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Jstanbul Konferansı 'Dün Rçıldı 
Alb Millete mensup murahhasların ayni 
salonda, ayni kuvvetli arzu ile toplanmaları 

yüksek bir manzara teşkil ediyordİı 
Konferans reisile murahhas heyetlerin 

mühim, tarihi nutkunu 
reislerinden sonra Başvekilimiz, 

söyledi ve çok alkışlandı 
giren murahhaslar kadınlardı , orkestra altı 

ve Balkan birliğinin marşlarını ayrı ayrı çaldı 
Dol~bahçe sarayı merasim] sulh için uğraştı~ bu gün~erde Bal-ı temine çalışmak gibi son derece e-1 

Salona ilk Milletin 

~l?nu dun fevkal!de hadiselerden kan memleketlermin kendı araların- hemmiyetli ve 
0 

nispette hayırlı bir 
. >ırme sahne oldu. Bütün dünyanın da hakiki surette anlaşabilmelerini gayesi olan Balkan birliği, ikinci 

konferansma dün bu salonda, ilk 
toplantısını yaparak başladı . 

Bu toplantıda bulunan ve müza
kereleritakip eden muharrirlerimiz 
görüşlerini şöyle anlatıyorlar: 

Saat dokuzu geçiyor- Otomobil
ler Tophane ve Fındıklı yolu üzerin
de uzun bir dizi halinde Dolmabahçe
ye doğru biribirini takip ediyor ve 
saat kulesinin yanında.ki kapıdan sa
ray bahçesine giriyorlar oradan bü
yiikbahçeden gilçerek mermer mer· 
divenlerin önünde duruyorlar. Oto
mobillerden konferans azasile davet
liler iniyorlar. 

VAKiT 
Yarın 15 
yaşına giriyor 

Bu miinasebetle ya
rınki sayımız, zengin 

miinderlcat ile : 

16 
Sayıla çıkacaktır 

Greta Garbo 
Esrarengiz lsveçll sinema 
yıldızının hayatını anlatan 

tefrikamız : 

Yarın başlıyor 

Başvekilimizin bir nutuk söyliye- •------------...

... T_.!rlhf ko!'!e"!!'stan lntlbalan Başveklllmlz 
- ... -- 1nurahhaslar arasınd• 

Balkan 
Konferansı 

ikinci Balkan birligw1• konf .. eransı 
dun Dolmabahçe sarayının geniş 
süslü salonlarında açıldı. Muhte1Tre 
altı Balkan milletine mensup iki yü

ze yakın mümessil ve ınuratıhaslar
dan mürekkep olarak toplanan kon
""rnnsın açtima merasimi hakikaten 
samimi birlik tezahüratına sahne ol· 
muştur. Her memleketten gelen he
yetlerin reiı:;leri; söz söylerken Bal
kan milletleri arasında birlik ihti
yacmı ifade etmekte tamamen bir
leşmiştir. 

Vakra bu müşterek ihtiyacı ifade 
e~en konferans reisleri memleketle
rınde ~.esmi değil, hususi bir takım 
teşekkulleri temsil etrnekt d" 1:, 

b. . e ır. ı.ı:ı-
kat ırlık ihtiyar ve zarurnt; . h" 

:< ' " . nı ıs-
eetmekte hu~usl heyetler ile rt::sn~i 

Başvekilimiz 
Ankaraya hareket 

ettiler 
BUyUk bir halk kltlesl tara

fından alkışlandılar 

Başvekil ismet Paşa Hazretleri 
dün akşam saat 18,5 geçe Haydarpa. 
şadan hareket eden trenle Ankaraya 
gitmiştir. 

Paşa Hazretleri için trene hususi 
bir vagon bağlanmıştr. Başvekil Haz
retlerinin aileleri daha evvel ge
lerek binmYşlerdi. Atina ve Peş
te seyahatlerinden muvaffa.I..-ıyetle 
~den B.aşvekilfıizi selamlamak 
uzere bırçok wzevat \"ekesif bir 
halk tabakası Haydarpaşa istasyo
nunla beklemekte idi. 

Hariciye vekili doktor Tevfik 

rek konferansı açacaktan bilindiği 
için bilhassa bütün davetlilerde bu 
mühim merasimi görmiye büyük bir 
tehalük seziliyor hepsi adeta bir an 
evvel salonda yerlerini almak için 
acele ediyorlar. 

ZUlveçheyn salonunda 
Sarayın geniş ınethalindeki sofa. 

run iki taraf mda palto ve saire koy
mak için yerler yapılmış. Burada 
Jşlnl bitiren misafirler ve davteliler 
salona doğru ilerliyorlar. Fakat cel-
9ellin açılmasına dah epey vakit var
dır. Bunun için misafirler sarayın 

üst katına çıkarak meşhur Zülveçhin 
salonile, kıymetli bazı tabloların 
bulunduğu diğer bazı salonları ge. 
'lİyorlar. 

Büytik merasim salonu f evkalide 
günlere mahsus bir hava ve manza
ra içinde.. On bin ampulün fışkırdı.ı 
ğı aydm1ık altında kubbenin ve du· 
varların parlak renkli tezyinatı bir 
kat daha göze çarpıyor. 

Büyük ve muhteşem kristal aviz('o 
ler, salonun nihayetine raslryan kı

l.Alt tarafı 6 inci sayıfada J 

hüktlmetler arasında hiç bir ihtilaf 
noktası bulunma·dığı ~üphesizdir. Bu 
itibarla dün Balkan konferansının 
açılma merasiminde söz söyliyen mu
rahhaslar Balkan milletleri aı->ı."ında 
birlik arzularını izhar etmekle ayni 
zamanda mensup oldukları hüku
metlerin temayülatrnı da sadakatle 
ifade etmiş addolunabilir. 

Riiştü, Riiyii!\ Millet Meclisi Reis 
vekili l'e Balkan konferansı reisi Ha
san, matbuat cemiyeti reisi Giresun 

m~b'~su ~-lakkı ;ank, başmuharriri- Tarlht konferanstan lntlbalan Murahhaslardan bir kısmı salonda ve ilk celseden 
m~ı . rtvın meb usu Mehmet Asım, _ sonra_ sa~yı~ k~ınsında _ _ ~ 

Kaldı ki Romanya heyet; reisinin 
fratettiği nutukta sarahaten işaret 
ettiği gibi konferansa dahil olan mu
rahhasların hepsi hususi bir takım 
~şekktilleri temsil etmekle beraber 
birçok Balkan memleketlerinde res
mi diplomatlardan ve siyasiyundan 
ziyade asıl halk kütlesinin hıssiyat.ı
na yakındrr. Bu itibarla bugün hu. 
susf bir takını teşekküller nanıma 
söylenen sözlerin ve izhar edilen ar
zolann yakın bir zaman sonra resmi 
diplomatlara ve siyasiyuna intikal 
etmesi kun·etle ümit edilebilir. 

Yalnız Balkan memleketleri ve 

( Alt 'f afı 2 inci sayıfada) 

.AtJunet .A&uM 

Mıllıyet başmuharriri Sürt meb'usu - -- - - --- - - --- -- --

Mahmut, Bolu meb'usu Falih Rıfkı M •• th e - f t ı t ? 
::~e~e~~u~::.im~~: !;;~n;:riçd~!:1~ u iŞ ır ına ne er yap 1 • 
daş, İstanbul valisi Muhittin bey, 
kolordu kumandanı Şükrü Naili Pa
şa, belediye reis muavini Hamit, 
Cümhuriyet halk fırkası İstanbul 
i~are heyeti reisi Cevdd Kerim, şe. 
hır meclisi ikinci reis vekili Necip 
beyle~, . muhtelit mübadele komisyo. 
nu reısı Şevki beyler Başvekilimize 
son Avrupa seyahatlerinde refakat 
etmiş olan ~abık İktısat vekili Rah
mi, Nurullah Esat beyler ve bu se
yahatte bulunmuş olan gazeteciler 
Baş\'ekil Paşayı teşyie gelenler ara
sında idi. 

hmet Paşa Hazretleri muşla Hay. 
darpaş rıhtrmrna gelmişler, garda 

[ Alt tarın 2 inci eayıfada ı 

Bir iki gündür yağnıu;lu havalar, 
evvelki gece birden bire çok şiddetli 
bir fırtınaya çevirmiş ve lstanbul hal· 
kına telaşlı ve korkulu bir gece geçirt 
miştir. 

Kandilli rasathanesinin sayıl: fırtı
nalarından biri olarak kaydettiği bu 
fırtına herkesi telaş ve korku ile uyan 
dırmakla kalmamış Kara ve denizde 
ehemmiyetli tahribat yapmıştır. Ka·ı 
rada muhtelif semtlerde birçok evle
rin camları kırılmış, çerçe,•elui par· 

çalanmış, kiremitleri, saçaklan uç
muş, ağaçlar yıkılmıştır. Denizde 
birçok mavnalr, sandallar bııtnuş, li
manda demirli vapurlar demirlerini 
taramışlar birbirlerinin üzerine ve 
karaya düşmek tehlikesine maruz kal
mışlardır. Kandılli rasathanesi fırtı
na hakkında şu malumatı vermekte. 
dir: 

Evvelki gün mütehavvil estnekte o
lan rüzgar saat 20,5 te lodosa ~vir
miş ve saniyede 13 • 15 metre sütntin-

de esmiştir. Bila.bara gece yarısından 
sonra saat dört buçukta lodos bulu~ 
ları şiddetli bir karayel fırtına~ına çe
virmiştir. Bu esnada esen rüzgarın 
azami sürati saniyede '30 metreyi bul
muştur. Evvelki gün sabah saat yedi
den dün sabah saat yediye kadar,. 
ğan yağmurun miktarı 45 milimetre
dir. 

Kandilli rasathanesi fırtınanı11, 
rüzgann şiddeti itibarile sayılı fırU

( Lfltfen ıayıfayı çeviriniZl 



Ti CARET 
VE İKTİSAT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
Harici Son Telgral Ba'berlerl 

• 
ihracat dolayısile 

Japonyanın şartlan 932 blltçeslnin ihzarı 
Ankara, 20 (Vakıt)- 932 blit· 

Beş maddeden ibaret çesinde 1 s-20 milyon bir tasar

M. Musolini 
Berllne davet ~dildi 

sında muamele 
lstanbul borsa
hararetlidir Tokyo, 20 (A.A) - Japonyanın ruf yap 1 caktır. Maliye veki· 

Mançurideki askerini geri çekmeden leti yaran bütçelerini ihzar et· 
evvel Çin hük(lmeti tarafından esns meleri için veklletler mubase· 
itibarile tanınmasını istediği başlıca be miidürlüklerine malümat Yf'!-

5 madeyi M. Briyanda, M. Simsona recektir. Baytar umum müdür· 
Ye Sör Eric Drummonda mRhrem bir IOğl ihzari mal6matı ihtiva eden 

Berlin, 19 (A.A.) - M. Brüninfr 
bugün Almanyanrn Roma sefiri va• 
sıtasile .M. Mussoliniyi Berline dı· 

vet etmlttir. 
fngilfz Jirası diln 825 te açıldı, düştü, 

sonra açıldığı fiatta kapandı İtalya hUkö.metf relaıi, M. Brll• 
nlnge teşekkür etmiş, ve kendisinin 
seyahati tarihini billhare tesbit et
mek hakkını muhafaza eylediğini ve 

yakında icra edeceği seyahatte ken• 
dislnl temsile hariciye nazırını me
mur ettiğini beyan etmiştir. 

Dün hor~ada Fran. ız frangı bir 
Türk Jlrn ı mukabili 12.6 frankla açı
larak ayni fiatta kapanm· tır. l'r:ıok 
üurlne cere)an cimi olan nrname· 
lelerin yekunu beş milyon 90.i hine 
baliğ olmuştur. 

. İngiliz lirası 82~ kuruşta açılarak 
bır aralık SlG ) a ha dar d\istiikten 
sonra açılış fiatı iizerindcn Jrnpan· 
mıc:tır. 

Doların flatı bir Tfirk liıası nrnk:ı· 
bili 74 çent 42,:i milim idi. Al\~ıım fi, 
1 . .erl 47,60 üzerlnden kapanmı"lt;r, Do· 
lar üzerine de birçok muamele ol
mu~tur. 

lhracat dola) ısile tznı;rden 1 tan. 
bul borsasına fazla miktarda l<arnbi. 
yo arzedilmekte ve borsada hararetli 
muameleler cereyan etmekt<'dir. 

Tiltiln mahsulü 

lamıyan ihtilaflar, muahede muci· surette bildirdiğ; habl!r alınmıştır. bOtçeyle eıbabi mucibesini ba-
ı;u be., madde sunlardanibarettir: ••rlam t 

bince hakem mahkemesine ha,·ale o- T ... ış ır. 
1 - Japonya ve Çin mülki tama· Pan it hl ı ı rk lunacaktır. ga ı na yoa n n me ezl 

miyetleri hakında teminat olmak Ü· Anka a 20 ( V k k) B 
Avusturuada gümrük fiyatları r ' a 

1 
- e-~ zere biribirine taarruz \'e tr.cavüzda - ı k d p 

YültSeldl yog u azaam a angalh nahiye· 
bulunmamayı karşılıklı surette tMh· • • k · ş· l k 

Avu furyada dö,·iz üzerine neşre· hUt edeceklerdir. sının mer ezı lf iye na ledil· 
dilen emirname. hariçten yapılan 2 - Boykotaj tedbiri de dahil ol- miştir • 
müha~ aatı islı;iıl etmiştir. Bunun ne· duğu halde Japonya ve japonlar a- Aydın muhaaebel huaualye 
ticesi olarak gümriik fiatlal"I yUJt· leyhlndcki her türlü düşmanca hare- mUdUrU 
selmlştir. Gümrük fintlarınm ,. t''ıl'· Anknra, 20 (Vakıt)- Dahili-., • ketlere nihayet ,·erikcektir. d 
selmesi sanavide de tnsı"rı"nı· gos·· ter· 1 ye vekaleti mahalli i areler ıef-., '" 3 - Japon ann mal ,.e canının 
miştir. emniyet ve selameti hakkında temi- )erinden Etem Ruhi bey Aydın 

:M. Grandinin seyahati tarihi 25 
ve 26 t~şrinievvel olarak teabit edil· 
miştir. Nazıra refikası ve hariciye 
erkinından birçok ze,vat refakat ede
cektir. 

Bulgaristanda lktıaadt vaz•ret nat verilecektir. mubaaebei hususiye müdürlüğü· 
Ahalisinin yüzde seksenı çiftçi •1 _ Japon parasiJe yapılmış olan ne tayin edilmiıtir. Edlsonun tabutu önUnde 

olan Bulgaristan, dünya hububat demlryollar için Çin httktlmctl tayfn Mıs1rd• bir suikast West - Orange, 20 (A.A.) - Edl· 
fiatlaıının düşmesinden pek çok mü· edilecek miktarda tediyatta buluna. Kahire, 19 (A.A.) - Sıtkı paşanın sonun açık bir tabut içinde ttşhir e-
teessJr olmuştur. Bunun neticesi o- caktır. amcasının oğlu ve Chorayeb beledi· 
larak Fransadan mevaddı madeniye Mançuride derniryollan inşaası ye re.isi meçhul bir şahıs tarafından dilmekte olan cesedin bulundufa 
üzerine )apmakta olduğu nıülınyaatı hakkında elye,'m mevcut bulunan rovelver kurşunile öldürülmüştür. laboratuvar ile kütüphanesinin ö-
kesmlştir. Bu vaziyet Fransızları itilaflar Çin hilkCımetl tar!ından ta. Zabıta katili aramaktadır. Bu ci- nünden şimdiye kadar on bin kiti p-
düşündUrmektedir. nmncaktır. nayete saik olan sebep henüz öğrenil- lip geçmiştir. 

llh.~de, Yun•nlstanda ve Bul· lsvlçrenln harlcf ticareti 5 - l\fançurlde Japon tebaasına JMml§tir. Nevyork belediye reisi M. Valtet 
ı•rletanda ne kadar ? lsvi~renin harici ticareti son ay- ait arazinin icar ınukavelelerl mese- Kahire, 19 (A.A.) - Camflil Ezber cenaze alayının yaprlacafı yannkl 

ihracat ofisinin yaptığı tetkikata larcla azalmıştır. İhracat açığı a· lesi de dahil oldutu halde mevcut teYhlnt namaz kılarken öldürmek U- gUn saat 19 da her tarafta bir dakl· 
göre memleketimizin bu senek! tü· ğustosta 71,!l milyon frank iken bu muahedelerden doğan haklar Çin zere gizUce camle girerek bir kö§ede ka müddetle ıflkların ıöndUrfilecetf-
tün mahsulü 3;) milyon kilo tahmin açık eylülde 77 milyon fra.nka çık- hüktlmetl tarfından tanınacaktır. puıu kurmuş olan dört yerlf mil- ni beyan etml§tir. 
dilmekt~dir. Geçen seneki tittün is mışbr. Amerika ı~tlrak edecek ee11lh haydut zabıta tarafından vak· 
tfhı;:aJatımız ise 40 milyon kilo idi. Pari te ~ıkan ticaret gazetesinin Vaşington, 19 (A.A.) _ .Japon hU- tile yakalanmıf, eul kut teşe.bbilsü- Alm•nyad• k•nll 111Uadeleler 

Bulgaristanm 1931 senesi tiitün neşrettiği bir habere göre Rusyanın ktlmetl Cemiyeti Akvam meclisinin bu auretle neticesiz kalmıştır. Berlin, 19 (A.A.) - Hltlu mUfrit 
mah ulU ~ı,:; miJyon kilo tahmin harici ticareti son aylarda azalmış- Mançurl meselesi hakkında yapaca- M.aden oaklannd• bir f8cla milliyetçilerden 75 bin klılye Brulll' 
ediliyor. Bulgaristanrn geçen seneki trr. So,·yet hükumetinin harici ti- ıtı müzakerelere Amerikanın i§tlraki· BerlJn, 19 (A.A.) - Westphalle· Ylckde bir geçit resmi yaptırm.,tır. 
tUtün istihsaıatı ise 26 milyon kilo i- caretini faaliyete getirmek için vaki ne muhalefetten vazgeçmiştir. nln Sollnren havalisindeki Montee- Bu &~t resmi bittikten sonra '°"' 
dL Yunaniatanın bu seneki tUtün olan teşebbüsleri neticesi:ı kalmış- Kellog misakı etrafında nls madenlerinde saat 8,80 da şld- yalist mflllyetçilerle işçiler aruın4• 
lıtihaalıitı tahminen 32 milyon ki· tır. Londra. 19 (A.A.) - Buraya ge- detli bir grfzo infilakı olmuştur. :ı.·e· vuku bulan çırpıpnalar neticalnd• 
Jodur. Geçen seneki istlhsah1t 40 Rusyanın bilhassa Amerikaya olan len haberlere nazaran Fransa, hal- kA.lete utrıyan maddelerde şimdiye 160 kişi yaralanmıştır. 
milyon kilo idi. Bu istatistiğe na . ihracatı pek ziyade azalmıştır. A- ya, Almanya ve Norveçin Cenevre- kadar Uç öJU ile18 yaralı sayılrnııtır. 
zaran memleketimizle Yunanista- merika Rus emteası almamkta de- de itihaz olunan karara tevfikan .Ta· HükQmet makamlan toprak altında Bulg•r k1r•ll Yenedlkfıe 
nın tütün istihsal;1tı gesen seneye vam ettiği takdirde Rusya ela hıı ponya ve Çin hUktmıetlerlne Mrer kalan amele miktarını bildirmekten Venedik, 20 (A.A) - Bulıar krtl 
nispetle azalmış Ye Bulgaristanın tii- memlekete \·erdiil siparişleri feshe- telgrafname göndererek blltU. llatl· laU.WI etmektedir.- MIHlenlft' Jda- ve kraliçesi buraya vlsıl olmu"a~ 
tiln istihsalltı ise g~en seneye nispe· decektir. ıanan ın'Dallllabe htr liUl'etC.. hallri' ..ı mcSl1811ıerı te monıeın11' 1111r· ...... ..._. .__, ,..... ·~ 
ten artmıştır. Bir haftada ihraç edilen UzUm mek taahhüdttne gtrtşmiş olduklannı denleri müdürleri kaza mahallinde dunda ailesinin elyem ulund 

TUrklye • Holenda Tlc•ret 1zmfr limanından son hafta zar- hatırlat.malan muhtemeldir. bulunmaktadırlar. San Roeore ptosuna gideceklerdi!:. 
111ukavelesl fında muhtelif ecnebi memleketlere ===-=====:::=ı:==============--ı::ıı:=ı====ı-===-----~ı~----==-===-=-=-----

çıkarılmışhr. l B lk f P A k ,. TUridye fle Holanda arasında bir milyon 387 bin kilo üzünı ihraç lstnabul limanına mensup 'l'ul'f(at a an Sme f • n ara 
26 afuatos 931 de yenıi bir tic:ıret mu· olunmuştur. Mevsim bidayetind~n 15 reis namındaki yüz tonluk. Ahmet K L h k •ı 
kavelesl imza edilmiştir. Yeni m;ı- teşrinievele kadar yapılan üzüm ıh - kaptana ait mavna, lstandıırd ku!"'.1• OnreTQnSl ya QTe et effl et 
kaftle 2lteşrinlsanf 929 tarihli mu- rııcatı 10,229 tondur. Geçen sene ayni panyası önünde ,amandıraya. ballı [ Baş makalemlzden mabaat l {Üst tarafı I inci sayıfadaJ 
kavelenln yerine kainıdir. Musaddak- müddet zarfındaki ihracatımız 16•290 iken halatı kopmuş, karaya dUşmUş· milletleri arasında hakiki ve fili su- kendilerini eelamlamıya gelmlt ola• 
nU.halarJn teatisinden 30 gUn sonra ton idi. tilr. Aynı yerde B...ı·ir Mus•-fn rei• t ıı · e-A wı ., rette birlik temini nasıl mümkün· zeva ın ayrı ayrı e erıni sıkarak , • ., 
mer'iyet mevkffne girecfl<tlr. Mua- Son hafta zarfında incir ihraca· isminde birine ait bulunan bir yel· dilr? da etmişlerdir. 
hede iki memleket arasındaki ticari tımız bir milyon 561,273 kilodur. kenti de karaya dUa.mUştUr. 

f1n bat d 15 + ..... ı ı 1 "' Bu noktai nazardan muhtelif he- Başvekilimiz, ikttsadt tetklkattt 
m ue ı tandın etmektedir. Mu- Mevsim bidayetin en · "'!lr n eve e lstandard kumpanyası önUnde de· 
• heci ı •·tbıkı el ı ı fh dil ı yeti murahhasa reisleri arasında bir bulunmak üzere Macaristanda kalall 

en n - , n en tevellUtedlp de kadar 10,527 ton ne r raç e m f- mirli bulunan 188 numarh 1\fehmet cif 1 ı tariki) h 7 2 idi telAkkl farkı röze çarpıyor. ve dtin trenle gelmiş olan sabık tk• 
P oma e alll mlimkUn o- tir. Geçen sene 12, 6 ton · _ kaptana alt ve 3500 teneke gaz ytik· --------==-=====-===-====-==-===========-===-- Mesel~ Bulgar murahhasları Bal- tısat vekili Rahmi beye Macaristall' 

nalardaa ayılablleceflni söyh•mekle battıiı için Haydarpa§ll vapurları, 1U mavna demirini taramıı ve, meçhul kan nıllletleri arasındaki ihtilAfların daki mUşahedelerinden memnun otu• 
beraber clnam mUddeti itibarile ehem- manevra yapamamışlar ve dUn akşa- bir 11tmte doğru gitırılttir. en esaslısı akalUyetlere taalHlk e- olmadığını sormuş. Rahmi bey: 
mlyetll bir fırtına olmadığını da kay. ma kadar 'Haydarpaşaya vapur ya. K•,.dakl tacl•lar den meselelerden oldufu için bir ke· "Çok memnunum Paııunn,, demi._ bll 
cletme--dır. bil k k bil 1 t ıı Karadki tahribata ıellnce; Unlta- 1. h :.---·· :.-. a.e naıtıra me a o mamış ır. ~ay. re bu meseleler hal ve fasledi ıı:se n are Ankarada mufaualan aned 

Ki' 'ldd.tll 1111 01 •
.. •k ? d aıda baıc.t b 1 apur da ol panında harap bulunan bir ev fırtı· ğ' 1 _ arp a ı u unan v · k diler ihtilafların pek kolay bertaraf ce ıni söyliyerek tetkikatı 11eticesl11 

Gene ruathaneye nazaran geçir· dutu yerde kalmıttır. nanın şiddetine da~an~:ı'ı~~r~ k ~ı- edilebileceği fikrini ileriye sürüyor- kısaca anlatmıştır. 
d1&amfs fırtına da bir rayri tabftlı'k kılmış. ankaz altın a s a a-... KadıköyUnde k öl u u ltf iyenln yaptıtı a lar. Bu suretle "Her ,eyden evvel BaŞ\·ekil Paşa Hazretleri trenini• 
strerek kııın tlddetll ·-ec~x! hak- ö- ra m şt r. a • d h •-, "-. Kadı köyUnde de bir k ramada boyacı Bayramın kansı Hay- akalllyetler meselesini halledelim, hareketi anmda vagonun kapııınd 
kın • UkUmle"ermek yanlıştır. Ra- mUr kayıfJnın halatları kop· riye hanımın ve iki yaşındak' kızı diğerleri adeta kendi kendine orta~ teşyicileri tekrar sel!mlamıt ve "A• 
satlıane, (ton baharda her senf. bu k ı ki k b' d k lk cak• d k 1 h 1 

1 
muı, aya ı ara çarpara parça- Fatmanın cesetleri parçalanmıı ır an a a .ır,, eme istiyorlar. a a ısmarladık. arkııdşlar:,, dem fr 

sfbl fırtına ar olabilir. Bu fırtına- lanmıştır. içinde bulunan aıt.ı tayfa H lb k" y 1 alkıslarla teıııyi olunmuı;ıtur. 
Jar bazı eeneler bunun •ibl biraz halde bulunmuttur. a u ı uııos avya murahhasları • y y 

• denize döklilmüşlerse de kurtarıl- · i sahad b' l'kt =~=:s:::ı=:========:ı::==-' 
• 1ddet11 ·-bilir. Maamaflh devllm F•tlht• sıyas a ır 1 en evvel iktisadi -klini almasıdır. 
!I'" •-r- mıılardır. Şeref nur ve Zafer vapur- k" k h da birlik l ıu ::.--
mtiddJI df-l'er bazı seneler.ıe ol .. n Fatihte Eskiall paşa mev ' 1 ar· sa a ıusu ne çalışmak Ja. l•te Dolmabahçe sarayında c1•1• 

•• • " .. lan, Kızkului açıklarında denılrli .. · k t hl Y -fırtınalara nispetle azdır.) bulunan bazı bUyUk şilepler d~mlr· şısında Hırkai şerif camımınlla a~e zımdır; r kere Balkanlarda iktr· açılan Balkan birliği konferansı..,. 
Birkaç gUn !'onra derecef hararet )erini taramı~lardır. duvarları yıkılmış elektrik u eri a- ıııadi birlik teessüs ederse !iyast bf r- en mühim vazlf esi budur. 

yükselecektir. Daha bir~ok :) az giin· rap olmuş, molozlar eadeyi kapamış lik kolayca onu takip edecektir.,, dl. Esasen bu vazifenin ifası okadaf" 
Jerı röreceffı. Kı§ gelmiş de~fldlr Hall~te tır. Alemdarda mdrese sokağında ve yorlar. Bu suretle iptida birliğin da müşkül değildir. Çünkü Türkl1' 
demektedir. Fırtına Haliçte bile tesirini gös- Akbıvıkta elektrik telleri kopmuş- en milşkül görünen safhasını bir ta-termlş ve ehemmiyetli hasarat yap- ile Yunanistan aruında yapılan ,,,.. 

Hayderpaıtada tur. rafa bırakarak en kolay ve mümkün ltilf\flar Balkan birlifi için en 111• 
Fırtınanın 'aptıg"ı tahrib"lt hak· mıştır. Birçok kayık islcelcleri hnrap Fatihte Ahmediye noktasL !<arşı· g" .. l 1 olmue, birçok sandallar batmıstır. 1 r b:ıs orunen yollardan baş ıyarak i er· kemmel bir temeldir. Bu temel u..-

kında elde etti~fmiz ma!Qmat şudur: · • sında bir evin zemin katını su a ' · Jemeyj istiyorlar. 
Gene Haliçte :Fransız sefaretine mış. tahlis için itfaiyenin y:ırdınu rine gü1.el bir Balkan birliği bin ... 

Haydarpaş:ı limanında demirJi ve ait mir muş ile Itah.·an sefardin<' ait Bu sözler, bu mülahazalar da kurulabilir. Diğer Balkan milletıerf 
bağlı bulunan motör, mavna, sa- istenilmiştir. .. t 0• diğer bir mua "arpısmış, Fransız se- b' k biiyiik a gos eriyor ki Balkan milletleri arn- ve bu mıilletlerin Balkan hirJiğf kO 
lapurya ve kayıklardcır hemen heıısi .,, ') Muhtelif yerlerde ırço . · t•• faretinin musu mü."iademe neti<'esin- kapıd·ı Sınan sında birlik emeli, artık bu memle· feransındakl muhterem murahhaı 
batmıştır. Mahmut l'eisin so•"an ... ·ük· ·· ğaçlar yıkılmıştır. Çarşı ' · • ı. "' ~ de batmış diteri ehemmiyetli hasara d kılan çınar a ketler için müşterek bir ideal halini n Türk - Yunan itllaflannın pkl,-
JU mavnuı, 'Mehmet ve Arif kaptan· Pş. med~sesl önUn e yı . .. .. · .... ug-ramıı;:tır. t 11 · u··zeı,ne dusmuc:ı. almı1t gibidir. Balkan ufuklarındnn ne ve onların nasıl vücuda •etlril ,. 
ların mangal kömlirü yül<lü kayıkln- :.- ğacı tramvav e erı ) " :ı- • 
n, Ali Mehmet, Davut reMcrin Bir kayıktan istimdat tilr Ava!'\afrl\ camii lcinde, poli!! yeni dofan bu ideal güneşi gittikçe ğine biraz dlkat ederlerse Balkanl•t' 

ı.ıd · · · d bulunan h"zı h l k ti · il t k ası daki umumi birlig"in binasının da ıat• bat.tay yttklti salapuryaları, Meh- Fırtınanın en Ştu etli bir zama- mUdllriydi ~\\lusun a "· u meme e erın m ş ere sem n-
d · 1:. d kopmu"lar·tı d li l k d ğl C yz stl kurulabileceğini kolayca anlJyt" met kaptanın kum çakıl, Yunan bnn- nında, Bnlıkpazarın an sıluh sesle- ağaçlar da kl>kUn en . · r. a Y se ece , onun neşre ece e 

dırah Plemuz ve Lfmust:l:ıi kaptan- rl duyulmuş. poli.c: devri~·elerl der· Açık denizlerde ve hararet ile Balkan milletlerinin caklardır. Büyük maksatlar, b~ 
JUm butday ve tuzlu bl\lık hamule- hal bu sese koşmuşlar, ve silfıhların Son gelen haberlere göre açık de- birliği nihayet bir gUn filen tahak· emeller, büyük menfaatler için bfl 
]f kayıklan, Mehmet Ali kaptanın batmakta olan bir kayıktan !stimdat nfzlerde de şiddetli bir fırtına hü- kuk edecektir. milletin mütekabil fedakarlıklara~ 
arpa yüklü motörU yükleri ile bera. için atıldığını görmüşlerdir. Kayık kllm t1iirmu~ ve tedricen hnfiflemlş· Ent, Balkan birliği idealinin lanması zaruri olduğunu göreceıd.r 
ber batan mavna ve kayıklar arasın- batmış tçindekllir kurtartlmışlın ~ır. tir. bir gUn mutlaka tahakkuk edeceğin- dir. O vakit birlik maksadında •

1
" 

dadır. Bunlardan maada batmıs 19 Boğazicinde de birçok sandal, ma\' Ilircok gemiler, fırtınanın cleh~e· de hiç şüphe yoktur. Yalnız mU- kadar olanlar icap ederse tarih -~ 
tltae mavna, salapurya '"e kayık da- na ve kayık batmıştır. Istandart tinden " 11mnnlara sığınmışlardır. l{a- him olan mesele, herkesin s.'lhırsız- sında kangren olmuş bir takım e~ 
li1 .ardır. kumpanyası önUnde parçalanan ve za olup olmadığı hakkında deniz ti· tıkla beklediği o r.amanın bir gün ]eri bile feda etmekten çekinmi>tp-

KayıkJar, mavna Ye salapuryalar karaya d~n munalr içerisinde bu· cB.Ntl müdüriyetine henüz malQmat evvel gelmesidir. Gttzel Balkan bir· lerdtr. 
Bqd~ vapur iskelesi civarında lunan 182 teneke a:az ~O'-' önünde! crel.nu!mistir. lijl idealinin bir saat evvel hakikat 



il 

• 
l· 

JI 
rı 

• 

":trz:::::G~~ü~iii~iiiiiff f:-::::-:tıtf~~-~~==ıii~~~~~1~~~~·====ı3 -VAKIT21 Teşrinevvel 1931 ___, Wimuı!Hiil -ı --.-.-.-.-.--.-.-b-e_r_ı _e_r~ı~--- G E. L İŞİ ~; 
•• 

-DUZ EL - . 
Yaratıc• adam. Unkapanı köprilsll fe- Maarif vekı·ıı·miz bu Defterdar Şefik B. in Mankenler 

Edison öldü Edisonun aıkasın- f tt if I d ğl I Bir mağazanın camekanında 
d · .ka değil bütlin bir na vaz ye e b h A k d vaz es e ş yor çok gu-zeı yapılmış iki manke• 
an sadece Amerı ' .. .. Sa a ara a - ·· 

dünya, bir medeniyet tabak:'s' hUZ\1'11 Unkapanı kCSprüaünün Unka- n Haber aldıgımııa gore Def- gördüm. Bunlardan biri erkek, 
i~lnde. Şüphesiz ki E.dısorı . artık panı cihetindeki istinat duvar· ter dar Şefik Beyin varidat umu- biri kadındı ve yan yana duru-
ne yahıız müttehit Amerıka cümhu· Jarından sol tarafı çatlamıt ve Eaat B. ekalliyet mekteple• mi müdürlüğüne tayini kat'i su- yorlardı. 

• • . e yeni dünyanın. ne de k l rinde gördUIU intizamdan k .. . l" y . 
rıyetının, n 1 1 - 'ld" 1 yı ı mıştır. Bu yüzden iki duba m. emnun oldu rette ta arrur etmış ır. erıne Camekanm önllnde biriıi uzun 
m deniyet dünyasının ma ı 'cgı ı r. d . f 1 M f • ·ı -. t h 
0 

e yaratıcı hayatın yaratıcı bir enıze az a gömülmüş ~e s~ Maarif yeJ;:ili 1-~sat bey en·elkı gUn ~ata a beyin getırı ecegı a - müddet durduktan sonra : 
h~mlesl olarak geniş, butün cihanı almay_:ı ~aşlamış!ır .. bunuo uzerı- Zoğrafyon l'um li esini ziyaret ede- mm olunmaktadır. - Hakiki İnsana neı<adar da 
knnlrvan bir kudrettir. Fakat unut- ne kopruler mudurlGgil derhal rek talebenin Tül'k~e n1ilktc~cbatını Misafir ~azeteciler benziyorlar, dedi, fakat, hakiki 
mıyalım ki bu geniş Ye ciham kap- bütlln vesaiti nakliyenin köprü- pek iyi bulmuş Ye memnuniyet beyan olmadıklarım nereden anladun 
lıyan admın etrafında bir fotoğra. den geçmesini yaaak etmiştir. etmişti. dün de Öğleden ene! ortn Güzel an'atlar biliyormusunuı? Yan yana du-
fın Pa.4'partos~ gibi yapışık Yalmz yaya olarak geçilmekte- tedrisat müdürü l<.,uat, kakmi mah- akademisinde ran bu genç kadınla erkek ara-
bir .dc~or halinde Amerika ~~mhuri· dir yıkılan duvarın tamirıoe bir sus müdürü Nihat Adil. umumi mü. Şehrimizde misafir bulunan larındaki mesafeyi hiç değiıtir .. 
yetı goze çarpar. Bunun ıçın hey- kac gü k d b l kt fettişlerden Ue':>at Şem::.ettin, Ha- ı Bulgar ve Yunan guctecileri mediler. Hakiki ol1alardı ya 
nelmilcl adnmlnr dekorlart itibarile ne a ar . a! anaca ır. san Ali, manl'ik müdürü Hayd:u- bey- k Bu yıkılma h d U k dUn sabah, Dolmabahçe sara- uıa laşacaklardı, ya yakınlaşa• 
bir cemiyetin bir kültürün ban·ağı o- a ısesı n apanı lerle birlikte Arnavut J>öyündc Feyzi. caklardı. 
]arak damgalanır. köprüsünün artık çok eskidiğini iiti lisesini gezmf • lisan H riyazi.re yında balkan konferansının açıl- 1.0Dlu J,4Ht. 

Edison hu bayraklardan biri idir. göstermekte ve Gazi köprüsü- derslerinde bulunmuş. tnlel>cnin ma merasiminde bulunmuılardır. 
Edisonun bu harikulit<le kudreti, yn. nün bir an evvel yapılması zeru- mesaisinden ,.e gördiikleri intizam- Dün saat 17 de Fındıklıda iktısat vekili diln 

d i t . · h · ti h" tt• k d k 1 Güzel san'atlar akademisinde ratıcı me en :reu adece kendisiııın re ını e emmıye e ısse ırme - an memnun a mıştır · A vrupadan geldi 
malı değildir. Onda Amerika camia· tedir belediye yeni köprünün Yekil ~Y bu rnüuasebctle hu u- misafir gazeteciler şerefine bir Bir müddet evvel tedavi için 
8 mm yaratıcı kabiliyetini inkar et- ioıası yalnız kambiyo müsadesi- sf mekteplerin inki. afının maarif ar- çay ziyafeti verilmiştir. 

Z •• l · d ğ · t M· f• l · · · b h Avrupaya giden iktısat vekilimiz mek, hakikati görmemek demektir. ne bag· h olduğu cihetlebu müsa- usu cum e ın en oldu unu ı;:;are e· ısa ır enmız s~mımi ir a-
d k ı. .. • h zıu a · · d · "k d'l Mustafa Şeref bey dünkü eks-Edison kudretli bir kaynaşma ile, denin verilmesi için yeniden te- ere · uu mues eselerın er •· n n va ıçın e ızaz ve ı ram e ı -

bii)'Ük bir galeyanın ingifü ordu- şebbUsatta bulunacaktır. için himayeden emin olabileceklerini mi.tler, dostane hasbuhallerde presle dönmüştür. Vekil beyi 
sunu topraklarından ko\'an bir ca· söylemiştir. bulunulmu,, Bulgar ve Yunan ticaret odası ve ofisi erklnı, is-
mianın çocuğudur. nu ku\·vetli kay- Vilyiette ı-;sat bey saat 10,30 Knbata~ lise- gazetecileri Türk san'atkarlarile tanbul ticaret müdüriyeti mü· 
nnşma; Amerikanın ilk kU\" etli Merkez nahiyeleri için birer sini geznıi . tarih. edebiyat. fizik, tanışmışlardır. messilJeri istasyonda istikbal et-
manc,·t kesafetini, yaratıcılık kud- mUdUr tayin edildi kimya derslerinde bulunmu~ her ci· mitlerdir. Mustafa Şeref beyin 
retine girdiğini ifade eder. Taksim, BeyoğJu, Eminönü, hetten memnun kalmıştır. Recep bey dlln bir iki gün lstanbuJda kaldıktan 

F Yekil bey daha sonra mülkiye l l itti k · · ht Edison büyük kurtuluş hamlesln- atib merkez nahiyelerinde nahi· zm re g sonra An araya gıtmesı mu e· 
den ' 'e bll'-ilk ideal cid:ılirıden do- d 'f . k k mektebini de gezmiş ye der. lerde hu- C b meldir. 

J ye mü ür ve zaı inı ayma am· lunmuş mali şubede hanım talebeler· Um uriyet H. F. umumi ki· 
bn camianm kesnfetı içinde ~ aşadı. lar yapıyordu. Fak at işlerin çok· te konuşarak sualler ormuş, mek- tibi Recep bey dUn sabah An-
M:ıne\i kesafetin yanında lıllyük l d uğu yüzün en kaymakamlar bu tepten memnuniyetle ayrılmıştır. kara vapurile jzmire gitmiıtir. 
şehirlerin yaratıcı ruhu ela Edic:o. 
nun hamle kabiliyetin i bir ~ğc gi
bi törpülüyordu. Edi onun çocuk • 
tuğu. yac::adıj'ü hayat şarfüır: onu 
ya maddeten ~öğfü;meye meclrnr • • 
decektl. Cemiyet hayatı o:ta mnni
di. Ya bir de;r;ic:tirmeye icbar edecek
ti. Netekim Edic:onuın hayatında 

mütemadiyen yer değistircn bir tür
lü yerini bulamıyan bilardo ) u\'nr
lağı halini görmemek müml,;in de -
ğfldir. Bu da Edlsona yar olmadı. 

Nihnvet Edison ihtir:ılarilc ürii· 
len zekf\ ve ahi halinde l\endin i orta
ya attı. Mane\•f ke afetin ,.,. nüfus 
ha.eminin ifade i olan i hölii .. ıiinün 
e!rarlı kudretini krı.ft?tti. 

Teknik afominde bir bilyü!i dc\'İr 
:ı<;an, Ecl i e:ın bu hnmleti kudretini 
"ehlr ruhuna, , c ntifus kesafctinr. 
m"dyundul'. 

Ynraltcı adamları ancak hı' plıit
formla rda nramak lazımd ıl'. 

SADRI ETBJt 
------·----·---

1 Belediyede ---Etler açık satılmıvacsk 

Pelediye müfdt işleri yaptık
Jııı tdt i{te hsrpların etleri a· 
çıktı, toza çamura, karşı came-
1\inıız olarak satmakta oldukM 
)arını görmü~, muayyen bir müd· 
det zarfında kasapların etleri 
rnutlıka camekanlar içine ko· 
yarak satmaları mecburiyetini 
lcovmıva karar vermiştir. 

' 

vazifeyi yapmakta müşk iilat çe· Maarif vekili, miilkiye nıekiebin· Recep bey rıhtımda meb'uslar 
kiyorlardı. Bu dört merkez na· den c:onra IH'tkimiyeti :MillİYl' şehir fırka viliyet idare hey'cti aza-
hiyesine birer nahiye mildürü yatı mektebini teftiş etml~tir. lan ve dostları tarafından teş· 

Öğleden sonra da zoğrafyon ı·um 
tayini hakkındaki kararname kız li~esini, E eyan ermeni \i e ini. yi edilmiıtir. 
dUn vilayete · tebliğ edilmiştir. Beyoğlu musevi li ~sini zi)are~. <>.!· ...;;..-:,====A=d=l=i=y=e=d=e===:=.ı;--
Birkaç güne kadar yeni nahiye. mi.,. akalliyet mekteplerinde gordu· . 
müdürleri tayin edilerek va- ğü intizam \'e mlikemnteliyettcn ve Sabık mUstantik Hlk-
zifcJerine bas'ıva c;ık Jardır. 'fiirkçe ve tarih ve coğrafya llersle- t b i l d 1 

l'İndeki mu,·affaktyet ,.e ter~.kk'de.n me ey yara ~. 1 ~~ 
Kalmet aşısı ve Almanyadakl fevkalade menun kladığınt ·oylemı:-; · Eabak lstanbul mustantıgı 

çocuklar1n ölUmU t ir. sabık Bandırma ağır ceza reisi 
Dünkü akşam gazetelerinde Esat hey, diln akşam eksprec;ll' Hikmet beyin bir müddettenberi 

A lmauy.nan Lud,ek ~hriacl• bir Ankaraya heren~t dmiş. maa ri f er· Bandırma ve havaliıinde avu-
hastabede kalmet a•ısıodan 76 k~ b' 11· l ' · rın 

Y ·anı ' 'e ırçok mua ım er ı.ara · katlık . vapmakda olduğu malGm-
çocuğun 6ldüğünü yazıyor ve dan te vi olunmu!'>tur. dur. Ôgrendiğimi.ıe göre Hik-
bizde tatbikine baflanılao bu a-
şının ehemmiyetle nazarı dikka- Maarifte met bey, bazı düımanları tara· 

K t fından Bandırmada ba•ına vuru· 
te alınması lbımgeldıhi ileri sil· •ragUmrUktekl ilk mek ep Y 

rülmelctedir. Kara&iimrükte açılması karaşM Jmak suretile yaralanmıt ve te-
Dün mütehassıs bazı dok- tırılan ilk mektep için bulunan davi için ıehrimiıe gelmiştir. 

lorlarla görüştük. Söylediklerine binanın tamiratı bitmiştir. Civar Hikmet beyin ılSylediğine göre, 
göre mesele bu şekilde dt!ğifdir. mekteplerdeki fazla talebe hu· Bandırma ve Konan Havaliıinde 
Filhakika 76 çocuk ölmüştnr.An- günlerde buraya alınarak ders- bir çok davaları deruhde et-
cnk bunul' sebebi kalmet a~ı· lere devam olunac~ktır. mesi Hasımlarını aleyhine tahrik 
sına, ihzarı esnasında yabancı ilk tedrisat mUfettişlerl etmiş ve bu husumet Hikmet 
maddelerin karışmış olmasıdır ki topl11ntılar yapıyorlar Beye karşı bir Suikast tertibine 
bu hadisenin müsebbibi olan ilk tedrisat müfettişleri; deıs· varmıştır. Sabık mustanlik ken· 
aJakadar doktorlar şimdi muha- lere baılanmış olmaıı itibarile disini yaralıyanlar hakkında da, n 

keme edılmektedirler. muallim ve baş ınuallimlerle be· aç,m __ ış:.t_ır_. ---------

&ellm S1rre beyin konferansı 
Yarın akşam saat sekiz bu

çukta Selim Sırrı bey radyoda 
mUtad konferanslarının 40 ıncı· 
sını verecektir. 

Mevzu : ( Andre Manrois ) nin 
Amerika tahassüslf'ridir. 

raber mıntaknlarında toplantılar Poliste: 
yapmaktadırlar. Bu toplantılarda Bir manitacı yakalandı 
tesbit olunan bazı tedris esasları Mütekait bir kaymakamın al-
izah edilmektedir. dığı 2000 lira ikramiyeıini mani-

Bu arada bu esaslara göre tacılık suretle aıaran yankesici-
tedrisat yapılan bazı mektepler- )erden Sıracah ihsan Tepeba-
de muvaffakıyetli neticeler elde şıoda saklandığı bir evde ele-
edinmiştir. geçirilmiştir. 

Yazan• ,~!:~~!u•rc~O)omp ! 
Nakleden: fa. 

rum. 

- Düşününüz. eğel' başka türlü 
hareket et em, mu,·affak o!amam. 

Ç.ünkü bütün nıüşterilel'im, biribiri
nın fa\'si.y~lri üzerine geliyori:ır. lki 
şeyden hırı, ya siz l'onora phi.ı.tn ı ırıc 

yarlamış bir yüzü ve renkleri açık ol 
makta beraber rnkur bir giyiniş: , nr· 
dı. Larsonniyenin canı srkıldı, :>or • 
du: 
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:Fabrikatör güldü: 

- Ya.. benimki de Jorj olsun" 
_ öteki isminiz? 

1',abrikatör tereddüt etti: 
_ Korkmaymrı, bir yere yazacak 

değilim, sadece aklıma not edeceğim. 
- Jorj Mi)o. 
- Adres? 
- 1:>7, Paradi soka.k. 

Bre,·an isim ile ad 1 esi Yül>sek ~s
le birkaç defo tekrar etti, sonra: 

- Tam:ı.m. dedi, kaydettim, artık 
unutmam. Telefon numaranızı da 
re!tperden bulurum. Şimdi, kilçük IJir 
nokta .. 

- Bir avan m1'? 
- Adet böyle .. 
- Ne kadar~ 
- lki bin frank. 
Fabrikatör yüzUnO buruşturdu. 

Brevan. 

- fasra.f çok, dedi. 
- Öyle amma, çOk .. hem bakahm 

muvaffak olacak mısınız. \ ·e olduk
tan sonra daha ne i tiyeceksiniz'! 
.- 1\luv~ffnk olmamui<lığım pek na 

dırdlı· .. Fıata gelince, .. ·imdid b' 
•• Y en ır 

şey .oylernek knbil değildiı·. 
- Size toptan ~ eklın bir fiat Yere. 

Yim mesela beş bin frank .. 

- Uıtif~ mi ediyorsunuz.. Alelek
ser çalıştıgım işler pek tehlikelidir. 

- Açık konu~alını Bana b" k 
tr " •• ır a~ 
bun onrn g<.1ip de iki bin f 
bittiğinden ve kendisine fazlaı:an~: 
ra ,.~l'mek kap eden bfrisile karsı
laştıgımzdan filan hah ett ·~ .. . : 
t • ıgınızı ıs· 
emem. 

.- \·aııahi emniyet meseles· .. Ken
dınfz s~ylediniz ki ~izi bana !l.ostJa. 
rınız gondermiş.. füm olduklarını sor 
mak istemiyorum .. Çünkü benim kin 
hepsi müsavi, zira, beni tanıyanla;ın 
hepsi, dürüst çnlışhğrmı siz• söy. 
Jemfşlerdir. 

- Esasen bundan şüphe -etmiyo-

ehe.mmiyet veriyorsunuz Ye 'ıurar:ı 
gelıyorsunuz. Yeyahut hunun sizce 

<'hemmi~·efi yoktur, ki Öyle oJ .. Jtydr 
h.uraya gelmezdiniz hile .. Bunun için 
sız her şeyi h:ın:ı bırakın .. OJuı td i~ 
çabucak biter. 

- Ümit etmek i terim. 
- Bir haber nlır almaz <:İze ntalU· 

mat Yeririm ,.e ~ine görüşür Uz. 
- Hay hay ... 
Fabrikatör kalktı. 
- Ne kadar zamanda bir haber 

alabiliriz? 

- İki üç güne kadar .. 
O halde perşembe günü bıı saatte 

gelirim. 

- Bu.} urunuz efendim. 
Ve Bre,·an i mile tanıdığ•m Lnr

sonniye, müşterisini dişarı çıkardı. 

Pol Larsonniye i odasına <iöndü. 
Oradabir kadın kendic::ini be1'1i.} ordu. 
Bu orta yaşlı kadının ''akitsiz ihu-

- Nereden geliyorsun? 
- Evden. 

- Nel'ede idin, buraya na ıl gir-
din? 

- Herkes gibr, kapıdan girdim. 
- J\'.npıyı kim açtı? 

- Hademen.. Ktıtibin diye kendi-
ni takdim ediyor amma ... Yahu .. nu-
rasr ne iyi dö ·enmiş.. Her eyi iyi 
yapmışsın. intlazr snlonu. ) nzıhn
ne... l\lohilye... Durnsı Türen boka· 
ğından çok iyi. 

- Çoktandır burada mı idin': 
- On beş dakikn kadar Yar, müş-

terinin gitme ini bekliyordum. 
ı.ar~onniye yazıhanesinin kapıı:ıına 

doğru baKtr. Ağır kumaşatn yapıl

mış bir perde \•ardı. llcrhald~ Lu ka
dın Rişardan bir şey i:-;itmemişti. E
min, sordu: 

- Ne münasebetle Paristesin? 
- Seni göstermeye geldim. Hiç gel-

mlyordun .. Yazdığım iki mektuba da 
cevap ,·ermedin .. Biliyorsun ki mete-

ltalyanlarla milnase
batımız 

Bir refikimiz Roma sefirimizin 
Venedikte şu sözleri söylediğini 
yazmaktadır: 

- İtalya ile olan mnnasebet· 
]erimiz çok iyidir. Ve gittikçe 
de iyi olmaktadır. İtalya, Yuna
niıtanla anlaşmamızı çok arzu 
ediyordu. Binaenaleyh İtalyanın 
Türk - Yunan mukarenetinden 
memnun kalması tabii idi. 

Sabık Romanya krallçeal 
gözlerinden haata 

Romanyanm sabık kraliçesi ve 
Kral Karolun zevcesi prenses 
Helenin gözlerini kaybetmek teh
likesinde olduğu için Pariste 
mlitehassıslar tarafından tedavi

ye alındığını Londra gazeteleri 
yazmaktadır. 

--~--
Amerika sefiresi Cerrahpaf8 

hastanesinde 
Amerikan sefiresi dün öğle

den sonra Cerrahpaıa hastaneıi 
ni ziyaret etmiş ve blltlln ko
ğuşları gezmiıtir. Sefire haıla· 
nede gördüğü intizam ve te• 
mizlikten dolayı pek memnW7 
kalmıştır. 

Gelenler Gidenler 1 
İf bankası umum müdilril Ce

lil B., Ankara gazeteciler birliği 
reisi Neş' et Halil B. dün Ankara

ya gitmiştir. 

tiğim )Ok .. 

- Ben de kendimde mevcut olmı· 
yan bir şe.}i sana \'eremem ya, işler 
kötü" biraz bekle.. 

- lşler kötü, elet, sen de tam za. 
manında ) azı hane değiştirntenin 

sırasını hulmu, un .. Bu ne lüks! .. 

- lnsan fnkiı· bir yazıhanede mu
vaffak olıımıyor. Bu masraftan 
yapmak ıstırarmda idim. Esasen 

''llziyetimi müşkülleştiren bütün bu 
masraflar .. binaenaleyh, biraz daha 
bekle" 

- Peki, şimdiki halde çocuk ve hen 
ne ile ge~ineceğiz?. 

J.arsoniye müphem bir hareket 
yaptı. Kadın devam ediyordu: 

- Çocuğun ayağında ayakkabı kal· 
madı. 

- Şimdi yazdır, sandal giy in •. 
- Peki ne ile besliycyim. Kasaba 

fırıncıya horç gıı-tla~rı aştı. 
- Biraz beklesinler. 
- Sen Ö.}le diyorsun amma, onlar 

beklemiyorlar. Kolay mı? 
- Masrafını kıs-

( Bitnıeılll 
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k y Yunan muhtelitine ıor. 
sanı saran urunuvusta .. kMp h~rrlıhlM ~N_0_·=-~~~~~~~~~~·~B-m_M_R_1·~ 
Senmark meydanı, Doçlar sarayı, kiliseler Yakındatehrimizegelecek olan Kur'an, isanın salbedilmediğini, 
ve Kore müzesindeki Amele Hasan Bey Yunan futbul mubteliti ile kar· fakat o··yıe go·· ru·· ndu·· ğu·· nu·· bı.ldı·rı·r 

yazılı topla yan yana ••• şılaşmak için Galatasaray-Fener 
takımları hazırlıklara başlamıştır. 

Triyeste tepelerinde güneş husu· j 
sf bir gifzellikle doğuyor. Vapurun 
hareket hazırlığının gürültür.ü mü 
uyandrrdı, yoksa bir daha gelip gel
miyeceğim meçhul olan bu şehrin sa
bah manzarasını mutlaka görmem mi 
Hlzımdı, nedir, gece pek geç yatmış 
olmama rağımen saat beş bu~~ta u
yandmt. 

Lombozdan seyrettiğim Tr!yeste, 
bu şehrin ticari hüviyetini bana. ta· 
mamen unutturan bir temaşa idi. 
Mağazalar, müesseseler, dükkanlar, 
çarşılar, alışveri' Triyestesi benim 
kamarmrn penceresinden görünmü · 
yordu. Bu şehrin denizden başlıya
rak güzel ağaçlar, güzel yollar, gü. 
zel e\•ler, güzel ormanlar ve güzel 
dağlar halinde yükselen bir sayfiye 
tarafı Tar ki geceleyin ışrklı yerleri 
iki heybe halinde görünüyor ve ba· 
na iki gecedir uza1<tan Heybellıula
nın hayulini yaşatıyordu. Sahahle
yfn kaybolan bu tayfm yerinde şimdi 
tO'ı penbe bir siluet halinde tepeler 
uzanr~r. S:m bir ateş yumağı bu 
tepelerin ara~ından hirden rışkırdı, 
sarı bir ışık çizgisi iki tarafa utan· 
dı ve oklar, sağa, sola, yukarrya, 
aşağıya, dört tarafa o'L-lar, okl.ır, yüz 

binlerce, milyonlarca oklar değildi. 
Ege, Triyeste limanından ayr1lmış. 

dönüyordu. Birkaç dakika ~nra 
mor sular n sarışrn bir ı:ı.ydınltkla 

yıkanan dağlar, daha sonra bir ha
yalden uyanan şehrın umumi panora
ması, lombozun yuvarlak ekranın

dan bir sin"m:~ şeridi gibi ı;eçti. 
Triyeste uyanırken ben tekrar ya

t:.ığıma girtlim ve gözlerimi kapadım. 
lleş saat sonra Ycnedlğe gelmişiz. 

• * * 
Bu şehri size anlatabilmem için 

önce kendimden onun ruhunu. arkam 
elan bir elbiseyi çıkarır gibi srymp 
'·annalıynn. Zira Venedilc, ziya-

retçilerini m~eden ve bir müddet 
için onlann bUtün ihtisas ve tefek
küt kabiliyetlerine haldm olan f ev
kalade orijinal bir şehirdir. 

Büyük bir kara parçasına uzunca 
bir şimendifer köprüsü ile bağlı bir 
ada... Fakat bir ada mt, bin ada. mr, 
bunu sayımadun, bilmiyorum. Çün
kü kanallar, büyük, küçük, dar, ge
niş, eğri, büğrü kanallar, bu adayı 
llyme liyme, parça parça etmiştir. 
Denilebilir ki hemen her iki bina bir 
başka kara parça.canın üstüne yapıl
mıştır. 

Fakat zannetmeyiniz ki Venedi
ğin benim bahsetmek istediğim hu
susiyeti böyle mı üstüne yapılmış 
bir şehir olmasıdır; hayrr, evlui bi
ribirine taş köprülerle bağlı, ~okak
lan deniz, nakil vasrtası gondol o
lan Yenediğf, herkesin mektep sıra· 
Jannda coğrafya kitaplannd:in öğ· 
rendiğt Venediği tekrar anlatmak is
temiyorum. Burada karaya ayak ba
sar basmaz insanı i.cotil! eden öyle 
kuvvetli bir kurunuvusta var ki işte 
bu, ya1Jlması )Azrmge-len beli\ he.ş
h hadisedir. Bu bir (hldlse) dlr, de
dim, çtlnkil, Venediğe gelen bir sey
yah buradan avrı1acağJ güne kad~r 
onu yaşıyor ve Yenediğin 170,000 nil
fusu bu yüT.den yaşıyor. 

* • • 
Sen Maıt< meyda.nı Venediğin mer

kezi sayılıyor. Bizim vapurumuz da 
bu meydıınm karşmında demlrledL 
Ve bu andan itibaren artık tarih, 
başlamış ayılabilirdi. lşte Doçlar 
sarayı. Göze çarpan ilk muazzam ve 
muhteşem bina. Kadim Venedfk dev
letinin reisleri burada yaşadılar, 
hllkıl:met yıllarca buradan idare e
dildi ve son Doçe 1792 de Napolyo
nun fstiJilBJ iberlne istifasını burada 
verdL 

Doçlar sarayının bir bnştan bir 
başa gezilaoosl, doçlara aft hu.-rust 
dairelerin, salonlan, senatörlerin 
fçttma ettikleri yerin, siyasi müc
rimlerin muhakeme edildikleri rna -
ha111n, fçlne ihbar mektoplannm atıl· 
~ aslan ağnlarmm, gizli kapılar· 

dan girilen uzun ve loş dehlizlerin, 
mahk6m1arın son defa ailelerile gö
rüştükleri demir parmaklıklı küçük 
pencerenin, üzerinde son nefesin a
lındığı kanala bakan ecel köprüsü -
nün, tahtelan zindanların, taş oda
ların, hapishanenin, idam yerlerinin 
görülmesi bir buçuk iki saat sürüyor. 

Galatasaray Fener muhtelitinin Çünkü Jsa haç üstünde Ölmemiş, sonradan 
naııl teşkil edileceği henüz ma- tabii olarak vefat etmiştir 

Salonlann duvarlarını bir boy-
dan bir boya kaphyan tabloların, bü
yük ve loyı:ıetli san'at eserlerinin ön
lerinde daha dikkatli durmak ve 
herbirini ayn ayn içinize sindirmek 
isterseniz b·ı mUddeti daha fazla 
uzatmanız icap eder. Doçlar sara
yının karşısında Korer müzesi var. 
Elli iki odalı bir bina. Teodore Ko
rero isminde bir adamın tek başına 
kurduğu bir müze; f clkat bir menıle
ket için yalnız bu binadaki ~şya belli 
başlı bir servet teşkil edebilir. 

Bu elli iki odada, resim tablo
ları, para kolleksiyonları, silah -
lar, eski kitaplar ve ev eşyası var. 
E ki Yenediği, biltün ihtişamile 
gösteren resimler, f nsam maziye çe-
kiyor, deniz muharebelerinin ve kor
san gemilerinin manzarası haşyet ve
riyor, türlü türlii silahlara ii~rtile 
bakıyorsunuz, odalardan birinde du
vara eski muharebelerden birinde 
Türklerden almmrş bir yeşil san
cak asılmıştı, kenarında {l\foham
medün resulullah) ı okudum, odanın 
bir köşesine yerleştirilmiş topun ü
ttrinde de arap harflerile (Amele 
Hasan Bey) yazılı idi. 

Bu eski Türk mütefennini kim· 
dfr, hangi devirde yaşadı, Venedikli 
bu topu hangi seferde kapıp hurn
ya getirdi? Buna ait hiçbir ic:aret 
n malOmat yoktu, fakat bu öksüz, 
vatandan uzak topun namlusu hana 
burada asırlardan beri seyircilerine 
elemli gözlerle bakıyor gibi geldi. 

lum olmamakla beraber bu işin 
hararetli milnakaşalara sebep 
olacağı tahmin ediliyor. iki muh
telit iki defa karşılaşacağı için 
birinci mubtelitin Galatasaray, 

ikinci muhtelitin F enerbahçe er
kanı tarafından tertip edilmesi 
ihtimal dahilindedir. 

Llk maçlar1 

İstanbul, 20 tA.A) - İstanbul 
futbul heyetinden tebliğ edilmiş
tir : 

23-10 - 931 tarihinde Taksim 
stadyomunda icra edilecek lik 
maçları şunlardır : 

Süleymaniye-iıtaobulspor"ikin

ci takımları ,, saat 11 ( hakem 
Nuri bey ) , Beykoz-Vefa "ikinci 
takımları,, saat 12,15 (hakem 

Şahap bey ) , Süleymaniye - istan
bulspor " birinci takımları ,, saat 
13,30 (hakem Sedat bey), 
Beykoz-Vefe "Birinci takımları,, 
saat 15,15 (hakem Niyazi bey). 

Ankara maçlar1 
Ankara futbol heyetinden: 

23 - 10 - 931 cuma günü icra 
edilecek lik maçları : 

istikJal sahasından : 

Saat 13,15 de Ankara tekaüt
leri maçı ( hekcnı : Hadi MUıtak 
bey), saat 15,15 te Çankayc.
Gençlerbirliği birinci takımları 
maçı ( hake111 : Süleymaniyedcn 
HüsnU bey). 

Cebeci sahasında : 
Saat 10 da Çankaya - imalat 

ikinci takımlar maçı ( hakem : 

Mubarek Emin bey ) Meydanın üçüncü dıl'rnda meş
hur ve müzeyyen Sen Mark kilisesi 
var. Siyahlar içindeki ihtiyar ve sü- -;

1 
=============:--

kQtt rahip, kemerinden çıkardığı a· _ Küçük Haberler 
nahtan yavaşça kilitlere sokup çe
viriyor, bUyük ve nakışlı tahta ka
pılar, yavaş yavaş ve sessiz, aç:lıp 

kapanıyor ve biz arkasında, bir az 
sinmiş ve su::ımuş, büyük mabedin 
dehlizlerini, hücrelerini. köşesini bu-
cağını dolaşıyoruz. 

Drşarıyn çıktığım zaman, havaya 
ve hürriyete kavuşmaktan e"Clen be
lirsiz bir sevinç ve huzur ile geniş 
bir nefes aldım ve başnnı yukarıya 
kaldırıp baktım. Kilisenin büyük ka
pısı Ustilnde yan yana duran at 
heykellerini gördüm. 

Ayasofya kilt~inin üzerinden alı 
nrp evvelce Mrsıra, ora.dan da Vene
diğe getirilen bu atlar, bilahaft Na· 
polyon tarafından alınıp Parise gö
türül müş, sonra tekrar getirilip Sen 
Mark kilise~inin UstUne, eski yeri

ne konulmuş. Onlara daha başka 
seyahatler mukadder mi? Artık bunu 
kimse zannetmiyor. Şimdi burada 
meydanın denize bakan ~pheslndeki 
sütunun üstünde yükselen ve şehri 
Metlerden koruyan Si!n Markın ka
natlı aslanı karşısmda bu camit ve 
taştan atlar, gökremlş ve meydana 
atılmağa hazırlanmış gibi duruyor· 
lar ve sanki bir emri bekliyo1·lar. 

• • * 

Panslyonlar1n sıhht vazlye• 
ti - Pansiyonlar eskiden valnız Be
yoğlu semtinde iken son seneler zarfında 
İstanbulun birçok yerlernde pansiyonlar 
açılmışm. Bunların bir kısmında yapılan 
teflişlerde sıhht olmadı~ı. bir tek aptes· 
hane bulunduğu görülmüş. sıhhiye mü· 
fettişlerlnln bunlın ıııkı bir surette göz
den geçirmeleri kararlaşmıştır. 

inşaat bu sene çok fazla
Haıırlanan bir istatistiğe göre yirmi se
nedenberi bu seneki kadar istanbulda 
fazla inşaat yapılmadığı tesbit edilmiş
tir. 

DarUlfUnun divanı toplan• 
mıyor - Bugün toplanması mukar
rer olan Darülfünun divanı Balkın 
konferansı dolayısile başka bir güne ka· 
mıştır. 

Ecnebi mekteplerin kadro• 
ları - Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinin. kadrolan dün tamamen tebliğ edil
mlşdr. Yeni muallimler vazifelerine baş· 
lamışlardır. 

Avukatlar imtihan edlldiler
Diln maarif müdürlüğünde bir kısım 
avukatlann yeni harflerden İmtihanları 
yapılmıştır. 

Darlilbedayi Temsilleri 

Bugü;ı~6a:a saat \SlAHBUl Bllf.D\US\ 

Venedikte benim gibi ancak dört veıı·nı·n rocunu ~~~ t~ ~~ gün kalacaksanız Si!n Mark rncyda- V y 
nmm büyük kemerler arasmda sıra- Komedi 3 
lanan kahvelerine, lokantalarına, perde 

1 
dilkkfı.nlanna ve meydanı dolduran Yazan: 
ve seyyahların avuçlanndan mısrr Carbuccio 1111 
yiyen güvercinlerine ancak kuş ba- Tercüme eden: 

kışı bir gözle bakmıya vaktiniz var, 1 G l' llltltl\ 
demektir. Zabi

0

tan ~:cesi 
Gi!llniz, biraz da genişliği birçok ~=:==;:;=;::::==::==;;::=::;:;::::===:===== 

yerlerde nihayet bir metre yim1i suyun üstünde süzülüp yan J;~~naliar-
santimf bulan kara sokaklarını, yük- da ka>~bolduğunu görerek, bi ıaların 
sek ve eski, asırlık taş binaların a- kapılarındaki taş merdiYenlcrde şı· 
ralannı, l!lağa, rıola, öne, arkaya, pırdıyan sulardan tarihin sesini din
mütemadiyen saparak ve şimdi bir liyerek dolaşalım ve öteki müzeleri 
kanalla knrşılaşrp, şimdi bl~ taş köp- görmeyi de başka güne bırakalnn. 
rUyU g~erek, §imdi bir gondolun loş Refik Ahmet 

Kur'an, lsa.run öldüğünü apa~ık 
bir surette takrir ettiği halde müslü
manlar arasında henüz yaşadığına 
kaildirler. Fakat gerek kur'anda, ge
rek hazreti Muhammedin hadislerin
de bu zihabı teyit edecek hiçbir şey 
yoktur. 

lsa. salbedildiği haç üzerinde mi 
öldü, yoksa tabü bir surette mi öl-
d 

.. , u. 
Kur'an bu noktadan bahseder. 
Buna müteallik olan ayet ~u me

aldedir: "İsayı katletmediler, salhet
mediler, fakat onlara öyle göründü. 
Onlara sal bol unmuş gibi göründil !,. 

Birçoklan bundan lsanın haça 
gerilmediğini fakat ona benziyen bi· 
rinin haça gerHdiğini anlamışlardı. 
Bu doğru değildir. Bu ayetin ifade 
ettiği iki mana vardır. 

Birincisi lsanm bilfül c;alholun
duğu, yanj haça gerildiği, fakat haç 
üttrinde ölmediğidir. Bundan anla
şılacak mana şudur: lsa, haça geril
miş, haç üzerinde birkaç sa.at kalmı~, 
ve haçtan indirildiği zaman henüz öl
memişti. 

İncillerde bu noktai na.zan teyit 
edecek deHl.il vardır. Bunlar Jsa
nm haçtan indirildikten sonra taraf
tarlarından birkaçı ile birlikte yeyjp 
içtiğini, ondan sonlra onlarla beraber 
(Celil) e gittiğini kaydetmekte<lirler. 

O halde Isanın salip üzerinde öl
müş gibi göründükten sonra indiril
diği, fakat indirildiği anda henüz 
hayatta olduğu, ve bu hadiseden 
sonra tabii bir suret~ öldüğü anlaşı
lıyor. 

Bu ayetten anlaşılacak ikinci 'ıit 
mana da şudur: 

İsayı ölüme mahldlm edenler onll 
öldürmekle kendisinden ve ondll 
başladığı hareketten kurtularaJdS· 
rını zannediyorlardı. Halbuki 15'' 
nın ölmesi veya öldürülmesi, hayatı· 
nın başlıca hedefi olan irşadatııılı 

bu irşatlar ile başlıyan hareketi öl· 
dürmemişti. !sanın ölümüne rağnıdl 
onun eseri devam ettiğinden, onu" 
fani şahsiyetinin ortadan kalkın asile 
onun eseri de zevale uğramadığ:ın • 
dan, !sayı öldürülmemiş ve salbedil· 
miş, fakat böyle bir akibete uğra.nııŞ 
zannolundu. Öldürülen veya salb& 
lunan lsa, fani lsa idi. Fakat asıl 
Isa ve lsanın eseri yaşıyordu. 

Her ne hal ise, lsa her insan gibi 
doğmuş ve her in!'an gibi ölmüş bit 
peygamberdi. Kendisi temiz "C dil
rüst bir hayat sürmüş, Beniisrailf fr· 
şada ve onları kurtarmağa çalışmı~ 
fak at t~rail oğullan onu istemem~ 
onun aleyhinde suika.._c;tlar tertip et
mişlerdi. Hatta İsrail oğulları, Js:ı· 
ya karşı bir takım tefevvühatta bil· 
Junmuşlar, onun validesine dil uzııt
mışlar, onun için, kur'anı kerim haı· 
rcti I. a ile validesini yahudilerin biİ
tün ittihamlanndan tebriye etnıiştit· 

Kur'anın hazreti İsa hakktndaıd 
beyanatı bundan ibarettir. Bu itibllt 
ile hazreti İ!'anın İsrail oğu11aJ111f 
nasıl kurtarmak istediğine dair er
babı ilmin tahkikatını kabul etmekte 
beis yoktur. 

Ömer Rlza 

- Bitti -

--~--M~e_M_I_e __ k_e_t_t_e ___ V_A_K __ I_T ______ ı 
içki fabrikası Urfada bir operet 

TeklrdaOındakl şarap fabrl• 
kası bu sene lşllyecek 

Huauı2 muhabirimizden: 
Yedi, sekiz aydan beri; içki in

hlc;ar idaresinin Tekirdağına on da 
kika kadar yakın olan Mumcu ve 
Macar çeşmeleri karşısında, Mar
mara denizine nazır, güzel bir düz
liilc~ yaptırdığı büyük şarap fab
rikası, vilayetimizin genç ve faal 
müskirat müdürü ve hali hazırda 
şarap f abrikasınm müdür Tekili 
bulunan Hadi beyle, bu seneki ü-
züm mahsulünden istifade etmek 
için fabrikanın çalışkan mühendis, 
san'atkar ve amelelerinin geceli, gün-

düzlü çalışmaları suretile, fab
rikanın inşası, makinelerinin yerle
rine takılması, tesisatı ve sairesi 
bitmiş gibidir. Diğer ufak, ttıf ek in-

şaat, makine, tesisat ve sairelerin 
ikmali için çalışılmaktadır. Şarap 
fabrikasının - Şimdilik Jazım olan 

- makineleri vilayetimizde bulunan 
(Marelli Türk - İtalyan) anonim şir-
ketinin cereyanile faaliyete geç
miştir. Fabrika yakında kendi di
namosunun çıkardığı cereyanla 
çalışacaktır. 

Fabrikayı, geçen pazartesi günü 
meb'uslanmız Cemil, Faik beyler· 
le vali Rifat, vilAyet mektupçusu Sa
lim, belediye reisi Ekrem beyler, 

heyeti temsiller 
veriyor 

Jluhabirimiz Urfadan gazıyor: 

Bu sene burada gölgede derecti 
hararet kırk beşi bulmuştu. O ıtl' 

manlar ter döke do"ke bunalan blll~ 
teşrıinievel gelip de havalar biraz ser 
ğumaya başlayın~a ferah bir nef~ 
aldı. Bağ, bahçe eğlencelerinin dt 
zamanı geçti. Akşamlan soğuk bi' 

rüzgar estiği için artık Urlanın ~ 
güzel eğ~ence mahalleri olan kütiiJ" 
hane ve Ayni Zeliha pa:ııklannd:J'f 
incesazlar da paydos ettiğinden şitı" 
di halk kapalı yerler aramaya b.1f 
ladL Bir hafta evvel buraya Hnfd 
lhsan bey idaresindeki kırk kişili~ 
(Ankara operet heyeti) geldi. Şitı1dl 
halk bu heyetin temsillerine gidere~ 
hoşça vakit geçirmektedirler. 'fcıtt61 
verilen yer fazla kalabalık olmakiS' 
dır. Operet heyetinin gördüğii rııf' 
bet pek ziyadedir. Heyet buradtıtl 

!trt• 
Gazi Ayıntap, Adana, Mersin ıarw 
le Mısıra kadaT gidecektir. ___ .................. -·--·--·-·--· .. ···---
devar müdür ve memurları, bağ sil' 

bipleri ve birçok halk ziyaret et1t1if 
tir. 

Fabrika, her gün yüzlerce J<lİ(e 
üzüm satın alıyor makineler ":ı51' 
tasile üzümleri şıra halinde )·ıı.p!l' 
rak büyük deposuna doldurmak~' 

~--Bu hafta (G[ILOflY /A sinemasında 
Müthit bir temaşa - Hissi ve mUessir bir dram 

ATlA TIK 
E. A. DUPONT'un şaheseri 
24 T eşrinevvel Cumartesi akşamından itibaren 

Nadia Siblrskaya ve Alcover 
M A IHI il u M u N 111 z 1 filminde 
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Istanbul kon ; era sı d··n açı dı 
( 5 inci say/ adan devam ) 

teşekküle iltihakı ka:rdile kabul edil
miştir. Ancak kat'i bir karnr alın
ması için tali komisyon namına bir 
rapor tanzimi reis 1\1. Ilakkalbaşı 

ile .:\luvaffak beye havale edilmiş ve 
celseye bugün saat dokuzda tekrar 
toplanılmak üzere nihayet verilmiş.-

Başvekilim.zin tarihi 
nu ukları 

mühim 

Gayemiz, millet er arasında sulh ve 
devamlı bir surette mesai iş i akidir 

tir. lstanbul, 20 (A.A) - llugün hasıran, dar bir milli hotkam-
Muhabere ve nakllrat komls- ikinci balkan konforansında he· laktan mülhem gayretler zamanı-

yonunda yeti murahhasa reislerinin nu- mızda ister istemez akim kalmı· 
Muhabere \'e münakalat komisyo- d 

nunda da Balkan memleketleri posta tukların an sonra Başvekil ismet ya mahktimdur. iş bukadarla da 
telgraf meseleleri ile me <ruf olmnk Pş. Hz. şu nutku İrat ~uyurmuş- kalmaz, bu gayretler asıl mfite· 
üzere hir tali komisyon teşkil edil· 'n rdır: şebbislerine zarar verir (Alkışlar.) 
miş, bundan başka biiyük şimendi· Hanımlar, Efendiler; Milletler arasında sulh ve mü-
fer kumpanyaları ile görüşülerek Türkiyede, sizlere hoş geldiniz essir surette mesai iştiraki •. işle 
Bnlkan memleketlerinin mennfiine diyebilmek benim için hakiki Türkiye Cumhuriyeti harici si-
mu\'afık bir nıiinakale si temi tesisi· 

b. c1·ı bir zevk ve sevinç teşkiJ eder. yasetının devamlı bir surette nce çnhşılnt" '"aslarının tes ıt e ı • 
mesi kararlP lmıştır. Ayrıca bir lstanbul şehri si:ıi kabul etmek takip ettiği gayeler .• (Alkışlar) 
senelik turizr "naliyetine rlalr ha· ve ikinci balkan konferansına, Bu mesai iştirakini temin için-
zırlnnan rapor okunarak ittifakla bugün toplanma yeri olmakla dir ki ilk ışımn: Türkiye ile 
kabul edilmiştir. fevkalade bahtiyardır. komşuları arasında mevcut mub-

DUn eıksamkl ziyafet Bundan bir sene evvel, gayesi telif mahiyetto meseleleri, kati 
Dün akşam. murnhhaslar şerefine "ulb davasına hizmet etmekten 

shir namına Tokatlıynn salonlraındr ve nihai surette tasfiye etmek 
Uç yiiz kişilik bir ziyafet verilmiştir baret olan bir müessest> nin teş- olmuştur. Zemini bu suretle te-
Ziyafette hele.diye reisi Muhittin U ;kile ve Balkan milletlerinin mizledikten sonra gerek Avru-
hir nutuk c;öyliycrck mi afirlcri se ailli faaliyetJerine ait muhtelif padaki ve gerek Avrupa bari-
lftmlamış. haşmurahhaslar kendisim ;abalarda birbirine yaklaşlıra- cindeki bir takım bükumetlerle 
birer nutukla mukabele etmişlcıdir. bilecek çareleri araştırmak mak- yaptığımız gibi, komşularımızla 

(Bu husustaki tafsilflt kı mı mnh· sadile, Yunanistanın güzel ve · dk k 1 ki b l 
susum\11.dn münderçtir) şun i i arşı ı ı münase et eri-

Bu aboh, bugUn tarihi merkez·nde ilk defa ola- mizi tanzim etmekte olan dost-

Bu sab:ıh konferans komis)onlnrı rak toplandınız. luk, bitaraflık ve hakem mua-
Yıldız sarayında tekrar toplanncak- Bunun, o zaman biraz cessu- bedeleri yaptık. 
Jı:ı.r. murahhaslar öğleden ı:orrıı Top· rnna görülebilecek bir teşebbüs Fikrimce bu, siyasi sistemin 
kapı sarayını, eski asar müzesini oldugv una şüp11e yoktu. Bunun l · umumi!eştiri mesı beynelmilel me 
gezeceklerdir. içindir ki mesainizin devamı hu- k ı l 

.Akşam .. ant 17,30 da nıurnhh:ıs· d b k b sai iştira i. ve an aşma ar için en 
susun a üyü ümit esiemiyen-

lar şerefine !;adın birliği tarafından sağlam teminat teşkil edecektir. 
eski Türk ocağında bir çay ziyafeti ler ve gayret!crinizi sır tarihi Seyahatim esnasında edindiğim 
V,.r·ılece'·tı·ı·. nu miinar.;ebetlc '.'erli bir idealizmin tezahürü suretin- d b k •t ~ u. intibalar a u anaatimi teyı 
mallardan bir ergi açılacaktır. de telakki edenler büyük bir edecek mahiyettedir. Diğer ta-

Yalova t nezzUhU yekun tutuyordu. raftan, demin bahsettiğim bal-
Hava müsait olur a ya"m şehri- Bunun sebebi rndur ki, oza-

.. 1 • kanlılar arasında tesanüt ve iyi mizdeki misafir gaz-eteciter tenezzu 1 man insanlık aleminin düşünüş 
, d·ı ,. ı ·dec"' ·Jrrdir geçinme benim nazarımda iki mar\sa ı e .ı 3 ovaya gı ... 1\ • tarımda husule geJen tekamül 
M abh8sl81. ne esaslı prensipe istinat etmelidir: ur lıakl.ında doğru bir fikir edini-

Devletler arasmda mutlak müsa-d edll er? lememişli. Tarihin bize kusurlu 
vat prensipi balpan yarım ada-

ıstanbul, 20 (A.A) - Heyeti bir surette öğretilmiş olması yü- ll 1 F 
sında yaşıyan ıni et erin me a-

murahhasamız reisi Hasan bey, zünden 2ibinlerimizde yer tutmuş J l . . 
k at e'ri arasında uz aşma .prensıpı 

ikinci Balkan konf cransını üşat olan siyasi hırafelerin, maziye 
ederken söylediği nutukta, mu- ait hatıraların haddinden fazla (Alkışlar). 
rahhnslara ho~ eeldiniz demiş, tesiri altında bulunu'uyordu. Bu, Müsavat tabirinden kastettiğim 
konferansı huzurlarile şereflendi- mana yalnız, daha ziyade nazari 
ren l"met Pa"aya ve Tevfik Rfr•- bir hata idi. Bugün, burada ha-

.. :ı l' bir mefhumdan ibaret olan hu-
. tü beue ve konferansa kendi sa- zır bulunmanız bu hatanın elle 

.1 d kuki müsavat değil, fakat bütün r'\y1ı:!,.ını tahsis buyuran reisicüm- tutulabilecek erecede yakın 
hur Hz. ne minnet ve şükranları- bir delilini teşkil eder. devletlerin ayni derecede müs-
nı arzettikten sonra, altı mllet Saiahiyetlerinizi almış oldu- tefit olmaları lazım gelen fili 
murahhaslarının ayni arzu etrn- ğumuz milli teşekküller, millet- müsavattır. (Alkışlar) işte bu 
rında vea.yni hüsnüniyetle toplan- içtima münasebetile size ifade 
m alarmda ve esasları bir sene ev- !er arasında irtibat prensipinio 

" ı·k d h k t" b' etmeyi faydalı gördügv Um bazı vel Atinada atılmı"' olan itilaf ve gun geç ı çe aa a a ı ır 
:ı ki d '- d' • · h' mu"l::hazalar bunlardan ibar•tt'ır. samimiyet eserini güzel neticeye zarmet şe in e Ken ısını ıs- u .. 

vardırmak için çalışmalarındaki.settirdiği dünyanın bugünkfi vazi· Efendiler tahakkuk ettirmek iste. 
ulvi ve heyecanlı manzaradan yetinde balkan memleketlerinin diğimiz mukarrerat eserinin husu-
duydu.ğu. derin me.mnuniyeti ifa- birbirine yaklaşmakta, birbirile si konferansların tam bir istiklll 
deetmıştır. mütesanit olarak hareket etmek- dairesinde sarfettikleri mes:ıi 

Hasan bey,birinci Balkan kon- t bü ük f ti . b l d sayesinde faydalı surette haz&r-
feran.ından beri aarfedilcn mcsa- e _ Y men. aa e .. r• . u u_n u-.. l 1 

d t ı d k ö ü !anacağına ve ko ay aoacağına iyi hulasa ederek, Balkan memle- ugunu amamı e mu rı g r nu· d k" 
k tl • arasında tertip olunan yorlar (Alkışlar). eminim. işte bu kanaatle ir ı, 

e en F'lh k'k h 'il t' k faaliyetinizi alkışlıyor ve vazife-mütekabil seyahat ve ziyaretlerle ı a ı a er mı e ın omşu: 
Balkan haftalarının gaye için bü- larmın zararına olarak kendı nızm muvaffakıyetle neticelen-

ük favdalar verdiğini; İstanbul- menfaalerini korumıya ve kendi mesini çok samimi surette temen· 
~ ahir Balkan turizm kongresi ya- 1aadctini temine çalışabileceği ni ediyorum. (Coşkun ve heye-
pıldığını söylemiş; "Geçen ilkba· zamanlar çoktan geçmiftir. Mun- canlı alkışlar) 
h mu··~terek ide~imiz ~an =~~~=,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
arın :ı; • 

yeni doğmuş bu gül fıdanmın da- pılmıyacak kadar basiret sahibi nutmayı bilmek ancak asil ruhla-
ha fazla neşvünümasına. _yardım olsalardı, çoktan tahakkuk etmiş ra mahsus bir haslettir. 
etmiş olduğu söylenebılır.,, De- oluyordu. Acaba §İmdiki nesil· Bugün pek çok gençleşmiş ve 
miştir. . leronlardan daha mı iyi hareket çok sağlam bir bünye kazanmı~ 

Hasan bey, konferansa ~esaı- edecekler? Bu suale cevap ver· olan bu anne, dünkü kızlarını ve 
sinde muvaff akryet temennı ecle- mek cesaretini nefsimde bulamı· bugünkü kız kardeşlerini birlik 
rek nutkunu bitirmiştir. yorum. Ancak, ! ucihet bir haki- ve karde~lik sofrasına da'\'et edi-

Arnavut murahhas heyeti reisi kattir ki, Osmanlı İmparatorlu- yor. Bu hal konferansa iştirak 
Mehmet bey Koniçe, söylediği ğundan ayrıldığımız günden beri, eden murahhaslar için bir ikaz ve 
nutukta Arnavut milletinin Bal- hatta düne gelinciye kadar birbi- Balkan devlet adamları için bir 
kan milİetleri arasında tam bir rimizi boğazlamaktan baska bir ders olmalıdır. Balkan yarımada
müıavat ve adalet esasına müste- §ey yapmış değiliz. Birbi~imizin sındaki milletlere karşı artık ifa 
nit olmak şartile bir anlaşmahu- milli varlığına kastetmeğe kadar edecek bir taahhüdü bulunmıyan 
sulüne ve binnetice bir Balkan fe- bile iJeri gitmişizdir. Türkiye, bugün Balkanlar birliği
derasyonu vücuda getirilmesine Osmanlı İmp21.rat.,duğu zama- ni gücleştiren bazı ihtilafların 
hararetli surete taraftar olduğu- nında Türkler, diğeı· unsurlardan hallinde mutavassıt yolunu yap
nu beyan ettikten ıonra demiştir çok daha ziyade ıshrap çekmiş- mnk gibi, imtiyazlı bir mevkie sa-
ki: lcrdir. Türkiyenin bugün, mazi- hip bulunmaktadır. 

"Atinada bir §ekil vermeğe ve yiunutarak, eski evlatlıklarına Bulgar başmurahhası M. Y 'fln· 
1ıtanbulda tesbit etmeğe çalıştı- Türk miUetine has bir meziyet o- koff: Bu içtimalarm Balkan mil
ğimiz bu anlatma ve onun netice- lan lutufkarlıkla aguşunu açtığını letleri için yeni bir devre açacağı 
si olacak olan Balkan federasyo- görmek hakikaten heyecan verici kanaatinde bulunduğunu söyle
nu, ağabeylerimiz ecnebilerin bir manzara teşkil eder. Affet- miş ve demiştir ki: Kardeşlik ru
muzrr ve meş'um tesirlerine ka· mek güzel bir §eydir. Fakat, u- hu ile müteharrik olmamı2:ı, elele 

1 Kömtlr mü - Mazot mu ? J 
Türkiye kömür memleketidir 

BugUnkü ve yarınki ihtiyacımızı tamamUe 
tatmin edecek madenlerimiz var 

Yazan: ~lektrlk mUhendlal Hasan Halet 

-3-
Dünya kömür membalan: 
Yukardaki izahattan anlaşılacağı 

veçhiJe Türkiyede me,·cut kömürün 
mecmuu en mühim madenler nazarı 
itibara alındığı takdirde şu miktara 
baliğ olmaktadır: 

Ton 
Ereğli kömür havzasın· 2,000,000,000 
dıki Bitumen köm ürü 
l~rzurum Oltı !\anlı su l~.000,000 

ha valisinde 
Erzurnm ağzı açık haval!sinde200.000,000 

Yekun 2.212 000,000 
Ba mikrırı dün\•ada me\'cut büyük 

kömür menbalarile mükaytse edersek 
Türkiyedeki kbmüı ün istİskıır edilmiyc
cek bir mikt:ırdıı olduğunu görürüz. 
Memleket ihtiyat kömürler 1922 sene-

milyonla zarp sindeki is· 
ıon tihsıldt ton 

l\1üı. Amerika 3,836,557 425,809,000 
Kınada 1.234,269 13,583,000 
Almanya 423 356 262 878.000 
Ç'ehoslo\'akya 212,214 28,38.'i,000 
lngiltere 189,532 249,607,000 
Rusya 60,106 8,400,000 
Fransa 17,S&q :12 365,000 
Belçika l 1.000 20.868.000 
Türkiye 2,212 400000 

Türkiye kömürlerini inkişaf ettir
mek için neler yapmalıyız! 

1. Kömür ocaklarında, kömüriin ko
laylıkla istihsali için birçtık mihnniki 
tesisat yapmakhğımız lazımdır. ATtık 
el ve kazma ile değil belki makine
lerle kömürii gayet ucuz bir surette 
istihsal eder ve ucuz satarsak kö
mürümüz hem memlekctiıniıde ve 
hem hariçte rağbet bulur. O<:ak dahi· 
Jindc vagonetler, oca.klarclan yuka
rı çekmek için asan örl .. r, vin~ler, 

elektrik motörlerile mü:-a.hnrrik delme 
makineleri, yıkama makineleri elek
ler, tlineJlcrdeki ııulann çıknrılmft.!>• 

için motör pomplar kullanmalı ve 
bunları elektrik motörlerile tahrik 
etmeJiyiz. Ocaklarıımızı böyle fenni te
sisatla teçhiz edersek istihsalıitımız 

çok yükselecektir. 
Elektrik kudretinin kömür orak· 

larında bugün oynadığı büyiik rol şu 
misal ile pek giizel anlaşılabilir: 
Memleketimizde bizim ile kömür 

tutunmamızı, yolumuzu açık düz
lememizi, şimdiye kadar bizi bi
ribirimizden ayırmış olan mani
leri ortadan kaldırarak bu şerefli 
atiye doğru yol nlmamızı hepimiz 
için temenni ederim.,, 

Yugoslavya murahhası M. Ve· 
libor Yoniç Balkan birliği Yugos
lav milli grubunun mesaisinden 
bahsetmiş ve birliğe matuf faali
yetin kolay olmadığını, bugüne 
kadar Balkan milletlerini ayıran 
mazinin hala tesirini muhafaza 
etmekte olduğunu, Balkanlar ha
ricinde bir Balkan birliğine mua
rız kuvvetler bulunduğunu söyle
miş, Balkan milletlerinin teşeb· 
büs edilen işte muvaffakıvet ıuzu 
ettikleri takdirde geni~ ..;e müte· 
kabil müsamaha göster.meleri la
zım geldiğini ilave etmiştir. 

Badehu Yunan basmurahhası 
M. Papanastasyo demfştir ki: 

-Burada, Bu Balkan milletle
ri potasının içindedir ki eski l:in 
ve ihtilaflarımızı daha derin bir 
surette gömmüş olacağız. Ara
mızda henüz bazı ihtilaflar var
dır. Fakat bunlar halledilebile
cektir. Balkan yarımadasında fi
lan veya falan milletin tefevvuk 
ve hakimiyet temin etmesi fikri 
bugün tahakkuku mümkiin olmı
yan bir hayalden ibarettir. 

Romanva ba~murahhası M. Co
cio Pop demiştir ki: 

- Dün düşmanımız olan mil
letle bugün yeni bir hayatın teme
lini atmak üzere bulunuyoruz. Bu 
yeni zihniyetin yol alması iki se
nelik bir zamana uğmıştır. 

Bundan sonra dünyanın muh
telif taraflarından F-elen muvnf· 
fakıyet temennisini havi telgraf-ı 
lar okunmuıtur. 

piyasa~rnda rekabet eden 1ngjltcrtd1 

maden ocaklarında muhtelif aıneli
yat için (800,000) beygir kuvntini ,. 
lektrik motörleri, ocakların arzın us& 
krsımlannda, asansörlerin hareketi. 
tecdidi ha,·a, lavaj ve elekler içi• 
kullanılmaktadrr. Tahtelarz ocaklar" 
da Jokomtifler, tulumbalar ve pofir 
tif makineler için (900,000) bergit 
kuvvetinde elektrik nıotörleri kullr 
mlmaktadır. Yani ocaklarda l,'iOO,OOo 
beygir kuvvetinde elektrik motörterl 
kömürü gayet ucuz ~ıkarmıya hizmet 
ediyorlar. lngilteredeki maden oca1'• 
larının yüzde (70) i elektrik motörleo 
rile teçhiz edilmiştir. 

Fransada umumi harp esnasınd• 
harp sahasındaki kömür ocaklan Iır 
valisinde ( 40,000) kilovatlık yewenf 
bir elektrik santralı inşa edilmiş "'' 
ocaklar elektrik motörlerile teçhiz e
dilmişti. 

Amerikadn ve Avrupanın diğer kÖ
mür memleketlerinde elektrik motör
leri, kömürü ucuza mal etmektedir. 

2. Ocaklarımızda istihsal ettiğiınjj 
kömürleri saha ile indirmek için birç0 

dar hatlı şimendiferler ,.e ha,·at hat
lar tesis etmek ve Zonguldak 'fi 

Ereyli ve ~air münasip mahallerde Ji• 
manlar yapmak Hizımdır. 

3. Kömür ocaktan Ereyli şirkt
tinden başka bugün birçok iiUsük "' 
cnk sahipleri tarafındau işletilmektt" 
dir. Dunlar bir araya toplanaf81' 
kuYvetl i gruplar teşkil etmeli ve hiil'tl
metimizin müzaheretilc nıühim ser
mayeler koyarak faaliyetlerini f ennlıt 
en son terakkiyatın:ı göre yapmalı ' 
dırlar. 

.ı. İstihsal ettiğimiz kömürü, ecne
bi kömürünün memleketimize girebil• 

t! mnmn,fnc:-l• '• hUk • n,•4:imhr--Jw•f 

suretle himaye ve tercih etmeUdfl'• .. ,.. 
Gazetelerde okuduğumuz kok muP 
kasalarında Türk kounu tercih et • 
meli ve kokumuz kifayet etm.~yo.~: 
icap ederse kok yerine taş komut 
yakacak tesisat kullanarak yine Jd) 
mürümüzü kullanmalıyız. 

5. Elyevm yapılmakfa olan FilY'!' 
• Ankara demiryolunda, kömürüınil" 
zün nakli için hususi ve ucuz tarife 
tatbik edilmeli ve şu suretle bilhas5' 
mahrukattan pek ziyade sıkıntı çekell 
Anadolunun merkezine ucuz kömUt 
sevkedebilmek çarelerini temin etnte' 
liyiz. 

6. Kömürümüzü her yerde, evJerf• 
mizde, fabrikalarcmızda, mektepleri • 
mizde \'e elektrik santrallerimfıd• 
kullanmak için neşriyRtta bulunmalı 
ve güzel ormanlanmızı harap ede~ 
mangal kömürleri \'e odun ke eceğinJ• 
yerde maden kömürünü en "ıhht bit 
surette kullanacak en asri sobalnrlı 
kazanları memleketimizde v-ücude gr 
tirmE'ye ' 'eya celbctmeye çalıızmalı)1: 

Velhasıl senede beş milyon ton 1' 
müril gayet ucuz istihsal edersek heıt' 
memleketimizi doyurmuş olur, ve htıd 

111· de ecnebi limanlarma ihracatta bu 
. . d 14· nuruz bu suretle memlekebmıze e (i 

akal senede yirmi milyon lira sa 
kar kalmış olur. 

Hns!l11 Halet 

---------------------------------------===::;...,....., 
'Vaktt: Abone şartlar1: 

t 3 tı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 KurUŞ 
f laricce - ~00 1450 2700 

ilan sartlarımız: -------
Satın 
Santim• 

Resmi 
ı o l\ş. 
20 .. 

Hususi 
12,50 f'ş. 
25 

KU~ Uk llAn şartlarımız: 

1 2 3 4 
~o 50 65 75 

1·10 Oefalı" 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa mec~nendir 

B - 4 s:ıtın geçen ildnlıınn fııl• 
saıın için 5 kuruş zammolunor 
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ibrahi 
1 

1
bt ~ w-- Jdi aenedea Oç ıeneye kadar kiraya 

ma a me . .-.1'- k ........ T ı· 1 . Yerilmek içiD epk .... J-r oam...,...... a ıp er prtnameyı 
ıer.ek iPii ._ ,aa leYU1m mld8rlllğ0ne m&racaat etmelidir. 
Ml&aJecieJe p.ek için 6 liralık teminat lizlmdır. Bu teminat 
ya ..mm. .. depol:ltO .aretile yahut hile nmetçe muteber tanın· 
IDlf buk• .... blrlnclea ptirllecek teminat mektubu ile olur. 
Ba ııldl•• teiDlllatla benbtr ihale ,enn olan 22·10-931 perıembe 
- ... t • bete kadar Daimi encilmene milracaat edilme· 
... t2775) 

Saa'.tlu mektebi için pazarbkla 30 pamuk ıilte 30 pamuk 
,.... '°,er& bezden pqaf Aba almacakhr. Talipler etYa 
haklalld• izahat almak için mektep idaresine mUracaat etmelidir
ler. Paurbfa iftirak için 72 lira teminat llrımdır. Teminat 
nakden kabul edilmez. Ya belediyeden inaliye ahnarak bankaya 
1abnhp ahaacak makbuz veyahut hOk6metçe muteber tamnllllf 
baakalanlan birinin mektubu ile olur. Bu ıekilde teminat ile 
benber 24 Tefrini enel 931 camarteni gGnll uat on beıe kadar 
levmm mDdOrlDtllne mOracaat edilmelidir. (3351) 

iıtanbal belediye riyuetinden : Zabıtai belediye talimataame
ainia 1aeulara dair olan 451 inci maddesine qapclaki fıkn 
teqil eclilmif ve itbu fıkrada yuah fel'aİtİ aalıhlyaJi btbik için 
aJöadarlara tarihi iJlndan itibaren lld ay mllddet ftrilmit oldafu 
ilin olunur. 

içilecek su aatan dDldılnlarda yerlere g6mUlmBı küplere su 
konulması ve bayle g6mlll kOplerdeıı içilecek su ıablmaaı 
yasaktır. içme sulan yerden yukarı konulmuı musluklu ve camdan 
Ye poneleaden mamal ye yahut içi 11rh kaplara konulur ve 
mualuklardan alınarak abhr. Banlan mqrapa ve bardak gibi 
ıeylrr sokularak n abaamaz. Bu kapların atızlan kolayca temiz
lenebilecek derecede ıeniı olacaklar. (3354) 

lıtanbul Belediyesi riyasetinden: Belediye zabıtası talimatna· 
mesinin kahve, çay, birahanelere dair olan 494 inci maddesine 
•pğıdıki fıkralar fezyil edilmiıtir. AIAkadaranın mıl6mu olmak 
Bzere ilim keyfiyet olunur. 

A - HuaU1İ tekilde tecdidi hava tertibabu malik olmıyan 
•ahve, çayhane, birahanelerde vantilaıyonu temin etmek Gzere 
pencere cam1annın Uıt lnımı y11fst11 tertibabm haiz olacaktır. 

B - Birahaaelerde meaeler camelclnla mabfa bir mahalde · 
Ye temiz kaplar içinde bulunacakbr. 

C - Artık gıda bakiyeıi muntazam ve pyn lrabiJi nOfuz 
kapakla madeni mazbut kaplara biç beklenilmeden derhal dö-
kOlecektir. 

D - Birahanelerde bira taksimi ve tevzii için tesiı edilen 
teqllı zemiainden bir metre yUksekli~te Oz~ri mermer veya 
.... kaplı bulunacak bwa bardaldanuın yıknmau içia oto· 
mftik Yeya 11r ıekllade akar IU tertibabm baYi olacakbr. 

H - Bu terrlhlum lathde bulunan Ye arhk blraların dl
kOJmesine mahıuı olan yalaklar ayni zamanda bira bardaldanmn 
'ıkanh ıu'annı da toplıyacak ve pyn kablfi nOfuz medeni bir 
boru ne cotrudan ~oğruya ••tama merbut olacakbr. (3353) 

Jandarma sahn alma komisyon1ından: 
Yatak ve yaltık için yerli fabrikalar mamullb 43,800 metre 

ln•ıfhk bez alınacıkhr. Taliplerin bez nDmuoe ve ıa rtoamesini 

görmek için her ıOn re münakasaya ittirak için teminat Ye 
teklif mtktup!arile leraber 5-11-931 pertembe glnO saat 15 te 

Gedikpafada jandarma hhnalma komiıyonuna mlracaatlan. 3232 

Jandarma sabn alma komisyonu 
riyasetinden: 

J•adarma ihtiyaca için 15000 çift Hn fotin kapah zarfla 
:;:.11~1aya çalsanlmıfbr. Taliplerin evAf ve ıartnameyi 16rmek 
t 1 1 

\88 Ye •GDabNJ~ ittirak için teminat ve telclif mek
• updarı e eraher 31-10-931 cumartui naat 15 le Gedikpaıada 
J•D arma •ba alma lcomil}cnau mtlracaatlan. (3098) 

101 kim "11 klS IJI Jlik 
fstınbulda Ç ıkıuıkçılır SındaJyacı1ırd8 kUf dlJü fıbriba Uztle şth9 ta. ~ 
or~an !S. 'ıJlı boya v11at a lır•ya. kuş ıUyunün kJlosa 100 karutr.ın bqlar 

l\uş tuyU kumıflann her rtnai 'ardır. Uaıı utıbr Tel t. 3027 

[ Devlet Demtryolları llAnları 1 
Afyon dt~~ıu. ldSmGr tahmil Ye tahliyesinin kapalı ıarfla 

mlaaka1111 •kıncı Tqrin 931 pazartesi gOnO saat lS te idare 
merkezinde Y.•pılacaktar. TafıU&t Ankara ve Haydarpafa •eme
lerile A&• ııbıyoaunda biru liraya aatalmakta olan tartuı • 
terde yaııbdır. ( 3154) me 

Tıcam davalınnı da rüvtte mezun K. O. J. fnef fırka kıtaatı için fuulya. patates, ve aolıatun ihalesi 
İstanbul Asliye mahkemesi birinci hu- kapalı zarfla ayrı ayrı şartnameler ile gösterilen tarih ve günlerde icra 
kuk dairesinden: edilecektir. Taliplerin şartnameyi okumak üzere her rün n münakuya 

l\ILice\'effa Uriıtaki efendi urisi Sa- iştirak etmek üzere yevmi nıezkürda teminat ve teklifnameleri ile 1',ındık
manyada Hacı l lamı.a mahallesinde kili- hda K. O. 3. Sa. A1. Kom. müracaatları. (471) (3350) 
se sskagında 56 l'\o. lu hanede mukim Cinsi erzak Tarih 
Aleksi efendi ile Yedikule haricinde Nohut K. O. ve J. inci 1'". için 10 -11 - 931 
Helgrat kapusu karşında 18 No: bos ,, ,, ,, ,, ,, ,, 10 - 11 - 931 

.tand3 sakin Şakir oğlu Ali Rıza efendi ,, ., ,, ., ,, ,, 10 - 11 - 931 

••• 

saat 
15,5 
ıı> 
16 

be~ ninde mutehaddis 600 aluyüz lira 
bedeli icardan alacak davasının müddei
ıle} hin 'icahında ve muddei Hınstakl Ordu fhti,.cı için Kom. da llH!vcut K. O, ve birinci fırl<a ilttiyacı lef• 
ef. nin ıptiaden , icıhında , e bil~hııa kataloktaki eşkali veçhile l adet gar- lturu Uzbm 21 - 10 - 931 çarşamba 
,•efıtı hasebile uri i Aleksi efendınin gı sarma \'e 1 adet sargı kesme maki- günü aıaaı 14 te p.ızarlıkla alınacaktır. 
ıı~abında cere}an eden muhakeme ne· neleri aleni milukua aau1ite 31 teş- f:ılipkrir. şartnameyj almak üzen 
ticesinde d3\Bnın reddine dair olan rinievel 931 tarih cumarteaj güni! saat 'ter gün Vf' ih:ıll've iştirak etmek U· 
27-399 H. . lu kararın müte,effa Hı - 16 da komisyonumuzda ihalesi ir.ra kı· zere muayyen vaktinde K. O. 3. Sa. AL 
rıstıki efendi •arisi Aleksi efendinin hnacaktır. Taliplerin ıtartnamesini Ko. ".1urac1athm. (466J (3281) 
ikametg4hının meçhuliyerfne binaen teh- almak ve mUnakuaya ittirak etmek • • • 
liğ edilmemiş 'e il. u. M. K nun 142 üzere yevmi mezkGrda konıi.:)onumu· Samsundaki kıtaatın hayvanat ih-
14.1 ürıeli maddelerindeki ahklma ıev· za milracaatr. (416 (30:>1) tiyacı için arpa kaplı zarfla münaka-
fikan bir a} muddetle i14nen tebliğine • • • saya Konmuştur. İhalesi 8 - 11 -
kuır verilmi, ve bir nilsh3s1 da mıh- Ordu sıhhiye ihtiyacı ıçın (?.27) 931 pazar giinU saat 15 te yapılacaktır. 
keme divanhane ine talik kılınmış ol· kalem ecıayi tıbbiye ,.e kimyeviye 28 Taliplerin şartname) i görmek üzere 
makta keyfiyet ilan olunur. 1875) teşrinievel 93l tarihind" :.;aat 15 te her glin münakasaya itbrak edeeelde

Be) oğlu dordüncıi sulh hukuk mah- kapalı zarf usulile ihalesi icra kılı- rin muayyen vaktinde ttminat ve tek· 
kemesinden: nacaktır. Taliplerin prtnamesini al- lifnamelerile Samsunda ıs. )'ırka SA. 

Beyoğlundı Tünel bqında Skarlatos mak ve münakasaya iştirak etmek AL. KOM. nuna mUrataatlan. (449) 

tuhafıye mıfızaıında bulonurken ahiren üzere teminat ve teklif mektupları ile (3189) 
vefat eden N M SkırlalOI efen dinin birlikte Fındıklıda Sa. Al. komisyo- • * • 
Osmanlı bankasını terhin etmiş oldutu nuna müracaatı. (385) (3M7) Yerli fabrikalar mamulltmdan ytln 
tahvi14ta mahkemece ...... 1eı edilmi•dr, • • • çorap ipliği kapalı zarfla mDnaka-

·- " saya konmuştur. 1Jıalsi 24 • 10 • 931 
tarihi ilAndan itibaren eshabl matlup ToKQ atı, mektebi tu1umbalan ta- cumartesi gttnU saat 15 .ıe yapıla.-
ve ılAkıdıranın bir ay ve mirascıtınn miri icap ettijinden 21 - 10 - 9:11 caktır. Taliplerin şartname V'! ntl 
üç ay zarfında Beyotlu dördilncü ıulh çarpma. dal aat 11 da pasarhkla munesini &'Örmek Uzere AnkaradP 
hukuk mahkemesine milrıcaadın lüzumu yapılacaktır. Taliplerin şnrtnnmeyi merkez 'satın alma komisyonuna mil .... 

ilAn olunur. (1876) __ almak ve kqifnameyi görmek üzere:::~~;;. 
0 
;~nm::a=: !~!İktet~tt 

Sultan Ahmet ik' el ıullı huk11k her riln Te ihaleye iştirak etmek Uze. ve teminat mektuplarının ntakbuz ma-
mahkemnind • "' re maanen ftkitte Fındlklıda K. O. kabilinde ıMzkQr komisyona tevdi 

Nevres h en:
1 

A ( f d' 3. Sa. Al. Kom. a mürxcaatları. eylemelerL (315) (2875) 
. anı 1 e Hafız sa e eu ı- (4ôl) (3!•D) * • * 

nin taYJan mutaaarnf olduklar. Ak- • • • lzmittekl kıtaat içla ko)'Ua eti bpaıo 
sarayda. lemail afa mahalleainde ~ K. O. kıtaatı hayvanatı ihti)acı h zarfla mllnakuaya konma,ıar. 
ruç gazı sokafında 22 numara ılc ~in :ırpa 21 _ 10 _ 931 çarşamb·ı ıtli- ihalesi rt - 10 - 931 sah gtlnil saat 
murakkam d~rt oda Ye bir kaya v~ nU saat 11,30 da paurlıkla alınacak- 11 de yapılacaktır. Talipleria prtaa· 
bahçe ve m~emflıitı talreyi havı tır. Taliplerin şartname al•ak lzere mesini almak Usere Fıadlldıda !il. K. 
bir bap hanenın izalei ıuyuu zımnın- her ıln ve ihaleye iştirak etmek içln O. Sa. Al. Kom. nuna ve nıünaıuu.. 
da furuhtu takarrür eta1elde me'Ykif 1 kA d K o ., Sa "I L" ya latirak edeceklerin t.mlnat ve tek· iiza • yevm nıez ur a . • ... . ~ . no. 'i" 

m yedeye vazectiJmff Te :U teşrrni· mür ılaatları. (46J) (~27~) lif ve ehliyetnalllf!lerinf mülni rnek· 
unl 931 sah cttnll zeyall saat 15 tr • • • tup1arını vakti muayyeahHlen evel Jz. 
ihalesi icra kılınacağından talip olan- . mitte 23. F. Sa. Al. Kom. nuaa mU. 
]arın kıymeti muhammintSI olan 1100 Pazarlık suret.ile ıh1tlrlerl lem kıl.•· racaatları. (430) (3124) 
liranın yüzde onu -ı.petinde pey ak- nacak yulafa talıp çıkma~ı~ından 'e • * * 
çesini hamilen Sulttl'lahmet il-inci Sahpazarın_da M. M. V. nın t'!JYIL am- Enlce münakasai alehlye usulile 
Alh hakak mahke••fne müracaat ltarmdu K. O. aan &•fya amba~~na ihalesi icra kılınacağı flln edOen Ça-
91lemeler1 llAn olu•ar· naldedllenk lOO ton ef.)'asına ve en talca Mtlt. M•. kıtaatı içi• .... 
--:------------- ftat haddf itidalde sl"'Jmedlflnden Ye ıeytfne Yerilftl flatlar haddi llyik 

ı:tanbul beıincl icra menıurlı:1111n- pazarlıktan 2! - 10 - 931 perte•lte sörtilmediiindea her iki enakıa mii-
dan. sttnU aat 15.I n 16 ,. talik ft deva• . h f ıııdd ti •u tc 

M h ali 1 ...a..ı. naa lai nakasası bar a ta mu e e - t-
a nz bite " •lre 24 teşriniev· edilecektir. T P en~ .. mes rinievvel 9:n cumartf!ll giiaU saat ıs 

vel 931 tarfhlade &aat 12 den itiba· almak ve pazarlığa lştırak etmek Gzere • dl tn1'k dil 1 ti re A 1 ,464) (32'19) ve 1.1,.'JO a tem t ve ı e m t ı 
n nalı Na11m pap apartıraanı· KOM. a müracaat an Taliplerin sartname ini almak ve mU. 

nın lnUnde utılaeatr flln olunur. • * • nakasaya i tirak etmrk tizere Kom. • 
- Hava ihtiyacı ıçın 979 kilo altı .-.ı:) 

l•tanbul mahktntei o.lige üçilnciJ köşeli dural çubuk 378 kilo yuvar- mUrncaat1arı. <!68~ <;-
hukuk dalrnlnden: lak çubuk 265 kilo daral borular 

Bedia haaumın kocaaı Kurmpaşa· kapalı z'artıa miinakuaya kon- K. O. n birinci fırka ihtiyacı için 
da Hacı H•e• mahalle5lnde Arap· muttur. ihalesi 12 - 11 • 931 perse~be pirinç 22-10·931 pr~embe günü saat 1',5 
lar aokafında 51 numarh hanede mu· ıUnil saat 1' te ~~ka~da K~~a~t da pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
kim Ekrem bey aleyhine aı:tıfı boşan· binası ındkat h.;:ttplerİn ..=rıname. al-a şartnameyi almak üzere hu giln ve lha 

d yapı aca ır. r- · · k t k ü ' ·t· uayen ma anaını• 4 - 10 - 9Jl tarihli k mUnakasaya girmek üzere te· leye ıttıra e me zere vaa ı m • 
tahkikat eelBeSinde daYeti mutazam· =natv~e teklifnameleri ile mtzkur K de K. o. 3, Sa. Al. Kom. mUraraatla-
mın celpname gönderilmiş iı1t de mu· OM. a mtiracaat!•!ı.. (292) (?.404) n. (.te:;)" ___ <3_280_ > _ ____ :--=--:~=:--

::•~~ymhtainın hikla~tt't'ı!ınddan . <1kıhp Kolordu hirıncl fırka hayvanatı Matbuat sergisi için 
..... meç a e ... a• avetıye za . "'-d ·· · 1 

rındaki masaddak metnıhattan an· lpn otun ibalesı aŞ&aı a ıosterılen bir r ca 
laşrlmış Te iline• tebllıat ltrası ka· trlnler ve "'1 :ıtte ıuap&h zarm -e ayn l•tanbul matbuat ceml11ttl r~fll~ 
rarglr olmut oldutundan tahkikatın ayn ~rtname i'e münakasa~a kon- ;ınaen: 
tayin olundut• 1 - 11 - 9'll pazar muttur. Taliplerin şartnameyı. almak 1 teşrinisani 1931 ilk t6rk ıuet. 
rtkail saat 1' te mahkelll@ye gelmeai 1Hrt her glln mUnakk~t~:"te1't~rak e- ai çıktığının yüzüncü yıl dlntmlne 
1Uzumu mumaileyh Ekrem beye ıtA· dec.,.klerin muayyen va 1 

n; manat ve tesadüf ediyor. Cemiyetimiz o sil• 
nen teltllf olunur. teldifnamelerile Fındıklıda :ı. K. O. lstanbulda bir matbuat sersı.I aça• 

... ... , ...... _ .. ____ -... = SA. AL. KOM. nana "'üracaatları eaktır. Sergi ilk l'Wenberl pkan 

.... lera edHeeekUr. Talipleria ('li.1) - (3191) ıazete ve mecmualardan • ..._..Jtr 
tutnam..ı•ı ctirmek l~n komisyona Ko.kıtaatt için ot ıhele tarihi 12· 11 931 arzediyor. 
•lracaatlan ve lftirak için de prt... çırşamba saat 14 Tiirkiyede en son ıün, hafta ft ••I Teçlllle huırhyacaktarı teklif Ko topçu alayı için ot ıhıle tarihi ay içinde çıkan nüahalarla aertrfnl~ 
mektuplarını vakti muay>·eninde aal 12. ı ı.931 çarpmbı saat 145 tamamlanmasını ana eden eemiyetı-
1el1el nu.marah ihaübaber mu'·-billn· F. t. için ot 1h3le tarihi 12 l l ·931 
d - miz rica ediyor: 
e komisyon riyasetine vermeleri: çarşamba saat 15 te Gerek Jstanbulda ve renk meml• 

(IU) ('>l\'t~) $ • $ d .ı-akta } .,.. ->.. ketin başka yerlerin e ç- o an 
• • • Halıcıotlunda K. O. istihkam ta- ıazete ve mecmua sahipleri, bir teş-

Kilo 
3000 Tıbbiye mekt.ebi 
6000 Tıbbiye tatbikat haetanesl 

50000 Piyade mektebi 
4000 Kuleli llaesl 
1500 Çengelköy orta mektebı 

[ As. mk. Sa. AL Ko. mUdtbililadea ı 
94
3:° :e::r mektebi 

Levası• dikim evfadt. meveut 50000 lan, mfia1edeye ittirM içi• de mez- Yukarıda ilim ve miktarlan yuıh 

burundR mevcut arabalar paz:ırhk riniaanl 1931 sabahı erken tergide 
ıuretile tamir ettirilecektir. Taliple· bulunup teşhir edilecek surette ye
rin şartnamesini almak Ye pazarlığa tif*iri1ebi1ecek en son çıkanlarından 
ı,tırak için 22 - 10 - 931 perşembe iklter nüshasını Ankara caddesinde 
ıünU saat 14 te Kom. a miracaatla· Orhanbey hanındaki cemiyet merke
rı. (470) (~'128) zfne elden veya po ta ile tevdi bu

* • * 
46.101 giyim beygir ve e.wr nalı _yu_nnm _ _ l_a_r. _________ _ 

kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 21 - 11 - 931 pazartesi 
&'iinü staat 15 te yapılaektır. Talip
lerin şartname ve numuneleri gör
mek üzen her gün Ankarada merkez 
Sa. Al. Kom. da müracaatları. Ye 
münakuy iştirak edeceklerin o ~ün 
ve saatten evet teklif ve teminat mek· 
toplarını makbuz matcabllindt mez-ı 
ktr komisyon rifuetiııe tevd.i •11e
ıbelerl. (3329) 

Düz "e çizgili ı rep do, ın, fular. krep 

ldlo pa•alı bez kırpıntı• ile 12000 ktr rtl• " .. tte komlıyonda hazır mahallere teslim tartlle 94:,00 kilo _. 
klo Jln kumq kırpıntısı n mayıs =>utunmalan. (103) _ (3182) man aleni mUnakasa ıuretile ı.atın ah 

m pyesfne kadar birikecek kırpın- • • • nataktır. thal•I 30 leşrininel 9M 
trlar müzayede ile aatılac.ıktır. Müa- Aakerl mekteplerle laaata tumartesi ıllnU saat 16 ya kadar Har· 
redesi 4 te§rlnlaani 931 ~arpmba &'Ü· tlyaer ıçin kapalı zarf eU~ele~ i~· bi1e mektebinde mahalll ntahıuı .. nda 
al uat 14 te Harbiye JMktebiadekJ kilo makara vı 5 b' ınnkil 1 1

·' ~ın icra edilecektir. Talipelrin 11~rtnamesi
mahalll JUUlllUnda icra edlletektfr. tın 1 .-1.4. ..:.• • 

0 şeh.rı~·e ili &'lnaek için komisyona mllraeaat-
1& a ıaa.-..wr. ınal• 30 teşnnıe- aln n iftlrak ifba de ftkti 111ua,,..ain-

Tallplerla .. rpıntrlan gar.- 1. evet m aunarteal rfiaU saat J4 te de ham ...... an Ub ohı•ar. <•> 
IJlfte ..,._ dBdm evine mlraeaat. llarb'1e mektebindeki .... llt ....... j80) 

oO°i'UkM·n·cr "üiiftsı 
'I urkh ede hızın~t :ım or Çok muktedir 
olup mu ıal.ılen de tş Japabılir • .\imanca 
l'rınsızca \e bıraı Rumca teke üıa eder. 
Teklifat zirdeltı adrese yuılaeakbr. 

MR. Rud. M•l•r oa..-tlatıer ...... ) 



13IR KAC GCN DAHA SABIR EDİNIZJ 

SiZE PEIC YAICINDA TAICT#M EDECEGIMIZ 

YENi MODEL 

TELEFUNKEN 
340 

EN MOTEKAMIL 5 LAMBALI BİR .._.RADYO AHİZESİDiR 

Otomatik ıskala 
lLE.,MÜCEHHEZ OLAN BU AHİZE 

Fiat. kullanış, şekli harici ve musiki iktidan itzbarile 

Radyo aleminin bir iz ar ikası n ı teşkil . edecektir 

BOURLA BiRADERLER VE şs• 

Bttyllk kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedestanında 
teşhir olunuyor 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
Ankara v~liyetinden: 

1 - Aıağıda isimleri yazılı 40 nevi erzak kapalı zarfla 
münhkasaya konulmuştur. 

2 - Bedeli muhamminenin yüzde 7,5 ğu olan 778 lira 20 
kttruı teminatı muvakkate için ya muteber bir banka kefaletna
meıi Ye yahut muhasebei hususiye Yemesine teslimi nabk Ziraat 
bankası makbuz senedi veya milli eıham ve tabvilltın muhase
beye teslimini natık muhasebei hususiye müdüriyetinin makbuz 
varakası teklif mektubuna leffedilecektir. 

3 - ihale günü olan 9-11-931 pazartesi gOnü saat 15 ten 
evvel tarifatı kanuniye ve ıartname dairesinde hazırlanacak 
kapalı zarflar encümeni vilAyete tevdi edilmiş olacaktır. 

Nev'i Azami Asgarf 

Kuru faıulya 
Beypuar pirinç 
Makarna 
Yeşil mercimek 
Kırmızı " 
Yerli nohut 
Barbunya f asulya 
Patates 
Sade yağı 
aeyaz peynir 

• Kaşar 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sirke 
Soğan 

Şeker 
Tuz 
Soda 
Sabun 
Amasya bamya 
Fıatık 
Ceviz içi 
Salça 
Pekmez 
1ahin 
Çay 
Sarmısak 
Erik kurusu 
Çekirdeksiz üzüm 
incir 
Limon 
Yaprak. 
Un 
irmik kalın 

Kilo Kilo 
2500 1500 
3000 2000 
1500 1000 
300 200 
300 200 
750 500 
400 250 

3000 2500 
2500 1700 

800 500 
400 250 
600 400 
300 200 
300 200 

2000 1500 
2500 2000 
500 400 
600 500 

1500 1000 
40 25 
15 10 
40 20 

400 300 
150 100 
150 100 
20 ıs 
40 30 

150 100 
300 250 
300 200 

2500 adet 2000 
100 kilo 50 

2000 1500 
100 70 
100 70 
100 70 

SEYRISEFAIN 
Merkez accntası.: Galnta köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci l\lllbllrdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(CUMHURiYET) 22 Teşri

nevvel perşembe 17 de. 
MERSiN POSTASI 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

23 T eşrinenel Cuma 1 O da. 

~····· .. · .. ··:.ı-.. t =====~.._..-..... - ... -.. --·ıı 

il~~N!liıııı 
ıı Karadeniz postası ıı 

lı Vatan 
ıı T.P:~.~l t ft n ft nı ~ ft ı: 
1 günU akşamı Sirkeciden hare- ı·ı! 
1
. ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

Samsun, Ordu, Gireson, Trab- 1 

1 
zon, Sürmene ve Rize ) ye il 
gidecektir. ıı 

1 Fazla tafsilat için Sirkeci, !ı 

1 Yelkenci hanındaki acenteli- Ilı 
•• ğine müracaat. Tel. 21515 J 
·--------··---------·------....... ·-·..-·-··--······--·-··----·-·······-·--
---• Dr. Ihsan Sami•---

ISTAFILOKOK AŞISI 
stafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
banı,arpacık) ve bütün cilt hasta
lıkl<&!ına karşı pek tesirli bir aşı-

., dır.Di•anyolu No. 189 .. 

-BONO-
Gayrı mübadil bonoları üzeri-

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir 
Eğlence vasıtası haline 
Getirmekle, ona lstlkbalinl 
kazandırmış olursunuz! •• 

1 Tilrkiye iş Bankası 1 

Zonguldak vilayeti nafia baş~ 
mühendisliğinden: 

Bartin - Safranbolu yolunun 41+500 kilometresinde yeniden 
inşa edilecek 5867 lira 74 kuruş bedeli keşifli 6 metre açıklı· 
ğmda bir adet betonarma köprü 6· 10-931 tarihinden itibaren 
26-l0-931 tarihine mbsadlf P.azartesi gtlnU saat 16 da ihale ~mı-
mek fizere 21 gi1n milddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya 
konulmuıtur. · 

inşasına talip olanlann ıeraiti glSrmek ve tafıilat almak üzere 
Zontuldak Nafia başmühendisliğine ve münakasaya iştirak için de 
yUzde yedi buçuk teminat akçeşi ve baımGhendislikçe musaddak 
ehliyeti fenniye vesikaları ve teklifname ile birlikte mezkar gün
de muayyen saatte vilayet daimi encümeninde isbati vücut et
meleri illn olunur. (2980) 

Ist. Asarıatika 
Müzeleri un1umi müdürlüğünden 

lstanbulmüzeleri hademesi için 90 takım elbise, 39 palto ve 
42 kasket imali 31 Teşrinievvel 931 tarihine mllsadif Cumartesi 
günü saat 11 de açık münakasa ile taliplerine ihale edileceğinden 
arzu edenlerin ıartname ve ntimuneleri görmek üzere Sah ve 
Cumadan maada her gün Asarıatıka müzesi dahili müdürlüğiine 
müracaat etmeleri. (3070) 

----VERESiYE--.... 

Tiftik ve Skoç Paltolar 

Muflonlu Krem Trençkotlar 

F antazi Ye Spor Kostümler 

Çocuk kostüm ve paltoları 

Haki ve blö Pardeslller 

lngiliz Kauçuk muşambalar 

Podö Peş Mantolar· Spor Tayorlar 

Kadın erkek örme kazaklar 
iraıik ince 
Tel ıehriye 
Arpa ,. 
Pirincunu 
Kırmızı biber 
Bahar 

200 150 
70 30 

ne muamele yapıhr.Balıkpa:z:arı Spesial Kostümlüklerden ısmarlama için hususi salon 

Kara biber 
Salep 

15 10 
SO 20 kutu 
10 s 
10 ~ 

Maksudiye Han No. 3.5 Kadın için ısmarlama Manto ve Tayorlar meşhur 

l Mehmet Dervış Makasdar M. KARLO tarafından imal olunur. 

-·=:~~:~:~~~Fw:;:~~i,~ç···· \.. lıtanbul Emioönn Kaprübaşı N~. 15-16 KARA!<~Ş Elbise 
y AKIT Matbaast ...,.. mğaazasına bu ilim kesıp müracaat edınıı. ••-


