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Konferansın Mukadderah Bugün Belli 
Konferansta 
Akalliyetler 
Meselesi 

azi Hz.ne1 hediye· ı• H 
edilen inekler smet Pş. z. 

getirildi --
Samtmt istikbal teza-

Balkan devletleri arasında liakiki 
bir birlik vücude getirmek içi nikti
ham edilmesi IAzrm gelen müşkül~
tın en mühimmi akalliyetler mesele
si üzerinde toplanıyor. Onun için 
Yıldızda içtima eden Balkan konfe
nmsı azası arasında ilk müsademe 
mevzuunu bu mesele teşkil etmiştir. 

Bugün Balkanlarda mevzuu bah
solan akalliyetler meselesinin şekil 
ve mahiyeti nedir? Vaziyet hakkında 
bir fikir edinebilmek için bu husus
ta biraz izahat vermek lazımdır.• 

Balkanlarda.ki akaJliyetler mese
lesinde davacı sıfatile alakadar bil
hassa iki devlet vardır: Bunlardan bi· 
ri Arnavutluk. diğeri Bulgaristan· 
dır. Arnavutluk, Yugoslavyada bir
buçuk milyon arnavut unsuru bulun
duğunu, bunların hepsi mazlfim ve 
mağdur vaziyetinde olduğunu ileriye 
sürerek medeni ve siyasi haklarının 
teminini istiyor. KezaJik Bulgaris· 
tan bir taraftan Yunanistan, diğer 

taraftan Yugoslavya daha sonra Ro
manya hudutları dahilinde bulunan 
bulgarlar namına ıslahat talebinde 
bulunuyor. Verilen bazı ma1<ımata 
göre bugün Yunan makedonyasında 
80 bin, Yugoslavyada 800 bin, Ro
manyada ise 300, 400 bin bulgar v:ır
dır. Binaenaleyh bulgar akalliyet
leri noktai nazarından mevcut olan 
en mühim ihtilaf Bulgaristan ile Yu
goııılavya arasındadır. 

Eğer Balkanlardaki akalliretlerin 
hukuki yaziyetlerini um umi h~rpten 
sonra aktedflmış oıaa muahedelere 
lstinad:?n tanzim etmek mevzuu bah
solsaydı me~elenin halli nispeten ko
lay olurdu. Fakat iş bi'yle değildir. 
Mesele bugün Balkanlardaki akalli
yetlerin Osmanlı imparatorluğu za
manın,da geçirdikleri hayat şartları
nı, Osmanlı devletinin muhtelif un
surlara vaktfle fermanlar ile verdiği 
hakları ve rmtiyazlan yeniden tesis 
ve iade talebi şeklinde menuu bahse
dilmektedir. 

Bilfarz Osmanlı imparatorluğu 
tarafından mesela makedonyadaki 
bulgarlara yedi, sekiz yüz mektep aç
mak hakkı verilmiş ise Bulgar hükO.· 
meli Yunanıistandan makcdonyada o 

[ Alttarafı 4 üncü sayıfamızdadır ] 
.AteluHet .ASUH. 

Amerikada SUtçUIUk tahsll 
eden bir gencimiz hayvan• 
'arın nakline nezaretetmltUr . ' 

Hur'"ift ili 
O ç sene evvel Amerikaya zi

raat tahsiline giden Hurşit Re· 
şit bey tahsilini ikmal etmiş 
ve dün şehrimize gelmiıtir. iz. 
mirde Amerikan kollejinden me
zun olan Hurşit Rqit bey ken· 
di hesabına Misori darlllfilnu
nuna gitmiş, ziraat tubesinde 
okumuş sütçülük ve hayvanat 
kısımlarında ihtisas peyda etmiı 
tir. Hurşit Reşit bey tatilleri 

Lonrünn ve Deyi Meri çiftlikle· 

rine geçirmiş, tatbikatta bu
lunmuştur. 

Hu11it Rejlt bey Gazi Hz. ne 
hediye edilen inekleri .kontrolll 
altında dün Eksanliya vapurile 
şehrimize getirmiş ve dün ak
ıam Ankaraya gitmiştir. Bu inek 
ve boğalari Amerikadaki "Türk
lerin Amerikah arkadaşları ce
miyeti,, tarafından Reiaicümhur 
Gazi Hz. ne hediye edilmişler
dir. Boğa ve inekler yirmi altı 
gün vapurla fırtına geçirerek 
gelmelerine rağmen biç bastalan
mamışlar ve dün akşamki tren
le derhal Ankaraya gönderil-
mişlerdir. Gazi Hz. nin daire mii
dürü Hasan Rıza bey refakatin-
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Davutpaşa facıası 

21 ev, tamamen 2 ev de 
kısmen yandı 

Ateşin çıkmasına sebep olan bir ihtiyar 
kurtarılamadı , dlrl diri y~dı 

,,. _ 
Yangının dDnkD manzarası 

- Y Ula i inci aapfamızda -:- . 

httr lerl karşısında 
mtltehassls olmuştur 

Ankara, 22 ( A.A ) - ismet 
Pı. Hz. Anadolu Ajansına ıu 
beyanatta bulunmuflur: 

"Avdetimde vataadaılanm ta
rafından g<>ıterilen muhabbet ve 
teveccnhn hakikt minnet ve he-

yecan ile tezkir ederim. Çanak. 
kalede muhterem yatandaılanm aa,vekll Hz.nİ~- Ank-;rada bUyDk .... ,. ....... kaljilandıaını: 

dUn yazmı,bk. Resmimiz Başveklllmlzl bUyUk Gazimiz ve 
Yaktin geç olmasına rağmen çok meclls relsJmlzle blrllkteAnkara istasyonunda g6stermektedlr. 
kDlfet ve lütOfklrhk ihtiyar et- gGnde bile insana heyecan veren mukabeleye kifayet edemez. Bli• 
mitlerdir. Muhterem Istanbul bal- tezahürata vesile vermiştir. tün bu tezahüratta naçiz ıabsı• 
kının milli siyasetle alikası, yllk- Ankarada bulduğum coşkuc m11a tevecllh ile beraber ve ondan 

sek nezaketi ve okıayıcwğı ha· ve umumi htiınll kabule en de- ziyade mesul bulunduğumuz ıi• 
vamn na mDıait olduğu bir rin minnet Ye merbutiyet hisleri [Alt tarafı 4 UncO sayıfamızda 1 

= =============~====~============~======~~~=============-
Bal kan konferansının bugünkü celsesinde .. 

Ekalliyetler meselesinin münakaşalara 
sebep olacağı anlaşılmaktadır 

Dtln Darfllfllnunda murahhaslar şereftne bir çay ziyafeti 
verildi. mllhlro nutuklar Irat edildi 

Balkan konf eralll murahhaslan 
dün sabah Yıldız sarayında kom:fs.. 
yonlar halinde toplanarak saat 13 e 
kadar çalışmışlardır. 

Dlrllk 111ecll•lnde 
Balkan birliği meclisi, düıa sab~'ı 

toplanarak Balkan misak, ve siyasi 
mukarenet meseJelerinJ müzakere et
miş ve teklif edilen tadil!t ile akalli• 
:retler meselesini de naz:ın itibara al· 
mak şartile mi.sakı yeniden tetkik 
etmek üzere hususi bir komitenin me
ınur edilmesini kararlaştırmıştır. 

Meclis, bundan başka · müteaddit 
cepheli bir hükünı misakının tanzimi 
ile konferans umumi heyetine arzı 
temennisinde bulunmuş ve bunu mU
teakfp mevzuu bahis ınisakın tanzl· 
mine intizaren Balkan memleketleri 
arasında anlaşmıya mani olan bütün 
meseleler hakkında millt gruplann 
doğrudan doğruya kendi aralarında 

Yunan başınurah
hasmın tekllft 

Balkan konferansı bu nbah saat 
dokuzda yıldız sarayında heyed umu
miye halinde toplanacak ve slmdJye 
kadar muhtelif komisyonlar tarafından 
ittihaz edllen mukarrerata göre hazır
lanan ruznameye dahil mevaddı müza· 
kere edecektir. Sonra konferansın ve
receği kararlar toplanarıık bir Balkan 
misakı TOcude getirilecektir. 

Akalllyetler meselcsın· de k f . on eran· 
sın bu defaki içtimalannda kat't bir 
ltillfa vanlması müşkül olduğu için 
Yunan Başmurabbası M. Papanas
tasyu bu meselenin Balkan misakından 
tefrik edilerek busust bir tetkik ko
misyonuna havale edilmesini teklif 
etmiştir. Bu teklifin bugün heyeti u· 
mumiyede müzakere edilmesi muh· 
temeldir. Eğer M Papanıstasyunun 
teklifi kabul edilirse Balkan misakının 
tasdik edilebileceği, aksi takdirde ıkal
llyetler meselesindeki müşkü!At dola
yısile misakın tanzimi üçüncü bir 
tonf eransa kalacağı zannedilmektedir. 

Binaenaleyh bugünkü heyed umu
miye içtimaında Yıldızda Balkan kon· 
feransının mukadderatı bir dereceye 
kadar ruyyün edecek yani, konferansın 
Balkan birliği yapmak noktasından ne 
yapablleceğt ve ne yapamıyacağı an· 
lışılacaktır. 

DarDltDnunda zyJafetlin bir liiftba 

itilAf etmeleri a.mJSUD.u izhar etmft.l ıtlrtllen. tememıller arasmaa lier aenı 
tir. ppılaeak olan Balka.u kon.f eransı Jg. 

Meclishı dUnktl lçtimaında Deri ( Alt tarafı 6 mca sayıfada) 

Vapurlar Haydarpaıa nhtımına 
yanaııyorlar . - . 

F~nad~n Haydarpaıa &nOnde batan ve vapurlann Haydar· 
paıa iskelesıne yanaımalanna mani olan mavunalann çıkanlma 
a~e~yesi ~enftz bitirilememiıtir. Fakat vapurların iskelenin arka 
cıbebndekı nhbma yanaşmaları temin edilmi•tir M ı t-. ı · k ... . avuna ar "'-
mJZ e~ın~eye adar 'Hpurlar yolcularını buraya çıkaracaklardu. 
Resmımız batan mavunalarm biriaini çıkarmak için mqgul oJaa. 
ları sö&teriyor. 
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t lı r --Dün inglllz lirası 8S2de açıldı 829da kapandı 
DUn kambiyo borsasında İngiliz 

lirası evYelki güne nazaran birkaç ku
ruş düşmüştür 

832,75 te açılmış 829,75 te kapan· 
mış ve 700 İngiliz satılmıştır. Fran
sız frangı 12,06 dan muamele görmüş 
ve 4,975,000 franklık muamele olmuş· 
tur. Mark 2,01,14 te açılmış, 2,04,03 
te kapanmış ve 5 bin mark satılmış
tır. 13,30Q de İsviçre frangı satıl
mıştır. 

DUyunu mu,·ahhide biraz yükse\. 
miş ve 51,20 den muamele görmüş
tUr. 

Japon parası 
Japon parasının da borsamıza ka

rıolünün faydnh olup olmıyacağı hak
kında tetkikat yapılmaktadır. Fay
dalı olacağı te bit edildiği takdirde 
Japon para ı dn borsada (Kote) edf. 
lecektir. 

Ticaret odasının aldığı ma16mata 
göre Mısır hükumeti bir teşrinisani. 
den itibaren yumurta ihrnÇ etnıiye 
karar vermiştir. Bundan başka Mar. 
sllya ticaret borsaı da Mısır üzerine 
yapılacak muameleye ait ahkanu de
ğiştirmiştir. 

lncir ve üzümlerimizin sevkedildi
ği bıışlıca limanlar Hanıl.ıurg, Ams
terdam, Anvers, Triyest<> ,.e Mnr
silyndır. 

Bursa mıntaknsından son hafta 
zarfında l\farsilyaya 2,360 kilo zeytin 
yağı ihraç edilmiştir. 

Pamuk ihracatımız: Mersin :ima
nından yeni mahsulün ihracına eyliil
de başlanıyor. Bu ay zarfında muh
telif memleketlere 392628 lira kıyme· 
tinde 6,280 balya pamuk ihraç edil
miştir. 

Geç<m sene ihracat me,·siminin ilk 
ayında 938,827 lira kıymetinde 11 hin 
balya pamuk ihraç edilmişti. 

1931 sene i ihracat devresinde pa
muk ihractaı yavaş ba~Jamıştır. Ge
çen ihracat devresinin ilk a),nda 
i e ihracat süratli olmuş ve bütün se· 
nenin yüzde on birine yakın bir mik
tar ihraç edilmişti. Pamuk ihrnratı· 
mızın yavaş başlamasındaki sebep 
dünya iktısadi buhranıdır. 
lngilterenln lthaUit ve ihracatı 

Dahili 
Ve 

Harici 

Anliara - Yalova 
ve isten ul elefonu 
tesisat bHti, ilk tecrUbeler 

iyi netice verdi 
Ankara, 22 (Telefon) - An

kara • Istanbul - Yaloya telefon 

hattı tesisatı tamamlanmıştır. 
Yapılan ilk tecrübe!er muvaffa

kıyetli neticeler vermiştir. Bu 

yeni b .. t pazartesi günü umuma 
açılacak, muhaberata başlana
caktır. 

runa ı meınurJarı ıın 
aaşların a te zilat 
Atina, 22 (Apo} - Dün mec

lisi vükela toplanarak bütçe mu

vazenesi hakkında görüşmüştür. 
Memur maaşlarının tenzili ve 

harice yapı!acal olan sipariş!e· 
rin tehirinden yapılacak tasar
ruf 550 nıil vorı clrahmi kadardır. 

eksiler hayet nde 
Ankara, 22 (Telefon)- Vekil

ler heyeti bugün toplandı. içti

ma geç vakte ltadar devam et
ti. 

M .so 

inliler eJaponlar arasın· 
d . yeni i üsademe --Mançuri tahliye edilmedikçe Çin, doğru-

dan doğruya müzakereyi kabul etmiyor 

Londra, 21 (A.A) - Tokyo
dan bildiriliyor: Mukdenden ge
len bir telgrafa göre Tiebling 

civarında Japon muhafız kuvvet

lerilc 2000 kadar Çinli asker 

arasında şiddetli hir çarpışma 
olmuştur. Japonlar Tiehling şeh· 
rine doğru alelacele takviye kı
taatı göndermişlerdir. 

Mukden, 21 (A.A) - Japon

ların Tiehling civarında çarpışmış 
olduğu 2000 kadar Çinli aske

rin bir müddet evvel Japonlar 
tarafından mevzilerinden çıkarı
lıp uıaklaştmlmış olan Mançuri 

ordusunun dağılmış kuvvetlerine 

mensup askerlerden oldukları 
söylenmektedir. 

Mukden, 22 (A.A) - Muk-

b bı a 

dende neşredilen resmi bir teb
liğ Tiehling civarmda dün vu· 
kuu bildirilen çarpışma hakkın
daki ilk haberin mübalagah ol
ğunu göstermektedir. Japonlar 
takviye kıtaatı göndermek niye· 
tinde değildir. 

Hakikah halde bu müsademe 
telgraf ve telefon hatlarım kes
mekte olan 500 kadar eşkıya 
ile Japon muhafız kuvvetleri 
arasında şiddetli bir çarpışma• 
dan ibaret kalmıthr. Japon kuv
vetleri şakileri püskürtmüştür. 

Tokyo, 22 (A.A) - Mukden· 

!en gelen bir habere göı e Çin 
askerleri Taonan Aoganchi de· 
miryolu boyunca bir keşif hare· 

keti yapmakta olan bir Japon 
tayyaresine ateş açmışlardır. 

Tayyare birçok bomba atmak 

suretile mukabelede bulunmuş• 
tur. 

Son hafta zarfında muhtelif ecne 
bi memleketlere ihracatımız şunlar-
dır: • 

I tan bul; l:i sandık afyon, 32:; 
balya tiftik, 735 çuval fındık l!) hin 
çuYal arpa, 82 balya yapağı, 60 halya 
pamuk. 

İngiltere ticaret nezareti"in neş· 
rettiği bir i tatistiğe naznrn lngilte
renin 1931 senesi eylül nyı zarfında
ki ithalfltı (6 ) küsur milyon sterlin 
,.e ihracatı da (29) milyon küsur ster
lindir. 

Mı 1rd n yumurta ihracatı 
başhyo:r 

EddaA Hafız Necip Ef., son müna
kaşa ar münasebetile, mü a aai 

Cenevre, 22 (A.A)- Çin hil· 
kümeli gönderdiği son muhtıra• 
da Mançuri tahliye edilmeden 
evvel Japonya ile doğrudan doğ· 
ruya müzakereye girişmeğe ım· 
kan olmadıR"ını beyan etmiştir. 

iz.mir: 633 bin kilo arpa, 6403 kilo 
afyon, 2 milyon kilo incir, 443 bin 829 
kilo palamut, 550,908 kilo tütün 3 mil
yon kilo kuru üzüm. ........................ ··········· ..... --··----
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Ticaret odası gerek ~fo;ır hükiime· 
tinin yumartalar haklundaki kararını 
ve gerekse l\larsilya ticaret borsası
nın Mısır üzerine vaki muamele hak
kındaki kararını yumurta ve hubu
bat tacirlerimize bildirmiştir. 

ıas 

e de 
ı 

Ateşin çıkmasına se ep olan bir htiyar 
kurtulamadı, diri diri yandı 

Enelki gece sabaha karşı şehirde -şılmaktadır. 
gene bir yangın faciası olmuş ve bu Süratle genişliyen J:angın şiddeti
sefer de ateş Davutpaşadn 21 evi ta· ni arttırdıktan sonra 22 cvj iki saat 
mamen, 2 evi kısmen yat:tıktnn son- içerisinde kUI haline getirmiştir. Ilu 
ra öndlirlilebiJmiştir. Rir ihtiyar er- arada iki ev bomba ile yıkılmıştır. 
kek d.~ a~eşten. kendini kuı taranuya- Yangına sebep olan ihtirar Hiris· 
rak ~o~ür hahne gelmiştir. to neden sonra işin farhına varmış, 

)' en~dAe tahkikatımıza göre J an- fakat hem kör, hem de sağır o]an 
gın tafsılatı şudur za\'alh ihtiyar dışarıya çıkmak im-
?• Ate~ saat 3,15 te, Küçük J ... angada kanını bulamadığından f cci f eryntlar 
Kürkçilbaşı mahallesinde Atmaca SO· içeri inde yanmış, kömür haline gel
knğındn 9 numaralı madam Rozanın miştir. 
mutasarrıf bulunduğu üç katlı ah- Bir evin yıkılması esna~ında leh-
şap evden çıkmıştır. · . . ·. f · 

·u· i lt k met ~avuş ı mınde bir itfaıye ne erı .ı angının ev n a atındakı' oda ·· 
· yere du erek yaralanmıştır. da yatmakta olan madnm Rozanın 

dayısı Hiristonun içtiği cignradn cık. 
tığı dlnşılmnktadır. -

Hfristo S:> yaşında, l\iir \'e sağır 
bir ihtiyardır. Esasen yangının geç 
anlaşılmasına sebep de bu adıımcağ1• 
zın clgarasını bitirdikten sonra yat
tığı vakit yatak ve yorgan çarşafının 
tutuşmuş olduğunun fnrlnna \'aramı. 
yncak kadar derin uykuya dalmış 
olma ıdır. 

Yataktan sonra kaplama \"e döşe
melere geçen ateş ancak odanın du. 
vannr yaktıktan sonra sokaktan ge
çen be~çi tarafından görülmüş ,.e e\'· 
velA yannn el' sonra da karalrnl ve if. 
faiye haberdar edilmiştir. Fakat e,·. 
]erin ahşap ,.e biribiri;ıe çok sık olu· 
şu dolaJ,sile yangın süratle geni~le
miş ve beş dakika içinde bütün evi 
sarmıştır. 

Bu arada yukarı katta yatmakttı 
olan madam Roza üç çoruğunu güç
JUkle kurtarabilmiş \"e ~~ vci Prosku
va efendi ile birnber l<endisini okn
knğa atabilmi tir. Fakat yangını Ro
zanın el'i yandıktan sonra haber a
lan \'e beş dakikada yetişen itfnl) enin 
gnyreti semere \'ermemiş yan~ırıın 
dairesi genişlemfye başlamıştır. Yap
tı}mnz tahkikattan terkos mıı~1ukln
:rmdn gene az miktarda su bulundu
~· ve su miktarı ka.fj gelmediği için 
itfn.irerun deniz,ien su aldı~ anla-

Yanan e\'lerin numaralı ve sahip· 
Jerlnfn isirnleriş unlardır= 

2-1 Davit, 22 Yorgi, 19 Emil. 2 
Anastasya, 26 Anna, 27 Ahmet Nu
ri, 17 Salih, 25 lstifanilya. l:i r.a
lip, 13 Dimitro, 11 Yorgi, 14 Süley
man. 5 Hıristo 16 Lisodora. 12 Emin. 
32 Yorgi, efendilerle 18 Sıdıka, 30 
Fahriye, Pakize, Nakşiye, hanımla· 
rın Ye 9 madam Rozanın evleri. 

Bunlardan Yorgi efendinin evi 
kısmen yanmış. Emin efendinin evi 
de itfaiye tarafından bomlld ile yı
kılmıştır. Ateş saat 5.30 ela şiddeti
ni kaybetmiş, fakat itfaiye dün ak
şama kadar orada kalmıştır. 

Evi yananlardan biı· kısnn ~ehza
de camiine yerle tirilmi>.lerdir: Hı
risto efendinin kömUr haline gelen 
ceseti de anknz arnc;ından cıkarıln
rak gömUJmfü;tür. Madam Rozanın 
koca ı dün yangın yerinde ankaz ara-
ında zevcesine ait ve bir toı h:ı. içe

risinde bulunan 40 kadar altını ara. 
mnkla meşgul olmus, 3ltınlardan 
mühim bir kısmını da tınlmustur. 

Hadiseye müdddumumi ınuavinle-
1·inden 8alfıhnttin bey \'<l7.ivet ttmis 
ve akşama kadar tahkik~t)a nıe gnl 
olmustur. İtfaiye kumandanı fhc;an 
bey de dOn geç vnkte knclclr yangın! 
yerinde meşgul olmuştu"- 'J'nhkikata· 
devam edilmektedir. 1 

i miyelerini beyan ediyoriar ! 
Çiftçi hanım -Mason Jafzı frenkçe hir kelime 

olup duvarcı manasın.ı gelir. Mecazi 
manası dinsiz, imansız, zındık ve mül
hittir. 

Ey okuyucu! <Buraclaki okuyucu 
kelimesi, hasta okuyucusu, iifiiriikcü 
veya düğün daYetine gideıı hattın de
ğilclir; 1 n ri mana ınndn) tnifei mer
kumeye niçin duvarcı denilmiştir? 
Sana malüm olsun sen lıil ki mason 
denilen güruh ltendileriııe intisap e
denlerin dinine, imanın" duvar çe
kerek onları din Ye imandan tecrit 
ettikleri için kendilerin~ durnrcı de
nilmiştir. 

Mahmut Esat efondi hazretlerinin 
tahkikine nazaran i~hu taife; son 
ı;iin!erdc duvarcıJıi::ın hıuludunu ge. 
nişleterek milliyet, vatan ve ham iyct 
gibi mukaddesatı dahi duvar içine al
mışlar ve intisap edenleri anadan 
doğma cascavlak dinsiz. imansız, 
·ratam;ız Ye hamiyetsiz Ur hale koy. 
makta bulunmuşlardır. 

Kütiıbii mutebcreden i:tinbat o-
lunduğuna göre bu tcşekkiilün banisi 
maazallah davayı üluhiyette bulunan 
Şeddat ile l•'ir'a, undur. Bn iki ha· 
ramzade kendi ültihiyetlerini tasdik 
etirmck için birtakım zavallıları taJı
tezzemln mağaralara hapsederler \'e 
lıu mağaraların methallt>rini dll\·ar
ln ördiirürlerdi. Aç. susuz ziyadan 
mahrum kalan betbahtlar naçar im 
zalimlerin üluhiyetini tasdik ederler
di. AHirivayetin bu zümreye da,·arcı 

denilmesinin bir ,·eçhi de hudur. 
Şeddat \•c Fir'al"un darı cehennc· 

me efer ettikten sonra bunların 
evl:ıdii ahfadı masonların baş1na 
geçmi~lerdir. Dugün sahnei alemde 
me,·cut masonların ele başılan Ji'ir·a. 
\'Un ,.e Şeddn<lı zalim e\·hidmdan-
dır. 

Ma onların içtima mahalleri yer 
altında köstebek yuYası gibi yapıl· 
mış bir takım mahallerclir. Haftada 
ild gece hu mahallerde ktima ede
rek hcrl<esin dinine ·ve imnnınn dul'ar 
örerler. 

Erbabı dine gayet hu~urnctleri nl: 
du"'undan nıczarlıldnrdan ccnazelcrı 
sirkat eclerek onlara tiirlli tiirlü ha
knretlerj reva görürler. Hafız ~u
reddin Mü. i Efendi serikimiz bu 
hakikate Yakıf olduğunda:ı cenaz<'lt?· 
ri bu serir1erin teca' üzün den sıra-

t . . ··ı··ı"ı" ... •akmalr uc;nlünün ne ıçın o u " ı " · 
tamimine taraftar bulunmaktadır. 

1\ta. onlnrın haAA Meşriki a7.am 
tabir ettikleri reisi Ilahrirnuhiti 1\e· 
birin ciheti snrldyec;inde ldiin hn 1i 
bir a<lada ikamet eder ve ecdadı 
Şcdd:ıt ve Fir'aYunrlan tc\'arüs etti
i?:.i hazineler sayesinde insaniyet ille-

mindc tiirlü türlü fesat ve feliiketleı· Ziraat 
ika eyler. mektebine bir hannlf 

kabul edlldi 
Harbi umumi bilhassa :rr.erkum 

mcşrildn mel'aneti yüzünden zuhura 
geJmi tir. Hatta hugünlerdt zuhura 
gelen iktısadi huhranl!\r ve in~ilfa 
lirasının sukutu tamame11 mcşriki 
azamın t:ısntatı cUtnlesind n<lir. 

Uunun e nan .mera&imiic ITllZT'll< 1 

ilrnühal, Karadavut, ve 1\araba~ tec· 
vidi gibi kütübii mu!rncld~seye tas
ma uydurarak pışmık yerine :ıyak· 
!arına giyerler \'e böylece icrayı mel-

anet ederler. Hatta bunların öliileri 
bu gihi ufak töfek kitaı>laı'la da Jta
naat etmiyerek tarihi Taberi ve Ev
liya Çelebi seyahatnamesi gibi mücel
lidntı papuş yerine ayaklarına taku· 
rak elhak garip bir manzara arzeder. 

Ankara, 22 ıTelefon)- Bur• 
sa lisesinden bu sene mezun 
olan bir hanım yüksek ziraat 
mektebine kabul edildi. 

Yugoslavya istikraz aktettl 
Lonüra, 71 - rarrslen oııaı· 

rildiğine göre, Yugoslavyaya va
pılacak olan istikraz, Yngoslav 
sefiri tarafından imzalanmıştır. 

istikraz 300 milyon frank ola
cak ve Yugoslav hükumeti ta· 
rafından mali işlerinin tensikinde 
kullanılacaktır. 

ihtilaf bitti 
Bunların fıyini rnel'anetlerinde tiir- Galatasaray ve Fener 
lü, tiirlü araip \'e garaip buJundıığıı }Jk J 
rh·ayct edilmeldedir. )<;zcümlc; her maç arına 
içtimada masonlar, ellerine birer giriyorlar 
kamçı alarak. acemi m~sonları :e'.1'er- Hasılatın kulüpler arasında 
leyip ölülerin üzerı:rıne bi~~ın.r~~r talcsimi etrafında çıkan bir iti
ve yarış yaparlar. ) nrıı:;taA bıı ı~c.ılı?i laf dolayısile Galatasaray, F e· 
kazanan acemi masona alametı ıftı- b h B 'kt k I" 1 · · ·• .. · · d . ner a çe, eşı aş u up erının har olmak uzerc ıçtımalar a hırer f d d k"l k 
kuyruk takmak imtiya:zı:11 bah~eder- b~ el~aksyton k~ln d çe kıler~ abyrı 
1 • ır ı eş ı e ece erı ve a· 
er:'Ey Hafız hoca ı Masonlar bu im· zı. ~cne?i. me_mleketlerde oldt:ğu 

dar korkunç ve tehditl~ı ~ni ikna ka· gıbl mıllı J- •· grup yapacakları 
dir bır zümre olduğt' halde suna ra- söyleniyor Vt • üç kul~? k~ndi 
hat ve huzur battı da mı kendini hile aralarında bu levıu uzerınde 
bile hu tehlikeye attın., deyu suııl ,a. bazı temaslar y~pıyor!ardı. Hat-
rit oldukta: \'erect•ğinıiz cevap şu- ta bu hususta bır mısak yapıl-
dur: dığı da yazılmıştı. w •• 

Medre elerin \"C iifürükc.;üliiğün n. Dün haber aldıgımıza" gore 
gasından sonra daileri için hiçbir bir formül bulunmuş ve uç ku· 
vesilı:!i iştihar ve intifa kalmamıştır. lüp bu . aynl!'1a tasavvurundan 

E'·veıa; bu sayede iştihar etmek vazgeç~nışler~ır. fl Bu suretle mın
"B •• k a hnfız Ncdıl nrnsonlarn taka ıle ırnlupler arasında 

d a~' otctırıvor dedirterek acizane ihtilfif kalmadığı cihetle Galata-
um.ın a . ' B 'k ı. l" 

nam almak. saray, Fener ve eşı taş nu up• 
~an iyen; belki mason efendileri- leri lik ve şilt maçlarına girecek• 

miz bu yazılarımızııı saikini keşfede- terdir. . . 
rek "ağzına bir kemik atıp şu yobazı Ba baberl memnumyetle kay· 
susturalım,, derler \'C btı acize mÜ· dcdiyoruz. 
nasıp caize ihsan buyururlar. 

8
-
8
-r-l_c_iy_e_v_e_k_l_ll_m---:l:-z 

l\laamafih maruzatımız hafız A-
lm GlindUz efendi hazretlerinin mii· Haber aldığımıza göre, şehri· 
talen Ye miidafaalarr gibi tamnıfıen mizde bulunan Hariciye vekilimiz 

· id' Tevfik Rüştü B. yarın Ankaraya samım ır. 

hareket edecektir. Şayet ikinci şık tecelli ederse yanilı·-------------... 
bazı a\ait ihsan hu)ru1ursa yukar- Mn aHah çalı§JyorJar! 
da zfürettiğim rh'ayatın butlanına 0 'lf" ini kanun çıktıktan 50 
d . k .. "b" t be d . h k. r· ııru unun cm , 
aır ·ut u u mu e re e ız~ atı . a ı· gün sonrıı, darüHünunu tckdmül ettir· 

ye 0InC\'C~ttur ve ~~thıa ec1ı.le~ cıhet- mek için bir 1 roje yapacaklıınnı 
J.erın teni Ye tef.~ırı de. k-'.hıldtr: • A söylemişti 

Cenahı ~ak cumlemızı ou fam a- Tam 
37 

Un e ti 
lemde cerrı menfaate mU\·affak bu· ı . 9 9 ç 

· flAld bir ~es, bır hareket yok! acaba yursun nmın. 
E.'c!dc:.i. huisıikbal si~asının hududu nerede ? 

Hafız Necip 



~~---!1!!!11!1--~~;.-.:==:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::;:::::;::::::= 3 -VAIOT 23 Teırinenel t'91 

~ 1 Ola la Ba il erleri 1 i!gi:··:e=::d~ 
LH_a_r_i_c-iy_e _________ H_a_l_iç __ ş_i-rk_e_t_i .... ,_C_u-··-m_h_u~ri~y-e_t__. onng~=~~:emsu 

Vekilimiz MtlşkUI vaziyetten bayramım z Dlin akşam, inpz aefire.ı 

rr. 
Binaenaleyh Balkan milletlerfnln 

bf rllfinl vUcude getirecek yegine ! · 

DUn Rus sefirini 
kabul etti 

Şeluimizde bulunan hariciye 
vekili Tevfik Rüştü B. dün hu
susi bazı ziyaretlerde buiunmuş, 
akıam saat 18,30 da Rus sefiri 
M. Suriçin ziyaretıni kabul et
miıtir. 

Bulgar ıef aretine davetli bu
lunan vekil B. Bulgar sefaretin
den sonra İngiliz sefaretinde dün 
akıam verilen allvareye gitmiıtir. 

M. Lltvlnof 
Dijer taraftan pazartesi gOnll 

şehrimize gelecek olan Rus 
hariciye komiaerinin karıılama 
proıramı bazırlanmıt gibidir. 

Program bu akıam matbuata 
tebliğ" edilecektir. Beyoğlu gaze
telerinden biri dftnkn nOsbaaında 
M. Litvinofu almak üzere Ege 
vapurunun Tiryeıteye hareket 
edeceğini yazıyordu. Yapbjımız 
tahkikata g6re bu haber doğru 
değildir. 

Rusyada bulunmakta olan M. 
Litvinof şehrimize Odeaadan 
Rusvapurile gelecek, kendiaine 
Moskova bOyGk elçimiz HOseyin 
Ragıp B. refakat edecektir. 

Ruı hariciye komiaeri Ankara
dan d6nüıUnde Avrupa memle
ketlerinde bir aeyahate çıkacak 

ve Ege vepurile Tiryeıteye gide
cektir. 

mll onların birle erek müstemleke- -;===========:;-
el. bUyUk kapital öJkeJerh•fn esare- Gelenler Gidenler 1 
tinden kendilerini kurtarmak. tar.t ve -----------
mUstakil bir camia halini alabi!mt> · ı iktisat vekaleti müşavirlerin-
le{i düşlinccsi olab;Jir. lstanbulda den Mehmet Ali Fuat B. Avru
t.opl:ı~ınıi c ~ ınuht.4ı·~ n:ılhn n-u pa<ta yapmlf olduju tetkik Hya
rahhaslanndRn bircoklan kendi mem 
leketlerlnin büyük kapitalden gördü- batinden d&amOt •• dla Anlra• 

ra)a gitmiıtir. 
iü zararları daha Yakmdan tanırlar.--;::======::;::::;::::;::::;:::;:::;-
Balkan de"letlerinden bazılannın bir ı Davetler ı 
he; ay enel akfottilderi istikrazlar-
~ ,, •dlndikleri borc;lann şekli onla- Tnrk tayyarecileri 
r n mu.t kil m111etler camiası vücu-
r'" JtetJrecek olan bir Ballı.an n1iitte- kulfl bUnde toplantı 
h!-dHI ıfn ~aha ""el tee3"Ü!'; l'tmesi Tnrk tayyareciler kulibilnden: 
fr'n bir st.b"P addedilmelidir. Diğer Vatanın all menfaatlerine hiz-
nstı nn milletleri fc;in de An"u;>anın met etmek emelile teessüs eden 
1t1nht,.1if 7.1manJard:t kuri'•·•-:.u h1rJik 
ı ". tlerlnln ııradece bii · iı l, ka,it:ıl kulObfimOzUn faaliyeti hakkında 
ncmleket1erfnin menfaatini mUraka • mukarrerat ittihaz etmek Ozere 
b• P.ttiklerinl ?.tatırl:\maları ieap eder Türk tayyareciler L.ulilbO azayı 

B ikan birliginf hazırlıyan cicldi muhtrremeainin 26-10-931 pa• 
rebepler meydanda. bu set.tpleri ta- zarteai gtlnü aaal 7 de Beyoj'
h kkuk ettirecek formülü de yalnız lunda Tepebatı Emperyal oteli 
a~er, 1alnız diplomat değil, isai>tUi karıııında Murat bey Han No. 
b r fikir adamı olan lsmı>! P~~n~~ ya teırifleri rica o:unur efendim. 
(milletler arasında nazarı degıl fıh _ ....... _ ...................................... - ... . 
"' ntı lstfyen cilmleleri ,·üzu:1ıa f. nazari müsavat yerine ikame edehiJ. 
fadı etmektedir. Balkanlıtar ic;in an- mektir. 
laşmanm yeglne yolu (filt n1iisnat)ı SADRIETEJt 

s 1 e3ii: l iEi il§ 

Sesil Kolomp ! 
Yazen,Jacque• La Guerche Nakledenı r.. 

• 29 - -
Anne&I. zaif bir kadın oldutu için 

sadece ağlamakla iktifa etmişti. 
Kora Pariste, kuztnleri ile uslu 

uslu otu,rdu. Onlarla beraber düt~P 
kalktı. Fakat bir sene sonra, hır 
terzi balosunda Pol Larsonniye ile 

tanıttı. 
Larsonniye hemen Koranın ~tra-

fında dolaşmağa başladı. Kendıs~ni 
bir sigorta müdürü olarak . tnkdım 
tm• t" K a da, bir terzıhanenin e ış ı. or i . F 1' t 

müdiresi oldutunu söyl•m ştı. a 8 

her ikisi de biribirinin yalnn~nı anla
Jınca daha fazla seviştiler. :Kora. ha
kikat meydana çlkmadan ene! baba· 
sına, eTlenetefini yazmı!lltı. Ba~ası 
da bizzat bu işle meşgul ,,ı~ak üz~
~ Parlat gelmiş, PolUn hakıkf va~ı
Jetf meydana ~ıkınca şüphelenmı~ 
fakat Koranın ısran iizcrine güzler 
lnUnde onlan e\•lendlrmttden d&nml-
1teeflai Ye,Uut, kızı beraberinde 

• 
götUrecefinl &Ö) JemiftL 

Kora, PolUn dürüst bir adam ol
duğunu muhakkak evJeqeceğini 00. 
şuna söyledi. Akşam Wıtü Pol eve 
gelince ihtiyar l\assanyu ite karşılaş
tr. ihtiyar, kendisine, derhal kızı i
le evl ... nmesi icap ettiğini anlattı, ,.e 
onu hemen hemen mecbur etti, Uç 
hafta sonra da düğünleri oluyordu. 

Pol havai idi, kumarbazdı, ne iz
divaç, ne de bir çocuklannın dünya
)'a geliti onu uslandıramadı. 

Paralar gittikçe suyunu ceki.) or
du. Bir müddet sonra, Pol, gidip Va
rende oturmayı teklif etti bu Pari· 
sin göbeğine uzak sayf iyt: için: 

- Çocuğun sıhhatine iyidir, 
dl) ordu. Asıl maksadı, kısl\anc ka· 

rısından ve ~ocuktan kurtulmaktı. 
Filhakika, ilk günler, serocst ve 

hUr kalmca deli gibi olacaktı. Maa. 
maf ih, uraa.ınıa gilpMleriai uyan. 

nasıl kurtarılacak Lady Clark ve ecnebi sefaretleri 
Merasime alt prog- erkin• ile ,ehrimizin tanınm11 

Haliç tirketi umumi heyeti diln l d yOkaek zevatı tarafından Tllrk 
öileden sonra Ovakimyan ha- ram hazır an 1 f . t 

d k. k ' t 29 Te•rinievvel Perıembe ail- yetim çocuklan men aatine er-nın a ı mer ezinde top.anmış ır. y • tip edilen temsillerin birinciai 
Bu toplantıda ıirketio vaziyetı nü cümhuriyet bayramımızda ya· 
t tk 'k ıı k d'J · palacak olan meraıime ait prog- yapılmıtbr. • e ı ve muza ere e ı mış ve Temıı'lde, Av.usturya sefareti 

· d · k d w ü ram viliyct ve kolordu tarafın· netıce e fır etin bulun ugu m t· mnı,· eıarı Von Biscboffun bir 
k "J · tt k ı dan hazır!anmııtır. O gün sabah- u 

u vaııye en urtarı ması çare- perdelik bir komedisi ile 4 tab-
i · · t k b h t leyin dolcuz buruktan on kırk 
eranı arat ırma ve u usuı a b " loluk b'ır fantezı'sı' verilme. u 

1 k eşe kadar viliyette resmi ka- .., -. 
hOktimetle temasta bu unma b Ö Bab'ıkyao b'ızzat Lady Clarkaa ı uJ yapılacaktır. ğleden sonra 
üzre idare heyetine ıenif sa i- b d besteledı' ;n parralan oku....._ on eşten on altıya kadar a e· " --
biyel verilmiıtir. idare heyeti en b' d 1 Muh"ttı"n Sadık bey de gene La· ecne ı ev etler konıolosları ka-
yakın bir zamanda hükiimetle te- bul olunacaklardır. dy Clarkın bestelerini çalmlfbr. 

ma1a geçecektir. Sabahleyin saat 11,5 da Beya- Bundan baıka Fikret beyin 

zıtta geçit resmi yapılacak, aa- haremi ıle, Muhittin Gllnaeli Bel,cUyede: 

Otel ve lokantaların 
listeleri 

~tel, lokanta, gaıino ve em
sali yerlerin belediyeye listeleri
ni tHtik ettirmek için verilen 

. milhlet bu ayın sonuoda bitmek
tedir. Üç aya yakın müddet ve
rildiği halde hail mevcut esna· 
fan nısfı daha henllz listelerini 
tastik ettirmemiılerdir. Belediye 
bu ıefer milddeti uzatmayacağı 
için birçok eınaf ceza verecek· 
lerdir. 

. . 932 BUtç .. I • . 
8eledıye 932 senesi blitçeaının 

ha11rlanm111 için pbelere dün 
emir yollamıthr. Şubeler bir ay 
zarfında kendi bUtçelerini hazır· 
layıp merkeze yollayacaklardır. 

Stadyum Yenlbahçede 
Y•Pdacak 

Stadyumun Yenibabçe çayınn-
da yapılması kat'i surette karar· 
!aşmıştır. inşaata iki aya kadar 
baılanacaklır. Beledıyc 40 bin, 
federaayon 20 bin lira verecek· 
tir. intaat itinin bir ecnebi tir· 
kete verilmesi hakkında benllz 
bir karar verilmem:ştir. 

OtobUa imtiyazı 
Belediye, lıtaobul dahilinde 

otobUı imtiyazının kend sine ve
rilmesini hükümetten islem:ıtir. 
Hok umet bu buıuıta tetkikata 
batlamııtır. 

Luna park meaeleal 
Takaim bahçesinde Luna park 

)8pmak üzre belediyeye mor .. 
caat eden ecnebi bir tirket mü
meuih ile temaslara devam edil· 
mektedir. Yaluuda kat'i bir ne· 
tice elde edilf>cektir. 

All Naci 8. 
Anadolu Ajan •mın E a kanlar 

mubabirıiğioe tayin edilmiş olan 
Ali Naci Bey, Sofyaya gitmit 
ve vazifesine baılamışhr. 

::rr 

l<etl kıtalar, izciler, mektepler, Zeynep Semih mümtaz, Mualll 
muzikalar, esnaf cemiyetleri bu ismail hanımlar tarafından dau-
geçit re•mine iştirak edecekler· lar yapılmıttar. 
dir. Alay Taksime kadar gide- Temsil çok muvaffak olmıq-
cek ve orada dağılacakhr. Ôğ· tur. Esasen yerler tamamen ev• 
leden aonra clmburiyet abidesi· velden tutulmuştu,mümeuiller çolr 
ne muhtelif teıekkliller namma alkıılandılar ve mu•affak ola· 
çelenk konacak, Taksim, Beyazıt bilmek için çok uğrqtılar ve 
meydanında muzikalar çalacaktır. birçok yerlerde de hakiki artilt-
Gece limanımıza ıelecek olan leri kıskandıracak mnkemmeli-
Yavuz ile diler gemilerimiz ten-
vir ve fener alayları tertip edi- yet gasterdiler. 
lecektir. 

Maarifte 

Muallimler birliğinde 
Don Muallimler birliği idare 

heyeti toplanarak yalnnda topla· 
nacak olan kongreye ait bazı 
esasları tubit etmiştir. Sonra 
ilk tedrisat müfettiılerinden Fev
zi B. taraf1ndan mesleki bir kon
feranı verilmit ve çok alika 
uyandarmıtlır. 
lstanbul kız llseslnde iki aınlf 

tatıı edlldl 
iki ,en eYYelki fırbnadan do

layı bir çok nnıflannın camlan 
tamamen kınlan lstanbul kız 
Jiıuinin iki sınıfı bir hafta tatil 
edilmittir. 

Vefa mektebinde 
Bir mOddet evvel Vefa orta 

mektebinde (fizik ve kimya) 
ikmal bakaloryasında 76 talebe
nin d&nduiDnO ve talebelerin 
mDracaatı Ozerine m:aar:f veki
letinin imtihan evrakını tetkik 
etmek tızere iatediğini yazmıştık. 

Maarif veklletinde huausi bir 
heyet bu evrakı tetkik etmiı ve 
28 talebenin daha geçmesi 11-
zım geldifi anlaıdmıştı. Bu ka
rar mektep idau·~ine tebliğ edil
mİf, ve bu talebelerin ıahadet
namelerinin dağılmauna batla
nılmıfbr. 

Fırkadaı 

Oeak kongrelerı 
Cumhuriyet Halk fırkua ocak 

kunpelerı gelecek haftanın bi· 
dayetinde başlaya~kbr. Kon• 
i'relerm bazırhklan tamamlan• 
mııtır fırka vilayet idare hey'eti 
azaları ocak kongrelennda ham 
bulunacaklard1r. 

Ertugrul Muhsin B. 
Bir mOddettenberi Pariıle bu

lunan Darülbedayi reji.artı Er
turrul Mubain Bej bap 1&at 
on ikide Sirkeci i'anDa ~ 
olan ekapreale ıehrlmize mUYa• 
salat edecektir. __ .., __ 

latanbulapor klUbUnde 
Dün akşam, lstanbuJapor kllbD, 

Şebzadebatında Letafet aparb• 
manının ilst kat.ndaki yeni bina• 
sının klişat resmi dolayilile bir 
suare tertip etmittir. Memleketin 
irfan hayatına olduğu kadar ıpor 
hayatına da yeni uzuvlar yetfıtlr
mekle kıymet kazanan lataııbal· 
sporlular, müsafirlerile berab• 
bot bir Yakit geçirmiflerclir. 

Teşekkllr ediyoruz 
Gazetemizin on bqinci yal cll

nOmOnQ tebrik Jutfunda bulman 
Son Posta ve Ermenice Norlar 
arkadaılarımıza teıekkllr edıriL 

Sonra, pullayıp posta kutusuan at-

• • • 
dırmamak için her ak§anı evine gidi· 
yordu. Karısının nihayet sıkı!arak 11. 
Perpinyan'a, babasının Yanına gide
ceğini Umit ediyordu. Jt,akat seneler 
geçtifi halde karısı dayanmıştı. Lar· 
sonnlye de, kendi hcsabırıa bir J azı· 
hane açıp malOm işe başlamı~tı. Ar
tık akşamları evine gitınlvordu. Ça
lıştığından bahsederek İ•ariste ka
lıyordu. Karısına parada ~önderi
yordu. 

Ertesi gün, ferzihane müdiresi 
madam Ternand mektupları okuduk
tan sonra, mankenlerin olduğu oda
ya, endişeli bir tavırla g:ri)ordu . 

l'tfatmazeJ Madlen. diğer Uç arka
datı ile orada idi \'e bir tuvalet glyi. 
niyordu. 

kızın arkasından bakarak: 
- Ne güzel kız! 
Dedi. Mankenleri geçiyorlar•r. 

Komisyoncu akşam tuvaletleri ata.. 
caktı. Madlen, başka bir tuvalet ile 
tekrar göründü. Terzibanenia ea si
ze] turnletlerl komisyoneuya göste
rildi. 

Kora, kocasının Yanından rıkbk· 
tan sonra bütün bunları düş.ündii. 
Yolda ~derken, birdenbire durdu, 
bir kahveye girerek kağıt, zarf iste
di, sonra, şu ntırları yazdı: 

Madam, 
"Sekiz günden beri yanınızda man· 

ken olarak çalışan bir kız lar. nu 
kız bir hırsızdır 'e sizin yanınıza 
sadece modellerinizin kop)alannı 
çalmak için girmiştir. 

Kim olduğumu size söyliyemem 
fakat bu kızın küçük ismi "Süzan,, 
dır. Bu yılandan kendinizi sakınını~ 

Kora mektubu okuduktan sonra 
bir zarfa koydu ve adresi yazdı: 

Siman ve Ltdo terıihanesi 
Şan:ellzt1 

PABl8 

Salonda. göbekli ve muazzam bir 
mütteri bekJi)c1rdu. Müdire: 

- Biraz çabuk olunuz. dedi, dı
şarda mühim bir komisyonc'.I v:ır. 
Tualetlert size emanet ediyorum, bir 
az gayret ediniz de satalım. 

Madlen en enel haztrlanmıştı. 
salona girdi. Müdire, müsterfye tu
valet( göatermlye batladı: 

- Mösyö Goldman, işte (değirmen· 
ti kızı) tuvaletimiz, güzel dejil mi? 

Goldman denilen adanı, kel baı.ını 
sa!Jadı ve modele mi yoksa mankenl' 
mi olduğu belli olmıyl\n bir i}tifat
la: 

- Cidden rüzel, dedi. 
Madlenin fevkalade ince ve a

henktar bir vücudu, genis umuzlan 
ıtır, saçtan vardı. Mqterl, pn~ 

Madlenin giydiii tu,a;etl müdüre 
takdim etti: 

- Gece zihri ! 
Komisyoncu bu tuvaleti de aldı. 

Müdüre madam Fernand, içinden: 
-Neyazık, diyordu. Bu kadr gU. 

zel Mankenden ayrılmak mecburty• 
tinde kalacatım.Bu kadar gUzel w 
kibarını bir daha bulanıam. 

Hakikaten Madlenin giydlff bir 
rop, satılmış talı\kki ediliyordu. Da 
dü ünce ile azkalsm onu işten ~ 
maktan vazgeçecektL 

Fakat ge~enlerde ka) bolan O~ _.. 
del krokisini hatırladı. 

Madlen, yeni bir model daha .... 
terip bir başkasını giyıaefe ritledila 
madam Fernand birdtnblre• 

- Suzan, 



e==- 4 - VAKiT 23 Teşrinevvel 1931 ~~~~~==~=~~~=~=~~=~===~=====~=~===~=~~===~====~ 

1 1 
Konferansta 1 G G b H A H 1 Glntin Haberleri Akalliyetler reta ar onun ususı ayatı 
Meselesi Greta, baloda tuvalet giy .. Bir muallime H. a 

ait karikatür 
Muallimler hakkında suizannı 

davet etmek davasının 
rUyetlne başlandı 

Jstanbul birinci ceza mahkemesi, 
"Sonposta" refikimizde ~ıkan 'Tarih 
dersinde" serH'ı\·halı bir karikatürden' 
dolayı müddeiumumilikc~ arılan da-.. ~ 

vanın rüyetine dün başlamıştır. 
Dava edilen Ali Ekrem \'e Selim 

Ragıp beyler, vekilleri Vasfı Raşit 

beyle birlikte mahkemede hazır bu
lunmuşlar, en:ela dava evrakı okun
muştur. Müddeiumumilil., bir mual 
)im hanımdan bah:solan bu karika
rikatürde, altındaki yazıyn nazaran 
tersim tarzile ifade olunan vaziyeti 
mualJimlerin gayrı cidd! hareket et
tiklerini ima eder ve haklarında sui· 
zanna davet edici mahiyette bulmu~. 
matbuat kanununun otuz birinci mad 
desi mucehince dava açmıştır. 

Gaıete tetkik olunduktan sonra. 
reis Hasan Vnsaf bey, Selim, Ragıp 
beye ne diyeceğini sormu~. Selim Ra
grp bey, şöyle demiştir: 

- Bu, bir karikatürdür. Sadece 
bir latifeden ibarettir. Bu gibi resim 
ve yazılar cidiye alınnmnz ve niha.. 
yet mutlaka bir maksat tesbit edil
mek Jazımgelirse, faraz:ı pek az bazı 
istisnalara "Böyle yapmayın!" tavsi
yesinin maksat olarak kabulüne, mev 
zu, daha müsaittir. Esasen, biz, mu
allimlerimizin şerefini çok yüksek ta
nıdığmıızı, müteakp nüshalanmızdan 
birinde tavzih ettik. O nüshasmda tak 
dim ediyorum. Fena bir maksat yok
tur. 

Ali Ekrem bey de bu müdafaaya 
iştirak etmiş, Vasfı Raşit bey, mevzu 
etrafında söz söylerken, bunun 
muayyen bir mektebin muallimi veya 
mua11imleri tasrih edilerek yapılma

dığını, mevzuun afakı olduğunu kay
detmiştir. 

Bu arada bir "Tevehhüm,, sözü 
l!ijlrf olunmuş, müddeiumumt muavini 
Tahsin bey: 

- l\lfideiumumilik. yalnız kanaati 
kanuniyesile hareket eder. 4'Teveh· 
hüm,, sözünü reddederim. 

Diyerek, mütaleasını söylemiş, 
şöyle devam etmiştir: 

- llim ve irfan tevziile mükellef 
olan muallim sıfatını haiz devlet 
memurlan üzerine, çocuklarımızı O· 

kuturken ciddiyetle hareket etmedik
leri hissi uyandıracak ve sui zannı 

celbedecek bu karikatürden dolayı o
tuzuncu maddeye göre ceza isterim. 

Vaafı Raşi.t bey, "'fe\"ehhüm,, sö
zünü "Fazla bir hassasiyet, fazla bir 
ihtiyatkarlık manasına kullandığı
nı, makama hürmeti olduğunu zik
rederek, miidafaa mevkiirıde bulun
mak ve ancak ayni derecede mukad
des bir vazife ifa etmek itibarile, mU· 
'dafaasını 13.};kne yapabilmek fçin 
iddianamede "Anasın cürrniye,, nin 
gösterilmesi icap ettiğini, bunu ara
dığını, fakat bulamadığını söylemiş
tir. 

Selim Ragıp bey, silslenmenln lç
tımal telt\kkiyalımıza göre ayıp olma
dığınt ilave etmiş, müdafaa bitmiş

tir. 
J1.ısan Vasıf heyin riya~etlnde 

iiemal b-eyle Muazıez hanımdan mü
teşekkil cfan m:ıhke)l'e ~.e~~ti, yirmi 
beş teşrinievvel pnar gunu saat on 
dôrtte karannı bildirecektir. 
Adllye mUste•a" Ankarara 

gitti 
Bir mUddettenberi lstanbuldn bu-

lunan adliye müsteşarı Ferit bey, 
diln akşamki trenle Ankaraya gitmİŞj 
tir. 

Ferit beyJ Haydarpnşada müddei
amumt muavini Kenan beyle diğer 
adliye erkanı teşyi etmiştir. 

M. Vaynbergln davası sukut etti 
lstanbul ağır ceza mahkemesi, dün 

(Pist!) mizah gazetesi sahibi ve 
mes'ul mUdiirU Osman H~mlt beyin 
müsteh~n neşriyat ve hakaretten 
muhakemesine devam edecekti. 

Fotoğrafçı M. Vayenberg, tebli
gata rağmen mahkemeye gelmemiş, 
davasmın sukutuna karar verilmiştir. 
Dlfer davacı madam Esterin ltalya
ya gittiği, kendisine tebligat yapıla
·madıfı anlaşılmış, vekiline celpna-
me ghderflmek Ur.ere muhakeme 5 
na e sa, ....... . 

Mahkemeler baş 
veznedarı 

Celil Beyin 12,694 Ura zlm· 
metten muhakemesine 

ba,ıandı 
lstanbul ağrr ceza mahkemesinde 

dün adliye mahkemeler başvezneda
rı Cehil beyin zimetinden muhakeme
sine başlanmıştır. 

Bu hususta müdeiunmrni muavin
lerinden Burhanettin bey tarafından 
tahkikat yapılmış, hesaplar tetkik o
lunmuş ve neticede 12,694 lira açık 
bulunmuş, Celal bey tevkif edilmiş, 
evrak mahkemeye verilmiştir. 

Dünkü ilk muhakeıne celsesiııde, 
Celal bey isticvap olunmuş, yedi bu
çuk senedir bu vazifeyi ifa ettiğini, 
o zamandan beri tekikat yapılmadığı
nı, yalnız defterdarlığın her sene ha
ziranında kasaya baktığını söylemiş· 
tir. 

Müddeiumumi Cemil bey - On iki 
bin küsur liranın - fl<liycn olsun -
zimetlerinde bulunduğunu kabul edi
yorlar mı? 

- Evet: Sonradan yaptığım he
sap neticesinde anladım. Fakat, bu, 
bilerek değildir. Yani p.ırayı almış, 
sarf etmiş değilim. 

Müdeiumumi Cemil bey - Maliye 
müfettişleri, senelerden beri tetki
kat yapmışlar. Nasıl olmuş da açığı 
görmemişler. Her halde bir şey ya
prlmış, ki hesabatın tetkikinde def
terdarlık heyeti açığı farketmemiş? 

- Efendim, dava mevzuunu teşkil 
eden açık, defterdarlığa ait paradan 
değildir. Defterdarlığa ait kısmm he
sabatr, tamamdır. Bu, eşhasa ait 
emanetlere ait kısımdır. 

Neticede reis Nilsret bey, mahke
menin Celal bey tarafından evrak 
tetkik olunup esaslı surette cevap ve
rilmek Uzere beş teşrinisani perşem
beye bırakıldığını bildirmiştir. 

Baş ve kili mizin 
yeni beyanah 

[ Ust taran l inci sayıfada] 
yasi vazifelerde vatandaşlar ta
rafından teşci ve teşvik manası 
galip ve zahirdir. Cümburiyetin 
feyiz ve itibarı milletimizce ne 
derece hassasiyetle takip olun· 
doğunun her vesile ile tez:ahür 
etmesi memleketi mütemadiyen 
takviye eden mühim bir amildir. 

Büyük Reisicümhur Hz. milı· 
tesna lütüfkirlıklannı bilhassa 
ibzal etmekle beni bahtiyar etti· 
ler. Meml8ket için tükenmez bir 
hazine olduğunu bin defa tec· 
riibe ettiğimiz bilyük reisin va· 
tana temin ettiği kudret YC 

itibarı hariçten de müıahede 
etmenin hakikaten iftihar oluna
cak mesut bir hadise olduğunu 
vatandaılanma anetmek vazi· 
femdir. Matbuabmızın dikkat Ye 
hizmetlerini samimi teıekkDr his· 
lerile ifade etmek hususi bir 
meserrettir. 

Bütün dünyanın , akibeti ne 
olacağı bir çok muhitlerde he
nüz mulüm olmıyan iktısadi ve 
mali buhrana karıı her memle-
kette Ye milli itimadı nefsi 
müspet ve feyzli tutmak 
baılıca kaygusudur. 

Beynelmilel buhrana takdiri 
calip bir hayatiyetle mukabele 
eden milletimizin bOnyeıinin re-
ıaneti sarsınbdan vikaye ederek 
buhranı geçirebileceğine kat'i 
itimadımız vardır. Haricin bita
raf bir milıahidinin görilşO de 
bısyledir. Bugfinlerde her mem· 
leketin matbuatının vazifesi biz
de olduğu gibi milli ve manevi 
kudreti takviye ede~ek fikir ce· 
reyanını takip etmektir. Matbu
abrnıza teıekkOrlerimi ve mu· 
vaffakiyetinin devamı temennisini 
tekrar ederim. 

l Baş makalemizden mabaat l 
miktarda bulgar mektebi açmasını 

istemktedir. Halbuki bugünkii vazi
yete göre makedonyada yedi- sekiz 
yüz değil, tek bir Bulgar mektebi bile 
yoktur. Bunun sebebi de mel\tep aç
mak için mevcut muahede mucibince 
her köydeki mahalledeki bulgar :ıhali 
tarafından talep vukuu şart olduğu 
halde Yunan hükumetine bu t:ırzda 
müracaat vaki olmadığı söylenmek· 

mez, terlikle ~olaşırmış ! 
Con Cilbertle olan macerasının en buhranlı 
zamanında kaçmış, gilnlerce kimseye 

görünmemişti 

-2 
tedir. Bu beraberlikte Holirnt, yeni biT f 

l\leselenin bu tarz ve şekli nazarı macera sezer gibi oldu. Bütün gö
dikkate almırsa mutavassıt ~ir itilaf renler, Cilbertle Garbonun aşk sah
bulmanın ne kadar müşkül olduğu nelerinde bir hakikat gözetiyorlardr. 
kolayca takdir edilebilir. RejibÖrler, o zama •a kadar filme 

l\faamafih akalliyetlcr ır.c elesin- çekilmiş aşk sahnelerinin en heye. 
de müşkülatı mucip olan cihet bun- canlısını tesbit ettiklerine kanidiler. 
dan ibaret değildir. Makedonyada Bir tanesi: "Ben; dı:ı ordu.. sade::e 
bulgar akalliyetlerinin hukukunu is· bir işin sathile uğraşıyorum bir 
tirrdat iddiasile komiteler te~ ckküJ insan, muhitin tesiı inden bu lmcl :ı r 
etmiştir. Denilebilir ki Os:ıı~nlı im· ayn ve güzel yaşar.,, 
paraiorluğu zamanında makedonya- Cilbertin canlılığr, Garboyu in· 
da tes<'kküi eden komikler bugün he- zivadan ayırdı. Onun güler yüzü, ,. 
men hemen aynı tarzda faaliyete ~eç- şeci konuşuşu, müteheyyjz fıtratile 
miştir. Sık sık şurada, burada mü- biraz daha neşelenmek için, artık 
sellah tecavuzlar vuku bulmaktadır. temsil aralarında bile bi · •;)e 
Bu noktai nazardan yalnız Yunan sokulmuyor ve Cilbertle olduı.u ı~a· 
hükumeti değil, aynı zamanda Bul- dar, studyoda herkesle konuşuyor· 
gar hükumeti de müşkül bir vazi- du. 
yette bulunmaktadır. Günün işleri bittikten sonra he. 

Eğer Yıldızda cereyan eden kon· mEn eve döneceği yerde, artık Cil

Yazan: Rllla P. Palmbora 

ferans müzakeratında her şeyden ev· bertle gezintiye çıkt·ğını g;jrüyordu· mevzuondan memnundu. 
vel akalliyetler meseles:nin halli fi. naz. 1 Ve yine bu zamanda Garl>o, hiç 
zerinde ısrar edilmiş olsaydı diğer Cilbert o zamanlar yeni bir ev bir artistin tarzına uymıyan bir so
meselelere temas etmeksizin konf e- yaptırıyordu. Biter bitmez bütün ar- ğuk kanlılıkla, patronuna başka bir 
ransın akim kalması ihtimali vardı. kııdaşlanna Garbo şerefine bir zi- hal şekli daha gösterdi. "İsveçe dön· 
Bunun için Yunan başmurabhası l\t v~fet verdi. sem daha iyi olacak sanıyorum,, di· 
Papanastasyo mutavassıt bir for- . Holivuıta, t..veçli yıldızın garabet- yordu. lsveçe döndü. Ve orada kal· 
mül olmak üzere şöyle bir teklifte bu- ]erine dair sözler de işitiliyordu. l\le- dı. 
lunmuştur: Akalliyetlcr meselesini sl'lf. Garbo, böyle merasimlerde tu- Tam yedi ay, Garbo filmi yapıla
Balk~n misakınd:ın ayırmak, bu me- a!et giymez, terlikle dolaşır ve hat- madı. llolivut, Garbonun garip şah· 
seleyi halletmek için hususi bir tetkik t.ı icabında ayağınılnn onları da siyetinde bir özenti olmadığını artık 
komisyonu teşkil t'tmek.,, .1tartk, ~a·eciiı;; gil.ıi ~orapla otu- ogrcnmiş görünüyordu. Karşıla· 

Papanastasyonun bu teklifi ka- ı·urmuş. nnda kolayca anlaşılnmıyan bir kı21 
bul edildiği takdirde sırf bu meseleyi Garbo, şimdi bütün vaktini Cil- vardr. 
halletmek üzere altı Balkan devlet- bertle geçiriyordu. ~vde güzel bir Uzun teşebbüslerden sonra anla· 
terinin murahhaslarından teşkil edi· yüzme havuzu, mükemmel bir tara- şabildiler. Garbonun, Cilberti şaşırt
lecek bir komisyon tetkikat ve tahki- ça vardı. Sonra; Oi'bert, Garboyu tuh zamanlar olmuştur. 
kat yapacaıc; n suretle mutavassıt yatı ne gezdlrlyord u. Ve Clll>~rt; Bir defa macerala=n~-n,_--ın- en buh· 
bir itilaf şekli bulmaya çalışacaktır. bu lsveçli aktrisi se,iyordu galıba. ranlı devresinde kaçmı~, kapanını~ 
Şayet bu yolda bir itilaf !:aresi bulu- Daima ondan bahsediyordu. ve günlerce kimseye görünmemişti. 
namazsa hususi hakem ı:sulüne, ya- Fakat: (Şehvet ve şeytan) filmi (Bitmedi) 
hut Cemiyeti Ak\'ama, nihayet La· bitince: Con; birden Nevyorka git- • • • • 
hey hakem mahkemesine miiracaat ti. Garbo • Cilbert sergüzeştine bir Darülbedayı Temsıllen 
etmek imkanları mevzuu bahsolacak- sey olmuştu. Gazetecilf:f: b~r sevişme Bugün gündüz saat ISTAHBUL BELEDiYESi 

~eselesine temas ettikleri müddetçe 15,30 da akşam 
tır.Şüphe yok ki hali hazırdaki vazi- Cilbertin ağzından yalnız şu söz- 21,30 da ~~~ m ~" 
yete göre bu teklif en ameli bir tes- leri alabildiler: "G.reta; harikulUde ueı·ını·n rocu"u TIH 
viye şeklidir. Fakat konferans aza· bir kızdır. Ama hız sadece dostuz.,, V Y 
sının bu noktai na~~ı itifakla tas~~k . (Şehvet ve şeytan) büy~k. ~.uvaf- Komedi 3 
edip ctmiyeceği henuz malum degıl- fakıyet kazandı.Halk, bu ıkı şohret- perde 
dir. linin hakiki sevişmesini pek an- Yazan: 

.Jte/ımef .A&UH. dıran sahnelerini görmek için akın Carbuccio 

akın sinemalara ko~uyordu. Tercüme eden: 11111111 

1il1 

Gazi Uz.ne hediye 
edilen inekler 

getirtildi 
[Üst tarafı ı inci sayıfada] 

de lstanbul baytar müdürn Ra· 
sim bey olduğu halde vapura 
gitmif, hayvanlann araba vapu
runa konularak Haydarpaıaya 
nakline bizzat nezaret etmiştir. 
Rasim bey hayvanları muayene 
etmif, sıhhatlerinin iyi olduğu 
hakkında bir rapor yazmıştır. 

inekleri Gazi Hz. ne cemiye
tin ikinci reisi Mister "Ceninki" 
bizzat takdim edecektir. inek· 
lerden birkaç gün evvel ıehri
mize gelen Mister Ceninkis te 
dün akşam ayni trenle Ankara
ya gitmiştir. Mister Ceninkis dün 
inekler hakkında bir muharriri
mize şu malümatı vermiştir; 

"inek ve boğalar Amerikada 
en makbul olan Corji, Könenji 
ırkındandır. Bu inekler fazla süt 
verdikleri için fevkalade rağbet 
görmektekir, ineklerin biri gebe
dir. Diğerleri daha hiç doğur
mamııtır. Senede 10 ay süt ve
ren bu ineklerden günde 24-40 
kiloya kadar süt alınabilmekte
dir • ., 

inek ve buğaların Amerika
daki kıymetleri 30000 lira tut· 

C-On. Nevyorktan dönünce: mncer~ 
yeniden başladı. Hem bütün ku,·yetı- ~-I.-G.a .. l.ip _________ , 

le! Bu sıralarda Metrogoldvin l\fa. Hapisanenin demir parmak· 
yerle Greta Garbo arasmda bir pa- bkları önünde toplanan bir 
ra ihtilafı olduğu işitildi. Greta, üc- halk kütlesi, kemali şiddet ve 
retinin arttmlmasını istiyordu. (Şeh· hiddetle topçu yüzbaıısının 
vet ve şeytan) ın, patronlarına getir· mahkümiyetini talep ediyor. 
diği sen-et, gözünden kaçmaıntş ve 
kumpanyanm en iyi artistleri ara-

ld v • konu anlamıştı. 
sında sayı ıgını em . 

""'"h t kumpanyanın Garoo ıle ..... ı aye .. .. 
1 

işte bu yakında 
göreceğiniz ... 

1 d v kat't ve son gunu ge -uz aşama ıgı 

d. G b ne aldığı para ne ele ken-
ı. ar o, . b" f .1 • 

disl için hazırlanan yem ır ı mın 
Dreyltis 

akta.dır. Boğalarrlan birinin ba
bası geçenler~~ ~ir şeh_irde açı
lan sergide bırıncı gelmış, 35000 

Meselesi 
liraya satılmıştır. sözlü filmidir. 

MAJiK SINEMASINDA ___ _ 

Kemali muvaffakiyetle gösterilmekle olan ve pek çok alkışlanan 

Onw ŞarkfileSiyle 
filminde 

Al Jolson ve küçük David'i 
herkes görmelidir. 

~----- Bugün saat 11 de matine 25 kuruş _____ _, 

G LOR YA' da 
Bugün, bu akşam ve yarın yalnız matinelerde: 

Haftanın fevkallde muvaffakiyeti E. A. DUPONT'un eseri 

Atlantlk 
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Tanışıklık Oteldeki levhalar Hayır, babamdı! 
Adamın biri lokantada yemek yi- İki arkadaş bir otele uğrayıp kal- Yaşı oldukça geçldn bir kadın, 

yordu. Kapıya yakın bir yere otur- mışlardı. Ertesi sabah aralarmda ko- her zarnnki gibi gene delikanlılar-
duğu için geleni, gideni iyice görü- nuşurlarken birisi dedi ki: dan birine balta olmuştu. 
yordu. Bu aralrk birisi içeri girdi ve - Otel fena bir yer değil, benim Çocuk, bir türlü bu kadrndan ya-
yemek yiyen adam, ayağa kalka - yattığım odanın duvarında şöyle bir kasını kurtaramıyordu. Bir gün de-
rak :ı cümle vardı: "Burada geceleri ken· di ki: 

- Affedersiniz efendim. dedi, gali- dimi huzur ve süktln içinde ve Eela- - Siz iptidai mektebinde iken sık 
ha zatı alinize on beş gü f'VVel bura- mette hissediyorum .. , sık sizin ~enenizi okşryan bir erkek 
da tesadüf etmiştim. Öteki cevap verdi: sınıf arkadaşınız vardı, hatırlıyor 

Yeni geJcn başını salladı: - Evet, benim odada da öyle bir musunuz? 
- Fakat, dedi, ben maalesef sizi cümle vardı ama altında otel nizam- Kendisini gayet genç görtermek 

hiç hatırlamıyor ve tanımıyorum. namesinin şu maddesi asılı idi: "Mü- istiyen kadın: 
Bunun üzerine adam: diriyete tesJim edilmiycn para ve _ o çapkın sendin değil mi? dedi. 
- Olabilir. dedi, ben de sizi tanı- mücevheratın ziyamdan mes'uliyet Delikanlı güldü: 

mıyorum, fa.kat kolunuzdaki şemsiye- kabul olunmaz.,, _ Hayır, ben değildim, benim ba-
yi tanıdım. Fi hamdı. 

- Bu da mmükün değH, çlinkü on rma ! 
beş gün "vveı ben buraya geldiğim Komisyonculardan birisi bir müş- Kendi parasile 
zaman elimde şemsiye yoktu. teri ye, temsil ettiği müessesenin ilan Kadının birisi öğünüyordu: 

Adam cevap verdi: kartını vereceği yerde nişanhsmın ··nı 
- Bu basımdaki şapkayı go yol' 

Fakat be · dı ı resmini vermiş ve: • 
- mm var · musun? Bunu kendi alnımın terile 
S hht b it - işte, demişti. Temsil ettiğim 
ı ır k ap f" kazandığım para ile aldrm. ırma. .• 

Kütüphanelerden birisinden sıhht Müşteri bu resimdeki güzel kıza, - Ya .. 
bir kitap istiyen genç bir doktora bir de komisyoncunun yüzüne baktı. - Evet. uğraşıp kocamı cigaradan 
"Doktor gelinceye kadar hastaya ne - Bu firmaya senin müdür olaca- vazgeçirttim. Ona mukabil bana bu 
yapmalıdır?,, isimli bir kitap verdi- ğını pek zannetmem dedi. şapkayı satın aldı. 
ler. Genç doktor, kütüphane m.emu • 1--------------...:...:..~------------, 
runa: 

- Hayır, dedi, ben böyle bir kitap 
istemiyorum, "hasta gelinceye kadar 
ne yapmalı?,, isimli bir kitabın yok 
mu? 

Heyecanb yolcu kadın- Bir yolcu pençereden düştü, 
arkasından bir paraşut atanız. 

hemen 
Köpeğe ağızlık 
Adamın biri dükkana girdi: 

- Bir ağız bağı istiyorum' dedi. 

Neye ağlıyormuş? 
Çocuk bir kapının önünde oturmuş 

hüngür hüngür ağlryordu. Yavruca
ğızın bu hali, yufka yürekli bir ka
dıncağıza d_okundu ve sordu: 

- Çocuğum, niçin ağlıyorsun? 

- Vücudilmde bir hastalık var di, 
ye, eve gönderdiler; ''Bir ay buraya 
gelme!,, dediler. 

Kadın dedi ki: 

- Ağlama çocuğum, bu ay çabuk 
geçer ve yine mektebine kavuşursun! 

Çocuk tekrar hınçkırdı: 
- Hanım teyz~ciğim, dedi, ben de 

ona ağlıyorum ya işte .. 

Hırsız nezaketi 
Adamın birisi evine dönerken ka

ralırk bir sokakta bir hırsız yolunu 

çevirdi ve üstünde kaç parası varsa 
hepsini soydu. 

Adamcağız. canını kurtarmış ol
maktan müteYellit bir memnuniyetle 

evine yollanrrken hırsız seslendi: 

- Hey efendi, dur dur, şu beş lira
lık kağıdı geri al I 

Ye bu garip muamele karşrsmda 

hayretten hayrete düşen adama ilave 
etti: 

- Çünkü köşeyi dönünce bir başka 
arkadaşım seni yoklıyacak. hiçbir şey 
bulamazsa canı sıkılır. 

Enfilloanzanın sonu 
Doktor - Enfüloanza hastalrğı had
di zatında tehHkeJi ve ı korkunç bir 
hastalık değildir. Faka! neticeleri 
korkunç olabilir. 

Hasta - Evet, bunu, verdiğiniz he 
sap listesini görünce anladım. 

Çocuğun gafı 

J?ükkancı birçok bağlar çıkardı, fa
kat müşteriye beyendiremiyordu. A
dam: 

- Bunlar ağzı pek gdcar? Ben da
ha gevşeğini istiyorum. Dedi. 

Dükkancının çırağı atıldı: 
- Efen·dim, srkı değil, demin bir 

hanım geldi, bunu beğendi, aldı. De
di. 
Müşteri çırafa döndü: 

Hasan bey ve karı~ı. bir dostu ta- _ Oğlum, dPdi, ben hanım için is· 
rafından akşam yemegıne davet O· t · k" ği · · · f um 
Iunmuşlardı. Evde kalacak veya ka- emıyorum, ope m ıçın ıs ıyor • 

çacak kim~ıen oımadığ~ :çin küçük Makbule geçen hediye 
çocuklarını da beraberlerıne almışlar- Çocuk d d' k .• 
.f e ı ı. 

• 
1
• - Doğduğum günün yıl dönümün-
Sofraya oturdular. Çocuk, kendi de amcamm bana verdiği hediye en 

tabağına kondan eti l{esmek ister- fazla makbulüme geçti_ 
ken becere111 · · et fırladı, halının Ü· - Neydi? 
Zf?r;ne düştü. - Bir borq ! 

Bu vaziyet karşısında anası da, - Neden. makbule geçti böyle? 
babası da fena halde mahcup olmuş- - Annem evde vakitli '\"akit.siz öt-
lar, kızarmışlardı. tUrmiyeyim diye her gilu l:ana beşer 

Annesi çocuğ·ı kızdı: kuruş veriyor da .. 

- Haydi, dedi, ev sahibi hanım fstf daJarl tasnif 
efendiden af dile. Hemen kendisine İşsiz kalmış bir genç bir kunı· 
bir şey söyle! panya müdürüne müracaat etti: 

Çocuk, hemen yerinden fırlıyarak - Efendim, gazetede bir ilan gör-
yere düşen eti aldı ve ayakta ev sahi- düm. Münhal olan işe talibim. 

bine dedi ki: 

- Affedersiniz hanımefendi, ka

bahat benim değil! iyi pişmemiş et-

ler hep böyle yapıyorlar! 

- Maalesef çocuğum, Müracaat 
pek fazla. Yalnız bugün bin tane is
tida aldım. 

- Peki efendim, bendeniz de o is
tidaları tasnif ile işe başlıyabilirim. 

Tefrika 
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TercUm6 
eden: 
Doaan 
Ylldız 

- Evet, evet Alman denilen mil
let, çok kurnaz bir güruhtur. Frıkat 
bu it oğlu it beni aldatamaz! Bilhas
sa beni!" Şuşkin bunları söyledikten 
sonra bilmem kaçıncı defa O'ene saa· 

_ Sizin zabitandan birisi rus or-
dusu hakkında düşmana malUmat 

se ne yaparsınız. 'fabii hiyaneti 
ver . . d -·ı 
vatan cürmile itham edersınız. egı 

.,, 
m~alonda birkaç daldka sükut ha
sıl oldu. Şuşkin ile reis ban.a sorulda-

k 11 ri müzakere edıyorlar ı. 
ca sua e k 

1 
_ r 

Reisin sözleri arasrra u agıma ge ~ 
yordu. itiraf etmiyor ne yapalım. 

Şuşkfn diyordu ki: 
_ Siz de görecekisniz ki ~~nd~ 

gel~ek adam ile ispat edecegım kı 
b d Eğer ispat edersem 

u, o adam rr. dım ta 
~k mu, o zaman allahtan yar • 

lep etsin!. f 
- Mütebaki sualler hep ask~r! ~ 

lere aft idi. Bahusus müttefıkımız 
bulunan Avusturyalılar hakkın~a-
ki 11 • "'baJAga~ ı· kuvvet mık

ıma enne mu a · 

tarile cevaplar verdim. 
&Is gülerek diyordu ki ı 

- Şuhalde biz dikkatU hareket et
nıitfs. Bundan ba§ka teçhizatınız ne 

miktarda? işittiğimize göre her ta
burda otuz makineli tüfeğiniz Yar
mış? 

- Otuz makineli tüfek? .. Hiç doğ
ru değil, belki 100 deseydiniz doğru 
olurdu. Bu cümleyi çok skain söyle
miştim. Şüphe etmelerine mahal 
kalmamıştı. Her halde bu ilademi 
doğnı telakki ettiler. 

- Ya bu kadar adamı nereden te
darik ediyorsunuz? 

Zayiat miktarını kapıyacak mik
tarda alman askerinin mevcut olma
ması lazım. 

- Bizim çok mükemmel 
doktorlara malik olduğumuzu gali
ba unutuyorsunuz. Kafasından vu
rulmıyan her askeri sıhhate getirmek 
bizim için basit bir iştir. 

Şuşkin gnee tec~üsle sornuya baş 
Jadı: 

- Ne diyor bu adam'! 
Reis söylediklerimi Şuşkine tek

rarladı. Şuşkin1 

tine baktı. 
0 

Reis ile Şuşkin gene mübahaseye 
başladılar. Reis diyordu ki: 

- Kendisini hapsedebileceğiz. 
Şuşkin: 

- Hayır, hayır beklemeli, canı çı
kıncıya kadar ayakta beklesin. Baksa 
nıza mel'una, dört gilndenberi yeyjp 
içmediği halde hiçbir şey olmamış 
gibi hareket ediyor. 

Reis: 
- Kaymakam bey bu fikrinize hiç 

de taraftar değilim. Heın itham e-
decek eJimizde delil Yok. 

- Bir casusa merhamet etmek 
doğru değildir. Acından geberse 
bile umurumda değil. 
Şuşkin ve reis odayı terkettiler. 

Yanımdaki nöbetçilerden biri3i al-
manca benim hakikaten casus •olup 
olmadığımı sordu. Ayni zamanda 
iki sigarayı ceketimin cebine soktu. 
Nöbetçiye dedim ki: 

- Bir casusun zabit U.nltormasma 

Hanım - Kızım, dikkat et bu dilenci resmi tam beş bin 
lira kıymetindedir. 

Yeni hizmetçi - Amma yaptınız hanımefendi, benim annem 
geçen sene bir liraya koca bir kral resmi almıştı. 

girmesi mümkün mü ya? Dizi o l 
kadar aptal mı zannediyorsun? 

Nöbetçi: Hakkın var. Hakkın var 
diyordu. Epeyce vakit geçtikten son
ra ikisi tekrar odaya girdiler. Sarı
şın reis çok ciddileşmişti, Şuşkin da
ha fazla kabarmıştı. istintak yeniden 
başladı. 

- Hakikati söylmenizi bir kere da
ha ihtar ederim. Reis bu suretle söze 
başlamıştı. Sahte isimle bu tarafa 
geçtiğinizi ispat için elimizde delil 
var? İsminiz Ge-0rg Lübke değil Max 
Wild'dir. Siz meşhur casus zabitisi
niz. Buna ne cevap veriyorsunuz? 

- Ben evvelce söylediğim g;bi sö-
ziimde sabitim. Bu hususta yanıl-
mış olsanız gerek. 

Şuşkin reisin önüne bir biiyük al· 
büm sürdü. Deni masaya çağırdı -
lar. Albümün içinde benim mülazim
lik zamanımda çıkarılmış bir fotoğ
rafım vardı. Birkaç senelik eski bir 
fotoğraf ama, simamr en ufak tefer
rüatına kadar gösteriyordu. Göz ucu 
ile resmin kenarındaki yazıyı oku • 
dum. iri vücutlu bu d.ı cloğru. Reis: 

- Yahu artık inkar etmeyiniz. 
Ht'!m inkar etmenin faydt\sı yok. Ne
tekim sizin casusunuz Golba da ıa-

kalandı ve idama mahkum edildi. 
Sizi tanıdığı takdirde kendisini 
affedeceğiz. Görüyorsunuz ya kanu
nun en ağır sahifesi taliinize çevril· 
di. 

- ismim Georg Lübkodur. Hem al
bümdeki resmin benimle müşabeheti 
yoktur, dedim. 

Şuşkin hiddetle: 
- Domuz h;llıi. yalan söylüyor! 

Bu it oğlu l\fax Yilddir. Bize yaptığı 
fenalık!&r çoktur. Bana doğru yak. 
],ışarak: 

- Sana ~cberinceye kadar dayak 
attıracağım. Yahut itiraf edersin! 

Salona bi!·kaç dakika için sükQt 
çöktü. Müzakere ediyorlardı. Reis 
bana dönerek: 

- Size bir teklifim var. Bize tftı. 
zım olan mnlitmatı verdiğiniz takdi"" 
de af folunacaksınız, Rus hükfimetl 
size yüz bin ruble vadediyor. istedi
ğiniz takdirde Rusya dahilinde ika
met. edersiniz. Polislerimiz sizi her 
suretle muhafazaya ve hükOmet si· 
zi himayeye amadedir. Harp bittikten 
sonra istediğiniz yere gidebillrsf· 
niz. Sizin ihbaratmızdan kfmsenta 
mahimatı olmıyacaktır! 

(BUmedi~ 
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Balkan konferansının 
[ Ust tarafı I inci savıfada 

timnlarından sonra bütUn Dalkan 
devletleri hariciye nazırlannın kon
feransın toplandığı memleket harici
ye nazın tarafından yapılacak davet 
üzeıine ayni şehirde toplanmaları te
mennisi de bulunma.:ktarlır. 

Diğer taraftan konferans mUza. 
keratının mihverini teşkil eden aknl
liyetler mesele i hararetli safhasını 

dün de muhafaz etmiştir. Yugosla" 
murahaslan memleketlerinde akalli
yet mevcut olduğu noklai nazarına 

şimdilik iştirak etmemektedirler. Bu· 
na mukabil Arnavut murahhasları 
bu me ele halledilmedikçe konferan· 
sın müspet neticeler vcremiyeceği ka· 
naatindedirler. 

Bulgar murahasları ise Yunanis
tanda bulunan 250 bin, Yugosla,·ya· 
da 800 bin ve Romanyada 400 bin ka
dar bulgar bulunduğunu, hunların 
en basit hukuku bile tanmmadığını, 
cemaat tarafından mektepler açıl
masına bile mü aadc edilrnedi~ini id· 
dia etmekte ,.e bu mcseteler halledil
medikçe konferanstan büyük .bir şey 
beklenemiyecğini söylemektedırler. 

Aınıın1t basmuıah~,a ı Mehmet B. 
Koniçc Yuro~Jııvya heyetine verilen 
nota hakkında demiştir ki: 

- Akalliyetler me elesi hakkında 
<'Vvclce bir muhtıra hnzırlamı tık. 
J{onf eransta elde ett!ğ!miz kanaat 
üzerine bu muhtırayı Yugoslav heye
tine ''ermiye ka rnr verdik. Ye rar
şnmba günü Yugoslav heyetine bil
dirdik.,, 

Arnavut murahha lnrından sabık 
meb·us ~dri bey Piyani de demi,.tir 
ki: 

Yugoslavyada bir milyondan faz. 
la amavut bulunmaktaclıl'. Bu ar
nanıtlar milli, har i hak ve hürrl· 
yetlerine "ahip değildirler. Bunlarn 
en tabii ha~darınclan mahrum edilme
melerini istiyoruz. Yugoslavya. ile 
Arnavutluk arasında 1919 senesinde 
imzaJunan nkalliyctler mesele i hnk
kındalq muahede gayet sarihtir. nu 
muahedeler tama.mile tatlıik edilir c 
nrnda hiç ihtfüıf kalmaz.,, 

Dün akalliyetler meı:clcsinin aldı
ğı on vaziyet üzerine Amm·ut mu· 
r.ılıh-ı larınm talı>pleri kabul edil· 
ıı.ez::.~ J.ıJ>f<ra1stan çı-ldlccekleri hak
ı. nc1a P'" ~nyia çıkmıştır. Bn şayl
amn clo~~·ı1 l•lup olnuıd:iır.t soran bir 
muharririmize At·n:n·ul murahhıısln· 

rmdan biri: 
- Diz konferan ta onuna kadar 

kalacağız. Apaçık olan bir hnkihatı 
inkar ettiklerine göre i terlerse Yu
go la' lar konferanstan çJdlsinl,.r,, 
demiştir. 

Balkan mi akı ve :?knlliyetler ko· 
mitcsinin dünkü içtimnmcla nkaTii· 
yetler meselesi görüşUlnıUş ve Arnn· 
,·ut murahha tarı altı Balkan devle· 
tine menı:.up birer mur~hhnsm işti· 
rakill' ~taimi hir ı,onıl yon teşkil edil
mesini, bu komic;) onun ak al liyetle· 
rin hulundukları )"rlerde mahalli 
tetkikat yaparak muahedt:lerin tam~· 
mile tatbikini lcolaylaştll'mak esasln· 
ıının bir . ene içinde hazırlamasını ve 
konf eransm gelecek içtlrnaına Yeril· 
mesini teklif etmişlerdir. Yunan mu
rahhasları ise akaBiyetler meselesi· 
nhı Balkan misakı ile hernbcr tetkik 
edilmesi fikrini müdafaa etmişle1·· 

dir. • 
Siyasi yakınlaşma kornlsJ onu. 15· 

timaında Balkan birliğ'i merlrnzmın 
nHı Balkan memleketi şehırlcrinden 
hangi"inde olması meselesi görü:. UI· 
müştilr. 

Yunan murahaslan ileride teşkil 
edilecek Balkan birliği ic;in en tabii 
merke?..in coğrafi vaziyeti itibarile ls· 
tanbul olduğunu söylemişlerdir. Du· 
Da mukabil Arnavut ve Yugoslav mu
rahhasları :Balkan merkezi için sern
nik şehrinin lstnnbuldan daha muva
fık olduğum: ileri sürmü terdir Yu
nan murahha ları bu teklifi reddet
memekle beraber l tanbulu tercih et
tiklerini hildirmi lerdir. Bu mesele 
hakkında henüz kat'i bir karar veril
memiştir. 

İçtimada bundan başka hükfimet
~erin kendi aralanndn bütün Hnl
kan devletlerine amil bir hakem 
•uahedesi yapmaları bütün ihtilaf
ların hakem suretile hafü•dilmesi ve 
mi ak proj~inin de konferansta b•J 
hususa dair yapılan diğer teklifler-

le beraber tetkik edilmek üzeıe te ·j 
kil edilecek daimi bir komisyona ve-

1 rilmesi ,.e misakın geleceh konferans· 
ta kat'jleşme i karar altına alınmış
tır. 

Uiiı ki? içtinııılıu ında gümriildcrin 
tevhidi fikri etrafında bazı nol tai 
nazarlar ileri sürillmüştür. Müznke· 
rat neticesinde ihrııeat yapan Balkan 
memleketlerinin yekdiğerini himaye 
etme. i ve Balkan memleketlerinin 
diğer Balkan memleketlerinden n 
dahilde yetişmiyen eşyanın mütelmbi
len giimrük resminden muafiyeti e
sas itibarile kabul edilmiş ~ibidir. Uu 
fikir kabul edildiği takdirde Dalkan 
memleketleri, dahilde yctişmiycn \C 

diğer Balkan komşularından gelen 
mahsulden gümrük ı·e. mi almıyncak· 
lardır. • 

Fikri yaktnlaşma komisyonunda 
Balkan milletleri tarihi hakkınıla tet
kikatta bulunmak üzere bir cnstitii 
te kili müzakere edilmiştir. İçtima
da lstanbulda mevcut olan 1:>, 16, 17 
ve 18 inci asırlara ait tarihi 'e ika
lar üzerinde yapılacak tefüikatın Bal
kan milletlerf arasındaki fikri ya
kınlaşmayı temin edect'k bir kıymette 
olduğu nazarı itibara alınarak ls
tanbulda tarih encUmenimize merbut 
hir enstitü teşkil edilmec:i kararlaştı
rılmıştır. Karar konferans umumi 
heyetine bil dirileceliti r. 

Muhabere ,.e miinakale komisyo
nunda Balkan memleketleri arasında 
mektup ve telgraf Ucretlerinln dif;er 
ecnebi memlektelere tatbik edilen ta
rif eden yüzde ~;rmi beş ucuz tarife. 
Ye tfıbi tutulması kabul edilmi.tir. 
Ayni zamanda Balkan memleketleri 
nrac;:ında ynpılacnk muhaberat için 
miişterek bir pul ihclas edilme i de 
lmmrlnştırılmıştır. Bu karar kon
rerans umumi heyetince tasvip celil· 
dikten sonra kabulü için Balkan dev
Jet1eri nezdinde temenniy::ıtta bulu· 
nulacnkhr. 

İçtimada demiryolları, köprüler 
inşaatı, Balkan merkezleri arasında 
doğrudan doğruya muvas::ıla temini 
ve havai münakale meseleleri ele gÜ· 

rüşülmüştür. 
Jçtimai siyaset komisyonun:la Bal

kanlılnrın Balkanlar dahılindc pa
saportsuz serbestçe ~eyahat edebil· 
melcri kahul edilmiş, rıüddeti ika
meti bütün me lek erb::ıbı için ser
best olması ve serbest meslek erbabı
nın diğer Balkan memleketlerinde de 
f anlivette bulun:dıilmelHi fikrine Uo
mrn, YugosJa,· murahhasları itiraz 
etrni ler, muraltha larımız da bu 
fil<ri kabul etmemişlerdir. Neticede 
bu mesele hakkında te~ldl edilecek 

daimi bir komisyon tarafından gele
cek seneye yeni bir proje hazırlanma
sı pasaportsuz sayahat için de Dal
k~n devletleri nezdinde temenniratta 
bulunulması kararlaştınlmıştır. lçti· 
mada kadınların tabiiydi üzerinde 
izdivacın müe ~ir olmaması ve ka
dının kocasının mensup olcluğu clev· 
let tabiiyetine get;.mesi mecburiyeti· 
nin kaldırılması hakkında kadın mu
rahhaslar teklifte bulunmuşlar ve 
bilhassa Romen murahhası prense 
Knntagöze mühim beyanatta bulun· 

muştur. • 
Kanunları birle tirme komısyonu 

Balkan memleketleri hususi kamın· 
Jnrının birleştirilmesi pTOj.!.. ini h~· 
zırlamak için te kiline lrnıar vermış 
bulunduğu hukuk innslar daimi ko· 
mitesinin mümasil tcşelcküllcrlc te· 
masa gelmesini karar altına almış 
n komisyon mesaisine ait zabıtları 
tetl\Jk ve knhul ederek mesaisine ni· 
hayet vermiştir. 

Koııf erans umumi heyetine her 
komisyonun raportörleri tarafından 
bildirilecek olan bu karnı· ,.e temcn· 
nilerden başka posta ittihn,lı için ra· 
pılan dört maddelik llir muka·:ele 
müsveddesi ve üçiincU Balkan tıırızm 
f edernsyonuna dair bir rapor hazır· 

lanmıştır. 

Balkan tutun komitesi . 
Balkan konferansı iktısat komıs· 

yonu tütün istihsal ''e tıcardini tan
zim Ye ş.uk ti.tünlE'Ti 1 n hariç mcm· 
lekctlerde sürümünü tcr.ıin i;:ini tet· 
kik etmek liU!rl' hükumetlerin de İŞ· 
tlrakf ile bir tütün komitesi teşkilini 
knrarl.ı.ştırınıştı. Bu karar bugün U· 

mumi heyette görii üleccktir. 
Halkan konferansı iktısat komi~-

bugünkü celsesinde .. GUnUn Muhtırası 

Si tarafından l tanbulcla biı· Balkan 
ticaret ,.e sanayi odasının tcsi i kn
rarlaştınJrnı" tı. 13u kamr bugiin 
konferansın umumi heyetine nrzcdi· 
lecektir. Bali.an ticaret ''e sanayi 
odasının :ıltı şııhl' i olacak \ 'C şube 

şefliklni alh memleket arasında tak
sim edılecc:l.tir. Dundan başlrn oda
nın hır rei i ile Uç ikinci rei i ve bir 
de umumi kfıtibi olacaktır. Odanın 
ma~rafına altı mcmlchct verecel,Jeri 
beşer hin 1 -,•içre fr3 ıgı ile iştirak 
e'1e""1<1er ı.r. 

Murahhaslar öğleden sonra fstnn
ı \11 ·ı ~ezmeğe dflam etmi~lerclir. 

l\lurnhhablar sant U,30 da Sultan 
.Ahuıdt!! topl:ıımıışlar. Aynsofya, 
Sultaı ,\ hnıet camile. ini ziyaret et· 
tık ten sonı-:ı :5üleynı:.:ıiyc camiini, 
e' kaf müze..,ini, Kariye camiini ve 
Yeclikule surlar1111 gezmişlerdir. Hu 
ziyaretlerden sonra mb:ıfirlcı· darül
fünun tarafından şereflerine ,·erilen 
çay ziyafetine gelmişlerdir. 

l\lurahha lar darülfiinunun ten\'ir 
edilmiş bahçesinde izcilerimizin traın 
pet, boru \'e ) nşa sesi erile sclfunlan
mışlar, müderrisler ve talebe iara
f n.Jan karşılannıı~lardır. Murahhas
laı·:ıt 1;ı nten ht•psı de genç Türk da
rülfünunluların kendilerine gö::.ter
dıgj ccnti:mencc hü .. nit l\,ıbul karşı· 
snıda dercce .. ız sur<?ttc mütehas is ol
dular. 

Darülfi.inunun en üst lmt salonla
nnda mükellef bir büfe tertip edil· 
mişti. Kısım kıı;:ım talebe \'C müder
ris grupları, misafir murahhasları 

izaz ettiler. 
(ay c.-,nasında darülfünun eminı 

Muammer Unşit be) Tıirk<;e bir nu· 
tuk ~öyledı. I"luUrnn .:•\ansızca ve 
ı urkçe m<>ii"lh:ri ta.lJohınarak ~1is~
firler~ tevzi cdilmi,ti. 'fürl.~e bılmı
yen misafirlerimiz, Fransızca metin
cle nutku t:ıldp <'ttilc1·. 

Alkışlar arasında kürsüye çıkan 
Muammer Raşit hey şu hitabeyi söy

ledi: 
Muhterem murahhaslar 
'Hanımefendiler 
Deyefendilcr, 
Sizlere samimi kalbimden doğan 

<'n tatlı bir he) ecnnla beyanı ho-. ame
cli eylerken muhabbet, sı.mimiyct, ve 
tesaniit temelleri üzeıine kurul.an ve 
daima ilerleyip yiiksclnıe) i kendine 
gaye edinmiş olan bu. ili:n mües e~e
sinin ne derin bir sevınç duygusu ıle 
saadet günlerinden birini ya~amış ol
cluı:;unu si:ıylcr.ıcyi bir borç addede· 

ı·i~. 

Tarihin bllyülc bir isalıetle koydu
ğu isi"lıler içinde Balkan tabi.ri .gib~ 
gerek coğrafi vaziyetin gerek 1çtımaı 
nisbctin, gerekse ıncdeni müşareketin 
ehemmiyet ve ,·ahdctini gö~teı·cn ta
l>irler pek azdır. Hadisatın sevkile 
dalgalar gibi teHıtüm etmiş olan in· 
san kütleleri nihayet bu i~min sihir· 
kar tesirile durulmuş gibi bir devrei 
tevakkufa girdiği zaman ister iste
mez kendileıini, hirliğc !l;Üren cereya· 
na bırakmışlar, daima faal olan tari· 
hin kudretli fal.at gizli elleri içinde 

yuğurula yuğurula ka11larilc, canln
rile maddi Ye mane\'i bütün ynrlıkla
rile birbirine J..:a rışıp kaynaşmıı;;lar, 
,.c koc.1 be~eriy~l fılenıinin bir husu
si tipi olarak, bir miinf erit medeniyet 
cnmuzeci olarak meydana çıkmışlar
dır. lşte o insanlar sizler ve bizleriz. 
Daha doğru u, biz Ilalkanlılarız. 
(Alkı lar). ı 

Efendiler, koskoca bir tarih, talıi
iclir ld gürültiisüz ,.e kansız geçemez. 
Onun içindir ki asırlarca birlikte ya· 
şamış biz Balkanlı kardcşfor. son .~e~~ 
limizi buluncıya kadar türlü turlu 
amillerle, ayırıcı {ildrlcr)e çarp•: m~· 
,.a ve hatta hunların yüzünden bırbı
;.imizle bo~u"nııya mcchur olcluk. Du· 

' . 1 niifmsll gtin sinesinde mılyon :ırca . 
barındıran Halkan yarım adası dcstı 

. . h' b. lA tfünden mahrum 
tnbıatın ıç ır u . 

1 kalmamı olduğu gibi, bu mılyon a:· 
ca nüfusu yekdiğerinden . a):ır~n. J~ıç 
bir çetin halin, hiç bir c1<ldı sınırı\~, 
viicudundan da şilt:tyct edecek \'aZı· 
yette değildir. Bu in!'anları her za
man ye'<diğerini deragu~a scvkede
cek pürü1.süz bir tabiat, bütiin bu ma
şeri kana kana doyuracak f e) izli bi~ı 
toprak, ahlfıfı daha asırlarca belkı 
ilelebet hiç bir millete muhtac etmi·ı 
~ecek derecede lıol bir se1 vet ve ı:;on-

ı·a yekdiğerlerile müştereken çalış· 

malnrına, müsait ve parlak tecelliya
ta namzet bir derecei medeniyet ...... 
Balkanlıların bugün ufku istikbalini 
i:.;aret eden en bariz hakikatlerdir. 

Fakat bunun en mükemmelir.i siz. 
ler yaptınız. (Alkışlar) Tarihin çiz. 
eliği, tabiatin her dem ilham ve ihsas 
ettiği hu saadet Ye terakl,i yolunun 

ehemmiyetini sizler pek güzel kn\•rı
yarak Balkan Birliğinin temelJerini 
siz murahhaslar attın11d {Alkışlar) 

Takvim - Cuma 2.1 Teşrinienel 
10 uncu ay 1931. 9 Cemazirüldhır 1350 
Senenin geçen günleri . 296 kalan günler: 
69. 

GUneş-Ooğusu: 6,08: Batışı: 17,34 
Namaz vakitleri - Sabah: 4.47ı 

Oğle: l 2,00: ikindi 15,0& Akşam; l 7,3,, 
Yntsı: 19.05. imsak: 4,29 

Hava - Dünkü harnret ıazııml) 26 
(asgari) I 3 Buı;ün rüzgar mtitchan·il 
hava hafif bulutlu olacaktır; az serpinti 
muhtemeldir. 

Büyük .Mürşitlerin tasavrnrlarını siz----------------
ler hakikate isal ediyorsunuz. Hu ve

sile ile diğer Unlkanlılara Tiirk kar
deşlerinin Ulu Gazlmizden aldıkları 

ilham ile bu uğurda en son faaliyeti 
gö tereceklerini sö) liyehiliı-im. (Sü
ı·ckli alkışlar). 

"Muhterem murahhaslar: talebe 
mübadelesine, e.serler teatisine hnzr
nz. Halkan darülfünunlarınııı hoca. 
larından burada l\onferans \'ermek 
istiyenlerc daima salonlarım ız açık-
1ır. Keza Atina darlılfiınununda 
})izim bir hocamızın yaptığı gibi her· 
hangi bir dariilfünuncla l\onfcran lar 
vermeye miiheyyayız. ti u lflsa l tan· 
bul darülfünunu fikri mulrnrenetin 
temini için elinden geleni yap:nnyı 

kendine şerefli bir ,·azife arldcdcr. 
Aziz muhataplarım, bugün blitün 

emellerimizin tahakkuku için ga) et 
müsait bir hava bulmuşuzdur. Siyasi 
ı·ecüller:imizin bu bapta en yük!=:ek 
hislerile hareket ettiklerine şaltit ol
maktayız. Fakat öyle çalı~malıyız ki: 
Balkan birliği akidesi bu himmetler 
sayesinde bütün kalplerde mahkuk 
olsun da artık siyasetin ivicaç \"e in

Radyo 
lstanbul radyosu 

Saat 18 den 19 a ııadar gramofon 
pldklıın ne~ıiyatı, 19,30 dıın 20,SO a kadar 
birinci Jmım saz Vedia Rıza H. 20 SO 
dan 2 [ c kadar monoloğ llnbibe molla 
21 den 22 )C kadar ikinci kısım saz 
Nermin 11. 22 den 22,SO a kı dar Tango 
orkestrası. r.. ,._ 
Yakıt: Abone şartları.t ,. 

l 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

H:ıricte - 800 1450 2700 .. 
llAn sartlarımız: -------
Satın 
Santimi 

Rcsmr 
10 Kş. 
20 .. 

Hususr 
12,50 Kş. 
25 .. 

KUçUk ilan şartlarımız: 

1 2 
so 50 

8 4 
65 75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

H - 4 s:ııın geçen ilAnLmn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

hinalarını, birbirlerine en samimi his- -------------------------------------]erle bağlı olan Ye medeni)et yolun-
da el ele yürüyecek olan Balkanlıla-ı.--• BORSA 
rın mukrıdderah üstünde hiç bir te- l";'::':";""'~---:-:~;-ı--~~-r-~
sir yapmıya müsait bir zemin bulma· '2'l Te.evvel 9::Sl ı--A-:\::mı•d .. ı-+_..~.-...1 
sın. (Sürekli alkışlar v~ bravo ses- Kam b lyo 

leri). 
Kalbim ümit ile çarpar \'C ruhum 

) eni hir imanla ateşlenirken, gözle· 
yeni bir imanla ateşlenirken. gözle· 
rimi şu \ahdet ve tesanüt le,·hasına 
dikerek bütün kuvvetimle bağmyo-

Tum: 
Yaşasın şu parlak fıtiııin miibe,· 

şir Ye amilleri, ya:.a. ın lla)kanlı kar
deŞ)('r .... , 

Muammer Rasit beyin alkışlarla 

biten hitabesinden sonra, Sofya da· 
rülfünunu profesörlerinden ve Bul
gar delegesi profesör M. Genof bir 
nutuk söyliyerek gördiikleri hü nii 
kabulden dolayı teşekkür etti. l\fütc· 
akihen Arnavutluk murahhnsı l\f. Na
ci Yunan murahhası M. Tlvoloq ''<' 
... ' .. .. 
diı;er hevetler murahhasları soz soy-
lediler. ·Dolkan konferanslarının ide
al hedefind~n bahsettiler Ye şiddetle 
alkı~lnndılar. 

Darülfünunun muhte .. em salonu 
tarihi günleinden birini ve belki de 
en mühimini yaşamıştı .. 

1 lngiliz lirası Kr. 
.• T.L. mukabili Dolar ! 0,4 
.. " l'rank l 

n r.trec .. 

.. 

.. 

·ı .. • 
M • 

• 

Belga 
nrıılım 

Js. Frank 
Le\•a 
florin 
Kuron 
Şlllng 

Peıeca 

l\1arlt 
Zloti 

.. • l'rngö 
2n r.ey Kuruş 

t Türk lirası Diaar 
Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 l~terıtn (lnglllzı 
ı Dolar (Amerika) 

20 Fr:ınt [Fransız 
20 Liret [ ltalyıı 
o l"rank Belçlkaj 
O Urahnıl [Yunan] 
~o rrank L Is\ ıçrel 
ıo Le\'ll rıuıııar J 

ı 1'1orln [1 clemenkJ 
ıoKuroo [(ekoslovakı 
~llıng A\ usturya] • 

ı Pezeca llspanya) 
ı RaHnıar~JAlmanya] 
ı Zloti : Lehistan 

1 rengô l\Jacıırlstııa 
20 l.ey [Romanya] 
ıo Dinar Yugoslovyal 

1 c;evoneç Seryec 

1 

Konferans umumi htyeti hu sa· 
hah 9,30 da Yıldız saı·nymcla ikinci 
içtimaını yaparak komiFoyonlar. tara· 
fından hazırlanan raporlı\r' mü:ı:al\e· 
re edecektir. .Bugünkü i~timnın pc~ 
hararetli olacağı ,.e bilhassa akallı
yctler meselesi etrafında münakaşa-

. eri kt d · Altın !ar ... ·apılaca~ı tnhmın e 1 mc e ır. ,' Borsa 
• " ' ' t\lecldlye 

().ı:.leden soıı.ra murahhaslar hu U· Banlı:onoc \ harici 
ı; ~ • • d b' · L si bir vapurla Ilo razıçm e ır gezın- ._ ... ____ .,_ ________ ... 

ti yapacaklnrdıı·. Vapur l 1,30 da Sey- cluğumuz (Kfırvan~aray .\il Rıza, ş. 

Tİ ·~fnin rıhtımından kalk:t<'ak. gezin- Frangel ve Y. Abenrey H" ~erild) un
tiden sonra sant 17,30 ela Beylerbeyi- ,·anlı !>iirketi tüccariycnln ahiren he
ne ge1ecektir. sabını görerek kar yerine ~arar te1'· 

Akşam IleyJerheyi sarayında bir lit eylediğini gördüğümüzden irketf 
çay zi) afeti, gece ele lv.!ledi.re tara- me:ıkureyi bu giinden itibaren bil rıza 
fındet:t llıılmahnhçe sarayının büyük fesh ile ticaretgahı şirl,eti terketti· 
salonunda lıır balo verilecektir. 

DUn akşamki suvare 
Dün ukş.tnı Rııl,;nr sefaretinde 

.Gulgar murahhas Ye gazetecileri şe
refine hir su\'are tertip olunmus, Ha· 
riciye vekilimiz de d:ıvetli olarak ha
zır bulunmuı;;tur. 

Beyoğlu beşirıci noleriiyine: 

Efendim; 
Uiz aşağıda imza sahipleri Ali Rı· 

za, Jak Ilaruh, Jozef ve Salamon bey
ler 22 - 12 - 930 tarihimle 14791 nu
mara ile 1 tanbul altıncı noteıine tan 
.zim ve tasdik ettirdiğimiz mul.avele· 
name ile aktü teşkil eylemi:ıı bulun-

ğimizden keyfiyeti feshin ammece 

malıim olması için işbu istidamızın 

birer suretinin Yilfıyet \'e Ytlkit g11· 

zetelerile neşrü ilanına delıileti fıliye· 

lerini rica ederiz ef endlm. 

Beyoğlu Tozkoparan Şatom apar· 

tıman numara 2 daire inde Salamon 
Frangel "e Kızıltoprakta Kuyuba~ı 

numara 1 hanede Ali Rıza bey ve Da· 
Jatta Hasköyde Hasköy Lkelesinde 
numara 4 hanede sakin Jak Baruh ,e 

Beyoğlunda Kumbaracı yokuşunda 

Hü eyin paşa apartımanmın numara 
5 dairesinde mukim Jozef Abcnre)' 

efendiler. 
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A&aut ftWI ...,,. .,_ .... t. Blai;re Bam• taralcıdan AJ&· 131 cumartesi aiinü saat ls,30 da ko- 8 I 1 arar 1 anı 
tafaa wlMI BtDf..,....... .ı.t11- _,.,.. CUIÜ ....,. .... Caktbl mahal· mlayonumuıda aleni •lnakua ile iha
dea -~ al .. alOlll 1Nf ... ltraJa 1.ıade 2 - ' aaıaıah hanede Mldn leai icra edilecektir. Taliplerin şart- Mflsay~ ff"'l' 

Merbunıan cins ve nev'ile 
mevki '\'I milftemilAca 

Borçlan• 
iımi 

•abWI ......... _.... San iken haJen fbmetdhı meçhul oldufu nameyf almak ve manuasaya lftfrak bedelı ~o. 
Llltft •nHlı ,,.. 8'dll 'ft YeDM- anlatıl•• Hikmet Bfendi aleyhine i· etmek tlıere Fındıklıda 3. K. O. SA. 85 S63S Es.D.apada Hacailyu mahalluiade Sait A.a-
11icf Ut at, 15, ee.lft kame eJlecllll bopama da\'Ulnın il· AL KOM. nuna mUraeaatlan. (413) ••- ..._. 
2', IS; Mblmcla 21 na· yaben cari tahkikatı neticesinde fil. (3048) Bekir tokajmda eıkl 18 Ye yeni 22 
JUıa11 ,V.i dlrt liradan hat llUmallle tahkikata hitam veril· • No. b 45 •l'flD arsa &zerinde kap 
8'mllF.MI• '.41••an ..,_ .... inal· ... ft lcra11 malaakemı 28 11 931 • • 

0 kl k t O od b' fa b
0 

---•-

t*'l•l9ek a.n udi- n .. rtesı saat lo,30 &ayin. edllmft Yerli fabrikalar mamulabndan ı a ta ç • ar '° ır UQI& 

••· ,t••:t1la•l•&•tll il " 25 •-srlaı oldatundan yevm ,.. Takti mezk~rcla baki yazlık elbiaelik bez kapalı topnk evalb bodrum •• 30 UfUI 
........ ..._. .... ıs aa .. ra- ıene mahkemede hazır buhınmadıtı r•a mtimka1a1a koamuttur: lha bahçeyi bavi bir hanenin tama...,. 
'liW.,......... Imk bet sla takdirde ve tarihi llindan itibaren •

6
• .. ~.-1510 - 93_1_~e.Tıal~· 138 4899 Oakldırda Altaalude maballeliade Mime Ef. 

• IMYldl •IDJede1e YUOl• 13 sin zarfında itiraz • n . - te Y~~.ı..,... ... • !P: iımailpata t0kağmda eski 7, 7 mi- Senet it. 
aaralı BUi-.. Ma ilet 7h lirada ta- lanmadıtı surette hukuka- l~nn ~eaım " nfunune11m kerrer ve yeni 19, 21No.la19 No. im 
!ibl alt•.ıade olap bedeli mflzayede nltl muhakemelert kanununun 402 ıirmek üzere Ankara.la merkez 150 arpa ana 6U1inde abfap iki 
addi Jbldade slrtlbnedJilnden yir lncf maddesine tevfikan hNlunclald Sa. AL Kom. !'~na mGra~aatl~ ve 
•I sb .. ddetle temdlden mlizaye- bllclmle muameleleri muteber ad· münaka1Aya ıttirak ecleceklm"!n o- katta biri toprak odası olmak lzere 
.deye ftAlanmuftur. Hucladu: Bir dedllerek icabı kan•lal len Hilen- temsünı"natvemıeaaktutte1n eTYe~~ebuzklıfmvue alta oda bir IOfa bir blylk malta bir 
tarafı Y .... ld llCJbfı bir tarafı sun tine dair •uameleJı ••PP uran kab·ı· d P annın !'1aa . ktlçlk mermer tatlık bir mutfak cli-
hll ...,. bir tarafı Foakolo apar. mahkeme diTaathanellae talik etlflmlt • ı ın e '!'ezkGr ko"!11yon nya· teri yani 21 No. 1111 65 •l'flll ara 
tımaı Rahamhaneye alt 21 namar- olmakla keyfl;ret malim• olll&k 1- leline te•clı ey~e"!el:"• (376)2876 llzerinde abpp iki katta biri toprak 
lı halle R• mahdat, sahuı: Aleltah- llla IHft (1•> olmak Dzere o.. oda bir tofa bJr mat-
•ln • metre terblJndedlr. Kı)'JDetl zen ° • Orda arhlü1eeı lhtlJaCI için kapalı 

7 

anıb•imwı elli alt bin Od Jb em 1,,..,,,,1 ~ la'a .. ,.r,,,,,,. artla 50 kale• edlT&tl tlmarlr• •e fak bir toprak avlu 90 .,...... Mla 
ı1ra•ır. Effllfı mltf.emllltı ut a ,,_

1 
llPlllçlyarlye •flbana edtleeektir. IJaa. &zerinde &ati çinko kapla claraça harap 

-partmanm zemin katta dlrt a,a GalataU T~alar ca•dtelnde 151 leat 9 - 11 - 931 puartell stlatt uat bir ahır ve &atllllde umaahlı ft S95 
hdmal mermer merdlftllle '*1n'· .... raıı prap fabrlkumu mukim 15 te lera lulmaealdll'• Taliplerin IU'flll bahçeyi haYI laarap dd balleaia 
Demir kapıdan semlaf mermer cum- lk• el,.evm lkametcllu .Pal ı. Prtnamtllnı al•ak w mlnüuaya tamamı. 
Unla ikiye böllln•Ut bir tatl* 1» inan Vaqel ıf•dfre. lftlrak et.ek here ,..._. •elllOrda 3350 7137 Beyotlmda Ferlllly lldllci ... ma- llatp Sell-
rinde eameklnh kapın odul .. ın Galatada ToMUlar caddesinde 111 teminat ,.. tekllfat ..artaplan ile k• hall•iade ŞiflhdD Kllatllaae cadde- M H. 
b:" namarad bir koridor llserlnde namarah -rap fabrlka!llnın taına181- •llJona•ua mtlracaatlarL (4!7) 108 
dö d 

v- (3Zl5) •d• eski 46 mlkerrer •• ,..ı 
rt o a alafranga hail semini kır- na 20 bin lira kıymet tllll 111kuf ta-mızı çini muıtak zmlal talata banyo ralmdan takdir ecllldlll ihbar vara· • • • aamarala 1.SS arflll anacla kip iç 

111ahallL CeYdet bey kiracıdır. 2 - kuı yerine seçmek Uzere ilAnen tett- yerli febriblv mamulltmdan baplc katta Ye iç daireclen ibaret 
Bir koridor dirt oda bil' matfak » ili olanar. (1886) boz renkte elhiaelik kumaf ka· olap bodrumda iç odaalak bir kapıa 
mini kırmızı çbal bir ufak banyo bir - pah zarfla miinak ... J& konmut- od.. bir merdlYen alta bir pmqarlak 
alafranp hail Vlyolo efendi kiracı· lıtan6al allı/e llltllıkemni 3 fln.. tur. ihalesi 28 _ ıo - 931 çar- bir numarah daire ltç oda bir mutfak 
dır. 3 - Bir koridor Uzerlade bet el UlrU .,, • ...,,..: p111ha sGnU aaat 15 te yapılacak· bir koridor bir baDJO iki aamarab 
oda semini kırmızı çini mutfak aJaf. Alebanclra efendi tarfmdan ika- br. Taliplerin faıtJ1a1119 ft nilmu· claln 4 oda bir lrmdar Wr ••••• 
ranp hali zemini kırmızı ~nı banyo •tlllu •IP•l madam Sujan aı.,-. Dellni alrmek iiul'9 Ankarada 
111ahalll Toınazo efendi kfraadır. 4 hlM nJft blrlllfae &Tdeti haldona merkez Sa. Al. Kom. _... mlraCa· '* ıa.a,. bir llliltfak, iç • ı ardı 
- Bir koridor berlade uıafal klrmı· illfuat lcrUI ... •luaeclili takdirde atlan. Münakaıa iftirak ede- daire S oda bir korld• bir •a-
• çini malta ocakh matfü cllrt ••11••1lal'da kanr nrllBlelll hü- celderin 0 s6n • ':..tusden nel bir baJO bir mutfak ft 58 Uflll ar-

• Wr alaf ...... kil Bellar el•dl ıu.u qtılı .. n lserlne bei-ay1 W.. teklif ve teminat e eldUPlarile mn f1D balaçeyi laan hir aparbmdm ta• --a(. • -~ ... a,.Wr 111 ..... '°'* arallal Wll teltlll la· kGr kcma· ona m ptlan. o-ı..91--1- !L iL -....1-
- Blrlact btm a)'llldlr. de luhnt1Ht n lllnMI teblfrat ifuı 117 111~) (2871) mamL .u-ena •iter ba .. oau ... uuu-. 
• klraadır. '1 - Jldntl kararıtr olmaı olmakla bir ay zar- (-7•• 1040 7223 BeJotlunda Kamerhıtua mahallain-

ayaldlr uukat Gabay efendi fında eevap vermeel 1Unmu llln ol • • • • de Al ıokap.da ea1d ve JeDİ S au• 
kiracıdır. 8 - İkinci katın aynidir nur. u Evelce mftnakaial aleniye uıuıne marah 78 ıqm aru Dlerlade kip 
ma(am Marko kiracıdır. 9 - Bir ko, - ihalesi icra kılnıaeatı tlln edilen Ça· fi"" katta biri mutfak lllttlnde olmak 
rfdor Uzrinde üç oda bir alafranp Vılclidar hdulı hdldltdljlntlen: talca MUt. Mv. kJtıiltl için sabun T 

hali ltlr ,lıu70 .. ili lmmıa .... ., ... a•m• .. h...... " ~ verilen filı*}ar haddi llyik Oıere b~ oda biri ufak olmak llıere 
da.e-lf 'bir mlttf .. ..,. Ma AlnHt. n.... ..,.,.i'Ulde ......... el.. tkt el'IÜl9 ... ,,,,,. .. __,. -
ldraeulıl'. 9 - Bir koridor heri Bmfdat -'' dH lltWtlerd .ı.as. •üa1aB1 bir hafta •tiddetle 2' tef- ilk otftm ft klmlrlllk bir 181'1111 bir 
tl~ eda Mr a1afraap hahl, ltlr -.,. ye kadar a•det etatcllllncln W.lale 1'1 ....... 1 931 ~i sini ... t 15 ....... ...,. ft. 44 mla..;t 
msli nı krrmrzı çini dltmell bir .. ı. plplJll•• karar ltuı zeveesı Ze)'INp Te l&.30 a temdü ft talik edBmJtıir. baYi bir llaaeaia tamam. 
fak Mordo Kiracıdır. 10 - Dlter R. tarafında talep olunmasından Taliplerin oarta ..... lni almak,.. •il- 180 7291 ~inle Varakçalat laaaa altmcla Y • .-
katl a aynıdır. Grtr.aıoridis ki- n&fi •uaaatıe,.ıala alanllnde11 raJa. nakuara ltUnk etmek bere Kom.• etki " Jeai 6 numaralı 16 arpa ar-
raeı.,r. 5 kat tarua olap camekl· matı olanlana ba kptakl maltmat- mUraeaatlan. <•> (3305) nı &Jtmlık -.a1aam memer .. rdfven ıanm be)'aa •Jlerelerl ~11 ruılan • • • a tberiDde kip hir kattan ket 
batı 'H koridor l1eriade lellllnl ~(. illa tarildnden bir aeneyl mtteeaTiz Talip nllur et•dltlnden stiftr- bir (luriDcle ablıra ait odalar nrclar) 
mento •bit iki kazan begata mahalll bir a .. n ı~tlll lıalde ba bapta hiç eln ma1111mulnln paarJıtr ti tftri- dakklnıD tamamL 
ve iki mermer tekneli çamaşıman• bir ma16rat mı.ar etmemiş olma ... a nievnl aı ,..., lld 1iat 1' te 1040 7224 lleptlancla Kamerlaatma ..... de Altlp H.-
11 ık kiler mahalli, bir alafranga binaen mamalleyhla ahvalinden •a· tekrar PPll-•tır· Tallpleıin P~ Al tokajlnda eaki ve yeni S aumara- Dda .-m 
llaJA semini lurmm çial luamen ah- ltmatı olulana ba baptaki ••limat •....tat allUk 1t1re her sb ft erinde ıı... 
,., lrttld iki, Jmmen arası bodnun ıanaı bir a1 arfmda maı.u.e,.. ••,,.. dnde temlaatlarlle bera.., lı M•it tekiz aqm ana il 
....... "91eato dlfemeli olup Ye- bO .. rrelerı ıctn Ubnameler ıaulml koaal8tonumuda ıauarhta ı~· kip ltç katta biri matfaim O.tinde ı.,... 
._.... .utma methali ftNar. 11 at unr Ttrllmft oWataudan ,.. bir lerL (4'18) (3317) olllialı 8we bet o4a Wri .ı.1' .... k 
.tla ... klik Wr halirl haTidlr. Ka· nWaur malakere dlnnhaneeine ta • • • • lure iç sofa iki tatlık hir mutfak 
pılar n ,..~eıeler rath boya merdi ilk edlldllbad•• keyfi7et pzete ile de Sellmlyede ea&11 kytarlye • .,.. .,... •• klm&rllk •...-rek Wr b,a 
... 11- .......... nur ta\-aalar ıu. illa olanar. (1888) ıunda 2' kalem alMı '-11arl:re ,...... bir lal'lllÇ •e kırk dlrt ~ halaçeyi 
w .. 1,rMrdır. Sinbll eobtın· bk nretlle 25 - 10 - 931 pazar ,.. haYi bir hanenin tama•. 
• d htP• MillaND iki phnf.. Vtkidar _,,,,. ubi Adldınlljfn· nl saat H,30 da •trlaattır. Talip 
... te e..td aobklann· den: )erin l8rta•elbtt almal ve 1118'1 Yakmtla ciu Ye Jl.,U• M•ti ft a ...... alan ....ı..n. _,.. 
da diler birer pludp bl- Uıldldarcla AraJdyecf ilacı Meh•t ılnHk here ..-ar- depo,_ ...... ,.,.....-..... icra lolıau ..... m81a1eclelerl aeflc•*• 
rinet ••• ,..._ M,lk apartr ah 1 .. eaatlarL ("11) (3*) ........ ..a..-u.. beclellede ma..eri&eri DıeriDd• tebn1J ınanlına hlreı: klkoaa ...... ,.. w. • a l•la art Ula~ sok~nda 11 •- ..,. 
ru• peneerelerl ._tr Pll'RÔI ••maralı haa,cle ıaldne ecUme • • • ........ melklr bdeller haddi ıı,.ıa.cla tılrlllmedijill• ...... 
dır. Yemenld ,., San utn,_ ..._. lluum tarafından koeuı tbnlı.lm Et. Alenl •balr1

• ile alıaaeatı Uq bir p mlldcMtle illa ........... karu verilmil Ye 2&o • 
tında rr numaralı dlk'kla zem.far '" aleplne fbille olunan ........ da- .. u .. fana .... ana talip çıkma~ •ili· 931 tarihine mludif camarteai pi kati ~ 
-•to aıkuında bir oda lbll efen· w ..ır 4Mı&. anulaaU 111ntl .._ ~du • - tt,.. '98l P8Dne,f rbl ldlmai talrarrftr ..,ı-ı. olchwAundan ymni meıkOI• ..... • 
..-- Y d 25 h Wılll • al•ltlllıillt 191 Wd ti ft fuuf* 19rettte fhalellll -ı ·--. ... 
dl kiracıdır. anın a umara de •a.....,... tla••tdln.._ "" 1 til aalitlr. Ge cllrtten on altıJ& bd'at Smicl* ıclar•e •lldcaat etm••rt 
dtlkkln boftar. iki kattan itibaren karü •mtl ..P•I• ıtttflf '--aDile cra .. • ite Habedfl•a- lllDlllll il6n oı_.... 

ld __ .__a..nda bti•llk •-...._ blll ~ da A*erl binanın ve a'-ırt•nnıa ·~-~~--~-------.... ...ı-mıı!IJlll~--~li!'!~-y eme• l!IUIUla' J ...... .... tebJlt iade ~lıamuına blnaea •• n n 

1 1 

manlarda dlrt balkon apartımanın 1Anen tehJlpt lcruına karar verile- ıarhkla tamirlerinin lera rillffeJllJ Mil• Glal .. yu lautuultdll lıok Darl1tlltaıratPt Dlı•I 
arka eepheR ludle• tahta kaplama· rek icrayı mafaakeme 29 • ıo • 9.11 llAn edllınfttir. ltba tamire dt talf " kiriple klmlrlerile ~ R. o. i~ia ltlP. D 

li lanı.- kı~• •• ~ık-.adıfın41aa bu ta•lraa· de - •- ...... kok .... Lfr'-'• Llll il 1 rf ,_ .. 
b.r. Ta P • • •• 'U::::.&.ı-.Ji pazartesi ıflnl saat 1 t te tayin kılın· •• .... ,., • ·~ • ,.. -• r • 8111 aer Mektebimiz alebesr t..a.. ıçıt mana. 
•••• ..... nin yisde ona n...,.waaut llUI "' ba baptaki dava anuhall su- rinienel 931 •h libaii saat 15 lldllH talip ~ıbaacbiıHaa puarhı- kası ile ~ tik barf~ ... ISO çit dahili 

1 ak~lnl mtlıltuhlbn ,.. fasla retlle daTetiye mahkeme dinnhane- paarhtı icra kılı•eaktır. Tal 21 • 10 • 931 puart.l ı.a.au .uı ı " 40- çift ...... t•dana imal eal· 
:.ıt.at ._,...nda ita edlleeelin- ılne tallk eclllmı• oldaa..ndan ke•- rln her iki pazarlık tartnamtlllai a u ır. d dl__..... -•dnl ıalamık ild enle-

.. 
da_ 221'1 numaralı doquı 

11 
t &et 

11 
•"' il ... J. mak Te tamirin ktfflai alml\k ",_. " _,,, ta ev .. edt..-ı Talip. .. -•· ~-

dea 11 931 tarihJnde saat on ye p • e et n olunar. (1 m &arhta &a•fnk etlDek o- - lerln prtname.tnl almak " paıarh- da iter ~ w.• münıkı11ya iıtUfl .. 
ile u - - 19" -·"" ~- q~lcrlD 8 ıqrinlevvel 1931 

ltJYa kadar bizzat Teya /ıfaıabul lera ftfra nwrdlndent meık6rlarda komla10a•m11m •in, ta lftlralr etmek tbeTe KOM; •1- ~ Aıt 9.30 da Nunıosman;ıe MEM! 
~~=11°':.:raeaat ectnmesi Ulnm• Hırkafttrlfte Mlrlmiran Huan pa. eatlan. <474> (3365) rıeaıtlan. C'ft) - (a.1M) mıbftlinde Cemlveti Tedrlılye merllWlfle'. 
l1la o1•••r· I& mal\allellnde L8tfa1Jah sokatın· • • • • • • mUrıcıatları, 3230 

da 8 - U ••••nlı hnealn hilleclar. Hava kıtaatınm lhtlyaa için 2& ili. K. ,(). Uatl:nea iti• 111..000 kilo -----------~ 
s-ıf61teı ıcra JMllUılrlulunclan: Janadan eı., lkametı&laT ~al .. kalem mahtelff elna ~elik pbalta • .... ~ 1a1na:wlnakuaJ& ko- Doktor 
Bir bertta• dolaJI •a•~az •• P8· ıu Mbtre ....... renaı •lrafaa nn kapalı artla Anllara hata •tı• ••l••t&ar. tbleet n . ıt . 931 t:ırlh Hafız Cemal 

ft1& tprilmnl mukarrer ınuhtelif olan 9 - 11 - 911 pazraS... stnl •· alm komisyona tarafmdn s . 12 «JI puar si•• aat ı4 te 3. K. o. Satın QahlR haatalıkllln ............. 
•·ıwa Mb " ..-,delerlle k:ıl')'ola at U t. tata.bal len ttlru mreun. tarih ve •at 1' ti ihalesi icra kılı- 1 ad Sıra numaraaıaı beklememek ı.u. 
,. k .. ı ma'a)'Da ft saire 28 T. ev· de baluumadılı 1'•,s bir •eldl ıh- aaefttır. Tallphrln JIYDll UtalHeıl 1 mı komlayolla a yapılacııktır. 'I a- yerler, 1raöiııeye m&raeaatla ftJa 
.. ı 11.11 çarpmba sfldll saat on bir· dfr Mdili takdırde \"ufiye hanıma en.1 temlaat ,.. e,kllf..amelerile Uplerln prtname7i almak Uzere her telefonla rude1'11 saati a tırlar. 

-.. Anadol• uftlıada Ma- olan llorcandan dola11 utıı tannu11 birlikte malıtr komt.ıpaa mflracaat· sb ve U.ale7e iftirak etmek üzere Cmaadu •••da her *" lltft• 
.. *ıl ... ıt SUltJ1118ft S.:ımt btyln taylal dhetine gldllffetinı mlbenia lan. (114) - (2874) de TlkU .,.anatle teminat ve tik· = ~a=:: ~).::.tat:: 

~~-INl!lla ...... iolincle a~k art- .... üv.U,. ilAMa teWli elu•r. • • llfaamelerlle komfsyonumua 11111 bWa tıut~arr 
.... ..aıııealı ll&a .ıuaar. (lilO) ·Alllllilıib -~ ('11) - (aal8) ••1en, • Telef•& ı.. 
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Anadolu Ciheti 

Elektrik Fiatında Tenzilat 

Eski fiat 21,20 kuruı Yeni fiat: 1 19,301 

0/olOTenzilit 
Yeni kilovat saat başına 70 para ki aynı mebliğ ile eskisinden 
daha fazla elektrik sarfedebilirsiniz. Bundan başka muayyen bir 

sarfiyattan sonraki kilovat saatler f /o soı tenıilita tabidir. 

Bu hususta daha fazla malumat almak için 

Ameli Elektriğe 
ve atideki bürolarımıza müracat ediniz: 

Mühürdar caddesi No. 73 - 75 Kadıköy. Telefon: Kadıköy 783 
Şirketi Hayriye iskelesi No. 10 Üsküdr. ,, 312 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kusuhk, zafiyeti umumiye n 
ıJair rabatnzhltlanaa ka111 bin= 
lerct doktorlar tarahadu tavaı· 

en0fe1Tato 
1nı~d Ulcıaa dtlnyanıa bcr t6-
rahnda Talideler 'H ~klar 
b6ylk bi!' memnaniyeUe kol.laaa
rak ·pek blylk lalde g6rmrktt
diıter. · Her ecaanrde balaaar. . _____:.. ~ 

Gayri mübadiler takdiri kıy~ 
ru.etKomisyon u Riyasetinden: 

Karar numaraları 1112 ile1145 
arasında bulunan Gayrı mü
badillerin yüzde yirmi hesabile 
bonalarını almak üzere teşrini
evvelin 24 üncü Cumartesi gü
nü saat 1 O qan 16 ya kadar 
Komisyona müracaatları.(3391) 
Jandarma satın alma kom~ 

. 1on riyasetinden: 
Jandarma ihtiyacı için kapalı zarfla 15 bin metre boz renkte 

ltışlık yün elbise kumışı alınacakbr. Taliplerin evsaf ve şartna
meyi okumak için hergün, ve münakasaya iştirak için teminat, 
teklif Ye derecei iktidar evrakile beraber 28-10-931 çarşamba 
günil saat 15 te Gedikpaşada Jandarma satın alma komisyonu
na müracaatlan. (3003) 

Pendik belediyesinden: 
20-10-931 de ihalesi kabil olmıyan Pendikte yeniden inşa 

olunacak Gazdeposunun fiyat tahlili ıuretile keşfi evveli 1635 
lira 90 kuruştur. 31-10-931 cumarteıi günü saat 15 te öazarlık 
suretile ihalei katiyesi icra edilecektir Talip olanların yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkate akçesile birlikte ye•mi ve vakti mez
kürda Pendikte belediye direılnde daimi encümene müracaatları 
ve fazla izahat isteyenler hergün beledize riyasetine müracaat 
edebilecekleri ilin olunur. (3361) 

Büyük kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedestanında 
teşhir olunuyor 

~~;~z:~~~cl 
Mis fabrikası mUstahzerab 
Kolonya, !Avanta. esans, diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. l\lis müstahzrratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(aynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Fransızca ve muhasebe der:s· 
feri - Gayet amelt bir tarzda ve eh
ven şeraitlc. Galatada l\lebmet Ali Paşa 
hanında 40 No. da Kiymis Ef. ye tahri· 
ren müracaat (1779) 

Klrahk ucuz yazıhaneler -
Üçer ye ikişer odalı daireler ve tek oda
ar. Galata Şevketpaşa han 14 No. mü
lacaat (1777) 

Para kazandırıyoruz 
Istanbulda, taşra vilayetlerinde, ka

zalarda Memur ve meınure istiyoruz, 
işinize, vazifeni~ halel gelmiyecektir. 
bize mektupla sorunuz içine 6 kuruş-
luk pul koyunuz. (18.U) 

lstanbul postanesinde 548 

Size yardım edece§iz 
Davalı işleriniz için avolwta, mah

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

lstanbul 4 iincü vakıf han 
Asmakcıt 29 

iş arayorum 
Asil bir aileden, yüksek bir baba

nın oğluyum. Eski ve yeni türk~e ile 
okuma ve yazma bilirim. Hali hazır
da düşmüş bir vaziyette;tim. Evlerde 
yazıhanelerde ve sair müesseselerde 
hademelik nev'inden iş arıyorum. İs
tenilen bon servisleri gösterebilirim. 
iş verecek muhterem ze\"attan Vnkıt
ta iş arıyorum. 

PARA: DUkklncı esnafa ko· 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

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

Türkiye İş Bankası 1 

:~~~.'~cfale~a~,,~ra;:·~~~~~ö~:~:b~,ı:: Tu·. t u·. n ı· n h ı· sarı um u m"ı m u·. d u· · r-
bilırsınız. 9 • 12 arasında muracaat. Se-

nelik faiz ve komisyon yüzde 12. 

1
., v , , d 

ısauıbul dördüncü Vakıfhan u g un en • 
asmakat 29 

1 lllırılll llll 1111 IJJlll //JillffiJ~~/j~~j Ahırkapı depo:u b"abcesinde lialen mevcut iki duvartian isti • 
lLAN f d d.l k rt·ı (300)~ l . . .. .. l . ı· l .. ··1 11 a e e ı me şa ı e ame e ıçın ustu ga vanız ı saç a ortu m~ 

Osmanlı bankasının Galata, ve ahşap kullanılmak üzere resmi mucibince bir yemekhane yaP
Y enicami ve Beyoğlu devairi, tırılacaktır. Taliplerin ( 40) lira tem inat akçelerini hamilen 18 • 11 
cümhuriyetin ilanı senei devriye- 931 çartamba günü saat 10 buçukta Galatada Mübayaat komi&yonll" 
si milnasebetile, Teşrinievvelin na müracaatları. (3331).. ~ 

~~ı:::::ı~:.ı•mb• günü kapalı Çanakkale jandarma satın alma 
SEYRISEFAiN 

Merkez acentası: Galata köpru başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci Mlibürdar zade han 2. 2740 

IZMiR SUr'at Postası 

(GÜLCEMAL) 24 Teşri
nevvel pazar 14,30 da Ga-

lata rıhtımından • --25 T eşrinevvel akşamından 
itibaren Köprüden saat 18 de 
kalkan posta Büyükadada ka
lacak Yalovaya gitmiyecektir. 
26 T eırinevvel sabahından i
tibaren de Y alovanın 6,35 
postaıı lağvedilmiştir. 

idarece aşağıda ismi yazılı 
malzeme müzayede ile satın 

alınacaktır. 
Teminat % 10 dur. 
ihale 24-10-931 saat 17. 
202 metre muhtelif eb'atta 

kösele kayış. 

1000 tane kazan tut yasının 
kilosu 26 kuruş 30 paradadır. 
Tenzil ile vermek istiyenlerin 
ihale 24.10-931 saat 17 temi

komisyonundan . 
Çanakkalede dört mektep ve jandarma liastane hayvanatının f· 

a§elerine muktazi arpa on dört gün zarf mda pazarlıkla ihale edile
cektir. İhale günü 28 - 10 - 931 çarşamba günü ·aaat onda vilayet" 
te verilecek fiatlar layık görüldüğü takdirde ihalesi icra kılmack" 
tır. Buna ait şartnameyi görmek üzere 9 numaralı mektepte satın al
ma komisyonuna müracaatları. (3340) 

Türkiye Ziraat banka
sı Istanbul şubesinden: 

Kariyesi Mevkii Cinsi Numarası 
Pendik Postane Köşk 585 

,, Y eldeğirmeni ,, 629 
Balada evsafı yazılı emlak kiraya verilmek üzere müzayedeye 

çıkanlmıştır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile 
beraber ihale gUnü olan 9 teşrinisani 931 pazartesi saat on 
dörde kadar Bankamıza mliracaatlan. (3244) 

Devlet Demlryolları ilanları 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak hattı havai serfili, iza
latör, hırdavat vesaire gibi 11 kalem mubtelifülcins malzemenin 
pazarlığı 26-10-931 tarihine mijsadif pazartesi günü icra kılma· 
caktır. Taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 11,30 kadar ispatı 

Matbuat sergisi için 
bir rica 

ay içinde çıkan nUshalarla serginin 
tarnamlanmasnu arzu eden cemiyeti- ._n_a_t..;y;..ü_z_d_e_o_n_d_u_r_. _(_1~37"'."'5_) __ __ 
miz rica ediyor: Bandırma hattına işliyen va-

•Ücut etmeleri ilan olunur. (3394) 

Haydarpaşa mağazasında mevcut takriben 15 ton miktarın• 
daki kırık camlar bilmüzayede satılacaktır. Müzayede 31-10-931 
tarihine müsadif cumarteıi günü ıaat 10 da icra kılınacaktır. 

lstanbul matbuat cemiyeti reisli
ğinden: 

1 teşrinisani 1931 ilk tUrık gazete. 
si çıktığının yüzüncü yıl dönümüne 
tesadilf ediyor. Cemiyetimiz o gün 
Istanbulda bir matbuat sergisi aça
caktu. Sergi ilk gündenberi çıkan 
gazete ve mecmualardan nümunf!ler 
arzedlyor. 

Ttirldyede en son gün, haf ta ve 

Gerek 1stanbu1da ve gerek memle- purların kahveocakları bir se
ketin başka yerlerinde çıkmakta olan 
gazete ve mecmua sahipleri, bir teş. ne altı ay mUddetle müzaye-
rinisani 1931 sabahı erken sergide de ile kiraya verilecektir. lha
bulunup teşhir edilecek surette ye- le 5-11-931 saat 17. Teminat 
tfştirilebilecek en son çı:kanJanndan maktuan 100 liradır. (3358) 

ikişer nüshasını Ankara caddesinde 1aı-----------• 
Orhanbey hanında.ki cemiyet merke-
zine elden veya posta ile tevdi bu
YlUBUGlar. 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

.\'AKIT Matbaaaı 

Talip olanların yeYmi mezkürda H. P. mağazasına müracaatlert 
ilin olunur. (3395) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınıı 


