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Türkiye kömür 
memleketidir 

~ektrlk mDhendl•I Hasan Hl• 
let Beyin tetkik yazdan 

- 4 iincO sayıfamızda -

• 
~ Darülfünun ve ilim 
·. ~ .. M. Nermi B. in maka

lesi yarınkisayımızda 
Monfalkone tezgahlan 

Tlryeste mektubu [6 ıncı sayıfada) 

14~ Y:d •Sayı: 4948 ~dare yeri: lstanbul, Ankara ca. Yakıt Yurdu Pazar 18 Teşrinevvel (10 uncu ay) 1931 Telefon: (idare) 2.4370 - (Yan işleri.) 2.4371 Sayısı 5 Kuruı 

Dün Arnavutluk murahhasları geldiler , bugün de 
murahhasları gelecekler Bulgar, Yugoslav, Romanya 

BaşmuharrJrtmızın 1 

seyahat notları : s 

Tiryestede 
Verilen 
Ziyafette 
Atinada gördüklerim şimdiye ka

d~_r yazd~klanmda~ iLaret değildir. 
Türk efklln umunuyesini alak:a1ar e
decek mahiyette daha birçok şeyler 
var. Bunlan fırsat bal dokça gerekse-
ya.hat esnasında, gerek lstanbula aT"
detimden sonra yazmakta. devam ede
ceğim. Ancak eyahatimizin silratle 
ilerliyen safahatı itibarilP. arada diğer 
ıtaraflarn dair olan ve tehiri muvafık 
olmryan müşahedelerimi me]d;uplanm 
la bildireceğim. 

ismet paşa ile Tevfik ROştü Beyin 
Peşteye gitmesi için Ege Vapuru Trl
yes~ye uğradı. Onun için harbi u
ımumiden sonra ltalyaya geçen bu li
manda tabii olarak ltalyn idaresi ile 
temas ettik. 

Koca tepe ve Ada tepe 
Muhriplerimiz bugün geliyorlar 
Oğleden sonra Dolmabahçe Unilnde 

bayrak çekme merasimi yapılacak 
r 

muhribimlz ltalyn hükumetinin Türk heyeti Kocat6pe 
hakkında gösterdiği ciddi alakayı bü- Koca.tepe ve Adatepe muhn'plen·- y 
--ı:ı. bi • tı ı det k ıa eni muhriplerimi.,. en büyük dev-~...... r memnunıye e rny me · miz bugün limanımıza "ele~kıcr ve .., 

Ju ı b ekT .. .. 1\1 "' ""' Jetlerin bu tarihlerde sipariş etmiş 
zımdır. aya aşv ı 1 m~S)·~ u- merasimle karşılanacaklardır. Muh- olduklan muhripler derecesinde kuv-
ısolinl, lsmet paşa ile Tevfik üştq riplere öğleden sonra sancak i'&>kı'T'e-

[ Edebiyatımız Ve Okuyanlar ! 

Demek a tık erbabı fen
den dahi soruyorsunuz? 

Şiir, tabn olarak sanayi neflseden madut ••• VlrgUI, vebu 
suretle .. Az çok .. Hissiyata merbuttur, nokta .. 

• • • • 
Ustat Besim Omer Pş. ile mülakat 

- Şiir - l'abit olarak - Sanayii 
nefi.sc<len madut... Yirglil - Ve bn bU

retle.. Az çok- hissiyata merbuttur .. 
Nokta...,. 

Besim Omer Paşa pek titiz- An
kete vereceği cevapların: behemehal 
motamo not almamı rica etti-

Tül perdeleri yan inik, aydınhk, 
ve köşe bucağına hafif ilac kokuları 
sinen, serin bir odadayız.- ~ 

Paşa, kır saçlarının çerçe\'eledi· 
ği başına ldcivert bir bere g~irmiş.. 
Genç bir mekteplinin başında görme
ye alıştığımız bere, bol ak.saçlarla, 
beyaz bıyıklarla, bir tezat teşkil edi
yor .. Gözlerim yadh-gtyQr adeta.. _, 

Besim Ömer P9-

] 

lü halıda eğilip bükülen rogan poU.. 

Çıt b!le yok .. Yalnız, ellerini kah
ve rengi yeleğinin kollarına geçire
rek, iki tnrnfa sallanarak bir boydan 
bir boya dolaşan paşanın, kalın tüy-

Beyt fakatlerlnde bulu a l ~- 1
' vetli ve onlarınkinden seridir. Yalnız 

n ve re · "' n te- c.ıek ve büyu"k nskeri merasim yapıla- l · ltal t akl d b ı d talyan muhripleriru'n bizim muhrip- Lut/en sayı/ayı çeı·iriniz 
yMın yan çr anna uun~ ~kt~ Me~i~bi~~kim~~da- ===============~============~• ;:.... Udd tçe tıpkı kendisi memleket ~ lerimiz derecesinde sür'ntleri vardır. 
ı:;u m e ,·etlidir. Davetliler saat 13 te Dolm~ 
dahilinde seyahat ediyormuş gibi ga. Zafer ve 'l'ınaztepe muhripleri de 
yet sıkı indbati tedbirler alınmasını, bahçe önünde demirliyen Hamidiye pek yakında limanımıza gclecekler-

krovazörüne gidecekler, oradan san- d' ltalyan memurlan tarafından her ır. 
cak çekme merasimini seyredecek-

tiirlü t hiHi.tın gö terilmesini icap e- Donanma kum rıdanh§ının 
.a .... k~'Ç 'Cln..-ctmi tir. i'az o ara l er ve sonra muhriple.rimizi ziyaret dave 
Ital h . edeceklerdir. 

ya tiklımeti Roma.dan Triyet!.teye Donanma kumandanlığından tebliğ 
ltalyan hı;trici~esi erkanından l\IÖS'\•ö Yazılan maH'imata göre Kocal<!pe olunmuştur: 
(Tnlyani) yi göndererek Türk b:ı~e- ve Ada.tepe muhripleri (1350) tonluk l\:ocatepe ve Adatepc rnuhripleri
kll ve hariciye nazınnı selfımlntmıştır. olup dörder tane (50) çap tulünde mizin sancak çekme merasiminde ha
Bu suretle 'rürhiye cümhuriyeti hak- (12) santimetrelik topları vardır. zır bulunmak üzere kumandanlığı .. 
ındak' d tluk hıs· (yatının sa · i Toplann rnermilerı' (">") kı'lodur. A· 

•
1 mım ~0 ·mızca evvelce devet edilmiş bulunan 

bir delilin( g" termi tir. zami menzilleri (18,000) metredir. zevatı kiramın 
18 

_ L Teş. _ g31 pa· 
Triyeste~e çıkar çıkmaz mahalli Bundan baska (40) milimetrelik üçer zar günü saat 13 te Dolmabahçe ö

hfikilmet lsmet paşa ile Tevfik Rü • tayyare toplan vardır. sür'atleri nünde Hamidiye kruvazörünü teşrif-
ıtü bey şerefine mata.ntnn bir ziy;. (43) mildir. leri rica olunur. 
fet verdi; bu ziyafete lsmet paşa . =================-=========== 
ınm refakatinde bulunan t.cyet ele d • • d 
davet edildi. Bundan başka Tütıkiyc a O asının yenJ ) are 
başvekili ile hariciye nazınnın ı;;ehir-

lde dört beş saat kalrna.ı;ından istlfade heyetı· du" n seçı·Idı· 
edilerek limandaki bilyük İtalyan 
transatlantik vnpurlannı, bu vapur-
fann inşa edildiği büyük ltnlyan tez. N ti f Etfbb b d f 
gllhlnn, sonra Triyeste civanndaki e cey 8 Ve mu a ene Cenıfye• 
bfiyllk harp rnezarlığr gezdirildi. ne· tinin gösterdiği :ôamzetlar kazanmışlardır 
rzalik ~met paşa ile beraber gelmiş 1 teşrinievvel 
olan Turk gazetecilerine- de hususi perşembe günll 
otomobiller tahsis edilerek ve yanla- yapılan toplan
:nna rehberler verilerek her türlü tıda ekseriyet 
bahri inşaat ile beraber lokomotif 
ıtayyare imaline mahsus büyük inşa:; olmadığı için 
fa;brlknla~, b~ fabrikalarda çalrşan bırakılan Etıb
nmele hırlerı, vp (Redipuglia) daki ba odası idare 
tıarp mezarlığı gösterildi. heyeti intiba-

ttnlya hükOmeti bundan dört bes bata dün eski 
sene evvel tanzim edilen bir iktrsadi Türkocağı bioa
inkfşaf plfmı mucibince bü)iik trans- amda yapılmış-

tır. ' atlnntik vapurlan inşa ederek bunları 
Günlerdenbemuhtelif uzak memleketler ile ltalya 

anısında lşlet1?iye karar vermişti. ri dedikodusu 
Tatbiki neticesi olarak hali hazır- süren bu inti

öa biri Viktoryn isminde. İtalya ile h~p neticesinde 
:Mısır, diğeri Sntumiya isminde 1ta1- ebbba .ve mu-
yn ne Amerika arasmda işliyen ik'i badenet cemi- Dünl..ii toplantıda doktorlarımtt 
buyUk transatlantik vapuru '"ardır. yetinin go-sterd•v · ti bü H 

ıgı mamze er - eyet divanına: Eczacı Hay-
Du büyük transatlantikler Doğrudan yük b • k • l bb 

. ır e serıyet e eh a odası dar B. 608, Himit B. 603 Ni-
doğruya Triyesteye yirmi beş otuz ıdare heyeti ile haysiyet divana ve • • B 592 .. ' 
kilometre mesafede bulunan Momaı. d k yazı ıımet • , Omer Fuat 
kone bahri inşaat tezgahlarında ya- ye Ke azahklarına seçilmitlerdir. Pş. 577. 

Pılnuştır. Yiktorya vapuru (Saturni· d az~naolar ve aldaklan rey Yedek aza: Yusuf izzettin B. 
a etlerı şudur: 

ya) ya nispetle daha süslü, dnha gü- • d h 594, Hami B. 592, eczacı Rauf 
zel, daha san'atkftrane bir şekilde yn- p ~ arc eyetine: Tevfik Salim B. 571, Mustafa Mehmet B. 593 
Pılnıış ise de ondan daha J..üçiiktür. ş 731, Neşet Osman Ömer 

Lutfi, Murat beyler 631 ' N rey almışlardır. 
B o bir milyon İngiliz lirasına çıkmrş. a 

Hamdi B. 359. ' zım TUrk tab cemiyetinin gCSsterdl"I öteki iki milyon ingiliz Irasma mal 111 

F ~h 1 Yedek aza Kı'lı'slı' Rifat B namzetler olmuştur. eyzü bereket ila esi o an T k 
(Satumiya) ismine nispetle Jnşa edil- 625, Rifat Hamdi ve Sureya Hı'~ ür tıb cemiyetinin göster-

diği namzetler şunlardı: 
miş olan büyük vapurun hae.mi (24) dayet beyler 618, Mazhar Os- idare heyetine: Tevfik Salim 

( Alt wah 2 inci sayıfamıda) man B. 381. 
IAlt tarııfı 4 üncü sayıfada] 

Başvekilimiz yarın sabah 
lstanbula geliyor 

Tezahurat programı tesbit edildi, Pş. 
Hz. denizde şehir namına karşılanacak 
Başvekilimiz lsmet Paşa Hazre.t

lcrile heyetimizin yarın sabah şehri
mize dönmeleri beklenmektedir. Baş
Ycldlimiz.i büyük tezahüratla karşıla
mak için bir program hazırlamak il· 
zere teşekkül eden komisyon dün ti
careti bahriye müdüriyetinde toplan
mış ve programın esaslarını tesbit 
etmiştir. 

lçtimada C. JI. Frrkası nnrnma 
Rüknettin, belediye me.ktupçusu lla
lQk, Ticareti bahriye müdürü Zeki, 
Seyrlsefain işletme müdürü Durha
nettin, Şirketi Hayriye işletme mü
dürü Sadi, tüccardan Karaosrnan 
zade Saat beyler de bulunmuştur. 

Programın esas hatlarına göre 
frrka, belediye, Ticaret odas ı ayrı 
birer vapurla Başvekilimizi denizde 
kaı'Şll ıyaca.kl ardır. 

Liman, rüsumat, sıhhiye, poli, ee
nnf motörleri de Zeytinburununa ,ka.. 

dar gidecektir. Burada tanzim edil• 
cek krokiye göre vapurlar, motörlf'l'1 

sandallar yer alacaklardır. Bütiin 
limandaki nsait bayraklarla dona. 
nacaktır. 

Şehir heyetini götüren bir motaı 
belediye hududu olan Yeşil.köye ka
dar gidecek ve burada şehir heyeti 
Egeye geçerek Paşa Hazretlerine .., 
ta geldin diyecektir. 

Ege limana girince bütün vapur
lar düdük çalacaklardır. lsmet Pa.
şa Hazretlerini rıhtımda bir kıt'a u-
ker, muzika, esnaf teşekkülleri Ye 

halk karşılayacaktır. 
Programın diğer bazı kısımlan bu· 

gfin tamamlanacaktır. 

Bal an Konferansı 
Arnavut murahhasları reisi diyor ki: 

Balkan blrllğlnl çok istiyoruz,fakat evvalA 
ekalliyetler meselesi halledllmelldlr 

Balkan kon
feransına işti
rak edecek Ar-
naYUtluk mu
rahhaslan dün
kü Avrupa eks-
presile şehrimi
ze gelmiş, istas
yonda Balkan 
birliği reisi Ha
san, umumi kA-
tip Ruşen E~ref 
beyler ve ma
halli hilkfimet 
erkanı ve mat-
buat mümessil- Dftn gelen Amavoduk murahbamn tmsyoııda 
leri tarafından karşılanmışlardır. birliği ve Arnavutluk bayraklan 

Bu münasebetle Sirkeci istas- asılmışb. Perapalis oteline inen 
yonuna dlin bayrağımızla Balkan Lutf cn aagılagı ~ 



TİCARET 
VE.İKTİSAT HAYATI 

Dahili 1 
''e 

Harici Son 
Fransız baş 

vekili 
Muhittin Bey 

Baberlerl 
Japonya çe
kiliyor mu? Parise yeniden kavun gönder

mek için hazırlık yapılıyor M. Laval Vaşıngtona hare· 
ket etti 

Ankaraya seyahati Terkos 
ı,ue allkadarf deGll 

Ankara, 17 ( Vakıt ) - Vali 
Muhittin B. dün geldi. Kendi· 
ıile görUştüm. Dedi ki: 

Amerikanın cemiyeti akvam• 
daveti 

Parise gönderilen kavunlarımız 
çok rağbet görmektedir. İhracat ta
cirleri diln (Ofis) te toplanmışlar ve 
bu hususta uzun uzadıya görü§müş-

lerdir. Yeni ihracat için ha:r:ırhk ya. 
pılmaktadır. 

Amerika ve menşe 'ehadet• 
nameleri 

Amerika hükCimeti bir kararname 
ile bazı ithaiat eşyasının menşe'i hak
kında konsoloshanelerden alınmnsı 
kap eden men~e şehadetnamelerini 
kaldırmıştır. Bu meyanda, kuru mey. 
' 'a, incir yaprak tütün gibi bizim ih
racatımrzı teşkil eden bazr maddelc>r 
Yardır. · 
Suriyede bu§day un11ndan 

alınan lthallt resmi 
Suriye Fevkalcide komiserliği buğ-

]erinin sesi: 

day unundan alınmakta olan ahaJU 
resmini arttırmıştır. Buğday ithalat 
resmi yüzde 30 dan yüzde 40 a ve un 
resmi yifzde 40 tan yüzde 50 ye çıka
rılmıştır. 

Berezilyanın gUmrUk tarifesi 
İngiliz lirasının sukutu üzerine 

hadis olan Yaziyeti müteakip Brezil
ya hüktlmeti gümrük tarif e~inde bazr 
değişiklikler yapmıştır. Yeni tarife 
22 teşrinisanide mer'iyet mevkiine gi· 
recektir. 
Esnaf cemlyetlerl toplandılar 

Dün sabah şehrimizdeki e~naf <>e
miyetlerinin umumi reisleri ticaret 
odası salonunda toplanmışlar ve 
Cümhuriyet bayramrna ne şekilde iş· 
tirak edeceklerini kararlaştırmışlar
dır. 

Paris, 16 ( A.A) - Sabahleyin sa. 
at 8,10 da l\f.La·uı, refakatinde Fran. 
sız heyeti ve kızı bulunduğu halde 
Vaşingtona gitmek üzere Havre'e 
müteveccihen Paristen ayrılmıştır. 

.Mumaileyhin hareketi esnasında ke
ı:-if bir halk kütlesi hazır bulunrr.uş 
,.e kendisini alkışlam ıştır. Parfste 
bulunan bütün nazırlarla diğer bir 
takım zevat, başvekili teşyi etnıişler· 

dir. Amerika sefiri M. Edge ile 
müste~arlardan M. Ca thala n~ l\f. 
Claudel M. Foulon, Havre'e kadar 
kendisine refakat edecektir. 

Mile. Larnl, ajans Havas müdür· 
terinden birinin kızı olan Mil. Guimi· 
er ve Fransanın Vaşington sefirinin 
kızı Mile. Claudel ile birlikte gitmek
tedir. 

Diye göz kırptı... y c devam etti: MUhlm bir mUllkat 

Bazı meseleler hakkında ve
k lletle temas etmek Ye villye· 
tin belli baıh itlerine dair iıa· 
hat vermek için geldim. Terkos 
hakkında verilen kararı gazete
lerde okudum. Seyahatim terkos 
meselesile alAkadar değildir. 

Feci bir kaza 
Ankarada bir adam bıçkı ile 

ikiye bölUndU 
Ankara, 17 (Vakit) - BugUn ml~Ji 

Tokyo, 16 (A.A) - Japon mehafi· 
linde Japonyanın Cemiyeti ak\1!111-
dan çekilmesi ihtimalinden bahSıedil· 
mektedir. Çünkü bu mehafil; Mançu· 
ri meselesi hakkında yapılacak ıntl· 

ıakerelere iştirake Amerikanın da· 
vet edilmesinde Cemiyeti akvamın 15" 

rar gö termesinden dolayı hayal in· 
kisarına uğramıştır. 

Hükumet namma beyanatta bu· 
lunmaya salahiyettar resmt bir za.t 
hükumetin Cemiyeti aknmdan çekil· 
meyi henüz düşünmemekte olduğunu 
söylemiştir. Bu zat Cemiyeti akva
mın iyiden iyiye dUşündUkten sonra 
Japonyanın noktai nazarının doğru• 

luğunu tasdik edecği ümidinde bd" 
lunduğunu da sözlerine ilave etmit
tir. 

Amerika daveti kabul etti 
Vaşington, 16 (A.A) - Amerika 

Gırç ... Gırç ... Gırç... - Mnruzatımdan eski ~ilrin bu- Cenevre, 16 (A.A) - İngiliz hari· 
• • • • glinküJere çok faik olduğu iddia olu- ciye nazın L<>rd Reading· He ltalya 

- Kuzum bu da nereden hatırını- namaz .• Alemde her şey inkılabın te- hariciye nazırı M. Grandi, Cenevrede 

görülmemiş bJr kaza oldu. istasyon
da Ali Fahrinın deposunda biçki ma
kines;nde çalışan l\lalkaralı Nihat, 
odun ıceserkt'n bıçkının testeresi par· 
Ç1llanmış, büyük bi" J'ar~a zavallıyı 
ba§ından göğsUne kadar ikiye ayır. 
mıştır. İstasyon komiserliği hadiseye 
vaz'ıyet etmiş, milddeiumumilik tah
kikata bqlamıştır. 

Kazanın; ustası KAmilin dikkat· 
~izliğl yüzüRden vukua geldiği anla· 
şılmış ve KAmil tevkif .-ttilmiştJr. 

hUkQmeti Cemiyeti akvam mtclisinill 
Mançurı ihtil3.fr hakkında yapacafl 
mUzakrelerde bir mUnıessil bulun
durması için Cemiyeti akvam tara
fından vuku bulan daveti kabul et· 
miştir. 

za geldi?.. Demek artık erbabı fen- slri altındadır.. Li~an n edebiyat Beary otelinde uzun müddet görüş. 
ne dahi soruyorsunuz: Şiir okur mu- da böyle olmak lazımdır.. Bugün müşlerdir. Bu mülakat esna!lında iki 
Sunuz? Roman okur ., ı• h n nazır bevnelmilel başlıca meseleler . .. musunuz. a •eysi tarzında yazılmqı bir eser ne .; Yeni sene bUtçesl etrafında 
hah hah!.. okunuuurrr .. ve ne de takdir edilir. hakkında fikir teatisinde bulunmuş- tetkikat 

Besim Omcr Pıısanın omuzlarım Ol b'I• k' b .. k"" • b 1 }ardır. Başmuharrirlmlzln 
~ a ı ır · ı ugun u eş 3r aıı arına Ankara, 17 ( Va'-ıt ) - 932 

kaldırarak, ne SCVimJi, ne g{ize] bir ımııumıııımıııı111111ınunınaııt111111tn--.uumuı1nmmmıı111nn11nııııımnunııu K seyahat nottan 
hoş görünmesin.. Fakat muhnkkak bunun için müracaat yapılmamıt· bütçesinin ihıai malumat ve ra· 

gülüşü var! .. Ye .. dikte ettiriyor.. J b" d k' b ·· 0 an ır şey var ır 1• ugun muva- tır. kamları haıırlanmamı•tır. Bugün [Ü5t tarafı I inci sayıfada ) 
- "İhtisas .. Virgül - Şah.c:a .. Vir- f k ·· uı · b' ı h"' Y ' .. gor mıyen ır ÇOK şey yarın us- Mehmet Koniçe bey, ekalliyet· gelen muhasebat umum müdürü bin ton, sürati (21) mildir. Sekiz gilll" 

gül - inne .. Virgül - Zamana ait ol- k b t h 1 nu ·a u e maz ar o ur... ler meselesinin ve dig" er mesele· Faı'k B. maliye vekilı'le uzun de 1talyadan Ne,-yorka giden bu ,,.. 
doğu cihetle .. Her eseri san'at da - p H ı · R k 

k ] a~a azret erı... oman o ·ur lerin İstanbul konferansmdtı hal- boylu go"rOştü. Bu temasın bu"t- purun içersine giren bir kimse sası. 
Baş a tür ti tesir etmPk icap eder... ., 
Nokta - Şiire karsı... Muhabbetim musunuz.... ledilebileceğine kani misiniz? Su- çe etrafındaki tetkikata ait ol· )erce dolaşmakla muhtelif taksima.tt' 

~ - Vaktlle okudum.. Okumadım aline: nı yine bitiremiyor. Bu adeta sen-at 
"Ok eskidir .. Nokta - Zaten bizim gı'bı' dugu· tabmı'n edı'Jı'yor 
~ değil .. Hem de ecnebi lisanında olan· - Zannetmiyorum. • bir şehirdir. İçinde kamaralar ars-
Yaşça ilerliyenler .. Bitt:ıhit.. Eski •u. 1 Tasfiye edllmemı, mayi ıt ~ arı okudum ki lisanım · ileri götür- Cevabını yennis.tir. sında yolcuların telefonla konupb " 
aramızın .. VirgüJ - Udebamrzm .. . Asa mahrukat __ ,, 

sün diye Dodenin a..~arını, Jan Jak oı~er murahhaslar da bugOn meleri için bir telefon santralı te-
rile mütehassis olurlar .. Nokta - ı:ı Ankara 11 ( Vakıt) Ham Ru~sonun şarka müteallik y:ızılarını. gelecekler ' - olunmuştur. Yolcular için her tüt• 
Zaten tahsilimiz zamamnda.. Edebf- t f' d'J · tr l · t ır.. Jül Simonun, Zolnnın kitaplarrnı Konferansta ınuhtelif Balkan ve 81 ıye e ı memıt pe O' sır ' lü alit ve vesaiti havi jimnastik, t•" 
yatla ... Virgül.. Türk Ji~anile .. iştigal hepsini -okudum .. Aşku alı1kaya müte- hükU.metlerini temsil edecek di-

1 

linit sıibi mabrukatı.:mayiayi ma- lence yerleri olduğu gibi büyük J>İ 
ederken .. En ziyade .. Sevdiğimi7. eser anık e"erlerı bilhassa severim.. ğer murahhas heyetlerin hepsi en iyede derecede cıuı~ ı-ıuı.'!Jare ı ~ .. "".. ~· .,_ ""'""" D"Y' 

lH IP.iiy :i!ı ulu · l\enı·ıJ .. Virgül - Zi· .Fakat. birdenbire pi~man oldu bu- bugün §ehrim:ze gelmit ole.cak· feti olmıyanların meı'nleketimiıe bir havuz vardır. Bu ~emi, mü tah-
y:ı •. (.liya Paşa "yaui) ,.e sair gibi fide- ·ı be be ·· b' k' ı c-1' nu söylediğine... Iardır. ithali menedilmi•tir. demlerı e ra r uç m ış! a a 
baum •. Vı~iil - Şuaranın asarıydr... l h Y k d b'. ilkt"" - Kuzum, rica ederını ... Diye te- Bulgar ve Yugos avya mura • Hususi ldarelerln bUtçelerl a ar uy ur. 
J\oKıa-,. taşlandı .• Bu cümleyi - bu ~on cüm- hasları bu sabah on buçukla kon- Ankara 17 (Yakık) - Vergi Bununla beraber ltalyanlar bu b·il-i 

Pencerenin önünde hirnz durdu.. ' · 1 d •· f leyi yazmayınız.. Nemize lazım .. Aş- vansiyonelle, Romanya murah· k ı d 1 t 'lit yüklilkteki transatlantık eri e .-a. 
Tülü araladı .. Yoldan ~eçenleri sey- 1 .. l d , anun arın a yapı an enıı .. .. ı ş· d. d h b" .. k bır 

t i So d ku alAka bahsini hiç kurcalamıyahm.. hasları da vapur a oğ e en ıonra dolayısile bütrelerinde tadilat gormuyor ar. ım 1 a a uyu ..... 
re t •• • nra, evam etti .. Faknt :ır- l ki d' R 1 • ğ b ı tardır Henıı" Besim Omer Paşaya bizim roman- ge ece er ır omanya mura ı~ l h t 'd l · b"t vapur yapma a aş amış · 
tık dikte ettırmiyordu.. Coşmuştu cılardan kimseyi okuyup okunıadı~ı- hasları Pera ~alas oteline, Bulgar yl ar:>ı at D d'uksuad'lı arke erın d u çe- tezgahta olan bu yeni transatıant~i1' 
ideta.. Bir hamlede sö .. ·Jeyı'verdi •. • erı as ı e ı ere pey erpey . b k u ·ı fp 

"' nı sordum.. Bizden de okumuş.. Sa- murahhasları Kontınantal oteli· . . y • • , ·apurunun ıki uçu • Ç mı yon 
O zaman en ziyade okunan n~rü- mi Paşa zade Sezai beyin "Sergil- ne, Yugoslavya murahha11ları da maballerıne teblıg edılmektedır. Uz Hrasına mal olacağı söyleniyor• 

nazm, asar. ntanperverane yazılmış zeşt,, ini biliyor.. Ahmet Mi-tat efen- Pera palas ve Novotni oteline ine- Yeni yapılan yollar kanunu Atina seyahati notları 2 
olanlardı... Kanları daha srcak, da- dinin eserlerinden pek hoşlanrrmış.. ceklerdir. devlet şu~a•ına. . Saturniyanın bir buçuk misli hacirnd• 
ha çevik (Kan da çevik olmaz ya, K 1 K • .. ssese • Ankara, 17 (Vakıt) - '\:enı yapı- olan bu vapurun en mühim hir husıı· 
neyse .. ) olnnlar elbette vatanpervera. Hele Ilüyüük .. Namık emal u ro- k f arnecı ~uek • 51 tn~ı:nına lan yollar kanununun Şuraca tetki- siyer üzerinde tahlisiye tayyarele-

.. a 1 1 . (" h t b ib' .. manları!... on erans muza era.ını a ıp e· ı.· d . d'l' B eclis ı r 
nf' .;" zı an eser erın 'a u u g ı cı.· • • decek olan M. Balokk da bugün 11\ıne evam e ı ıyor. u sene m . Ti bulunması olacaktır. Şayet . ht 
sarın diyelim .. ) Büyük bir gençlik kUt Aynhrken, paşa elimi sıkarak gelecektir. ten çıkacaktır. hangi bir ifet ve arıza neticesınd• 
lesini ne kadar merbut kılacağı her· l'k i kil" kulağıma fısıldadı: Beynelmilel sulh bürosu murah- M. Makdonaldın nutku Yapur batmak tc.ı ı es ne muuz 
kes~ mallimdur. h 1 b ,ft Jet 

Maruzatımdan.-- _ Yukardaki ricamı unutmıyacak- haslarmm ne gün gelecekleri he· yarıda kald· hrsa yokuların aya 1 u -yyare 
Durdu .. o sevimli kahkaha.sile tek- ıınız dt'ğil mi? nüz belli değildir. Londra, 16 (A.A) - M. Mac Do· ile kurtarılacaktır. 

H Yunan gazetecllerl lstanbullu nald evvelce meb'us rıktıg· 1 Seaham Monvalkone esasen 'l'riyeste ~ 
rar güldil: - Emin olabilirsiniz Paşıı azrtt- :ı ,. 

meslekta,ıaranı ziyaret ettiler intihap dairesinde intihabat mücade- civarı Avusturya - l\lacari!iıtana mt. 
- Şimdi biraz kollamak lbım! leri ld y d bU Uk bıf -===================-== -= Yunan murahhas heyeti reisi lesine başladığı tarihten beri ilk de- but o ugu zamanlar a Y i 

heyet Arnawtluk sabık hariciye ye varma.mıza engel teıkil eden M. Papanastasyo dün Matbuat fa olarak bagiin Shotton köyünde bahri inşaat mahalli idi. Fakat harb 
naıırı ve Londra sefiri Mehmet minileri ortadan kaldırmak li.- cemiyetini ve vilayeti ziyaret et· söylemeye başladığı bir nutku ta- umumi neticesinde ~uraları ltal>:~y~ 

b 'lh mı'•t"ır.. mamlamaya muvaffak olanıamı.cıtır. geçtikten sonra faşıst İtalyan huk4 
K 'çe beyı'n rı'yas t' d d k ' zımdır. Bu ma· nilerden ı assa -r: ,, • onı e ın e 0 uz Yunan gazetecileri dün •ehri M. Mac Donald ahalisinin çoğu ma. meti bu bahri inşaat f abrikaları 11 .. 
k. 'd' o·.. hh 1 ekalliyetler meselesi en mühim- İ ı dlı ışı ır. ıger mura 81 arın ' gezmişler ve · bazı 7.İyaretlerde den ameleainden ibaret olan bu köy- büyük bir inkişaf vermiştir. ta ya 
•!İmleri şunlardır. midir. bulunmuşlardır. Misafir arkadaı· de nutkuna başlar başlamaz dinliyen- bulunan diğer şirketle ile beraber 

Bedri Peyam, Malik Pu--ti, Balkan memleketlerinde ekal· larımız akşam üstü gazete idare· Jer arasında ıslık sesleri, takbih se- bu müesseseleri birleştirerek te1'ı 
r- liyetlerin hukuku tanınmadıkça d tb ytik ı ba 1 b ··k b' · :ı. t h Ji getlı"' Dr. Kemal Yuıufati, avukat Suat hanelerini ve bu meyan ama a· dalan se meye ş amıştrr. Baş- fakat Uyu ır şır~e a ne 

bir Balkan itilafım kat'iyen ka· ı d" tk d b f b "k ı rdf Aslan, Ihsan Sibohova, maliye aınızı da ziyaret etmit er ır. vekil nu unu yarıda bırakmaya mec- miştir. Ayni zaman a u n rı a 8 
1 mutahassısı Ziya Beyleri, Leo· bul edemeyiz. Bulgar mUrahhaslaranın bur olmuştur. Mamafih höyden ay. tayyare n lokomotif imaline mah!!111" 

nida Naçi, Reveran Patırkert Fıt· Balkanlarda ekalliyetler ıstı· muhtaraaı rıldığı sırada samilerden birçoğu ta. vesait ,·ücude getirllmiı:otir. l\lon"3
" 

ta. :::ı:eçkint:J:;n.:=~~!li~:~ebya~: Sofya, 17 (A.A)k -d- :a~a~ rafından alkışlanmL,tır. kone inşaat tezgahlar.ın.da çalı~";. 
Heyet azasından Arnavutluk :J' konferansına iştira e ece u • Edlson BIUyor melenin miktarı altı hını geçme · e 

kadın birliği mümessili Emine lamaz. Fakat zannediyorum ki gar heyeti murahhuaıı ko~feran- Vest - Oranj, 17 (A.) - Neşredi·. duğu nazarı dikkate alın.ırs~ ~u t~ 
Toptani H. ekalliyetleri olan memleketler bu sa bir muhtıra verecektu·. Bu ıen son raporda Edisonun ta.bil ve sa· sisatın Yüs'ati hakkında bır fıkır ed f 

. I hukuku tanımanın umumi menfa· muhtırada bir Balkan fetleraıyo· kin bir uvkuya dalmııı:ı bı'r ı·n~anı an- nilebilir. Monvalkone hngün ahali• 
Arnavutluk matbuat mümeHi i kt d ld .. k d ,. l .; -s " f 1111ıı• at no asın an o ugu a ar nunun teessüsüne yegt>-ne enge dırmakta olduğunu ve en yakm akra.. yalnız vapur, tayyare, lokomoti 

Nebil Çıka bey konferana 'nüza· kendı' menfaatlerı' noktasından d k 11· ti meıelesı' 1 1 bü "k 1 · -.... Jtirdell 
b te•kil e en e a ıye er basının başucunda beklt'mekte bulun- li ile meşgu o an yu ur '.:"' 

keratını takip etmel< üzere u· d I" 1 ld .. 'h t t k :J' k · ı ı aıt'" a uzumu o ugunu m ayc a • mevzuu bahsedilece tır. duklan kavdedilmiştir. ibarettir. Bu tesisat fa~lst tay 
günlerde tehrimize gelecektir. dir edeceklerdir. u K ı .; f k bil' t' f öetete11 

Balkan konferansı • • n n Yeni Alman kablneal iktısadi inkişa a ıye ın g 
Heyet reisinin s8zlerl Biz birlik hakkında diğer mu· tebllOI Berlin, 16 (A.A) _ Brilning kabi- en canlı bir delil olarak göstcrilebi11'r 

Heyetin reiıi Mehmet Koniçe rahhas heyetler tarafından yapı· lıtanbul, 17 (A.A) - Balkan nesine ademi itimat takrirleri, 270 Harbi umumiden sonra nıerktS 
])ey dün gazetecilere !U beyanat· lan tekliflerin hiç birisine itiraz konferansı U. Katipliğinden teb- muhalif ve 3 müstenkif reye karşı Anupanın siyast taksimatında vuktl~ 
ta hulunmuıtur: etmiyoruz. Ekalliyetlerin hukuku liğ edilmittir: 294 rey ile reddedilmiştir. gelen tahaHül1er Triyestenin iktısad 

-Balkan birliği fikTine, Bal· tamnıın, diğer şeraiti gözümüz İstanbulda bulunan ve adresle· n ticari faaliyetini .c:arsmıştır. sıı· 
lianlann en küçük memleketi o· kapalı olarak imza ederiz. ri bizce mazbut olmıyan meb'uı Matallab çaı111yorlarl nunla beraber gerek Triyestede, ge-
lan '.Arnavutluk Balkan memle· Fikrimizce Balkan misakı ekal- beyefendilerin ailelerile birlikte Darülfünun emini, kanun çıktıktan 50 rek civarında ltalyanlar tarafrıtd•11 

lietlerinin hepsinden ziyade ta· liyetler meselesi halledilmeden gerek konferansın 20 teırinievvel giln 50nra, darülfünunu teklmü\ ettir· yeniden yeniye imarat eserleri ,.(ieıt· 
raftardır. Böyle bir birliğin iktı· mevzuu bahıolamaz. salı günü Dolmabahçe sarayında mek içtn bir rroje yapacaklannı de getirildiği görülUyor. HarPte" 
aadi, ıiyasi noktai nazardan lüzu- Türkiye ile aramızde ekalliyet· saat 10 da yapılacak olan açılma söylemişti Mnra limanın faaliyetine anz otan te-
muna kaniiz. Arnavutluk halkı ve ler ımeseleıi hakkında hiç bir ih- merasimini, gerek 23 teşrinievvel nakuza ra-1'men nüfusunun azal1"11

" 
bö ı d Tam 32 gUn geçti 5 bd 

bü]dimeti de ··ye Ü§Ünüyor. tilaf yoktur. Buradaki Arnavutlar cuma günü gene Dolm~bahçe sa- ması, harpten e\·vel olduğu gf.bi d-
Fakat bu birlik fikrinde ıamimt kendi evlerinde gibi yatıyorlar. rayında saat 22 de verılecek ha· llt\t bir ses. bir hareket yok! acaba gtin de Triyestenin iki riiz e11i hın" 
hareket etmek ve adalet. mütavat Yalnız mektep meselesi halledil· loyu tetrif buyurmahırı rica olu- bu!stikbal ı;iga~ının hududu nerede ? fusu bulunması ihtimal ki bundandıf· 

llllıiıiiı ..... .-.ıll~~~i~·t~j~nı~•~e~tm~elı:~v~e~a~a~~o-~~m.~lllilti~·~·r~.!M-~IDA~f~ih~z~a~n~n~e~den~em~~ma~~:..._~~~~----------~----------- .Jkluıcet A""' 
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Meclis reisimiz bu 
sabah Ankarada 1 a 1 D 1 D B a b e r 1 e r 1 1 Acll~~:ntinllnin 

~--------------------------------------------~------------.... davaları Klzım P4. l•ta•yond• maarif 1 s p o R ' 1 Garbi T rakyada 1 1 ~oliate 1 
vekili ve meb'u•ı•r tarafından ~-------=------ b d 1 . 

te•Y1 edlld•. . Yunan muhteliti ay mü a ele iş eri Bir kadın tabanca 
Büyük Millet Meclısi reısı Ka-

2:rm Paşa Hazretlerile Cümbur Reis- SODUDda geliyor Murahhasımız Fuat Beyle ile VUruldu 
liği Umumi kAtibi Tevfik ve Aydın Yunanistanın en kuvvetli ta- Yunan murahhası şehrimize 
meb'u8 u ReŞit Galip beyler dün ak- eeldller 81 k k 

k mi ından bulunan Olı.mpı"ya Gu··m ··ıc· t li 1• _, 1 k . r oca ayrı va•adılı arısını ~amki trenle Ankaraya hareket et- ı ar · - u ıne a müuauf' e ·omıs- ' ... 
kosl Atı·nakoı ve Evonis takımla· yonu •ru··rk mu hh . I•' . t b ·ı yolda giderken vurdu mişlerdir. ra a..--ı ua e\ e o·· h ş b .. d b" 

Meclis reisimiz Haydarpa~ istas- nndan mürekkep bir muhtelitin Yunan murahhası M. ınorides d.ün un saba e remının e ır 
yonunda Şükrü Naili Paşa ile Maa- bir kaç ay evvel ıehrimize gele- şehrimize gelmi~lerdir. kadının ağır surette yaralanma· 
rif vekili Esat, H. Fırkası umumi k Fuat bey dün bir nıuharririmızc sile neticelenen bir hadise ol-re mubtelitimizle maç yapmaaı 
katibi Recep~ vali mua' ini Fazlı, be- şu izahatı vermiştir: mtıştur: 

· · · · H kararlaşhrılmıı ve bilahere bu ledıye reıs muavını amit beylerle, - l\lurahha.s h<'yetin1iz reisi Şe,·- Guraba hastahanesinde dakti· 
ı ta bulda buluna b' ı temas tehir etmi~ti. Son gelen k' b d ld ~ · · 1 s n n mt" us ar ve di- T ı ey en a ıgım emir iızerıne ge - lo Fikriye hanım, sabahleyin saat 
ğer ze,·at tarafından teşyi ediJmiş- haberlere göre Yunan mubteJiti dim. Gelişimin sebehi vaziyet .hakkın-

8 
lO d 

tir. ay sonun da gelecek 30 Teırini- da istenilen malumatı ,·ermek ve ye. , a evinden çıkıp hastaha-
Meclis reisimize aileleri refakat et- evvel ve 1 T eşrinisanide iki maç ni talimat almaktır. nedeki vazifesine giderken, bir 

mektedir. yapacaktır. Garbi Trakyada ctabli vesikaları miiddettenberi ayn yaşadığı ko-

Maarif vekili Esat 
bey şehrimizde 

Vekil B. bogUn tlzyolojl labu• 
r•tuverrnın açdma resminde 

bulunacak 
Maarif vekiJi Esat bey dün s:ıbah 

Ankaradan şehrfm'ze gelmiş. istas
yonda meb'uslar, maarif erkanı ve 
diğer bazı zevat tarafından k:ırşılan
mıştır. 

Esat bey Darülfünuna gitmiş. E
min beyle görüştükten sonra Hu
kuk fakültesi birinci srnıf1nı ziyaret 
etmiş, Ahmet Reşit beyin dersinde 
bulunmuştur. 

Vekil bey öğleden sonra t~krar 
Darülfünuna gelerek Edehiyat fakül· 
tesi derslerinde bulunmuş, gece de 
Galatasaray lisesini ziyaret etmiştir. 

Esat bey bu sabah Tıp fakültesi 
fizyoloji IaboratuYarmın açılma res
minde bulunacak ve U~kUdar cihetin· 
deki mektepleri ziyaret edecektir. 

Vekll bey dün demiştir ki: 
- Tıp fakültesinde yarm on bu

çukta açılacak olan fizyoloJt müesse· 
tıMinin açılma merasiminde bulun
mak kin geldim. lstanbulda butun
uıii.tnııan bll~htade bazı maarif mü
eı.eselerimizl ve bilha.."8a muallint ye
tiştiren mekteplerimizi ziyaret ede· 
celim. 

Darülfünunda hukuk usulü ve k
timafyat derslerinde, erke!~ mualli~ 
mektebinde de bazı df'rslcrde bulun
dum. Talebenin ve hoca ]arın me~ai
ıı;inden memnunum. Pazartesi günü 
Ankaraya avdetim muhtemeldir. 

Büyük Millet Meclisi, Darülfünu
nun tekemmülü esaslarım ihza1· et
mek üure Anupadan nıutaha<>Sıs 
telbi salahiyetini vekı\lete verınisti. 

Rus futbolcuları da tevziatına bitmiştir, dc:1ilebilir. Şim- cası Hasan efendiye tesadüf 
diye kadar vesika alanların miktarı etmiıtir. Hasan efendi henüz 

gelmek üzere ıoo bini bulmuştur. anlaııJamıyan bir ıebepten ta-
Moskovadan gelen bir habere Garbi Trakyadaki mfü;lümnn etab- b 

göre Rus sporcuları futbolcula- IiJere ait ve Ankara n:uahedesine anca.sile Fikriye hammın Ozerine 
nmu:a iadei ziyaret için ıebrimi· merbut listede gö~terilen emlake mu- bir el ateı etmiıtir. Çıkan kur· 
ze gelmeye hazırJaamaktadar. kabiJ ''erilecek ı:;o hin Jira tazminat ıun kadıncağızın sağ tarafına iaa-
Gelec:ek ekipi teıkil için sövyet tevziatına başlanılmak üıeredir. Bu- bet etmit ve ağır aurette Y.•talamış· 
ve okrayna futbolcuları He R. S. rada bu işle de ıneşgul olacağım. . tır. Hasan efendi vak'adan ıonra 
F. R. R futbol takımları arasın- . Gar~i Trakyada etabli Türk.Ie~e kaçmışbr. Yapalan tahkikata 
da yapılacak marları Moskova ai ıtd v~ ışgallal~ında bulunan eml:~kınt göre carih Ankarada oturmak-

~ a esı mese esı şayanı memnunıyc tadır p 1. d" •• 
ıpor alemi hararetle beklemek. bir safahya girmiştir. • 0 ıs gen ısını arayor. 
tedir. Bu maçlar Moskovada Bütün mesaimize işlerin bir an ev- Belediyede: 
Dnamo s!tadında yapılacaktır. vel bitirilmesini istihdaf eden bir veç- 5 fi 
Atlnada aldıaımız neticelerln he verdik. m YOD)Uk bfr 

kat't tasnifi 8 .., 1 i arsa davası 
Attna olimpiyadında her mil- ogaz ar kom S• B 1 d" d 

d 
e e ıyeye evredilen mezar-

letin aldığı det"ecc ve puvanlar yonun a hklardan dolayı bazı müusesat 
tesbit edilmiştir: Yunanistan 153 Romanya hUkOmetl tarafından b d ı 
Sırbistan 1] 3, Romanya 84, Bul~ yapıl mı' bir prote•to yoktur ele iye ve bazı mOeaseaat 
garistan 27, Türkiye 22 puvan Boj!;azlar komisyonu tımumf kı\tipliğinden aleyhinde dava açmıılardır. Bu 
Almışlardır. Geçen seneki pu- Komisyonunun geçen çarşam· davaların emlibimi Ayaspaıada 
venlar ise şu mikdarı gösteri: ha gOnü içtimaı esnaıında Balhk mezarlık yeri için açılmııtır. Ön-
yordn: d~nizindeki Rus harp gemileri· ce mezarlık iken buıün birçok 

Yunanistan 17 3, Ramanya 74 nm Karadeniz Rus donanmasına büyük apartmanlarin inıa edilmiş 
Sırbistan 73 Bulgaristan 48 Tnr: iltihak etmiş olmasından dolayı olduğu bu yer bir müddet evvel 
kiye 29. ' güya Romanya hükurneti tara- Ayaspaıa vakfı mUteYelllsi tıra· 

Bu neticeye göre atletlerimiz fından vaki proteıtolara ittila flndan satılmııtı. Şimdi belediye 
geçen senekinden daha· az pu- hasıl etmiş olduğuna dair u Jur- bu arsaların kendine devredil-
vanl Ö" n ı ·~ nal d'Oent,, cr"ı:etesinin 16 a unm !il o maKtad1rlar. ••· · t ı : t d" A 

GD y te · · l 1931 ·l'.ı· ü h mesını ıs eme" e ır. r-re, teşvik mUsabakalart frınıevve tarın ı n s a· 
Önümüzdeki Cuma günü saat smda münderiç fıkra milnderi- saların mecmuu kıymeti S milyon 

13 le C. H. F. Beyoğlu kaza catının hiçbir veçhile hakikata lira tutmaktadır. Davaya üçüncü 
merkezindeki idman salonunda m.ukarin olmadığı bildirilmekte- hukuk mahkemesinde bakılmak· 
senenin ilk teşvjk güreş müsa· dır. tadır. 
bakesı yapılacaktır. Bu meyanda PataloJI kongre•i dalıldı Her ay toplanan varidat 
1 ?~9 ~ l 930 seneJerinde mın•aka Cenevede toplanan beynelmi- Dahiliye vekAleti belediyeye 
bmncılık müsabakalarmda dere· Jel Pataloji kongresine iştirak gönderdiği yeni bir emirde, her 
ce alan kıymetli güreşçilerimize eden doktor Tevfik Salim paşa ay toplanan varidahn vakıt ge-
maoalvalar da tevzi edilecektir. şehrimize avdet etmiştir. çirilmeden vekalete bildirilmesi, 
Sıhhıyede Kongreye Tevfik Salim paşa- buna ait cetveJlerin ve izahatın 

dan başka doktorlarımızdan nihayet ikinci ayın beıine kadar 
Hamdi Suat, Sedat, Riza Abut, mutlaka gönderilmeaini, bu emre Bu salahiyet üurine mııtahassı~ ;el- Sıhhat mUdUrlJ Ankaradan geldl 

bi için İsviçre hükumeti nezdinde te· Istanbul sıhhat müdürü Ali 
şebhüste b~lunulmuştur. Rıza B. birkıç gün el'vel Anka 
. Tıp fakultesi muallimlerinden Rn. raya gitmişti. Ali Rıza B., lstan

sım Ali bey Devlet Şuı·asına n veka- bula ~önmcıtür. Ankarada ve
lete müracaat etmişti. Vekalet nıc· klletle sıhhat itleri etrafında 
f!leleyi Darülfünundan sordu. FaJmt görüşmüıtür. 
henUz cevap ,-erilmedi. ::="::':":::==r.~==:====~== 

şında olan Mehmet geçen ha tta 
iz mirde 

bir 
yakalanan 
casus 

.~~mil' ırazete-lerinin haber ver
dı~ne g6re orada yakalanan 
E!ıvanh Mehmet isminde fiipheli 
bır adam zabıta nezareti altında 
1ehriıniıe gönderilmiştir. ~O ya-

lstanbuldan izmire gitmişti. 
Şu~.he . üzerine tutulmuş 

ve uzerıne muhtelif hü
kOmetlere ait pasaportlar bu
lunmuştur Mehmet bir hükiimet 
namına c.asua'uk ettiği ve Istan
~~lda te mas ettiği adamlar1n 
ıaımlerinı itiraf etmiıtr. 

• 
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_ Herhalde evinde olmalı. 
_ Yok. Oradan geliyorum. Bir 

ay evvel taşınmış. Bana verllen maıti
mata göre de buraya gelmiş. 

- Ne münasebet? 
_ Kapı(:ı bana bir arkndaşiJe be

raber oturmaya gittiğini söylemi§ti. 
Ve tarifine nazaran sizin olduğunu
zu tahmin ettik. 

Sesil gülümsedi: 

- Beni evvelden • hiç görmeden 
nasıl oldu da bunu tahmin edebildi· 
niz? 

- Ben kapıcı ile görüşürken, kar
deşimin evine M. Piyer Dütriyö de 
p)miştt O sizi tahmin etti. 

- lııllNlliai de o mu .-&!'f!i 'l 
-Eve&. 

- Demek Suzan artık fabrikaya 
gitmiyor? 

. - ~idiyor. Fakat yalnız bugün 
gıtmemış haber d .. d ' e gon ermemiş .. 
M. Piyer de merak edip onu arnmay·a 
gelm~ 

- Maalesef M., hiç bir şey lıilmı· 
yorum. • 

- M D .. t · .. · · • u rıyo ı;ıızın gayet iy' ·ı . 
arkadaş olduğunuzu söyJ .'. . d ı ı \J 

_ Filh .· .. . U)or u. 
. akiica oyle ıdi anıma.. Hen 

fabrıkayı terke mecbur ld 
d o uın.. o 

zaman an beri görüşmedi4<_ 
And re, Sesile şüphe) i şüpheli ba

kıyordu, Sesi! devam etti. 
- Sonra babam hastalandı öld .. 

Ben de bir iş aramaya mecbur ~Jdu;: 
Çok mewuldum. 

Süreyya beyler ittirak etmiştir. riayet etmiyenlerin cezalandırı-
Türk heyeti kongreye Karaciğer Jacağını bildirmittir. Belediye bu 
haatalıkla11nda siröz denilen bas
t~hk hakkında bir rapor vermiı· e1Lri şube mlldOrlliklerine tamim 
tır. etmiştir. 

OtobUscUler m eselesl 
. Otobüsciller yarın Ankaraya 

bır murahhas göndereceklerdir. 
Murahhas Ankarada dahiliye ve
kaletHe temas ederek otobüscü
lerin belediyeden olan şikayet
lerini bildirecek ve aynı zaman
da otobüs talimatnamesi ahkA· 
mın1n hafiflendirilmesini istiye· 
cektir. 

- Fakat bu g·· ·· be . oruşm~meniz için bir 
se P teşkıl etmez. Bilakis .• 

- O da çok meşgul<tu·· B k 
t · ana m~ -
up yazdı. Hasta oldtı•-Punu .. 1 d. 

Sonra bir daha kendi:-;irıi ,.,. .. soyd~ ıM 
p k' . ,,,orme ım. 

- e ı, sız de ona nte-ktup yazma
dınız mı? 

A.ndr~- ~esile di~katle bakıyordu. 
Temız yuzu. açık gozleri, kendisini o 
kadar müteessir edi) ordu ki: 

- Matmazel, dedi, Siz benden bir 
şey saklıyorRunuz .• Herhalde söyle· 
mek istemediğiniz bir ı;;ey .. 

- Emin olunuz lo bir şey yok 
efendim. 

-Kardeşim sizin dostunuzdu. Bü
tün gün beraber imişsiı:i z. Sonra bir
denbire ayrılıyorsunuz, babanız ölü
yor" Miişkül bir vazi:rete kahyorsu· 
nuz.. Kardeşim o ka<la.. filesof mu 
oldu ki sizi ... 

Sesil kıpkırmızı kesildi: 
- M&.yö, dedi, bütün kallahRt 

~nim.. Asıl ben... 1\1. Dütriyö si7.e 
&oylemedi mi ki-

Mahallelerde temizlik itleri 
Belediye sokakların ve bilhas

sa mahalle aralanma temiz bu
lunması kirletilmemesi için ma
halle muhtarlan ile bekcileriade 
tenbihatta bulunmasını kararlaş· 
brmışbr. 

Vapur iskelelerinde inip 
çıkma merdivenleri 

Vapur iskdelvrine balkın inip 

- Anlamıyorum. 

- Fabrikada büyük bir kabahat 
olmuştu.. Beni itham '!!ttiler, ve kov
dular ••. Tabii Suzan dn. bunu duydu, 
o fabrıkada kaldığı içitı herhalde be
nimle münasebette bulun.ma.ııı kabil 
değildi .. 

Sesilin gözlerinden y~Jar akıyor-
du. Andre, büyük bir samnniyet 
içinde: 

- Muhakkak ki masumdunuz. de
di, kardeşim bundan şfiphe eden1ezdi. 

Bu sözleri o kadar "~dile sövte· 
mişti ki, Sesil elini uzattı ve: . 

- Mösyö, dedi, bilseniz beni ne 
kadar minnettar ediyorsunuz. Fakat 
Suzanı itham etmeyiniz.. Benim gi
dip onu görmem lazımdı •. I<,akat ce
saret edemedim.. Hakkımda ne dü
şündüğünü bilmiyordum.. Haksızmı
şım ... 

- Evet.. Fakat kardeşim hakkın
daki endişelerim artıyor. 

- Eminim ki sıhhattedir. Daha 
dün fabrikada defil miydi'! Herhal-

DDn neticelendi. Dav• ettlll 
biHUn gazeteler, beret etti 
İstanbul ikinci ceza mahkeme

sinde, mühendis Arjantinli Zeki 
bey tarafından şehrimizde muh
telif lisanlarda çıkan birçok ••· 
zeteler aleyhine açılan hakaret 
mahiyetinde neıriyat davası, dün 
neticelenmittir. 

Mahkeme, bütün gazetelerin 
beraetini kararlaşhrmışhr. 

',Bddırcın,, ın bir davası 
Istanbul ikinci ceza mahkeme• 

sind~, dün «Bıldırcın» mizah 
gazetesi aleyhinde, yeni matbuat 
kanununun neırinden evvel açıl• 
mış olan bir müstehcen yazı da· 
vaaının rüyeti son safbaaına gel
miıtir. 

Davada müddeiumumi Ahmet 
Muhlis 8., ceza istemiıtir. MO
dafaa yapılarak, karar verile
cektir. 

MUddeiumumT Kenan B. 
Mezuniyet mllddeli biten Is· 

tanbul ml\ddeiumumisi Keu'an 
B. dün makım1na gelmiı, Tazi
fesine başlamıtlır. 

Kendroaun lflls muamelltt 
Birinci ticaret mabkemeıiade 

iflasına karar verilen kumaı ta· 
ciri Kendrosun if!ls muamelitma 
iflas odasınca devam edilmekte• 
dir. Müfösin açıjı hakkında zile· 
redilen rakamlar, tahmine mOı· 
tenittir. Hakiki vaziyet, ancak 
ıilacakhlar toplandıktan ve iflh 
muamelesi bitip iflas bllrosu ta• 
rafından rapor verildikten ıonra 
belli olacakbr. 
Adllye mUate,annın tetklk•b 

Adliye mUıte~arı Ferit bey. 
dün de adliye dairesinde tetki
katma devam etmitlir. Tetkik•· 
tın daha bir müddet allrmui 
muhtemeldir. 

1 
Derslere ba,l•ndı - Dırlilf6· 

nun ve yüksek mekteplerde dünden ltlbı 
ren derslere h3şl:ınmışrır. 

Millet mektepleri - Ilazırlıklın 
bicirilmek üzeredir. Bu arıda muallim 
kadroları ikmal edilmlştir. 1 Tetrlnlsanl· 
de derslere lı:ışlanılacakor. 

DUnkU imtlh•n - Maliye müfet
tiş mul\·iııliği için diln Borsada bir im· 
tih:ın yapılmı,rır. imtihana dört genç 
girmiştir. Bunların imcihan evrakı vekalete 
gönderilecektir. 

Bonolar - Gayri mübadillere bono 
dağıtılnıısın;1 de\'ım edilmektedir. Doıya 
numaraları IOIO :ı kadıı olan allkadarın 
bonolan verilnıi~tır. · 

Gayri mübadillerden bir kısmı b~
mete olan lınrçl:ırının bonoları mahsup 
edilmesi için ceşebbüsatta bulunulmasını 

Sitemektedirler. .................................................... _______ _ 
çıkacağı merdivenleri gatteren 
livhalarm yeniden yapbnlarak 
asdırılması için Seyrisefain ida• 
reai belediyeye müracaat etmiı· 
tir. Yolculardan bir kıımı bu 
merdivenlerin ayrılmam.:ııı yli• 
zünden vapurlara yetipmedik· 
ferini şikayet etmiılerdir • 

de bir işi çıkmıştır. Belki yann itine 
gider. Tabii kendisini göreceksini!r. 

- lnşallah .• 
s~n tebessüm etti: 

- Benim, dedi, öyle h.isst kableJvu. 
kulanın vardır ki hiç aldıu:unam. ntı
tün gün Suzanı düşündilm.. Onun 
bana geleceğine emindim. 

Andre yarı ciddi, yarı şaka tama.at
ladı: 

- Onun yerine kardeşi geldi de
ğil mi? 

- Bu akşam kardeşi, herhalde 
kendisi de yarın gelir. 

- Zannediyor musunuz? 
- Eminim. • 

- O halde .. I,ôtf en kendisine :ıcf. 
resimi verir ml-.iniz. üç senedir ne 
kadar göreceğim geldi. 

Andre müsaade aldı, giderken. 
Sesil sordu: 

- M. Piyer iyi mi'! 
- İyi gördüm. 

(BftıutMJ. 
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Türkiye kömür memleketidir 

Bugilnkü ve yarınki ihtiyacımızı tamamlle 
tatmin edecek madenlerimiz var 

Yazan : Elektrik mUhandlsl Hasan Halet 

Bugünden itibaren (Kömür ve nıa
zot) mevzuu üzerinde elektrik ınü
hendi8i llasan Halet bey tarafından 
gönderücn bir tetkik yazuımın neş
rine başlıyoruz. Altı senelik uzun 
bir tetkik neticesi olarak meydana 
gelen bu yazı birkaç gün dcı·cu11 ede· 
cektir. 

-1-
Memleketimiz, arazimiz dahilinde 

bugünkü ve istikbaldeki ihtiyacmnzı 
tamamile temin ve tatmin edecek 
kadar zengin kömür madenlerine ma
Hk oJmakJa bahtiyardır. 

l\laden kömürü, memleketimizde, 
Bitumen, Antrasit, Linit şekillerinde 

mevcuttur. 
Türkiye kömür havzalarını şu su

retle ayırabiliriz: 
A} Anadolunun şimali garbisinde: 

Amasra ve Çınarlıda kömür ocakları 
faaliyettedir. 

Karadenizin ~hilinde millerce im
tidat eden kömür havza.sı, üç büyük 
dil şeklinde, Anadolunun dahiline 
doğru 32 ila 96 kilometrelik bir saha
ya. kadar imtidat etmektedir. Maa -
mafih, bugii.n ocakların istihsalatı, ve
saiti nakliyenin kolaylığından dola-
yı yalnrz sahil civarın:.. inhisar e~ 
mektcdir. 

Ereyli kömür havzasındaki kömür
ler, bal~ık, kireç~._., v~ granit ara
sında (Carlionifernuı:; Flora) şeklinde 
tabaka tabaka mevcuttur. Yapılan 

muhtelif sondaj ameliyatı kömiir ta
bakasının dokuz yüz i1fl bin metre ka
dar imtidat ettiğini göstermektedir. 

Breyli kömürünün kı11meti lıaruri
ycsi - Ereyli kömürü yüksek kıyme-Ereğli kömür havzası. 

ij) Anadolunun şimali 
Erzurum kömür havzası. 

şarkisinde: ti haruriyeye maliktir:. Ortadaki da

C) Anadolunun cenubu garbisinde: 
'.Akdeniz böğazı ve Izmir havzaları. 

D) Anadolunun cenubu şarkisinde: 
Van gölü. 

E) Trakya hanası 
F) Diğer havzalar. 
Ereyli kömür havzası: 

marlardan çıkarılan kömürler, yiizde 
otuz na. kırk gaz vücude getirecek 
maddelere \'e en aşağıdnki damarlar
dan çıkarılan kömürler de yüzde kırk 
beş gnz vücude getirecek maddelere 
maliktir. 

(Bitmedi) 

Bütün bu havzaların en mühimmi ~------------•111111ıı. 
Ereyli kömür havzasıdır. Burada ya. 
ıpı!an tetkikat bu havnlide, (2 mil
yar) ton kadar Bilumen maden kö
mürü mevcut olduğunu i pat etmiştir. 
Memleketimizin bugünkü senelik kö
mür ihtiyacı beş mil)on ton olduğu
na nazaran bu miktar üzerinden sar
fiyat yaptığımrz takdirde 400 senelik 
kömfirümilz mevcut olduğu anla~lrr. 

Maurice Chevalier'nin 

Melek ve 
Elhamra 

sinemalarına takdim ettiği 

Parisli kahveci 
Ereyli kömür havzası, gerek ucuz 

bir surette kömiir istihsaline ve ge- filmini seyretmekle temataki-
rekse deniz tarikile ve bu gün yapıl- ran bermutat bugün de öğle-
makta olan demir yollarımız vasıta.<:i- den sonra bot iki saat ge-
le memleketimizin herblr noktasına, çirecektir. 
kömü~ün .en kolay ve en ucuz bir su· Çilnkn, p ARiSLi KAHVECi 
rette nakline fevkalade müsait bir sa- filminde her şey şendir. 

ha te~l etmektedir. Er~;>li kömür ~-------------" 
havzası, bugün Türkiyenin bütün kö-
mür istihsalfıtının yüzde seksenini vü- ~--• Pek yakında 
cude getirmektedir. Melek sinemasında 

Ereyli havzası, Karadeniz sahilin
de, 1stanbula yalnız yü~ otuz beş mi
li bahn1ik bir mesafed'!n ba.,ıar ve 
yüz on mili bahri uzunluğunda imti· 
dat eder. 

Kömür madenleri. Ereyli kasaba
smdan üç mili bahrilik mesafede kain 
Köseağzmdan başlar ve Amasranın 
garbinde Cide noktasına kadar imti
dat eder. 

Bu madenlerin Paleontolojik ve Li
tolojik bir surette teşekkülatı üç kıs
ma ayrılmıştır. 

l:Çolo tabakası: Zonguldağm gar
binde bulunan Alacaağzı ocakları en 
aşağı tabakaya kadar 16 tabakadan te 
rekküp eder. 

Bu damarların mecmuu 18 nıetre
dir. 

Tablolan ve musikisi 

Dünyanın bütiin güzelliğini 
mündemiç muanam film ••• 

Bir harikadır. 
2. Westphalicn tabalrn.sı: Zongul- ~-------------, 

dağın cenubu garbisinde ve üç mil 
mesafede bulunan Kozluda bulunan 
Kozlu ocaktan. Beheri ikişer metre 
kalınlığmda 26 tabakadan terekküp 
eder. Bunların mecmuu 52 metre ka· 
Jınhğmdadır. 

3. Stephanian tabakası: 7A>ngulda
ğın altı mil şarkı simalisinde bulu
nan (Karadon) oca:klan, beheri bir 
buçuk metre kalınlığında 8 tabaka
dan terekkilp eder. Bunların ınccmuu 
10 metre kalmlığındadır. 

Bunlardan maada, Ereylinin şar
kında iki metre kalmlığmda damarla
ra malik, Kireçlik, Kandilli, Nalmlr, 
Zonguldak, lnağzı, Çntalai;rzı, At.suyu, 

ÖnUmUzdekl Çar,amba ak· 
şamından itibaren 

E ıha m ra sin~mnsm~o 
ŞEN insanlar 
Tamamen lspanyolca mükemmel ope

retinde dünyanın birinci dansözü 

ROZiTA MORENO 
nun raksertiğini görecek ve Rio de Jn· 

neyro milli tiyntrosuna mensup 

ROBERTO REY'l 
ve bir çok Jspanyol yıldızının tagan· 

ni ettiğini dinlinliyecekslniz. 

Timah, Çavuşağzı, Domuz, Tarlaağzı, ~-~~----------" 

~--- BUtUn sinema merakhları herhalde bugUn •••1ııııı.. 
A S ~ i Sinemanın 

zengin programını görmek arzusunda bulunacakbr. 

C• • L A t• ı Sidney Cbaplin ve Betty Balfour 
ın sı a ı tarafandan eğlenceli bir komedi 

Fakı•r Mı·lyoner Richard Talmadge 
ve Constance Ho-

ward tarafından bir dram. 
Bugün saat 16 1 ·2 matinesinde ve her akşam 

-.-••••• Zengin Ya~ete Numaralar. •••••_.,,. 

Masonluk 
M. Kemal B. in 

verdiği cevap 
Mahmut Esat El. vaktlle lzmlrde 

Mcson mu olmak istedi? 
Eski adliye vekili Mahmut 

Esat Beyin masonluk aleyhinde, 
dün Ankaradan gönderkiği tel· 
graf hakkında ne . düşündüğllnii 
anlamak için " Üstadı azam " 
operatör M. Kemal Beyin 
fikrini sorduk dedi ki: 

«Biz efkarı umumiye muvace
hesinde hisse kapılarak yapılan 
münakaıalardan ve dedikodalar
dan şiddetle içtinap edivoruz. 
Masonlar başkalanmn kanaatle-
rine börmetkir ve riayetklr İn· 
sanlardır. Bu yazılar ilim mahi
yeti almadıkça kendilerine cevap 
vermiyeceyiz. Beni bundan dola-
yı mazur görünüz.,, 

lzmirdekl neşriyat 
Diğer taraftan dün gelen İz

mir gazetelerinde masonluğun 
leh ve aleyhinde neşriyat devam 
etmektedir. Burada Hizmet ga
zetesinde bir müddet evel Mah

. mut Esat beyin evelce mason 

olmak istediği de işaret edilmek
tedir. 

Bu arada hikaye edildiğine 
göre Mahmut Esat B. orada 
Güneş locasını idare eden zata 
şahsan müraçaat etmiş. Bu zat 
Mahmut Esat beyde fazla ihtiras 
görmüş, onun için "Hay hay ya
parız,, diye atlatmıf. Aradan za
man geçip bir ıes çıkmayınca 
Mahmut Esat B. Ankaraya git
mit bir akşam Ankarada bir 
mecliste izmirdc müracaat ettiği 
mason ustadı ile karşılaşmış. 
Söz masonluğa intikal etmiş. 
Konuşma hararetlenmiş ve içti· 
mada bulunanlardan biriıi Mah
mut Esat beye: 

- Sizi bu mllracaata aevke
dcn 9cy mutlak• ihtirasınız ola
caktır, girer girmez ıef olmak 
niyetinde idiniz galiba.. Demİf. 

Mahmut Esat bey de: 
- Elbette, diye cevap vermiı 

33 dereceyi iıterim. 
Size bir dereceyi vermek bile 

kabil değildir, denmiı ve Mah
mut Esai beyin ınaıonluğa düş
manlıgı da bu tarihten başlamıı •• 

Ehhha odasında 
Yeni idare heyeti 

dttn seçildi 
[ Ust tarafı l inci sayıfada 1 

paıa ile Mazhar Osman, Niyazi 
ismet, Mehmet Kamil, Reşat Ri-
za beyler. 

Yedek aza: Murat, Osman 
Şerefeddin, Şükrii Hazım, Ah
met Burhanettin, Ömer Lutfi 
beyler. 

Haysiyet divanma: Akil Muh-
tar, Fuat KAmil, Kazım Esat, 
Mustafa Menat beyler. 

Yedek aza: Ziya Nuri paşa 
ile Haydar ibrahim, Mehmet 
Rif at, Nail Halil beyler. 

Bir kısım zevat da Tıb cemi
yeti ile Etıbba mubadenet ce-
miyetlerinin namzetlerinden baş
ka müıtakillen rey vermişlerdir. 

Bu listede Mazhar Osman, 
Tevfik Remzi, Şükrü Hazım, 
Kerim Sebati beylerin isimleri 
vardır. Fakat bu liste de kaza
namamıştır. 

Çocuk bakıcıhğı mektebine 
kayıt ve kabul ,artları 

Himayeietfal Cemiyetinin Ankara. 
da Keçiörendeki Çocuk bakıcılık mek
tebine teşrinisani ortac;;ına kadar ta
lebe kayıt ve kabulüne devam oluna
caktır. 

Mektebe ilk tahsilini bitirmiş on 
sekiz ve daha yukarı yaşta ve sıhhati 
yerinde hanım kızlar alınmaktadır. 

la.~ ve iba~den başka ayda on li
ra da ücret verilmektedir. Şeraiti ha
iz olanların Ankarada Himayeietfal 
cemiyeti umumi merkezine n1üracant
lan lazımdır. 

• • 
No.: 78 Hz. ISA 

Yazan: 

6mer Rız• 

• 
Kur'ana göre • 

ısa 

Kur'an lsanın tarihinden fazla ona isnat 
olunan ltlkatlarla meşgul olur 

İsa, onun ismi hasrdır. Onun ten sonra bu validenin (Krzile ond 
tbni Meryem namile anılmasının se- gelecek zürriyyetin şeytandan koru 
bebi, onun her insan gibi bir kadın- ması için) Allaha yalvardığı ilA 
dan doğduğunu ve bir kıtdından doğ- ediliyor. 
duğu için llah olamryacağını göster- (1) Luka incilinin şu sö'Llerinl 11 

mektir. l-;aya (Mesih) denilmesi de zarı dikkate alabiliriz. Bu lncil s 
onun bir peygamber olduğunu ifade bibi diyor ki: "Olgünlerde büt 
içindir. 

dünyanın nüfusunu tahrir için ka 
· Hazreti lsa., Kur'anda yirmi beş zer Avgostos tarafından ferman s 
defa zi:krolunma.ktadır. Bu bahisle- dur etti- Herkes tahrir olun 
rin en uzunu (Meryem) suresindedir. için kendi şehrine giderdL lmdi Y 
Bu sure, Hazreti Muhammedin he- suf dahi Davudun beyt ve neslind 
nüz (Mekke) de bulunduğu sırada olduğu için ha.mile olan nişanlısı M 
kendisine nazil olan sure,erden biri yem ile beraber tahrir olunmak U 
idi. Hazreti Isadan urıunca bahsolu- re- (Beyti Ldham) denilen Davud 
nan bir sure de (Ali Ümran) suresi- şehrine çıktı. Onlar orada iken m 
dir. Bu sure Hazreti .\hıhammedin kumenin doğuracağı vakti tamam ol 
Medineye hicretini müteakip tel:ikki dukta ilk oğlunu doğurdu ve o 
etiği ~urelerdendir. Bu iki surede de kundaklayıp; handa yer olmamak 
lsadan uzunca bahsolunduğu gibi yemlJkte yatırdı,, Luka - (622- J 
lseviliğin akaidinden bahsolunur. -=-=-==========;;;--, 
Kur'anın Mekkede na.zil olan on seki
zinci suresi (Kehf), hristiyanlrğın ·ta· 
rihini takrir eder, Medinede nazil 
olan (Maide) suresi, hristiyanlann 
Iliihi misaka karşı nasıl tecavüz et
tiklerini anlatır. 

Fakat şayanı dikkat bir nokta 
Kur'anın, Hazreti Isanın tarihine, 
Hazreti Musanın tarihi derecesinde 
ehemmiyet vermemesidir. Kuran, 
daha fazla onun 'namına ileri sürü
len yanlış itikatları redde ehemmiyet 
verir. Kur'anı kerimin Mekke dev
rinde na.zil olan ilk surelerinden olan 
(ihlas) suresinden başlıyarak en ~on 
nazil olan (Tevbe) suresine kadar bu 
yanlış iti.katlarla. meşgul olmuş ve 
onları i'Ptal etmiştir. 

lsanm hayatından bahseden ilk 
sure (Meryem ) suresi, Hazreti 
Zekeriyyanın kendisine bir evlat ih
san edilmesi için vuku bulan tazarru 
ve niyaslarile bqla.r- o.Oan nrn 

Hazreti Yahyanm doğduğunu ve nü
büvvete erdiğini anlatır. Dunu mü
teakip Hazreti lsarun tevellüdünden 
ve daha sonra. risaletinden bahsedi-

lir .. 
Hazreti Meryem, validesi tarafın

dan Allaha nezredilmiş ve mabede 
götürülmUştii Kendi."-İ daha sonra 
mabetten çıkarak şarka doğru (lhti· 
malki Nasıraya doğru) hareket etti. 
Onun bu hareketi, büluğa erdikten 
sonra olmuş olacak. Çünkü Yahudi
ler, kadınlan, aylık hastalıkları es
nasında., mülevves addederler. 0-
ntrn için Meryem de bu sıra.da ma
betten uzaklaşmak lüzumunu hisset
mişti. Hazreti Meryemin mabetten 
ayrılmasmdan sonra kerıdisine misal 
aleminde bir çocuk doğuracağı te,J>
şir olundu. Meryem evli olmadığın
dan bu müjdeyi hayretle karşılamış, 
f nkat ona bu müjdeden sonra. doğa
cak oğlunun insanlara rehberlik ede
ceği ilave olunmuştur. 

Bundan sonra Hazreti l\!eryemin 

1 hamile kaldığı, onunla uzak bir yere 
gittiği ve bn seyahat esnasında lsayı 
doğurduğu bildiriliyor. (1) 

Meryem suresinde verilen bu iza
hattan başka, (Ali lmran) suresinde 
de bazı tafsilat vardır. Bu surede 
Hazreti Meryemin te\·ellüdünden 
bahsedilirken annesinin onu Ku
düsteki mabede nezrettiği söylendik-

( Mahkt\mun Kızı: 

Kari ıikayetleri 

Çamur de~ası 
Bir kariimiz yazıyor: 
Davutpaşa iskelesine giden cadde

nin sonu olan şimendifer köprüsünUll 
altı ve iskele caddesi berbat bir hale 
gelmiştir. Az yağmur yağınca geçd· 
mez bir çamur deryası oluyor. Sonrt 
geceleri saat on ikiden sonra o kadat 
karanlık oluyor ki göz gözü gömıil
yor. Alakadar belediye dairesinin bd 
yolu biraz tamir ettirmesini, sonrt 
bir de fener astrrmasınr bütün 90' 
kak ve mahalle halkı rica ediyorlat• 

1 Yeni nefriyat 

Havacıhk tarihi 
Tayyare cemiyeti tarafmdan hl' 

vacılık tarihine ait Alman Alinılr 
rinden (Amir Först) ta.rafından 1' 
zılan fen !lemi ismindeki eserin .. 
~üncU cildi tercüme ettirilerek l~ 
şar sana8itul ırnn uıınu~tuı. 'mı fili'. 
havacılığın efsane de\irlerinden bit 
]ryarak bugüne kadar geçirdiği t; 
mül devirlerini en ince tafsilatına lıf' 
dar toplamaktadır. Kütüphaneleri ~ 
mizin büyük bir eksigliğini dolduı11' 
Tayyare Cemiyetini tebrik ederiz. 

Bu eser 150 kuruşa satılma.ktadıf• 

BugUnkU konferans 
T. /. C. J. lstanbul Jlıntakası '!IY" 

setinden: 
Bugün saat 18 de Gl\latasaray Jf. 

sesi salonunda Doktor Şevket Aı~jl 
Bey ta.rafından Spor ve Formolo 
!hakkmda pek mUhim bir konfertlıı' 
verileceği umumi merkeı;imizden bil
dirilmektedir. 

Bilumum klüp mensupları ve spat' 
culanmızın bu ilmi ve f ennt konfe" 
rnnsta hazır bulunmaları tebliğ old"' 

nur. 

Darillbedayi Temsilleri 

Bugün akşam saat ISTAHBUl BEUDlYESI 

~::.::1:~:1~ üU t~ ~U 
Yazan: Müsahip· l(([ TIH 

zade Cel:\1 
Tenzilatlı Halk 

gecesi 
Aln ya~ndan aşa· 
ğı olan çocuklar 
tiyatroya kabul e-

dilemezler. 

Nedya 

1111 

'll\' Hl 
SlblrskayaJ 

~-------Bu ak,am saat 9,30 da •••••••11111111~ 

M A J 1 K sinemasının 
BÜYÜK GALASINDA 

DUnyanın en me,hur mugannlsl 

AL .JOLSON 
Son Şaheseri Olan 

Ona Şarklle Siyle 
filminde kendisini dinlemeye gidecek halkı teshir ve teh• 

ylç edecek ve teessUrden titretecektir. 



Tefrika 
No. ı 34 fiizli Kuvueuer icinde 1 

TercUm 
eden: 
Dolan 
Ylldız Tefldl!tımın 1ellmeti rıamına Gol

banm sözüne inanmak lizımdL çan. 
•• Golba beni her suretle temin ve 
ikna etnıi§ti. 

Casuslanmm f otoframerini ihtiva 
eıden albilmD Golbanm önüne koy. 
aam. Golba teMdOt etmeden bir 
ı-mln 117.erine parmağTnı bastı: 

_ itte budur! dedL 
Had.siz derecede taaccüp ediyor

a...... G&rterdffi fotoğrafi Zflinsldye 
all fdL Bu adam benim en iyi casus-
1ap11dan birisiydi. Yalnız bizim için 
cal.ıfmlf otuz defadan fazla Ruslar 
~a gidip gelmişt~. 

_ Golba, bu adamın eşUJini bana 
luff et, dedim. 

Orta boylu, az fişman, bıyrğı mat-
parllk UZ11n çizmeli, kflot pan

:.111, fl'k bir ceket ~yiyor.,, dedi. 
i•••da yandaki odada bulmnıyor
h. 
Zlllm*lllfn ta kenc!Jst. Hatta bu 

Jlc'*• ..... wma doğra. tamam 

Zilineki içeri cetirildL Golba he
men onu tanıdı. Evet, bu adamı rus 
istihbarat zabitleri nezdinde gördüm, 
dedL Şüphe etmeğe mahal kalma.
~tı. Demek ki gizlict" Ruslar için 
de casusluk yapmıştı. l\lazurun da 
dediği gibi benim hakkımda Ruslara 
maldmat veren de bu idi. Derhal 
Zilinskinin ellerini bağlattırdım. 
Kendisi de her şeyi itraf etti. Rus
lar tarafından idam olunan yedi ca
•usumun Yakalanmasına sebep de bu 
adam olmuştu. 

Kendisine en mühim vazifeleri tev
di ettiğim bu mel'unu hepginden zi
yade himaye ederdim. Halbuki bu 
adam kendisine vazife veren beni 
bile ihbar etmişti. Tabii kendisinden 
fazla istifade mümkUn değildi. Er
tesi gtfn o da cezasını buldu. 

Golbanm TI18 istihbaratından 8e1'

best bırakılmasma aklım ermiyordu. 
GolbayY tarassut ettirmek için muh
telif 't'Uifelerle civarda muhteUf 

mahallere gönderdik. Hepsi de Gol
banın lehine neticelendi. 

Harbin iptidasından şimdiye ka
dar aleyhimize çalışan azılı bir. casu· 
t11u ya.kalmıştık. Golba bunu gördü
fü zaman: 

- VlAdmir, sen misin Yakalandın 
ya neticeten? dedi. Ertesi sabah ben 
bu casusu isticvap ederken Ruslann 

hücumu işitildi. Ros hücum cep. 
Jıesine karşı macar ktt'alan müda • 
ıfaada idiler. Ben hududa vasıl ol-

duğum zaman bizinı ~alann ta
arruzu başlamıştı. Mu,·affaluyetle 
neticele..nen bu taarruz pek kanlı 

bir sekilde cereyan etmiş her iki ta
rafın da müthiş zayiatını mucip ol
ımuştu. 

Rus lnkdlbının ba,ıalftası 
1916 senesi sonbaharında bazı ha

berler şayi oJmağa başladı. Harbin 
imtidadı dolayısile Rus ordusunun 
Yorgunluğu anlaşılıyordu. Yakala
nan esirler ve bize iltica edenler a
tasında ~cuk denecek yaşta genç 
fft8anlar vardı. Bunlar rus ordu -
sandaki ada idareden ve fena erzü. 

sonda firaıi miktan o derece ço
ialnnştı ki rus kumandanlan cep. 
henin arkasmda firarileri makine
li tüf ekle men'e çalışıyorlardı. 

Rusyadan avdet ~den casuslan-
aam hep81 de Rusyadak! inkılap ce
reyanlanadan bahsediyorlardı Hat
ta Mazur bile bu husust.-ı demiştJ 
ki: 

Bu cereyanı basit görmeyiniz. Rus 
etkin umumiyesine karşı çarlılc 

mllthiş tertipler almağa uğraşı-
yor. Bu meselenin hakikat olmasına 
muntazırdık. Son haberlerle iyiden 
iyiye anladılc ki bazı kıtaat milli 
birlikler teşkiline uğraşıyorlar ve bu 
suretle sulhün bir an evvel tahakku
kunu tesrie çalışıyorlar. Ta o za
manlar bile çann iskatına çalışıl
dığı söyleniyordu. 

1917 kışrnda mflthiş soğwlar 

başlamııtı. Bu suretle harp kısmen 
siikOn peyda etmio gibiydi. Rus ta
ratma casus göndermeğc lüzum kal
mamıştı. Rus askerlerinin harp a
leyhindeki fikirleri siperden sipere 
sirayet ediyordu. Harbe netice ve
rebilmek için cepheyi terkederek 

dı. Bu fikirlerden istifadeyi dUtlin
dük, sulhün, halism ancak lnkr1Ap. 
la kabil olabileceğini natık yilz bJn
Jerce propaganda kAğıdmı rus siper
lerine athrdrk. 

Rus cephesi 
mağa başladı. 

muhtelif şekiller al
Bazr Rus ktıaatı har-

bin aleyhinde bazılan lehinde, ba. 
zı mıntakada süktln deYam ederken 
diğer mıntakada harp bütün kuy. 
vetile başlamljtı. Çar taraftan kı-
taat için silahtan ziyade propaga0• 

da kuvvetine ehemmiyet verdik. 
Hatta ben bizzat propaganda kA
ğıtlan tevziine başlamıştım. Uk. 
bahar iptidasında siperler araımı

da düşmanlıktan eser kalmamı~tı. 
Kurşun atmak kimsenin aklına 
gelmiyordu. Bu harpsiz ~en za.. 
manda ben en ileri hatlarda rus a. 
kerlerile müsahabeye başlar pro. 

paganda yapardım, ta ki zabitleri 
askerlerini siperlerine sokuncaya 
kadar. 
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1 . Pireden Tiryesteye 1 ı ıH 3 ı' f B lllf {-!- f As.k M. sı~i:.~rı komlsynu f Mahkeme ve icra lıanıan 
Monfalkone tezgihları '., \1J :J Ç .bekerl mekı,,pJer hayvanatı ihU- stanbul 4 üncü kra memurluğu•· 

D
. . yacı için 750 ton arpa pazarhkla ı.atın dan: 
ıyarıbekırde ahnacaktır. Pazarlığı 21- T. Evvel . Ye~ikulede Hacı ~amzn mahallesi-

Redipuğllyo harp mezarlığı, fevkalAde 
dikkate değer bir harp mUzesl gibidir 

- 931 carşamba günü saat 16 ya kadar nın Agaçkakan sokagında 42. 42-1, 4.f 
Miisl kil bl Harbly~ mektebindeki mahalli mahsu- :'o.h ma_a bostan iki evin nısfına sahiıı 

ft r kız orta sunda icra edilecektir. Taliplerin şart· ık_ametgahı meçhul bahçıvan Kenan 
mektebi açıldı namesini görmek için komisyona milra- agar:ı: -Dün sabah dokuzda geldik. İtal

ya hükmeti. toprağından gayri res
mi surette geçmekte olmasına rağmen, 
Türk başvekil ve hariciye vekilinin 
karşılanmasını Trieste valisine em
retmişti. Bu istikbal merasimine, he. 
yetimrze verilen ziyafete ve nihayet 
Başvekilimizle hariciye vekilimizin 
dün gece trenle Peşteye hareketleri· 
ne ait tafsilatı telgraf haberi olra.k 
okumuşsunuzdur. İstanbul, Ankara, 
Izmir ve Adana matbuatı ntümessi1· 
leri, iki gündür gayri resmi surette 
burada bul!-ınuyor. Gayl'i resmi su
:rette ... Fakat buna rağmen İtalyan 
dostlarım1z misafirperverliklerini ek
sik etmediler. 

Dün İtalya ile Mısır arasında İŞ
Jiyen Ye dünyanın en lüks vapurla
rından biri olan Viktoı-ya vapuru'llu 
ge:r.dik, 24,000 ton hacminde \'e saat
te 22 mil sür'atinde olan bu vapur, 
konforu, süsü, güzelliği. şirinliği 
itibarile harikulade bir şeydir. in
şaatı biteli henüz bir. sene olmuş. Bi
zim gezdiğimiz zaman da mutat pos
tayı yapmak için hareket etmek üze. 
re idi. 

Bugiln de sabahleyin sekiz boçu.k· 
ta (Ege) den ayrıldık. Önce Satur
nlya ismindeki ltalyan transatlanti· 
kini gezdirdiler. Bu d·ı ~.t.009 tonluk. 
Sür'ati saatte yirmi mil. fnşaatı 1927 
senesinde bitmiş. 

Dün gezdiğimiz (Vtktoryn) hari
ku llde modern bir vapurdu. Bu 
Saturniya eski bir hanedan saraymı 
hatırlatıyor; merasim salonu, kilfse
si. i..~tirahat yerleri, balkonları, iki
~r üçer odahk apartımanları, de
niz hamamı, oyun yeı·leri hep e-ski 
aristokratm içinde gezdiği, dolaştı
ğı, yasadığı kadim ve an'anevt şato· 
yu hatırlatıyor. Tezyinat, muhteşem-

dir, fll.kat insanı maziye, senelerin ... 
arJ<asına ve eski insan larrn h11yatrna 
çekiyor: tnsana asırları narkasında 
yaşıyormuş his,coı.ini veriyor. 

Vapurda haz ı rlanan büf~den ik· 
ram gördük. Ayrıldık. Şimdi bu 
muaztam ~yin yapıJdı~ı yeri, Müt
tehit Adri) atik deniz inşaatı tezgA.h
Jarını görmeye gidiyoruz. 

Tdyesteden otomobille: hir saatte 
yakın mesafedeki Monfalkone yirmi 
beş bin nüfusu olan bir kaRa.badtr. 
Gayet muntazam yolları, bahçeli, 
muntazam beton evleri, güzel hlr ça.r- 1 

şıRı, sineması. deresi, köprüsU, ~r 
şeyi var. Bu nüfusun yedi binini bu
ndaki Monfalkone tezgahlarında ça
lışan amele teşkil ediyor. 

Bu Monfalkone tezd.hl11 r• ('t:kf· 
den tek başına bir şirkete aitnı · :im
di Venedikteki küçük tezgal· ~ Tri
yeste civa.rındski dffer hi · ~~zteahla 
birleşmit ve Uçünü birder ıdnre eden 
tröst Müttehit Adriyalik deniz in§a
atı tHCthlan şirketi ismini almış. 

Sade bir vermut aldım ve bir sigara jcaatlan ve iştirak içinde vakti muay- Hıssedar oldugunuz gayri mfnkd• 
yakarak ayrıldım. . Bir de lise istiyorlar yeninde hazır bulunma1arr. (105)(3270) 1at, kardeşiniz bahçıvan Rifat ağanın 

Tekrar otomobile.. Uedıpugliya Dı'yarb k' (Yakıt) C" l . borcundan dolayr mahallen haciz ve 
h 1 

- e ır, _.. um ıu- aıc .,. * 
arp mezar ıgına gidiyoruz. Ayn · t 'd . . I k . h vaz'ıyet yapılarak tamamına (:>600) 

bir kasaba. Dün B ek'l .1 h .. nye ı aresının, mem e .etm er Piyade Atı.ş mektebine biY reis tay . . . . . • 
. • . aşv ı ı e arıcı- tarafında olduğu gibi Di arbekir . . . hra kıymet takdır edilmıştir. ' e aft. 

ye vek.ilımız buraya getirilmi§Jerdi. 'f' d d•.... h Y • müzayede suretıle satılacaktır. !\fil- tırmıya konulacaktır Bir diyecefinit 
B .. 1 h ma.an ıne e ver ıgı e emmıyct zayed · ?l T E . ı 9:u carşam • ugu.n nam arına azırlanan çelenk- f 1 d ..... h' kd'' esı "" - • Tie - · ~· ·olduğu halde tarihi ilandan itibaren 
Jeri abideye koyacağız. sar ~!kre ıgdı ımBmct ..'ayand ı ta ır ba günü saat 10 da Üsküdarda At pa- on gün zarfında 930 - 552 dosya nu• 

K b d ve şu an rr. u cumle en ola· zarında · d'l kt' T r ı ı asa a an çıktıktan sonra kana- k h ·ı f' k ıcra e 1 ece ır. a ıp er n marasile İstanbul 4 üncü icra dairffi· 
lm sağ tarafında lak ti te ra ta 11 e teşne ve ıtreten ço ze mezkur mahalde hazrr bulunmalarL 
J .. r A t çlıp 

1 
shır b~. pe- ki olan hanım kızlarımızın daha (lOG) (3? 69) ne mtirncaat etmeniz ve keyfiyeti ha-

"' , vus urya - ta ya ar ının ce- 1• b' d' ... 1 ~ · t kd' · k t b t k r tti~' sah .. . .. sa ım ır ımag a ve daha müsbct • • ,. cız ve a ın ryme za r vara ur 
eyan e gı a gorünuyor. Etrafı b. k'Jd • f b. 'k · ır · 

parmaklrkla çevrilmiş g~niş bir mey- ırl şe lı ~ ır akn vd~lter ıyhe' ı tısbap Maltebe piyade atış mektebi ihtiya.. iteı·b glmakamınal 64katm olmak Uzel'(! 
dan ·ıı· b' sah 1 ey eme erı ma ıa ı e a ıren ır cc için 120.000 kilo ekmek kapalı zarf a.n o unur. ( 8 ) 

, meyı ı ır a, mezar ar, k kt b' · l k 
mezarlar, mezarlar, ortada, tepede b~zkorta me ebeı • tesısko unara ' suretile satın alınacaktır. İhalesi 31 lstanbul Asliye malıkemesi 6 ınef 
abide ır aç eeneden rı erke orta mek teşrinJevel 931 cumartesi vUnü saat ' k k dai . d • 

· t b · d k k t d · .. k o rıu u resın en. 
Du mezarlık fevkalade dikkate şa- e ın e arışı e rı.ıat go~e t.e 14 te Harbiye mektebindeki mahalli Kadriye hamının kocası olup Aksa• 

yan bir harp müzesi gibidir. Uurası olaktn kbızlar) bulyenı ve muıtalnl mahsusunda icra edlle<:ektır. Talip- rayda Softasinan mahallesinde 42 nu· 
h ah 'dir l\ . me e e a ınmış ardır. ı · rt · j g" ek · · k · . . atıraların m şen • leyıd, mun- . erın şa namesın orm ıçın omıs- maralı hanede sakin ıken halen fka-
tazam setler halindedir ve sıra sıra Buralarda, ılk ve orta . me~e~- yona müracaatları ve iştir~.k ic;in de metgahı me~hul bulunan Mehmet efen-
mezarlann her birinin üstünde ya ·~~de ~zlar~mız!n ve aılel.erı~ı~ şartnamesi veçhile hazırlryacakları di aleyhine ikame eylemiş olduğu bo
eski bir mermi, ya kırık bir top, ya g?sterdıklerı r~g~:t. derec:eaı; a.tı· teklif mektuplarını ' 'akti muayyeninde şanma davasının gıyaben cereyan eden 
bir silah, ya bir bomba, ya bir miğ- nın ~adın ne~h~ı ıh~ ~e ırf an .~le müselsel numaralt ilmühaber mukabi- muhakemesi neticesinde mumaileyhl
fer var. Yer yer siperler görülüyor teçh~~. ehı_!ek ıçın . h~kUmetın g?~: tinde komisyon riyasetıine v~rmeleri. maların boşan mal arma karar veriJmJŞ 
ki içinde ya.tan ölüler var. Şurada terdıgı alaka ve ıhtıyar eyledıgı (88) (2898) ve bu baptaki hükmü havi 22 - 9 -931 
blr yarım çadır altında başka bir me. fedakarlık nisbetinde olmamıştır. tarihli ilamın bir nüshası mahkeme dl· 
zar- Şurada yatan asker, üstünde- Bunu şu birkaç senelik tecrübe va· °!o 5 falzll, 1918 • 1334 tarlhlf vanhanesine talik ·edilmiş olduğundaJI 
ki kitabeden anlıyorsunuz · kl lalan zıhan gö•terdi: Bir kasabada veya istikrazı dahilt tahvilltı tarihi ilandan itibaren bir ay zarfmds 
yerde falan muvaffakıyeti kaza.nan eden kızların adedi, mektepler bir- • hamlllerlne ilamı mezkQra itiraz edilmediği takdJr-
falandır. Şu me:ıarın üstündeki ıa,. !ettikten ~onı:a vasati o?arak yüz- 1 Teşrfnısani 1931 vadeli ve .28 nu: de muameleyi kanuniye ifa edileceği 
ta bir genç adam resmi. Heniiz ter· de otuza. ındı. mevcut mekteple- maratr ku~n be.d~linin 1 T•~şrınisanı ilan olunur. 
Jemiş siyah bıyıklar, siyah, canlr, ya- rin vüs'at ve adetçe kifayetsizliği, 1931 tarlhınden ıtıbaren Osman1ı Ban- . . ~ 
şıyor gibi bakan ve soran gözler. mecburi tahsil kanununun tama- kasının Galata ve Ankara idareleri gi- lstanbul gedıncı icra memurlugun· 

Ba.,qka bir kitabe: "Annem bana bir semtte müıtakil mektebe devam şelerinde ve vilayat merakizinde bulu- dan: . . . . ri 
harbe git demişti; gittim, öldüm ve men tatbikine de imkan vermiyor. nan bilumum şubelerinde tediyesine , Osy~ ha~rmrn ~loız efendı varısle 
b d '--kl' t T hsı·ıe t ı· •-.. lar l'lerı'n' mübaşeret edileceg·1• mezkur t·Lh\.·ila· t zımmetıdekı alacagından dolayı mah· ura a onu vç ıyorum ,. a a ıp ıu... ln ve ve ı ın ' K d t it a 

Mezarların koridorları arasında mektebe rağbetlerini temin mak- hamillerine ilan olunur. ~uz ~ımpaşa a Ç~ ma m~c ,m • 
· · · · · · d·ı ·ı k kt b' 20 T" k r 't'b A k 1. h hallesının Orta sokagırıda atık ıs ~e burada kendılerını beklıyenlerı zıya- sa ı e müstaki ız orta me e ı te ur ırası 1 ı an ıymet ı he er .. d C 18 "k d't 19 .,1 :!3 .,~ 

rete gelen ihtiyar yaşh anneler ve sisi hususunda, Maarif vek5.letinin tahvil kuponuna mukabil evrakı nakti- uç e at 
1
mu errekkr ce 

1

1 
b' "" ' h' ~ 

1 k d 1 d 1 Ş ye olarak 50 kuru t . l kt numara ar a mura am . ap an . 
d~ .. a ın akr b o,.~;lort. 1 ~I s.-ı.~rtışıün ahiren vaki ına~tifperverane ha· K J ş esvıyeb o ;n~ca .',r- nin nıı;ııf hL~si 30 gün müddetle icra 
kuçuk ~ocu u ~ aş arı e o . reketi Diyarbekir halkını çok mü- upo ann, numara or ro arı 1 e kıl U d . d lOO(l 1. ı.... 
.. d d 1 · kiın' b' l'kte 'b '-~ı· . .. . Os rnan m zaye esın e ıra ~ lu yol a a gın ve sersen ı arı- tehassia ve minnettar kılmı .. tır ır 1 1 raz ve ~ 1m1 uzerıne, · d 11 t 1.b. biri i 'h , . 1 -" 

~ • • e . e a 1 ıne ne ı a.e~ı yapı araı> 
yor? M kt b' b gu"n (3S) t l b d n manlı Bankası tarafından hAmıllerine .h 1 . k t'' . 1 k ü · ır: •sıı e e ın u a e e e ı a eı a ıyesı yapı ma zer~ ,, gu 

~bidenin altında vaktile bu saha- ibaret bulunan .me-vcudunun birkaç ~rayi ted.iye. beş gün sonr~ getir.ilme· müddetle mU1,ayedeye konmuştur. 
dak~ ltalyan orduların~ ku.manda misline baliğ olacağı kuvvetle Ü· sı muktazı hır makbuz verılecektır. Hududu: .Murat elendi ho.ne.·•d ,., :n;;: ~':: ~ti~e~~~~:t~:.li;.!;;ah~~:: mit olunmaktadır. • bulunan bu ya~~kın'. ~aı<tilc- ~evfik efendi hane.si ve iki tarafı 10! 

P Y w 
1 

t D da bulunan kızların, bılhassa kıtın leri tahammülfena sıkıntıdan ma· ıle malıauttu . ~r !'n~ metre w\\ 
lınm amcasının og u - )"~ ı~or. . e: tiddetli s.oğukları, yağmurlu ve d b'lh 1 . k b rabbaı arsadır. 240 metre bina ve bet 
mir parmaklrklı kapının onunde ıkı k l f ] d a a ı assa pencere erın açı u· t d 1 k ah Jl'd' . ar ı ırtına ar arasın a muntaza· 1 d im .. . l me re ay m ı· m a l ır. 
süngü panltısı: İki nohetçi askeı·. man devamlarına manidir. Mek· un ~rul dasına .~t usa.ıdt' o tmıyafn Cedit 19 No.lı hane: Bir antre bit 
M·ı k losumuz R .... fik .Amir l . b . ..k l mevaım er e, mu ema ıyen ene • k . .. f b' od lk' bı't ı ano onso .... hane ermin çok iıyu 0 ması; esa f' b k ld ki h orıdor dort so a on ır n ı sa 

bey, ~elenkleri küçük bir nutukJa sen ince elbise giyinmek itiyadın- use mec ur a 1 an ma. sur ve dolap dört hala iki kömürlük bir met· 
nöbetçi zabite tevdi etti. Çelenkler Ancak bu mektebin, erkeli oı1:a mahdut hava~n mu~~r te.sn·~tın- diven altı ve bir tarasa iki mutfağı h•· 
abi<lenin eteklerime bırakıldı. Şap- mektebinin yanında, yani şehir dan, ııhhatlen de mutee111rdır. vidir. Bu hanede Osya hanım otar• 
kalarımız ellerimizde silküt, başımı- haricinde bulunması ve talebesinin Karşılannda bulunan san'atlar maktadır. 
zın üstünde, ölülerin ağlaşan ve ça· azlığına rağmen binaıınm ve ders mektebi fehir haricine çıkmak sa· Cedit 21 No. lı hane: 19 No. lı h•· 
ibran ruhu rı\huınuzda, ç1tırdıyan yasta rağbet temini için en makul adetine mazhar olduğu takdirde; nenin aynr olup Jorji ve Dimitri efeıı• 
kumlan çiğnemekten eaz ve korku bir tetdbirdir. bot kalacak olan binasında, bu ilk diler kiracıdcr. 
duyarak döndük. Şehir dahilinde, be, sene evel mek~e~ iç.in şi.mdili~ şuh.eler. te~is Cedit 23 N o. lı hane: Bir antre bit 

Buradan Trfyesteye giden yol, ka- lağvedilen kız muaHiın nlektebi bi- ve bılahare. de . ~uat8:~ıl bır ılk taş~rk dört ı.ofa yedi oda üç kiler bir 
sabadan. kurtulduktan sonr~ s~hill ncuıı, ki halen (Ziya Gök Alp ilk mektep hah ne ıfr., ·· ed1lırae; hem hala bir mutfak bir meı·diven altı ,,e 
takip edıyor ve harikulade hır gUzeı. mektebi) dir, bu bina mevcut ta- mevcut talebe b, .:ahatsızlıktan iki kömürlük bir dolap bir tarasa var· 
Jikle uıanry-0r. Yol. sahi1den otuz l b 'nin 'ht' na . ' ti k kurtulur; hem de dıger mekteple· dır. Hanede Ester ve Raşel hanımlııt 
metre kadar yüksektedir ,bir tarafı de esı f k 

1 kıyacı rt nıskıe b~ ~~ rin mıntakasından uzak bulunan kiracıdır. 
d .1 1 ki' ğ 1 b' ~ rtt arvc a at ız o aıne te ı ıçın b • kt k 1 ki . . • a yeşı, ç çe ı, a açı ır sı ır. b' .1 . k ft d 8 bö l ld u semtın açı a a an çocu arı· 2;) No. Jı hane: Bır antre bır korı• 

Bir tarafta deniz ve parmaklık, ıçı ~1.t a. an iT· u Y e .. o u nr ""ektep ihtiyacı temin ve tat· dor biri camekanla bölünmüş sekiS 
bir tarafta dağ... Otomobil, asfalt ğu gıbı genı, bahçe. v.e teneffusha· min tdilmit olur. oda bir mutfak iki hala dört kömür• 
yolun UatUnde kilometrelerce bir bal- ne!erile şehir h~rıcındeki büyük Cuğrafi, iktısadl ve idari; ha~z tük ve üç sofa ve bir tarasayı muhte
konda yürüyormuş - Un.yır u~uyor- (~ı~a) .~a talebe•t kal.abalık olan l-· ·1·mduğu huausiyet ve ehemmi- vldir. Bu hanede Kirkor ve AhilY' 
muş - gibi gidJyor. . Bir halkon ki Zı!a Gok Alp mektebıne ~ok mü· ye .. Len hatka; umumi müfettişlik, efendiler ve Anastasya hanım kiracı• 
çiçekli dafın yansı kesılerek ve srcak sa~.t ve m'!vafıktıT. Bu b1n~ların vilayet, kolordu, müteaddit inhi- dır. Her dört hanede elektrik vetef" 
ve muhteşem gilneştn a1tmda, . pınl- !°~badelest :. rahat, •ı.hhat, ıdare, aar baımüdürlükleri ve emsali kos mevcut olup cadde üzerinde ikiJI• 
dıya.n mesafeler halindeki.. engın de- ıntızam, tal~~ ve terbı~e: noktala- muhtelif ve mühim tetkilata mer- et ka.ttan itibaren şahniş vardcr. YUI" 
nizin üzerine uzatılarak vUcude geti- r~ndan her ıkı mektep ıçın mahzı· kez olan Diyarbekirde bir lise bu· de beş zamla talip olanların tamantl' 
ıilmiştir. nımet olur. • . • lunmamasınm ne kadar büyük bir nın kıymeti muhamminesi olan 16 bi" 

Dönemeçler kı:vrıldıkça n1anzara Urfa kapı~ı1!da ve şınıdıkı. ı~n- nokıan olduğunu söylemek liradan his..qye musip nliktarrntn yuı: 

Monfdkone tezgahının büyük bir 
idare binası, büylik bir makine fab
rikası, müteaddit imaJatbanelerl, 
doklan var. Burada Her çapta, her 
boyda gemi. tayyare, vagon ve saire 
yapılıyor. Bir kaç saat evve1 ge-ı;dJ. 

ğimiz muazzam transatlantik burnd 
yapıl<lığı gibi şurada havuzlarda he-I 
nüz in~aatı bitmiş, dumanı üstünde 
duran kocaman lsveç gemisi, şu be
rideki tahtelbahirler ve şu hangar
larda sıra sıra duran kimi bitmiş, kt. 
mi yarım, kimiBinin henüz iskeleti 
kurulmuş. kimisinin hr.nüz tek ka
nadı takılmış küçüklü büyÜklü taya. 
reler de hu teıg~1hın mahsulii. 

değişioyr ve başka başka güzellikler atlar mektebınm. kaı:şısında hır ılk bile zaittir. Binası muhteşem de onu nibetinde pey akçesin: tesli:ıt1 

gösteriyor. Sağda, sahilde, denizin mektep vardır ki, bınasımn darlı- ve vüsat ve taksimab itibari· vezne etmeleri ve fazla malumatın 928 
içinde bir yarım ada halinde uzanan ğın~an dolayı manız bulunduğu le çok mükemmel ve çok mü- - 1126 No. h dosyada olduğu ve 4 -"" 
çam ormanının ucunda kurunu VU5· P«:rışanl~ğı zikretmeden geçe· aait olan orta mektebin (Lise)ye 11 - 931 tarihinde saat 14 - 16 Y'° 
tai bir şato, sıra sıra duvarlar, ka- mıyeceğım: Gazi mektebi .... bu kalbi, gerek Diyarbekir k kadar ihalei kat'iyesi .)apılacağı j]ı\1'1 

.. 1· "lt 1 kt b' 'k t .. h . ·ı ve gere leler ve kuleler yukse ıyor. a ya me e. ın ı ame ga tarzın· cıvar vı ayetlerin birçok masr f olunur. (1860) 

Her birinin yapıhş şeklf, hacmi, 
sür'ati, malzemesinin cinsi, mahiye
ti hakkında ayrı. ayrı t~knlk ma)(ima& 
veriyorlar. 

Buradan ayrıldıktan sonra oto-
mobil, kasabanın asfalt yollarında 
döne dolaşa ilerlemeye haşladı. Şu 
iki bin ki.<:illk stadyüm, bahri tezg-lh
Jar ame1eısine mahsustur, şu yedi 
bin odah apartıman bahri tezgahlar 
amelesinin ikametgahrdır, ~u tiyat
ro binası bahri tezgahlar amelesi 
içindir, şu bahçe içindeki güzel otel
de bahri tezgahlar memur ve müetah
dem1eri oturur. 

Burada da bir büfe hazırlanmıştı. 

krahnın kardeşinin oğ!u burada ottı- da ınta edilmiş olan bi· külfetler ihtiyarile ta akl ve ~ b l . i t' d • 
ruyor,, Dediler. naaının odaları çok küçük olduğun gİtmek mecb . t' k uzd akra Bs an_lu dıcral rt.11kas1~1e ındedn .. d ,oı 

d (2.80) 1 unye ı arıısın a a· eyog un a s 1 ... en esın e 
Otomobil, m~fe1e.rl yu.tuyor. an . meveude baliğ o an. ta.- lan, mülki ve askeri memur çocuk- No. lı mağazada haffafiye ticaredll 

Solda, tepede gecelen Trıyeste hm.anı- lebeıı dershane sıralannda, kıtap ları da dahı'I ld ... h ld .. 1 1 ti 1 d M k y.,, • Pa-'·aH bi• 
k ·· • 'f· h ı· d · · · k o ugu a e, yuz er· ş gn e en ar o ve .-.nı , N\ 

na ışr la.nnı uzatan ku~iik fener. ıstı ı a an edırler. Avuç ıçı a· ce t l"' d k . d . 'f . d 1 k 11 ktif şı rketin koll" 
Sonra htr ' .. va an ev a ı pe zıya e ıstı ade ıa er er nam o e . ı 
• şe · dar teneffuıhaneden de mahrunııetmit olacaktır. kordatu talebile vukubulan mUrac:uı.t 

Refik Ahmet üzerin icar kılınan tetkikat netJcdlJ1-

ZAYILER 1 ----ZDRS markalı 3938-1·6 altı 
binden Leoyit Triyestino kumpan
yasının sefer 40 numaralı Viya· 
na vapuruna Triyesteden tahmil 
edilen matbaa mllrekkebine ait 
13-10-931 tarihli ordino zayi 
oldu. Yeniıini alacağımdan hOk
mn yoktur. 

lımail Rıif Prevuryıns han J ı -12 

A k Ş 8 m erkek san' at mektebi de konkordaıu talebinin 11aınrı itibar' 
alınmasına ve lcra 'fe lf. Ka. nun '!fS. 

Talebe kaydına devam edilmektedir. Marangoıluk Tesv· · 279 uncu madtlesi mucibince borçJuY' 
Ö • 1 k J k . 'L • • ' ıyecı d• 

ve ~ot rcu ~ , e e tırıKçılık, aıhhi teaisatçıllık tubeleri vardır. iki ay mühlet verilmesine ve Gala~~·u· 
Harıçte . b~ ı~lerd~ çalışanlar yazılı. Her gün öğleden ıonra mü· Ömer Ahit hanında 41, 43 No. da -~ 
racaat. ıkıncı teşrın başında kayıt kapanacaktır. <32Sı) kat Mazhar beyin komiser tayinine ~· 

~~~T~~~~~~-~--~~~~~~~~~~~~---~i~um~l~nilhı~~n~rkn~ 1 K R A M 1 Y E L 1 iflas daireleri ve tapu sicil memurıutc• 
Emniyet Çayını ıarına bildfri)mesiıte karar veruınıı 

olduğu itan olunur. (1862) 
. Arayınız ······s~hibi~ .. M;h;;;;; .. x;;·;:·~;~ 

[----------------------.;..;.~.;;;~;.:.;.:. neşriyat mftdürü: Reflk Ahınel 
V AKIT Matbaası 
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===::::::::::::::::::~--:---:-=-:-::-:--::-::-::~=----, 1 3. K. O. SA. AL Ko. dan 1 J Devlet Demlryolları 116nları SEYRISEF AIN 
H d nbbmında izdiham olduğu zamanlarda D. D. 50 Eğridirdeki kıtaatm un ihtiyacı ka- ibarmdan h. O. nun e.,ya ambarına 

ay arpaıa I Muke% acentısıı Galatı töpriı başı B. 2362 ak k t kled·ı k 100 t yasına veri~ No. ı. tatili edevat tarife•İ apfıya yazılı hususi ıerait a bnda palı zarfla mün asaya onmu~ ur. na ı ~e · .on eş 
t tbik dil' Bu ıaraitin tatbik umanı her defasında DeYlet Ş•be A. Sirkeci Milhürdar zade han 

2
· !<-40 ihalesi 2 - 11 - 931 pazartesi gü- fiat haddi itidalde görülmediğinden 

a e ır. b'ki d ı k ı b. - TRABZON POSTASI nü saat 16 da yapılacaktır. Talip- pazarhklan 22 - 10 - 931 perşembe 
DemiryoJlan idaresinden te.b!t Ye tat ı n en la . a ır gun ( 1NEBOLU ) vapuru 20 lelin şartnam~yi görmek üzere her günü saat 15,5 ve 16 ya talik ve devam 
evvel ·ıa olunacafı gibi metnınde yazılı saatlar dabı esasa halel gün Fındıkhd:ı ili. K. o. Sa. Al. edilecektir. Taliplerin şartnamesini 
gelme:..e'k ,.rtUe idarece her Tllkit tadil ~dilebilecektir. Hususi Teırinievvel Salı 17 de Sirkeci Kon.. nuna ve mUnakMaya ıştıralı almak,.. pazarlığa iştirak etmek iiure 
ıersit Haydarpapya gelen tam hamulelı vagonların vurutlan rıhtımından hareketle Zon- edeceklerin yevmi mezkürda teminat KOM. a müracaatları (464) (3279) 
Yezinleri her gUa Hbahleyin siat8de ambuda mahalli mahıuıundaki guldak, f nebolu, Ayancık,Sam- Ye teklif mektuplarile Ispartada as- • • • . 
tahtaya Yazılarak itin olunur. Saat 12 ye kadar vezinleri talep keri satın alma komisyonuna müra- Evvelce alenf münakasa ile almaCA• 

sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire- ~ ı ç t l M"' tahkem edilmemit vagonlar nzin edilmez. ilin gllnOnlln aaati mesaisi caatlan. (426) (3120) iı ilun edi en a a ca • U6 

l ·ı t b d • hl' l • ıoo, Trabzon, Rize, Mapavriye • • • mevkiine ait kuru sovan ve kok kö-zarhnda bu vagon ann aı o ve an repo vey ut enıze ta ıye en 1 Yerli fabrikalar mamulatından mürilne verilen fiatıar haddi itidal-
iatenUmek mecburidir. Silo ve antrepoya tahliyeleri istenilmiyen gidecektir. Dön&ıte Zonguldak ı (10000) adet battaniye kapalı ı~rfla de görüln.edlfind•n n.ünakasa bir 
Yaıonlar deniz tabliye hatbna iatenilmiı addolunarak ıilo 'feya yoktur. Silrmene, Göreleye de 'münakasaya konmuştur. lhalesı 31 hafta 

20 
_ 

10 
_ 931 salı günU saat 

antrepoya tabliye edilmeyüp deniz tabliye hattına Hvkolunur. ugrw ıyacakbr. teşrlnievel 931 cumar~i günü saat 1~ tal'k edilmi~tir. Taliplerin şnrt-
15 te yapılacaktır. Tahplerin şartna- ~ ~ .• s •• . • Bu tabliye battnıa ıe.kolunmuş olan vagoıılann tabliye bathna PiRE· ISKENDERIYE Poebıeı ln.e •• ntimunesini eiirmek üı.re Anka- namesinı aln.ak •·e n.unakasaya ;ıtı-

konulduklan andan itibaren 3 saat zarfında tahliyeleri için mal !'.ada merkez satın alma komisyonuna rak eylemek üzere yevmi mezkurda 
sahibinin bilcüle tedabiri ittihaz etmesi mecburidir. Mal sahibi (ANKARA) 20 Teırinevvel müracaatları. Ve münakasaya iştirak Kom. a müracaatları. (458) - (3246) 

Salı 10 da Galata Rıhtımından edeceklerin o giln ve saatten evet te- * * • ( tarafından muktazi tedabir ittihaz edilmemek dolayııile milddeti mfnat mektuplarD?ın m~buz mukabi· 
1 

itteki kıtaat için sade yağı "'e ka
re zarfında t bJ

0 

d'I · l masarif kalkacaktır. linde mezktlr komıayon rıyasetine tev- zm . k 
mez a ıye e ı mıyen vagon ar zarar ve di eylemeleri. (3S

7
) (

294
S) un kapalı zarfla mtinakasaya onmuır 

mal sahibine ait olmak Uzere lstanbul Liman itleri idaresinin .. • * • tur. ]haleleri aşağıda yazılan gUn ve 
mubafazaaı altında bu idarenin mavnalarına da tahliye edilebilir r ... •WWWM1&:a:nnn;:;::1&iiiiiiAiiiimi Topane fınnt için odun aleni saatlerde yapılacaktır. Anu edenle-
ve tahliye hatbna konulmuı olduklan zamandan itibaren tabliye Sadık Zade Bira- mftnakasaya konmuştur. İhalesi 19 rin şartnamelerini almak üzere h~r 
amelesinin intizamına kadar geçen müddet için 24 lirayı. teca.riz d J ları teşrlnlevel 931 pa1.art4!sf günü _saat gUn ve münakasaya iştirak edecekte. 
etmemek U-zere ~-t"ılı' edevat ücretine tabı· tutulur. Zıkredalen 1 er er Vapur 14 te Fındıklıda K. O. Sa. Al. Iiom. i teminat makbuzlan, tcklifnamele-

ua • nunda yapılacakttr Taliplerin • ko- r n . , Jzmitu aske-3 saat mühlette ilin gQn&nlln saati mesaisi nihayetinden ertesil ·ı Kara den 1 z misyonda şartnamesini görmelMi ve rile ihale saatmden e\ el . 1 
h d"I (3258) ihale saatinden evel teminatlarile ri Sa. Al. Kom. nuna müracat a.-gilnil saat 7 ye kadar reçen milddet dahili eaap e 

1 
mez. ::.I" POSTASI Kom. da ha:rır bulunmaları. (337) n (39:>) (3014) 

E k 1 t• d n (27S2) ' Un 26 _ 10 - 931 paz.ırtesi sa.-ıt s işe hir vi iiye 1 n e : .. sak ar ya Yerli fabr~ka;ar • mamulatından 11 de. w <>
6 

_ 10 _ 931 pazartesi 
(80000) metre .kaputluk kumaş kapalı Sade yagı "" _ , Memleket hastanHİ ameliyatanesinde yapılacak inşaat 2500 Vapuru 18 p zarfla münakasaya konmuştur. lha- saat 15 te. 

lira bedeli k,.•ifle 4-10-931 tarihinden 24-10-931 cumartesi T · · azar lesi aı - 10 - 931 cumartesi Mat 14 • • • 
_,,. eşrlDıevvcl te yapılacaktır. Taliplerin şartname Safranboludakl kıtaat lh!lyatr !~1• 

günll aaat on bete kadar mtınakuaya konmuıtur; . ,.e nümunesfni görmek üzere Ankara- isi~leri ile ihale günleri aşagıda ~._.. 
Taliplerin evvel emirde bedeli keıfin yOzde 7 buçuğu nisbe- günü akşamı 17 de Sirkecı da merkez satın alma komisyon•ma 1ı iki kalem erzak kapalı zarfl!l müna-

tinde teminat akçesi vermeleri bu aibi intaatı yapmıı ve mukte- ht d h k tle (Zon- mUracaatlan. Münakasaya iştirak e- kasaya konmuştur. lhalesi hl'ıaJand""' 
ra ımın an are e • deceklerfn o gün ve !J!latten e\'el teklif daki gün ,.e saatlerde Safranbolu a dir bulunduğuna dair Nafia baımUbendisliğinden veya aahibi sa- guldak, lnebolu, Ayancık, if ve teminat mektuplarıı:ıın ma~huz n.tu· askeri Sa. alma Kom. nında yapılacak• 

l&biyet makamattan alınmıı vesika ibrazı llzımdır. inıaat hakkın- Samsun Ord Giresun, :: kahiJinde muk~r komısyon rıyasetıne tır. Taliplerin şartname al.mak ve mtl 
da fazla tafsilat almak --rtaame ewalu keıfiyeyi görmek isti- T b ' R u, ) · t !I tevdi eylemelerı. (386) (2947) nakasaya girmek üzere temınat ve tek· 

r- ra zon, ve ize ye aııme :! • • • lifnamelerile Safranboluda mezk&r 
yenlerin muhasebei hususiye mOdOriyetioe mllracaatları lüzumu ve avdetle aynı iıkelelerle lı Topçu atış mektebi tulumbaları ta· Kon.. na n.liracaatları. (359) 2796) U 

0 ilin olunur. (3075) Görele ve Ünyeye uğn- ii miri icap ettiğinden 21 - 10 - 9.'U Sığır eti 2-0 - 10 - 931 salı g n 

Af f• b ,, yarak udet edecektir. il çarşamba glinii ~I 16 da pazarlılıl~ saa~::ıi~n 21 - 10 - 931 Ça'!ambll. 

Yon na ıa aş mu- Fazla tafıillt için Sirkecide J ~:!:::ca~:ı~.ş~=~:~;:• gö:~k·::; günü saat 14 i<;, • • · . 

1 Meymenet Hanı altında acen- R her gün ve ihaleye iştirak etmek üze- K 
1 

d ihtiyacı olan 2000 ampul h d• ı• ~ • d teliğine müracaat. Tel. 22134 ft re muayyen vakitte Fındıklıda K. O. 19 _o l~r ~ 931 tarihli pazartesi gUnU en IS 1 ın en -•=m•~Rmıı:uıc:r.:-""==•maıı :ı. Sa. Al. Kom .• müracaatları. sat 1630 da pazarlıkla alınacaktır. Ta-

l L A N (.161) (3249) liplertn şartnameyi almak üzere h'r Kapalı zarf uıulile münakasaya konulduğu enelce ilin edilen 
Emir11ag·Şü&craniye yolu inşaatına tekJjf edilen Jiyatlar haddi Jl
yık iörlUmediğinden mllnakaaa mllddetinin 24-1 O 931 tarihine 
kadar temdit edildiği ilan olunur. (3073) 

Kir.alık kagir hane ve dükkan 
Beııktaı akarah vakfiye idaresinden: 
Beşiktaşta akaretlerde 13 numaralı hane bir sene, 29 nu

maralı hane iki •ene, 11,17,21,37,60,51,88 numaralı haneler Uçer 
sene } .. 3,7,11 numaralı dOkklalar birer 12,31 numaralı dOkkinlar 
ikişer sene müddetle icar edileceğinden ıehri halin iktnci cuma 
günanden itibaren 20 gDn milddetle aleni mllzayedeye vazedil
mi~tir. Talip olanların daha ziyade mal6mat almak isti yenlerin 
Teşrinievvelin 24 dllncO mmartesi gOnQ saat 13 e kadar mahalli 
mr.ıkOrda 54 numarada mlltevelli kaymakamlığına ve yevmi mez
kOrun ıaat onfiçünden on beşine kadar lstanbul evkaf müeüri-
yetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (2919) 

Teıvlld 

Beyoğlunda lstiktal tllddesinde ·101 • * * "n ve pazarlığa iştirak etmek ~e-
namarah mağazada ffaffafire ticare'- Çatalca MUt. Mv. ltıtaatr ~~in ka~ ~: muayyen vakitte Fındıklıda K. O. 
tile meşgul Marko ,.e Yaui l'askali bi- pah zarfla alınacatı flln edılen sa- 3. Sa Al. Kom. nuna müracaatla. 
raderler nam kolleJctif şirketinin icra de yafa verilen f~atlar ~a~~i· ft!:.~ı:ı~ n. (4ro) (324 ) -
\'C iflas kanunu mucibince İstanbul göriilmedlfinden rıatlar 19a \ol ~931 • • • . 
lcra riya~ti aliyesinden talep ettik- de görUldUtU takdirde 

0 
d-

1 
k Kırklarelindeki kıtaat hayvanab 

leri konkordato rnUh1ctlnfn kabıı1ile pazartesi günü saat 1513 aktıpaza~1,' irin arpa kapalı zarfl:l münakasaya . · . . ı · · a kılınaca · r. n- ~ ı 931 ıkj ay mühlet ,·erilerek komiser tayın suretıle fha esı ıcr l k nar- konmu tur. )halesi 14 - 1 -
olunduğumd~n şirkette all\caklı olan· )iplerin şartnamesini t m\u v~ P K~m cumartesi gUnü saat lj te yapılacak· 
lara ait zirde yazılı hususlnr mezkQr Iıfa iştirak için yev~ ~;;l) r a · tır. Taliplerin şartn.~mf'Sini _almak 
kanunun 283 üncU maddesine tevfikan a mUrııcaatları. <45 ) ( • itze~ her gUn ,.e munakasaya ıştfrak 
ilin olunur. • • • t 1 • arpa ka edeceklerin ,·aktı munyyeninde temi· 

1 - Alacaklılar 931 senesi teşrini- l. F. kıtaatı hayvana ' ç~n ' t · nat ve tcklifnamelerile Kırklarelinde-
~"''ellnin yirmincı salı güniinden itiba- pah zarfla münakasaya t ?n~~u~ ~:· ki Sv F. SA. AL. KOM. nuna müraca.. 
ren 20 giin içinde ala('aklarını kayt lhlesi 2 - 11 - 931 :ı~ı.a~ e:; 1~ AJ- ntlıu; (448) (31 S) 
ettirmeleri ve alacak vesikalnrını tes- at 15 te Fındıklıda ak.t · 

1
'. 

1 
'
1
' • • o ıı: ı::t 

. dil yapılac ır. a ıp erın 
1 

la lım eylemeleri. Kom. nun mUnal<asa ·a f!,ftl- l. ci Kolordu meıekz kıtaatı Ç 
2 - Bunun için Galatada Omer A- şartnameyi almak n . 'h 

1 
Yd k k kapalı zarfla münakasaya kcm-

b. h ·· . .. k t - k üzere ve yevmı ı a e en e- e me • .. ~ı ıt anında uçiıncu ·a ta .} numaralı rak etme klff kt 1 il k"'- tur ihalesi 21-11-931 pazar-
h d .. 1 at ve te me up ar e ..,.. muş • • d yazr ane e tarafıma murarnat etme· vel tem n U ti . (

4
.,_) U U saat l5 te Afyonkarahısarın a • d . uza m racaa ar~. _., g n 

1 leri lazım ır. mısyonum (3097) ı. K. O. SA. AL. KOM. nunda .y~pı • 
3 - l\lezkQr yirmi gün içinde ala- • • • caktır. Tallplerin şartnamesını al• 

,caklarını kaydettlrmiyenler kanunen k tiJe ihkleleri lcrn kılı- mak ve mUnakasaya iştirak etmek il• 
konkordato mUzakeresinden hariç ka- raıarl; f au::lfp çıkmadığından ve ~ merkez KOM. nuna miimcaatlan --J----.:~:::::====------------------ hp rey hakkına malik olamazlnr. nacak )'Uı:d~ M. M. Y. nin PŞYll am- · · · · · · · (462) (32'7'7). andarma satın alma komis- 4 -Alacakhların kaydından sonra Satrpazar • 

• alacaklarını kaydet!.irmiş ohın atar~- llAnları -ı yon riyasetinden: Jılar tararondnn muz•kere edUeceğın· lstanbt1l Belediyesi a __J 
J d den alacaklılann toplanmaları için ta· 1 k li on 

an arma ihtiyacı için kapalı zarfla 15 bin metre boz renkte yJn olunan teşrinisanfnin !?1 fncı cu- iıtanbul Belediyesinden: icra edilmekte 0 a~ ana. ~asy 
lııtlı~ yün elbi~e; kumaıı •lın•cakbr. T•liplerin •-f ve ıartn•- marı..ı gUnU ... ı 14 te "'<7.kQı· yaııha· ameliyatı d0Uıy11ile 19 Tqrini evvel 931 tarihınden ıtıb~ren 
meyı okumak ıçın herıOn, ve mOnakaaaya ittirak için teminat, nede toplanmaya alacak1ıtar davet o- Çakmakçılar yokutu ile Tahtakalede Çamaşırcılar sokagının 
teklif ve derecei Udidar evrakiJe beraber 28-10·931 çarpmba lunur. Bor~lu1ar da toplnıurıada hazır bilcDmle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin olunur. 
gUno saat 15 le Gedikpaıada Jandarma satın alma komı"syonu- bulunmaya mecburdurlnr, d k d ki 

Sanyer belediye mDdOriyetinden : BUyDk ere. çayır_• . arıısın a na müracaatları. (3003) 5 - Tarafıma teslinı edilerek ala- b üz 
~~~~~~~~~~-~~~~~------~~~-~~-~v~ikalanh~anmaf~nb~n~u· bdedfye m•lıtarla d~nde m~~tprlname~ mua ınu m ~ 

nan mezkOr tarihe tekaddiim eden on yede ıuretile kiraya veriJecefinden taliplerin 9-11-931 pazarteaı Gayri mübadiller takdiri kıy
met komisyonu riyasetinden: 

gün içinde yazıhanemiıe müracaatla 1ıDnll aaat 13 te belediye encQmeaine mDracaatlan. (3290) 
~a~~~artarahnd~~Wk~~~~~~~~~-----~--~--------------

Ur. (lS6

2

) Adapazarı beledı·ye-
Karar. numaraları 10~ 1 ile 1045 arasında bulunan gayri 

mObadillerıo % 20 hasebale bonolarını almak Oıere teırinieYvelin 
l8 inci pazar gilnO saat 10 dan 16 ya kadar komiıyona mO-
racaatlan. (3294) 

istanbul gümrükleri baş mü
dürlüğünden : 

Muhafaza memuru iken bu Hne Haziran bidayetinde açıkta 
kalan memurlardan 21-10- 931 çarıamba gUnü bilimtiban ibrazı 
ebHyet edenler mDnhalita alınacaklardu. V eaikaluile birlikte 
mDracaatlan. (3276) 

Konıiser.- Mazlıar 

---· RAKTF.RIYor.or. -----·ı d 
DOr. Ihsan Sami sı•n en• 
BAKTERiYOLOJi LABORATUVAR! e 

Umum kan tahlilAtı. Frengi nokta! 
n•zanndan (Wasscrman teamülü) kan 
kilrc~ vatı sayılması, tifo 'e ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, ce
rahat~ kazurat ve !:U tahlilAu, Ültrı 
mikroskopi, hususi aşılar istihzarı. 
Kanda Ure mlktannın ta} ini 'c kanın 
sedimaltadonö silr'ati. Dl\'anyolu'nda 
Sultan Mahmut türbesi No, 189. Tc· 

Jefonlst. 2l 981 

Redeli keıfi 5,865 liradan ibaret o1an Adapazarı hali hazır 
içme su yollarının tamirat ve tezyidi için illveten IDfaiyeai ka· 
palı zarf usulile tevfikan münakaaaya çıkarılmııtır. MOddeti mil· 
nakaaa 13 T. evvel 931 tarihinden 11 T. sani 931 tarihine kadar 
otuz gündür. Şeraiti milnakaaayı anlamak iıtiyenlerin ya beledi· 
ye dairesine mOracaatları veyahut ıartnamenin talep edilmesi 
ilan olunur. (3295> 

Bllyllk kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedestanmda 
teşhir olunuyor 

... 
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• 
- Hayret 1 bu damın sırtındaki ne ? 
- c ki bir dael 

- akat dikkat eti ncre}'e basıyor! 
- Eve ! gördüm: 

ZiRAAT B ASI 
. : l ...... f ' '" ~ ~·; :' . ' . . . nın kumbaralarına 

,,.- Tamam... Bu adamın 

ZiRAAT BANKASI ndo bir 

Tasarrul Hesabı v arl 
- Öyle ise, daha bunun Qibi iki yük taıır ve 

Sırtı Yere Gel•ezl 


