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-- · t • h kk d Balkan konferansı 1 Edebiyatımız ve okuyanlar ! 1 
Peşte zıyare ı a ın a Yunan murahhas- K" '"k L d b ld f 
resmi tebliğ neşredildi larıyanngeliyorlar uçu or .,a ayı ım. 

-Kont Karolyl ve ismet Pş. , iki kardeş mil
Jetin karşılıklı hislerini ifade eden pek 

samimi birer nutuk söylediler 

..... '1'~·· ; ; 4 f'!f PWL4 Ol il"f'.9/C' J 

.,. ' 

::~aann ko r .: __ ,_ 1 • • Dehşetli roman okurum, Çalı kuş11nu n eransı muz.cl.l\ere enna 
takip etmek iizere gele~k olan Atina t t d f k d 
gazeteciJerinin Yarm şehrimizde bulu- am 0 UZ e a 0 Ü Um •• 
nacaklarını yazmıştık. V il i i F ) Şi J f ti 

ikinci Balkan konfernnsı umumi a mU&V Il az ı, Şman ar Cem ye 
krltipliğine geıen bir telgrafta gaze.. reisi Akif Beylerle mülakat 
tecilerle birlikte konferansa iştirak -- -- - -
edecek Yunan murahhaslarının da ge- Şimdiye kadar muhtelif edebiyat Soracağımız bu değil. Kısa bir 

Iecekleri bildirilınektedir. anketleri yapıldı ve sualJer hemen da- edebiyat anketi.. Şiir okur mu-
1\furahha lar Tokatliyan otelinde ima bizzat yazanlara soruldu. Onla

misafir edileceklerdir. Umumi katip. rın fikirleri ,.e kanaatıerile hükiimler 
Jiğe gelen diğer bir telgrafa göre Bul- verildi. lhılbuki yazılanlan yazanlar. 
gar murahhaslarının da cuma ,·eya dan ziyade yazmıyanlar okuyordu. 
cumartesi günü gelmeleri muhtemel- Onlar da beğeniyor ,·eya beğenmiyor
dir. Bulgar ınurahhasları Kontinan- du. Velhasıl onların \'erdiği hüküm 
tal otelinde misafir edileceklerdir. \'e onların kanaati bitaraf olmak ge

Konf erans günUnün yaklaşması iti- rekti. 
barile bugün saat 15 te Yıldız sarayın- lşte, dün işaret ettiği gibi, Vakıt 

Ba klll iz ye n.,retlmlz Tlryestede da 1'ürk murahhas heyeti bir toplantı bu noktaları dUşünerek karilerine çok 
(!~~ _ ';; gün Tür- " Türldye Başvekili İsmet Paşa Hz. yapacak ve konferansa ait bazı esas- dikkat ve alaka ile takip edeceklerine 

Buda~'.~ • Pa ı':azretleri- ile Türkiye Hariciye vekili Te\'fik lar görüşülecektir. emin olduğu bir anket tertip etti. 
kiye n~:ekı~~ı7~evfir Rüştü beye. Rüştü beyefendi, sabık 1t~~car başve- Ylldıze giden yollarda temlzllk lstanlnılun en büyük memurlann-
le ~ancıye Bı ek'li Kont Karolyi kili Kont Bethlen ile Hancıye nazın Belediye konferansın toplanacağı dan başlryarak her zümreden, her sı-
f endı Macar aşv 1 A k · fta b' k ·ı 

H . . nazırı l'tL Valko M. Valkonun ge~en sene n araya Yıldız sarayının iç· ,·e dışı ıle buraya nı n ırer an e konuştu, ne oku-
•e Macar ancıye · k Tü'rk' c·· huriyet· h::1~-.. • 

1 • d kl k' • · ~ · · · •1 t tii efkArda bulunmak gıdere ıye um ı UAume. gıden yolların daimt bir surete teıruz u anm, ımı ve neyı beğendıklerını 
cenapları e ea bulundurulmasını temin için her kay- tesbit etti. Bu çok enteressan yazr1an 

kırlangıçlar! Sogul(fan donan 
Tayyare -ile Macaris- --~~-..----, 

tandan şehrimize 
getirJldiler 

Yedlrlllp, lçirillp, gUneşlendi
rlldlkten sonra sahverildiler 

.. Muhacir ,, kuşlardan olan 
kırJangıçlann her sene büyük 
kafileler halinde yazın mutedil, 
kışın da sıcak memleketlere 
hicret ettiklerini hepimiz biliriz. 
Fakat şimdiye kadar dünyanın 
en süratli kuşl~rı diye tanılan 
kırlangıçların sıcak ve soğuk 
memleketler arasındaki senelik 
seyyabatleıini kanatlarından baş
ka bir vasıta ile _yapd~~Ja~ı gö-

.. 1 ü ve işidilmış degıldı kışın 
ru m ş, . d"k 

ki ması üzerine yazı geçır ı -
ya aş H ı· 1 
1 • Polunya, Rusya e ıgo un-
erı b .... k - -ı 

dadan kalkark uyu su~~ er 
halinde sıcak memleketler ~gı en 

d" bin k1rlangıç bır kaç 
alb, ye ı ü . d 
aün evvel Macaristan z_erkınl eln 
o k iddetli sogu ar a 
uçarlar en ş ba 0 yere 
karşılaşmışlar ve ygı 
dilfmüşlerdir. Budapeş~e hldaykvlan-

iyelı 0 u arı 
ları himaye cem ... 1 cek 
yerde bırakılırlarsa hepıı o .e . 
olan kuılann jmdadına yet.ışm~f 

'ki' · mutedıl bır kırlangıçların ı ımı 
1 

• 
memlekete naklini karaılaştırı ?11ş 

C 1 D N A şirketın-
tır. Cemiyet · · · · he si 
den bir tayyare kiralamış p 
3500 olan mecmu ağırlıkları da 

yalnız 54 kilo tutan kırlangıçlar 
beş büyük kafese koyarak tay
yareye yerleştirlmişler ve evvelki 
gün şehrimize göndermişler· 
dir. 

Kuşlar Veıilköy tayyare mey
danında biraz güneşlendikten 
ve yem yeyip su içtikten aonra 
bıralulmı.şlar ve daha sıcak mem
JeketJere doğru uçmuılardır. 

Yarm da yine tayyare iJe Ma
caristandan iki bin kadar kır
langıcın getirilmesi beklenilmek
tedir. 

ihtilaf var, 
Maç yok! 

Geçen senı:kı ~ılı maçl:ırının finali 
Galara~arayla Fener arasında yapıla

caktı. Dün bu hususta bir de tebliğ, 
çıkanlmışu. fakat dün öğrendik ki 
ne lhtilM halledilmiş, ne de bu iki 
kulüp maç yapmayı kabul cımiştir. 
Mevcut vaziyet ise, bu meselede 
Galnıasarayla Fenerin ha sız. olduğu· 
nu göstermektedir. Bu husustaki ya
zıyı 4 ünciı sayıfamızda spor sütununda 

Okuyunuz 

maka.mhk emrinde bulunan ameleler- bugünden itibaren karilerimize takdim 
den onar kişi alarak bir temizlik bö- ediyoruz: 
lüğü tertip etmiştir. Bu temizlik b~ Vali muavlnlmlzln flklrlerl 
lüğü bugünden itibaren çalışnuya baş- Uıerinde "Vurmadan giriniz!,, Fazh B. 
lıyacaktır. diyen tabelalı kapıyı itince ren- sunuı? Hangi fairlerimizi HTU-

siniz? Niçin? .. 
Balkan birliği 

TUrk murahhasları lçtlmaa 
davet edlldl 

lstanbul, 13 (A.A) - Balkan birli
ğ.i katibi umumiliğinden tebliğ olun
muştur: 

Balkan birliği Türle heyeti murah
has:ısı heyeti umur.' ec:ıi, yarınki çar· 
şamba günU saat üçte Yıldızda me
rasim köşkünde bir içtima yapaca
ğından murahhas beycf endilerin teş
rifleri ehemmiyetle rica olunur. 

F elemenkliler 
TlltUnJerlmlzl alır

larken 
MUttehlr bir surette hareket 
etmektedir. Sallcılar firatların 
dUşeceaınden lndlşedeler 

Muğla, 13 (A.A) - Felemenk 
kumpanyaları tarafından tütün 
mübayeatına dnarn edilmekte· 
dir. Alacı kumpanyalar müttehit 
baraket etmektedirler. Fiyatlar 
110 ve 130 kuruı arasındadır. 
Satılan tutnoler umumiyetle 
ekstra cinıteodir. Kumpanyanın 
fiyatları daha ıiyade düıürecek· 
)erinden endişe edilmektedir. 
Satış isteksiz devam ediyor. iki 
gün zarfında sahlan tütün mik· 
tarı ancak 150 bin kilo radde
sindedir. Reji idaresi bu vaziyet 
karıısında henüı bir şey yapma· 
mııtır. Tütün zürraı bu vaziyet
ten memnun görünrniyor. 

lnglJtere bankası 
Yeni bankonot çıkaracak 

Londra, 12 ( A.A) - Maliye 
nezareti dört haftalık yeni bir 
devreye maksun olmak üzere 
275 milyon sterlinge kadar ban· 
konot ihracı için İngiltere ban· 
kasına salahiyet vermiştir. 

Dün geceki cinayet 
l>ün gece Ka:ıımpaşada bir cina

yet olmuştur. Cinayetin sebebi içki
dir. Kfımil \e Garip ile arkadaşları 
bir meyhaııede içmişler, yolda Süley
mana rasgelmişler, arada çıkan bir 
münazaa neticesinde Süleyman Ka
mil ve Garibi ağır suret~ yaralamış
tır. :&unlardan garip ölmüştür. Ka
mil ağır yaralı olarak hastaneye ya
tırılmıştır. Katil tevkif edilmifür. 

gini kaybetmiş görünen bir pa
ravanla ve sonra cıgara duma
nile boğulmuş geniı bir oda ile 
kar,ılaşılır.. En dipte, üzeri bir 
yığın evrakın, bir yığın dosyanın 
kulelendiği bir masa başında 
sevimli vali muavinimiz Fazlı B. 
oturur. Günün hiç bir saatinde 
odasından kendisini yalnız bulma
ya imkln yok gibidir. Her gelen 
tebessümle karıılanır. itler, is
tekler allka ile dinlenir ve hal
ledilir. 

F aılı Bey, bize masası yanın
daki yegane bot kanepeyi ifaret 
etti... Oturduk. 

Belki gene havadis iıtediğimi, 
zannediyordu. 

- Suikastçiler tahkikatı ber
devam... Dedi. 

Hayır... Fazlı Beyefendi. •• 

GnldO.. Evveli kalemini b1-
L"lltfen sayıfayı çeviriniz 

Akif B. 

Atlna seyahatine alt notlar 

Maziden sonra bugünkü 
dostluk bir mucizedir 

Yunanhlar bugUnkU TUrklyeye kar,ı tarihin hiç bir devrinde 
g8rUlmemı, bir muhabbet ve merbutlret hissi besliyorlar 

Atina konserva
tuvarlarında 

(Odeon Elenlk)ln san'at mU· 
dUrU M. Plndlyora 

Bfl§muharririmlz Melımet Aam S.. 
Bfl§vekil ismet Paşa Hazretlerinin r• 
lakatinde olarak Atina seyalıatlM ı,. 
tlrak etmiıti. Başmuharririmiz bu •• 
yahate ait olan intibalarım mulaaal 
birsurette gazmlftır. Bu notlan bu· 
günden itibaren karilerimize takdim 
ediyoruz: 

Nihayet Yunanfstana geldik. Bir 
sene evvel Yunan başnkili mösyö 
Venfzelosun Ankara ziyaretine mu 
kabil ismet p~c:ıanm yaptığı Atfna 
ziyareti milnasebetile Yunan halkı
nın gösterdiği büyük dostluk teza 
hüratrnı gözümüzle gördük. T6r
kfyenin milli hayatında olduğu ka
dar Yunanistanın hayatında da büyük 
ve hayırlı inkılrtplar yaratacak olan 
tarihi merasimde bizz·ıt hazır bulun
duk. Şimdi iki millet Jrasında asır· 
)arca süren harp Ye cidal tarihini 
kapatarak tamamen dostluk, sami
miyet, karşılıklı muaYenet zemin
leri üzerine kurulmuş yeni bir tef 
rikl mesai tarihinin ilk sahifelerini 
yazmak gibi bir vazife deruhte etmiı 
bulunuyoruz. 

Tiirk - Yunan milletlerinin mazi
de görüp geçirdikleri arı tecrübel• 

- Yazısı Sinci sayıfaıruzda- (Alt tarafı 6 ıncı sayıfadaj 
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TİCARET Soa 1 
oyı;,ıu ı 

_Harici 
VE İKTİIAT HAYATI 

Cemiyeti akvam 
ihracatçılarımızın günü gününe çın - Japon thtllilfını 
bilmeleri lazım gelen kararlar halletmek nzere 

Telgral . 88118rierl 1 
Bir mttftllnlln affı M. Şaht 
Ankara, 13 (Valut - Mene· 

men divanı harbince üç seneye 
mapkum edilen ve lıtapbul ha· 
pi•ancaiqde bııhınap sabık mDf-

tU Yusuf ZiyaEf .nin kalan mahkii· 

Had Harzburg tçtlma
ınden sonra kaçmış! 

tsterlln dün 819 kuruşta kapandı, piyasa 
salAha doğru gidiyor 

toplandı miyeti vekiller heyetince affe.. Fakat B•rll"• gönderdlll tel• 
Fakat Jagonyca ~u tavaaa11tu dilıpfttir, 1111"8 ~lma11y,1ra .,,., .... ını 

fcabul etmlyecek Yeni mUtehaaaıalar s8y1Uyor 
Cenevre, 13 (A.A) _ Cemiyeti Ali· Ankara, 13 (Vakıt) - ikhsat Bertin, 12 (A.A) - r.f. Schtdtt, 

Dün kambiyo borsaşında İngiliz 
ll'tası 815,75 kuruşta ac;ılmış. 819 ku
nışta kapanmıştır. Dört bin isterliıı 

satılmıştır. Dolar 47,i)(' de açılmış, 
47,55 te k2'panmıştır. Beş bin dolar 
satılmıştır. Fransız frangı 12,0G dan 
muamele görmüş ve 7.42:>,000 frank
lık muamele olmu.Ştur. 

İngiliz lirasının sükutu Uzerine 
piya:sada hasıl olan sarsıntı günden 
güne salaha doğru gitmektedir. Gün
lerden beri devam eden muameleler
den de anlaşıldığına göre İngiliz lira
m bu fiatlar üzerinde duracaktır. 
ihracat maddelerinin vaalyetl 

Başlıca ihra~t maddelerinin b.u 
eeneki vaıiyeti şu suretle tes~t olun
muştur: 

Bu aene arpa mahsulü ge~n se-
neden aıdır. Dül\,.Ya, arpa istihsalab 
geçıen sene 24 miJy9n ton idi. Bu se
ne lae 18,5 ton kadar tahmin edilmek
teclir, IstibalU vasiyetine ıÖre fi
atlarh yükselmek meyli vardır. 

Yün fiailan aabit kalmakla bera
ber muamele mik1arı artmıştır. 

üzUm piyasası yUkselmeğe me1-
13ldir. üzümlerin bu seneki kaliteşi 
~ iyidir. Müşterilerimiz üzümle
rhnillin bu seneki kalitesinden çok 
memnundurlar. 

I.-cir. mahsullimUz de bu sene açık 
renkli v~ bol usareli old\14undan Av. 
rapa piyasalannda ly! fiatla satıl
maktadır. Ham\'lufg'ta yüz kilosu :ı6 

marka saplmaktacbr. 
Fındtk fiatlan el• yübelmektedir 

Antlmun~ ıa•nlyor 
Bir Alıaaa •tilta••l \hracat «>" 

f~f mUracaat ede~ meınlekett 
mliden aafünuvaa aıadeni almak iste
dlftal laildfnnlştlr. Bu nwessesenfn 

raktı.. Masaya yaslandı .•• Dudak· 
Jannı kıvır•rak göz ucile oda
d~ misafirlerin hemen ~epsine 
ayn ayn baktı.. Sonra , bir çar
pflı kadının angne uzattığı ev
nlr.ı imzalarken ceva~ verdi: 

-ı- E•et.. Şiir okurum... Yu· 
nua Emre, f gı.ull, Baki, Nef'i, 
Nedim, Şeyh Galip, Namık Ke
ma1, Hlmit... Seve scvp okudu
ğuın ıairlerdir... Eserlerinde öy

le zevk bulurum ki... 
- Peki, ya yeniler, beyefendi? 
- Yeniler mi? ... Faruk Nafiı •• 

Yusuf Ziya ... 
Biraz dOıündü ve yene ayni 

ıeyleri bu sefer yerlerini detit
tirerek söyledi: 

- Yuıuf Ziya, Faruk Nafiz 1 
Diye tekrarladı... Anlaşıfan 

7enilerden baıka isim ~atırlami
yordu. 

Bu defa ikinci ıuale geçtim : 
- Roman okurmusunu:ı:? De

dim. Hangi romancıların eıerlc· 
rini okudunuz ?.. Niçin? 

- Roman okumam... Oyle 
uzun uzun sarf edecek valCtim 
yok çOnkll ... Okudugum eserlerde 
mahdpt .. Çocukluğumdanberi an-
cak birkaç roman okudum... Me
aell ,. Roman yaprakları 'J". son-
r~, R~şaı Nuri beyin "Çalı J.rnıu, 
"'' " J>udalttan kalbe ,, sı ... Helf 
Ya~tile, galib~ Vakıt ~ir• l).üçük 
lort " tefrj~ası ne,retmiJ\i... 811· 
11ldımdı ona ... • • • 

~klf ber sıe fltYP"' 
$,ı yüz 'kiloluklar cemiyeti mil· 

essisi ve J~i•i ,if~ kütüp~ancai 
ı~lıibi Ak!f beyin fdep'yatıpuı· 
le a14kası a~ba ne merkeıpe· 
diı? ... (1'1\ragöı) ün önünden ge· 
~er"en ~unu düıündUm: Q Akif 
B. geçe,nlerde vali muavin\ F.azli 
beyi 99 kiloya indi diye ıiıman· 
t.r cemiyetinden çıkarttığın' 
a6ylemiıti. Sinema artiaUerine 
ita kart postallarla 6rtül8 camlı 

alacağı maden aydn 70, 7:S ton ola- "·am mfetisine M. Lerru'nun talebi üıe- veklletf ~merikadan üıllınle pa.. Bad - Harıbunr içtimaı bit.tlktea 10n• 
caktır. rine M. Briyan riyaset ettniştlr. ınuk kurutmak İÇİP. iki, Alma~· ra ltaly&fa ıitmittir, 

Pamuk zer'lyatl Çin mlimessili Çin- Japon ihtilfı- yadan nebatat için Uç mOtebas- Bazı Alman gazeteleri M. Schacht'· 
Amerika hükumeti hu ePe pamuk frnın halli isini tamamile cıemlyeti sıs getİr!IJittir. ın alellt1le kaftıtnn hildinnişler ve 

zeriyatının ) üzde 2:> nbbetinde nok- A~,·ama ve Amerika hükCımetine bırak- ~~t;~·~;··ç·i·~···hU·k·~·;~tl~t~····h·~;;~;·~·d~: Rayşbankın vaziyeti hakkında dün ef· 
san olmasını esas itibarile kHrarlaş- tığını \hledi~ten sonra demi~tir ki: ğı ceuhın yarı" verilete(i rtıE!mf ~Y- karı umu~iyeyl telAM ve hıy.ca•ı dl
tırmış gibidir. Buhranın tamamile l\fançuri me elesi11in hallinde nıµ- rette bildirilmektedir. türec~ Jnr takım ma)6ptat nradıltr· 
kaldırılması için daha ne gibi tedbir- yaff<\kıyetsizliğe uğrannıası beynelmi- ~in hükılmetl bu notıtıında bllhnı· dir. 
lere ihtiyaç olduğu tetkil\ edilmek- lel emniyet ve elamet fikrile tahdidi sa Japonların Mancurlde harp ıaman· Btrlin, 12 (A.A) - U.cJ - H••· 
tediı:. teslihat pro~lnin iflası netiresini ha- ıarmda bile mJsline muth' tnadijf edi· hurgtAki beyanahpı~ uyandtrdılJ ke-

Bulday flyatlar1 sıl edebilir. len bir takım taarruılar~R buhuımuş yecan V! Jtalyaya ritmik IHrtll• -
Şehrimizde buğday fiatlnnnda te. "9. Brl,en ne diyor ? olduklf!rını, Japon eş>·aaın!l )·apı!Bn lf•r1burrtap h•r@Ut •hwlı tltn M. 

ralrkiye dofru bir. hareket yoktur. Parls, 12 (A.A)- M. Briyan, Çin- boykgtun Japgn hlikftnıetlnh• hlc ıe Sthae)l~t derh•l Al~••nn ••~· 
Buğday 5,20 kuruştan 1,20 kuruş~; Japon ihtilafı hakkında demiştir ki: doatane Qlmıyan har@ketlerlndttft n,,J nl bYIÜR tgl fonla lfrlln• IPlhllJWlt-
arpa 4,20 kuru a, beraz mısır 4,30 Bo hal zaruridir~ Filvaki, uzayıp gelmif olduiynu ve Çinlilerin ist•dlk. tir. 
kurup, san mısır 4 kuruşa, fındık gittlk~e Yahim neticeler tevlit etınesi Itri e§yayı ıtlmık hususun~aki ur- M. Seh~cl\t, 11-lY'-1' ff'fÜ&grn 
93,20 kuruşa kadar satılmaktadir. ihtimali mevcut bulunan bu ihtilatın btııııtiainJ Cin hltkftm•Unin ihlAI flfr. bl:as h~ftadan "-rt ~" ~Utl"411· 

Yath peynirin tenekesi ele 77'> ku- artık önUne geçmek icap eder. miyeceğini beyan etmiştr. m te olduğunu temin etmiştir. 
ruşa kadar satılmaktadır. Fakat son Jpoanlar1n verdlll karar Yine bu notllda Mançurldeki Yf!ıiye- e ::ıttA';:il';i. 'i:•rffrl... • 
güalerde b~lıiın ~azla ~ikt~rda çık-1 

Tokyo, 13 (A.~) - Nazırlar medi- tin Japqnlann son günle~deki mey- Ank_r_, 13 (Valnt) _ &.,. 
maaı 1P.tynır sarfıyatı uıerınde ken· si bugün bir içtıma yapm~ş n l\fan- dan okurcşsına hareketlerınden do- b b•rl•r c · ti L L-...1er1 

d
. · ·· t · · t . . . . er ı:- "" emaye , u•r•ısn • 
ını ıos ermış ve peynır sa ışını çurıdekl vaziyet hakkında tetkjkatta l~yı. bir kat daha vaJıJ~feştığı ~ayde- ı:uma tatiliadea 1.tifatle edeltll· 

azaltmıştır. bulunmuştur. dıldıkten sonra Çin hükunıe-tinın Ja- U 
lhracet ofisinin tebllll Çin - Japon ihtilB.lına müdahale POJI tebaasıJun lftAl ve fanını kqru- mec ae mBraeaat 

İstanbul. 13 (A.~) - lhraeat afi- için Vaşington hük6meU veya Uemin- makta devam edeceği ilhe edilmiş ve 
sindfn tebliğ olunmuştuı ~ ti Ak\·am tarafından yapılan gayret- notaya şu suretle nihayet verilmiştir. 

Avrupada ıon ıünlerde iştidat leri, Japon hükumetinin kabul etmi- "J~mta hilkflmdi harbi1 n1illl ıiya-
eden iktısadi buhran dol1111sile her yeceği bildirilmiştir. Japon hiiktlmeti "te iltJ ittlhaJ etmekb dtyam ıylı
}\ükômet kendi memleketinin kambi- bu meselenin Çin ve Japon mUnıe:s.sll- cUii Q.1ullrdı hP vasiyetten dofrnPI 
yo ihracının men'i veya takyidi, it· leri arasında dotrudan dogruyn mUza- aıu]l JRJl ltM tirli nctiF•l•rJn ~·M· 
tıalatın tahdidi v' yahut 'ümrük re· kere yapmak suretile halli hususunda JiyıtiRil! ıl!tf'A1!11 ajt fPllA&lf Jlp"' 
f\imltrinin tezyi~i Ji~i Türk ihracat- ısrar JÖ8term~te de\•am edpçektir. ftlif·11 
ç~qu yakmdan alakadar eden ve ih· Japon notasına Çin hUkO· ~===~~-=--=-=-~=-1111!1~!!1'1!"'~~~ ~!l!!!!li!!~!P-•l!!ll!lllll!l!!!IZl'lt 11!!!!1• 
racawlapmıım ~ünü güqÜnf haber.- meJlnln Yer~Ulf eev•P. 
dar. olması Irlzım ~elen kararlar itt~ Nankln, 12 (A.A) -J~ponynnın son 
haz ediyor. lhracatçılarınuzın ı:ıu sı- ... .. 
rada dikkat ve teyakkµzlJl iş görme- r.ım. eserler Mıb~an Aııı efen~ı 
lerı "~ mal gönderecekleri memleket- cınıınden olmamalı.. Sonra fi• 
Jerin ittihaz ettikleri bu kararlan ıirme ropıaQlar~an, hart hurt 
ktanbatda Dördhei Vakıf lıaaDda ,t\I! ı\\ıfn atık f~J!DH gd~ l:\iç 
thracat ofWne miiracaatla. ö~rtneretc ha~etmem •• 
ona gö_re muam. lede bulunmaları AhtQet J,1itat efendi m~rbu-
ehel'muyetle tavııre otuırnr. mun bütOn ronıanlarıaı okudum. 

kapıyı ~çarak içeri girdi;. Akif Burhan Cabidin, Rept Nurinin, 
b,y, d•racak kUtüph~peniıı. ~~~ Aka Gijndüzlln tekmil romanla-
~ıy.-ına güç be\i 1111dırabıldııı nnı bilirim. 
bilyük .yaıınanenjn bt9ıpda h~rıl "Çalı kuıu,,nu otuzdan fazla 
h!rıl bıı ıeylerle ~efşul ... Jl.en· okudum. (Akif bey, bu hususta 
dimi tanıttım... . dünyadaki değilIJe bile Türkiye· 
~ Bµ,yruq c~end,md.1 F. ı.,. deki rekoru herhalde fertah fcr-
Dıye yer goster ,... ı,.at , k ) 

d d Qturacalr bir karı• sah ırmıttır .. 
~'1 an a, 't ~. .,. B h C b'd' "A t yer bile göıilkmiyordu. ur !n a ı ın Y en,, ro· 

Ayaktfl konuıtuk.. sp,aaını da ~Ih defa tekrarladım. 
- Şiir okur muıunuz? - Afeuyur~ouz Akif ~ey •• 
Dedim .. Tombul parmakları- ~Ür ~kumağa v~kit bulJmıyao 

nan .h~fif fiıkelerile. m~azıam ı0• )?ir ı~tın ~ijYle her ,ıkan romanı 
beğını ~lctıy~rak g~ldü: . bcıer OPflr, yirmİJer, hıtt a otu-

- Şur mı? .. Kahyen., Şaırle· k 
rin tiirleri .ne kamı doyuruyor, zar dcfı o~urııa•ıpa şaş"'a~' 
ne insanlın yaıahyor •. Bana ka- el~eo gehıııyot .. 
hrsa inaanl,r, a~sto~ böcekleri - Canım İfİP hakikati tiirden 
gibi liir ok\l~acaklarına i' eri botlanmıyorum.. Size tuhaf bir 
gilçleple m~şgyl slsalar, f!aba ıey ıöyliyeyim: Meseli birkaç 
isabet etmif olurlar gibi g~lir. ıarkı dinleyim.. Bu beni ancak 
Biı:azda, ııiı: okumaya 'V:akıt bu- kısa bir zaman için zevklcndlrir. 
lamı~orµ~ do~rusµ.. . :Yazın boöucu gUnlerinde yuvar-

- Fekı, a roman .. Akıf bey? • q. d k b ı ı· 
G- 1 · · t rı· · ı.. ladıgımız ~ır bar a uı u lmo· 
oı erıp\ aç ı .. ~ ını yaıı .. ane· • d b' 

nin µzerin~~ duran ıiyah ciltli n_atam? .ı:liıimizin ~ovugun a 
1
.r 

fC miy ~cft fİne prdu: Jabza ıçın bıraktıgı zevk _gıbı. 
- D~bı~tli ıoman okµrum. Deh- Sonra unutµrum. Halbu kı pa-

petli, Cf~bıetli Oda. aq t•rt: Sabah fızam dehşetli kuvvetlidir. Sene-
:ve J•m\~ f r,aıp gelir kcn ıirket lerce evvel vukua gelen cin~i 
ıapurlannda .• Bir~~ gecr: yataja h1tf!i1Jhn taf~jlltını ıorunuı .. Sı-
J(lfdikten ıoara.. He~eo bcm~n ıc istediğiniz malumatı ancak 
o~umadığı~ roıııpp yoktur. Za· filan gazetenin falan tarihli nuı-
t~~ r.irani ~Cf .~eae evvel b~na hasının, falin ~ayıf asının, falan 
ıu kUUlpbı~c~l ~stıran amıl~e sütununda bulabileceğinizi söy· 
bu l:icnac • Üomın ~crak,. rp· . . lk' • t'l.a.;.; <:ı •i TJ 'd~ ;-, , ,_ hyeyım Otuz sene evve ı ga· 
anan !Pd .. , '''' Pil •r Y~ r ner . . l . ı · ,ılian reQlap,a aalın ~lma1' beni ıetelerde çıknııı bakiye ern~ e an 
kpl ~decuti ~dcta .. ~iı ~n dp- birbir hatırımda olduğunu söy· 
UP:dUm: Va~ı,ı dedim ~ead' ken· lersem bana il)anırmısınız? 
pipıe, pen bİf k@tUph•ne ·~•ın, 
ralJara YFrleıtirecFiİffi it•pları 
evveli kendim ha im flaem 
ıonraCla ,atsam .. F.ena mı? 

Dıyebilirim ki şimdiye kadar 

okum~dıjım bir tek r~m&n ypk
tur. 

- Hiç seçmez misiniz efen-
dim? 

- Y oo.. Seçerim.. Okuyaca· 

Maıallah çıtlıfıyorJarl 
Darulfunun ~mipi, kanun çıktıktan 50 
gun sonra, darülfünunu teklmül ettir· 

mck için bir rroje yapocaklannı 
söylemişti 

Tam 28 gUn 9e~tl 
HAIA bir ses, bir hareket yok! acaba 
buistikbal sigasının hududu nerede ? 

[Unırafı l inci 11y fıaııı aJ 1 
ri hatın11planp Jtuıilnkl ~··• 
ııetl~YI )rir aevi tarihi pnıciı;ı !fa 
rak tel~ HM~ıt ı """ ~~ 
n varclır-

Bir zamanlar bUytik Jftm mille 
ti şimdi Yunanistan ismini nrdlJ'
miz yerler~ baştan baf& hlkiıa 
idi. Bütün Balkan menıl~et.lerl gi
bi Yunanlıl11r ~a Tilfkl~rln emir n 
ira4eleri atıtaa geçmi§ti· Türkleri.il 
bu hwmiyet devri !fnelerce allr~U. 
Bununla beraber Yunan milleti TU~ 
hakimiyeti alpnda kendi millt hihi· 
ntini ıııuhaf~ıa ttti. J}if ~ıııan grl· 
eli ki tarih aahaaıada mevcudiyeti al
hayet bulmut zannedilen bu ınillet 
kendini JÖSterdi. Eski Yunanistan 
yerin4e Türk hakimiyetinden kuT
tplmuş reni bir -.Yunanistan rney~an~ 
geld1· Bundan sonruı artık tan· 
l\in bir aksU1lsp.el de~·ridir. B~ ılef a 
harbi umu·mt sonunda varhiı nı~11yet 
~uhnuı :ıa.a~qlunan tijrk mitte~i a
leyhine garp mllletleri tarafından 
yunan orduları teçbi.ı n tahrik e· 
d\lmİ§! yalnız Rumclide ve lstan: 
balda degil, Türklerin Anadoludakt 
varlığı da ortadan ka\dırılmak iste
nllJlllştir. Fakat nasıl ki bir vakitler 
Yunanlılar Türklerin tKmamen ha
kimiyetleri altına geçmiş oldokl~n 
halde vadıklannı muhafaıa etmış
lenıe bg defa da Türkler yalnız 
Yunanlıların değil, bütün büyük 
garp devletlerinin merhaIBetfıiı sav 
letler.i kaı:şııında hakkı hayatlarını 
kahr,manca ntüdafaa ~tmişlcr, en 

50~ra Lozall sulbü ile bu l}a kı 
bayat}arını bütün dünyaya tasdik 
ettirmişlerdir. 

Bu tarihi müc~delf l~r neticesjn~e
dir ki Türkler ile Yunanlılar yan ya
na teşekkül etmit nıUltchtt n mU· 
tecanis birer miltl kUtte halinde iki 
.komşu devlet "·ücude ıetirmişler • 
dir. 

F.akat itiraf etmt.k lazımdır ki 
her iki milletin mazide varlıklannı 
muhafaza etmek i(ln iktihama mec
bur oldukları fed'lklrlıklar sok bü
yük olmuştur. Eğer hu iki milleti 
şu veya bu vesile ile mücadeleye l'ieV· 
kedenler bil!kis onlar arasınd' 
bir müşterek mesai zemini bulmu, 
olsalardı, o fedakarlıklara tahsis 
edilen milli kuvvetler her iki \nil· 
Jetin müşterek u~det n refahı mak 
şadı~a şarf t~ilmiı bulua§aydı ~\! 
gün hem Türkiye, h~rn Yunanistan 
bambaşka bir manzara iktisap etmi~ 

plır4u. 
lıt, ılm41 uıu fftlAMIJmlfl 

~r.· ~irJbJrleriqJ11 Milli 111NIMI• 
li•I w• lu)'•etlırllll tak•lı H•• Od 

4'~- ıc.41- tft~ ........ 

batplı n zararlı siyaseti ı.maıak 
n mazını.n ~ ~raları•ı W_.. 
rak artfk .. ,, ~Jiptfıt ıiıl&enttlJ ye
ni t~ır;kı 1111wı ffDtial ,..,... •• 
el ele ~rjp "'n4ileftAI Y!flİ Wı f§sill 
yolu a~ağa karar nıaifijs. ~ 
çep sene Y trnftff ~,km 11iieyl 
\' eninlosun Aa~ara .. ,___.. ile bu 
dtfı Tün bafv9kili 1..- papaıa 
.A.tia~ zjyartU bu yui 1'01D afd· 
ma merasiminde• .,_.. bir tef de-
~ild!f. 

Ben Ege vapuruTiun ~ele 
Pir• liMqıqa ıirertı•P ~@"n bu 
müllhazalan Hhn'qtden geçiriyor, 
diğer taraftaıa kendi kıqclfme p ıa· 
ali eri sorqy~nua: 

- Acabıı Veni,elosun 'fU~ly ye 
ka'lı açmakta oldulu bu ;epi yol 
kendisinin ve arkadaflannnt şahsi 
siyasetleri midir• :Yoksa hakikaten 
~'~Udtji fibi bu siyaştı '-"*ık Ya-
npntıttaq lçin millt btf ll!U~!· !d· 
~~ilebilecek derec,:yı ~el~it pi· 
dir? Türkler tarafından ~Uytlk J»ir 
saffet ve sam"ıttiyetlt kabul edlleq Yu 
nan dostıutu Yunanlılar tanfıa • 
dan ayni saffet ve ••miadyet Ilı ma
~abel~ giire~ek sqi"ir? p'ıl Ya
naı1hlar biı' k;ırşı ~a~ikattn Al"i· 
mi Wr Türk ~ft§tlPf~PPl\ ta:~\18~ 
bundan sonra beni~•ıye~ler nudir. 

Nihayet Yunanistana ı•l~lk ve 
gör~U~. Burada memleketin ee 1Uk· 
sek tabakasından b~hyarak n ap
ğı &ın,ftanna vanncıya kadar her 
ıınıf tıalk il• uaktan vı 71k••dan 
temi\• ,.ıt... Vıkıa ı." mqıas ~M--Mti 
ancak ~ört ıli~ aürfl\l· fffat 
muhterrm (Vaktt) karilerini ı..a.tn 
edtbilirim kj bu mUP.det zar(ıp,da 
bende hasıl olan iptiba kalRlerlmi· 
zln içinde duran şOphel,rl tamamOe 
bertaraf edecK şekil ve mahl~tte
dir. :Vunanl&tanda TUrk dost1aju 
yalnız bir :veya birkaç deyJet aduaı· 
nan t: etip~e~ e ı~n~ıtn~-1' i~ 
ı·Ft cleğildir. Yul\aa ~\ll8~1\\n 
ekşefiyeti b~gU~U T"ıXtYNf ~~ff' 
tar"hin hiçbir devfi!lde J,i~J!"emlş 
bir muhabl>el v~ ıqcrbutiyet ~isleri 
be,lt'mektedir. fJu ~ralt altıacla 
Tdrlr - Yunaıı dostlafunaq ~ • 
tlkbali hakkında elkln 1111nnnf,. 
tamamen müsttrih olabntr. 

..MeA#Sll.A... 



•• eri 
Do lar • 
Arasında 
lntlh•IHft 1ç1n ••• alb ............... 

1 

Etibba oduaom ıenelik kon
gresi 6n0m11zc1e1d <lumaıla1 1'11-
.a allki T .... sr •iuı u1s .,.. 

plleelMır. An apMla ~--· 
oc1a tclue lle1t!li nW Teftik 
Salim ,,.,. y.arıD ,ebrimize ,ıe-
lvtlıtir. 1 , • .,. 
,.. ol'•· 
ı... 
da ................. _ ... 
iÇia .,. .,.. ......... ,. 
ta ... ,.... ,., .. 
br •• _ .. b., • __ ılllllıl .. 

Yeni harfle 
avukatlar 

v .. ı harllule okuma, yazma ltll
JM)"ell awta:attar Yatllltfl Bu aebeple 
aclli" vekaletinin bir &&MI• atad• 
rerek clört aya kadar avukat ve n• 
twlerin ,,_, ~arfl•tl blı.lltine dair 
vesika almauaı bildirmi§o 

Ben, yeni harflert pek .akemJyea 
ltir avukata J'U&'ehUm; lliddeUidi: 

- Aıizim, dedi, biaim yeai harfle. 
ri Qirenmemi&e H lüzum var~ Bls 
~ırdı söyluiz, yeni harner, bizim 
IÖ2lerimiıi klfıda geçirecek salnf U. 
tlplerine llzım. 

• • • 
Russel P1e 

Maır pelis ll'lildilril n ... ı pt. 
- ld U1lll t..ıı reeiôriae r.,._ 
ı..u,.ıi.S•• ltir lacDiHir - Wr 
•Md.U.. beri meatenttmı-...r. 

Birtalam ,...Wer, ba ,. .. nıa 
dun JIMal flkllade JU170rlar. a. 
....rı. demif ki: 

- Ba aUln, 30 ... Mmnla bJ. 
... •111 .... olmadı. Tilrk p..W .. 
:rt kmtitini iki staa. •lllU- ... 
tiler. 

f s-a ........ 1 
Muatu111 katap•Mlerl - • 

arif müdtlriyed tehrhl n llnlh..ıtf aem-
dnde •P.ctlt muallim kltl__.led ltlll 
ta .. p!en ktelpltn almıyt bltlım••· 

.............. tahldlalll- Dlll 
de den• etmifdr. Huiçtan bm lllf. 
DWıra lllnın ..., oJclGiımdan llJati
klt bir müddet daha uzaytclbr. 

&c:--.ler •• ........ 11-
°"9llfye veklled dün vPtyete bir ...... 
göndererek ecqnelenlea eama tadil ftla 
rahsat Uc:reti aba .................... . 

............ ""' -Şut .... w. 
mt)'tdert hlare ••Jetinin, iadlaam Mı 
lldda ile Yll•1•• bUdiıdilmi .... JP• 
wtıt. Otreııdiltmlıl din YPIJtt. bul 
ıuiJştlpıatlır h•klında lhblı Uzerble Cf
miyet hesıplınnın tetkıktııe batlfaaıeıv. 

latJeMW,w&Qatdi ... na.a 
.. , ............ ld .. 

- Eatlltt .Uf anbya.n1119"19t 
- Florval mu.,s,aea~w ..... 

aaec t.tlyo~ 
- Flonal mı? Ya.. llRJVI tlM -aı 

ze pre ~lr 111Qe11e~r:tlir-

- ~t ı,v~ı• ''eft )Mlı t$lo 
~"' s.Jıw.a Ma ~· Pt>lüır l•lttt 

- tff(d, fakt .... , qf? 
- ıtA•tt _.M"'~ ~if ~Mtl"ıtll ltbl 

Itiıı.p ~tnn1u""" ~iff q111•M td
- TM~r ıdi~ttfMm. -P "~l,,e 

~\Cdıı •U..~ ane yanar. 
- Çi4ftkq b4lf11Jliıtpif '5i 11~'11119' 
~·~l\C ~4•m, fÜfijqijlfr. 

- 'f-Jalıi~,, nuı·r~pcb'"' ""' 
- ~ı·ıt. 

- ••ic• ~'oldu! 
f'inr a"'uıunu Alladı, lllR fllp 

qi ft-kti: 
- Ma umiyetimin hır güa 01111 .._ 
:4ıu cıkmtmMı kal· ·l detiJ. 

- .Mıt•11el, teaJrar •• ••• ... 
göriltmiyelim. · 

l•· ~u ~f*•"' wn .,.._."' 
Rl~Rl••ı 1-tJQt~ 
t..rMh \1•41 "" 
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1 OlalD Baberlerı 1 ihtjlAf var, 
maç yok! 

• 
[Vakıt] ın Tefrikası 1 

No.: 74 Hz. JSA 
Nakleden. 

ömer Rıza 

• • Yahudiler gidıyor mu ? 
Musevi cemaati cismani mecllsl reisi diyor ki : 

---~-·~~~--

Tlirkiye musevileri ispanyaya dönmeyi 
Dün akşam geç vakıt ~azeteler İs

tanbul nuntakasınd~n gönderilen bir 
tebliğ, geçen seney ait olan şilt maçı 

hayallerinden bile geçirmiyorlar finalının bu cuma yapılacağını \'e Gn-

Kudüs şehri yeniden muazzam bir 
manzara karşısında kalmış, krıalın 

şehre girdiğini görmüştü 
.. .. .. . h' . lata.c::arayla Fenerbahçe takımlarının 

Duııku nushamızda (Taymıs) gaze-1 İspanyadan ıcret eden l\lusevıle- k 
1 

kl 
1 

'Jd' . d 
11 

Hakikatte baş kahin Hananiya 
tesi Maclrid muhabirinin, vaktile ls- rin İspanyolcayı bırakmamış olmaları- a1 rşı aşacal · ~rdını )ki ır~.}h·o·rı· uft. a. bir felakete mani olmak için elin-

1 h"k"'- · · bö" 1 b' k sı at mese e.c ın en çı an J tı a an e-panyadaıı çılmrılan l\lusevHcrin tek- nın spa.nya u wııetını Y e ır a- 1 k .1 . • • h b d tt'ğ' i den geleni yapmı,;; kırat müzahereti .. . . . ve ce an erımızı a er ar e 1 ım z "' 
rar 1 pan) aya donmek ıstedıklerı sek- cih tl b tebl'. 1• b ·htı'Jt.fın ve mfı.hut kuvvetleri ile ı:;on dakika-• . • . • ~ • e e u ıg ge ıncc u ı u 
lmcle verdıgı hır haberden b:ıhestmış- . kul .. 1 J t k da hıılledı"I ya kadar ralışmıcı. fukat muvaffak .k up er e mın a ·a arasın , • ~ ':P 

tı ' , miş bulunduğuna hükmetmiştik. Hal- olamamıştı. Bunlar Homaya karşı i-
Bu malfımnta göre, yakın şarkta buki dün yaptığrmız tahkikat bunun ıan edilecek bir httrbin bütün yahu-

yasıyan Musevilerin mekteplerinde ve aksini gösterdi. Ne ihtilif hnllcdil-
gazetelerinde İspanyol lisanını muha- miştir, ne de kulüpler maçın yapılma-
faza ve bunu asırlarca ıdame ettikle- smı kabul etmişlerdir. 
rlni gören lspanyol ricali bunlardan ihtilaf nedir ? 
istifade)i düşünerek ispanya hariciye-
sine merbut bir teşkilat '"ücuda. getir- Bu hususta evvelce de ynzmıştık. 
nıı~lerdir. Teşkilüt kurulduktan sonra Galatasarayla :Penerba.hçe kulüplerl-
lspanya hükumeti İspanyol muharrir- nln çok masrafı olduğunu i!eriye sü-
lt>rinden Don Erne.ıtoyu şarka gön- rerek Galatasaray, }'enr ve Beşiktaş 
dermiş, bu zat Balkanlarda ve Tür- takımları arasında yapılacak maçlar 
kiyede tetkikatta bulunduktan sonra hasılatının tamamen kendilerine ter-
raporunu vermiş ve hunun üzerine kini ve diğc' kulüplere hi se verilQle-
Don Emestonun yeniden şarka gön- mesini ic;;temektedirler. Galata 'aray-
derilmesi kararlaştırılmıştır. la Fenerin bu taleplerinde belki haklı 

Bu neşriyat üzerine diın Türkiye olduklan noktalar vardır. l•'aknt dün 
Musevi cemaati cismani meclisi reisi yaptığımız tetkikat ve gördüğümüz he· 

di cemiyetini tarümar edeceğine ka
nidiler. Fakat yahudi aristokratlr
ğı hakimiyetini kiımilen kaybetmiş 

bulunuyordu. 
J5yan taraftarlarının elinde. isya

na başlamağa kifayet edecek derece-
de siliih \'ardı. Bunlar büyak Herod 
tarafından inşa olunan Masada ka
lesine hücum ederek oradan bir süri.: 

silahlar temin etmişler. sonra Uomn
lıların silfıh depolarına taarruz ede
rek Roma ordu!'unun silfıhlarını elle
rine geçirmişlerdi. 

Yahudi1erin başkahini mabedin 
hazinesinden istifade ederek (Cebel) 

"'I. Henri Soriano ile g"rüştük. Dedi ıurklye maseYI cemud meclisi cismani saplar bu kulüplerin bu arzularının 
" H F · haks ld ki de ı-adık muhafızlar vücude getirmek k'. reisi : enri orıano bir çok cihetten ız o u arını va-
ı. . . . d 1 ı~· rara sevkettiği yazılıyor. Lisan mese- zıhan ispat etmektedir. Bir kcı·e bu '!!_ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- lngılız gazetesın c yazı an ma u· k ··h· d. B eh · k ~ 6 ... r · J k hi fazla . . . .. lesi ço · mu ım ır. unun emm1ye- iki kulübün yapacağı şilt maçı geçen .• ..! anca <> - ) uz na ı r · 
mat muharnrın muhayyelesınde vucut t• . b' d takd' ed" 1s nyol k' 't k' b ı l" b' ı k I .. h . ını ız e ır ıyoruz. pa • seneye aittir. Bu itibarla es ı şcraı e lık olacaktır ı u on arın ~ ın e 
bulmuş olsa gere .. spanya hcud~l u~ı- canın Museviler arasında muhafazası göre yapılması tabiidir. Kabul edil- 17 bin arasındaki bütçelerine nazaran 
yetinin bir kaç asır evnl ya u ı erın . t' ~ b' k bel d ·ıer· gel . 'd' t b. d • 'ld' ll 1" ki b 

J k l b .. ıç ımaı ır ~o se er en ı ı - miş ve hitirilmış maçlara aı ıyc şar- çok ır şey egı ır. a uu · u ra-
kO\rulmasından mem e ete ge en u- . . E"'·· d • 1 d "'·f ·ı d. · l 

. akd' t . k d t hı· mıştır. -~ı evır er e n usevı er ı- tı konamaz. Bundan sonrakı maç ara kam küçük kulüplerin küçük bütçele-
yük zaran t ır e mesı a ar a ı • b 'b' ="' g·a . ı·· ı · ger azı anasır gı ı a)TJ ya:.-~ .. a gelince mıntaka heyetı bu ku up erın rinde hayli ehemiyetli bir rakamdır. 
bir şey yoktur. b t t 1 l d Y h:k· ··11 .· , .. • • mec ur u u muş ar 1·.. e ru ım un- taleplerine karşı bazı formu er arı- Dün yeni vaziyet karşısında mınta-

Faka! Muse~ıler • ~?anele ~. -~~bı surla aralarındaki munaseb:ıt gny ıacağını ihsas etmiştir. Jt'aakt bu ta- ka reisi Orhan beyle görüc:tük: 
kendilerıne yapılan ıyıl~k. ve. 1. t_uluk- azdı. Bu şerait dahilinde ayn mahal- leplerin aynen kabuli.i değildir ve ının· . . . .. " • 
leri asla uilutmadıkları ıçın hıç hır va- lelerde yaşıyan Musevi çocuklarının tak" ·1da haklıdrr Ç\inkü eski tak- -: Evet dedı, ıkı kulup maçı aynı 
k t 1 b. h ld · h" · teşkilat da- ı ' · . . şeraıtle yapamıyacaklannı futbol he-ıt op u ır a e n 11 baba ve analarının konuştukları span- sim :!hince bu kulüplere düşen hıs- . . . . 
iresinde avdetleri me,-z.uu bahsolamaz. yolcayı öğrenmeleri gayet tabii idi. se gö • • ındüğiinden fazladır. Zira sta- yetme bıldırmışler. Bu he:et ancak 

Don Ernesto namın.da bir ad~mı~ Şimdi bilhassa Türkiyejleki Muse- dyum hissesi olarak aynlan ·nra da f ennt şeraitle ~eş~l oldugu .~e mal~ 
mevcudiyetinden haberım ol~mdıgı gı- vi1eri"l vaziyetleri çokcieğişmiştir. Uü- bu kulüpler arasında taksim Jilmek- işlere kanşmad~gı ıç~n . b~ mu~acaat'. 
bi bugüne kadar da ynp.ıldıp;ı ~:a~ılan tün Türkiye Mus~vileri Türkçeyi a- tedir. mıntaka merkezı~e bıldırdı. 1 arınk1 
teşebbüsler hakkında hır şey ışıtme- na lisanı olarak kabul etmekte geç kal- Sonra bu ıntepler aynen kabul edil- içtimada (Bugun) konuşulacak ,.c 
dim. İspanya hükumet erk<'\nını. böy- mıyncaklardır. Fakat bu tabii tedri- mlş bile olsa iki JrulübUn hl celcl'Jn- bll' ·ar-Jra bağlanacaktır. 
le bir teşebbüsün semere vermıyece- et olacaktır. Çünkü asırlardanberi 

ğini anlıyacak kadar zeki zannediyo- yerleşen bir lisanı cefelkalem değiş-
rum. tirmek kabil değildir. 
Vaktfle ispanyadan hicret etmiş olan Türkiye Musevi cemaati Türkçeyi 
Musevilerin hepsi bulunduklan mem- Museviler arasında, t:ıminı için icap 
JeketJerde az çok refah içinde ya~a- eden tedbirleri almıştır. Bütün cema
makta ve hiç bir şikayette bulunma- at mekteplerinde tedris lisanı Türık
maktadırlar. çedir. Sınıflarda 'l'ürkçe dersine en 

Bilhasa Türkiye Musevileri öteden- ziyade çalışan talebeye nıuhtclif mü
beri öz Türklerle gayet iyi münasebet- kafatlar verilmektedir. 1'üı1ıcenin ce
te bulundukları ve hiç bir vakıt ara- maatimiz arasında intişarı içi-;, s.ırfet
(la münafereti mucip ahval olmadığı tiğimiz dikkat ve gayretin yakında 
cihetle İspanyaya dönmeyi hayalle- matlup olan neticeyi vereceğine şüp
rinden bile geçirmemektedirler. he yoktur. Yeni nC'sil Türkçeyi ana 

Toplu bir şekilde muhacerf't ancak lisanı olarak öğrenecektir. Muse,i ce
bir zaruret karşısında olabilir. Böyle maatinin Tür:k camiası aı ıısında tama. 
bir zaruret olmadığına göre yazılan- men temsili de çok ya.kın hfr istikbal-
Jar (Taymis) de de olı:;a yalandır. de olacaktır. 

Muhtelit mübadele komisyonunda 

Son temsili muhteşemi 

Parisli Kahveci 
filminde temaşaklranı 2 saat 

mUtemadlyen gUldUrecektlr. 
IIAveten: MJCK~Y MOUSE, KUTBU ŞiMA
LiOE. PARAi\10UNT halihazır dünya hava

disleri: !\lösyö Laval ve Mösyö Briand Berlin'dc - Londrada futbol müsaba
kası - Deniz ıayrnresile dünya rekoru - JEANNETfE MAC DON'AlJD 
Londra Music-hall'ünde - iSMET PAŞA Hazretlerinin Budapett· 
te seyahat intlhababnı gösteren fllm · gelmiş ve gUmrUk 
muamelesi vaktinde biterse bu akşam gösterll6cektlr. ~~
RA.\IOUNT jlJRNAL'ın scrlı:vhalan Paristc yapılmış ve seslendirilmıştır. 

Paramount fllmldlr. 

Hakeme verilen işlerin ~--Majiksinemasında 
Mevsimin ilk bilyilk filmi 

MEŞHUR 

Muhtelit Mübadele komisyonu rei i rahhaslarının ittifakla verecekleri ka- AL J o LSO N 
M. Andersen komisyonun faali)eti rarla halledileceği tesbit edildi. Yaln12 tarafından temsil edilen 
hakkında bir muharririmize ŞU izahatı iki bitaraf aza ittifak edemezlerse me- Onu Şark.ile 
vermiştir: selelerin halli M. Rivasın avdetine ka-

halli gecikmiyecektir 

ve bu suretle silahlı halkı hüküml 
altında bulundurmak istemişler, I 
kat bu tedbir bir faide vermemiş. 

Çünkü ricali ruhaniyeye mensup as 
zade ve genç Jösefüs, başkahine ih 
net etmişti. Onu bu ihanete sevk 
den amil, nftizci Yahyanın uya 
dırdığı isyan ateşinin onun içini ya 
nıası ve kendi.sinin diı ayet ve iktid 
rınd:ın istifade ederek başa geı;me 
idi. 

Nasada kale.sini ele geçirenleri 
başında (Cebel)li Judasın son oğl 
:;\fenahem idi. Judas biz7..at bir isya 
tertip etmişti. Onun büyük Hizkiy 
da ayni şekilde hareket etmiş ve b · 
yük Herod tarafından katledilmişti 

Menahem muzaffer bir ordunu 
başında hareket etmiş l'e rnesihliğin 
ilan ederek Kudüse doğru yürümü:. 
tü. Josefüsün anlatışma göre Mena 
hem tam bir hükümdar gibi hareke 
ediyordu. 

Kudüs şehri, yeniden muazzam 
bir manzara karşısmda kalmış, ha .. 
lıiskar kralın şehre girdiğini görmüş 

ve onu da 06anna nidalarile istikbal 
etmişti. 

Kudüs şehrinin halkı, en derin 
yeis içinde yaşadığı için en küçük ha
reket karşısında ayRklanmağa ha. 
zırdı. Halk bir taraftan azami yeis 
içinde olmakla bir taraftan da on:ı. 
cihangirlik getirecek nıesihi de bekli
yordu. Onun için bunlar te\Tatın 

anlattığı büyük papas ltnlk yolunda 
şehit düşen, papas Ye Yakup ile Si
mon namındaki iki kardeşi de ayni 
şekilde gelen yeni mcsihi, lıal!isk!i.r 

sıfa tile karşılamıştı. 
Yeni mesihin babası, halkın ka

nını selgfI>ı'aKitmış fakat n~tı~ 
de hükumet tarafından yakalanmış 
ve Tiberyils Alexanderfn emrile sal
ben idam olunmuştu. Yeni mesi .. 
hin akibeti, seleflerh1in akibetin
den farksız değildi. 

Şehir dahilindeki asilerin başın-
da, mabedin muhafızlarından olan 

zabit Eleazar bulunuyordu. 
Jozefüse göre Eleazann taraf

tarları Menahemi celltlt sayıyor ve 
onu baş.kahin Hananiye, yani 
Eleazann babasını ve amcasını kntl 
ile ittiham ediyorlardı. Menahemin 
taraftarlan bunlann ikametgahta
nnda saklandı:klan yerden sürük
lemişler ve onlan kesmişlerdi. 

Bu harekete mukabele etmek is
tiyen Eleaıann taraftarlan Mena
hem aleyhinde bir suikast tertip 
etmişler, Menahem hükümdarlara 
mahsus elbiseleri giyerek mabede 
girdiği zaman, her tarafın muha • 
ımnlarla dolu olduğunu ve, bunlarm 
onu taşa tuttuklarını görmüş, fakat 
iş bu kadarla da kalmamış, Eleazarın 

kendisi de bütün mabedin muhafız
larile Menahemin üzerine yürümü~ 
]erdi. 

(Bitmedi) 

- Komlc;yon işl~r.i~in . h.emen, h<; lacaktır. Fakat bu ihtimal pek azdır. s •• l 
men onda dokuzu bıtırılmıştır. Faalı- Tazminat alacak Rum ''e Türklerin 0 y e Rugün nktam saat 
Yetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Şim- . 'ml .. tesb't ld k .. k"l b' C)f 30 da ISTAHBUL BELEDiYESi 

Darülbedayi Temsilleri 

. . . .. h d d ısı ennı ı , o u ça muş ·u ır b - • 
dild ha1de faalıyetımız uc sa a a ır. . 1 akl b be k d t 1 filmidir. 18 Tesrinevvel Pnzar alışamından itibaren :ışlıyacakrır. Al Jolson ve Mum SöndU ~~~ t~ ~~ . · . ış o m a era r ya ·ın a amam :ı- · 

1 - Etabli vesıkaları tevzıatı. nacaktır. Se\'imli k\içük DA YEY LEE [Sunny Boy) sesli filmlerin en hakikf düosunda Komedi 5 tablo 
2 - Hükllmetler tarafından vazıyet B ·ı d h'l' d k • y [\~ ·· h" 

edlleo emfükin sahiplerine iadesi. . u .şeraı a ı ın e omıs:r<>nun; e- GllLOIV fiA g~JA az:~c ~~~:ı ıp· 
3 _ Ta · t · t'ıhkakr olan Tiirk lındekı bütün işleri önümiizdeki ilk --------· 1JJ ~ l!!;fJ 1 -------....... zmına a ıs b h k d b' . •. , . d • ...ıı1 Yalnız Uniformalı 1 1 

ve Rumlara ait listenin hazırlanması. a ara a ar ıtırecegıni ta,ımın e ı- Bu hafta: en mUesslr ... En mUhiç bir film Zabitana mahsus 
Etabli vesikalannın dağıtılnıa!'I ta- yorum. Zaten komisyonun kısmen tas- s od E Ala ya~ından oşa- 1111 

mamlanmış gibidir. Garbi 'l'r:ıkyada· fi~·e. i ç?ktanberi . ~a~J~mıştır. Jşleri- arı anın srarı ~ olan çocuklar 

HUGUETTE ex·D tiyaırora ka u e-ki etabli Tilrklere ve ikaları tamamen mızın hır kısmı hıtırılmce kadromuz UFLOS VE ROLAND TOUTAiN b 1 lllllll\ 
verflmistir. lstanbulda ise etahli ,·e- daraltılmış n ° kısımda çalışanlar a~ı- tarafından dilemezler. 
slkası :1mamış pek az Rum kalmıştır. ğa çıkarılmıştır. Bütün işler bitirildik- ~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~---~~~'..:.::~~ 

Emlakin iadesi işi; alakadar murah- ten sonra komisyonun işe bacılaclığı ta- o p ER A 
has heyetlerin noktai na7.arlnrı ara- rihten tasfiye edildiği tarihe kadar Bu akşamdan itibaren sinemasında 

' smda bazı farklar olduğundan ha- olan faaliyeti hakkında hiiyük bir ra
kemliğimi1,e verilmiştir. Meseleyi tet- por ha:r.ırlıyacağız. 
kik ediyoruz. Adeta bir tarih sahifesi nıahiyetin-

M. Rivasın gaybubeti hakeme ha- de olan bu raporda bir milyondan 
vale edilen i lerin geri kalmasını in- fazla insanın bir memleketten diğeri 

tlc .-ı,-eeektfr. bir memlekete nasıl nakledildikleri. 
Tftrk Te Yunan başmurahhasları- maddi me:tf'lıtlarınr:ı imkan dahilin

nrn işthııkfle yaptığımız bir içtimada de nasıl muhaft ıa tdildlii izah edlle-
1_radakl ihtf1Af1arın iki bitaraf mu-. eektfr. 

Senenin en dramatik filmi 

VABŞOVA KALESi 
Se~i ve şarktlı film. Milmessilf : V 1 C T O R V ARCONI 
Bu şaheser; en müşkilpesent temafılkiranm hoıuna gidecek bütün evsaf 

ve havasını camidir. 



........... ...::..~::::::::::::;;:::::~~;:::::::::::::;ııR.::ıi;:~~r:::::~iiri::~=-:::::LS-VAKITt4Tetrinenel1931~ ·r §.n'at &leminde 1 Be~~~is~:.:;:nın Peşte seyahati hakkında 
Atl•nanın 3 konservatuva• Atlnada gllrdU9Um tezahDratı resmii rapor neşredildi 

1 
hiç bir vakit unutamıyacaıım 

rlnda tahsil eden genç er Başveldlimizi:'~::anistanı ziyaret.- J:()st tara& 1 inci oaydada) ıı:a.lehiml kaldırarak doot ve ka"' 
leri münasebetile Atinada ve Plrede arasında noktai nazarlar teatisi ya. det necip Türk milletinin şeref Ye n-

•fl-starın seçmelerinden vUcuda getirilen mlllT iki temsil veren Darülbedayi san'at- pılmıştır. fahma, Büyük Milli kahraman Gazi 
llu~ .. tranın aa,vekilimlz şerefine verdiGI konser karlanndan Bedia Muvahhit hanrının Her ild taraf da Macaristan ile Mustafa Kemal Hazretlerinin terefine 

...-- pek parlak olmuştur 
şehrimize döndüğünü yazmıştık. h._n. Türkiye arasında teyemmünen mev- ve sıhhatine, zatı deYletlerinin Ye 

..-. günden güne inki~af et- Musiki tahsilini Almanyada yap- disile dün görüştük. San'atkar inti- cut olan sağlam dostluğun iki memle- muhterem refikanızın sıhhatine, ha-
~ olan bir musiki hayatı var. Ön- mış olan bu genç san'atkardan öğ- balarını şöyle anlatıyor: ketin siyasi ve tktıs.- :it menfaatleri- riciye vekili Tevfik Rüştp beyle refi-

ph8f tetebbüslerle meydana geti- rendim ki, bizim memleketimizde ol- - Seyahatimden duyduğum mem- ne tevafuk etmekte olduğunu ve bu kalarının sıhhatine içerim. 
:., billhare hilkftmet tarafından duğu gibi Atina konservatuvarların- nuniyeti imkanı yok tasavvur ede- dostluğun sulh ve stlkftn için mühim ismet P,.nın cevabı 
tü•jsat verilerek devam ve terakki· daki hocalar da ekseriyetle ecnebi mezsiniz. bir amil teşkil eylemekte bulunduğu- Bu nutka cevaben, ismet Pqa Rs. 
91 temin olunan milli orkestuanrn memleketlerde okuyup yetişmiş kimse Yunanfstanda Başvekil, nazırlar, nu müşahede etmişlerdir. atideki nutku söylemişlerdir: 
Tttrk başvekili şerefine nrdiği büyük lerdir. meb'uslar, gazeteciler, san'atkarlar İki memleketin takip etmekte ~ldu- "Kalbimde heyecan uyandıran ba 
konser, harikulade muvaffakıyetli Odeon Elenikin sermayedarı es- ve halkın hakkımda hiç layık olmadı- fu samimi sulh siyaseti, mütemadı su· muhitte ve bu kadar mümtaz gflzlcle 
idL Çalınan parçaların iyi inti- kiden bir cemiyet iken bu cemiyet ğım derecede gösterdikleri candan rette tal"8in ve takviyesi her iki hiikft· zevat huzurunda söz söylemefe ~ 
hap edilmiş olması, çalanların san- son zamanlarda bir şirket halini al· tezahürat hayatımın hiç unutamıya- metin gayelerinden biri olan Türk - tığnn şu anda zatı devletlerine T8ık 
at kudret ve kabiliyetler(nin yüksek· mış. Şirketin bir satış mağazası cağım en aziz bir hatırası olarak ka- Macar dostluğu sayesinde son derece- milleti ve ~~un Büyük ve şerefli nlll 
)jği göze çarpmakla beraber bu kon- var. Musiki alat ve edevatı, notalar, lacaktır. Her d n evvel Yunan de kuvvet bulmuştur. hakkında soylemiş oldutunuz teftOo 
aerde her şeyden ziyade ve her şe- filan satıyor, bir de tedris kısmı gazetecilerine t=~k~ilrli bir borç bili- ismet Pf. ,ereflne verilen cüWrane sözlerden dolayı minnettar-

tist .. d 1 k d'kk t• ek var ki bu; müessesedir. Konserva .. • . ziyafette lığımı arzetmeği bir vazife addMerim. 
yfn un e o ara ı ·a ı ç en ( li nm. . . . . Budapeşte, 12 (A.A) - Türk dev· B--.ıı .. b; ..... .ww.+an'l-.ta o'-- h,. __ ,. 

rk t d k 1 tuvarın mali kısımlarına ma mu- i t &ırö.UO ...., 6..,..~ ...... v &iUll -· 
nokta, o es ra a i bil.tün unsura ( • t Atınada oyun gecesı Ohmp ya 1

• Jet ricali -refine Macar başvekili kabul u.
1
• memleketin mütekabil m,._ 

be · ~ h 'k du .. r) bakıyor, tedrisat ile de san a k -s- l'A ..,. 
rm bera rlıgi temindeki arı u- yatrosuna gelip yer bulamı~ra ge- Kont Karolyi tarafından verilen ziya. ba' tı hWm olan mütekabil mtl-
lAde muvaffakıyetleri ve bizim or- müdürü) meşgul. . . . . ri dönen ahlk iki büyük tıyatroyu f · ·ı h i ı. nase na 
.. estralanmıza bu cihetten olan f:ıi- Konservatuvara ilk tabsılını hı· O dan ette müşa.rünı ey şu nutku rat e veddet ve itimadın en parlak bir deli-
• tirmiş, her yaşta çocuklar alınıyor. dolduracak kadar çoktu. yun miştir: lin teşık'l etmektedir 
kiyetleri idi. Tahsil, beş devreye ayrılmış. ihzari sonra Türk ve Yunan r~~ler!le. süs- Kont Karolyl'nln nutku 

1Memlıeketimde .;.Utemadiyen kal· 
Bu orkestra, Atinadald biltii~ kısımlarla başlıyor. Dördüncü kısım len~işbtr çok buketler g?nderıldı •. ~ı. "Macaristan payitahtında size hoş maklığımı icap eden meşgalelerin 

musikişinasların seçmelerinden VÜ· süperiyör sınıfıdır. Beşinci devreyi Venızelos da kartını ve bır buket gon· amedi beyan etmek benim için büyük mümtaz selefiniz Kont Bethlen eeanp. 
eude getirilmiş, güzide bir heyetıtfr. bitirenler virtüöz oluyorlar. derdi. Nazırlar sahneye kadar gele- bir mahzuziyet ve derin bir memnu- larmm ve güzide refiki mesaim M. 

Atinada üç konservatuvar va~. Bu~ Bina, 0 kadar büyük değil. Bunun rek beni tebrik ettiler. niyet teşkil etmektedir. Türk hiiktl- Vallronun geçen sene lütfen Anka.raya 
Jarm en eskisi Pire sokağındaki (Atı- içindir ki talebe muayen ve biribiri- Bütün bu tezahüratın şahsım iı;in metinin ve Türk mllletinin. Kont Beth- yapmq olduklan ziyattti iade etmek 
na konservatuvarı) ismini taşıyan ni müteakip saatlerde kısım kısım olmadığım biliyorum. Ben orada len ile M. Valkonun 1910 senesinde üzere Budapeşteye gelmek uvk Ye şe-

ii d. 1871 senesinde hususi T"rk' . . m essese ır; . 1 ders alıyorlar. milletimin kadınını ve tiyatromazu u ıyeyı zıyaretleri esnasında kendi- refinden beni şiımdiye kadar mahnıım 
bir heyet taradf~_d~1 t;8~ 

0 ::~ı~~ Müesseseyi resmi ziyafet, ziyaret temsil ediyordum. Bu vazi!eyi la~:ı· lerine kal'ŞI göstermek. lQtfunda bu- etmiş idi. 
tur. O za.maıı d Yunanistana ve resmi kabullerden fırsat buldu- kile yapabildimse benim içın bUyük lunımuş olduklan hiisnü kabulün, Macaristana yapml§ oldufum bu 
idare olannt::;n:; yetiştiren bu ğum bir akşam saatinde gezdim. bir şereftir.,, şimdi sizleri burada, Peşte . şehrinde seyahat bana son senelerde duçar ol
blr hayli mus b .. de beş yüz ka- Sınıflarda elektrikler yanıyor ve ayn Bedia Muvahhit H. a Atlnada iken görmek ~refine, bu müst~na zevke doğum elim m118i'bet ve mihnetlere 
m~in ugun ayn odalarda ayrı ayrı muallimler- Yunan güzel , tıar birliği tara- nail oldugumuz sırada. mınnettarlk rağmen biiyiik reislerinin Ye bilhuea 
dar talebesi vardır. d den kilme halinde kız talebe del"8 fından tiyatrosad~ ~oını>sı verilmiş, akisleri hasıl edeceğine emin olabilir- şerefli ~e muhterem Naibi httktmet 

~-ı...:1ik itibarile ikinci dereu e alıyorlardı. Koridorlardaki sıralar P 1 ğm ·1 • · Nu. 1 d" H rtt H nJn akl-
_,a El ik) isimli konservatuvar kendisi birliğin fahri aza ı a seÇl • sınız. asaletlG ı&O a o o z. 

(Odeon en k 1 bu üstünde elinde keman kutusu, ders miştir. iki memleket arasındaki llne ve mUdebbirane idaresi altında, 
geliyor. 1918 sensokesindgm· e d:_r;:n mü· vaktini bekliyen ve biribirlerile be1- Sa , A • ldığı bir çok ruhi allka dehasmın muhtelif sahalarında ell 

üeesese Fidyas a 1i belirsiz konuşurken san'at mü- • n atkar, A .ınada 8 
b' tane- Milletlerimiz arasındaki ruhi ali- fevvııı..: faaliyetleri tahakkuk eUirmet 

m konservatuvarlannm b hedıyeler arasında bilhassa. ır rih' b' 1 ri · ı J J -es.sese Atina .. 1214 dürlerinin refakatinde mekte i . . k d' • • 'ndirdiğinl SÖY· kalar, ta ın ız e ezmış o an mer- cesaretini mütemadiyen arttrrm'lf olan 
d çok talebesi olanıdır. Bugun dolaşan bu yabancıya gizlice göz sının en ısını çok sevı b' hametsiz tecrübeleti, Türklerle Ma. kahraman ve kudretli Maear milletl-

i be yazılı ucu ile bakan çocuklar, unçler ve lem~ktedfr. Bu hediye Aıtnanıhnk'"· ır carlar arasında derin ve an'anevi kar- i harikullde hayattyetlni bizzat Ye 
ta e • ::-cft konservatuvarı da ·ı·· d - , hapısanesinde bulunan bl.r m.a um deşlik hıss· ı' mu"nasebetlerimizi ve yek- n nrind "rmek fırsatını ı... .. ..-wı--

Atinaam tiçu.ut-is edilmiş olan ve daha büyükler görtı uyor u. ta f d .. d ·1en bır çıft ter- . 1 ye e go .......,.,., ..... 
-inde .... Koridorlard'" merdinnlerde, o- ra m an gon en dı·g·erı'nı'n tamamen aynı· olan ve mıl et- i t' 

1926 sen""" · · · taşıyan ~ likt' H · 'd's isminde m ş ır. ' 
(MilU konservatuvar) d~~~ı kadar daların dış kapılarında, sağda sol- ır. orasıo Yuva.nı ı .., !erimizi yekdiğerine bağlıyan muahe- Milletlerlmfzl biribirine ~ 
müessesedir. Bunun da, kıyamet kadar ihtarlar var: olan bu mahkmnuıa bızzat yaptıgı hu delerde tesbit edilmiş bulunan mena- IHekabll muhabbet lılsteiinl mur 

dır Yüksek sesle konuşmayınız, yavaş terlik ktrmm ve beyaz boncuklarla fil temyiz eden ahenk ve ltllifı izah :.O illAhazaya gayri mastenit 
taıe;siA~:a ~hrind"! 1600 den fazla yürüyünüz, sJgara içmeyiniz! örülmüştür. üzerinde beyaz bir yıl- eylemektedir. bbt :~i: ntavakkat ve fani bir•• 

ır iki tahsiline heves etme- Odeon Elenikin alt katında bina- dızm ortasında ean renkte "B. H.,, Şurasını ilA.n etmek isterim ki bu ;; tev:CCühe hamletmek münasebetle-
gencin mus ·n sınıflarının hm· dan ayn olarak yü kişilik mun- harfleri bulunmaktadır. Mahkum derin dostluk hisleri, bugünkü haki- rimiz h kkmda gayet sathi bir fikre 
8f ve üç mUessesenı Yunanlıların gii- df"i bi i tt ln a h dolması, iki taza.m ve akustiği kuvvetli bir konser hediye.~ile birlıikie gönder a r ld ihttyaçlanmızın ayn ye sayes • hi olmak demek olur. 
ca ınç ve bilhassa mus ye salonu yaptırılmış. Güzel bir sahnesi, m•upta, serbest olmadığı için san'· de bilhassa fevkalAde kuvvet bulmuş- sa PB b DrD en tarih 
zel san'atla.ra lAkanın ehemmi· hs tk .. yred edi ere er Y Y 
karşı duydukları a ~ altlı üstlü iki kat samilere ma us a anınızı bizzat gorUp se em . - tur. Bu samimi dostluk, iki milletin be-

rıkça göstenr. yerleri var. fi için yalnız hediye göndermekle ık· TUrldyenln lktısadlh sahadaki raberce yürllmüş olan tarihinin mea-
yetinl aç h . de iiç konservatuvar, Binadan çıkmadan evvel son gir- tifa ettiğini yazmakta ve "Bu hedi· B"?.utü!affaihkan''deatlhnükeüma:J:::~ o- ut bir neticesini teşkil eder. 

Atina şe nn almadan Y'J.ŞI- h üz ı ktrikl yakıl i ~ ld'"" i ... ti u n c · 
htldlmetten beş parad aynca ehenı· diğim odada en e e er • Yen n Yunan topra5uıa g.e. 16.n z ~ : lan buhran , Türkiye halandaki hay- Avrupa mill~lerl aılesl arasında 
yor. Bu nokta.Dlll a r: mamıştı. Burada dört beş tane bU- ne kadar hazır olmasr ıçın hapısa, ranlığımızı arttırmıştı. Filvaki, bir kendi uhdelerme terettüp eden vui-
mfyetll sayılması iktıza ~~:~a da yük, parlak, kuyruklu piyano var- nede gece giindtfs çalıştım. Kabul adamın dehası, iradesi ve Ttirk mille- feyi müdrik bulunan her ikisi de su!Jli 

Yunan hükdmeti, . yu .-1t1cüll• dL Bir tanesinin a?asmda g~nç etmekle zavallı bir adamı çok sevin· tin.in tükenmek bilmiyen kudret ve ve sükOn içinde terakki ve lnkipf ey• 
kaydettiğim gibi musıkl ter·:·.. bir hanım, yanındaki genç muallım· dinniş olacaksınız. .. Demektedir. kuveti, terakkiYe ve cihanın iktısat lemek fikrine iptilA derecesinde Apk 
rln.den yalnız orkestra.Ya tahsısat ve den alaca karanlıkta ders alıyordu. Bundan başka Yunan matbu:ıt ce- lyasetinin reaanet kesbetmesine biz. olan Macaristan ile Türkiye, merk• 
reWJmektedir. (Atinakonse~:;ı;; Binadan çıktıktan sonra yavaş ya- miyeti Bedia Muvahhit hanıma Yu- :.rure mani olan temayüllere galebe zl ve şarld Avrupada milletler araaın-
n) gibi (Odeon Elenik) ve ı vaş kalabalık smıflann k:ırışık nanistanda bulandufu müddet zar- çatmıştır. (LIJtlen •ayı.layı ~evlrlnlz) 
konaevartuvar) da san'at dostu. kimse- zarası koridorlarda beklPşenler, fında hakkında gazetelerde çıkan I tik nn kuvvetli bir unsuru ·---·--·-.. ---------
terden miiteşekldl birer cemıyet ta· ::~ hep tinümden silindi, gözümde makaleleri bir albilnı halinde toplı· s re TUrklye •• Alent te'ekkUr 
rafmdan kurulmuştur, bu su~t~ 1 ız bu sonuncu manzara kaldı. yarak hediye etaJIİŞtir. Bazı tanın· • Asri Tlhtdye, istikrarın ve sft.yin ga. Kereste tüccanndan peclerlınls 
Nan edDmekte Ye talebeden a 

1 ~ ışığı pencereden çekilip gİ· m.rş Yunan tiyatro müelliflerinden yet kıymettar b•r unsurudur. Macar ince Alemdar zade Halil beyin gerek 
tlenıtle 78f&maktadır. derken alaca karanlıkta, piyano- bazıları bilhassa M. lf omi isminde hfikftmeti Macaristan ile Türkiye ara- cenaze merasiminde bulunmak sur. 

Ba ~ mileueseıdn teşldlAtmm nun tuşları üzerinden rüzgar gibi ka.- meşhur bir muharrir piyeslerinin sında. daima mevcut bulunmuş. olan tlie ve gerek telgraf ve mektupla te-
da az ÇGk blrlbJrine benT.ediğini söy- Türkçeve terciillle edilmek hakkını .... -1mf dostluk bağlarını daha zıyade essürümUze iştirak eden meslektaş ve 
edil Tal 

yan hafif bir nağme. J __ 

1 er. ebesi en kalabalık olan Tatlı bir ceht ve meşk. telif hakkı ıstemeden Bedia hanıma kuvvetlendirmekle hali hazırda o ka- ehibbamıza gazeteniz vesatetile beya-
(Odeon Elenlk) fsfmll konservaıtu- terketmişlerdir. dar şedit musibetlere duçar bulunan nı teşekkür eyleriz. 
varın san'at mildtlril m8sy8 Teae Pin Meşk. San'a ... '-"r öniimfizdeki hafta t eihanm muslihane bir surette inkişafı- Merhum ince Alemdar zade efradı 

b nrfteaaeseel ı -.:ııı k Etıld bir Türk darbnneselml ha- .._ 
diyoıt ana n • .._. nne ve Galip beyle (Velinin çocuğu) piyesile na yardım etmiş olacağı kanaatinde- ailesi namına mahdumlan 
jsteeliğim iahatı . vermek IWanda tırladmı. Refik Ahmet bu seneki temsiller.ine başlıyacaktır. dir. Ali Rıza n Faik 
bulundu. 

Tefrik• 
HOı 1 31 ti izli K ıuvetıer iciı~e 1 

TercUml 
edenı 

Dolan 
Yddız 

banın civarı büyük orman· 
Kas& taklrklar ile muhattı. A· 

lar ve ba b. yol mevcut olmamak· 
damalallı ır rtizanlar takip de 
la beraber p: Bu gibi takiplere 
m6'kftl oluyor u. tahsis olunmuştu. 
ld bölük asker bir takipte ek· 
Hatta yaptı::~asında 26 kişi ya
ıerisi rus ün 

1 
isminde bir rus as

kaladık. Nik-0 a adam Ukrayna
keri yakaladık ki ~:r ederek or
lı olup ordudan fı ahut da esa· 
manlarda dolaşın1aiı; ki kendisini 
reti tercih etnılş 0 ma --="'astcileri 

tti ve su- -s 
emrimize ter~e d kılavuzluk edi-
yakalamak Jçın !I. el 'ITf en azılı gö-

d Hatta Nıao aJ · 
J"Qr u. esirlerle bir odaya 
zUken suH<astçi . Bu suretle 
btrlllte Jaapseclerd~·. daha çabuk 
onlann mahfyetlerını ede 26 
meydana çıkarirdık- Bu say 

kişiden üçünün ölümden çekinmiyen 
casuslar olduğunu anladık. Bunlar 
kaybolan iki askerimizi katletmişler
dL Katlolunan askerler için isim
lerinin yanma (firari) yazıldığı za. 
man ben tehevvürle "imkanı yok, bu 
askerler firara tenezzül etmezler" 
demiştim. lddia ettiğim veçhile 
bu askerlerin Partisanlar tarafın
dan öldiirüldilğüne kanaat getirmiş
tim. Fakat benim bu iddiama bi
zim ordu mensubininden bazıları gül. 
üş ve benim aklımda casus ve su-

mik .. ..t-.. iJerden başka bir şey bulun-
ı ...,,~ T 1" 

dığını söylemiştiler. a un yar· ma 
1 

••• 
d tarak zava11ı asker enmızın 

1811 0 
• K t1· it' katilleri elimize geçmiştı. a ı ı· 

raf ediyorlardı. 
Ben bu casustan istintak ederken 

ı Nikola heyecanla içeri 
Ukrayna ı 

girdi: çözerek firara muvaffak ~lmuş. bildirdik. Bir tehlike esnumda 
- Efendim, Partisanlann sakb Nikolanın tarif ettiği mahalle :Sikola ismi yerine ba ismi kullana. 

olduktan yeri öfrendim beni bf r kaç gittik. Burası mağara gibi bir caktı. Otuz kişilik mllsellAh mtlf
adamla ormana gönderiniz. onıan yerdi. lçersi bomboş bulunuyordu. reze ile haydutlarm saklı bulun. 
bulayım. Nikola yalnız haydutlara küfret • dııklan mahalle yakla~tık. Tah-

Hiç hiddet etmeden kendisine tlç m·~kle kalmıyordu, kendisinl' vadet- mfn olanan on altı haydudun (ka. 
gün izin verdim. Bu zamanda or" tfğım 100 rubleyi kazanamıyaca- ra adam) unvanlı bir adamın ka-
manları dolaşıp bana malftmat ge- ğındıın korkuyordu. Bunan için 

b mandası altında burada gizlenmft 
tirmesi JAzımdı. Bir de emniyet haydutları aşka yerd~ bulabilece- olmaları lazımdı. 
için vesika verdim. ğimf zi temin ederek takibe devamı 

Nikola gitti. AYni gece de Niko- münasip buluyordu. Ben kendisine Nikola çam fidanları ile mestur 
la ile hapsettiğim casus firara mu- izin vererek haydutları tekrar ara· bir noktayı işaret etti. Ben hemen 
v:ıffak oldu. Ben Nikoladan endişe mağa gönderdim. Aradan beş gün o noktayı askerlerle çevirttim. Kilpe. 
ediyordum. geçmişti, kendisinden ümit kestiğim ğim Hektor sabırsızlıkla havlama,. 

Beş gün sonra Nikol;?. çıkageldi. bir zamanda tekrar zuhur etti. ğa çalışıyordu. Nikola kendisini ta-
1\lcıuniyetinin ildncı glinii civar aha- - Nasıl, yerlerini keşfedebildin kip etmemi işaret etti. Birkaç adım 
liden birisinin yardımı ile haydut· mi? dedim. 

sonra yere yattık. Şimdi horulda· 
ıarm yerini keşfetmişti. Ayni za· - Evet keşfettim! dedL Derhal makta olan sesler işitiyordum. N 
manda da hapisten kaçar. casusa te- c.tomobile askerlcrj istif ederek ı bir 1-
sadiif ettiğini söyledi. Firar eden kısı'11 asker de ci vardaki tayyare kola birkaç askere işaret etti. On. 
casus1111 ihbarı Uzeriııe haydutlar müfrezesinden rk t ile aldıktan son. lar da bize yaklaştı. Nikola ileriye 
Nikolayı yakalamışlar ellMini a- ra hareket ettı1c. Nikolarun geçeceği. sıçnyarak bir kısım yosun kaldırdı 
yaklannı bağlayıp bir klşeye bı· mlz köylerde tanınmaması i~in ken- YoSUnlarm altında bir tahta par~ 
rr.kmışlar. Gece Nikola nöbetçtnfn disi11e pilot elbisesi giydirdik, elbiSt: sı gözüküyordu. 
uyumasından bilistifade bağlanm sahibi pilotun ismin( de Nikolaya. 

{BitnıetJQ 



~- V AKIT 14 TeşrinevAe\ 1931 ~~~~~~!!!!!!!!!~~~"!'!!."!!~~~~~~~~;;;.;~~~~!!!!!!!~!!!!!!~~~!i!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!i!!~ 

1: H ı'.J Ü ! :i f
1 

f ;.J_f f ~ 1 Mahkeme ve icra llAnler1 1 
:ili 17~ '\1 Altıncı icra memurltığımdan: 

Bir mahkllmubihin temini istifa-

Cen Up hudutları· 1 7.lmnında mahçuz. ve paraya ~e\'• 
r.lmesi mukaner öktlzler 17 teş-

mı~da bir gezinti rlnfe.~el 9:Jt tatlhirllie .Anadoluhi a-
Jlususl mufıabir!wi:::dcn: rı Gok uda tntat Mus::ı afanın bah
Cenup .tludlltınıı üzeı·lnde etki- çcslnde ahlacağınClnn tnllp olanla-

lfal yapmak için Akçabialeye geldim. rın mahalli mezlnira "'elmelcri ilfın 
Harbi umumt esnasında lrni·ada o!Unur. (1844) 

gayet m ü~em.me 1 bir istasyon ) a P~ 1-ı -,-s ..... t a_ı...,.ıb_u_l _s_t~k-iz-i~-c-i ..,.i.,..cr-a--n-ıe-11-,u-r-l u--
11lıştı r. 1amırhane, ambarı ve ıs-ığundan: 
tas) on memurlarının aileler~.nin Bir borcun temini istifası için mah
oturmasına mahsuıoı ~a) et ~uzel çuz ,., paraya ~eni! nıesine karar 
yerleri vardır. Suriye hüdudu ıstas- wrilen ayna kon~ol soba halı !lec
yona oh metre mesafededir. A:kçaka- cade karyola kanape takrnu sa:tdalye 
le ytiz evli bir yerdir. Urnl >ir ~ar- \e saire 1 - . lO - 931 tarihine 
ştsJ vardır. müsadit p:tzıtr gÜnii a:ı r 12 den iti-

Suriye hududu tivarındh bir ce- haren Eı enk~y Şaşkın bakkal çar-
ver.tn yaptım. Birçok kııçakçılatı:ışısında açık :ırttrrma ı-uretile bılmü-
l!veleriJe kaçak e:.ya aldıklarını g 1 z:ıyede satrlac·:.1'1.tır . .Almak istiyenlerin 

'itli ·· d" B d k calt"ılık zu e gor um. ura a a. :.- ~·evm ve \"aktj mezkurdn mahallinde 
itin bUyUk bir U!şkilat vardır. Ka- hazır bulunaca'< memuruna müraca:ıt-
~kçıhfı yapan ermenflerdlr. . lan ılan olunur. (1S4S) 

Saat altı buçukta tren geldı. Re- -":":""-..,.,....---.-~-.-,....-...,..,,---..,.,.--
ıVAynda inmek Uzere trene hindim. l~tcnbul dimlılnci.i lcnı rlııircsin -
tren fter]edikçe, çölde bircok ey- elen: 
yar a~iretlerln çadıı·lannı bir pano- f'skfülarda lhsaniyt! mlı.hrllleslıtl!e 
rama gibi seyrediyordum. On do- yalı boyunda 61 numaralı hanede iken 
kuz buçukta Akçakaledcn hareket e- el)evm ikametgahı n•c<:hul Hatice 
aen t~ yirmi buçukta Koçar lstas- Fahrllnn;lli .hattıma: 
yon una geldi. Jstasyonun karŞısın- Jı'irde . s lianım namına olan bor-
da (Kesanlı) a§iretlnjn reun şe_yh cunuzaar. dolayı \'efaen mefruğ bulu
Haşrmın çdırlan görünüyordu. Bu nıin Cs1Hlchiraa Kar~canhıtt'!tte mek
ra fstasyonunda birkaç binadan tep sokağında 4 ''e 6 n tur.aralı hane
b!Jka bir şey yoktur. Sonra sırası- nlı bor•.unuıu vertnPdlgıniıden do -
le TeT'em, Telhamut, Resülayn js- J1tyı taı ihl ilandıttt ltilfaren Uç gUn 
tuyonuna gedik. Restilayn fstasyo- zarfıridıt tiir itl~z.toı nrsa dıilre)·e 
nunda otel, kahve. han cami ve ya mürataah\ beyan eyten•enlz aksi tak
tacak bir yer yoktur. kirH hrıkkınızda mttldnelci kanunl-

Resülayn 25 - 30 evlik bir yerdir. yenin ifa edilecefhte dair ikamet-
Viranşehir kazasına 4:; kilometre grtliınızın meçhtıli;-etiı"': binaen ikin
mesafede nahiye merkezidir. ti ihbarname tnakam 0 n.1 lrnlm olmak 

Borası kaçakçılık noktasından pek Uzere i1An oluntu. (184:1) 
~~----~-~ 

ıntthlmdlr. Beşinci icradan: 
Suriyeniıt ResUlayn kasab~sı hu- für börcun temini tçlıt mahcuz n 

ra'fa iki kilometre me.~afededır. Bu- satılmasına karar nrilmio: olnn aynalı 
rasın1 da ~eztnek ~e tetki~~t~a. hu- !avamano, ve konsol ,.e ~ynalı gardı
Jaınnak üzere ~ahı).e nıud~rün. - rop, \'e büyük çinı soba. portmanto n 
den aldığım vesıka ıl~ . Surıyenın sair eşyai beytiye 28 _ 10 - 931 çar
Ratillyn kazasın~ ~attım burası ı,amba günü saat dokuzdan itibaren 
mtlnha~ bir. tepe . Uzer:nde yapı~mı~ Bakırl\öy ~arşısında bilm!bmye<le sa-
250 e\'lik hır yerdır.. Dqrada )~rlı tılacağından talip olanların mUracaat 
1l111ık yoktur. Ebeny~~;. er~en~ler eylemeleri Uln olunur. (lf\4'7) 
$ft diyoT. Resulayn Turkıye- . . ~ 
ye g~cek kaçak eşyanın hemen lstanbul 7 ıncı fcra memurlııgun-
hemen transit merkezidir. Buraya dan: . 
bazı kabile ve a§iret reisleri de Is- Paraya Çevrilmesine. k~r?r ~erıJml~ 
kin e~iJmiştir. Ezcümle terki ta- Ankara caddesinde Arıstıdı l.ambadı· 
biiyet eden İbrahim pasa oğulların- ti matbaasıhda 50 H.ra k~yn~eti~d~ mu
dan Halil ve Mahmut beylerin ae kavva klğıtlar şehr~ halın 20 ıncı salı 
ka~akc;ı1ara peR büyUk yardım et- günü saat 12 den bıre kadar açık art
tilPleri söylenmektedir. tırına ile mahallinde hazır ~ul~~acak 

Gerek A•kçakalede ,.e ::terekse Re- memuru ta~afından satı\aragı ılan o-
rillynda tekasüf eden ermeni- lunur. (185-) _ 

)er bizim için n87.an iHkkate alı- Sultanalımet üçi.incu ıulh hukrık 
nacak en mühim meseleyi teŞkil /ıdkimliğinilen: 
eder. İstanbul Küçük pazarda saatçi yo-

R~iillyndan otobüsle hareket et- kuşunda 6 numaralı hanede mukim 
tfm. ResUllyntlan Viranşehir SO ki- iken elyevm ikametgahı meçhul hutu
lometre mesafede o1du~undaR bir nan Kadri bey ve .ı\yŞe hanım lhsan 
buçtık saatte şl mdiye kadar hiç kaz- Ahmet beyin aleyhinli,(f c istihsal eyle
ma Ye kilretc ytiiU giJtmfyen ham bir diği 930 _ 1667 numarlı 'fe 3 -1()-931 
yolda ve namUtenalii ç8lden g~e- tarihli ilamı ikametgahınttın meçhul 
rek Viran~hrine geldim. Çölden bulunması hasel:ille tarafınız<• teblil1 
Jeçerken iki yerde çekirge mUcade- ettiremediğinden hukuk usulü muha· 
)Hine alt iki çinko hattına tesadüf kemeleri kanununun 141 İnt'İ madtlecıi 
ettim. Bu sene buralardaki hatla- mucibince ilanen tebligat icrasına ka
rın heyeif umumlyesi yüz yirmi ;-ar verilmiş olduğundan başkit ip ih
kllometreye baliğ olmuştur. Bu mU- barnamesi makamına kaim olmak üze-
cadelenln bu sene Pf.k çok faiilele- re keyfiyet ilan olunur. (1&48) 
ri görüldüğünü ve çekirge mUcadele ı~~ ................................................ d.İk• 
aMn Tevfik beyin c'ddl bir unaa 8atfetmekte dll!uğo ~a~·anı • 

~faaliyetle ,..ı~rak 1 
bu sene kal m~alyi mU~eddetkArane hlr 11lak:ı 

~ureue r- ·r· . . kt "k k mtzl 
buralardaki mezruatı ç~irgenin ye- ıle takıp etme e ,.e ?n~ ~:u se -
mHiaden kurtardığını halk ve köy- yetlerlle mUtenaslp hır ıshkfü\1 teitten-
1Uler sitayişle söylemektedirler. nl eylemelde«llr. 

Buradan Viranşehre gideceğim, t.şt~ böyle bir ruhi haiet ic~nde ~a-
~ ............................................ ...__. •• dehımı asaletlü l\facar kra11ıgı naıht 
da itimat esasına mUstenıt 'fe sıkı bir hükDmeti Huretlerinin sıhfiatine, 
teşriki m~i zaruretine kafi • su_rıte J{ontes Karol)i ile madam \~-ılkonıın 
kail olan ıkı unsurdur. Daha şımdıden sıhhatlerine ve zah del telleri M. \'al
semere]erini vermiş .?l~n v~ milct~~r ko cenaplarının sıhhntleriııe lmHtırır 
arasında normal reJımı olctııgunu gor- ,.e necip tncnr milletinin refnlunn H! 

mek temenniyatımrz cümlesinden bulu- Tiirk _ Macar doshuğunıııı ı;;crcfine 
nan bu teşriki mesaiye '1alma Ye bilfı icerim. 
fasıla devam etmeğe umetmiı;;izclir. Mlllt emlAk• :ılyaret 

Samimi muhit içinde •• Pe tt~tlen bitdirtldi~ine gHre vekil-

inf>nU ŞeHir yatı mektebi için lüzumu olan 30 kalem ıebze 
ile ekmek l<apalı zarfla münakasaya konmuitur. Talipler şartname 
3Jmak için her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. 
Müzayedeye girmek için 400 lirahk teminat lbımdır. Teminat 
akç,si nakten kabul edilmez. Ya beleafyeCfen irsaliye alınaral< 
liankaya yatırılıp almaca\{ makbuz veyahut hükumetçe mutelier 
tamlmış bankaların birinden getirilecek teminat mektuba ile olur. 
işbu teminat makbuz veya mektubu ile şartname, teklif mektu· 
bunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü 
zarfa koyarak ihale günü olan 2-11-931 paıartesi gnnU saat 1Se 
kadar Daimi encümene vermelidirler. \3207, 

Fatih yangın yerinde SaraçCloğan mahallesinin Y eniç,şme 
sokağında iki oda bir mutfak ve saireyi mOştemil 8-12 numaralı 
hane bir ıeneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere açıl< 
mllzayedeye konmuştur. Taiipler şartnameyi i'Örmel< için n" gün 
le•azım müHerlüğüne ml1racaat etmelidir. Müzayedeye girmek 
için 9 liralı~ teminat lbımclır. Teminat na~tl!n kabul edilmez. 
Ya lielediye3en i saliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak mak
buz yahut hükOmetçe muteber tanınmış lfankalann ~irinden 
getirilecek teminat mektubu ile olar. Bo şeklide tem\nilt Ue 
beraber ihale günü olan 5-11-931 perşembe günü saat on bete 
kadar Daimi encllmene müracaat edilmeliair. (3208) 

Bedeli keşfi 49S7 lira 80 kuruı olan Aklarayda kA'n levazım 
anbara ittihaz edilen hamamın tamiri kapalt zarfla milnakasaya 
konmuştur. Talipler şartname almak için her gün levazım müdür
tUğllrle müracaat etmelidirler. Münakasaya girmek için 373 liralık 
teminat liıımdır. Teminat akçesi nakten kabul eC:lilme~ Ya 
belediyeden İrialiye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz 
veyahut HUkOhletçe mu eber tanınmış banltalardan liirinin teminat 
mektubu ile olur. işlfo teminat makbuz veya mektubu prtname, 
teklif mektubunu ve ticaret odasında kayath olduğuna dair vesi
kayı mUhUrlU bir zarfa l;oyarak ihale rünil olan 5 Tetrini aaoi 
931 perıembe günü saat on baıe kadar Encftmeni daimiye 
vermelidir. (3202) 

ı413 numarala ot6mobll sahibi Mehmet efendinin vesaiti 
nakliye resminden olan borcunun teıviydi için tahtı hacze alınan 
Fiat markalı otomobil 1 eırini evvelin 21 inci çartamba günfJ ıaat 
14 te Bakırk6yünde Sakı:ıağacı mey<lanın8a liilrnUzayeC:le sablicafi 
ilan olunur. (3204) 

Şehir bandosu mektebi için IUzumu olan 250 kilo ıakıı ka
bağı, 410 kilo taze fasulye, 150 kllo Simya, too kilo domates, 
2800 adet patlıcan, 170 kilo semizotu, 350 ~ilo ıspanak, 3SO 
kilo taze bakla, 700 adet enpar, 700 Jdet k81nabahar, 
S56 lahan•, 250 kilo pıraH, 170 ldlo bavu~, 170 kttcs ~ere'l%, i-m 
kilo öolmahk biber, 10200 kilo ekmek, 17 ton kok kömiirü, iki 
çeki oC:lnn, 1200 mangal IUSmilrü, 450 kilo ıaSe yağ, 370 kilo 
tuz, 955 kilo soğ'a , 164 t<Ho ıalça, l 000 kilo pliinç, ti82 kilo 
şeker, 546 kilo fasulye, 400 kilo makarna, 1100 lillo patites, 
300 kilo un, 218 kilo mercimek, .142 kilo ıey in ya§'i, 218 IHlo 
zeytin tanesi, 140 kilo kaıar peyniri, 200 l<ilo beyaz peynir, 70 
kilo börülce, 5500 adet yumurta, 280 kilo sabun, ve 1800 ltilo 
koyun ve sığır eti kapah zarfla m6nakasaya konmoıtur. Talipler 
ıartnameyi alnıak için hetgün levaııtn m8dlhlfttftne ni8racaat 
etmelidirler. Münakasaya girmei için 500 lira t~miiiat lizımchr. 
Teminat akçesi nakten kabul etiilmez. Ya belectiyedett lrsalite 
alınarak bankaya yatırılıp alınacak rnalHfüz \reyaHul liBkümetçe 
muteller tanınmıı lianl<alann birinden getiHlecel< teminat mell
tUbu ile olur. işbu temlna mektubu ve makbuz ile ıartname, 
tel<lif mektubunu zarta koyarak ihale gUnU olan S Teırinisani 
9.31 Perıembe günü saat 15 ıe kadar daimi encUmene verme· 
leri. (3214) 

1 
Devlet Demlryolları iiıatliaasıni:la töplaniin ve topla acilİE oli 

kırpıntı kAiıtlarla l:>ü\l\n istasyon ve serviılerde terakUm eaen 
kullamlmıı bilet, telgraf banciı ve sair esl<i ve huraa evrak ve 
defterlerin bir sene müddetle ıahtı müzayedeye konmu1tur. 
Müzayede i. 2-10-931 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te 
Haydarpaıa mağazasıncla icra kılınacaktir. Talfp blanlarm şeraiti 
&ğrenmek Otere her gOn mezkftt hiaJaia mtUiBflUIU mllrıacaat 
edebilecekleri ve yevmi meı~hrHa 100 Uridan ibaret pey akçe
sini hamilen ispatı vücut eylemeleri lltim ieldiği ilin olunu • (3196) 

Memur ve mlistahdemlnin reımi elbiselerinin kapalı zarfta 
münakasası 26-10-931 puar\esi ~&U l t 15 te i<lare merl<ezineie 
)apılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpııa veznelerin<len Oçer 
liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (2986) 

Emtılyel tesintı yedelC parçalarının iCapalı :ıarfia mUnalCasası 
23 - 11 - 931 pazartesi gUnü saat 15 te iaare merl<ezinae yapıla
caktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beıer liraf). 
saiılmakta olan ,artnamelerde yaıJlıdır. (3055) 

Güzel memleketirtlzde hiı· lrnç giin Jerimf?: re~tt><fe emtnki mllll~·p~ i ~<'7.· 
r~lrmemize medar olah hu f'ır~:ıtr el- ml~l<'rdir. Diin ak~am ~ereflcı-ilit!. 5275 kilo markalı çeliğin l<apalı ~arfla münakaaaar 23 iki,ıti teı
ıle 4'ttiğimdeıt Bnlayı ne derece hnhti- farcthanemlr.dc bir :ıh11re\ eı·ilmlş- rin 931 pazartesi günü saat 15,30 ela Ankarada idare merkezintie 
)"1tr olduğumu söylerneh•· hnc·et i;öı·mi- tir. yapılac.ktır. 
yorum. Baş\·ekil llazretleı·i, hu samimi DUnyenın e" modern karası Tafsilat Ankara ve Hl'ydarpcHa veznelerinde üçer lira mukabilin-
r11uhitte Macnt hükilmetlle lucnr mil- Yine Pe teclen b1Hfülldlği:1e gfüe 3e ıalılan ıartnamelerJe yazılıdır. (3054) 
Jetinin nazikane ihtfnıamlnrı icin8e vekllJerimiz. ~terkezf , 'n p:ının en 
geçirdiğimiı günleri nslnırtez hafJra- modern bir hai·asr olan ,.c i e~teye ı; M ··ık· lp b' ,.. d • }' • d 
sını daima muhafaza edeoeğimi7.e emin saat m'satede kain butunnn 1\tnrr:tn U ıye fil eK f e 1 ffi U lf lğlfi @Il: 
olabilirsiniz. hıitastnr gezntf!'llerdir. Aa \'Ckilinıiz . . .. 

TQrk mileti, kudeş l\larnı· milleti· ,·erilen iialiaiı ilerin bil' aliUui ile ilin- Mektep cUmarleaı gUnO açılarak tedrıaata baılanacaımdao 
nin bndisine çizmiş olduğu itili yo- lemlttlr, muallim beylerle talebe efendilerin hazat baJaıtmaJati: (3215) 

Ta im - <;ar~amba llJ Te,rtnievvel 
1 O uncu ay 193 t. 31 Cemaıiyiilev,·el 1350 
Senenin geçen ~Unlerl • 287 kalan günler: 
78; 

GUne,- Dotp.Şu: 6,08. Bauşı: 17.34 
Namaz vakltlerl - Sibab: 4,47. 

O~le· J 2,00: ikindi 1 S,08: ~kşam; 17,34, 
Ylıt't 19.05 imsak: 4,29 

Hava - DünkU hararet ~mi) 21 
\asgarf) 14 Bugün: ruzgtr poyrazdan mu· 
tedil. ha\'& h~fif bulutlµ olacakbr. 

Toplrnttler - Oarillfilnun divanı 
pugün saat 16 te toplarırak ~~ l 
him meseleler! ncticelcndirecektir. 
arada gazetecilik mektebi me•elesi e 
konuşularak bıı sene açıbi ıçıtmiyıcatı 
hakkında bir karar \'erilccektir. 

j __ n_ad_y_o _. I 
lstanbul radrosu 

Saat 18 den I 9 a udar grımofpn 
nlAklan ııeşri,·ao. {9.30 dan ıo a kadar 
20 den saz Melih Selim ve Ekrem 11Cy 
iştiraklle ~t e kadar kSnferan# 21 aen 
21 30 kadhr cazbant borsa haberleri. -
Yakıt: Abone .-rtıenı 

1 3 tı 12 
Oıhtıde ıso 400 7:SO 1400 
l-tancte - aoo J 4Sij !7Öd .. 

--------R~smt 
Saun JÖ Kş. 
Santim• !O .. 

KllçU~ tın 48Eİtin 
1 2 3 4 

30 ~o i5s 1s 
J • J O Defa.liı 

100 Koroi 

.. .. 

• • 

A - AbonelerıiBlztn t\er tiç iyb
ğl için bir derı ttıecl."lrıendır. 

h - 4 satıH ıe~en illiilihn tlktı 
sttın için S kuröt ummoloı\br 

1-·rank 
J.lret 
,l!el~a 
Orahmı 

fs. Frtnlt 
teva 
fıortıı 

Juron 
Siline 
Peıeta 

• • Mark 
• Zloti 

" • Penlô 
!o Ley KaruJ 

1 Türk Jlruı Dinar 
<:enrone~ kuruş 

Nukut 

ı Jsterlln Ontfll~\ 
1 l>ofar (,Amerika) 

frAIJt Jfransıa 
d Lire~ tlıaı,·a 
O frank BelçllıJ 
Drilımt (Yunan) 
.Frank l li.vlç~I 
Len Bulııar J 

ı tlorla rteıementj 
ıo kıiron J.f;ekosıo,·Itj 
~11tni ~' osturya] 

ı l'eıtta tlspJD)'a J 
ı Jtanmır~ IAlmaııy•) 
ı 7.1011 le~lsıan 

1 ~rn~ö l\1'ıcarlstan 
oUı JRon111ıyı] 
o Dın r 1irtSıro~r•I 
ı C:evoncç ~n;et 

lütidncll .U er 

1 

Baht Fallri bey, en llOD r.azdıfl 
§hrleri, (Balkonda saatler) iami al-
tında ve klifttk bir cilt halhtd-. bef
retmlştir. Zarif bir 1'apak IÇ!n~e te 
tıefis bir tarzda burlmlf btard ile ie 
çrkahlan ba kitaptaki bn dört ~Ur, 
ıHrt61titıQ~n rdietllır. fier s:u,ıaa 
Herin ~lr IUikjailtetln mdnff al )e. 
ltllde ıta~Qi biUiihufijr. 

Fatı Yirmi Beş kuru,ta•. tiilUln 
kitapsıtaraa sahtifiaillaaır. 

Yarın akşam bilfük müş&tnere Vir
yete heyeti Macııistlndin mı1isuteft teti
rildi AzarBaycin konım. shıema. lft• 
to. Ailelere localar: ı SO tdrıit 

\ 



e ı, -IL ________ ı_._l ___ a_._•_~ ...... ıt,___K_o_._ ... _n-..;;;;;.;;;...-.--1 
kijitı ıalm •uf e\U~b nat ga-ı Ordu sıh~lye iht~yacı lÇ\iı cmi 

R jakl\4111ft\le~ ri\l\IM~ kari~ veri- ülem eczayi tıbbiye ve kimyeviye 28 
Jen 2&d h~ bazarbkla alrt\'a~ktır. t.efrinfevel 931 tattııiı\\le dit 15 te 
Puarlıtı 20 - 10 - 931 pa~t tünü US.ah zarf usulile ih.lai icri Jôh
saat 10 da yapılacaktır. Tf.liplerin nicaktır. TalipJerU1 şart~ameılni al
prtnamesini görmek Uıere her gUn nıık ft münakasaya ittink etmek 
:Aiklrl i\eilti. Ütın al"iıl %ii\\b.q- ~'°e temipat ve teklif m~tdplan ile 
nana miiracaatlan ve pazarhfa tfÜ'. birlllte FtttSıkhda ~ At. kSmi•~·cl
rü e~lerin yevmi mezkOrda ı. nuna mUracaatı. (385) (3047) 
mlnatı.H~ i\terJtlr Kom. riyuetine • • • 

Do iUltl .. tlan. tii2> (312f) K. b: •e ı. t. k"-att tçlh Hn~lik 
atll Tıbbiye Mp. • • • bulgur kapalı zarf usulile :ıı - 10 -
_. Tatbikat HL Evelce satılacağı ilanedilen K. O. 931 cumarte.f R'Ü'nü saat 15 te ihalesi 

I0800 Piyade Mp. iil\ iüllye T1>. da mevcut 2:>0 araba icra kttnla~ö\H·. 'hUtY.tlHn -ii\i . 
.., Kuleli llse*i gübriillne talip Çıkmadığından pazarli· ft\esini almak ve mUnakasa'1t iştirak 

3SOO Çengelköy <J. Mj. la 15 - 10 - 93ı per§embe günü saat etmek üzere yevmi ~kt1ril~ bitinlı. 
33000 Baytar Mı». ıı te devam eC!ile'cektir Taliplerin pa- tJ bıuvakkate ve tek\\fname,trlle bir-
Yukanda isim ve mlktbtih yıtıb zırhta iştirak etmek üzere Kom.I ilkte taYln olunan saatten enel 

iballere iki şartnamede pazarlıkla müracaatları. (439) (3165) tOM. a vermeleri. '(411) - (ao28) 
o\ 1&tln alrn~ttr. Pazarhtt 17 • • • • • • 
t&lknl~!'~l - 931 cu_111,.rte.şi günü ~t K. Q. kıtaatı hayvanatı ihtiy.licı 1~11' Öi'dtt fl\U,,_cı J~ln ıt:'~*· da mevcbt 
18 1l Bilir ~d: Wlleektl~. ti.HP:. pazartikıa ittt\i\:lll e\.Vett~ lttn. ~di katalôk\ail qklti veç\\Ue \ a~et ıar
ıeiii prtnameslni görmek için komis- len ımana verilen fiatlar haddı ıti· W. sarma ve i adet 8'tgt )IPme n1ıki· 
yona tnlrini.tlari •e f~tli'lk içik d'e cİlhle ı3ruıme~~if"9~n, 2•H~r haddi 11ielerl aleni ~ilnakılsa Qiöliİe 31 tet.
flllrti m\llnmi\\h hatır bulunlnl- t\tcta\de Jrf;rütdiib tslatt-ae patarııtı r\lrievel 931 tarih cuqua~ı 1unn ~l 
Jan. (100) - (3144) ıs - ıo -931. pertf~'a gil~.u İ::;:·5 1& da lomiSyobuhiJJzda Mlesi ter& kı-

• • • tia lft& v& ıl\ltilı ıe k.hn ~ r. hnacaktır. T~liplerin prtname&iıll 
Aakerl mektepler tiil;atı ti\n A\sr\ hb .. ,_tt\\ ş&rt1\ahtesl~t ahn~:n\~ m~: almak ve münak811ıaya Jftirak etmek 

prtaaaede ~r bin kflc be~.l*Y· ~rlJfa ittfrak etmek uzerc ,e 445~ lizere yevmi mefkt1rda liomiııyonama-
nlr ,.1&tm almacaktsr. raıarlılı .. 11 - kOrcha KOM. a müracaatları. (~lSS) f.a miracaab. C416 (3ö5i> 
tetmltve\ - 93\ cumliUSI ~il il& • • • • • 
Jt fi liiaf Hi~ lll"ıllilıl~· 111 lôrdıl ııikfül 11\ti lliy+llılatı Çatak. i\il~ mevliiı 
hant ilitiaunil teli eltt r. . ~tun thalest llfatıia )ötterilen lçin pirinç .aleni - .. f~ JlOn· 
Ta11plertn prtnamılırtni slrin• .sçfn ~:ıer ve ~ı:atte i<&pah zarfle ... , ayn hıu9tur. ilıaleıi ı 7 • 10 • 93i CU· 

komlayona mtintaatJa~ \'I fftird ayn Yrtıt&me iie münakasaya kon• inarteii IÖttti ual 14 haçtafda 
için de vakti ataaf11t•IJ94~ .. haor bb· matta~ Ta\lpler\n ~i.1nameyl almak Fnldddıda K. O. SA. AL· KOM. 
Ju11malan. (101> - (314.,) bere t\er gU~ Ritlhklaütn iJ\\Htk e- nanda f&Pıl'acakttr. Ttliplerin 

ı ı . de~l~rlfı inua,.Yei va~\l\e telfttlia\ ve ıartname •e nGnıulldliii k'omiı· 
Le •il• ..md• ..:'ut t&lltfiiii'İ'Hİi tffilittı\at. !. tt tt. ~onda görmeleri ve ih~le uatlndan 

1 
a 5ii kirpıntııı ite 12000 8 ,.. AL. K<JM. n\ına t.ıfiracaatlar\ ettel ~e~hiallarile koöilı=dl 
pata. kamlj ftitpıı\~ı ~'e i'natl' (ol51) - (3191 hazır SW\lhltt~. (.,) • ( 1) 

l .afliiM kad~r ~bitecek \t:: ~ tt\i\ı ·~ ot ~arf11.naba laat 1 ' ••• 
'9'8fede ıle ıaiitaeaktır. u- K" toHn alayı ipn ot ,. saat 1 Y'erlı ~abriflalar mamu1A\11idai Y:f 

reet t ~lsanl Mi ~~i\li ~u· j- 1 için ot • iÜt ti ~orap Jplıği kapalı r.artla ~= a 93İ 
ti lilt tı \1 Harbffe mek=~: . . • ı • !8yaart::f'uştb~ü ~15~ yapıla· 
.flla•lll mah81181111fl 'eri ." ~ i i~ Samsunctaki \'c:ıtaa\in hayvanat ~ ~hi!. Taflplefitt ~illic t'! hu 

H•lerirl Jarpmtdan görm ç t- tlyaa i~n arpa kaplı zarfla mtlnaka: muntidnt girmek ~ AnbridP 
u leTBO• illd• evil\i llUlracaa ~ta ıui\kb\\şt\ır. ihalesi t - ıı menez satn\ alma komf11öiuma ma~ .. eilf. -~ t~ıa de mez-13t nüa~ tftnİ sut is t\! tap\ıacaktır. cawta~ ve mjqaa~1' (ttitJI\ •der 

1 _ _. lh ·~aiiıu8\\ia hazır P ~ .. .. ceklenn o ı,ün ve ıaat-t•n f"''-1 teklif 
,On " 318;) Taliplerin şartnameyı gormek uzere ve teminat mektu tarı~ makllu7. mu-
•wnalan. <1~> ; ~ ... Rer i\\n mmia~asayi tŞtıni1< ~ctece~ıe- kabiünde \iteıknr pıakl\'sro~a tevdi 

Mı ~ .._.,,. .. Taktind• teıadnU ._ btimıttt 11'15) <r'f . 
iılf:f iıl•liter •'"fi• liin O ~l~i11fiıe SIMl~ll 1!t Ml'ta 9~ • • 
~ ~ -~melt aıe&ı iıhilclu AL KOM. nuna müraeaadan. (Ü9t ~elb\Uye fihı\\ l~ il\ 1S - t~ ...:.931 
~dk ıatın alınacaktır. Jbşl•I 4 (3189~ Pl!~ı\l" gUn\l ıa ita J;iiirtık ~ 
~·J 9,1J Çl\iiaın\>l d8rı,t' n~f • • rett\e ahnacaktth ~U\UjHn iirtttl· 
ıJ fl lllaf Mar\Mtl iı ~e 1 

ti Ordu sıhhiye ihtiyacı için kapalt meyl atml\k n yevil n\e'1arda pazar· 
~m mahsusunda i~r~ ~.~~e~~R sim• ahnacağı ilan edilen 6 kalem hğa iştirak ~tmel İtere Fındıklıda 3. 
TlUplerin şartnamesını go 1ero verilen flatlfLr pahalı ıöı1\14.ti· ~ O. Si. Al. '6il~öi\tiil iilfltl· 
k&iıisyona mtiracaatlarx v\ itti~k ımı;R hıi\l~ ü~Uh tlt\tihli rftHlt- •darı. <U2) (3td) 
irln ae vakii muayyenlnae ,azır U· diitU tallirde 1& - 10 - 931 pazar • • • . 
1~nm~1a.rr. (102, - (11tll) ıbı\tt sal~ 14,5 da \>b&rhl'< ı\irettle iha- Çatalca intillilkellJ ·~vkl ihtl· 

'* • • tui lha kılınacaktır. 'faliplertn şart- Ylcı için sad~ti \-i ütl~tt h teşrini· 
3000'.0 çift ferme.fbp. nt\i\\ffthi iittılk ve ~iıarhill lştir~k et- evel 931 pe~tnbt dntt 15,SO da ayn 
250000 ~ltt bUylik kbr~ !Ret bir& itbt i ı\\fita&ı~tlnh. l-1$0) ayn pazadki iijt-tltli iUnacaktır. 

'00 Kilo ara tpt:ıt (31§b) TRliplerin ye~i l&il'den t\il şartna· 
Jf9't metre masa~lt!' • • • ıkleyi almak ~ yeH\l i\$il~H~a puar· 
._, liıl ~itil; loki . f'ı .. dikmla :5b1• pakarn\da eıra am- !ıla iştirak etmek lf,ere Fın-.ıkhdi K. 
dflltm iiiii& ~\.l lktlrlcı tÇln if· bannda kolordu e~r:ı ambarınm ~z O. Sa. Al. Kt>m. auıii mUracaatla-

n #it ttilih\eterll• . taltlKli yülti ~n eıyanın pakti pazarlık suretli~ ı. c"3) caihij 
.....-.ı•• ••Ma; iti tplltl• mdpm l~ - 10 - ~1 lar\h pe?Şemie ıutıu _.,T-~--, ...... fft..;;.m-..::dU~-,,.-'lniltl-a-~T'"'ı .-. r~• ~ı•ıet-1 uftdeaihde. ve .,Ut 15 ti tHh!iı bttı 1tıhnacak\ır. 'l'a- I•: 
tllW~.-,Clb ,.arJıkla alınacaktır.lha: Upiinn tarti\ittteAhti a\inak ve »•: bnt\l\, llitl\ Mi&Hi l\\iii\,tiU1' 
1-JıtıJr:'tı'"t ~~a~A!t&,:t !'arlığa itiirtlk etnıeli lfltt komltyonu fştlkil #\e&~ at.W IJib\'tl şbtt~t~ft 
'' t &a far i a eh.• d ee&~ muza müracaatları. (.J.'\7) (3149) teftiş \.~ t\ıtiHıklİ'db k:•ittKıdall ~-
91aldl 

1 
....... da 1 1 fit r. • * * nun htlkUmlerlne slr~ t~~ll edljbdt 

(lalıa dun flatla talip olanlar ve Eveice pazarlık snreU\e a\ınac~ olan Türk ,ırorta tltk'tt'rlnden Tlll· 

JJ&!:":n&1'tta1::1..Har"~lı': l"P idt•n ,.,.ıaf~ ,~J~~n 'l:' ihad:i lire Milli si{~rta şiI:,kett bu kerre mÜ· 
Jel'IPI if\lflk li ln ~ Yali •a tlat1.. ilH1"'8111tta~ t a ha • racaatıı.e şlıfletln ·ua&zon \ah acel· 
cJ\lar.; l\atrr bel:lfmtlatı. (t.,) .. dj itidalde ilrilcliltl t*kd:de l5i "9- (M) &'Hah•n St\n Ma~ıüij\ bit~ RnitP 
an1.ıuı ffhtMı 931 ftlillıı19' illd saa 

1 
tetti1 tailttllr 'c•ıltll~te\\ ~-tcmuttılı 

(3l8il da puarlıta ·~· .ecHQeekllr. ~.V: •n&triltlt olma~ tMIJdlr \aU aôıt· 
• • • terin prtnam~nl lltllk \o~ Plfta ek t'elik ile ali1'M• bulunanların firkete 

ıaıo b' lftirak ·~ izere Kom. a .. ıra • Ye feabmda litanbuİ mıntakası tlcare\ 

i 
Tıttl'' tıt: i lüı.stanffi aUan. <Dit ciı58\, mila\irtil1üı\e mllracaal eylem~lıH 
J:;Wee iDik1eM :Attht ihlilü;ti Ue ıUtnadl• lttn 1;.:;la=n=o=lu::.;.;n;.;.;11r~. =(l=S=:"ıO=) ==:::::;:=;;;.;;;;.; 
lt\itiH ltMli ~\ill ~anW çataııa !ıfdt. Mv. lttaatma Tlcoret lflert ıınmna mlirlilrlüiün 

91 ~lkSt Qftii ~it t-rli toz l'~ft'e vertlen ftatlar den: 
~ atar ll"atbl haddi llrık gHrUlnı!C:iğmden mUnaka· Yangın, 11afil slior~ ~tt1U\ii1ttr-

-;-ektn u 17 -tÖ - 931 euınartesl gilnU .18~t le ltti1tal eylemek dzere ı1laorla tlrke\-
lUOO dffll IMilıl ti iillltiHl~. yliıU Dn d&rillı talik •e temdit e~nHuştır. t~fi teftit ve m&rakalİeıl 1iakkın~ill 
Ti talllq t'rtt\e lt.ii& ıdlo 1a,tp'5fln ttrtılhhıltbU ~lhılK vt mil- kihun hllll\mt fb\i glt'11 ~ll elilmlf 

malil~ mtınakua eure~le satın:! nbaa:v..a t1tink etm~k tize\' ye';I olln Ttlrl ıllbrtll .tlrt"t1erildeh Tür· 
... ate Jhalet;f 30 teşrmfevel Rl fıty\tOf~l tl66' a milrllca3 ttırr. ~4 ) kite milli sigorta şirketi bu korre mU· 
naaktJr. nB saat 16 r• kadar Hır· (~tst) ra~alie şliletin DÜn1lü1 biu a~HÖı-
aı~\'11ule ibUiUJ mtftias .. naa lıLW ı hl fml bhtt &lat H te si b\U\Ulan A-lr M1'tt h\hl t!dth· 
'-tJe ..-ur: tattpelrln p~niiUı11· •tlı ~t m:lt~&laa"r ma&alll maMa- bu\ tbbeslııln ınezkOr aeenti)ilil\dtn 
icra • ---~ tflh. tôti\tst~• idBftled\;. Hafife i ~Hie!t:\lr. Tall,Hitln ~ltil<litini bfldirmiş_ ohııak\a mezkÖr 
ili ,enawa 1 dı tbtt i\nıayyittltt· tnbdi. in. . fmii ·~ın · komblfbna tttlt atei\\e1İk Ue a1,kası Lti1unaaiinn 
aln ft lflh'fl PD1 n ilin olunur. (89) şartnamesinı gif tttl~ ~H lti llttM~ tlrkete ve ltlbhUhl sttittStU H\fh&,'lkast 
t1e )lallr bulunma a (:te98J mlll'lttttt:: ~dıtlıtataılln 1'kbt ticaret l\l881rllitlne ~biic•it 'ti• 

• • • iİ\ =~::ttnt vakti muay:reninde nıU 1ıert ilia o1an!!:Jl849) 
A1kerf mektep1ef!f ~l' 11f ! ~ 18hiı numaralı ilmühaber maka~ilin· Sahibi: Mehmet ülit. •1tııtml 

... 1 zan iirtı ıe ·l _,.... queUne vermelerı. ıttrifal.111Wb'tl1_ . Rtflk Ahmet 
tpn _,. ı bi kilo tehri>'• dı ko..-Jo• ı t•t tMJ Y.lBIT ıra)&iiii 

lll•ffl ff 5 .. : ...... 
11•ıtttflt. PiS 

Muhammen ikraz Merhunıan -cins ve aev'ilı Borçlunun 
kıymeti So. ~•Vfcl ve müştemılAtı lıml 
,958 ~S Ş~hanede &ııena«İe Hiahil· Haaan Bari & 

!dlBfle atik Kıztajk ci0il ıc:l :. 

2975 911 

t630 t~ 

1650 2893 

.. 
S526 !996 

2196 3820 

8918 '892 

1500 781! 

1088 9861 

&720 7'1S 

760 8358 

!549 ~' 

5sto 84Y9 

780 Mi! 

6535 8510 

\~~ 8539 

milP.&Jt )Okajında 't\k 3, 5, 7 
ceaıt ı ı J ı 3 ;. 14 nümarali bir liane• 
ıUQ mılf ili jeil. 
U~&fanıntli Yavuz lris~an ma- Hiıan Tifıili B. 
hlltiiıındi ail~ imam cedit yeni-
çi,nle lbk&llkıda ltlk 8 ~etllt 4 
numaralı tahtında dükkanı müt-
JellliJ hanenin tafıamı.. " "' E.tr\İca.,hta a~CI bey mahahe • M.~.et nan. 
•inde Şif•h~ne ıok•lıtt~a atik 
2ı Jekll 2A nuiilrih bir lianenhı 
\li\aıit. 
H~l-Aordll &b• Hann :Alemi Mhmet il · 
mah•llea.lnd~ Batorüa iokaiın· M~hm~l 
da atik 6 ye cedit 8 ntııbaralı •• jamail ıuı1111:1 
1'"'1enl9 ~amı. b.,ler K it d. 
lıtinyeCle Osman reis m~alre • Fa\ma r••• 
ıinde Köybqı caddesinde atik 
378 cedit 3'48, 350 ntinıara maa
ti&IÇe igıtctbi Wtl•nlı. 
Obalicl" Oskübü cacldeıinde a- Ayıe tL 
tik ~ mükerrer f~ mUkerrer ce· 
dit ,102, ıoo, 98 numiralk altın~i 
düikilu maaarsa bi~ hanenın ....... 
Fenktiyitiicl'e Y ettlltO~\li:te it)k•· Şerif ata 
tıic:ll atik 3 cedit. S numaralı 
bir bantınin JPI~· , 1. ~t 
~iJıde MuT~ithane cad • ttllaıye 
Cleaincle .. tlk az ce~ua nu • 
iiiiili bllUaYa blr el ihti ta· 

Y=~e Môllaçelebi ~•h•I • HaaUtle ff. tc .. 
ldlhd'e ltö7bafı i:addesiıide 284, malettin B. 
2.8&, "8&, W mübr .. t-ı- ~it 2,/J11, 
J82, 284, 286 .ıı~ üs. bap dük 
llDi •\W:emU Çlltellülüt ~• 
d~Ri' ~ ~f matori bıli 
leih: -.e 290 nıimualı dükkan ar-
All mlkt•n ~fi dal auyunun 
on iki itibarile dört hlıseıi .. 
Gellt~da Bo,tihali ~ahalle- Hiraruı Ef. 
ıin~e Haniçi sokağında atik 41 
~e ce3it ıt h\imhlb Sir hane • 
nin \l~lhit Ha · ~it 
Pa4a~ede •tik Şehitli~ ce· ·i tı~ 
dit oitl •bimd• aılk. 64 mi • ' e Elllili* • 
......., Cecfft 4 munaralt bir '1ae-~~ t_P-
~:u· c riderbep,t ·r·'" -''t!t"i;m,. 
inde adle i; cedit it, 2 pv • ff 
nıaraİı maA müttemilıt \iir 1'3ı-
W\b tamlnb. 
M.-nd4dı8a Me~rutiyet hıahaJ· N'amW !f. 
\esinde. Ni9an ~kaimda atik 4, 6, 
8 iiülitiilı &lr halıeiiln lüıantı. 
.KüçülmıuıUrafiii»:llii ntblla hUl- Mllıinii a 
ret ıi\ildJtiilnlle ku;u ıökaiında 
atili: .. ce8it t ı numaralı bir ha • 

t~~ilunT-1,-;~~oparan ma&aUt;- Edip kemal i 
sin~e cami ıoka~nda ~ıki 8 
nıükerrer yeni tö numaralı Lır lia-
~n ta.-amr. ,.. .. t '!'- 1'.;;.- il 
Malieı)eae mezl'°h" tatideıin • mu uıta ~um 
de 300 • 40 numaralı maabahçe Bey. 
Wr '6•"1n tijnW\. ~. 
~tddlttl ~i'\l\i~t biı.,hille: ltıWo vllil#a-
tincle mahitap sokağında eıkı diı 
ıs, tS mükerrer yeni 66 • 1 nu-
müllı bir apartımanın taıti~t 

dillide ura mahalle aokaiı\\· Hatri \»ey. 
eaki 29 yeni 2 numaralı mal

tııa11ı~ bir hanenin tamamı. 
\llDelİ hiaannda Aliturlak mi
lleainde hamam ve tekke aoki· 

IJ1lda atik 9, 9 mükerrer yeni 
J9, 1, 3 numaralı maabahçe ilci 
bap hanenin tamamı. 
Alftkapıda m._tkı mahall~ - Mehmet FU. 
ıınYe ıultan!nııllm sokağında rettin lttt 
üli 48 yeni 58 nu~u.ıralı bir hane-
hlb tamamı. 
lftrtalda Gevt-ek iblcaiındR eı· Hilaniye •e Me. 
tcJ heaap 68.1. 88'4 \.e reni 11. 13, lek H. Ut ile E· 
i! numaralı fti~ ve ahırı tem, En•, Ma
~ltitemil ma:ll>i"'e hir hane· ammer, Hikmet 
ili tamamı. beyler. 
lvratpazannda k6rkçübaşı Al\· Yusuf EfaiİL te
hlA Şemsettin mahallesbtae kili Alui l Ma
Kll8 lbta ~bttkl\lt \tlk ıse, dt bere 
13_9 PJ~err• yeni 39, 39 numa-
a-'11 bir dükkanın tamamı. 
Eaifneqp'ida Hatçesultan ma .. İsmail Aptllke
hl~ealatJe dejihnen ıot<\l.imda g~_B. n Fatma 
atik 1ı 26, 26 qı\ilcerrer yeni 34 na• Bilii• H. 
nıarau lbaadükkln bir hanenin 

~f:i1:;;ıda Macıiltas mahalle- Ane liidJe ... 
aiacM M._...ne eokajı'lda •tik Şakir .... · 
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Ticaret Mildüriyetlnln tebliği Uzerlne 

Ertuıral Matazası 

Kat'i Tasfiyeye 
ilnden itibaren mecbur oluyor 
Fırsattan istifade ediniz 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
Ntşantaşında 

Ana· ilk 
Orta • Lise ~~~, :: :~::rı Şişli Terakki Lisesi 

Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve Kız
Erkek talebe için ayrı binalarda ayra leyli teşkilib mevcuttur. Her gün saat 10-17 ye kadar talebe 
kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen gönderilir. Tedrisata 19 Eylülde başlamıştır. 

Telefon: Beyoğlu 2517 Tesis tarihi: 1879 

Maarif vekaletinden: 
Balıkesir muallim mektebi mobilyaları münakasası görüle11 

lüzum ilzerine bir hafta tehir edilmiştir. Taliplerin evvelce illn 
edilen ıerait dahilinde ihale gilnü olan 14 - 10- 931 Çarşamba 
günü saat 15 te Vekilet İDfaat komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 43162) 

1 • 
Tıraş bıçaklan,emsalsiz keskinliği ile bütün 

tanınmııbr. 

lstanbul evkaf müdüriyetinden:~~ ~K~~·0-_.,ı~ inanlı aygır deposu 
Kuçul{ ılanları 11~ ,, d'' }'' "',, d Kıymeti muhamminesi Miktarı zirai __ ( .. _ _ mu ur UlJUn en• 

Lira Kuruş _ IOdefa ı yuz kuruştur -~ 6 • 
219 10 6 26 Mis fabrikası mUstahzeratı · ı d · kh · · · , , . ınan ı aygır eposu ve ıne anesı ıçın alınacak 30000 kilo 

O Kolonya, IA\·ama, esans, dış macunu 1 f 10000 k"J 5000 k"I 5 skOdarda Selmanagw a mahallesinde Karacaahmet caddesinde y k d 1. . b yu a ' ı o mısır, ı o arpa, 000 çavdar, 5000 kilo 
yagsız ·rem, po ra, g ıserın sa unu ve k .. . . 

Selmanağa camii ıerifinin bermucibi harita 6 arım 26 santim briyantin. Mis müsıahuraunı bir defa aplıca munakasasından verılen fiatlar hadrfi layık görülmediğin-
terbiinde bulunan kapı mahalli beher ziraı 35 lira hesabile 219 tecrübe edenler daima ve daima ondan den bir hafta müddetle temdit edilmit ve 17-10-931 cumartesi 
lira 10 kuruı bedelle satılmak üzre dört hafta müddetle ilin ve (ayrılmazlar. H er yerde bulunur. (1656 günü ihalesi takarrür etmiştir. Ayr. ayrı kaymelerle aleni ıurette 
müzayedeye vazedilm iş ise de talip zuhur etmediğinden pazar- Fransızca ve muhasebe ders· münakasada olan mezkur hububatı itaya talip olanlar % 7,5 te-
hkla ilanına karar verilmistir. Pazarhkla müzayedesi şehri halin leri - Gayet ameli bir tnrzda ve eh· minatlarile birlikte ihale günü saat 15 te Tekirdağ baytar mll-
21 inci cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olmak istiyenler kıy- ven şerai tle. Galatada Mehmet Ali Paşa dürlüğünde hazır bulunmahdarlar. Şartname hergün Tekirdağ 
meti muhamminenin yüzde yedi buçuğu nisbetincie pey akçele- hanında 40 No. da Kiymis Ef. ye tabri· baytar müdürlüğünde görülebilir. (3198) 
rile birlikte Istanbul evkaf müdüriyeti binasında varidat müdü- ren müracaat. 0 779) 

riyeti mahliilit kısmına müracaatları ilan olunur. (3180) Kfralak ucuz yazıhaneler -
Üçer ve ikişer odalı dai reler ve tek oda· 

ZATEN BELLi 101 ••• 
Mevsim münasebetile yeni vürud eden her türlü levazımah 
tefrişiyenin en müntehap çeşitlerini kat'iyyen rekabet etmez 

derecede ehTen fiatlarla satmakta olan 
Ce710Alunda Tokatllyan karşısında k~ln 

L U V R mağazalarını 
ziyaret edec6k Hanımefendiler, apartımanları için muk· 

tezi bilcUmle levazımat. ve bilhasssa 
Tefript . Kumaşları - Perdeler, Storlar 
Mantarlı Mu,ambalar Ve Her Cins Mobilyalar 
bulacaklar ve ucuz fıat arandan ist fade edeceklerdir. 

Cevamii şerife için mubayaa edilecek muhtelif kuvvette 4650 
adet ampul açık münakasaya konmuştur. 

Şeraitini anlamak istiyenlere her gün saat on dörtten sonra 
heyeti fenniye ve yevmi ihale olan 17 - 10 - 931 cumartesi günü 
aat on dörtte İstanbul evkaf müdiriyetinde idare encümenine 
müracaatlar.. (2689) 

-------1932-------
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

5 
5 
6 

15 
80 

200 
5,000 

S,700 

IKRAMiYE 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

MUKAFAT 

" 
" 
" iKRAMiYE 

" 
" 
" 
" 
" AMORTi 

ADET 

(1,000) 

, 
" (10,000) 

(8,000) 
(5,000) 
(3,000) 
(2,000) 
(1,000) 

(100) 

Lira 
1,000,000 

400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
S0,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,000 

3,340,000 LiRA 

1595 8539 15 yeni 17 numaralı bir bap hane yio Nevzat bey-
nin tamamı. terle Fatma Ha-

diye H. vekili Nevzat bey. 
Yukarda ikra2 numaraları yazılı emlak vadesi hitamında borç 

ödenmemesi hasebile altını~ bir eün müddetle satılığa çıkarıl· 
c1ığırulan talip olımlarm ve fazla t.1fsilat almak is ti yenlerin san
dık ıabf imirl•ğınc müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
.(3172) 

• 

ar. Galata Şevketp:ışa han 14 No. mü· 
Jacaat. (1777) 

Para kazandırıyoruz 
1stanbulda, taşra vilayetlerinde, ka

zalarda Memur ve meınure istiyoruz, 
işinize, nzif en ize halel gelmiyecektir. 
bize mektupla sorunuz içine 6 kuruş-
luk pul koyunuz. (1841) 

Jstanbul postfme•i.nde 548 

Size yardım edecefllz 
Davalı işleriniz için avol:ata, mah

kemeye müracaattan evvel bize saat 
9 - 12 arasında geliniz. (1841) 

lstanbul 4 ünci1 vakıf han 
Asmakat 29 · 

Sandal ya 
Tahtaları 

DeJö Glyarınatl ( Dezsö 
Gyarmathl) lstanbul Ku· 
ru kahveci Han No. 21. 

Knrtoı maımı~ırıııın~en: 
Kartalda Üsküdar caddesinde 

100, 135, 450 lira kıymeti mu
hammineli üç kıt'a arsa temliken 
satılmak üzre 8-10·931 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle 
müzayedeye çıkarılarak ihalesi 

28-10-931 çarşamba günü s~at 
15 te icra kılınacaktır. Bedeli 
peşindir. (3197) 

SEYRiSEF AIN 
Merkez acenusı Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. 51rk eci i\tuhürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
( KARADENiZ) 15 Teşri

nevvel Perfembe 17 de. mu
tat iskelelerden maada gidiş 

geliş Ünye, Fatsaya ve dö. 
nfişte Of, Sürmeneye de uğrar. 

MERSiN POSTASI 
(ANAFARTA) 16 Teşrinevvel 
cuma 10 da Galata rıhtımın

dan kalkarlar. 

Muhrik ve IAtif sesile Pa-~ 
~ norama bahçesinde halkın 

J.!'.n ruhunu okşatmış olan 
~ NEZiHE Hf. nin ---= 

Çapkındır Derler 
EMEL Hanımefendinin lle ~eııLokuduğu 

Karamanın Ufak Tefektir Taşlan 

ı arkılan COLUMBiA plaklannda 

sabşa çıkanlmışbr. 

inanlı Aygır deposu 
müdürlüRünden: 

inanlı aygır deposu ve inekbanesinde yapılacak 3131 lira 83 
kuruı bedeli keşifli buzağlık ve 3338 lira 33 kurut bedeli keşif Ji 
hizmet ahın münakasalarında verilen fiatlar mutedil görillmedi
ğinden bir hafta müddetle münakasalann temdidine karar veril· 
miş ve 18-10-931 pazar günü ihalesi takarrilr etmiştir. Münakasa 

alenidir. Talipler keıif ve ıartnameyi hergün Tekirdağ baytar 
müdürlüğOıide görebilirler. Talip olanların ' /o 7,5 teminatlarile 
birlikte mezkür günde saat on beıte Tekirdağ baytar müdürlil· 
ğünde bulunmalan. (Jl 99) 

Afyonkarahisar Vilayet Sıhhat 
ve içtimai muavenet müdüri
yetinden: 

Afyonkarahiıar vilayeti Kinin ve Neosalvarsan ihtiyacı müna• 
kasaya koomllftur. Yevmi ihale 18 Teşrini evvel 931 pazar günll 
saat on beşte Afyon iJl ti .. · d · · · d d" Ş · .. . . v ye encumenı aımısın e ır. artnameyı 

gormek ıstı!enler İstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet müdüriyetile 
Afyonkarahısar Sıhhat ve içtimai muavenet müdüriyetine milra· 
caatları ille olunur. (3105) 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

5000 metre kaputluk boz yün kumaşın kapalı zarfla müna
kasası 3 - 11 - 931 tarihinde salı günü saat 15 te yapılacaktır. 
Şarto.ameyi görmek üzere her gün münakasaya iştirak için de 
yevmı mezkiirde Gedikpaşada jandarma satın alma komisyonuna 
müracaatları. (31 i 8) 
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