
Bütün kadınlardan 
nefret ediyorum! 

Yannkl Ayınuzda kadınllk ... 
yıfamızda bir lnglllz kadın mu. 
harrlrlnln a8zlerlnl okurunuz 

· Başmuharri rimizin 
seyahat notları 

aa,muharrlrlmlzln AUne ve 
Pe,te .. ,ahatlne alt UçUncU 
mektubu 21ncl -rıfamızdad1r 
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an gazeteciler birliği ,KAJ\QJ: 
e ·si " Vakıt ,, vasıtasile ' HAE>ATE!" 

asil Türk halkını selam
lıyor ve teşekkür ediyor 

Yunan murahhaslarile 
gazetecileri şehrimizde 

Dost misafirlerimiz büyük tezahü
ratla ve deniz üzerinde karıılandılar 

~:nan muharrlrıer blrllll reisi M. Kranroblkls diyor kll 
rdUAUmUz hUsnU kabulden çok memnun ve mUte• 

~ekkl: lz. TUrk matbuabnı ve asll TUrk halkını Yunan 
•fklra umumıresl namına hUrmeUe sellmlar ve muh· 
terem "Yakıt,,gazetesl vasıtas8'e bunun blldlrllmeslnl 

rica ederim. 

Hoş geldiniz! 
Ankara vapuru dlln lstanbula 

on iki d%t, on if<i ıneslektq ge
tirdi. Dost Yunan milletinin efkA.
n umumlyeslnl temsil eden arkad~ 
Jar; Atinadan, Korentten, Atniklden 
hür bir milletin httr bir mellete 
duydufu muhabbetin if adeleridlr. 

Çetin mücadele 88f]arını yararak 
blribirine kavu~nlann dostluğuna 
inanıyoruz. Acıyı duyanlann, de>. 
ğüşmeyi bilenlerin eevgiyi de kalp. 
ten tattıklanna kim ftlphe edebilfrf 

Eıe denizinin iki sahiline Y'U
lanan, nrlrklannı Ere sahl1lerinln 
gf rintilerine, çıkıntılarına bfr mln
yatilr gibi Işliyen Ud mflletln dost 
ve Akdenize sulhiin, 1.1Uktnun Te 
medeniyetin birer UDS1lru olmalan
na set çekees hadleeler tarihin iz. 
belerfne kapandıktan SOflr& sfyuf 
safhalarda bll§byu dostluklann 
daha derin, daha kesif halk stlm
relerlne kadar fnmet1J1e mlnl nk
tur. 

Tarihten bahse~ fltemlyonun. 
ÇflnkU tarihin çlzdlff plln fkl lmper
yallunln dUttımne .1aaret buldu. 

Osmanlı lmparatorl•fu fmperya. 1 
llııttL Titrk milletine o1daf11 ka
dar kendi hudutlan dalt0hu1eld mn
ietlerin lnkipfına set ttkme'k lster
dL imparatorluğun f111peryallst t. 
mayUllerlne isyan eden Ok unsurlar
dan Yunan mflletl, aynı fmpnrator
lu yrkan, hUrriyetlnl ~n son elde e-

11 den TUrk milleticll!f . 
·?" ı : lmperyalizmf y1l"all "ansurlar ar-

Tunaa he,.a ile ..... •ktatl•nmız nhbmd• tık lmperyafüımln tarihindeki hata. 
Balk ( R-mın •it kıam111elakller Yunan 11•zetecllerldl ) lan kendilerine mal edemezler. tm-

aa konferansında Yunanfst. Ba rakl . . r nı te.1118il edecek 1 hb Y arla stislenılen ve direği- paratorluk karşısında Türle te Yu-
o an mura aslarla ne Yunan bayrağı ,.ek"l .. nan n1 1 ftad 

"!ıftbuat cemiyetimizin davetlisi olan le vakti To h d~ek.' en vap.ur o~- m et eri aynı sa ır. 
l onan gazeteci arkadaşlıınmız dil P ane ı Seyrısefaın Yunan siyasetine bir zamanlar 
Seyrisefainin Anka . ~ ~tımına yanaşarak karşılama mera- hlkim olan imperrallst temayilller 
mize gelmişler ve :m~:;u;ıl~hr~ sımlnde hulunacaklan aldıktan son- de artık hayat Te haktkat önünde 
la karşılanmışlardır. ez urara tL saat 16 buçuğa doğru hareket et- kurumıya ma.hkOm olmuştur. Os-

manlı imparatorluğu lmperyalist e-
Denlzde K ı d . . . . ar.ilama heyeti me lerle ne kadar çorak sahalar a 

Misafırlenmızi lstanbulun muhte- Vapurda, gelen heyeti karşıhya. insan kanını manasız ve sebep.91Z 
1 

Jif teşkilatı namına karşıhyacak o- caklar arasında Balkan birliği namı- yere akıtmışsa, Yunan fm~eryallz
J~nları ~nkara vapuruna kaclar gö- na birlik reisi Trabzon meb'usu H • 1 mi de ayni tecrübeleri geçırmlş ve 
türmek üzere Sirketi Hayriyenin 73 san, Ul1'uml kaıip Ruşen Eşref h_ Yunan milleti hakikati ,;;örmekte ge-
numarah vapuru hazırlanılmıştı. ' çlkmemiştlr. Şu halde artık mazi· 
-===:~:===:=====F====--==( Al==-t=t=ar=afı~6~ın~cı~s".:ayıfımıda) den değil, hayattan, iki milletin a. 

&.ı h • ı • nünde açılan müşterek menfaatler· 
.iT~U rtp erımiz geliyor den ve dostluktan bahsedebmrtz. 

Bu hisleri taşryan Yunan arkadR~ 

Kocatepe ve Adatepe muhrlplerl Tttrk su- ıanmıza hoı ıe1dtnn diyorum. 

larında ismet paşa Hz.nt karşılıyacaklar ~ı __________ Sa_uı_·_eu...____. 

Spagla, 14 (A.A) - Kocatepe Ye Ad t T • 
mubripleri buradan Çanakkaleye mOtevecciı:e:p:., :rk to~ıdo 
dir. Bu gemiler ismet Pt- Hz. ni hamil Eıe _ e et eTtmıtler

·•Purunu ürk' sularında karşılıyacaklardır. ıye 

Yakıt: italyada Mon Kalfone tezglhlanna ıipariı edil S 
ka~a v~ ~umlupınar tabtelb~hi~lerimizin intaaı bitmiftir. ;:hte~: 
bahırlerımız pek yakında ıehrımıze geleceklerdir. Bu milnaaeb u 
Sakarya tahtelbahirimizin italyada Pola sahillerinde dolaıır~ e 
çekilen bir resmile Mon Kalfone teziihım gösteren bir resm: 
koyuyoruz. 

Kömür mü 
mazot mu? 

N•fl• vekAletl kuvveı muh• 
rlkelerln k8mUrle ı,ıetllme

slnı dU,UnUyor 

Vekil Hilmi Beyin ga
zetemize beyanatı 

Kömür mil, mazot mu'! bahsi üze. 
rinde mütahassıslanmızın fikirlerini 
almakta devam ediyoruz. Bu mühim 
fktısadt meselemiz için söylenilen 
sözleri sıraslle ve imkan nispetinde 
neşredeceğiz. 

Dün bu hususta mütaleasını sor· 
doğumuz lktısat vekAJetı vekili ve 
Nafia vekili Hilmi bey Ankarn mu· 
habirlmize şu beyanatta bulunmuş.. 
tur: 

- Memlekette kömür istihsal e
dilmekte iken mazot kullanılmasını 
tabii arzu etmemekteyl-z. 1'abit mu· 
harrlkJerden maada bütiin ku,-vei· 
muharrikelerln kömürle l~letilme.sini 
memleketin fstlhsalahnın inkişafı 
noktai nazanndan düşünmekte ve 
arzu etmekteyiz.. 

Peşteden Venediğe ve 
V enedikten Istanbula .. 

aa,veklllmlzle heyetimiz Peflede Meçhul aaker lbldealnl 
zlraret ederek bir çelenk koyduktan sonra 

Peıtede kude, milletin davetine icabet eden Bqvekilimiz Ye 
Hariciye vekilimizin orada pek samimi bir hDanllkabul ~&rdlliil 
malimdur. Aıağıdaki reaim, Vekillerimizin Pqtede Meçhul A..
ker abidesine çelenk vazından sonra almmıtbr. 

Baımuharririmizden gece almıt alduğumuz telgrafta Bat•eki· 
limizin Peıteden Venediie dCSndtığli ve orada italya maliye naıın 
Kont Volpi ile g6rDıdükten ıonra akıam albda lstanbula hareket 
eyliyeceği bildirilmektedir. Bu telgraf ile buna ait tafsilit 2 inci 
ıayıfamııdı münderiçtir. 

( Edebiyatımız Ve Okuyanlar! ) 

Monte Kristoyu 
ezbere bilirim ! 

" GördUm kU ,afak zamanı canan 
Bir me,cerede olurdu handan .. " 

Jandarma kumandanı Httsnfl, haplsane 
mfldflrll Baha Beylerle milIAkat 

btanbul jandarma kumandanı 
Hüsnü MY anketimize karşı ciddi bir 
alAb gösterdi: 

- Şfri, dedi, ancak zevkimi okşar
sa okurum .. MeselA ServAtifünun şa
trlerin!n hemen hepsini seve seve o
kumuşumdur .. Hatta bunlardan hafı
zamda kuvvetli mısralar blle vardır. 

Gördüm kl ıalak zamarıı canan 
Bir meşcere:le olurdu handan .. 
Yeni şairleri bllmiyorum... Eser-

leri de bana soğuk geliyor doğrusu .. 
- Ya roman okur musunuz beye

fendi? 
- Şimdi vakit yok rornan oku~a. 

ya.. Felsefi ve fenni romanları ga
zetelerde taldp ederim .. Yaktile Ta
ninde !>ir tefrika çıkmıştı.. (Gizli 
kuvevt) .. Ne enfes romandı o! .. Son-
ra Mithat Efen dinin eserleri .. O Mit- Jandarma kumandanı HDsnD B. 
hat efendi merhuma da bayılmm 
doğrusu.. 

Ayrılırken. arkamızdan seslendi: 
- Yeni şiir ve yeni şairler hakkın· 

daki sö1!erim1 yazmas:mız... 

Büyti:c kapının kanadındaki küçük 
aralıkta bir iardiyan duruyor .. 

- Hapishane mUdürü Baha Ileyi 
gö~mek istiyorum .. 

Şöyle hır tepeden tırnağa kadar 
sOzdU ... Ji.ışlarım kaldırdı .. ağzını R· 

çarak dnılnklıtnnı11 kenarını kaşı
dı: 

- Niderekslni7. ki? .. 
- Gaz·~t~ciyim .. 
- Buyurun öyleyse .. 

Taş merdivenleri tırmanırken al'o 
kam dan seğirtti: 

- Şey .. beyefendi .. çakı bıçak filAn 
gibi bir şey taşımıyorsunuz ya?. Ha. 
tmnrz kalmasın .. hani .• 

- Bir kalemtraştan başka bıçağım 
yok! .. Yürüdüm .. 

Baha bey kibar bir zat.. NezakPtle 
karşıladı .. 

- Şöyle buyurun .• rica ederim .. 
Hapishane müdürü beye maksaıo 

dımı kısaca anlattım .. Sudllerimi sol\ 
dum .. 

Arzumun ilk bıraktığı akis hay. 
retle karışıktı. Ve Baha beyia 

! Lütfen aagıf auı ~eviriniJJ, 



T'i CARET' 
VE İKTİSAT HAYATI 1 

D~~ili 1 
_Harici Son Telgral 1 Haberleri 

Bari sergisinin faydalı neticeleri 
ltalyadan ttzUm, incir , fındık istiyorlar 

ispanyada 
Kabine istifa etti 

\'eni kabine M. Azana tara· 

Dün Başvekilimiz Peşte
den Venediğe döndü 

DUn kambiyo borsa!ında İngiliz 
lirası 816 da açılmış ve aynı fiatta 
kapanmıştır. Dolar 47.;;ı de açılmış, 
47.:>2 de kapanmıştır. 

teklifler yapılması bildirilmiştir. o. fından teşkil edildi 
fis bu mektup münderecatını alaka- Grenade, 14 (A.A) -saat l S.10 da 
darlara bildirmiş ve gönderilecek greHiler ile polis arasında bir çar
malların sergide teşhir edilen nümu- Pl)ima olmu:.tur. 
ne)e uygun olmasına bilhassa dik- Polisler ateş etmk mecburiyetin· 

ismet Pş. Venedikte İtalya maliye na
zırile görüştü velstanbuia hareket etti 

Fransız frangı 12,06 da açılmış \'C 

gene 12,06 da kapanmıştır. J,iret 
9,29,25 te açılmış, 9,29.~1 d\! kapan
m(ştır. Mark 2,06,75 te açılmış. 

2,06,SO de kapanmıştır. 

Dün borsada 5.310.000 fransız fran· 
gı, 12.217 ingiliz lirası, 4.000 ctoJar, 
5.000 mark, :i.000 florin, n 30.000 ls
''içre frangı satılmıştır. 

lzmlrdekl tutun vaziyeti 

lhrncat ofisi lzmirdeki tütün va
ziyetini tetkik etmektedir. nu me
seleyi görii mek ''e bir karar almak 
üzere bugünlerde ofiste biı1 oplnntı 
yapılacaktır. 

Deri erglslnden aldılımız 
iyi neticeler 

Bari sergisine iştirakimizin fayda
Jı neticeleri kendini göstermiye haş
lamıştır. Sergi komitesi reisi M. La
rokkadan dün ihracat ofisine bir 
mektup gelmistir. Bu mektupta mü
Jıim İtalyan firmalannrn üzüm, in-

' cir ve fındık istediklerini ve acele 

kat edilmesini tavsiye etmiştir. de kalmı Tardır. 4 kiııi yaralanmış-
Beynelmllel sergi tır. Iliraz ~onra bir mahallenin her 

Şehrimizde açılması k~r.ırlaştrrı- tarafından tüfek sesleri geldiği işi
lan beynelmilel sergi ilk baharda dilmiştir. 
Çırağan sarayında açılacaktır. Yeni lspanyol kabinesi 

Bir haftahk lhracatlmız 1\ladrit, H (A.A) - Mora kabinesi 
Son hafta zarfında İstanbul mın- da teşekkül etmiı:tir: 

taka mdan ecnebi memfoketlere istifa etmiştir. Yeni h:!bine şu tarz
(15210) çuval arpa, (24) sandık af. BaşYekil ve hariciye nnzm, l\f, A
y on ,(18 ) balya yapağı. (:Jl4) balya zana, Dahiliye nazırı 1\f. Quiroga, 
tiftik, (1182) çuval fındık ihraç eılil Bahriye nazırı 1\1. Giralt. :\telliye na-
miştir. zırı l\I. lndalacio Prietcı. !\faarif na-

lzmir mıntakasından (1.219.5 ~2) zm M. l\tarcellino Domingo, .~afıa 
kilo incir, ( 78.584) kilo üzüm, ( !:>l nazırı 1. Al bornoz, :\lesai nazırı l\f. 
bin 413) kilo tütün \'e {10SS~l2) kilo Largo Caballero, Hariciye na1ırı M. 
palamut ihraç edilmiştir. Lerroux, Münakalat nazırı M. ller-

Samsun mıntakasından son hafta rios, lktısat nazırı l\f, Nicolau Dol
zarfında (15153) kilo tütün ve (2647) wer, Adliye nazırı M. Delos Rios. 

sandık yumurta ihraç edilmiştir. M.Grandinln Vaşington seyahati 
Tütün stoku 6 buçuk milyon ki- Vaşington, 11 (A.A.) - Amerikan 

Jodur. gazeteleri İtalyan hariciy.! r.a7.ırı M. 
Antalya mıntakasından yalnız (72) Grandinin yakında Vaşingtoııa yapa

metre mikabı kereste ihraç edilmiş- cağı seyahat hakkında R···ma muha
tir. birlerinedn aldıkları lıir~ok lıaber-

Başmuharririmizin Atina aeyahatl intibalan: 3 
leri neşretmekte \'e bu seyahatin e
hemmiyetine dikkati celheyJemekte
dir. 

Amerikan matbuatı bu ziyaretin 
bilhassa tahdidi teslihat \'e tamirat Yunan. meclisinde 

1 t P H 
• meseleleri hakında kafi neticeler 

sme '4• z. ile Tevfik RUştU Beye gösterilen hiJsnU kabul 
bUtUn dUnya parlamentolar1 tarihinin kaydetmedlOi hadisedi; nreceği mütalensın<la bulunmakta ,.e 

UğlC'den sonra saat bes. Yunan geçen haziranda Romada ~I. Grandi, 
- ve ayan azaları tarafından i~gnl edil- M. ~tusolini ile M. Stirnson arasrn-

Meclisi meb'usanında ismet Pasa ile nıiş old ğ ·· ·· b' • u unu gorunce ır an tered- da vuku bul~~ mühikatların !'arnimt 
Tevfik Rü~tü bey ~refine bir resmi d"'t tt" B · b ı r u e ım. enı u sa on::ı getirenle- mahhetini hatrrlatmaktadır. 
kabul var. 1\fcrasimde bulunmak için rin bir yanlışlık yapmış olmalarını =·============= 
meb'usan bina ına giriyorum. Meh'· düşündüm. Paknt orada tesadüf et- yö Sofolis riyaset kıirsüsüne ge~ti 
san binasının methali teşkil eden tiğim a inn bir ikf slmanın ynptıl·hı- H lsmct ım a ile mösyö Venlzelosu 

mermcl 'tn i-\·enleriııi çıktığım sı- rı işaretle yanlışlık olmadığını anlı- sağ tarafına, Tevfik Rüştü hey ile 
rada misafirleri karşılamak iı;in bek- yarak müsterih oldum \'e :ııralnrclan mö yö ~tihalakopulosu da sol tara-
liyen bir zat sordu: birine oturdum. fına aldı. Yunan meclisi mch'uı-an 

- Siz 'fürk meb'usu musunuz? Ordu meb'usu Ahmet lh an h<>y binası dahilinde Türkiye baş\'ekili 
- E\·et. benden dnha enel g-elmi~ti. o da ı~met pa ,a ile hariciye \·ekili Te,·fik 
- Öyle ise. böyle buyurunuz. buraya oturtulmuştu. Hatta hizinı Rüştü beyin hu tam kabulii ynl-
Bana yol gösteren hizmetçilerden ile beraber gelen diğer Tiirk gazete-1 nız Yunani. tanın değil. bütün dün. 

birini takip ederek bir koridoru geç- cilerine hile salonun hir ı,ö~esinde ya parl:imentoları tarihinin bir n·is-
tim, döndüm, burada işaret edilen mevki \'erilmişti. .Mel/us :ırka· !ini daha kaydetmediği bir hadise -
kapıdan içeriye girdim. Girdiğim yer daşlar ,.e gazeteciler de birer dir. 
Yunan l\lecJL..;i meb'usanımn miizake- ikişer geldiler. Onlar da Yu- Fakat bu hadisenin ehemmiyetini 
rat için içtima ettiği salondan içeri- nan meb'uslarile yanyana 1>irer sıra- izah etmek için biraz daha tafsile.it 
ye girip de nısıf daire şeklinde ve an- da yerleştiler. vermek lazımdır: l\leclic; reisi mös
fiteatr tarzında tertip edilmiş olan Yunan kanunu csa:;isi mucihince yö Sofolis lsmet paşa ile Yenizelosu 
sıraların tamamen Yunan meb'usları meclisi meb'usan ile ayan reisicüm- sağına. Tevfik Rü~tü bey ile mös
bittabi bunda hakkı val'dı. hur intihabı, yahut kanunu e~a i ta- y(i l\fihalakopulo u r.oluna alıp ye· 

Kollannı göğsünde kavuşturdu, dil:1h gibi fevkalade ahvalde birlikte rine oturduktan sonra ayı ğa kalktı. 
biraz dü .. ündü, sonra: içtima ederler ve böyle nıü~terek su- Türkiye başYekili ile hariciye ve-

\ "en edik, ı:i ( Başnıııharririmizden) 
- 1 met Paşa sabah J 1 c'le geldi. me· 
ra ... imlt kar~ılanılı. İtalya Akdeniz 
filo')u lrnrnandanı, Venedik valisi ,-e 
hiikfımct er:<anı i~tasyond<t bulundu. 
Birlikte Egede öğle yemeği yendi. 
Maliye nazırı Kont Volpi bugün Ve
nediğe gelecek, lsmet Pa!:a ile görü
~ecekt.ir. Şehri ziyaretten sonra ak
şam altıda lstanhula hareket oluna
caktır. Pazartesi lstanbuldayız. 

Venedik, l:i (A.A) - ismet Paşa 
bugün Yenediğe gelmiş. Yali ve !\.d. 
riyatik filosu kumandan ı. Türkiye 
Bilyük elçisi ve hariciye müsteşarı 

beyler tarafından İ!;tikbal edilmişler-

dir. 
Başvekil doğruca Ege vapuruna 

geçmi~Jerdir. Müşarünileyh öğleden 

sonra müzeleri ziyaret edecek n saat 

18 de lstanbula müteveccihen hare
ket eyliyeceklerdir. 

Peşteden ayr1hrken 
Peşte, 14 (A.A) - (Gecikmiştir) 

Başvekil İsmet Paşa ziraat müzesini 

gezmiştir. Parlamentoyu ziyaretin· 
de reisin nutkuna ce\'ap verirken; 
Ylik ek l\lacar ricalinin gösterdiği! 
muhabbetten dolayı mcnuniyet ve te-

Terkos şirketi 
Ankara noterll§I vasltaslle 
şirkete mubayaa hakkında 

tebligat yaplldı 
'ferlrns şirkitile olan mukaveJena

menin e nsatı dniresinJe teııkosu sn-
ın lmak ~tn hnz r anzrn ı ıe 

vekile("t' kabul edilen kararnamenin 
tasdiki iıl iye iktiran 
dur. 

ettiği malüm-

'l'erkos belediyenin mi ,·eyn h üku
metin mi denileceği henüz maliım de-1 
ğildir.. Ru ~U'.SUS bilalıarn t<'c:b_it cdi
lecektı r. Dun bu meseleye dmr An
ka rndnn atideki telgrafı nldıJ,: 

Ankara, l:i (Yakıt) - Terkos şir
ketile yapılan mukaHled~ ;;;irketin 
hükumetçe hakkı mübayaa müddeti 
dolduğundan tasdiki aliye iktiran ('· 
den kararname üzerine diin Ankara 
ikinci noterliği vasıtasile terkos şir

ketine tebligat yapılmıştır. · Şirke· 
tin kaç liraya satın alınacağı f ı.;tan
bulda hesapları tetkik ile meşgul o
lan komisyon mesaisini uitiı'crek he
sapların öniinü aldıktan sonra anlaşı
lacak ''e mübayaa hedeli taksitle te
diye edile'°ektir. 

- Vallahi beyfendı .. dedi .. edebi- rdte yapılan içtimalara meb'usan re- kilini Yunan milleti namına selam
yatla pek me .. gul olamıyoruz amma i i riyaset eder. Meğt!r ismet Paşa- lıyan ve Türk dostluğunun tamamen 
şiri severim. Mamafih, aruz veznin- nın riyaseti altmda Atinayı ziyaret Yunan miJletinin kalbinde kökJeş • 
den hoşlanınmM şiir behemehal aruz eden Türk heyeti şerefine tertip edi- miş hissiyattan doğduğunu te-
olmah .. Ne yalan sö~ Jiyeyim, heceyi len resmi kabul mün:ıı;ebetile f e\'ka- min eden bir nutuk ~öyledi. \Jkış- KUtahya • Baııkealr hattında 
anhyamıyorum bir türlü.. lilde olarak Atinada hulunan meb'u- l:ındı. Bu nutuk Yunan meb'usla· Ankara, ı:; (Vakıt) ·- Kiitnh)a -

T r'k F"'kr~t· ı 1 · · • 1 U k b' · rından _ bı"ı·ı· _ taı11 fından ,.\·ı·kseı,· Balıkesir hattında yıkılan tünelin ta· e\' ı ı .... ı ~o.i Jegenıyorum.. san ve ayan aza arı m ştere · ır ·~- " 
C Ş h b tt .. k R · d d" · n · ı· · · ."'"•·le tu"'ı·k~e)'e ter!'1·ı.n1ı• edı'lclı". "'fı"'ıt"- mirine de\'am edilmektedir. Hattın enap c a e mı ·eza.. omana ge- tımaa avet e ılrnış. ..u ıç ıma ıçın .-w., • - n " 
lince, vakit buldukça okurum .. Ci· de tnhii olarak meclisi mcb'u ·an mii· akibcn lsmet p~şa ayağa kalldı. küşat resmi yeni senede yapılacak-
nai romanları, polis hikayelerini, 7..akere ~alonu intihap olunmuş. t ·met 'rıpkı Büyük Millet :\1edbi kiirsi.i- tır. 
seyahatnameleri aşk romanlarına Paşa heyeti ile birlikte gelen Türk sü~en bir nutu1i söyler gibi kendi- Sivas • Erzurum hattı için 

ih d • lht' 1 b ~ b l b' ı v ı · ne hns tallı"i h·.ırt•ketlerile Yunan yeni talipler tere e enm.. ıma uneıa u un- gazeteci me us arın da ı unan rne >- Ankara, 15 (Vakıt) _ Sivas _ 
dug~ umuz mesleğin tesiri olu ... ·oı·.. u tarı arasmda me\'ki :ılmalarına ka- meclisi meb'us:ın reisi mösyö Sof o- · · " Erzurum hattı ıçın elvelce bir AJ-
Hem a k bizden gerti tabii.. rar ,·erilmis. lts tn.rafından ir:ı~ edilip tiirkçe- h"k" , • man grupu u umete teklifatta bu-

- Kimin eserlerini okudunuz? Yunan meclisi milH .... i tatil devre- ye tercüme o!unıııı nutka tlirkçe O· ş· d b lunmuştu. ım i ir Fransız grupu 
_ Jül Vernin romanlarını, he- sinde bulunduö-u için mcb'uslarla l:ırnk cevap verdi. ı._nıet paşa mec- ü t t · ,.. da m racan e mıştir. Diğer taraf. 

men hepsini de, ikiseı üçer defa oku- fp.-an azasının bir kısmı intihaı> daire- lisin mü7.akere salonuna girdiği za- A k ~ " tan n ara marşandiz istasyonunu 
muşumdur .. (lki sene mektep tatili) lerinde olmac;;ına ra~men Atinada bu- man na ıl har·ıretle alkı~landı iı-e inşa etmekte olan Foks Amerikan 
(Jkniz altında ~yahat), (CC\·,·i hava·ı Junnntaı- ile miizakere salonu ta- bu defa söyledi1H CC'\'ahi nutuk da 
da seyahat), (Kaptan Granın ~ocuk- mamen dolmuş görünii ... ·ordu. f'st o suretle sürekli alkışlar ile kar· gbrul punu~ da aynı şekilde teklif atta 

, u unacagı söylenmekteclit. 
lart), (Gizli ada) en ufak teferriiah·ı katta miizakere salonuna bak:ın '"' şılandı. Bu m~r J.c;im bittikten c;on· 

h d 1 J k r •... cel'.'e t .... tı·ı ,..ı 1·ı.ı 1 ,.e lsnıet pasa Telgraf memurlar1 arasında 
na kadar, atızam a can ı o ara · salonu çe~çene ihata eden eamiin " " " .~cı u ~ 

1 (1\1 k 
. ) l ı"J .. Tn,·fı"k nu··.,,:tı"'ı ı..A ... •e Yunan mecli- Ankara, ı:; (Vakıt) - Adana tel-

yaşıyor ar. onte rısto yu ez le- locaları ise erkek ''e kadınlar ile iğ- " • . u.:,. 

b
'li i d" ğ' 1· o k "'ı' mell'usan ,.e ,:-ıt .• ·ın ,"zaları takdim graf başmemurluğuna Konya ba5me-

re ı r m ıye<X' ım, ge ıyor.. a- ne atılamnz derecede dolu idi. "' " 
dar ~ok okudum çünkü.. Hiic;eyin Bir aralık · alonda bir hareket ol- olundu. Misafirlere ~aylar H p:ıs- muru Ali Enver, Konyaya Van ha~ 
R h i 

nA • 1 i · 'd' ,. t taJ·,ıı· .... r'ıldı·. memuru Mitat, Erzurum hnşnıt?mur n m ı>t:yın eser er ıyı ır.. ....onra du. smet paşa ile möc;yö Yenizelo· ... ]uğuna Edirne başmemurluğundan 
Ahmet l\lithat efendinin bir iki ese· sun meclise geldikleri anla~ılıyor· Şayanı dikkattir ki hu sırada Yu- açıkta kalan Yakup beyler nal.il \'C 

rf,M du. Bir iki dakika ıo:onrn. meclis ri- nan mclı'usl:mndan birçoklarının tayin edilmi..;Jerdir. 
Ha .. EvetM (Sefiller) de bir hari- yaset kiir iisiinün arkasına tesadiif Türk mic:afiı'leri ile türl,~c konuş.. 

kadır doğrusu .. l\lontekristonun eseri eden kapı açıldı. l\lclı0usan rcLi- tuklnrı göriilüyorclu. l\alabalıl, Naflada yeni tayinler 
olan Sefiller.. nin yanında l:;;met pa~a ile beraber ara ında Ordu meb'u-.u Ahmet fit- Ankara. lii (Yakıtı - ~aCia haş-

- Efendim??.. 1\1. Venizclo ''e diğer zevat içeriye gir san hey sabık O,i:manli m<'cli i meb- müfettişliğine şirketler umum mUdli-
- Şey .. Aleksandr Dümanındır de- di. l met paşanın iı;eriye girdiği usanında Aydın meb'usu olarak bu- rii l"ehmi. onun yerine De' Jet ne-

• ., miı-yollnrı sabık miihendiı;IHinden 
ğil mı... görüliince salonda hazır bulunan lunmuş olan Emaniielidi~) efendi- z· h 1 t . d'l . 1 d" 

- Viktor Hilgo.. meh'uslar ile ayan a:rn.::ı dnkilrnlnr- ..... tanıdı \'e ... ·anına \"akla;arak be- .ıya ey er ayın e 1 mış er ır. 
k 

J 1 ' " .. '): ···--... ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Evet. evet ta endisf .. dedi. ca üren şiddetli bir alkış ile lien- ni de tanıttı. Emanüelidis Efe.ndi- rüynmdır ... 
Baha Beye teşekkür ederek ayrıl· ı db;ini karşılnchlar ve sel;imladılar. büyiik bir verd içinde bize memnu- Di)ordu. 

Cima. i Sonra meclisi meb'usaı1 reisi rnös- 11iretinden bah.::ediyordu: l - Bugün olan şeyter benim eski 

şekkürlerini bildirmiş ve demiştir ki: 
- Bir kandan oldugumuzu, sami

mi kardeşlik hislerile bağlı bulundu· 
ğumuzu, tarihin güç zamanlarında 

bile unutmadık. Müşkül devirlerde 
biribirimize kalbi ve samimi hisleri· 
mizi izhar için vesile bulmuştuk. En 
son vesiaklar, en ~on taharri göster
miştir ki; ırkımız beşeriyetin en ~ıkı 
ırkıdır ve kadim medeniyetlerin biz
zat vam olmuştur. Böyle bir ırkın 
kardeş milletleri elbette dünyanın 
her yerinde kunetli n beşeriyete da· 
ima en yüksek hizmetleri ifaya nam· 
zet rncvkiindedir. lnki~ar ,.e sıılhün, 
ulh içinde milletlerinıize be-.eriyete 
minnetıerinden azami dcrecedl isti· 
fade gayemizdir. Buradan eı. e ki 
rabıtalarla bağlı olduğumuz Macar 
milletine muhabbetlerimir. daha ziya· 
de artmış oluak ayrılacağız. 

Başvekil Jlazretlerı Peşte istasyo
n un da, Kont Karolyi ve M. Yalko, hü
kömet erkanı tarafından teşyi edil· 
mişlerdir. Hududa kad11r da Behiç 
beyle teşrifat müdürü beyler tarafın· 
dan teşyi olunmuşlardır. Refikaları 

H. efendiye buketler takdim edilmiş
tir. İstasyonlarda muzika ve a ker 
misafirleri selamlamıştır. 

irtişa meselesi 
Besetlardan birisi hasta 

olduau için 

Ankara, ı:; (Vnkrt) - htiŞR me· 
selesi hakkındaki dava cHnkı ı\ııka· 

llaklnrınd" 

na dair rapor göndernı('_-.indcn ılola)'ı 

müstantiklik vazif~ini fümal eyliye
memiştir. Rapor tıbı adliye verile
rek bu hastalığın davete icahcte nıfi· 
ni teşkil edip etmediği orulnrnktır. 

Vaziyetin tekemmül ettiği ' 'e mu· 
hakemenin yakında başlıyaca~ı hal<· 
kında ga7~te1erde c;ık:rn ha h<'rler na· 
bemevsimdir. 

Recep B. 
Koni eransını bugün 

öğleden sonra 
verecektir 

C. H. fırkası umumi katibi 
Recep B. dün yazdığımız gibi 
bugUn saat 15 te Darülfünun 
konferans salonunda, fırka prog

ramına dair milbim bir konfe
rans verecektir. Konferans hak· 
kında fırka idare heyeti şu teb
liği neşretmektedir: 

C. H. F. lstanbul viliyeti ida
re heyeti riyasetinden: 

Umumi kaHbimiz Recep be· 
yefendi bugün öğleden sonra 
saat on beşte Bcyazıtta Darül· 
fü:mn konferans salonunda umu
ma açık olmak üzre bir konfe
rans vereceklerdir. 

Konferansın mevzuu fırkamı• 
zın büyük programının izahıdır. 
Arkadaşlara arzı malumat olu· 
nur . ., 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Recep bey lstanbuldan sonra 
halkle baabuhal etmek üzere 
izmire gidecektir. 

Maşallah çalışıyorlar! 
Dariılfün un emini, kanun çıktıktan 50 
gün sonra, darülfünunu tekAmül ettir· 

mek içı n bir rroje yııpacaklannı 
söylcrni~ti 

Tam 30 gUn geçti 
1 Ul:\ bir ses. bir h:ırı!kct \ok! acaba 
buistikbal sigasının hudud.u nerede ? 
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M8stemleke sesler •. 
Sporcu Salt e. in DUn fırka merkezinde bir Vali beyle fen Mllstemleke topraklar demiyorum, 

müstemleke olan ntanl.udan bahset- . 
miyorum .. Mbtemleke seslerden hah. 
setmek lıteıniyorum.. Bu ne biçim 
~y, btiyle bir flY olama.& diye dü-
1ın .. Ji•is ! Iıleamit topt'ak mah
•alleri nasıl makinenin, buhann, 
elektrik prizinin, balyozun müatem
lek•f iM aon zamanlard'a da memle
kette yeni bir müıtemlekec:i, yeni bir 
k•l•i kurulda. Bu koloniyi kuran 
plak, mflstemlekesinin esiri Ttirk san. 
atinmn Heidlr. 

Jtın n toplant. yapıldı h d .. .. 
u m eyetı· mu·· uru 12 Kinunusc.nide yapılacak 

Bahrlyell Cemal efendi, yedi olan iktisat ve tasarruf haftası 
••ne altı ay, ,apkacı Re.-t için dün akşam c. H. fırkası DUn akşam Anka-
efendi, altı •ene Uç •Y hap· gtttll 

•e mahkGm oldular merkezinde bir içtima yapılmış- raya er 
lstanbul ağlrceza mahkeme· br. Bu içtimaada vali muavini Vali ve belediye reiıi Mubit-

ıinde, dlln iki katil davasında Faıh, belediye ticaret oda11 tin bey ile fen heyeti müdUrü 
karar verilmittir. muhtelif teşekküllerin mibah- Ziya bey Dahiliye vekiletinin 

Bunlardan biri, ıporcu Sait basları hazır bulunmuılardır. Ta- daveti Ozerine dOn akıamki tren-
8. in &IOmll davasıdır. Beyoğ- aarruf ve ikhut haftasının le Ankara gitmitlerdir. 

Edebiyat yapmıyorum. Plak kar
fl&ındald Ttirk aan'atkannın ilik· 
lerlne kadar emilen Hint toprağın. 
dan hiç farkı yok! .. 

Kısa hesap, 7.Ul'na ~alan bir sanat· 
kf.nn &e1i plağa alımr. (60) bin 
pllk ~ıhr. Bu altmış bin plak 
Ttirkıyede Vl' şark memleketlerinde 
Atılır. Kar, masraflar çıktıktan 
1011ra (2;i) bin lil'adır. Bundan Türk 
•n'atkirına düşen nedh bilir misi· 
alı~ 

"- Hiçbir feY bilmiyorsan yan••· 
111 söyle derler.. 12..l:A)O Jlra.. 
derseniz size çıldırdmıı mı derim.. 
"- Hele, hele .. beş bin derseniz si

ze güleceğim .. 
"- Pardon bet yUa derseniz.. ıize 

hayret edecefim. Anlıyorum ki siz 
bu 2:'i bin Urahk 1&fl kardan san'at
kira dU!'en paranın ne olduğunu bir 
türlU h~P edemiyeceksiniz.. Ben si
ze söyliyeyim-

"- Sadet'e beş lira! .. 
2.'l bine karşı sadece be~ lirR .. 
Topraia musallat olamıyanlar sa-

4eee sesimizde müstemleke kurabi1f-
7orlar .. 

S.4T>I'.I J;TEM 

' Gelenler 9ldenler 1 
Maarif mOsteıarı Salih Zeki 

B. dUn akıam Ankaraya git 
mistir. 

1 Temkar- 'mak 'Vleft lrll' 
..., sin enel phrimist- selen 
Şiiler akademiı"ne menmp 63 
kifilik heyet dftn akıam kon
nosiyonelle Sofyaya gitmi,lerdir. 

Heyet Sofyadan Belgrada 
gidecek ve oradan da Alman· 
yava danecektir. 

§ Yeni ordu nliıi Nazif 8. 
dOn akşam Konya vapurile ma 
ballı memuriyetine gitmiftir. 

§ Birkaç S(Ondenberi Edimede 
bulunan mülkiye bat mOfettiıi 
Hacı Hilınll B. don teftit seya· 
batind~n cJönmi'stür. 

.. rk mu••kı cemiyetinde 
_Şark musiki cemiyeti, gaıete

mıze g&oderdiii bir mektupta 
cemiwette mi iıtimaJ vukuuna 
Ye idare heyeti azalarmdan bir 
laı••nm . ..~ ·•-ı . ııw-a ettı. erıne dair 
!aıdaab h~berleran ualaaz- oldu
,._ lldırmelctedir. 

Junda Bayram sokağında ıuba· bu sene daha tumüllü bir Muhittin beyle Ziya beyin 
tın ikinci recelİ icra edilen bu ıekilde olmaıı için ıengin bir T erkoı tirketinio utın alınması 
cinayet davasında, mahkeme, prograll" hRztrl;tnacakhr. hakkındaki bey'eti Yekile karan 
maznun bahriyeli Cemal Ye f8P- Beyazll civarındaki dl•çller yüksek tastika iktiran ettiii 
ka~· Reıat efendilerden banti· ı· rı'n b d '-· · t h k _. ma,ıerl•lz kalmı,ler T un an sonrası vazıye a -
.;_1·n cinaueti i.tJedijı sarahaten k d ır n Ol k il ;;.... ı - " Beyazıt ve civarındaki dit ta- ın • guruf me zere ça5.n -
.nlacılm•dıiı noktHınrlan, tPY· d ki tah · d'lm kt d' " " bipleri cemi) etlerine mUracaat ı an mın e ı e e ar. ri muayyen fail maddesini tat-

f d · d' ederek Beyazıtta dı'ı,.i mektebi· KUprUlerdo tllmlret bik etmif, Cemal e en iyı ye •- r 
sene alb ay, Reşat efendiyi da nin parasız tedavibaneainde fa- K6prll nzerindeki raylann de-

k il kir, zenain herkellD" dlf" lerine i•ttirilmeaioe deYam edilmekte-ha yirmi bir yaşını te m leme- •. 
h bakddığından v• bu -"'•den ken- dir. Belediyeden Yerilen malQ-dijinden, altı ıene Oç ay apse ... r-

mahkQm etmittir. dilerinin mUşteri bulamadıklann· mata g&re bu dejiıtirme ame-
. ı k dan ıiklyet etmı'ılerdı'r. Mektep liyeai daha bir sene ıiirecektir. Cinayetle netıce enen avga-

k 'kJ • d C tedavibanesı"nde Avrupada oldu- Bu itin bu kadar uzamasının ıe-ya itlira etlı erın en ema-
letlio, Klıam ve Sallhııttin efen· ğu gibi yalnız mahalleden fakir bebide amelenin ancak geceleri 
dilere de ,irmibeşer gine mah- olduklarına dair ilmnbaber geti- birden albya kadar çalıtabilme
kOm olmuılardır. Ayrıca, mak- renlere bakılmasını, bunun için leridir. Aynı zamanda dubalarda 
tul Sait beyin ailcsine bahriyeli de DarlUfnnun emanetine cemi· Balata götlirlilerek ıuıak yerin· 
Cemal ve ıapkacı Reıat efen- yelin milracaat etmesini istemiı- de tamir edilmektedir. Bu ıu
düerin müteselıilen alınmak Qze. !erdir. Bu mOracaat cemiyet ta- retle kiSprOnlln rayları, dubaları, 
re Oç bin lira tazminat verme- rafından tetkik oluamaktadır. parkeleri yenilenmektedir. Diğer 
Jeri kararJaıtınJmıfbr. taraftan Unkapanı k&prlaOnln 

B b Kıaa Haberler de tek katlı tAhtaları çok eıki-
a a ve Uvey oğul diği ve Oserinden veaaiti nakli-

Katle -.vık ve kaUlden 
111ahkG111 oldular 

Diğer dava, Beyazıt civannda 
Osman çavuşu öldilrmekle maz
nun Hüsnü ile onu teıviklen .. ..... ~-----·HalJu .. .,_ 
hinCleki Clavadır. lttübakeme ne· 
ticeaiade, Hakkının 6Yey otlana 
bir tabanca Yererek .. onunla 
aram açık, intike1111mı al!,, de
dii; ve HDınünlln de Osman ça
VUfU öldürdüğü sabit olmuf, 
Hüınil on bq ıeneye H•lckı 7 
ıene 6 aya mahk6m edilmiıtir. 
ilcisinden variılere tazminat ola
rakta 1500 lira alınacaktır. 

"GUverclnn beraet etti 
•Güvercin• mizah gazetesi 

aleyhine aile birliğini sanacak 
neıriyat lcaydile açılan dava, lı
tanbul birinci ceza mah'keme
ıinde neticelenmiştir. 

Avukat Etem Ruhi B. milda
faa yaparak yazının bu mahi
yette olmadığını, bilikis aile 
esasını tarsin edici mahiyette 
bulunduğunu saylemiı, mahkeme, 
neticede nqriyal mOdOrll Bur-

YUk•ek mektepler - Darülfü- ye geçerken fazla p6Jt0 çıkta
nun ve ~üksek mekteplerde yann sabah iı için çift kalh olarak yenilen-
tan itibaren tedrisata bqıanacakar. dirilmektedir. 

Muhtelit mahk .... •lercle -
Tüak- Yun:ın muhtelıt bıtem m:ıhkemesi Bentlerin tan,1lrl icap ediror 
dün açılmış, 14 da~ıu mudafaası Belediye fen heyeti müdürü 
yapılmışnr. Ziy• ve e11lar müdlirü ihsan bey• 

DUnkU konteran• - Dün saat le ilci mlibenu don Belırat or· 
17 de llAhiyıt fakülresl dershanelerinde manmdaki beatlere siderek tet• 
müderris Şefik H tarafından .. Fdsefe ve kakat yapautlardar. Neticede 
din meselesi., ıldı bir konferans verilmlf. bentlerin tamiri icap ettiği an
çok ılAkı uyanr•rmışar. laıılmııtır. Belediye biltçesinde 

Yeni blr\af delll - Bir ak· faaıldan faal:a 50,000 liralık bir 
şam refikimiz guınruktc . bir silAh kı· milnakale yapılaca"tır. 
çakçılığı meydana çıkarıldığını } azmışa. 
Bu hususta yaptığımız tahkikata göre hu 
kaça k çılık vak'ısı yeni birşey değildir. 
Geçen sene yapılan ve mtydana çıkan· 
lan b'r meseledir. 

hanettin Alt beyin beraetini ka· 
rarlaıtırmıthr. 

Songurlulu Ar .. H. ın beraetl 
Cağalotla civannda bir evde 

Hatice iıminde bir hanımın yap
bğı illçlarla çocuğunu dOfftrte
rek neticede 610mllne sebep ol
makla maznun SonıurJulu Ayte 
hanım, Aiuceza mahkemesinde 
beraet etmif, aerbeıt bıraka!· 
mııtsr. 

Bir dosyadan memurların adresle·' 
rini çıkardı, ve kimyagerlu kiğıdı· 
nı eline aldı. Orada: 

Cesedini denize at
tıran bir hAklml 

( Mubadenet ) gazetesi yazıyor: 
ltkenderiye muhtelit mahke

mesi azuuadaa bir İngiliz hlkim 
&lmllf, c•azeai Yuiyeti muci
bince denize glmOlmDıtür. 

Gembtrç ve Soryulu Dartılfll
nunlarından mezun olan bu ingi
lizin cenazeli buauai ıurette 
ha11rlanan bir kayığa kuaulduk
tan sonra dini meraıim yapalarak 
denize terkedilmit Ye bu suret· 
le YUİyeti yerinP. getirilmiıtir. 

Genç yolcu, dönerek Piyeri süzdU: 
- Siz kimsiniz efendim, dedL 
Piyer de: 

- Ya sn, dedi, siz kimsiniz. 

-22-
- Tuhaf, dedi, daima \&ktinde geçer. 

"Kolomp (Matmazcı SesU) J6ı 
ısı, Fal11kr •akağı." 

yazıla idi. Bu adr~Hı'n ti • d 
- Ben matmazel Nantöylln karde-

pllr, halbuki saat 9,:;.. 
Çahflllafa başladı. Fakat aklı Diyordu. Biraz soıu·a, telefon o-

fikri yerinde deffl_di. Sa•t 11 de, SU. dasına gidip eğer Süzandan haber 
san daha gelmeml§tL J\endini t1tta- olursa kendisine bildirn:elerini süyle-
madı ve 90rdu: di, döndü. 

_ Sakın hasta filan olmasın. Fakat Stizan telef on etmedi. 
- Zannetmem efendim. Dun pek iyi Aqam olunca, madam Düroka: 

ldL - Her halde, dedi, matmazel Nan. 
- Gec pleceilıı•i •İze haber verdi tay Un batınıa bir felaket gel mis olsa 

•iT aerek •.. Yoksa, ciddi bir sebep :ı olma-
- Bir fe1 söylemedi. Her halde i· dan boyle itini bırakmazdı. 

•I bir mini ~ıkmış olmalı ki. Onu bir hastane yatafında isinin 
- Haber vermemiş olması gnrip. başına gelirken bir sokak k~~sına 
DHI. Sonra gitti, sordu, Süzanın maruz kalmış olarak tahayyül edi· 

yordu. Belki dl' ölmli&tü. 
bber gönderip gündermediğini tah. .,. 
lfk ettirdi. Kimaenin haberi yok· -Ekseri .zamanlar ıakin olmasına 
tu. tragmeFn,bPıyer, az kalsın çıMıracak. 

ı. .a rikanın paydos dUdüğti onar 
Oile oldu. Belki bir şey öğrenl- ağır hır yUkten kurtardı. Uborata. 

rlll Umldlle eve gelmlyecetfni tele- var'!8 her §eYİ yerli Ytrine yerlet
fone etti. l.Aboratunrn gitti ve ~'.\· tfrdıkten sonra, babasın11· ölümilnden 
bflllak latedf: beri ilk defa olarak, •Udürifeı oda. 

- • •retle, vakit daha pbak 11nı ıtnU. 

. zerın e 
.ma!i kalemle hır çizgi çekilmistL 

~olomp ( Matmcız<>1 SeaU) ı6ı, 
Falmer sokafiı.,, 

yazılı idi. Dosyayı kapadı şapka· 
sını giydi ve çıktı. ' 

iz Uzorlnde 
Otomobilden inince, Piyer. şoföre 

para uzattı ve üst tnrafını almadan 
SUzamn oturduğu evin kapıcısını bul· 
du. Kapıcı, birisile hnraı-etli hara • 
retli görüşüyordu. 

GöriiştllğU kimse Yolcu elbiHSi 
giyinmiş, genç birisi idi. l'iyer, o· 
nun arka ını görebiliyordu. Yanında, 
yerde. ikl buul duru)ordu kapıcı: 

- Ne )apa)ım, efendim, di)ordu, 
~ize bir şey bilmediğimi söylüyorum. 
Matmazel Nantöy taşınalı bir ay 
var. Başka bir bfldifim yok. 

Matmazel Nantöy? 
Piyer, ba ismi ititf11ce: 

- Ben de, dffJ, HU Mnaafa rel· ....... 

şi, Andre NantöyOm. 
Piyer, milsterih oldu ve kendisini 

takdim etti. 

- Ben, matmazel Nantöyün (a· 
Jıştıfı fabrikanın müdürü Piyer 
DUtriyii. DUn işinin başında f dl. Fa
kat bugün gelmedi. Hnber de ver
medifi için merak ettim, bir kaza 
olmasın diye gelip bakmak istedim. 

- Ben de, Hindiçinlden yeni geli
yorum. Şimdi Parlse geldim. Bakı
nız eşyam da burada. Halbuki kapı. 
cı, ~Uzanın bir ay evvel buradan ta
şınmış olduğuna söylüyor. 

- Bir ay mı? 
- Evet. Hatta, baıka kirarılar bile 

gelip )'erini işgal etmilf. 
- Peki ama nasıl olur. Her gün 

muntazaman fabrikaya ge1difi hal
de bize hiçbir şey söylemedi. 

- Öyle ama efendim, işte taşındL 
Burada yok. Onan yerine, bakınız 1-
nuaauaaıı •llJl 8ordu • 

Hizmet, Mahmut -t B. hlP 
rlretl, lnAnhlı •everae ma• 

sondur, diyor 
1\lasonluk meselesinin akhıleri de

vam etmektediı . Hu arada b111irde 
Hiımtt gazetesinde (Mason prensip. 
leri) başlıft altında bir makale çık
nuştır. Bu makalede ezeUmle denili
yor ki: 

"l\lasonlufun Türıkiyedeki adı 
(Türk yükseltme cemiyt:ti) dir. Ba 
isim ya uydurma olacaktır. Ve,a 
hakikattir. Uydurma olduğuna P 
re; memlekette milleti beynelmllell
yete sürükliyen, yani ana prensiple
rimizden olan milliyeh-iliği baltala
maya çalışan sahtekar hir teşekktll 
var demektir. Yaziyet bu ise hUkG
metin nazarı dikkatini ~ahmut Esat 
beyle birlikte celbetmeliyiz. Fakat 
iş böyle değil de bu te§ekkül haldka
ten milll ise Mahmut Esat bey ne 
buyuracaktır ki mensup bulunduta 
fırkanın bile yüzde doksan sekizi ma
sundur? 

" Her masonun iyi ft her muon 
olmıyanın fena oldufunu söylemek 
ma.~onluğun da reddettiği bir baü.
labktır. ft'akat akideler ,.e eBAl!ll&ra 
taarruz ne çıkmaz bir yoldur. 

Mahmut Esat bey bu noktalan • 
çıkça söylesin, kafidi!. .. . 

Hürriyeti, adaleti, musantı ft 
insanlığı seviyor mu, &t"vmiyor muT 

Seviyorsa masondur. kendi kendi
sinin aleyhinde bulunmasın. Mason 
olmak için mutlaka merasim .ıeçlr
mek şart delildir ya- Sevmıyona 
ne denebilir, boşuna çene çalmaktan
sa sUkOt eder, ıeçniz.,, 

Mahmut E .. t a.,ın tekzibi 
Ankara, 15 (Yakıt) - Mahmut G

sat bey Hakimiyeti Milliyeye bir tek
z•p mektubu göndererek (Cllmhurl
yet) te çıkan yazıları tekzip etmlttlr. 

' 

Poli•te 1 
'-----: 
Katil yakalandı 
KHımpaıada wkua ıeJen ci

nayeti yazmaıhk. Garip namında 
ki bir adamı 6(dftren Ye cliter 
bir arkadrtını ağar surette ya• 
raladıktan ıonra kaçan Silley
man zabıtanın tiddetli takibab 
neticesinde, Galatada, aakluclıjl 
bir evde yakalanm1fbr. Katil, 
Kasımpaıada karakat Snleymaa 
diye tanılın bir k6m8r amele
sidir. 

Polis ye mllddeiumumilik ha· 
dile tabkikatile meııul olmak
tadır. 

•kı ..... r kacakçıaı ,.lulrl 
ele venlll• 

SOleyman otlu ishak, Nari 
otlu Nail iımiade iki plUI et

rar kaçakçılıjı yaparlarken .,a
kalanmıılardır. Kaçırmak itte• 
dikleri earann miktara 9 kilo
dur. 

- Peki yeni adresi ne? 
- Adres bırakmadan gitti. 
ikisi de hayret ettiler. 

- Nasıl olur da adres bırakmada• 
gider? 

Kapm: 
- Ne bileyim ben? dedi. alze dof-

ruaunu söylüyorum. Uydurma1• 
rum ya! .. 

- Evet, hakkını& var atnm"9 kend~ 
sine selen mektupları ne yapıyorn
nuz? 

- Matmazel Nantöy glttltl a • 
man, arasıra geçip kendisinin ..... 
tup varsa alacağını ve bir arkaclaa 
şana gidip, orada oturacağını aöylecll. 

- O zamandan beri hi~ ıeldi ml'l 
- Pek sık değil. iki veya.. Uç defa.. 

Evet üç defa .. On gün kadar ola1or. 
Pek o kadar sık mektup almazdı. 

Andre sordu: 
- Şimdi sizde hiç mektup nr wT. 
- Ga1iba ıeçen ılln bir mılltldM 

geldi. Gidip bakayım" 
Kapıcı gitti, baktı, bir matup ... 

lap ıetlrdi, Andrere Yerdi. Aatdf 
- Ya, aircllalls 1188? ba .. lile 

blrte7 ..,......,_. 
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Dünya buhranı nereden 
Bir kadının dofiurup doğura· 

' 

Kari mektubu --- • 
[Vakıt] ın Tefrikası/ 

• 
Nakleden. 

o 

Hz. ISA ve nasıl başladı? mıyacağı anlaşllmaz mı? No.: 76 
Hizmetçim Ayşenin ~iddetli ha- • • 

mil ağrılarına tutma~ üzerine kend~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sini Dr. Şa~i heye muayen~ ettir· y ahudilerin yıkılan mabetleri Üstün 

ömer Rıza 

-- -
A merlkahların çocukcasına sui istimal et- dim. Mumaıleyh vaz'ı hamlın he-

men bug~in vaki. ol~cağını söyl_edi. J üpiterin mabedi kurulacakh tikleri itimat fazlalığı dünya iktısadi
yatını berbat etti Ayşeyı Hasekı nısa hastanesıne ay-

ni günde götürdük ha tanenin 
ebesi muayen"e etti. Nişanın bo
zul madığını n daha vakti olduğu
nu, sonra getirilmesini söyledi. Elim
de mütehassıs bir dol•torun müsta. 
cel kayıtlı raporu bulunduğunu söy
Jiyerek bir kere de doktor beyin 
muayene etmesini rlca ettim, bin 
mü külatla Orhan Tahsin beye de 
mu~yene ettirdim. Mumaileyh de 

Yeniden isyan eden yahudflerln içinde 
isanın akrabalarından olan bir adam da 

vardı : Aklba 

-O kadar ki, Amerikada insan kredi ile evlenebiliyordu; 
yalnız peşin beş bin dolar vermek şartile ı ... -

Fransız muharrirlcriı:den Ste • 
phanc Lauzarıne, bundan bir miiddct 
evvel yazdığı bir makalede National 
City llank ikinci umum müdürü ve 
geçen sene Hover tarafından Cerıeı·· 

rede yapılan altın kollferansına mu. 
rahlıas tayin edUmiş olall ./il. George

1 

E. Rnbcrts'in altımrı, siildm<ie f.lıti· 

yacı olduğunu ve Fransarıın miidcb
biranc ı:e dürüst hareket elmiş oldu
ğuna dair verdiği beyanatı nakltcli
yordu. 

Stephan Lauzane, (ıllalirı) gazete
sinde i8e (Kanncanın zaferi) serlev
hası altında şu satırları ya::nıaktudır. 

I..ord Cecil of Chelwood: Romanya. 
ya eyalıati t>snasında söy:ediği büyük 
bir nutukta (Dünya huhranı:tın 
başlıca sebebinin itimat noksanlığı) 

olduğunu söylüyor. Ne kadar tam 
bfryanhşlık, azizim 'ikont ! .. 1\lc ele 
tamamile aksidir. Ve eğer bir ha· 
ki'knt varsa o da, dünya buhranının 
başlıca sebebinin fazla itimat oldu
ğudur. 

Buhran nereden bac:;ladı'! Ameri
ka buhranından. Amerika buhranı ne
den oldu1 Çocukçasına suiistimal e
dilen bir itimat fazlalığından. 1927 se
nesi ve 1928 in dörtte üçii müddetince 
Arr.erika milleti refah , tir.aret ve 
ilm·diye hudut olmadığı telıikkisi ve 
itimadı içinde ya adı. Hakil\i bir hod
binlik sefahatine şahit olduk. Öyle 
ki, insan kredi ile e\ lcncbi1iyorlfu 
bne. Peşin beş dolar verince, bir
çok şirketler, yeni e\•lilere radyo ,.e 
otombil ile kredi olark evler veri
yordu. Üst taraf yirnı: 8ene \'adeli 
idj. Ye :Natipnal City Rank mecli i i
dare rejsi mösyö 1itche11, buhran
dan on beş gün evvel, şu meşhur 
sözleri söyliiyordu: 

- Amerikalıların itimadı vardır, 

binaenaleyh esham :satın alıyorlar; 
binaenaleyh e ham yükseliyor; bi· 
naenaleyh ticaret ediyorlar; binae
naleyh ba ka esham satın alıyorlar 

ve fazla sarfiyatta bulunuyorlar; bi
naenaleyh işler günden güne daha i
yi gidiyor. Bunun durması için sebep 
yok. 

1928 buhranı hu pek basit telfık· 
kiyi tekzip etti. Fakat itimadı orta
dan kaldıramadı, Ye bundan yirmi 
beş ay sonra, reisicümhur Ilover, 
gnyet soğuk kanlılıkla (Bundan be
teri olamryacağını ,.e binaenaleyh 
bundan sonra iyileşeceğini) ,:,Öylü
yor, bir tarftan da Amerika sanayi. 
inin müm ili olan .Manufnctures 
Record (bankalardaki paraların 
tehlikede olmadığını ve endişelerin 
mahalsiz olduğunu) iHh'e ediyor
du. 

Eğer itimatsa, azizim Yikont, 
bundan daha parlak bir itimat ofa
mıyacağını zannedersem siz de ka

bir ceht lfızım. 
Ya İngiltere? O da fazla itimat 

ettiği için kabahat etm~di mi1 Ilan
ka kuvvetine itimat. Mnli membala
rına itimat. İngiliz lirasının gururuna 
itimat. 

Ben bir adam tanırtm ki hadiseleri 
fevkalade bir hissi kablelvuku ile 
duyar. Bu hassası nadiren aldan
mıştır. Be,. senedir onu hemen Ö· 

nüne her gelene şunları söylerken du· 
yarım. 

- Tabiatın büyiik kar.unu çahş-
maktır. Çalışmıyanlar cczalaatmak
tan kurtulamazlar. İngiltere, işsiz
lere aylık \"ermekle bu kanunun a
leyhine yürüyor, tembe11iğe alı ~tırı· 

yor. Hiçbir dev; bu kadar devamlı 
kan zayiatına dayanautz. 

O bunu ı:;öyleflken tebe. süm edi
yorlardı. İngiliz lirasına itimat, ha
ıa, dünyanın bir kısmının inandığl 
bir nas idi. Hallıuki. işte ge-
çen gün, Vestminsterden bir adam 
kakıyor. Bu adam lngilterenin ma
Jiye nazırı dır ve diyor ki: 

- İşsiz amele bize 110 nıilyon İn
giliz lirasına mal oluyordu. Bu za
yiata dayanacak bir maliye yoktur. 

Bu da ayni şeyi söylüyordu. ıı~akat, 

geç söylüyordu. 
Hakikat, görüyor musunuz. Lord 

Cesil ~udur ki, on senedir dünya 
ebedi bir yaza inanan ağustosböc{!k· 
leri ile doludur, ve ağustos böcek
lerinin şarkısı, itimat şarkısı, fazla 

elimizdeki raporun arkasma ebe 
hanımın beyanı veçhıle şerh ,·er-
diler ve şifahen de J_ıir hafta sonra 
getirilmesini söylediler. Hastanın 
ıuvranmasına ve hamil ağrılarınm 
devamına neden c hi~ ehemmiyet ve-
rilmedi. 

Fakat ayni gün akşam üzeri Ay-
şenin ağnlan şiddetlendi ve ni-
~an bozuldu. Bunun fü:erine tek-
rar müracaat ettiğim doktor Şazi bey 
Ayşenin hastaneye kaldırılması i~in 
rapor aldı. Ayşe aynı günün akşamı 
hastaneye giderken yolda otomobilde 
doğurdu. Şimdi de hastanede yatıyor. 
Ayşe ilk getirildiği zaman iyi mu· 
ayene edilseydi, yahut doktor Şazi 
beyin müstacel işaretı: raporuna 
atfı ehemmiyet edilseydi iıciz ve bi
kes bir vatan kızı bu f elfıkete uğra
maz ve belki de mademülhayat sa
kat kalmak tehlikesine maruz kal
mazdL Bu z.-ıvalhnın hakkını kim 
müdafaa edecek? AHikadarlann na -
zarı dikkatini celbederim. 

Nişantaşuıda, Tcsvikiye ma • 
lıallcsindc Güzel balı<;c sokağı 
46 • 2 No. Muallim Harika 

VEFAT 
(Lloyd Triestino) vapur kumpanya. 

itimat şarkısıdır. 
• • • sının müf etişi umumi ve şarkı karip 

ha:k
.k t d ı. 1 dU • d mümes~ili umuınisi Komandatore Do-

Ve , ı a şu ur 1\. n,a a . f ll" f d" kısa bir 
ancnk bir tek knnnca miBeti '':ırdı. menıco Brazza 0 1 e en ı . . ~· 

hl.\ talı rıa "&Ont'O b h U'"lınıı 

Bunun neticesi olarak Irakta-
ki ynhudilerin üzerinde yapmak 
i<stedikleri tesir boşa gitmişti. 

Sonra zengin yahudiler, Itoma-
nın müzaheret ve yardımına nail 
olcluklarından, Romaya bağlanmış· 
lar ona karşı vukubulacak herhangi 
harekete mukavemeti esas tanımı~ 

Bu çeşit yahudiler isyanın her 
türlüsüne muhaliftiler. Çünkü her 
isyan onları servet ve samnnlann
dan mahrum ediyor ve onlara çok 
pahalıya mal oluyordu. 

Fakat, ihtilalciler, RÔmanrn ci-
hangirJiğine karşt umumi bir ihti
lal hazırlamakt.Lıı bir an hali kalma
mışlar ve ilk fırsatta lıu işi başarma
ya azmetmiş1erdi. 

Romalılar, yahudileriıı görünmi • 
yen bir allaha inandıklarını ve bu 
allahın yer yilzüne hakim olacak, 
kayserleri tahtlarından düşürecek, 
onların bütün taçlarma te\•arüs ede
cek bir halifesini beklediklerini bili· 
yorlardı. Romalılann istihdaf et
tikleri gayelerden biri bu itikadı 

kaldırmaktı. 

Kudüsteki mabet yıkıldıktan, bir 
Yit'ln enkaz haline geldikten sonra 
da Mısırdaki yahudi ihtilalcileri 
kıyam etmişler ve Jonaton na-
mmda bir ihtilalci yahudileri çöle 
çakmağa davet etmişti. Bu hareket 
yahudilerin (On) daki mabetlerini 
de tahribe saik oldu. Onias tarafın-
dan tesis olunan bu mabedin için
deki bütün mukaddes eşya ka ı.lml

dığından ondan zerre kadar istifa
deye imkan kalmamıştı. 

Bundan bu kn ya'l\udllerin Da,•ut 
neslinden bekledikleri hükümaardan O da: Fransa. .. . • 

Kiicük adamlardan, meteliğe dü • darubek~ ""eylemıştı.r. • sarfmazar etmeleri içın yahudilerJn 
ğ'üm ,.~ranlardan mürekl\ep bir mil- EI_em~ı;~ Z~\·cesıd.mada~ t~taş~, bütün eski hanedanına mensup a
let. Fakat hiç olmazsa :tersini dü- hemşıresıT __ nrıa n.a ın, ~~gl~n eDn ~u: damların listesi yapılmış ve bunlar 

•. k "b' b" h 1 t l'k b"r 1111·ı hendis .LKUR Badın ve '-'u ıa amını f d "d c;;unme gı ı ır as e e ma ı ı · . • . . . f 1• imperator Yespasyen tara ın an şı • ·• ve ze\'Cı I .. oıci Damını hu haberı e a-
let. 1 "d . 1 . . tt detli bir takibe tabi tutulmuşlardı. 

.. k · · ket; akrll >a ve evı oa n.rmın pışı ı ı· Bu hattı hareket Domition devrinde 
Ve ilersini düşunme ıs~, e.nu? O· lalanna İC'al t>derfor. 

ıunuz, süpheli olmakla kabıldır, ıler- M . . h 1 •- . .. •. !sanın ailesine mensup olan ve haz. 
.. . erasımı ru an ye cumar!A:sı gunu · ld"kl · · 

sini dü~ünmek demek, şu demektır: t 10 da (S . t A t . ) kT . reti Davudun neslmden ge ı ennı 

bir mesihin kumandası altında idil 
Bu halaskar zat, Sen Pol gibi 

nubi Anadoluda yaşıyan bir Yahu 
idi. Adı Andru idi. 

Yahudilerin bu kıyamını 
mak için çalışanlar Marcius Tur 
ile Lu üs Quietus idi. Bu iki Roma 
kumandan Yahudi isyanını bastırıu 
ya ~alı~ıyor ve henüz isyanı söndü 
memiş bulunuyorken Roma hükume 
Hadrianın eline geçmi,. ve kendisi l 
kenderiye ve Filistindeki isyanlar 
bizzat meşgul olmuştur. 

imparator Hadrian, 
hatan olmalarını menettikten başk 
Yahudanrn yıkılan mabedi Uzerind 
Jüpiter için bir mabet kurmak Ist 
miş ve onun bu hareketi Yahudile 
tekrar ayaklandırmıştı. Bu yeni 1 
yanın başında, lsanın akrabası ta 
fından me.~kün olduğu söylenen Ko 
ba köyünden bir adam bulunuyord 
Adı Akiba idi. Akiba, Yahudiler t 
rafından beklenen Davut oğlunu 

kendisi olduğunu . öylf'miş, n is)11 

nın ba~ına geçmişti. 

Fakat Davuda mensup iki muht 
lif ailenin ayni küçük köyde yaşa111ll 
larına imkrın bulunmadığından bil 
Akibanın, hıristiyanlar nazarınd• 
mürtet ve hain ı:;a},lan, bununla bt' 
raber lsaya karabeti muhakkak oJa1' 
bir aileden olması daha çok muht" 
meldir. !sanın akrabasından olan bil 
aile Domisyen deninde Davut sü16• 
lesini Romalılara ifşa etmekle itha111 
olunuyordu. 

Bu aileye mensup olan Akiba nıe
sihliğini ilan ettiği zaman, nilesfniıt 

• lt:t o ~1 ,, p hfl' '"";; 1 .... if .. ,..,.tf~·-

diğini, yani lsayı çı!>ardığını söylU• 
yor ve Yahudilerin onunla harckeC 
etmeleri lüzumunu müdafaa ediyor
du. 

Fakat Erdende ve Fılistinde yaşf' 
yan Yahudi hris tiyanlar bu ndamı tıı' 
nmıamışlar n onu istemedikleri111 

söylemişlerdi. 
(Bitmedi) 

Y .. 1 k? t t'kb ld~n saa aın • n oıne 1 ısesın- ı"ddia eden zevatın yakalanıp rnuha-
- arın ne_ 0 aca s 1 ~ de icra edildikten sonra, cenaze Fe-

kork:a~ım. Dır kenara fena gunler riköyündeki kabristanda defnoluna- keme edilmelerine saik olmuştu. (1) Revue de la uniı•aıite de Bf1J' 
için hır şe. y k_·oyalım... caktır. lşbu ihbarı davet telUkki et- Bütün bunlar Yahudilerin infial xellea (1926 - 7). 

B il t b h l ve teessürünü azami dereceye vardır- ---------------
u mı e ın, ug~ne ma sus. 0 • meleri ve berayi taziyet ziyaret icra- Darlilbedayi Temsilleri 

mıyan po. tahanelerı, dar daırele- sı zahmetini ihtiyar buyurnıamalan ri· dı. 
ri, sıkışık Jımanlan vardır. Onunla lunur. Onun için imparator Trayan dev- Bugün matine saat (STAHBUL BELEDiYESi 
herkes eğlenir. F..akat bu nıillet ne ca 0 * * * rinde Roma ile lran arasında harp 15,30 da ve suvare 

kendi ne de komşusunun parasını (Lloyd Triestino) seyrisefain sir- başladığı zaman Yahudiler en de- saat 21,30 da ~~~ t~ ~~ 
1 d t Bo 1 ı - rin memnuniyeti duym·ı~lardı. lm. pencere er en a maz. rç u o • keti, otuz seneden fazla bir müddet- Mum SöndU 

maktan nefret eder. Hern sonra çalışrr. ten beri sirketin nefine hide-matr her- parator Trayan, en güzide askerle- Komedi 5 tablo 
Başındakiler! sanayi _ada~ları, pa~- güzidesi ı.: sebkat etmiş olan ve hala rile Irakta göründüğü zaman Ba
ron lan, ı-athı cumartesı ~arım tatı- kendisinden büyük himmetler bekleni· bildekl Yahudiler onun cephesinde 

Yazan: Müsahip· 
zade Celll 

1. d · 1f oynamazlar Ka arkasından kıyam etmişlr, ayni za· 
ın en vazgeçıp go '.. . • •.• len mu··rettişi umumi J{omandatore Fi Altı y • d 

k kl manda Libya, Mıı:ıır, Kıbrıs ve - a,ın an aşa- 1111 
dın ları ipek çoraplarının ı:ıo it· en- Domenico Brazzafolli efendinin bu lh la 

1 listindek"ı Yahudilerde onlara imti- &• o n çocuklar ı 
ni dikmekten, er:kekleıi çorap arını sabah vukuu vefatile diiçar olduğu ti b l ı ı ı ı ı ı ı ı 

k k 1 B k sal etmi .... lerdi. yatroya ka u e-
ya mamakta. n .. or maz ar.. u ann.. zı'yar alı"mi der"ın bı"r teessürle arzu ha- ~ dil f l 

b "' Profesör Zielenskiye göre (1) Ya- ____ em_cz_er _____ ...._ __ _ 
calann ışıdır. Fakat ıı· saat gelır ba ·Jer .....,,,. 
ki insan karınca olmadığına teessüf r e) İtstanbul 15 teşrinievvel 1931 hudilerin bu korkunç kıyamı, Impa- ---••11 Bugün 411-•••I 

bul edersini1 .. eder. "' * "' rator devrindeki kıyamlarından da- ET u AL 
* • • O ı:;aat geldi, Lord Cecil. Re11kes (L1oyd Triestino) vapur kumpanya- ha çok mühim ve daha çok tehlikeli 

A 1 "k k"rıncanın etraftnd" dolaşıyor ller I b t l"ğ' idi. Bu:ıa rağmen tarih, bu kıyamı, sı'nemasında Şimdi t antı denizini geçip, Av- " n ' • • sının stan ul ser acen c ı ı memur-

' 

· t d" G layık olduğu ehemmiyetle telakki et.. 
rupnya gelelim. Almanyaya baka- <es ona ışare e ıyor. eçen on lan, pek muhterem Ye muazzez amir- v Jg K 
lım. beş günde, başlıca ağustos böceğini teri müfettişi umumi Komandatore memiştir. Çünkü onu tasvir eden bir O a ızı 

· t tt• G 1 -ı. be ·· Takitüs, yahut bir Josefüs yoktu. İşte size bir memleket ki itimat zıyare e 1• e eCeA on ş gun Domenico Braz1.afolli Ef. nin bu sa- 5 
· · d d ··t k" "d k F"" k t ğ Ilu kıyam son derecede mühimdi. Ya- Evelyn Holt ve lgo ym etmek ve itimat edilmekten bir an geri ı~ın e e 0 e ıne gı ece • a a ne hah 1rtihali darübelm eylemiş oldu u-

d ··t k"J h"k~ d ı · k d hudiler, bu "'~·amda da hükümdar .. ___ .. tarafından 411---~ 
kalmamı~ı~ Onun i~n hiç bir~~ on~ ne e oe ıc~. 1 aye e'ı ~ nu kem~f hüznü ~enürle nne e~ ~-~~~-~-'--~-~---------~------~-~ 
kafi derecede büyük, güzel ve genfş rınca gibi: ler. G L O R Y A 
dei;;rildi. Oradan gelenler hep biribir- - Şarkı mı söylediniz7 Eh .. şimdi Jstnnbul 15 teşrinievvel 1931 ~--•••• ••••mıı••ııı.. 
lerinin kulaklarına fısıldıyorlardı: de oynayınız demiyecek. Fakat on- sek teceJlilerine bizleri mazhar 

- Bir postahanelerini, daireleri· larn. hakla olduğu için diyecek ki: 
f b · ı 1 - Daha az c;.arkı 80··vlemegre dı"kkat ederek kalbimizin unulmaz acı-ni, limanlarını ve a rı rn arını J L 

· · edin. Çalıc:rnız, yorulunuz. En az larını cidden hafifletecek dere· gör enız.. ~ 

Hamburgdn, bizim Luvrun yan· ek~k ~nn ~~ayebudu~ ~ haşk~ cede derin ~ika gös~ren ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~i~lm~in~i~n~s~o~n~t~e~m~s~il~le~r~i~.~~~~~~~~!~~ 
sı kadar biiyük bir binn. <::ehrin mali- larrnın iktısat ettiklerine hu kadar bizi minnettar bıraken bütün 

J emniyet etmeyin. h l k d 1 ye memur arına tahsis edilmişti. mu terem zat ara, ar a aş ara 
II d ·· 11· "d" r 1 h Ste111ıane LmızmınP. b er şey ora a mut ıs ı ı, a <at er ve kardeşlere yanık ağrımııdan 

müthiş, müthi pahalıdır. Ve nete- TeşekkUr kopan candan minnet ve şükran-
kim, Amerika ,.e İngiltere de Al· Ağabeyimiz Cemil Kerimin va- !arımızı ayrı ayrı ifa imkansız-
manyanın müthiş kabiliyeti tecliyesi- kitsiz ölümü dolayısile gerek biz. lığından dolayı gazeteniz va
ne müthic; inanıldığı it;in ona müthiş 
krediler yaptılar. Heyrat, i te onun zat ve gerek bilvasıta taziyet sıtasile teşekkür etmeğe mecbur 
için bugünkü iflas müthis olmak suretile kederimize İştirak ve ce- olduğumuzdan dolayı özür dileriz. 
tehlikesini gösteriyor. nrediler nazede haıır bulunmak gibi ar- Cevdet Kerim Cevat Kerim ( Muazzam harp filmi) Bugün saat 11 de tenzilatlı fiath matine 

Rugün bu akşam ve yann yalnız matinele-rde; 
Huguette Ex • Duflos ve Roland Toutaln'in temsili muhteşemleri 

SARI ODANIN ESRARI 

~&152!!*'==--••ı........ Bugün ............ .-~ 

M A J i K sinemasında 
VEiDT•in sözlil filmi CONRAD 

Son Bölük 
dondu. Onu çözebilmeli için müthiş kadaşlığın, kardeşliğin en yük- Macide Kerım ve ailesi - Duhuliye 25 kuruş. --. Greta Gcii-bôiiiıii-li8k-ikl IıiiY8iiıii-Yiikiiici8-öiiôYaCciiiSiıiiZ--· 
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Yunan murahhaslarile 
gazetecileri şehrimizde 
liiiı ..................................................... . 

(Ust tararı r inci sayıfadaJ 
tanbul meb'usu Ali Rıza, şt•hir mec
Jfsi .ı:mı:ta reislerden Necip, bele
diye namına reis muavini J![ımit, lk. 
tısat müdürü Kemal Omer, turizm 
müdürü Ekrem Besim. darülfünun 
namına İbrahim Fazıl, :\Utat, kol
oriu kumandanı namına )aver bin
başı Hafız Hüsnü. ticaret odası na
mına Hakkı n Sadi beylrr ve misafir 
gazetecileri karşılamak iizere de İs

tanbul matbuat cemiyeti reisi Gire
sun meb'usu Hakkı Tarık b"yle ce
miyet idare heyeti azalarr, İstanbn· 
lun matbuat mümessilleıi, Türk ve 
ecnebi gazeteciler bulunuyodardr. 

Vapur Kızkulesi önlerine yaklaş
tığı zaman Ankara yapuru gözük
müştif. 73 numara biraz .sonra lima
na girerek şamandıraya bağlamak Ü· 
zere manevra yapan Ankaranın etra
fında dolaştrktan sonra beraber iler
J~miye başladı. Bu sırada her iki 
vapurda bulunan heyet azalan ve ga
zeteciler biribirlerini şaphalannı saJ. 
Jıyarak selamlıyorlardı. 

iki heyetin blrle,mesl 
Ankara ''apuru manevrasını biti

rerek şamandıraya bağlandıktan son
ra şirket vapuru Ankarnnrn borda
sına yanaştr. Heyet ı1zası vapura 
çıktılar. Geminin büyük salonun~a 
birlik reisi Hasan hey şehrin muhte· 
lif teşekkülleri namına l\arşılamıya 

gelen zevatı misafir htyetin reisi 
1\1. Papanastasyo ,.e heyet az:ısile 

llirer, birer tanıştırdı. 

Diğer taraftan gazeteciler de mi
s:ıfir arkadaşl:ırile tanıştırıldılar. 

Heyet Yapurda bfr müddet daha 
kaldıktan, fotoğraflar alındıktan son· 
ra kar ılamıvsı. gele .1 zevatla bir
likte şırkl!t 'apuruna geçti. Vnpur 
saat 18 bu~uğs doı;ru Tophane rıhtı
mına yannştı. 

Tophane r1hbmında 
Rıhtımda vaktin geçikmesine ve 

karanlık b·ı masına rağmen bilyül< 

bir kalabalık toplanmıştı. 
Heyet karaya çıkarke11 toplanan 

halk misafirlerimizi :ılk1ş1ıyarak ve 
3aşa diye bağırarak hararetli n sa· 
mimt te1..ahüratla kar~ıhdılar. nu 
sırada M. Papanastasyoya ,.e ma
dam1ara Feyzifiti lisesi talebelerin
den üç hanım tarafından üç buket ve
rilmiştir. 

Misafirlerimiz gösteıilen samimi 
teıahöıattan çok mütehassis olmıış
tu. Büktt veren küçiık mektepli ha· 
nımr alnından İlµerek teşekkür etti. 

Gazimizin heykelleri önUnde 
l\l. Pnpanastasyo rıhtımdaki sa. 

)onun önünde bulunan Gaıi Hazret· 
}erinin heykelleri önünde hürmetle 
durmuş ve burada fotogrnflar alın-

mıı:;tır. 

::\lisafirlerimiz bundan sonra oto
mobillerle okllerine gitmişl«>rdir. 

Murahhas heyet Tokatlıyan ote
li~. matbuat cemiyetimizin davet
lisi ve misafiri olan Yunanh arka· 
daşlarımız ise Klariç oteline misafir 
edilmişlerdir. 

·Murahhas heyeti teşkil edenler 
Gelen murahhas heyet Yunan Bal

kan birliği reisi ve cümhuriyetçi, iş
çi ,.e çiftçi fırka!'ı reisi sabık bn~ve
killerden M. Papanastnsyonun rıya-

eti altında ikinci reis sabık nazır
lardan :M. Bakkalbaşı umumi katip 
M. Papadnpulos, sabık ziraat nazm 
ı. liolnas, a\•ukat Ye mcb'us l\f. 

Yanopulo~, sabık nazırlardan "e A· 
tina belediye reisinin oğlu l\l. Mer
kurıs, profesör doktor ~ı. nenc::is, 
sosyalist fırka.c::ına mensup eski meh· 
uslardan :M. Sideris, M. Simoni· 
dis ham müc:n,·lı·i ceneral J.ac::karls, 
Yu~an kadınlar birliği mi\mes ·ili 
Mm. Tanapulo, Atina belediyesi 
sıhhiye mUdürU Kiry:l'T.iil!', dava 
\'ekili l\f. Kasima ti.s, M. Papa~oğlu, 
l\t. Pisalti ile murahhaslaTdan bazı 
ze' atın rt'fikalnn ,.e miitahn sıs ,.e 
mü .. :n-ırl -rJen müt·~rkkildir. 

'\fura:•has hf'y~tten profesör M. 
Zı• •lt•s i:e d:ğer bir kısım murahhns
;ar y;tnn lrnlran '·apuı ile şehrimize 
geleceklerdir. 

Gelf"n meslektaşlarımızın 

islmlerl 
;\flsaflı gazrtec.ler heyeti ise Yu

nınlıtan matbuat müdür muavini M. 

.Mo.skopulosun riyaseti altrndadrr. 
~[eslektaı;;larımız arasında Atina 

muharrirler birliği reisi ve Piroia 
gazetesi başmuharriri l\f. Kranyota
ıkis, Akrapoli' gazete ·j yazı müdürü 
M. Yordan Kalitidi:-;, Eleftiron Vi
ma gazetesi yazı müdürü l\l, Yasila
ki llyadis ve zeHesi, umum Yunan 
matbuatı mümes.cıili :\t. Kaloyerikas, 
Katimcrini gazetesi muharrirlerin· 
den l\f. ~ruya.s, Elefteıas Antro
pa gazetesinden .M. I\olekotanis, 
lfüniki gazetesi muharrirlerinden 1\1. 
Kokinos ve zevcesi, Patris gazete
sinden :\[, Pikas, Etna." gazetesin
den 1\1. I...iknas, Proi:ı gazetesinden 
.M. Ilastiyas, !mera gazetesinden 1\1, 
Ofepulos bulunmaktadır. 

Yoldan telslzle selamlar 
Yunanlı arkadaşlarım dün Anka

ra vapurundan vapurun telsizile bir 
td~raf ~ondermi~ lcrdir. Telgrnf ~u
dur: 

- 1 tanbul matbuat cemiyeti reisi 
Hakkı Tarık beye: 

Gllzel şehrinize yakla~ırken size 
hararetli selfımlarımm bildiririz. 
Tanışmamaıza in tizaren ... 

Yunan gazeteciler heyeti reisi 
Kranyotaki'I 

Murahhas heyeti reisinin mu· 
harrlrlmlz6 sözleri 

Murahhas heyet reisi M. Papa-
nastasro dün vapurda gazetecilere 
demiştir ki: 

- lstanbula ilk defa geliyorum. 
Ne güzel memleket... Bize gö~teri

len samimi hüsnü kabulden çok mü
tehassisim.. Şahsım ,.e arkada la
nm namına te~ekkür ederim. 

lki mem1el\et arasında ba~lamış 
olan kardes1ik ,.e dostluk müna e1ıa
tı, bütün ~ihan görecektr ki, ebt'di 
kalacaktır. Balkan birliği teşebbüs

lerinin bu münasebatı bir kat dahn 
tak,•iye edeceğine hiç şüphe yoktur .. , 

Heyet azasından darülr:i.lun pro
fe örii M. &n is de demiştir ki: 

- lstanlıulu çok iyi bilirim. 42 
sene evvel buraya geldiğim gibi 1920 
den sonra da dört defa daha gelmiş
tim. 

Balkan birliği fikri çok güzel hir 
fikirdir. Yunanistand:ı bu fikri mu
,.afık bulmıyan ve taraftar olmıyan 
hiç kimc;e tasnrnr cditemez. F:.ıkat 
teşebbüs henüz ilk safha~ındadır. Bu 
fikir etrafında mü~tere'<en !:alışmağa 
devam edildikçe Balakn milletlerinin 
istikbali için çok hayırlı neticeler 
elde edileceği muhakkaktıır .. 

M. Papadopulosun sözleri 
Murahhas heyet umumi kfltibi M. 

Papadopulos da demiştir ki: . .. 
- Balkan birliği fikrinin ılk mu

rev,·icleri arasında bulunuyorum. nu 
fikı i~ bütun llalkan milletleri için 
!:Ok güzel bir istiklı;ıl hazırladıiiına 
imnnım yardır. Ye eminim ki son 
günlerde birkat daha 1mn·et bul~~ 
Tiirk - Yunan dostluğu hu teşebbu· 
sün muvaffakıyetinde bUylik bir i'ımil 
olacaktır. Bütün Balkan memleket· 
teri bu teşebbüsün muvaffakıyeti için 
müşterek hir surette çalıştıkları !a~
dirde j:?erek Balkan memleketelrının 
i tikhali ve grerek milldlcrin refah 
ve saadeti noktal nazar•ndan çok ha· 
yırlı bir neticeye varacaklnrt muhak· 
kaktır. Ve hiç şüphe..-.iı hu ı.nhada 
çalışmak ayni zamanda beşeriyetin 
saadetine ~alışma kdemck olar.al<· 
tır.,, 

Gazeteci arkadaşlaremızın 
sözleri 

Misafir gazeteci arlrndaşlnrı mız

dan Yunan umum muha_rrirler birli
ği r<'isi sabık meb'us .M. Kı"Bn,rota

kis ile dün görüştük, diyor ki: 
- Şehriniz~ gelen herku güzelli

ği ,.e manzaraları ka r:sınc.la hayret
te kalır. Güzel şehrinizi ılyaret et
mt>k bizi çok sevindiren bir .,e~«lir. 

Fakat hundan ha::ka bizi bilhas~a 
memnun eden cihet do~t biı· memle
kette samimi bir arkadaş muhitinde 
birçok gün ynşıyacağmıızı düşünmek 
liğimlzdir. 

nız gazeteeiler diplr>matlardan da
ha ileri giderek bazı meseleler etra. 
rafında daha açık konu;;;ııbiliriz. Türk 
- Yunan meselelerinin hnlli suretle· 
rl Yunanistanda birkaç "!ı:im~yi bel
ki memnuu etmemiştir. 1''akat ounu 

Yakıt: Abone şartlar1: 

1 S o 12 Aylık 
Dalıllde l 50 400 750 1400 Kuruş 

Haricte - 800 1450 2:'00 

ilin sartlarem..!!.!. 

Satırı 
Sııntimı 

Resmi 
10 Kş. 
20 .. 

lhısust 
12,50 l\ş. 
cı_;, 

KUçUk ilAn şartlarımız: 

1 3. K. O. Sa. Al. Ko. dan J 

Enelce pazarlıkla tamirınin icra 
edileceği ilan edilen Yeşi!.köy Hava 
müfrezesi kumandanlık binasının tami 
rine talip çıkmadığından paznrlığı 21 
-10-931 çarşamba saat Jj şe talik edil· 
miştir. Taliplerin şartnamt?sini almak 
ve keşifnameyi de almak üzeri! Kom. a 
müracaatları. (40:J) (:l020) 

* • * 

Günün Muhtırası 

----------------------·---... Takvim - Cuma J 6 Teşriniev,·cl 

10 uncu ay 19Jt. 2 CemaziyülAhır 1350 
Senen in geçen giinleri: 289 kalan günler: 
76. 

GUne,- Doğuşu: 6,08. Batışı. 17.34 
Namaz vakltferl - Sabah. 4,47. 

Oglc: 12,00; ikindi 15,08; Akşam. 17,34. 
Y at~ı J 9,05: imsak: 4,29 

1 2 3 4 1·10 Defalıl· Polatlıdaki kıtaat ihtiyacı için sı- Hava - Dünkü hararet ıazam() 22 
30 50 65 75 100 1'uru· ğır eti kapalı 1arfla münakasaya (asgari) IS Buı;iln rüzgıır mütehaHil 

A - Abonelerimizin her üç aylı· konmuştur. İhalesi lS - lO - 931 hava hafif bulutlu olacaktır. 
pazar günü saat onda Polatlıda aske- --;============;;-ğı için hir defa mec~anendir. ri Sa. Al. Kom. nunda yapılacaktır. 

H - 4 satın geçen ilılnl:ınn fazla Taliplerin ~artname almak ve nıüna Radyo 1 
satrrı için 5 kuruş zıımmolunur kasaya girmek üzere teklif ve temi-

- natlarile mezkur komisyona müraca· ı ta b ı d 
izah etmek isterim ki, \'unanistanda atlan. (360) (2797) 5 n u ra yosu 
Türk _ Yunan dostluğuna ve bunun "' • • Saat 18 den 19 a Kadar gramofon 
takviye ve tem. iline muhalif hiç kim· Yerli fabrikala ı~t d pl4klan neşriyatı, 19,30 dan 20,30 a kadar 

. .1 T" k r mamu a m an birinci kısım ~az Vedia Rıza H. iştirakilc 
se hatta tasavvur hıle edı emez. ur bakı" yazlık elbiselı·k b"'."' kapalı 

"<- 20 30 dan 21 c kadar opera parçalan 
- Yunan mcsailinj nhailinde ::ahsan zarfla münakasaya konmu~tur. lha ve gramofon 21 den 22 ye kadar ikinci 
zarar görmüş olanlar hile hu dost- lesi 26 - 10 - 931 pa"Zarteai gü- kı,ım snz Nermin B. iştrakile 22 den 
luğa şiddetle taraftardırlar. nü saat 15 te yapılacaktır. Talip- 22.SO a kadar Tango orkestrıısı. 

Memleketinize gelirken gördüğü- Ierin şartnamesini ve numunesini--------------
müz hüsnü kabulden ,.e izhar edilen görmek üzere Ankarada merkez 
kardeş~e hissiyattan pt>k memnun Sa. Al. Kom. nuna müraraatJarı ve - BORSA 
n müteşekkiriz. Bu, bizim i~in ha- münakasaya i~tirak edeceklerin o· •~-------------·-11 
yntımızın en güzel hatıralarından bi· gün ve saatten evvel teklif ve 15Te.evvel Jş3 A<:ıldı Ka aodı 
ri olacaktır. teminat mektuplarının makbuz mu Kam btyo 

Türk matbuatını ''e a~il Türk kabilinde mezkUr komisyon riya- 1 lngiliz lirası Kr. 
halkını Y:ınanisrnn gazete muharrir- setine tevdi eylemeleri. (376)2876 "T.L. mulı:ııbııı Dolar 
Ieıi n tf'msil etti~imiz Yunan efkn· * • • .. • Fran'ır 

Llrcr n umumiyesi naınına hürmetle e· Yerli febrikalar mamulatmd:ln Bet~, 
Jiimlar ve muhterem (\.akıt) vasıta· boz renkte elbiselik l<umaş ka· .. Orahm. 
sile bunun bildirilmesini rica ede- palı zarfla münakasaya konmut· • k Frank 

rim.,, tur. ihalesi 28 - 10 -- 931 çar· 
Tarıh,ınasın slizlerl şamba günü saat 15 te yapılacak-

Misafirlerimiz arasında bulunan tır. Talipbrin şartname ve nümu· 
Eliniki gazetesi muharrirlerinden ta- nesini görmek üzere Anl~~rada 
rthşinas M. Jfokinos da muharriri- merkez S8:: Al. Kom. !'1u!1a muraca· 

· d · ı· k·ı • atları. Munakasaya ı§ltrak ede-
mıze emış ır • ki • .. • .1 ı 

. ·-· . • ce erın o gun ve saatınuen eve 
- Balkan bırlıgı fıkn etrafında teklif ve teminat mektuplarile mez 

yapılan konftıra11sla~ 'Bal.kan. ~illet- kUr kGmİsyona müracaatları. 
forı arasında tesanut hıslerını kuv- (372) (2872) 

.. 

... 
M • 

.. " 

Leva 
Florin 
Kuron 
Slllnıı 
Pcıcta 

Mark 
Zlotl 
rcngG 

!?o Le11 Kuru, 
1 Türk: llruı Dinar 

(ervooeç Kuruş 

Nukut Yetlendıreccği i~in, :. üph~ yoktur ki, • • * 
Mikhaı ic;in çok faydalı ve hatta o Hava kıtaat ve müesse~atı ihtiyacı ı lstcrlln (lnglllzı 

· bett 1 · lu b. dı·r 1 Dolar (.Amerika) ms e uzum ır şey · irin 1? kalem ta'-·yare mnlzemesı· kapa-
., " " 20 Frnot [Fransız 

Türk - Yunan dostluğuna gelin- Jı zarf usulile 20 - 10 - 9'll saat l'l 20 ı.ım [ltaıra 
ce; birçok asırların müşterek haya- te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin o Frank Belçika] 
tile hiribirlerine bağlı olan müşterek şartnamesini görmek üzere her gün 20 Drahmi [Yunan} 
mcnafiin her ik. tnrnfs:ı Öıl hakiki ö leden ev,·et komısyonumu:r.a ve {l. iO Fraot: [İS\'lçrel 

• 'k • a , tı gar1-~·~--'2BI 
mana ile anlaşılmı~ bulunması ıstı ·• naka.c:ıaya iştirak için d~ muayyen z:ı- 1 Florin {l,.elemeokJ 
bal için çok sevinilecek hiı· şeydir, manda Ankara M. SA. AL. KO. müra- ıo Kuron [Çekoslonk) 

iki millet arasındak! tarihi müna- caatlan ilan olunur. (167) - (U~) Şılıog .Anısturya] 
sebat teşriki mesaiyi bir zaruret ha· • • * 1 Pema f upanya) 

ı RayşmarLl.Almınyı] 
line getirmişti. Ye son ziyaretler Ordu ı:;ıhhiye ihtiyacı için kapalı ı Zloti :Lehistan 
müna ebetile yapılan teza!türnt da zarfla alınacağı ilan edilen 6 kalem ı l'engö l Macaristan 
gö teriyor ki bu yakrnlaşmaya halk seroma verilen fiatlar pahalr görüldü· 20 r.ey [Romanya] 
da samimi bir surette taraftardır. ğünden Ciatlar haddi itidalde görül- ~o Dinar YugoslovyaJ 

J Çevoneç Şe~1·et 
Türklerle Rumlar arasındaki ınü- düğii takdirde 18 - 10 - 9;n pazar 

nasebat Jstanbulun fethinden çok da· günü ~aat 14,=> da pazarlık suretile iha- .Altın ' Borsa 
t k '1' l. 1 . t Mecidiye : harici ha evvelden başlamış ır. O zaman lesi icra kılınnca tır. n ıp erın şar • Bankonoı , 

iki millet arasında mUnasebat ~ok n:ımesini almak \'e pazarlığa i~tirak et- •-------------ı.. 
ilerlemişti. Hatta arada bir ticaret mek üzere KOM. a müracaatları. ~ t:iO) 
mukavelesi bile me'\'cuttu. (<>190) 

mak ve pazarlığa iştirak jçin Kom. a 
müracaatları. (453) (322:.!) 

Görülüyor ki, son zamanlarda ye- • * • * * • 
niden dostluk tesis edilmiş değil, a- A?eni münak:-ısa ile a1ınacağı ilan 0 d hh' 'ht' 

1 d·ı ç t ı l\l ·+ 1\1 kıtaatma r u sı ıyesi ı ıyacı için kapa ı sırlarca en·el me\'cut olar. \'e tarihte e 1 en a a ca u.. ~" •. zarfla 50 kalem edevatı timariye \'C 
em. ali olan münascbat yenilestiril- alt yerli toz şekere verılen fıatlar . . . . . 

:ı h dd' 1 :ı k ·· "l •• • · den m·u·nal"a spençıyarıyc mlibayaa erlılecektır. 1ha· · t • a ı "yı goru nıccagm ' • 
rnış ır.,, sa 17 _ 10 _ 931 cunıartesi günü saat lesi 9 - 11 - 931 pazartesi günü saat 

Bulgar gazeteci~erl. . on dörde talik ve temdit edilmiştir. 15 te icr~ kılınacaktır. Taliplerin 
J~~anbul :Matbuat cenuy~tını.n d~- 1 aliplerin şartn~mesini almak ve mli· ~~tname mi ~~mak ,.e ~ünaka~aya 

,·etlı ı olan Bulgar gazetecı arkada::- k . . ı· k t ı , ·• • ·m·ı •:.tırak etmek uzere ye,·mı meıkurda .. •. 1 1 . na asa) a ış ıra e nıe~ uzere 'e\ 
larımızın pazartesi gunu ge me en mezktlrda Kom a müracaatları: (434) teminat ve foklifat mektupları ile ko-
beklenilmektedir. (3152) misyonumuza müracaatları. (457) 

Arnavut murahhaslarendan M. • * • (3215) 

Leonlda şehrimizde Hava kıtaatının ihtiyacı için bin . . * * • 
1 y ahhas1arı arasında k'I t t d .. t b k .. llin "t 10 Kolordu ıhtıyacı olan 2000 ampu 

.. una~ muAr t heyet· m.urah- ı o ar ar or .. ~~ u t 1'.: "0-d k- 19 - 10 - 931 tarihH pazartesi günil 
dun şehrımlze rnaYU ı ' 9:Jl cumartesi gunu san ·1••• a o-
h 1 d G .. · eli l\t Leonida Na- . d 1 i münnka"a ile ı'h at 16,30 da pazarlıkla alınacaktır. 'fa· as ann an .orıc • mısyonumuz a ıı en ~ a· . . i 

1 
k . h r 

· d ı · t' Arnavut murahha"ı . T 1. 1 . lıplerın ~artnamey a ma · dzere e ı e ge mış ır. • .. . ' . · 1<! i icra edilecektır. a ıp erın şart- . • . . .. e-
muharrirlmize şunları ·oylemıştır: .. almak \'e münakasavn iştirak gün ,.e pazarlığa ıştırak etmek • uı 

• • 1 . name) 
1

•• F d ki •. re muayyen vakitte Fındıklıda K. o. - Oglumun hastalıgı do ayısıle etmek uzere ın ı ıda ~. K. O. SA. . 
1
• .. tJıı· 

A · d b d '' d t ·oM ·· tı (Jl") 3. Sa. Al. "om. nuna muracaa tına a ulunuyor um. apur a c- AL. K . nuna muracaa an. » 
1 

'>'>I ) 
sadüfen Yunan murahha ·Jarile bir- (3048) rı, < GO) (.,_ 

leştim. Heyeti murahhasamızın 'fi· • "' * * * * 
·randan otomobille Floriııaya geldik- Izmitteki kıtaat için koyun eti kaa>a· Çatalca l\Hit. !\iv. hİİ için btnıil' 
!erini haber aldım. Oradan trenle ve 1ı zarfla münakasaya konmuştur. münakasai aleniye usulilc ınübayaa c· 
Manastır - Selanik yoliyle bu akşam ihalesi 27 - 10 - 931 salı günü saat dilecektir. ihalesi 8 - 11 - 931 pıı· 
Yeya yarın lstanbula g-dmeleri muh- 11 de yapılacaktır. Taliplerin şartna- zar günü saat I:> te Kom. da icra ~ı· 
temeldir. mesfnl almak üzere Fındrklıda !il. K. lınacaktrr. Taliplerin şartnemesırıi 

:Konf~rans umumi kitabetine iki O. Sa. Al. Kom. nuna n mlinaka a- almak ''e münakasaya İ;1tirak etmek 
rapor ,·erdik ve bilhassa Yugo la\'- ya iştirak edeceklerin t('minat ve tek- üzere Kom. a müracaatları. (4:>9) 
\'adaki Arnal'ut ekalliyetlere haklu lif ve ehliyetnamelerini muhtevi mek· (3247) 
hayat tanınma ını istedik. Iliıim iste. tuplarınr ,-akti muayyellinden e,·el Jz. • "' * 
diğimiz Yugo Jayyadald elrnlliyet- mitte 23. F. Sa. Al. I\om. nuna mil- Top~u atış mektl'bi tulumbaları tıı· 
)erimizin milliyetperverl!klerini tak- racaatları. (430) (3124) miri icnp ettiğinden 21 - 10 - 9~1 

\iye etmek değil, diğer Int!ntleketler- * * * ~ar amba günii saat l6 da pn1.artıf\l~ 
de ekalJiyetlere tanılan hakların on- E,·elce pazarlıkla. alınacağı ilan e- yapılacaktır. Taliplerin ~artnnme) 
lara da rnrilmesidir. Jtalya ile mU- dilen K. 0. kıtaahnrn lwk kömürüne almak \'C keşifnameyi görmek Uıcre 
nasebetlerimiz ividir. Yugoslın·ya ile \'erilen fiatlar haddi itidalde göriilme- her gün ,.e ihaleye iştirak etmek üıC· 
münasebetimiz, bilhassa Ralkan kon· diğlnden pazarlrğı 18 - 10 - !>31 pa- re muayyen vnkitte Fındıklıda ){. O· 
feran rna tekaddüm eden bu son giin- zar günü saat l:i e talik \'e dernm 3. Sa. Al. Kom. a miirac:.ınttnrr. ) 
lerde nezaket kesbetmi~tir. edecektir. Taliplerin şartnamc?yi al- (<161) (3:?49 



Muhammen 
IBli!!!!iM! IOdef• y\tı k......-.:iiii-._ lnvmf#l 
....................... 10850 
Kolonya, lAvınra, esans, diş macunu 

yajnz krem. podra. &IJacrin sabunu ve 
bıtJanda. Mı. mllılh#fltllll bir defa 
lteerübe edenler daıraa n dıtmı Olldan 
(aynlmızlır Her yerde bulunur. (t 656 .......... ,, .................. . 
,.,. - Gayet ameU bir W'Zda ve eh· 
yen teraide. Galatafb Mehmtı Ali Pqa 
Jaanmda 40 No. da Kf!'l.(a .ltf. ye tahrf. 3815 
ren mflncut. U 779) 

.................... ....,, ,,,.,.,. ~...,., "" 
hrnqe ......... .., 6iu ·-
ı- u .,..,.~ (1841) 

/daıa6iz tllftd 1&aa 
...... .,. 

3159 

ıess 

9872 

Merhunaan cins ve nev ile 
mevti ve. miiftrmıltn 

769 Ku•ka;ıcla Çact.ra Abliaet~eleı.i 
mabaJleMacle Kumkapı caddeaiade 
atik 13 cedit 13, 15, 17 numaralı 
iki bap dGkkla •• maa oda bir bap 
cllkktnm Jfls yirmi Wue ltiltulle 
otuz dokuz ldlıuile itibari meakOr
clm Hki• laill•i• em a1ta 
.... tertlbile yiımi bir ........ 

778 T•qaatapacla KltiplİDaa mahalle· 
.W. Daltab......- ~imda 
-.u1c ı •••rrer cedit iki •amanla 
bir baneaia ta ..... 

1478 Kamkl,..cle Tutlaab8fl mala.Ue
.tode Ka11fdaiı caddaiadcr atik 12, 
12 aatlk•er JeDİ 4Z mım.,ala -.. 
ba6ce bir klfkDn taauıma. 

1853 Ayuofyada Y erebitaa mab~eamde 
Sojukçe,me cadclelİDde atik 9 1e
ni 7 numara& bir dlkklmD tamamı. 

1946 Ç,U.lıer)itMta Uma Şecaatin ma
~ G..,.._ Camiiferl 
~c1-.... atik ss cedit 55 ...... 
...ı.•aa ..._.. birhaaealatama-. 

2261 Kabatafta Fatmahatua mabılk .. 
ek K•ıacU,. ......... atik 3 -'it 
5 -ırala clenmma cari _, _. 
.,. mm lem De 'bir hap ..._.. 

w.a.. bir Mile iti ...... -........... 
3815 K .. ..._... Haca Htsev mabal· 
~. c..,...... ....... S9 
a......a. ·lltwa.-ı..• 

3826 ~-aldde &eıllliD• ...... Nelyt a 
.W. lleelinı----;8'11JaP• · 
atik 12, 31 •Mll'{i:iilr-;-~r. 
...... 181ramt 

3906 ~ lt.alitı~ .... ·.Jllilliiira· ........... 
atik 110 Cedlf ı 10 .. ~· ............. 

4265 . .,koıda ç.....a. cacldı•• Mık ............ ~~ 
25,27 )1 ft cedit 102 D-Q ka. 
mirlik •e oda •llallini •e klrıir 

lb ·ı mıı bah'e bir 



Büyük kıymetli bir Hereke halısı 
teşhir olunuyor 

Sandal bedestanında 

Balıkesir vilayeti encü
meni daimisinden: 

Balya - Çanakkale yulunun 46-080 inci kilometresinde 5,5 + 20 
+5,5 metre açıklığında ve bedeli keşfi 10379 lira 21 kuruş olan 
Umurlar köprüsü inşaatı ve bu yol üzerinde her beı ila on kilo
metrede Nafia vekaletine musaddak proje mucibince yapılacak 
ve bedeli keşfi 5693 lira 23 kuruş olan çeşmeler inşaatı tevhi
den 22 Teşrinevvel 931 tarihine müsadif perşembe günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya vazedilmiştir. 
Muhasebeyi umumiye kanununun • maddei mahsusası ve şart-

SEYRiSEFAiN 
Merkez: acentası: Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci Mühürdar z:ade han 2. 2740 

IZMiR SUr'at Postası 
(GÜLCEMAL) 18 Teşri

nevvel pazar 14,30 da Ga
lata rıhtımından. 

BOZCAADA POSTASI 
(Ereğli) 18 Teşrinevvel pa

zar 17 de idare rıhtımından 

kalkarlar. 

namei umumide muharrer evsafı haiz ve lazım gelen vesaiki ita ::::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Q -

etmek şartile talip olanların maluma~ alma~ ve ~era~ti ög~.enmek ~ Sadık Zade Bira- n 
üzere ihale tarihinden evYel Balıkesır Nafıa daıresıne muracaat d ) l • H 
etmeleri ye ihale tarihinde Yakıt muayyeninde Vesaiki lazıma, 1 er er V8pllr ft}) n 
ticaret ye ehliyet vesikalara ve teminati mektup •eya makbuzları i: Ka rad e . z ;~ 
ile usulü dairesinde Balıkesirde encümeni vilaye'te müracaat etme- f il 
Ieri ilan olunur. ( 2935) ı POSTASI Jİ 

Jandarma satın alma komisyonundan: il Sakarya 1 
Yatak ve yasbk için yerli fabrikalar mamulatı 43,800 metre ~ Vap.u~u 18 Pa arı 

kılıflık bez alınacaktır. Taliplerin bez nümune ve şartnamesini 1 Teşrınıevvel Z li 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve - - k 17 d s· k · ı'' 

· .. .. 15 gunu a şama e ır ecı : teklif mektuplarıle beraber 5-11-931 perşembe gunu saat te hb d h k ti (Z ·ı 
n mın an are e e on- • 

Gedik paşada jandarma sahnaJma komisyonuna müracaatları. 3232 ı· guldak, Jnebolu, Ayancık, ·j 
! Samsun, Ordu, Giresun, ı 

Trabzon, ve Rize ye) azimet . 
iİ ve avdette a~nı iskelelerle ıİ 
~! Görele ve Ünyeye uğrı- ı·: 
iİ yarak avdet edecektir. f il F aıla tafsilat için Sirkecide il 
1 Meymenet Hanı altında acen- H 
iİ tetiğine müracaat. Tel. 22134 Ü 
i:luıun::s::r.:..-::::ı:.'1::::::::=-..:ı:.ı:: ı:a:nr.::ı: 

Lux bebeğin narin 
küçücük elbiseyi 
yumuşak tutar 

tenine temas eden 

Bu til11Zü viJnlikr Ye daha ince yüııltl 
kuınafla.r Lux ile yıkandı~ müddot.c .. 
ula buzulup aertlClflilCZler. 
Lax onlann IAtlf tiiylorin! temizloyip 
ymıı,._tarak vücuda temaal&nııda sevil 
Yerioi telr.lo gotirir. 

LUX 
M•L)( 2!!l!!l·Ole T·---~ahııa~~•l•~·o~•~11 ·~·~Ll=•l!!no:::.,~-:,:r_:LU1:::::,ı:..ı.n~,:..!b1Gh.nu=:_ 

1 lstanbul Bcledlycsı ilanları 1 _______ __. 

Eskişehir" vilayetinden : 

EYİ BİR VALlDE 
Eskiıehir merkez kazasının Gündüz kariyeıi hududu dahilinde 

latanbul d fterdarhğındanı Krem m e i arameı izere ara e ş rıfrı Nermi bey 

EvlAdının .:;ihhatini düşünen, her 
·hangi bir rahatsızlık sebebile zaif 
duşduğünü gören, bu münasebet
le kan!'iız kalan, iştihasız bulunan 
çocuklarına IAtif lezzetli ve mü
keınnıel bir kuvvet ilAeı olan 

enoferratos 
\'ermelidir . .Her eczanede bulunur. 

Kiralık dükkan, No. 3. Kilise so- namına lktısat vekaleti celilesince verilen ruhsatnamenin bir aene 
kağı, atik Ali paşa mahallesi, Kara- daha temdidi hakkında mumaileyh tarfmdan istida vcrilmit ise 
gümrük (bu dükkan Pazar n•ah:ıllinde de kendisi timdiye kadar müracaat etmediği cihetle iki ay zarfın
Akar çe~me lmrşısın_a müsadiftir.)ay- da müracaat ederek bu baptaki keıfin icra ettirilmesi aksi takdir 
Jık kirası 5 liradır. B~r sene müddet ve de mezkur ruhsatname müddetinin mürur etmiı addedileceği ilin 
müşahede suretile kıraya verilecektir. olunur. (3252) 
Kiralamak nçık arttırma. 21 - 10 -
931 çarşamba günü saat 15 te Defter
darlıkta (1\1. 5.) - (2833) 

Eminönü belediye tubesinden: Küçük Ayasofya mahallesinde 

-··--·-...·------·················· ·-----------
Dünyanın en hassas en dakik 

ve ayda bir dakika bile 
farketmiyen saati 

Şehit Mehmet paşa sokağında kain (2) numaralı ah§ap hane ma
ili inidam bir vaziyette görüldüğünden tarihi ilandan itibaren 
(48) saat zarfında def'i mahzur edilmediği takdirde dairece hed· 
medileceği adresleri meçhul olan bir kıaım hissedarana tebligat ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3254) atik 39 cedit 39 numaralı bir dük-

kanın nısf hissesi. 
3254 8312 ÜskOdarda lrakiyeci Hacıcafer ma· Mehmet Ki

halleıinde Divitçiler sokağmda atik zım Bey ve 
12 ve yeni 12 numaralı bir hanenin Nevber H. 

14000 

3360 

14950 

25344 

8522 

tamamı. 

8420 Bahçekapısında Şeh Mehmet Geyla-
ni mahaJlesinde arpacılar caddesin
de atik (12) cedit 18-20 Ne. lı 
fevkmda odalar müıtemil dükki-
nm 122882 hissesi itibarile 61440 

hissesi. 
8468 Galatada Sultan Beyazıt mahalle-

sinde Kömürcü sokağında atik 11, 
13,15,17,19 ve cedit 11iJa15,17,17-1 
numaralı üç bap dükkanın msıf his-
sesı. 

8480 BaJıkpazarmda Şeb Mehmet Geyli
ni mahallesinde Bağcılar sokağında 
atik ve cedit 14 numaralı bir dük
kanın tamamı. 

8483 Beyoğlunda Y enicami mahallesinde 
Kürkçüler ve Mahmudiye caddesin-
11, 13, 10,12 yeni 11,13,10,12 numa
ralı bir mağazanın on beş hisse iti
barile dokuz hissesi. 

8308 Eyipte Topçular mahallesinde Kışla 
caddesi ve bahçe sokağında atik 
46,48,50,2 cedit 50-1, 50-1, 50-2, 
52-2 numaralı bir kıta arsa ve bah-
çe ve tarla ve mağazayı müştemil 
bir köşkün tamamı. 

Apdülkadir Sü
reyya Bey 

Ayşe Hacer H. 

Ayşe Sabiha 
Orhan. Meh-
met Nafiz Ye 
Tahsin beyler 
Ali Rıza paşa 
ve Mehmet Af-
fan bey 

Mustafa Nimet 
efendiler 

Yukanda ikraznameleri yazılı emlik vadesi hitamında borç 
8denmemesi hasabile altmış bir gün müddetle satılığa çıkarıldığın
dan talip olanların ve fazla tafsilat almak isteyenlerin Sandık satıı 
amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

15 sene için taahhütlüdür. 
1929 senesi l~arselon meşherinde 

biriciliği kazanmışur. Fiatlnrın ehve
ntyeti ve saatlerin zarafeti bilhassa 
diğer markaların f evklndedir. 

Türkiye için umumi vekili: 

Vahe Ütiiciyan 
lstanbul Sultıınhamam No. 52 

I•--• Dr. Ihsan Sami ---• 

Öksürük Şuırubu 
Öksürük ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilaçtır. Dilvanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

--Her eczanede bulunur.• 

Kadın blrllölnde parasız Al· 
manca dersi veriliyor 

Türk kadın birliği !.:titibi umumi
lifjindcn: 

Türk kadın bHiğinde muktedir 

Zonguldak vilayeti · nafia baş
mühendisliğinden: 

Bartin - Safranbolu yolunun 41 +500 kilometresinde yeniden 
inşa edilecek 5867 lira 74 kuruş bedeli keşifJi 6 metre açıklı
ğında bir adet betonarma köprü 6-10-931 tarihinden itibaren 
26-10·931 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da ihale edil
mek üzere 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile milnakasaya 
konulmuıtur. 

inşasına talip olanların feraiti g~rmek ve tafsilat almak nzere 
Zonguldak Nafia başmühendisliğine ve münakasaya iştirak için de 
yüzde yedi buçuk teminat akçeşi ve baımnhcndislikçe musaddak 
ehliyeti fenniye vesikaları ve teklifname ile birlikte mezkO.r gün
de muayyen saatte vilayet daimi encfimeninde isbati vilcut et· 
meleri ilin olunur. (2980) 

Karacabey Harası mü
düriyetinden: 

Haranın 1. T. Sani 931 tarihinden itibaren sağılacak bir 
senelik manda ve karasığır sütJeri 19 T. Evvel 931 pazartesi 
günü saat 14 te Hara merkezinde ihale ~dilmek üzere kapwlı 
zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin her gün Hara müdüriyetine 

müracaatları ve talip oJanlann da yilzde 7,5 niabetinde pey akç~ 
lerini hamil oldukları halde ihale günü muayyen saatta Hara 
merkezinde hazır bulunmalan. (2936) 

.~~~~~~~~------.............................. ~-bir Alman muallimi tarafından nl-
m3nca dersi veri!r.·ektedir. Ders pa-
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rasızdır. Arzu' eden her Türk hanı- IDDiyet Ç yını 
mı de,·am cdelJilir, kayıt için her gün 
öğleden sonra müracaat edilebilir. 


