suriye ve yukarı Mısırdan 
gelen yahudi mohacirlerile ihti-
latları menolunmuş, bu sırada kı
yam eden ynhudi Ele'azann tara
fından gÖnderilen elçilerin halk 
ile temasına imkan bırakılmamrştı. 
Ele'azann çeteleri dıı.ğlarda n ~öl
lerde Isanın avdetini beklemekte 
idiler. 
Birinci Agripa, ıslahihal etmiş~ 

Adliyede: 

Müddei umumi 
Kenan B. 

DUn Geliboluden geldi 
Bir müddet evYel mezuniyet 

müddetini geçirmek üzere Geli
boluya giden lstanbul müddei
umumisi Kenan bey, dün Istan
bula dönmüttür. Bugün maka
mına gelme!'!İ muhtemeldir. 

Mübadele ihtilafları 
Muhtelit mübadele bitaraf mu

rahhaslarından M. Rivas bugün 
izinli olarak memleketine gide-
cek, fakat Türk-Yunan murah
has heyetleri arasındaki ihtilaf
ları diğer bitaraf ao:alaı halle-
deceklerdir. 

refli ve kıymetli bir hükümdar gibi 
h.lreket etmiye başlamış. J{ ud iisteki 
tahkimatı taln·iye ettikten başka as
keri kuvvetlerini arttırmış, sonra 
şark prenslerinden müteşekkil bir 
kongre toplamak istemişti. Uomah
lar bu kongreyi, en imha şekilde da
ğıtmışlardı. Mesihlik davasına kı· 

yam eden Eleazar, hiristiyanlara 
karşı en şiddetli hareltetlerde bu
lunmayı icap ediyordu. Zebedinin 
oğullaıından biri baş kfıhinlik taçı

nı başına koyarak {t ilere iltihak 
etmiı:. \"C hiikümet askerlerinin clınc 
dü~müş ve derhal kaltolunmuştu. Hi
ristiyanların an'aneslııe göre J>iyer, 
yakalanarak hapse atılmış, fakat 
hapi ten bir meleğin yarclınıile kaç
mıştı. Fakat Ağripa. bu mucize:d 
askerlerinin gafletine atletmekte idi. 
Bu askerler Mesihlik dnvasile hare
ket edenlerin tesirine kapılmış, l'i· 
yerin mahpus iken ileri sürdüğü ke
hanetlere baş eğmiş ve bunun neti
cesi olarak onu salıvernıişti. Ağripa 

bütün hapisane muhafızlarını idam e
derek onlara ihmalleıinin cezasını 

verdi. 
Kay~erin dostu 'fe llomalılarm 

muhibbi olan kral Agripa miladın 
l4 senesinde vefat etti. ltoma sarayı, 
Agripanın oğlu ikinci Agripadan şUp 
he ettiği için Filistin Yunanlılaş

mış bir yahudi olan 1'iberyü Appan
dere tevdi edildi. Fada bu yahudi 
valiye yardım edecekti. Yahudi vali, 
yahudilerin yardımilc .Mesihin taraf. 
tarlarını yakalamağa ve hapi aneye 
atmağa. yahut onları tehcire de
vam etti. Halkm fakir kısmı ile sey. 
yar esna fın ek!"f'ri i , ı ı:ısı tn u.ra.f 

tarı idiler. Fakat bu tedbirler mü· 
him bir semere vermemişti. Çünkü 
lsanın taraftarlarına karşı yapılan 
takibat onun başladığı hareketi öl
düremiyordu. Bilaki bu sıralarda 
yağmurların yağmaması yüziinden 
mah ... ul alınamaması, fnkir sınıfla. 
rı büsbütün ye e düşürdiiğünden bun 
lar l\fesihin ikinci gelişini beldemcğe 
başlamışlar ,.e onlaı ın bu intizarı 

boşa gitmemişti. 

Çünkü tam bu sınuJa (Pol) un 
dostu veya aşınası olan 'l'eudas na
mında biri zuhur etmiş, ikinci lsa 
olduğunu söylemiş ve yahudileri Er
den vadisinden çöle çıkarmağa hazır· 
lanmıştı. Fakat Teudasın teşebbüs
l~ri keşfolunduğundan hükunıetin 
süvarileri hicret edenleri yakalamış 
ve bunları kısmen katliflm etmiş. kıs

men derdest etmiş, ve betbaht 'l'eu
dns parça parça edilmişti. 

Yine bu sıralarda isyanın iki mü
him lideri olan ve lsadan evel isyanı 
ilan eden Judasın iki oğlu Yakup ve 
Simon Romalılann ellerine düşmüş
ler, yahudi vali Tiberyiis bunları da 
zahmetsizce salbetmiştı. 

Tiberyüsten sonra valilik Kunca-
nusa intikal etti. 

Filistin: teşevvü~ içinde idi. Halk, 
is,.,.al ordusuna tam::ımile düşman· 
') O 

dı. Düşmanlık o dereceye varnu~h 
ki, hükumet memur!arı Kudüsün 
tam kapıları önünde soyuluyol'lar, 
ve Romalılar bu hareketlerr mukabc· 
le ediyorlardL 

(Bitmedi) 
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Gençler tema!ja gurbundan: 1 MAJi ~ sinemasında 
Birliğimizin senelik içtimaı 16 C O N R A D V E i D T 

teşrinievel cuma günü s~at (11) de Tamamen Almanca sözlü ve 
Sultanahmetteki merkeıınde yapı· şarkılı 

lacaktır. Bütün azanın o gün içti-~ Bölük 
mada hazır bulunmaları rica olunur. Son . 

Heyeti idare namına ( Dıe Letzte Kompagnıe) 
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Halk Musiki cemiyeti 
Düşünüyorlar? Bir perde· A V U K A T YHaz. aa.n ı 
Ge nç ler Neler 1 1 

Amatör musikişinaslar Halk musiki
sinin inkişafı için nasıl çalışızorlar 

ilk komedi 
At yarışlarının dofturduOu 
heyecanı hiç bir vasıta 

do§uramaç 1 1 Geçen sayımızdhn mabaat ] kağıt alarak hir şeyler yn1,ar S:ı1a-
Ben kalbimin derinliklerinden Sündüz (Salamonu görerek yedn- mona döner) llnydi Lıunu imza et. 

yükselen ve bir hUmma nöbeti ha- dan fırlar ve Salamonun yakasından Salamon - Paralan beraber ala-
linde \'ÜcudümU saran he,·ecan i- tutar.) rnğız değil mi? 
çersinde at yarışlarını seyr~derim. ~ündüs - .l\'a işte a\·ukat efendi Mehmet - Evet evet sen imza et. 

Fikirler inkişaf ettikçe mede- benım pa_ralarımı alan budur (Salamo- (Salamon im1..a eder) 
niyetin yeni ufukhırı açılıyor na sopa ıle ,·urmıya başlar). Seni gidi 1\lchmet (Sündüze hitaben) -
renk renk elbi eler giymiş deli- dolandırıcı seni ver bakayım paraları. Sem de imza et. 
kanlılar, ihtiyarlar çocuklar bir Salamon - Ay ay ayaklarım ay Sündüs - O da ne d~mek oluyor 
akın halinde koşu' meydanlarına ay arkam. Vur be uğursuz oğlu uğur- oğlum. 
dökülüyor. Ben de i"te onlar gibi- suz. • Mehmet - Sana seııedi ver:!'Ceğim. 
ylm. Koşu meydanı~ı bir sarhoş Sündüs - Seni gidi yalancı seni Sündüs - Hah aferin oğlum. 
kelebek gibi gezer al, mor, kır, do- yabenim paralarımı ver yahut da beni Mehmet (Kendi kendine) - Şimdi 
ru, ynğız ntlarn \'e onlann kara, al. uf erini görür ·ün. 
elfı., sürmeli gözlerine acı acı kiş- Salamon (Mehmede ~arı1ır) - Fa- Sündüs - Uyle amma oğlum ben 
nemelerine hayran kahrım. Bu na bak avukat efendi gözünü seve}im imza atamam, al mühüriimü bas (mil
bakış beni muhayyel semalarda; beni bundan kurtar. hürü l\tehme<le verir Mehmet mühil· 
başka fllemlerde gezdirir. Ceddi- (Bu sefer Sündüs Ali Riza Beyin rü kağıda basar) oldu bitti. 
min kahrnmanlıklan, binicilikteki yakasından tutar) - Ankat efendi Salamon - Ne oldu? 
meharetleri gözlerimin önünde benim paralarımı bundan al. (Al! Rıza Mehmet (Okuyarak) - Yekdiferl-
can bulur. At yarışları bir kuvve- ne yapacağını şaşırmıştır. ) mizden hiç bir alacak vererek olma.. 

Halk Musiki cemiyetinden bir grup 
tin ıslahına en birinci medardır ve Salamon _ (Mehmede) Bana bak dığmı ve a~mış olduğumuz davadan 
ayni zamanda cümhurb·etin ru- a\·ukat elendi beni müdafaa etsene feragat ettiğimize dair işbu senedi 
huna uygundur. Bu vasıta ile dir ki, ne duruyorsun. Haydi be a\'ukat efen- imza ediyoruz. Halle muslld cemiyeti, eski Darü

leUıanın - şimdiki konservatuvarın 
_ lllğvolunan şark şubesinin tale· 

beterinden bir grup tarafından ku

rulmuştur. l\tüesslsi Mahmut Vedat 

beydir. 
Cemiyetin merkezi Şehzadeba -

şmda, Letnf et apartımanının C. 
B. F. Fatih ve Beyazıt kaznlannın 
bulunduğu kısımda ve C. H. F. nm 

himayesindedir. 
Hnlk musiki cemiyetinin azası 

bugün için seksen üçe baliğ olmakta-

dır. 
Para mukabilfnde hususi veya 

umumf bir yerde san'atını gö.steren 
aııs1nm aaalık sıfatı - cemiyetin esa

si ve dahili nizamnamelerinin hü • 

kfimlerine göre - sukut etmektedir. 

Cemiyetin nizamnamesine göre 

gaye51: halk musikisinin tamimi 

şeklindedir. Cemiyetin verdiği 

kooserlerde Halk muskis ine daha 

faz1a yer ayrılması ile bu gaye teyit 

ediliyor. 
Cemiyet bugünkü şekli ile gayesi· 

ne v4sıl olmuş denilebilir. Azası

nın büyük bir kısmını mesleklerilıde 
keMlilerlne birer me,·ki teminine 

muvaffak olmuş serbest meslek sa

hibi gepçler teşkil ediyor. Hanım· 

lar bu cemiyette hemen hemen 

aza mevcudunun üçte ikisine baliğ 
oluy~rlar. 

Bu cemfyet1e 1 da re heyeti tek-
nik mese1elerle uğraşmaz. Idare he

yetinin riya.setinde iki senedenberi 

Rauf Yekta Bey bulunmnktndır. 

1 Gençlik Haberleri f 
izcllerJmlz çalışıyor 

Türkler hayvan beslemekte de diğer di ne su ·uyorsun. Salamon - Anlam::ıdım ne dedin? 
milletlerden geri kalmıyııcaktır. Me- Mehme-t - (cevap vermez) Sündüs _ Gözün kör olsun. 
deniyet semalannda bir şimşek Salamon - (Cebinden para çıka- Ali Rıza (Memnun fakat :Mehme-29 teşrinievel cümhuriyet bayra

mına iştirak etmek üzere Anka
raya gidecek olan izcilerimiz çalış-

~i~i ~er . i"ıleme yayılacaktır. Ilunı:~ rır) avukat efendi gözünü &!\'eyim de kızmı~ gibi yapar) 
ıçındır kı, at yanşlarını horoz do- al yirmi lira daha haydi beni kazan- Sündüs - Ayol nedir başıma ge-

mıya başlamışlardır. Öğle ve ak- ğüştürmelerinden ziyade severim. dır. tenler. 

şam istirahatlerinde (mızıka ta- Horoz döğüştürmeleri de oldukça (Diğer taraftan Sündüs bunu gö- Salamon - Eyvahlar olsun mah-
zevk verir Yn at yartşlıırınm vere- rUnce o da Ali Rıza beye) a nyol a\'U· voldum. (Salamon, Silndüs Mehmeıle 
~eği zeYki tatmin edemez. Bu nıüna- kat efendi istersen daha para vere);m hücum ederler kt\ğıdı almak isterler 

kımı) büyük bir gayretle çalışmakta
dır. Diğer izciler ise oynıak be);. 1 

nin nezareti altında yürüyüş talim 
]erine başlamışlardır. Genç izciJeri
mize mu,·affakıyet dileriz. 

sebetle at Ynnşları ile horoz dö- al otuz Ura. fakat Mehmet vermez knvga başlar. 
ğüştürmeleri bir yolda gidt>me7d Salamon n.rttınr. Sündüs arttırır. Mehmet kend! kendine ( Fena 

Ayaş: Sinan <Jğ/u Mclırnel Necati .. Nihayet bütün paralan bite:-. Para- mı yaptrm işte ikinizin de 

iki rekor 
(Istanbulspor) futbolde nasıl bü

yük varlıklar gö teryorsa atletizm 
sahasında da büyük muvaff a.kıyetler 
kazanıyor. 

1 
lar arasından senet de çıkar. Mehmet davanızı hallettim) ((°zerine hücum 

Geçen haftaki bilmecemiz 1 bunu görünce onlara belli etmeden se- ederler Mehmet dışarı ka~arke~ per-

Ckçen haftak· b"I miz Kanlıca nedi alır. de kapanır). 
ı ı mece ıı.• h D · • d" •1 · idi. 1ne met - urun şım ı mese eyı 

Doğru halledenl ·n takdir vara- ben halledeceğim. 
kalnnnı perşemoo ;f~ıeri Vakıt mü· Sündüz - Sen mi estafurullah es-
sabaka memurluğundan almaları ri- tafurullah. 
en olunur. Ali Riza - Nasıl halledeceksin? 

San siyahlıların yiizHnii gii1dü. 
recek yeni bir rekor kıran (''eysi) 
bey son atletizm müsabakn1arın-

da disk Ye güllede kendi rekorlarını -r:============]~-
birer daha kırmıştır. Yeni bilmecemiz ~ 

Gülle rekoru (12,45) ten (12,5S) Yeni bilmecemiz şudur: 
e çıkarılmıştır. 188 zin nısfı nedir? 

Disk rekoru ise (40) metreden Doğru hnlledenlere birer takdir 
(40 5 ~O) santim atmıştır. varakası verilir. Beş takdir vara-

Ali ticaret mektebi açddı kası tophyanlar muvazzah adre<;· 
10 teşrinievel cumartesi günü lerini havi kfıt;rıtla beraber \•araka-

(Ticaret mektebi) ders icrine başla- larını Yakıt miisabaka memurluğu
mıştır. Uu sene mektebe her sene- na göndermelidirler. lsimleri ve ka
den fazla talip vardır. lltı vaziyet zandı:kları hediyeler bilahare ilan 
karı;ısında mektep idaresi c'uhul eclilecektir. ·······················································---· imtihanı yaparak kazananları mek- mu\'affakıyet dileriz. 
tebe almıştır. Yeni Ye e.:.ki talebeye Haliç idman klUbUnUn futbol 
muvaffakıyet dileriz. takımı Eskişehire gidiyor 

Haliç idman klUhUnUn Haber aldığrmıza göre (Hali~ 
senelik içtimaı ldman) futbol takımı Yakında Eski-

9 teşrinieve1 cuma giinü (Haliç şehire giderek birkaç maç yapa-
ldman) yurdu senelik içtimaını ak- cak1ır. Kafileye oymak bey1eri-
1etmiş ve bir senelik faaliyet progra- mizden (AJi J\lohsin) hty refakati 
mını okuduktan sonra yeni idare he- edecektir. Sporculara gü~l seya-
yeti seçilmiştir. Yeni idare heyetine hatler temenni ederiz. 

r.ıtle mafC\·k ınakaına 

Mehmet - Siz meseleyi bana bı~ 
kın beni hakem ta};n ediyor:5unuz ya. 

Salnmon - Ediyorum iki y:ozum. 
Mehmet -Sen sus lmnşma. (Meh

met masaya gelir evnlce aldığı sene
di cebinden çıkarır) 

Salamon - (Bunu görünce se\•in
cinden deli gibi olur) na, na işte be
nim imzam orada. Kuzum avukat 
t>f endi onu bana ,·er. 

Siindüs -A, a, nyol benim ~nette 
nereden çıktı. (l\fehmedi kandırmak 
ister) Bana bak oğlum benim iki dir
ht:m bir çekirdek oğlum, cici cici şe
ker oğlum onu bana ver o fena ben 
sana para ,·ereyim. 

Mehmet (Gülerek) - Görclün mü 
kocakarıyı beni ufak çocuğa l~nzetti 
knndırmak istedi peki peki. (Masada 
duran paralan alarak çekmeceye kor 
ve kiUtıer. Anahtan cebine atar 
diğerleri ne yapacak diye hayretle , 
bakmaktadır. Mehmet masndnn biri 

R iT T 1 

lzmtrde kollej 
Bu sene açılması için hazır

hklara başlandı 
lzmir muhabirimudcn: 
lzmirde bir Türk kollejinln &ÇJI· 

ması maarifçiler arasında epey za
mandan beri me\·zuu bahis olmakta 
idi. 

Tasan·ur halinde olan bu teşeb
büsiin tahakuku için son gnülerde e.: 
saslı bir cereyan başlamıştır. Ko
lejin teessüsü için lfızım olan serma 
yenin bir kısmı ted!\ı·ik edilmiştir. 

l\faamafih otuz bin liradan ibaret 
olan bu paranın ihtiyaçlara tama
men tekatbül edemiyeceği tahmin 
edilmektedir. Mektebin dershane ve 

yatakhaneleri için zaruri olan leva
zımatın tedariki hayli bir mebJlğ 
ile kahil olabileceği he np edilmiştir. 
Ve ne suretle mUbayaa edilecekleri 
kararlaştırılmıştır. Lftlıoratuvarla· 

nn tesisi gibi hususatta maarif ve
kflletinin yardımı temin edildiği tak· 
dirde kolej muhakkak açılacakbr. 

Tefrika 

No. :29 üizli Kuuueııer icin~e 
'

TecrUme' 
eden: 
Doğan 

Yıldız 

arzettim. 
Tafsilatını mütalea etmek icin tah
tczzcmin odama gitmek İ ~diğim Si· 

rndn üç rus esiri getirildi. Runla-
1 

kimseler vnsıtasile sh n elbiselerini 
bir nıs küçük zabiti üniformnsile teb
dil etmiş, memleketine mezun en av

det eden bir asker sıfatile Ilriansk 
ya kadar trenle seyahat etmiştir. Ok-

ti. Ilir dakika .. uzun bir dakikadan 
sonra blnalan temelinden sarsan 
bir patlayış.. Makinistin karısının 

gözlükleri hamya fırlı) or. Beş da
kika sonra ikinci gürültüye munta
zır. 

Ateşe biz de başladrk. Köpeğin giJ. 
rültUSÜ etrafı çınlatıyor. Ilen ken
dimi bir aralık bir çukura atmıştım. 
Buradan altı kurşun biribiri peşine 

k1mt· Bana en yalnn bulunan 
ya o•W "k' Ras vurulmuştu. ıger ı ı rus 

öbetçisi gözden kayboldular. Bu 
n d Golba da görünmez olmuştu. 
sıra a b" • 
Nehre vAsıl olduğum . z~~an .. ı~ım 
nöbetçilerin gürü1tül~rını ışı~tım. 
Boğulmak üzere olan hır . cesedı ~u-
d k. Jardı Golba clıyordu lu: an çe ıyor · 

Y.. k bilmiyen bir adamı 
- uzme . 

ne yapabiJirdim. Du tarafa geçır-
-.=. l t Fakat ayaklarım mr.;e ça ış ım. ( oWO 

nehrin dibine yetişmedıg1 zaman 

i d bu Rus ka"·bo)du. Uere-suyun iÇ n e .J 

ket ki sizin askerler zamanında ye-
tiştiler de onu sudan çrkardıla~.. . 

Bin müşkülatla Rus cana getırıldı. 
Biraz da rakı iç.irdik. 'l'am aklı b.a: 
şına geldi. Ertesi gün bu rus zabıtı 
de üsera garnizonunu boyladı. 

Brlansk silôh fabrikasının 
atılması 

Ol Mazur ııne mer.dana ~ıştı. 

Yan yoldan kendisınf istikbal et
tim. Çok miitcccssis bir halde idim. 

Mazur: 
- .Alemde eğlenceyi görmeliydiniz. 

Hem ne kadar da ucuza mal oldu. 
diye be!li sehim1a karşıladı. 

- Ne gibi ucuza mal oldu? .. 

- Kendisine 25000 ruble vadetti-
gım Ükraynalı makinist de ına.ki· 
nelerle beraber ha\'aya uçtu. Viicu
dünden bir parça~k Lıile meydanda 
kalındı. Kendisine 2000 ruble a
vans \'ermistim. işte paranın mü
tt!baki kısmı. Saniyen cenupta Ru:'· 
]arın vaziyetini hiç <le hoş görmüyo
rum. Ru lar cenup mıntakasında 
müthiş bir kuvvet cemetmiş bulunu
vorlar. Ilu hususta tafsilfıt verdi. 
Bu adamın zel>asına hayran olma.1\ 
sırast yine gelmişti. l\ıt'a numarala
rn11, kumandanları, kıt'alarm yer· 
lcstirildikleri me,·kileri birer birer 
erkAnıharbiyc haritası üzerindeki İ· 
zah etti. 

Bu kı~metli malU.matı ben ::;ü-

rın benim mmtakamda yakalanmış 
rus en usları olduktan nr.laşıldı. 

Beni teliişa düşüren bir :malUmata 
bttnlnr \'ac;;ıtasile vakıf oldum. Ruc:-

ıar Mazurdan şüphe ediyorlar;T°ş, 
. Mazurun bizim için çalıştığı Rm;ln-

ra bildirilmiş. Hatta nrianski fahri· 
kasının l\Iazur tarafından tahrip 
edildiğini de öğrenmişler. 

lçim ızlamağa başladı. Bütün 
h1rp müddetince böyle M~zur gibi 
faal bir cnsu tan fazla ist!fade imka· 

nı kalmamıştı. Ruc;;ların eline geç
me i Mazur icin ölüml<' neticelene -
cckti. Tabii ben kendisinden bu 

kadar fayda gördüğüm bir adamı, 
tekrar Ruslar içer"ine, dolnyısile ölii· 
me sevketmeğe ,;cdanını razı olamaz

dı. Bu fena haberden Mazura hiç 
bah etmedim. 

Mazurun silah fnbıil\asını ne su
retle tahrip ettiğini tar iJatile be· 

yan eden rapor: 

Ol Mazur tanıdığı \'e itimat ettiğ' 

raynah makini t ile tanışmış bir 
müddet makinistin e,;ncle mi afir 

kaldıktan sonra makinist ile pazar
lığı ikmal etmiş. Mazur bir aralık 
sh'il kıyafet le rus istihbarat za. 
bitanı ile görüşmüş. yanhş rrnlU
mat ile rus istihbaratını oyalanu~hr. 

Bu müddet zarfında makinist ele 
Jiizumu kadar dinamit tedflrik etmiş. 

Dinamitlerin yerlerine yel'leştiril

mesi için iiç gece kafi gelmiş, bu za
man zarfında l\lazur da makini~te 

yardım etmiş. Dörclüncii gece di
namitlerin ateşlenmesi için hazırlık 
yapılmış. lhtiyar Ukraynalı maki
nist avans parayı l\lazurdan al
dık1an sonra fabrikaya gitmiş. 1\fn. 
zurun elinde saat pencerede bekliyor
muş. Makini tin karısı 'l\lazunın ya. 
nında oturmuş bir şeyler mırılclanı
yor. Dakikalar sayılmağa başlanıyor. 
On dakika .. dokuz dakika .. bir claki
kll .. 

Tam saat onda infilak işitilecek· 

Mazur titriyen ellerile saati tu • 
tuyor, sıkı bir nefes alıyor. Beşinci 
dakika tamam. )kinci bir gök gii
rültüsü dm·arları camları sarsıyor . 
Dışarda bağnşmalar, koşuşmalar, 

koşu~malar ... Makinist henüz avdet 
etmedi.. Acaba nerelerde kaldı? 

Mazur on dakika bekledikten son
ra makinistin avdet etmiyeccğinj an
hya rak firara haşlıyor. 

Dışarda a ker, amele. kadın ve 
çocuk biribirine karışarak fahrika:ta 
doğru ko~uyorlar. :Ne olduğundan 
kimsenin haberi yok. Mazur bir kt· 
şintn verdiği malUmatı! kulak misa
firi oluyor. Meçhul adam: "Birkaç 
kanlı et parçasından başka maki
nistten eser kalmadı,. demi • 

.l\Jazur siiratle istac;yon yolunu 
tutuyor hareket ctmc>k üzere olan 
bir marşandi7.e atlıyor ve şimale 
doğru hareket ediyor. 

f.Bitnwdi}. 
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ru soğan al~nı münakasaya konmuş- palı zarfla münakasaya konmuı:ı.tur . ._ ____________ ~ 
· tur. lhalesı 14 - 10 - 931 çarşamba 

1 
. . ~ . Takvim - Pazartesi J2 Ttşrinienel 

Ye lf lJ f t fh t günü saat 15 te Fındıklıda K. o. Sa. halesı 2 - 11 - 931 pazartesı gü- JO uncu ay 1931. 29 Cemazi~Ule\• \•el 1350 

Gilnlln Muhtırası 

r ma D ere e menfo milli bfr gaye Al. Kom. nunda yapılacaktır. Talip- nli saat 16 da yapılacaktır. Talip- Senenin geçen günleri : 285 kalan günler: 
olduğu şu seneler~e, ucuza da mal olsa, lerin şartname ini komisyonda görme- lerin şartnameyi görmek üzere her 

t 
lr IJ leri ve ihale saatinden evel teminatla- gün }'mdıklıda ili. K. o. Sa. Al. SO. 

W8Z0 .q.U anmak hatadır ! rile komisyonda hazır bulu~mal.a_n_. Kom. nuna ,.e münakasa'-·a iştirak GUne,-Doğuşu: 6,0';'; Batışı. 17,35 
S d (32-) (2 i8 ) " Namaz vakltlerl - Sabah: 4.4~ 

on zamanlar a mazotla mütehar· itibşrile gayet tabiidir. Bugün ben- * * 0 
• 

0 edeceklerin ye,·mi mezkılrda teminat rJk motörler m ı k t ' · d f Oıı-te: 12,00; ikindi 15,09. Ak~am. 17,35. 
em e e muz e a1la zim·e gazla görülmekte olan ihtiya. Çatalca l\lüstathkem mevkii için ,.e teklif mektuplarile lsP,artapa as- ~ 

miktarcla artı şt J> •• d k Yaısı 19.07: imsak: 4.28 nı ır. >U yuz en ma- catın yerini mazota terketme~inin se- kapalı zarfla un alınacaktır. Jhales.i ·eri satın alına komi ronuna nıüra- Hava _ Dünkü hararet ıazaml) 21 
zot bedeli olarak harice mlihim mik· bebi ucuza mal olması"ır. Buııun 22 - 10 - 931 p~rBembe günil saat 15 caatları. (426) (3120) 
ta d b

. ı . r- te 
1 

(asgart) 14 Bugün: rıızgar poyra:ıdan mu· 
r a ır parn vermel\teyiı.. Halbu- içindir ki lstanbul ve ch·ar sahiller- }:apı acaktır. Taliplerin fartna- ~ * • ı.: ı k ti · b. . mesı · l ı.. ü k · k tcdll, ha.,·a hafif bulutlu qlacaktyr . 

.u meme e mız ır kömür mcmleke- deki küçük, büyük meraki"i bahri- .. ~ nı a ~a~ '"°e m ~a asnya .gır~e lS- 10 - 931 pazar günü saat 15 --;:=====;;;;=======-4 
tidir. . .. ~ uzere temınat \'e teklıfnamelerıle ıha- t .h . . - . 

ye~ın .,.e m~~atı sanaiyenin bir le saatjnden e:rel Fın~ıklıda J~. P.· Sa. e .' al~ edıl~cyiı 8, 1.2, l~ - l~ - 931 1 H d 1 
Mazot ile işliyen nıotörlerin yeri- çoguna mazotla ışliy~n ıııakineler Al. l\OM. nuqa müracaatları ~362) t~.rı~~e-~ı~~e _ııan verılen 3:30 ton kok 8 JO 

ne kömür ile müteharrik motörlerin konmakta Ye bu suretle navlun üc- (2799) komurunun ıhalesi 1~ - JO - 9:U sa- -------~---
ikamesi memleketimiz iktı adiyatrnın retleı·i nrıya inse bile, bunun fayda· • • • lı günU :::ı-aat 16 da yapılacaktır. Ta- lstanbul radyosu 
yükselmesi icabatındaııdır. Uu ı;u- sı yanında mazot l?;edelinin harice Yerli fabrikalar mamulatından boz liplerfo şartnameyi almctk ı-e pa~tarlı~a Saat 

18 
den 

19 1 l\adaı ~ramofon 
retle hem paramızın hnrice çıkmama- _çıkma ı yine mim senetten bir kı • renkt.! elbiselik kumaş kapa 1ı zarf- iştirak etmek üzere ye\•rni muayye- pltkları neşriyatı, 19,80 dan 20,80 ı kadar 
sını ve hem de kömürlerin.izin arf mının eksilmesi demektir. Buna ı·a- la munakasayn konmu~.tu.~. lha]esi ninde Ji'mdıkhda lll. h o. Sa. Al. pirinci kısım şlaturkş saz, 20,30 dan 

'
·e istı·h1r. k. · t ı t · ı · n . :ıı 22 • 10 - 931 per-mbe gunu saat 1. ı te k ·· ., . - 21 30 a '·adar cazbant 21 30 dan °2,30 a a mı em ne mış ~ acngız. u re mazot makamına kaım olmak üze- }'apılacaktır faı· J • t om. nuna muracaatları. (J.,3) (.H2ı) •" " • ., 

hususta du··n k d. ·ı ·· ·· ı · . . .. .. . . . .. ·. ıp erın ~ar name kadar alaturka saz. 
• ·en ısı e goruşcn :11r re )erh f<.omurlerımızın kullanılma· ve numunesıni ~örmek üzere Anka- • • • 

muharririmi:ıe Sana~·i birliği reisi sını müfrit bir aı;abiyetle takip et- rada mer'kez SA. AL ]{01\t. nına l~apah zarfla teklif edilen fiat ga- Ask. M. A. Al. komlsrnu ı 
Tazmi Nuri bey demi§tir ki: mek zaruret \'e mecburiyetidir. müracaat~arı. Ve .~ünakasaya iştirak li görüldüğünden reddirıe karar Yeri· lllnalre. -----

.. _ Bu iki rnzumlu maddenin iktı- l<'akathişsiyat ile mali menfaatler ede~eklerın . 0 gun .,.e saatten C\"\'el len 240 hayyan pazaı-lıl•lu alınacaktır. Piyade atış mektebine ait bir reis 
sadiyatımrza olan derecci tesiri hak- \ r k 'd l t bd'I d'l · teklıf ve temınat mektuplarını mak- p, ı • 20 10 9"1 paz ·· ·· :~ dma 1. ... aı .. efe~ t ed ı .~ kı ~mıyedce- buz mul<abilinde rıezld!r komjsy~n aztar10ıgdı ~ Jacaktı"r 'l'aa1r1 c1ru~u ta~: müzay~de suretile satılacaktır. 
kında izahat vermeden eve! bu iki gın en ıiomur ıa ı a mum un Ql u- riyasetine tevdi e.rlemelen. (ati} saa a > apı • .. · P eıın Muuıycdesı 14 - teşr?nievel - 931 
lüzumlu ihtiyacın mena)>iini tetkik ğu ~adar mazot fiaatına y.1klaştır- (2877) şal'tnamesini görmek uzerc her. güu çarşamba günü saat onda Fatihte At· 
etmek icap eder. Pilh~kika mazotun mak esasları taharri edilmek icap e· • • • Ankara merl<ez s~tın dlma komısyo. pazarında icra edilecektir. 'J'aliplerin 
llcuz fiath mal e•'ilmesi nzcdildifi der. Evelce talip çıkmadığından paıar- nuna müracaatları ve pazarlığa işti- mezkur mahalde hazır bulunmaları. 
yerlerin i tih al kabiliyetine, sarfi- Zannediyorum ki yerinde ~ok u- Irkla alınacağı ilan epilen mangal J\ö- rak edeceklerin yevmi mezhfı~da _te· (99) (31-U) 
yatta tasarrufa ,.e binnctice kömürün FUZ fia1a m~l olan bir ton kömürün mürüne (Çatalca Mst. .Mv. ı\ıtaatı minatlarile mezkur Kcım. rıyasetınc • • • 
gürdıjğü Jıizmet dun fiatla ifa etmesi yakın limanlara se..·kinde fiat kabar- için) talip çıkm<ıdığından pazarlığa müracaatlı~rı. (432) (312f-) SUvari mektebi haynnatı için ~ 
gibi zamanı hazır isin i tişfar #?di- makta, n bu suretle ondan beklen!· 21 - ıp -931 çarşamba günü ı:;,:Jo da . . * • • . 100 ton yulaf pazarlıkla satın alınacaktır. 
lemiyerek b·rçok cihetleri \'arsa da len fernit de pahalıya mal olmakta- devam edilecektir. Taliplerin sartr.a- Yerlı fabrıkalar mamulatından Pazarlfğı 15 ffşrinie,·e! 231 perşem-
kömürün de milli fevaidi gayı·i kabili dır. Pahalılığı intaç eden avamili mesjni almak ve pazarlığa :oi~tirak hin metre boz renkte .. kap~ıtluk _ku· be günü saat 1~ ya ~a(\ar IIar}>ifC p.}ek· 
inkar.dır. 41elusus bizim vaziy,eti ihraç,. tahmil, tahliye, nakliye se- için KOM. a mürafatla1 ı. (~99) (301G) maş kapalı zar!la munal\nsaya kon- tebindeki mahalli mah~usunda icra e-
iktisadi~·emizde QUlunaıı bir memleket J>cplcrınde aramak icap eder. * • * muştur. 1halesı 14 - 11 - 931 cumar- dilecektir. Taliplerin ı;;artnamesini 
ıçın, büylik }<ömür h:nzalnrına ma- Eğer biz bu saydığımız mahzur- Ordunun sıhhi jhtiyacı için 5000 t~si g.ünü saat 15 ~e .yapılac~ktır. ·~a- görmek için komisyona ~ürncaatları 
likiyet onu tercih için kiıfi bir sebep )arı izale ederek, istihsal ve iı·sal ki1o yerli malı saf pamuk kap:ıh ıı.~lerın .~artnamesın~. ,.e numune'-ıni Vj! iştirak için de vakti muayyeninde 
teşkil eder. rna~raflarını en asgari bir hadde in· z~rfla münakasaya konmuştur. lhale· gormek uzere her ~un Ankarad~. 'ller· hazır bulunmalan. (98) (8088) 

Yerli malını tercih etmenin mllJi direbilmek yolunu bulursak kömür- sı 14 • 10 • 931 çarşamba günil saat ke1 satın alma komısyonuna muraca- --------------
bir gaye olduibı senelerden beri kal· lerimiıi yüksek fiatlarclan kurtarmış, 14 14: Fındıklıda ~· ~· S~. AL. ~OM. atlan ,.e münakasaya iştirak edecek- veril en karar 
bimize yerle miş, en büyük bir u"te ,.e bu suretle fabrikalarımızın i:-;ine da l apdılac~ktır.l 1 .alıpl.erm ~on_ıısyo· lerin o gün ,.e saatinde tf!minat ve tek-

t• • •• .. •. " numuz a gorme erı y~ ıhale saatınden . 1 b k b·1· d olduğu halde trömür yerin~ mnzotun hadım olacak ucuz komuru tem!n et- en-el t · at v... t kl.f 1 • ·ı lıf mektup arının mak uz mu a ı ın e MUbadlller pasaportla seyah• r- emın, "' e ı name erı ı e k . . . ·· 
istimaJini tercih etmek, mim er~et mlş 'oluruz. komisyonumuzda haı:ır bulunmaları. mc1.kur ·om1syon rıyasetıne muraca- edecekler fakat geldlklerl 
nleypine J>ir hareket olacar~1 mütale· iptidai vesaiti~ birç()k külfetler· (314) - (2572) atları. (431) (312~) yerde ylrleıemlv&cekler: 
a qlunabilir. le ihı·aç. edilen bir kömürle fenni te- • • • • * • . • lyi menbaaludan verdikleri 

Zamanı hazır. is tih aJütı en ucu- kı1miilün emrettiği az masrnf \'e az Çatal~a ~füstahkem mevkii i~in no- .• Eve~ce pazarlı~ 5.uretıl.P. ahnacagı mütemmim malümata göre Ati-
za mal etmek dil turupu takip etme- \·akitle ihzar edilecek bir kömür ara· hut alenı münakasa)·a konmuştur. lha ılan edılen yulafa anltm fıat haddi nada iki baıvekil arasında ge-
sine göre. her kesin, mahrukat ih- sındaki fark kömürün mazota karsı les~ 14 • ~lO • 93l ça~şamba günü saat itidalde görülmediğinden fiatlar had- "k •1 l • f l • 
. .. k . k b 

1
• b. ı· .. .. .. .. t~ 14,.> da F ındıktıda K. O. Sa. Al. kom.nun di itidalde görüldüğü takdirde 15 teş- çen mu a eme erın ne ıce erı şu 

tıyacı mum ·im oldıığu kadar ucuz re a e ı \'e ınne ıce surunıunu e- a . ı kt T l. 1 · t · ti h t• d'l b'l' • T • -· • • a)apı aca ır. a ıp erın şar name~;ı- .. v 1 931 erşembe günü saat 14.30 sure e u asa e ı e ı ır. 
elde ctnıesj, kendi ferdi menfaati mın edecegı kannatindeyım. n.ı komisyonda ı;:örmeleri ve ihale saa rdınıe e 1 i Pd . d'l cektir 'l'alin 1 _ Akalliyetler meselesi: 
~----~~~~~~~---.-.-h-.---b-.--~~k~~}~~. bnd~ne~d hmınntlarlıeko~iş~ada a paJarı a ~'m c ıe · ~ "k" h k f .. d M. Venizelosun mu ım ır ma a esı hazır bulunmsl ,. (823> _ (25- >· ıuın rtnam~h\l al'!'ak ve • rhh • • u (imet ~·r• eyn •r•u•m _e * • • iştirak etmek uzere Kom. a rnürara- yaşıyan a allıyellere m tekabt· 

[Üst ıprafı J inci ~ayıfa<faj 
müteakıp de Yunanistanın bu 
havali üzerinde toprak futuhah 
emelleri' beslemesinin temamen 
emperyalist gir siyas~t olacağım 
ve büyük bir millet için bile 
tehlikelerle dolu olan böyle bir 
emelin Yunanistan gibi köçük 
bir mcml~ket için bir fecarıt 
te§kil edeceğini kaydederek böyle 

bir ıiyaset takip edebilmemiz için 
hariçt iıtiklilimizi zincirliyecek 
ittifaklar aramağa mecbur kala
caktık ve Türkiy~ ile olan mü
naıebetlerimizde mütemadiyen 
gergin bir şekilde bulunacaktı. 
lstanbuldaki Rum akalliyetinin 
vaziyeti tahammülü gayri kabil 
bir hal alaçakdı. litanbul Rum· 
lan da bu siyaset icabı olarak 
Yunan topraldarına muhaceret 
etmekte gecikmiyeceti, demek· 
tedir. 

M. Vcnizelos makalesine şöyle 
devam ediyor: Zaten takip edi· 
lecek bu mubasama ve milnafe
ret siyaseti o kadar bariz feca· 
yileri ihtiva ~decekti ki hiç bir 
kimse bu siyaseti müdafaa mes'
uliyetini yUklenmiyecekti. Ojğer 
taraftan mutat olan sade ve nor
mal münasebetlerin muhafazası 
da vucudu elzem bulunan eınni
yet ve itimat havasını yaratamı· 
yacak ve bu bava ile meıbu 
bulunmıy~p her iki millet de 
dahili ihtiyaçlarını istihdaf eden 
eserlerini ·harici endişelerden 
Azada kalamıyacakları için· ba
şaramıyacaklardı. Türkler ve Yu· 
nanlıların birbirlerine dostane el 
uzatmaları, mesailerini teşrik et· 
meleri tarihte ilk defa olarak 
vaki olmıyor bu iki millet muh· 
telif tarihlerde itiliflar yapmıı
lar ve hatta ittifaklar akdetmiı· 
lerdir. Türk Yunan dostluğu ıa· 
man ile biltün semerelerini vere
cek ve peyderpey halk kitleleri 
içinde mütekabil emniyet ve iti-

mat hislerini ziyadeleıtirecektir. 
lstanbulun Rum ekalliyeti ile 
Garbi Trakyanın Türk ekalliyeti, 
vatandaşlan olduklara memleket· 
lerin maddi ~e manevi menfaat 
ve alakalarına kuvvetle bağla bu
lunduklarını göstermek ıuretile 
bu dostluğun tarıinine müsbet 
bir tarzda hizmet edeceklerdir. 

Diğer taraftan mübadeleye 
tabi tutulan smıflar istikbalde 
Türi<iyeye gitmefi ve eski yurtla
rım ziyaret etmek imkinmı bu· 
lacakları zaman, Türkiyede bu
lunan diğer rumlar gibi oradJl 
ikamet hakkına malik olmadık· 
Jarını unutmamalıdırlar. Çjjnkü 
bu ikamet hakkı ancak Loıan 
muahedesi mucibince Türkiye 
tarafından bahşedılecek hususi 
bir mezuniyetle kabildir. 

Başvekil ma}Jalesine şu tarz· 
da devam etme~tedir: 

Esasen; Yunanistan için, mu· 
haceret etmiı olan rum ahalisinin 
Türkiyeye avdet ve ikamete me
zun oJduklarına dair TDrkiyenin 
bahıedeceği mUıaide kadar elim 
Ye büyük bir felaket tasayvur 
ediyordum. Cüukü cedlerinin 
kemiklerini muhtevi bulunan 
topraklarda yaşamak için muha
cirlerin izhar edecekleri tabii 
arıu o kadar mühip bir muha
ceret feliketi ihdas edecektir ki; 
bu hal, Yunanist~na i~tisaden 
ezecek ve balkanlardaki siyasi 
vazifetini tehlikeye düıürecekfir. 

Dığer cihetten; mütekabil iti
~adın devamla inkişafınm Tür
kıyeye seyyahat ve ikamet için 
şahsi mcıuniydtler verilebilmesi 
neticesine varması da pek tabii
dir. iımat Pş. Hz. le Tevfik Rüıtü 
Bf. şereflerine verilen ziyafette 
kadehimi kaldmrken söylediğim 
gibi; Türk· Yunan münasebet
lerindeki sıkı mesai iştirak ve 
irtibatının istikbaldeki mes'ut 
semereleri o kadar büyük ve 
zengin olacaktır lci bu eseri mey
dana getirmeğe çalışmıı ve yar· 
dım etmiı olanların bile timdi· 

Safranboludaki kıtaat ihtiyacı i~in atları. (436} (31:>0) len iyi muamele etmiye ve on• 
isimleri ile ihale günleri aşağıda yazı· .,. • ,.. . . !arın bu suretle iki memleket 
h iki kalem erzak kapalı z3:rfl~ mü na- lzmirdeki tayyare taburunun. ıhtı· arsındaki iyi bağlara birer rabt-
kasaya konmuştur. lhalesı hrıaJarrn- yacı için ekmek kapalı zarfla ın~maka· k' • 
daki ~ün ve saat!erde Safranboluda ~aya konmuştur. ]halesi 2 _ ıı ta. teş ~l etmelerıne karar ver-
askerı Sa. alma Kom. nında yapılacak- 931 t · gUnü saat ı:; te yapı- mıılerdır. 
tır. Taliplerin şartname almak .,.e mü - · pazar eı;:ı . . . . . • 
nakasaya girmek üzere '..eminat \'e tek- lacaktır. TaliP.lerın şartnamt ını 2 - Mübadıllerm seyahati: 
l~namelerit~ Safranbolu~a m~zkur görmek üzere her ~ün Fındıklrd~ 111• iki hükumet tarafeyn mübadille-
Kom. na qıuracaatlnrı. (3.>9) 2706) K. o. Sa. Al. Kom. nuna ve munaka- . · f d" ·· t ek s 

~q"tır ,ti 20 - 10 - 931 Ralı günü saya istirak edeceklerin teminat ve hnı~ . er 
1 

ive muş~~r d'l ?a• 
saat 14 te. tekı'ir ~1ektuplarr ile lzmir mü tahkem at erme, e y.evm mu a ı o mı· 

Yerli un 21 - 10 - 931 ça ı>amba k.. t 1 kc m .. ·onuna müra· yanların ıeraıtl altında müsaade 
günü saat 14 te.. mev ıı sa ın a ma 1 

• " • • • d' 
• • • caatları. (43:l) (3151} etmıye karar vermışler ır. 

* • • Pek tabii mübadillerde bey-
Çatalca müstahkem mevkii için kok 1 l 

kömürü aleni münakl\saya konmu~tur. }'mdıklıda O:::ıl• pazarında eşya a~- rıelmi e seyahat ~e pasaport 
İhalesi 14-10-931 çarş!"mba gqn ü şaat barında kolordu e-::ra ambarının Y_uz uıullerine tabi olacaklardır. Yal-
15,30 da Fmdıkhda K. O. ~a. A:t. Kom. ton eşyanın nal.;li pazarlık suretıle mz, seyahat ettikleri memlekette 
nunda. rapıl~caktır. ~ıtlıpler!n ş~rt· 15 - 10 - 931 tarih perşembe günü yerleşmek hakları olmıyacaktır. 
namesını komı~yonda gormelerı ve ıha . . . k ır 
le saatinden e..-el teminatlarile komis- ı.aat 15 te ıhalcş ı.:rn kılınaca tır. a· Bunun için hususi bir müsaade 
yonda hazır bulunmaları. (324) (l?i>84) !iplerin şartn;ımesinı alnınJi \'e pa· almak icabedecektir. 

* • • 1.arlığa iştirak etr.ıel< isin komisyonu- 3 - Türk hül:umeti lstanqul· 
Polatlıdaki kıtaat f~in kuru ot ka- muza llJÜracaatları. c4~7> <3ı4!l) da Türkiye, Yunanistan ve Bul-

pah zarfla münakasaya konmuştur. • • * garistan hükumetlerinin ticaret 
ihalesi 27 - ıo - 931 salı günii saat Aleni münakrışa ile :ıhnaca~r ilan 
ı~, da yapılacaktır. Talipleıin şart· edilen {;atalca Mü:. M~·· kıt~atına odaları veya tütün cemiye~leri 
namtsini almak ,.e münakasaya işti- ait yerli toz ~kere ,·erılen fıatlar tarafından gösterilecek olan mU
ra~ etmtk üzere teminat ,.e tekliCna- haddi lı'iyık giiriilmcC.:iğiı:den rnünaka- messillerine, şark tütünlerinin 
mel erile o ~ün \·e saatte Pqlntlıda as- sa 1~. -lP - ~31 curııart~si güı~ü . a.at ziraat Vf! istihsalatı hususunda 
keri satın alma komişyonuııa ntüraca- on clorde talık \'e tem<lıt edılrn ı ştır. görüşerek onlara mahreç temini 
atlap. (4PS) (302."i) laliplerin şa.rtnttmc ini ~lmak \e mü- için hususi bir kpoferans aktiıı~ 

• ' • nakasaya lştırak etnıek uzere ye,·mi tevessül edece~tir. 

G.. .. h t . . hn an mezkôrda Kom n müracaatları. (4'34) 4 A I h il umuşsuyµ as ıuıeşınırı .. flt .. - nado u sa i eri r• 
"amaar, muftak odunu 28 - 10 - 9:Jl \:1152) ~ ı;• adalarda kaçakçılığa mani ola· 
çarşamba ~ünü saat 15 te aJeni müna- kasa ile alınacaktır. Talp}erin ~rt- k db" l l • · T k 
.. d;~ .. ı;;;··~·i;;;;t·~·~··;~;;;ff""ff;;'i;·· namesini almak ·e münakasaya işti- ca te ır er a ınması ıçın Ur 

hükumeti Atinaya bir heye~ 
edemiyeceklerine kaniim. rak etmek üzere teminatlari1c ihale 

Ancak bu semerelerin iktita- saatinden e,·eı Fındıklıda ı ıı. K. o. gönderecek ve hususi bir ko· 
fmı temin için onlan muayyen Sa. Al. Kom. nuna müracaatları. misyon yapılacaktır. 
vakitlerinden evvel ve mevsim· (409) (3CJ:!ıi) 5 - iki hükumet, Tevfik 
siz bir zamanda öldürmeğe uğ- • • • Rüştü B. ile Yunauiıtanın An· 
raşmamalıyız. lzmitteki kıtaat içfn sade yağı ·e kara sefiri .M. Polibronyadis ve 

Diktiğimiz bu dostluk ağacı· un kapalı zarfla münaka.cıaya konmuş- mübadele komisyonu bitaraf a
nın btiyümeıini temin için her tur. İhaleleri aşafıda yazılan gün ve zaları tarafından teıekkül ede· 
iki taraftan fasılasız bir surette saatlerde yaprlflcaktır. Arzu edenle- cek bir komisyonun, mübadele 
ona ihtimam etmemiz liıım ol- rin ~rtnamelerini almak üzere her 
duğu kadar bu ağacın vereceği gqn ,.e münakasaya iştirak edecekte- işlerini biran evvel bitirmek üze. 
meyveden de diğerinin zararına rin teminat makbuzları, foklifnamele· re meıgµl olmasına karar ver• 
olarak yalnız bir tarafın menfa· rile ihııle saatinden eYel lzmitte aske- mişlerdir. 
attar olm111nı iıtememekliğimiz rt Sa. Al. Kom. npna müracatla- Yunanistan ile Bulgaristan a• 
de lazımdır. Her iki milletin n. (39S) (30tıl) rasındaki muallak meselelere 
menfaati namına semerelerin te- Un 26 - 10 - 931 paz.ırtesi sa.ıt Türk diplomatları alikadar ol
ıauf ve tezayüdijne gayret et· 11 de. mu~laraada tavassutlarını teklif 
mek en birinci mecburiyetimiz Sade yağı 26 - 10 - 93İ pazartesi etmemiılerdir. 
olmalıdır. saat 15 te. (hferıager d' Allıeuı) 
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- Oftôiik Keşidede kazanan Nunıaıralaır 
Be a~ıtta Veni ikbal ki~esi listemizin gösterdiği ikramiyeleri 

Y ibrazında derhal tedlve edecektir. 
biletlerin 

596 214 QO 
755 2Ö6 50 
778 341 50 
785 344 200 
822 354 60 
843 392 }00 988 
849 421 50 25058 
933 475 50 402 
998 576 200 455 4261 

5029 697 ı 00 4711 
47 750 50 474 
82 50 599 

103 ıoo 738 
184 50 144 
323 50 760 

351 lOO 1)71 

394 50 "982 • 
504 50 26053 

200 96 514 
5401 

50 172 
50 203 590 

~00 224 603 
604 

30oo 250 

.630 50 264 
669 ıoo 388 

78~ 
ıoo 696 

82~, 
ıoo 764 

954 50 772 
6048: 2001 

849 
57 200 902 

J05 50 27125 
,36 200 138 

2461 50 188 
301 230 
3'44 392 
3581 415 
360 438 
722 755 
754 777 
782 781 
799 842 
a.ts 885

1 

877 
1 

7090 
~8 119, 726 

933 ~42 755 

4056, 150 908 

230 241 975 
253 318 

349 347 

492 380 10~ 366 
526 3396 rno 436 

570 433 100 458 

' 

icra illnJarı 1 lstanbuJ mı;ye qıahkcmcsi ikinci 
Mahkeme Ytt lıu!fuk dairesinden: 

t b b 
. . . emur.luğlln· rada dericilik ve kö elecilikle meşgul Müdafaai Milliye vekaletinin Sul-

atan ul cşıncı ıcra 711 .Mihran Pilavy;tn ef,eıtdiden el~caklı tanahmet Ayasofya kurbunda !sak 
dan: . bulunan Ye alaculdal'ln ıJ;suJü paire· paşa cadesinde 44 numarah hanede 

Hamopulos efendiye 2.500 lıraya • de komiserliğe kıJ\·dettirmis qlan mukim Müde&8ir efendi &lt'yhine 931 
d A K "t"k ul tarafından '" • ;. 2'>2 Lt d 1 ma am nna rı 1 op 0 hükmi ,.e hakiki e~hasın icra \'e iflflS -- -. numua ta• rn a ikame ettiği 

rehin edilen Ye!;ilköyde lstanlıul cad- k un"D 283 üncii maddesine te\"· 33..ı lıra alacak da,'1lsının arzuhal su· 
~ . d anun .. t· h t 

desinde kain 7000 lira J'd'_)·m:tı~ e ı;kan sı te§rip,ievel 9~1 tarihine mii· r~ı:-~a a
1
l!i mezk1ldrµ~ erkhile nereye 

Uç kat~ ibaret ~e nıütead ıt o :ı an adif cumartesi güuii saat ı-; te kon- gı ıgı ma um oJma •A• asebi)"le ,.e 
ve salon lesofaları bulunan 23 numa- k ccl to müzakeratrpa iştirak etnıek ij. mahalJesi muhtarının tasdiki He bila 
.rah maa bahçe hane birinci artt.ırmıya or aGalatada merkcı rıhtım hanında teblif jade edilmiş olmasına mel)ni 
konulm~tur. Şar.toamesi :> - J1 - ~:~~tt'Ü ~atta ı:; _ 6 numaralı yaııha· Jf. U. 1\1, K. 141. !,42 İnci maddeleri 
931 tarıhfnde dh·anhan~.re talik edi- d b 1 1 lüzumu komiser 51• mucebince bir ay nıuddetıe ilanen teb· 
Jecektir. işbu hane n bah~e.si 14 _ ıı ~e .~ .~. un~a ıı. ~ t ı "O Jiga t ifasına tRhkikat hilkin1Jiğince ka· 
1931 tarihine müsadir cu.;artesi günü tat: c J nn ° un 

1
'· 

1 
- 1'81' ''erilmiş oldujundan taı·ihi ilfından 

100 936 
50 947 
50 35Q04 
50 25 
50 55 
50 99 
5 356 

200 396 
100 453 
50 552 
50 638 
50 713 
50 940 

100 973 
50 
50 86051 

200 J59 
50 459 
50 494 ' 

100 499 
200 659 
500 660 

50 690 
500 745 
50 763 

6i 861 
5 94J 

ıo 991 
50~37008 

ıoo 24 
50 75 
50 119 
50 15.C 
5o; 176 
50 4()7 
50 5~1 
50 668 

100 760 
50 971 
50i38107 

100 178 
100 Q25 241 

396 50 30} 
5~ 94 421 1 

ıoo 396 513 100 
ıoo 446 524 5 
500 64 60 J 5 
50 654 70A2 5 
50 802 98 50 

200 864 125 50 
50 865 137 50 
50 ~81 1~5 50 
50139284 304 50 

Karacabey Harası mü
düriyetinden= 

Haranın 1. T. Sani 931 tJarihinden jJibıren aajalıcak bir 
senıeli1' mand• ve karaaıi11 sütleri 19 T. Evvel 931 p4Nrteti 
gilDG saat l 4 te Hara merkezinde ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile mDıayedeye vazediJmiflir. 

Şeraiti anlamak iıtiyenlerin her ilin Hara müdilriyetifte 
müracaatları ve talip oluların da yüzde 7,S niıbetiade pey akçe
lcriei hamil oldukları halde ihale gUnil muayyen saatte ffara 
merJcezinde baJır bqlunmaları. (2936) 

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

Mustafa kemal paşa belediyesi riya- ' 
setinden: 

saat 14-1.6 ya kadar Beyoflu latanJ>ul /Btanbul adiye mahkeııır.ı; hukuk itibaren mezkur müddet zarfında ce· 
beşbaci j~ra dairesinde ~sı)ı !rttırma dafrealnden: ,·ap ,·eı·ilm~ı;! \·e. i;;hu il:~nname ile da· 
ile satılacafdtr. Arttırmıya #§tırak #çilf Merzuka luı uır:m l<oca$ı olup Şeh· va arzu~alının hır sur~tı tısulen mah· 
yüı.de 10 teminat parası. alırız: lha!.e ?:ı.rtcJ>ı~şoHl.J füıltndtrbaae m.alıalJec;i~ ~en~e,, dh·anha~esjne talil: edilmiş oldu· 
tarihinden itibaren _vergı ve s:ııre ru. d~n JJoıllofaa ktmtri ~add~ınrfe : 2ö gu ıl.ın olunuı. (1831) MUJtafalıemalpafa helediyesi ıtfaiyeai için asgari 38 beygir 

mU,.crterive alttır. HnkJan tapu nu~arah llaHdı! ·akın n ltalen ,1,:a. . kuvvetinde ve ilci 1011 au hacmi iıtiabiıinde 1 adet aroı6z mil· 
suıp · il ~bit olmıayn ipotekli ala· .nct;:hhı meçhul bulunan Ahmet Ham· /ıtanbul lcr~ r/gructınrfon: bayaası 20 gUn mllddetle ve kapılı ıarf uıulile mev~ii mUnaka-
cisiJlen . e . 

1 
. oı-•·ı· ala- di efendi aleyhin~ iknme e~ itmiş oldu· lstanbulda Fındıklı:> an hanında 7 I 7 S · ·ıı · ıle sıbıt P mıyaıt ıp nuı d k" 1 d saya vazo unmuıtur. Talip olanlar teklifnamelerinin yüzde , 

sıc.ı ert • d 1 ·rti- ·•u p,oc:anınn dı:rasının gıyaben cyre- numara a ose e re eri Ucarr.tile mü... • . • . • • 
caklılar jJe diğer aJaka ar arın 1 d~ m•ı'ı'ıkenıe · netic~"İJlde teril Mihran Pilan-an efend" . 

1
._. lemınatı muv-kkate ıle yevmı ıhale olan 25 teırınıev.el 931 

h. leriJJjn bıı IJa~Jarmı f! '1Ul ~ en t • ,. ,., - • IH ,.on· art . ..wh O .. M f L-l d. . . 
fnk hakkı ~a ıp ·c "t 1 n id· ;.,umaileyhimanın boşanmalarına ka- kordııto içip 12 ağu~tos 931 tarihinde paı etı •~n saat l,;,te uıta akemalpıp ın: ~ ıye rıy11etıne 
hus11811e faız ve masan e ~1 • 0 8 

• • r"r ,.,..rı"lmi!': ,.e tJıı baptaki hiikmü ha· ,·erilen iki •Y mUhletin uıatılm11sı mllracaat eylemeleri ilin olunur, (3078) 
"h. d ·tıbaı·cp nr- .. .. ') . 

dialannı ilan tarı ın eıı '. : 
1 

. • 
1 

vi 1 s __ ı _ ~.n tnrlhli ilamın bir nü~- hakkında komiseri tarafından ,·crflen 
/ 1 

b 
1 

'ld 
1 

t" -T--kk 
mi 20 gün içinde enakı mılsbıte er~ ı e hac:ı mahkeme tl.\·anhane int> talik e- rapor üzerine icra n iflıi kRnununun ~an u ı ne ıcarct nıalıkC'mesin- . . ~·e· . Ur . . 

. Jer· ıazımdır. Al\ıı:i takdırde .. -, ~ olduğuıul ır,ı tarihi ilandan iti· ?iS inci madde iniR 8on f'ıkt-1\sına tc,·· de11. . r~~erımın mlitekıııt muallım bın-
bıldinne t ı sicillerile sabit olmıyan· d ... .. ,. J •• ay t:ıı fmd:ı ilamı meıkunı. fikan hil'fnci ,·erilen mühletin Jı.it~ını GaJ&liida Hlidave11dlkt\r h:tnında 18 bıı.~ı Zı)'n he) in \Cfntı dolnl ı ile :rarah 
ha.klan beapdu 1· "n pa\•laşmasından ha- Jı~rrn >rlı~I dı·g·ı 1·ıkclı·r.Je nıuamclci tarihi olnıı J'> teşrfnle1·et •t:n t"rı'lıin· J1Umarad11 tjcJlretle i§tlgıtJ eden Kal· lmlplerimi:zj 1t elli le cenaze me..asi-
lar satış e ını J tırnz f' ı mc ' 11 

' ' ' .. • " d' · f d" 1 ·h· SSt" r 9q ı· · · · k 
: . darların )eni icl'a . ·. ·ra ed:,c 'f'il: ilafl olunur. den itibaren nıühlJ!lin nihayet bir nr ııon 8 ell ı 11 e:y ~ne . ' ıra. •u: m~n~ ıstır~. eden zernt ı lcsclı:kürleri· 

riç kalırlar. Alaka 119 uncu maddesi· 1,anur.ı) c ı . llf129) daha uzatılmRsına re 27!1 uncu mad~e nı.şu_n ı.ıh~.'!' t~lelune dan· Müd:ıfaaı mızı nrz ıçın muhterem gazetenizin 
ft fili& kanununun • h ek t etme· hl ke ·fi:retin ili'ın· il b her 1\lılhye nkaleb tarafından açıJan da- tarn . utunu rica C) leı iz. 
hükmüne göre tedıki aa: e f T t Fatilı sulh üciincii lml:uf: lı{il:/mli- ~uce d 

0
.ce .1 ) t:ı~u i<:il ~te:ıu ~a~la rada mumaileyhi" meıkür mahalden Ailelli mmmıa. milı• lJlı·i Y,iya 

Je..ı ve daha fazla malfım>lt ,·e !n sı a v•nden. • ıcra blaldıı:esı I:!. k;rar v .
1 

r. u 
1
" cıkarak bir semti mechule gittiği şerh· ' ' 

•t O fi.117 dosya gı . . b 1 nna ırmesıne erı mış o • . 1 1 ftL-1 b' • il oOıı ı> d h t l l 
almak istiyenlerin 193 - • •. Firari Memi; hocara aıt u unan duğu ila olunur. (1 27) ten an a§I mıM a ır ay m ~ldetle ila- .-m ve .~a ın Bli a ı arı 
numarası ile m~uriy~tJnıfze ınuracnaı D ·utpaı:.adn Snh ~ultarıcınHii kar~ı· fi nen tebliııt lerasına ve tahkikat günU mütehassı'Sı 
etmeler· nan olunur. (1S26) a~ 7 ~cmaralı hnne bilnıii1.aycde ki- UskDder Hile •l~•M••ı11de olarak 16 te§rj11fJani 1931 paıar gü- H Doktor 1 

• d • sın. a . rileceğinden talir olnnlann ıı < fjen Kor.a isterim l mümt~ ili: Glınt nü saat l4 ' hırakılmıt&ıııa karat· uril- Üs eyin Naıit 
lstanbul icra rıyasetın en. . "b tra)ai ',·eenl 931 ı:.aat 14 te müznyedeye Tr4yan. mit oldufundan bu müddet zarfında T" b ._. H'lil' h b" 

J ı · nazarı ıtı are eşr n · "' . .. .. .. lh . . d'ğ• h 1 .;ı ur e, e&Kı ı ıa mer ınası 
Xonkordat<> ta ep en . . .. ·~ . ak etmek üzere Fafıh ucuncu ~u Sahibi: Mehmet Asım, umumi ceop nrme ı ı a qe IJY&bında taki· ı N O 

ahmp hu kere bir ıır f('mdıdı.rnuhJet ıştı~k cine müracaat etmeleri ilan •tfriyat 11tüılürti: Refik All•ı& bat ~ıvam tdtHii tfblii mı~ımınll L 0 • 1 TeJ. fstailbul: 2622 
edilmiş olan tstanbuldn eski Çıçek pa· ma em~S30) VAKiT Matbaası kaim olmak üzere ilin olunur. (1.:>21) 
zarında Fındıklıyan hanında 7 numa· olunur. 
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~ Bomoatı~ 
FEVKALADE RAKJ 

80 MONTi 
Bahçe 

ALA RAKI 
Lezzet ve 

ve fennin birer harikasıdır ~ 

' 

Afyonkarahisar Vilayet Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdüri
yetinden: 

Afyonkarahi1ar yifiyeti Kinin ve Neo!alvarsan ihtiyacı müna
kasaya konmuştur. Yevmi ihale 18 Teşrini evvel 931 pazar günü 
saat on beşte Afyon viliyeti encümeni daimisindedir. Şartnameyi 

görmek istiyenler iıtanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdüriyetile 
Afyonkarahisar Sıhhat ve içtimai muavenet müdüriyetine müra
caatları ille olunur. (3105) 

Eskişehir viliyetinden: 
Eskişehir - Çifteler tarikinin 17 + 000 - 22 + 000 inci 

kilometreleri arasında yapılacak olan 7 adet dUz menfezlerin 
inşası 4-10-931 tarihinden 24-10-931 cumartesi günü saat 15 e 
kadar 741-90 lira bedeli keşifle aleni olarak münakasaya vaze
dilmiştir. Münakasaya iştirak edeceklerin bedeli keşif olan mik
darın yiizde 7,5 ğu nisbetinde teminat akçesi Yeya bank mektubu 
vermeleri ve inşaatın devamı müddetince nezareti fenniyesini 
kabul edecek bir fen memuru veya ehliyeti baş mühendislikçe 

kabul edilmiş bir usta taahhütnamesini ibraz eylemeleri lazımdır. 
Proje, evrakı keşfiye Ye ,saireyi görmek ve fazla malumat almak 
istiyenlerin nafıa başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (3106) 

SEYRISEFAIN 
Merkez accntası Galata köprü başı B. 2362 

Şııbe A. Sirkeci l\t iihürdar zade han 2. 2740 

MERSiN POSTASI 
(ZONGULDAK)vapuru 12Teş· 

rinevvel pazartesi 17 de Sirke

ciden hareketle Çanakkale, 

lzmir, Küllük, Fethiye, Antal. 

ya Mersin'e gidecek ve dö· 

nüşle bu iskelelerden maada 

Bodruma da uğrıyacaktır. 

Bu postada yalnız yük alınır 
yolcu alınmaz. 

PiRE· iSKENDERiYE Postası • (IZMlR) 13 T eşrinevvel 

Salı 10 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 
(Mersin) 13 T. evvel Sah 17 

de Sirkeci Rıhtımından. 

12 Teşrinevvel pazarteıi 

Bandırma postası yapılmıya

caktır. 

BARTIN s~~~lT POSTASI 
Bartın vapuru 

Her PAZARTESi günü saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle, Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, Amasra. Kurucaş ile, 
Cide iskelelerine azimet ve ayni tarikle 

D H h n• Taksim Zambak - Istanbula avdet edecektir. 

[ 
re or oru } sokak No. 41 1 Sirkeci. Yeni Han No. 15 Telefon : 

Cılt ve emrazı zühreviye tedavibanesi her gün sabahtan _2_3_60_9_ve_2_ss_s_s _______ _ 

- akşama kadar. V J\KIT _. 
Jandarma sabo alma komisyonundan: ~ -K .. .. k ·ı A 'j-:1 
Tüfek k ı y şı Bel kayışı Omuz kayışı Kütük Süngülük On sarjor Kılıfı ! 1 uçu 1 an a~I! 

1898 .3976 2068 2021 4550 620 L IOdefası yüz kuruştur~~ 

Arka şarjor kılıfı 

1136 
Askı kayışı 

248 
KALEM 

8 
Yu;anda cins ve mikdarı yazılı 8 kalem teçbizahn yapılan 

mlinakasasında verilen fiat haddi layık görülmediğinden 15-10·931 
perıembe günü saat 15 te pazarlığı yapılacakbr. Taliplerin te
minatlarile Gedikpaşada j andarma satın alma komisyonuna mü-
racaatlan. (3147) 

Vakıf paralar müdürlüğünden 
Şimdiye kadar yüzde altı olarak alınan komisyon yüzde üçe 

indirilmiı ve peıinen alınmakta olan sigorta ücreti de vade sonuna 

talik edilmiştir. Mahza kendilerine gösterilen şu kolaylıktan istifa
de ile akitlerini tecdit eylemeleri borçlularımıza ilin olunur. (3116) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Hoca Hayrettin mahallesinin Ayazma iskelesi caddesinde 
meYcut krokisi mucibince 7,20 metre murabbaı 166 • 116 No. lı 
arsa bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık 
m6zayedeye konmuştur. Talipler ıartnameyi görmek için her gün 
Levazım müdürlüğüne müracaat etme.lidir. Müzayedeye girmek 
için 11 liralık teminat senedi lazımdır. Bu teminat ya nakten 
Ye depozito suretile yahut hükumetçe muteber tanınmış banka
ların birinden getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde 
teminatla beraber ihale günü olan 15 - 10 • 931 perşembe günü 
aaat on beşe kadar daimi encümene müracaat eylemelidir. (2733) 

Balıkesir viliyeti en
cümeni daimisinden: 

Mis fabrikası mUstahzerab 
Kolonya, lı\vanta, esans, diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. l\Jis müstahzt-ratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1 656 

Fransızca ~e muhasebe ders· 
leri - G:ıyet ameU bir tarzda ve eh· 
ven şerli.itle. Galatııda Mehmet Ali Paşa 

hanında 40 .No. da Kiymis Ef. ye tahri
ren müracaat. (1779) 

Klrahk ucuz yazıhaneler -
Üçer ve ikişer odalı daireler ve tek oda· 
ar. Galata Şe\·ketp:ışa han 14 No. mü· 
lacaat. ( J 777) 

Klrahk kAglr bina - Galmnın 
en işlek ve en kalabalıklı yeri olan Bü
yük millet hanı cıvannda Leblebici soka· 
ğında Adapazan oteli karşı sında 27 No. lı 

kagır bina gerek aile ikametgı\hı ve gerci 
pansiyon ve otel \'e terzihane ve doktor 
ve dişçi atölyesi ve tüccar yazıhanesi 
olarak kullanılm:ığ:ı gayet el verişli olup 
kirava \'cril eceğinden talip ol anların ken· 
dilcrine kolnylık için bir kart ile bina 
sahibi olan Boğaziçinde Boyacı köyünde 
mukim avu kat l\osraki Ef. ye müracaat· 
lan ilan olunur. (J 7771 
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AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
MEMELERi KURUTUR KAN1 ı:ESER 

EVCAI TESKiN EDER 

Muhrik ve IAtff sesile Pa
norama bahçesinde halkın 

ruhunu okşatmış olan 

N EZ i HE Hf. nin 
~ -- --

Çapkındır Derler 
EMEL Hanımefendinin ve yeni okuduğu 

Karamanın Ufak Tef ektir Taşları 

şarkıları COLUMBiA plaklarmda 

satışa çıkarılmıştır. 

Kütahya vilAyetinderi: 
Kütahya Memleket hastanesine muktazi 915 lira bedeli 

mubammenli mualiece 25 teşrinievvel 931 pazar günü saat 
15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların mezkur gün ve saatte yüzde 7,~ depozito akçe
sile vilayet daimi encümenine Te mualiccnin cins miktarını 

anlamak için vilayet memleket hastanesi baştabipliğine müraca-
atları ilan olunur. (2933) 

Eskişehir vilayetinden: 
Memleket hastanesi ameliyatanesinde yapılacak inşaat 2500 

lira bedeli keşifle 4-10·931 tarihinden 24-10-931 cumartesi 
günü saat on beşe kadar münakasaya konmuştur; 

Taliplerin evvel emirde bedeli keıfin yüzde 7 buçuğu nisbe
tinde teminat akçesi vermeleri bu gibi inşaatı yapmış ve mukte
dir bulunduğuna dair Nafia başmlihendisliğinden veya sahibi sa
llbiyet makamattan alınmış vesika ibrazı lazımdır. inşaat hakkın
da fazla tafsilat almak şartname evrakı keşfiyeyi görmek isti
yenlorin muhasebei hususiye müdüriyetine müracaatları lüı.umu 
ilin olunur. (3075) 

Ali Ticaret Mektebi müdürlüğünden 

Ticaret, banka, 
b r 

' 
~ta 

Akşam kursları 2 Teşrlnisanlde başlıyor. 
Mahdut talebe ahnacaktır. 

Kaydolmak ve diğer ıartları anlamak için pazartesi, çarşamba 
akşamları saat 6-7,30 Sultanahmette mektebe müracaat 

Afyon nafia başmü
hendisliğinden 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan edilen 
Emirdağ·Şükraniye yolu inıaatına teklif edilen fiyatlar haddi la· 
yık görülmediğinden münakasa müddetinin 24-10-931 tarihine 
kadar temdit edildiği ilin olunur. (3073) 

Mustafa Kemal Paşa Beledi
Riyasetinden: • 

yesı 
Mustafa Kemal Paşa Belediyesince bir etü makinesi mübayaa 

edileceğind~n 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii 
münakasaya vazoluomuştur. Talip olanlar tekliflerinin % 7,5 bu
nisbetinde teminatı muvakkate ile yevmi ihale olan 25 TeşrineY
vel 931 Pazartesi günü saat 15 de Mustafa Kemal Pata Beledi-
ye Riyasetine müracaat eylemeleri ilan olunur. (3079) 

_"":":" ___ o_e_v_ı e_t_o_e_m __ ı r_y_o_ı_ı_a_r_ı_ı_ı_a __ n_ıa_r_ı ____ ,I 
Memur ve müstahdeminin resmi elbiselerinin kapalı zarfla 

münakasası 26-10-9.:H pazartesi günü saat 15 te idare merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden üçer 
liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2986) 

<fit * .... 
Emniyet tesisatı yedek parçalarının kapalı zarfla münakasası 

23 -11 - 931 pazartesi günü saat 15 te idare merkezinde yapıla-
Balya - Çanakkale yolunun 46 + 080 inci kilometresinde 5,5 + caktır. Tafsilat Ankar.ı ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya 

20 + 5,5 metre açıklığında ve bedeli ke§fi 10379 lira 21 kuru~ olan Z A Y 1 L E R satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3055) 
Umurlar köprüsü inaaatı ve bu yol üzerinde her be§ ili on kilo- . -• · ı.ı · d ~ :f. ~ 

d N f k:l · dd k · "b" 1 k Heybelıada Bk ml:J\te ın en aldı. 
metre e a ıa ve a etınce musa a proje mucı mce yapı aca ve ğım tasdiknamem· kaylıettim. Yenisi- 5275 kilo markalı çeliğin kapalı zarfla münakasası 23 ikinci tet-
hedeli ketfi 5693 lira 23 kuru~ olan Çe1ımeler inıaatı tevhiden 22 - nj alacağımdan ~kisinin hükmü yok- rin 931 pazartesi günü aaat 15,30 da Ankarada İdare merkezinde 
teırinievel - 931 tarihine müsaJif perfembe günü ıaat on be§te tur 

0897
) yapılacaktır. 

ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile mii· · Lütfiye Kad~i Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde üçer lira mukabilin-
nakaaaya VftzedHmiştir. . b" b \ ·r de satılan şartnamelerde yazılıdır. (3054) 

Muhasebei umumiye kanununun maddei mahsusası ve şartnamei § Miiteveffa zevcım m aşı ' rı 
umumide muharrer evaaf1 haiz ve lazım gelen vesaiki ita etmek Hikmet beyden muhassas 4;JO.OSO - 1 K R A M 1 y E L ı 
~artile tafip olanların malumat almak ve şeraiti öğrenmek üzere 245.640 numaralı Beşiktaş şubesinden 
ihale tarihinden evel Balıkesir Nafıa dairesine müracaat etmeleri ve almakta olduğum maaş cUzadnı ve 
ihale tarihinde vakti muayyeninde vesaiki lazime, ticaret ve ehliyet tatbik mührümü 111}1 eyledim. 1S2S Arayınız 

v~iblan~~mindme~up~pm~~zlarile umW da~d~e B~~~cm~nüma~~z whk--------------------~------· Balıkeairde Encümeni vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. (2935) numara S /tanede ıaJ..in Ewan Ncu. 

Emniy t Çayını 


