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ingilterede 
Amele fırkası bttytlk 
bir hezimete uğradı 

lsmet Paşa ve Tevfik Rüştü bey 
ne refakatlerinde giden heyet için 
Yunan meclisi meb'usanmda yapılan 
knbul resmbıden ve o gUıı. ismet Pa-. 

Yunan muavenet içtimaiye nazın 
M. Ym·anldis 

şanın Yunan meb'usan kürsasünden 
SÖ} lediği Türkçe nutuktan bahsedi
yorduk ı Yunan kabinesinde muave
neti jçtimaiye nazırı olan M. (\;nso
uidis) bana dedi ki: 

- Paşanın nutku mecliste Yunan
caya tercüme edildi; tercüme edilıne
ıse de olabilirdi; çünkü mecli.5te bu
lunanlann ekserisi Türkçe bilir; lıil· 
nuyen ler nkn ili~ ettedir!,, 

Ben bu söze birdenbire hayret et.
tim: 

- Bu nasıl olabilir?" 
Dedim. Dunun üzerine mulrnta

brm bana izahat verdi: 

Tllrkl7e - Amerllia 
Ankara, 28 (Ti!JeCon) - Türkiye 

- Amerika ikamet muahedesi bugün 
imzalandı. 

- 11 
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- nunda hayret edilecek bir şey 
yok. Dal\ınız, nasıl olabilir, size izah 
edeyim. Bir kere Yunanistanm bu
günkü nilfusunun üçte biri muhacir
dir. l'tf Ubadele suretile Türk\yeden 
gelmiş olan muhacırJarm hepsi Türk
~ bilirler; bunlıınn meb'uslan da iyi 
'l'iirkçe biliyorlar. Hem bunların 
bir kısmı Türkiyede yüksek tahsil 
görmüş kimselerdir. Fakat Yunan 
mebustan arasında Türkçe biJenler 
yalnız muhacır meb'uslara munhasır 
değildir; onlann haricinde vaktile 
TürkJyede bulunmuş, Türkiye ile iş 
yapmış, hulAsa her hangi bir suret-
le '.OOrkçe öğrenmiş Yunanlılar çok- Bunu yakında anhyacaksınız 
tur. Bunlar da hesaba katılırsa Yu
n~ meb'usları içinde Türkçe bilenle. 
rın ekseriyeti nasıl teşkil ettikleri ko· 
layca anlaşılır.,. 

( Alt tarafı 6 mo sayıfada ) 

~AHcet .A&UK 

Bugünkü merasim 
programı 

- 3 ilncii sayıfamızda -

Yunan muhtelitile .ilk maç yarın 

funan futbolcUlerlnln ikinci kısmı dOn şehrimize gelmişler 
ve tezahüratla kartılanmıılardır. Futbolcülerle beraber iki yüz. 
yakm seyirci de gelmiıtir. Maçlara ait yazı~ız~ 4 ~ncü . sayfamızda 
bulacaksınız. Resmimiz dün relen futbolcülerı gosterıyor. 

En Büyük B'ayramıımıız 
cephe alarak, aenelerdenberl 
filen devam eden halk idaresiae 
resmi ve kat'i ıeklini verdi. 

Türkiye cilmhuriyetinin y~ 

Bundan tam sekiz sene enel bnda yepyeni bir doğum noktası 
bugün Türkiye cOmhuriyeti ilk oldu. TOrkiyeyi SeTer girdabın
gününü yaşıyordu • 923 senesinin dan Lozan vahasına götüren 
29 teırinievvel glln6 Türkiye yeni ruh, genç hamle bugün ta-
tarihte ve •ark milletleri haya• mamile hukuki Ye siyasi bir f Alt tıırafı 6 ıncı sayıfada] 
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!:::::~:·:~ v~~=~n Balkan birliği meclisi 
yepecaıı anıa,ıhyor h • • d ı k 

Ankara, 28 (Telefon) - Valiniz şe rımız e top anaca 
Muhittin bey Istanbula hareket etti. 
Hareketinden biraz evvel bana dedi ) B l f "- 1 J 
ki: "Ankaraya vekiletle temas için Murahhas ar, Uyük Reisin z n SuZ er 
geldm. Terkosa gelince; hükllmet- Balkanlıların idealidJr, hislerimizi ifade 
çe satın alındığı için hiç bir mesele k k il b dl 1 · kalmamıştır.,, edece e me ulamıyoruz, yor . ar 

Muhittin bey, ayağı burkulduğu 
için baston yardım.ile gezmektedir. 
Kendisi ve fen 'heyeti müdürü Ziya 
bey M. Yansenle Istanbulun plAnı 
hakkmda görüştüler. lstanbulda es
ki planm esaslan hakkında bir rapor 
hazırlanarak M. Yansene gönderile
cektir. 

Gazi ·Hz. 
Ankara, 28 (Telefon) _ Relsicüm

hur Hazretleri bugün şehir dahilin· 
de otomobille bir ~üh icra bu
yurdular. Bu tenezzüh Jcrasında halk 
bUylik reisine karşı candan tezahü
ratta bulundu. 

DarülfUnun 
İsvlçrell mUteh•••••ler yakında 

ıslaha batthracakler 
Ankara, 28 (Yakıt) - Maarif ve

kili ile darUlf ünunun ıslahı meselesi 
etrafmda görüştUm. Bana: "Darül· 
f ünunun ıslahı için İsviçre hUkGmeti 
mütehassıs intihap ediyor, yakında 
bildirecek,, dedL 

Cümhuriyet bayramımız mD• 
naıebetile bugün çabşdmıya• 
cak ve uv akıt,, diğer arka· 
dqlan gibi yann çıkmıyacak· 
tır. Neıir vazifemize cumartesi 
sabahından itibuen devam 
edeceğiL 

~-----------------.... 

Balkan konferansı murahhasları baslarını Ankaradan lstanbula getlo 
memleketierin'! dönmiye başlamış- ren trende bir toplantı yapıldığını 
Jardır. Dün Romen, Bulgar, Yugos- yazmıştık. 
Javya murahhasları memlel\etlerine içtimada, meclisin geleçek fçtı.. 
gitmişlerdir. Bulgar başmurahhası ma tarihi 20 kanunusani 1932 ola;. 
M. Sakazof birkaç gün daha Jstan- rak tesbit edilmiştir. Balkan birlitl 
bulda kal~caktır. Yunan murahhas- nizamnamesine göre meclisin konfeo 
lan da bugün Patrls ıvapurile Yuna· ransm toplandığı memlekette top-
n,istana hareket edeceklerdir lanmnsı icap etmektedir. Bunun fçlıı 

Balkan birliği meclisinin, murah- [ Alt tarafı 6 mcı sayıfada] 
=================~==========::=:D 

Ankarada iki güzel bina 

.....-. _ ....... .... -~ -- . --
Ankarada yeni yıpılii; - Milli MOdİfa-;._ Ye Erkim hırblyei 

umumiye binalannın açılma resmi bu sabah saat onda yapılacakbr. 
Reaimlerim\z bu iki gilzel binayı g6steriyor. Üstteki reaim Milli 
Mildafaa ikinciai Erk.Anı harbiyei u~umiye biDılandır. 
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Balkan hükumetleri arasında 
bir iktısadi birlik lazımdır 
Yugoslav ihracat ofisi miidilrllnlln 

mühim teklifleri 
Yuıoslavya ihracat ofisi mü

dürü M. Tomiçiç dün ihracat 
ofisini ziyaret etmi§ ve Balkan 
memleketleri arasında ameli ve 
iktisadi temaslar temin edecek 
bir teklifte bulunmuştur. Müdür, 
bu teklifinde, Balkan memleket
leri arasında iktisadi münaseba
bn tesisi hususunda ameli bazı 
tedbirler tavsiye etmektedir. M. 
Tomiçiç bu cümleden olarak 
diyor ki: 

« - Balkan hükiımetleri bir
birlerine en yakın olmak itibarile 
ıyekdiğerinin ihtiyaçlarını mantı

k! ve iktisadi ıekilde temin 
etmeleri mllmkün iken buna te· 
ıebbüs etmiyorlar. 

Binaenaleyh Balkanlar arasın .. 
da ilk yapılacak İf, ber hUkfı .. 
metin kendi ihtiyacını en yakm 
Balkan komşularından tedarik 
etmesi ve bu suretle Balkan hü
kumetleri ara ında yekdiğerinin 
ihtiyacını temin ve itmam ede
cek surette bir ikb adi temami· 
1et vücude getirilmesi işidir. 
Öyle bir tamamiyet ki Balkan .. 
ların ikti adi buhramnı d ha· 
fifletebilir. Diğer ameli bir me· 
sele daha mevıuubah olabilir. 
Balkanlar milhim meyve ve eb
ze ıhracatçısıdır. Bu ihracata in· 
kişaf ettirmek için Balkan mem
leketleri meyve ve sebzelerin 
yetiştirilmesi, ıslahı, ambalajı, 
mesailinde yekdiğerile anlaşa
rak muayyen mahreçlere aynı 

tipte mal gönderebilirler. Ve 
bu hal meyve ve sebze UrUmü· 
ne çok tesir eder. 

Bundan başka her memleket, 
kendi ihtisasına ve azami kabi· 
liyetine göre sınai ve tıbbi ne-
batattan bir veya birkaç madde
yi kendi üzerine alarak en ziya
de onlarm yetiştirilmesine ve ih
racma hasrı mesai eder. Diğer 
Balkan memleketleri ona reka
bet etmeyerek onlarda diğer ne-
v'i maddelerle uğraşırlar. Bu iş 
bölümü sayesinde Balkan hUki'ı· 
metlerinden her biri azami ka
biliyetinden istifade etmeye mu· 
vaffak olur. Bunu diğer sanayi· 
dede tatbik etmek milmkündOr. 
Balkan memleketlerinin nüfusu 
mecmuu 60 milyona baliğ oldu· 
ğundan bu kitlenin çok mühim 
bir istihlak kabiliyeti vardır. 

Bir fabrika tütün müstahselA
tını bir memlekette satamadığı 

için vUcude gelemez. Fakat 60 
milyonluk bir Balkan ittihadı 

her fabrikayı yaşatabilir. Hulisa 
olarak diyebilirim ki, Balkan 
memleketleri orasında iktısat sa
hasında ameli ve derhal kabili 
tatbik birçok cihetler vardır ki 
bunların Balk nların iktısadl re .. 
fahma ve bilvasıta dünya iktı· 

sadiyatına çok yardımı dokuna
bilir ... 

M. T omaçiçin teklifi ofis mü-
dürümüz Cemal B. tarafından 
tetkik edilmiş ve serdedilen fikir 
ve mütalealar doğru bulunmuştur. 

Verli mallarımızı göstermek için 
bir geçit resmi yapılacak 

Dlln, tüccar ve sanayiciler ti
caret odasının daveti üzerine ti
caret odasında toplanmışlardır. 
içtimada bu seneki yerli mallar 
ve tasarruf haftasının ne şekilde 
yapılacağı, ve bu işle uğraşan 
milli ikbsat Ye tasarruf çemiye
tindeki komisyonun vitrin mü
sabakası Ye yerli mallar resmi 
.geçidi hakkındaki düşünceleri 
konuşulmuştur. 

Evvela, geçen sene vitrin mil
sabakasma iştirak eden yetmiş 
müesseseye, bu sene vitrin mü
sabakası başlamadan evvel birer 
diploma verileceği içtimada ha
zır bulunanlara bildirilmiştir . 
Sonra, vitrin mfisabakasının mü
zakeresine geçilmiştir. Geçen 
sene tatbik edilen müsabaka 
tarzına ban itirazlar yapılmışsa
da neticede aynı usülün bu se
ne de tatbiki karar altına alın· 
mqtır. Geçen sene olduğu gibi 

halk beğendiği yerli mallar vit .. 
rinine rey verecek, reyler bir 
puvan kazanacak, jüri heyeti bir 

kaç puvan hakkına malik ola
caktır. 

Yerli 1anayiimizi halka tanıt
~ak için bir geçit resmi tertibi 
fikri memnuniyetle karşılanmış· 
üf. Yerli mallar ve tasarruf haf-

aıı için de bir gün, yerli sana
yile tefriş edilen büyük bir oto
mobil kattan şehri dolaşacaktır. 
Kıatann en anünde giden oto
diobll bayraklarla sUslenilecek, 
(cpisinde mızika bulunacaktır. 
B'n suretle bir seyyar kara ser
...:.i v.anm.ı.ının vAl'Iİ m:ıl12J'1 hı . 

nıtmak, halkın alakasını celbet
mek hususunda büyük yardımı 
dokunacağı hakkındaki kanaat
ler umumidir. Otomobillerin yer
li sanayile tanzim ve tefrişini, 
lazım gelen program dahilinde 
stoku, memlekette bir hadise 
ıeklini alacak derecede tertibine 
itinayı Sanayi birliği umumi ka· 
tibi Nazmi Nuri B. tekeffül et
miştir. F ord k~mpanyası da o 
gün için bu işe yirmi kamyon 
verecektir. 

Fransız frangı 

Dün Fransız frangı bir Türk 
lirası mukabili 12,6 da açılmış 
ve aynı fiatte kapanmıştır. Frank 
lizerine olan muamele miktarı 
dört milyon sekiz yüz bin frank· 
tır. 

İngiliz lirası 826,5 kuruşta a
çılmış 833,5 kuru§ta kapanmış
tır. İngiliz lirası üzerine vaki 
olan muamele ond6rt bin dok
sandır. 

Mac rl tan hUkOmetl ve 
ihracat m il r1mız 

Macaristan hUkumetinin Ma 
caristana ihraç edilen ihracat 
emtiamız için, tacirlerimize dö
viz almak hususunda müşkülat 
·gösterdiğinden bahsedilmiştir. O
da, bu milıkUlatın hangi ihracat 
maddelerimiz için gösterildiği 
hakkında alakadar makamdan 
malümat istemiştir. 

Akit 
Borsada ipek fabrikatörlerinden 

Ferdi bey kerime i Nermin Olga ha· 
nımla Matbaacılık ,.e Neşriyat 'l"iil'k 
Anonim Şirketi müdürü umumisi Ul· 
vj beyin nkitlcl"i Beyoğlu dnirci bele· 
diyesi evlenme memurluğunca icra 
kılınmıştır. 'l'arafeyne saadetler te· 
JlreJlIJİ ederiz. 

• • Çin - Japon ihtilafı 

ngıJterede ame)efırkası Hükfımetimiz nota 

hezimete uğradı Gelen ceva==~a~~I hUkOnt•t 
te kendisini hakh bulmaktad•', 

intihabat kalın bir sis tabakası 
altında yapıldı 

Eski amele nazırlarından yalnız iki kişi 
intihap olundu 

Londı-a, 27 (A.A.) - lngiHz inti- mı · maruf bir romancı olan liberal
habatı, kesif bir sis içinde başla mı:..· lerden Edgar Walla.ce, Blackpool da 
tır. Bu hal, }Jette a mUntahiple- mağlOp olmuştur. Sabık amele na· 
rinden birisine (uzun müddettcnberi zırlanndan l\f. Besısoth mağlup ol
etrnfımm iyice çemiyorduk. Şim· muştur. 
di f e hiç bir şey görmüyoruı.) de- Amele fırkası namzetlerinin har.ine 
dirtmiştir. nezareti maliye müsteşarı l\t. Law-

nu tesacHitiln fevkaladeliği bugUn rence mağlup olmuştur. 
mevsimin ilk hnklkt intihap üı1ü Münakallt nezareti parlamento 
olması dolayı ile artmaktadır. katibi M. Gillett Londrada intihap 

Ortnda bir tak1m meraklılar, itiş- edilm" tir. Mumaileyh ilk intıhnp e· 
meler, kakışmalar görülmektedir. dilen milli amele namzettir. 
Mahallenin mektebinde veyıı. beledi- Londra, 28 (A.A.) - Sabık haşve
yesindc vUcude getirilmf oltın fnti- kilin oğlu otan amele namzetlerin
hap bilro unu yalnız iblr poli muha- den M. Oliver Baldvin, Rochester 
faza eylemektedir. Hlr veya iki kişi, de bir muhafazakar taarfından mağ. 
~ıkanlnrdnn kime rey vermiş oldu· lQp edilmiştir. 
ğunu sorarak neticeleri haber ver· Milli amele fırkasından müstemle· 
mektedir. Müntehlplerden birçoğu kat nıtzm M. Tomas Derby de tek
işlerlne gitmeden e\'Vel rey l'cı·mfye rar intihap olunmuştur Mumaileyhin 
gitmişlerdir. rakibi muhalif amel~ namzedi idi. 

Belediye dnirelerlnin , mekteple- Londra, 28 (A.A.) - Dünkii inti-
rln önünde Jccsif i dolayısile fe· hapla.nn netice i hükumete hemen 
;ncrlcri ya.kılı olan otomobiller duru· altı milyon ve muhalefete üç milyon 
yor, bir takım centilmenler, ekse· rey verildiğini göstermektedir. 
riva refakatlerinde bir kadın olduğu Lloyd Georgenin ikızı Mis Megan 
h~lde arabadan iniyorlar, şoför de tekrar intihap edilmiştir. 
kendilerine imti al ediyor. Londra, 28 (A.A.) - M. Lloyd 

Haı:an, cesıı retJerinl kaybetme- ~orge yeniden intihap olunmuştur. 
mek ve tereddüde diltmemek için bir Bu saate kadar intihap olunan 
çok kızlar, grup hnlinde geliyorlar. şunlardır: 
Ynftalardnkl resimlere bakıyorlar. 10 Amele fırkası milliyetsi azası, 

l...ondra, 28 (A.A,) - lntihabatın 322 Muhafazakar, 
ilk günU olan 27 teşrlnienel amele 27 Amele fırkası muhalif nıası, 
fırkası için ezici bir hezimet olmuş- 1 .l\fustakil, 

Ankara, 28 (A.A) - Çin ve JapO 
ihtilftfı münasebctile hilkumetinJI 
Çin ,.e Japonya. hükumetleı'.ine a)~ 
mealde bulunan atideki notayı tef 
etmiştir: 

"18 EylUlden beri Çin ile JapoJI~ 
devletleri arasında ayanı tee~~ t 
bir vaziyet ihdas eden hadisatı tıu~,9 meti cümhuriycmiz endi§e ile ta .. 
etmiştir. Akvam cemiyetinin bund~ 
resmen haberdar olduğunu W? fa• 

1 il' yetle onu halletmekle me gul lıu tl 
duğunu öğrendik. HükQmetim de bd 
mesaiye iştirak etmektedir. 

HükQmcti cilmhuriye kendisiJc bit· 
likte 27 Ağustos 928 tarihli harPteO 
vazgeçme misakını imza etmi buııı· 
nan Çin l'e Japon bilkQmetlerJnh1 it 
bu mi nkm ikinci maddesine 11aııtt' 
dikkatlerini cclbetmeyl vazife fcabl 
addeder. 

1 bu madde mucibince yüksek 41df 
ler tabiiyeti ne olursa olsun aralıırııt 
da hadis olacak bütÜn ihtilaf ve l'11 

laşamamazlıklnnn ancak muslih•11' 

Ynsıtalarla halli çaresine bakacaktfl' 
Cihan efkan umumiyesf, Çin "~ 

Japonyanın bu Uıahhüdatına ria~·t 
etmelerini bekliyor. HUkQmetJn b~ 
ümidin bo~a çıkmıyacağına ftin111d 
tamını olup. misa.km air imza ede11 

lcri gibi kendilerinin de başlı bulıı~ 
duklan faahhüdata riayet etıne> 
müdrik bulunan her hüktimetin, a~· 
larında tahadd üs eden fhtilt'lCm sıı~ 
han halli için ittihaz olunan tedblt' 
leri tehlikeye sokacak hareketlerde' 
kemali dikkatle içtinap edeceklerdi~ 

Derin hürmetlerimin kabulüıt 
istlrlmm ederim elendim Uz.,, 

tur. Filhakika mllli birliğin mu ... ·af- 47 liberal ve 19 Simon 
fak çıkacağr tahmin edilmekte idi, liberal, 

Çin hükOmeti bu notaya Terdif 
cevapta Japonyanın bütün bu muf 

taraftarı ltedelcı: m ·dJ.ın ku -a:ı:ak Cin şeJtlC 
1erini işgale başladığını, Çin hUk6ı# 
tinin Akvam cemiyeti mfsakın:ı ,.e d 
ğer muahedelere sadık olduğunu ff 
bu sebeple mukabeleye geçnı~diğİll 

fakat bu muvafaflnyetin bu kadar Milli hükümeti tutan namzetler
yüksek bir nispet dahilinde tecelli den intihap olun.anlar 379 u bulmuş. 
etmesine pek nz Jhtimal l'erilmekte tur. 
idi. Sabık amele fırka ı i\abinesinln Londra, 28 (A.A.) -
21 arasından imdiye kadar ancak Bu saate kadar .intihap 
iki i tekrar intihap edilmiştir. M. şunlardır: 

(Saat 19) bildirmiştir. 
olunanlar Japon hükumeti de cevabi notasııt 

Lan bury ve Sir Staff erd Cı·iffs. 12 Amele fırka ı milliyetçi azası, 
Diğerleri, mnflOp olmu~tur. llun 451 muhafazakAr, 46 muhalif amele 

Jar meyanında bilhn §U zevat var- fırka.qı azası, 65 liberal ,.e 2-1 Sinıon 
dır: M. Morrisson, M. Henderson, taraftarı liberal. 
1\1. Grecnyood, l\f, Shav, M. Hayes, Başvekil M. Mac Donald rakibi 
M. Böndfield, M. Clynes, M. Alox· amele ve komünist fırkalan namzet. 

da l\fançuri demiryolunu ve Japot 
tebaasını Çin kıtaatının tecnvüıül11 

ka~ı müdafaa mecburiyetinde kntdt 
ğmt, muahedelere tamamen riayet 
kfır olduğunu ve lhtfüıfJann ıı;ulh >'"' 
Jiye hallini arzu ettiğini bildirme· 
tedir. 

ende.r, M. Ertwelyan Hammon, M. Ierinj mağlup ederek tekrar intihap =========-====-==~ 
Pethkk ilah. olunmuştur. yafette hariciye, dahiliye ve milli 

Milli kabineye i tirak eden nazır· Londra, 28 (A. A> - (Saat 21) Bu mUdafaa vekiUerimizle Moskov• 
J ' an şimdiye kadar tekrar intihap saate kadar intihap olunanlar şun- sefirimiz ve Sovyet sefiri hazır 
c •... miş olan ze\•o.t unlnrdır: lardır: bulundu. 

l\t. Daldvin, M. Chamberlain, 13 Amele fırkası anm (Mac Do· d M 
1'f Akşam a Sovyet ıefiri • 1\1, Samuel, Hoare, u • Cunli!fe Lis- nald grupu) 

ter ,.e M. Herald. 467 Muhafazakarlar Suriç tarafından sefarethanede 
Londra, 28 (A.A.) - Saat ı.~'° M. 49 Amele fırkası muhalif azası bir ziyafet verildi ve Baıvekili .. 

Arthur Hendcrson (Burnd) intihap (Henderson grupu) mizle hariciye vekilimiz, hariciye 
dnircsinde muhafazakfır M. Comf. 3 :\luhtelif' erkanımız ve Sovyet sefareti er-
beli, tarafından ezici bir hezimetle 69 Her sınıf liberal klnı hazır bulundular. Ziyafeti 
mağlQp edilmiştir. 2.f Con Simon taraftan liberal 

Şimdiki kabinede dahiliye naırrr Hükumet taraftarı namzetler ara. müteakip bir de ıuvare tertip 
Sir Herbert Sa.mauel kendi!line karşı sında intihap edilen meb'uslnr: 549. edildi. 
bir .muhafazakar namzet gö terilmiş l..ondra, 28 (A.A) -(Saat 21,40) Bu Ziyaretin dost memlekette 
olmasına rağmen yeniden intihap o- saaüı kadar intihap olunanlar şun- uyandırdığı merak ve dikkat 
Iunmuştur. 1ardır: Moskova, 28 (A.A) - BntUJı 

Londra, 28 (A.A.) - Saat 3,20 in- 13 Amele fırka ı (Mac Donald Sovyet Rusya efkarı umumiyeti 
tlhabatta mağlUp olan abık amete grupu) M. Litvinofun Türkiye seyahatln1 
nazırlarının listesi uzayıp gitmekte· 412 Muhaf'azakı\r büyük bir dikkat ve merakla 
dlr Şimdiki kabinede sıhhiye nazırı 49 Amele fırka ı muhalif alası ... 
olan M. Newille Chemberlain evvel- (Henderson grupu) takip etmektedir. Gazeteler m• 
ki intihabatta kazanmış olduğı:. 14i60 3 Muhtelif Litvinofa Tllrk hilki'ımet ve mil• 
reye mub."1lbil bu tlefn Z7928 rey gibi 70 Her sınıf liberal Jeti tarafından gösterilen samimi 
büyük bir ekseriyetle tekrar intihap 25 Simon taraftarı liberaller sureti kabulü ehemmiyetle kaf" 
edilmiştir. lf Ukılmet taraftan namzetler nrn· dederek bu hususta mufassal 
Sabık amele nazırlarından M. ::;ar. smdan intihap edilen meb'u lar: 5:;;;, ı 

maHimat veriyor ar. kinson tekrar intihap olunmuştur. Amele fırka ı muhalifleri 283 aza. 
Yeni fırkanın lideri olan Sir Os- hk kaybetmişlerdir. PraYada gazetesi birinci sahi"' 

wald Mosley tekrar intihap edilmiş fesinde şöyle bir batlık yapmıt• 

olan muhafazakar .r..e!d~ Astor tara- Mı·safirı·mı·z M L•t br. 
fından mağlUp edılmıştır. • 1 • " Sovyet - Türk dostluğu bir 

Sabık muhafazakar nazırlardan • f fj sulhu umuminin Amil Ye unıuru'" 
l\L Amery tekrar intihap olunmuş. VJDO şere ne.. dur. Bu dostluk Türk·Rus teırikİ 
tur. masai tarihinde fevkalAde ehenı'" 

Muhafazakarlardan hariciye müs· Başvekilimiz tarafın• 
teşarr M. Locker Lampson, posta d hl f f t Jld• miyetli ve şUmullll bir vak'a teş· 
nnzın muavini M. Grahnm Wnhtie, 80 r z ya e Ver 1 kil etmektedir. ,, 
amele fırkasının sabık müdde!umumf Ankara, 28 (Telefon) - Ba§· !!!!!!!~~~~~~~~~~~!'!!!!!!'!!'!!" 
muavini M. Afford Gnpps ve mu
hafazakarlardan sabık Roma sefiri 
Re~~nell Dod tekrar intihap edilmiı,
Jerdir. ı 

ln.ıdlterede büyük bir seref kazan· 

.. 
vekil iımet Paıa Hazretleri bu- (Son telgraf haberlerimizirı 
gUn (dün) misafirimiz Rus hari- devamı 6 mcı sayıfamızdad~~ 
ciye komiıeri M. Litvinof şere- J .oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... ;;;;;;;;;;;;;;;; .... ;;;;;;;.;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;•F?'__. 

fine bir öö-le zivafeti verdi. Zi .. 
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r----u~.~~.~--~.~~b~--~ı--~ı:-----,1 1 SPOR f _______ a __ a ___ a __ e_r_e_r~~~ vunanhlarıa ilk 
Recep Beyin nutku Fen FakOltesl talebe- Bu·· yu·· k bayram Muhtelit mUbadelede maç yarın 

ve devletçilik si Alpulludan geldi yeni bir lbtlli\f Yunan futbolcüJerinia ikmcf 
Halk fırkuı Umumi kAtibi Recep Fen Fakültesi son sımf tale- Muhtelit mUbadele komisyonu kısmı da dlln ıehrimize geldiler 

Beyin darillfünun salonunda verdiği B •• J k Türk ve Yunan murahhas he- d F 
konferanstan bahaeden bir arkadaş, besinin Alpullu şeker fabrikasına UgUD yapl 3C3 ve tezahOratla karf1lan ılar. ut-
Halk fırkaamm de•le~ilik meselesin gittiklerini yazmıştık. Talebeler • yetleri arasında çıkan ihtilaflar- boJcülerle beraber ıehrimize 
de nzıh bir ııoktai nazara S:\.hlp ol- dün ıehrimiıe dönmüşlerdir. Mü- merasım programı dan birinin halledllditini yazmıı- yüzden fazla seyirci kafileai de 
madı.fmı tpret ediyor. Modern dev- derria CeYat Mazhar beyin riya- Cümhuriyet bayramımız bı gün tık. iki murahhas heyet araSJn· gelmiıtir. Bunlar arasında kulOp 
le~Hk iel~lik lheakrfkiledakhalk fırkası. setinde giden talebeler fabrika- fevkalade merasimle tes'it edilecek- da çıkan yeni bir ihtilif daha reiıi M. Panatinaikos, meb'ua M. 
ıua .... ~. ın i noktai na- tir. Merasim programının esas hat- bitaraflarm bakemlimne havale x· L 1 .. M E . s sanaı ayn, ayn buluyor. nın bUtiln dairelerinde tetkikat o· ıros, KU üp reııı • nossıa pa• 

Halk fırkumın devletçilifirıde mo yapmıılar, ispirto istihsal eden lar~!~:!ar:~rt: 9,10 da fırka mızıka- edlil9mi3ştAir.. h d . d nıoudis, kulüp müpviri M. Avdil 
ct.rn memleketlerin devle••iJiiiine tt- l tına mua e esm en ev- bulunmaktadırlar. ~ e• kıamı da gezmişlerdir. Bu sene sile bir bölük piyade hükumet ko· ki d 
pa tıp benr.emeyen nolota.Jar arkada- vel Yunanistandaki Tilr er en DUnkU çah9ma 

fabrikada 100000 ton pancar nağı önünde bulunacaktır. h k b pmwıı nazan dikkatini cel!>ediyor 9,30 dan ıo,ııs e kadar vitii)ette bir kısmı resmen Yunan il Q- Yunan futbolcülerinden ir 
ve tideki kitaba. nuariyeye göre hü- iflenebilecektir. Talebemiz fab- bir kabul resmi yapılacaktır. metine müracaat ederek Türk kısmı dün Taksim stadına gide-

küm veriyor. rika mOdOrlerinin g6aterdiği su- Askeri ve mUlki rüesa kabul tabiiyetine geçmek istediklerini rek ekzersiz yapmıılardır. 
Halbuki birçok nazariyeler ~bi buletten memnuniyetle bahiı ve resmiı.e iştirak edeceklerdir. Saat bildirmiıler, diğer bir kısmı da KulUplerimlz arasında lhtlllf 

dnlet9Jik hakkındaki düfünceler de teıekkDr etmektedirler. 11 de vilayete tebrike gelmiş olan müracaat etmeden Tnrlciyeye bic- Dünki1 sayımızda , Bqiktq 
muhtelif memleketlerin bünyelerin • zevat Beyazıta gidecekler ,.e evvel- l d klubünlln muhtelit takıma ithal den "ıkan, ve sade 0 bünyelere, yahut .. __ _..b.,91 k 

1 
d ret etmit er i. 

> ....-ın ee Beyazıta gltmi• olan ° or u b d'l · d ) ·ı t to aynı cJnaten bün"el .. re uyan fikı'rler- :.- ki d Yunan murabba.lan mu ace- e ı memeıı o ayısı e pro ea ~· "" kumandamna mülaki olaca· ar ır. '-
dir. LiberaUzmı Britanya •· Millet mektepleri cu- Kıtaat Ve mektepler 10,30 da Be- ret eden Türklerin Tnrk tabiiye- etmiye karar verdiğini yaım11b&. 
dumın ikttsadi ve içtimai şartlan ~Si gD.nft açılıyor yazıtta darülfünun meydanında top tinde addedilemiyeceğini iddia Diln akşama kadar Dç kulOp ara· 
dofurdu. Aynı fikir başka memleket- · • • lanmış olacaklardır. ıo,4:> u kıtaat etmekte, murahbulanmız iıe aksi sında bu, teesaOf •e teeuOrle 
lıre tıpa trp tatbik edilemedL Fransa Millet mektsplen cumarteaı merasim kumandanı tarafından tef- no~tai nazarı mUdafaa etmekte- karıılanacak anlaıamamazbk de-
18 hıci .. ırda İngiltereyi taklit etti gthıbde ltibuen açılacaktır. tiş edlle..ırtır Geçit,...,. saat l:ım dirler. vam elmiıtir. Beıiklaf kalObtl ~ 
fakat bu fikir Fransa l~n limonluk· Bu buauata SO!l hazırlıklar biti- ıı de başlıyacak4--. Beyazıtta dUn D fta d velce u··ç kulllbu-n anlaıhklanm ye ta ç" k lınakta n dl.. u ti hr uı iğer tara n dnn yaz ığımız ıçe o n eri ~me • rilmiftir. Bu nıünuebe e fe lD akşam kurulan bü) ük tribünde kol- b 8 lk Yunanlıları davet ettiklerini siy• lıoralizmln 11-rfyeol ile muhtelif birçok nmiıeı.nde fener alayla• ordu kumandanr, vali '"""'ini ve di- gi i a an mubarebeıinden ıon. .ı. 
memleketlerdeki hayat halindeki far- llsa l t rti dil • tir ğer devalr rüesası yer alacaklardır. ra kGylerinden uzaklaştınlmıı )emektedir. Maç davetiyeleri 
kını rönnemek i-'n inanın kir olma- n, m mere er e P e mlf • Ji ı olan garbi Tırakyalı TDrk köy- eaaaen bu ciheti cra.teriyor. )'• D 1 ... -ı .. dlll im k EvvelA motosikletli po s er geçe- 0 
• 1brmdır. Nazariyeden evvel hayat., en er gece ve 5

.... 
0 

a oek, sonra sırasue askeri bando, IOlerin eski yerlerine dönmeleri Öğrendiğimize göre ihtilaf b ... 
Tiirkiyeyt nuariye kunetile detil, Oıere .iki kıaımdır. Haftada dört Harbiye, Tıbbiye, Kuleli, Halırıoğ- iki murabbaa heyet araaında ya- labn taksimi Ozerinden ÇJklDJf •• 
hayat haıtlarile tanımak JAzındır. Bu gece erkek ve kadınlara, pazar- ıu, Maltepe Ye deniz Jiseleri deniz pılan miiıakerat neticesinde te- mOıakereler aon dakikaya kadar 
.Unkü Türldyenin ıstırabı, ~giltere, teai pe11embe gtınleri 6ğleden efradıcedide mektebı' talebesi, Tay. . d'l . ti mUabet n.J.:ce vermem11' tir. Almanya ve .Amerikanın ıstırabından ' d _,___ kadmlara Yeri- man e ı mıı r. -.ı 
bir hayli farklıdır, sonra. a yawu • yare makini t mektebi, askeri san·- 372 aile olan bu TUrklere Diler taraftan Fenerbabçe rl-

lecektir Okuma yazma bilme- atlar mektebi talebeleri, piyade 3 • d dl ı dtl.L 
Almanyada lngilteretle hatta .A· • ' ko"ylen·nde bırakbklan e•ler ve eaaaından birinden e ne ._.-, d'ji hald M'Uet mekteplerine layı, bir höIUk sülari, bir topcu dil • 

merfkada deYletrilik biribirlerine zıt 1 
e 

1 
ü ı · erazı' ı"ade edilecek, eıkı'den bı'r mize göre vaziyet ken ermc:e 

:r d 1 b kk d k taburu, bir muhabere bÖlüğ' • po ıs 
7 istikametlerde ilerliyea, birfbtrlerile enm etmeyen er a 10 • a- y de te•••Urle J.a"ılanmakta&hr. 

k müfrezesi, Cümhuriyet tlnısali, ıt. erazisi olmayanlara da unan ~ • difU~n, taazzuv etmif, şuurlu sınıf. nunl takibat yapılaca tır. Fakat yapacak hir bir it yoldar. 
J d ~ .ııı let k t' ı filiye müfrezesi, ~hir bandosu. da. hükumeti elliıer dGnllm tarla Ye· T ann O.tün e Dlf aev une ın ~ Takım n-ıı ol•c:ak 7 
yUbeJtmek latıeınekted.fr. Beleclizede rülfilnun ' 'e ali mektepler talebesi, recektir. Bu suretle verilecek =•- d _._ 
N.,,,..ı.ı- Alman•ada huıulf Hdısat izciler, harf sırasile )iseler, hususi eraıı· 20 bin dönüm kadardır. Vaziyetin ıon dakiaa a •--... ~ , MUst.hdlmln 9ubealne yazılan ı· ır k d'"" k' ilk prtıan içinde çalıtan mUeneselerin ıseler, darüş~afaka, mua ım me ·- Carbt trakyah Tilrklere veri- ter ıgı manzara yana ı .. pa 

Almanya iktısadiyatını tehlikey~ sU- l9çllerln adedi tepleri, orta mektepler, Ameli Ha- lecek lSO bin ıiterling taımina- Galatasaray - Fener mubteliti ta• 
r6klemealdir ki devletin, bankaların Belediye müıtahdimin şubesi· yat mektepleri, Mehterhane mızıka· rafından yapılacağını tlltermek-
Uıııtilnde hakimiyetini tesis etti. ne d6rt ay zarfında kaydedilen sı, esnaf cemiyetleri geçeceklerdir. tın dağılmaaı için yapılan hnır- tedir. 

Jngilterede Hendersonun istediği müıtahdimin 200 e baliğ olmuş- Geçit re mi esnasında ve saat 12 lıklır tamamlanmıı, ilk parti Son dakikada anlqılaa itile, 
feY hunun biraz daha genitlemesidlr. tur. Şimdiye kadar 102 mllreb- de kolorduda tesbit edilen muhtelif olarak 18 kiıiye teniat yapılmaaa talim maçlanaa iıtirak etm .... 
l\merfkada hllktmetla batday mese- biye, 2 aOt nine, 834 kadın, 192 yerlerden toplar atılacak, ]imandaki için emir verilmi,tir. Bu teni.. • • Be .k ..... t ilk ta•---
IMinde aldıfl vazi1et aınıflann nzl. v:ıpurlar düdük ,.alacaklardır. Alay, attan ı'atifade edecek Türkler leri ıçın fi uıf an .,.... 

erkek biımet,.i, 19 kadın, 18 er- , ·' h u dnönı a:•rOJme. 
)"eti ile allkadarchr. Bu sahalar için T geçit re minden sonra Dia\'ft)OIU, 700 kı"ıı'dı"r. oyuncu a nem 1 .-·-- ·b~ da-l il 'k fi kek biımet,.i, 55 upk, 80 bab- kt d' 

1 
ette ••• realite halinde dev et~ ı sıııı arrn w- Sultanahınet, Alemdar, Reı;ındiye, Tazminat almak için iatanbul- me c ır. u vaz Y .... 

UstUnde adeta içtimat bir mü,'Rzene çavan, 28 huıusi ıoför, 2 araba- Köprü. Karaköy, Şishane, 'fe~ daki etabli Rumlardan 30 bin ıen iş oynayacak takımın bilbı11a 
demektir. Daha ileri geçme-ınektedir. cı, 2 seyiı, 112 kadın ilO erkek başı, istiklal caddesi Jolile Cüm· muvaffak olmasını temenni et-
""' r1 · ı 1 ı ! ı 'k ı ı mnracaat yapılauıbr. Bu tevziata ,aza ye er ne o una 

0 ıun atçı, yazı mıf ve vesı a a mıı ar- huriyet abidesine gidecek \C orada u mek ve Yunan takımım yenme-
Tflrldyeye gelJnee, Türkiye devıe~ dır. 20 müstahdime sari hastalı- dağılacaktır. iki ay sonra baılanabilecektir. ıini beklemektir. Esuen iyi ae-

~ilittaln hedefi TUrldyenin iktısadl ğa milptelA olduklanndan çalış- Ala} ın kolba~ısının Taksim mey- Şehrimizde etabli Rumlara tice alınmaması için de enelce 
prtlanna hatlıdır. Bu p.rtla'!' kısa- ma mü11adesi verilmemiıtir. Ka- danına gelişinde bando l tikhil mar· vesika dajıblması da devam •-- tli b" 
mU.t.mleke ikbsadf hayatından kur- etmektedı'r. Şı'mdı'ye kadar 67000 iıaret ettiğimiz gibi auvve 11' yıt mllddeti 15 gün aonra bit· şını çalacak 'e hu e nada lleledi)e k 
ca hullsa edilebilir: Türkiyeyi yan tarafından abide,,·e bii" u"k bı· ı· celenk Ruma veaı"kalan verilmiıtir. sebep yo tur. 
ta ak. mektedir. Mahalle muhtarları • • y 1 · · b" t k --L 

rm konacaktır. .. - == = :::ıe::s a nız ıyı ır a ım ,ap ...... 
TQrk iktıadl hayatı, emperyaii:st mıntakalarındaki müıtahdimlerin Alayın hareket haşladığı zaman· yet ba)·ramımız yann fevku ... Je te- bir ıaniye bile ol1a plısl OJQD 

sermaye önünde korunmıya mı..htaç- birer defterlerini hazırlayıp mDı· dan köprilye murnsalatına kadar ls- zahürat arasında tes'id edilecektir. oymyanı ula batara ıetirmemek 
tır. Türkiye emn.ryalist ıel"l'ıa,,·e ö- t hd. · b 'ne t ma - b u d b t b eh 
.tinde her rUn ..-toptan prolet;rle~ a ımın fU esı a men gon· ınbul cihetinde. 'e kö} rüden C.ünı· Ankara daha ug n en aş an aşa ve maçın huıusiyetini ye ... 
mektedfr. derdiklerinden lcaydedilmiyenlc uri}et me:>danına muvasalatına ka· bayraklarımııla danatıldı. Kail' elek· miyetini bir dakika bile babr-

Son bmir tütünlerinin tr&tler rin isimleri buradan anlafılaca~ ır dn Be) oğlu cihetindeki tramvay trik ampullerile süslendi \e gene dan çıkarmamak prtile.. 
k&rfla1 d kendilerinden para cezası alına· a rabaları i lemi) ecektir. Öğleden elektrik ıambalarile (9 uncu ),1 dö----1 ~'~-'dldflittüflü vuiyet budnuln .~ caktır. onra vil:'°ı)ette ecnebi kon olo )arın nu"mu") cümlesi tersim edildi. Baa Bu mUnaaebetle mevcat ~~ 
• .._ ..._, r. ptidal mad e erırıı b 'k. ·ı :. culara g•re e•velkı" _._ RIDll" -ı. te rı utı kabul edı ecektir. Gece ,a. .. ... 1 • .... d .. v " •-
,,,_ Pllaasma alan, makine mamulltı- '!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"'!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~ " k - . ı 1 vekilimizin kö,... erı onun e de bu) ük ettı'timı"z takımı bı"r defa ~-L-a -"" 1 •I · onagında hır ın o 'erilecek. as· ld ~ 1 

..-a 11'• •tan beynelmilel ı:;er- aehlr haberlerimizin blr bir tak kuru u. L-t 
maye blok ka Y keri kıt'alar 'e mektepler tarafın· i•aret etmeyi faydada hali uuı• u rııeında bir Türkiye lusmı 4 UncU uydadader. Kabul resmi "T -i_ 
vardır. Bu Ttlrldyenta kurtuluıu bil· dan fener ala)ları )apılacak, Ile)a· muyoruL Kanaatimiz, cllma gu-
tun iktrut kunetlerin.i aeferber et- '""niiıiriiin~diiiianiiiii!ibiiiiah!iiise~diiiieb~i~li.,.riiiiız.iıiıiniiiiiiuiipiiiil,iiiianıiiıiiiııioii•çı-11. ııt, Taksim me) cl anlarlle O .. küdar- Ankara, 28 (A.A.) - Protokol u- nü oynayacak muhtelitimiıin Av· 
-..ı.ıı temin olunur t tlkıaı h b da Doğancılanln mız•kalar ()'er rnk· mum müdürlüğünden: Cümhuri)et N:L-
n..-. • ı a ar i- de bütün istihsal zümrelerinin vazife. " ni, Vahi, Bürban, Cevat, W.t, 
nln siyasi cephesi ayni tekilde \'c em.1 sı vardır. Bu vazifelerin tevziinde tc kadar çalacak : ır. bayramımız münasebetile 29 teşrini-
peryaUıme ka111 bUtUn ·kuvvetleri se. devl.ı, bir erkAnıharblye rolüniı oyna Gece ' 'e gUndiiz her tarnj' sü~le· evvelde Reisicümhur Hazretıeı i ta- Mitbat (Nihat bey oynayamalla 
ferber ederek kazanılmıştı. mak istiyor. Realite budur. nu işte necek. her ) eı de cğlencl'ler , apı· rafından icra edilecek resmi kabule Cevat, Mitbat, Reıat) Niyazi, Ke-

lknut cepheeinde de ayni şey.. hed•fle vasıtalar arasında tezat ) ok- Iacaktır. . iştirak edecek olan zevatın Büyük mal Faruki, Zeki, Fikret ve Re-
TUrk camiasının toptan proleterltt- tur. Ankareda ha:ıırhklar Millet meclisi binasında saat ı:~ te bii beylerden teıkil edllmeainia 
mtlhlt mini olacak bir iktıaat pla- SADRI ETb!JI Ankara, 2 (Tl'lefon) _ fümhuri· i patı ,ücut etmeleri rica olunur. LOtfcn .,.rrn 5e\'irfniz-

Sesil Kolomp ! 
Ya .. nı Jac~u•• La .. a111u1erc111h1e1111111111111111111N1a1k1ı1e1d1e1n1:1ta111• 111 

-34-
_ Yarabbim sahi, soyunmamışım 

diyerek SGyundu. Madam Go~f.rua: 
- Hiç olmazsa yemek yedınız zan· 

n~erim. . 
Stall bqı il• hayır diye işaret etti. 

)laclam Godfraa ona yemek getirme
,. haarlamyordu. s .. n: 

- Tefekkür ederim, ded!, zahmet 
etıne1bllz, karnım aç defll. 

- Yok.. Hiç olmazsa biraz çorba 
''tıl'lfnh, aize biraz ayırmıştım. 

l\fadam Godfrua gitti, bir dakika 
·onra, elinde tepsi ile gfı"iyordu 

Tepside bir kbe çorba. JJiraz da 
llzUm vardı. 

- Hiç insan aç açına durul' mu? 
Ve madam Godfruanın müşfik na

zarları altında 'esil yemeğini yedi. 
Sonra ihtiyar dostunun elini tuta
rak: 

- Si7A' istediğim gibi ~e:;ıekkür e
demiyorum, dedi. 

- Yok yanum, yok .. Yalnız sizi 
bu kadar betbaht görmekl"! mütees i
rim. 

Sesil tebe Um etti: 
- Zannetme) iniz ki madam God

frua bu benim zafımdan ileri geli
yor. Eğer bu ıır ude benim olsaydı 
hemen s.ize söylerdim. Fakat öyle 

2: t 

değil. · izin m Ü fik har~ket!eriniz ba· 
na çok i) i te ir cdi) or. 

- Aziz kü~ük • e ilim.. Bn kası 
için ne di)e bu kadar üzülü\Orsun? 
Bildiğim bir $<!) Hlr a, eni; bu ka
dar üzülmene 1:1} ık dün} nda kimse 
yoktur. Birkaç zamandıı· ) üzünüz 
bozuk .. Dikkat edin hastalanmayın .• 

Sesil lflkayıt bir harel,et )aptı. 
Madam Godfrua devam ediyordu: 

- Doğrusu yazık .. Sıhhat1nizle ala· 
kadarım. anh)or musunuz, haydi he· 
men gidip yatınız bakayım. 

Madam Godfrua müşfik bir hare
ketle Se ilin ) anağını obarken. sesiz 
azarlarmı gibi yapı) oJ"du. 

Sesil uyku uz bir gece geçirdi. Ara 
sıra dalı} or, fak at birdenbire uyanı· 
yordu. Sabah oldu, 'e çalıır saat 
her zamanki gibi caldı. 

Sesil kalktı. Giyindi ve Plorval 
müessesesindeki itine gitti. 

Akşam olunca ne yaptığının bil:? 
farkında olmadan her zamanki yo
luna. yani e\ine gidec<>ğine, Roşe so
kağının yolunu tuttu. 

Bremnın yazıhanesine geldiği Hl· 

kit saat 7 yi ıeçmişti. KAtip, onu gö
rünce tanıdı ve alona ald•. Seail • 

- Mös} ö Brevan ile çok mühim bir 
is için görüşmek istiyorum, dedi, ha
ber veriniz. 

- Kim diyeyim? 
- ismime lüzum yok. Yalmz kendi· 

sine çok mühim bir ~Y söyliyeceğimi 
haber veriniz. 

Bir dakika sonra Brevan odRsının 
kap ıru açıyor ve Sesile doiru ilerli
yordu. Sesil de ona doğru yürümi?ye 
başladı. Fakat polia hafiyeiii bir işa
ı·etle onu durdurarak: 

- Ne istiyorsunuz? 
Dedi. Sesil, nahif vücudundan hiç 

ümit edilmeyicek bir metanetle ctr.ıı 

\erdi: 
- Sizinle görüşmek. 
Brenn kaba bir se lf' cevap verdi: 
- Ka) bedecek uktlm yok, ne fsti-

l orsanız çabuk tiyleyıniı. 

Fakat SHiJ, emniyetini hl~ kay. 
betmeden yazıhaneye girmi~, bir ak· 
şam e\'Vel oturmuş olduğu yere otur 
muştu. Brernn: 

- 'e o, dedi, )eniden kablelvuku 
hislerle bir şeyler mj gördünü~ yok· 
a rüyanızda do tunmm mu gördil • 

nüz? 

Bu mü tehzi tR\ ıı da Sesllln eo
ğuk kanlılığının kaybolmasına. sebelt 
olmadı. Ga)et sakin, \e kendisine çok 
hakim olarak \e poli hafiyesini p.. 
şırtacak kadar bü~ iik bir emniyetle: 

- Sizi bundan uç ay evnJ, Orleap 
caddesinde, do tum Süzan fi• ılt-
dtim. ŞimdJ afzf tamama taaQ'9-
r-. ~ 
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GIDID Baberlerl Valiler arasında 
Dereceleri terfi et
tirilen memurlar 

' Greta Garbonun Hususi Hayatı J 
Garbonun uykusuz geçen geceleri 

Adliyede: 

Arif Oruç bey 
hakkında 

Bir sene iki ay hapis kararı 
verlldl 

İstanbul üçüncü ceza mahke
mesi, bir müddet e.-vel kapanan 
" Yarın ,. gazetesi sahibi Arif 
Oruç bey aleyhindeki birkaç 
davanın ruiyetini dün bitirerek, 
kararını bildirmiştir. 

Bu davalar, muhtelif zaman
larda açılmıştı ve mahkeme de 
bitirilmiş olarak, rüiyet ediliyor
du. Mahkeme, Recep beyin na· 
fia vekaletinden istifasına dair 
bir haberden dolayı açılan fikir
leri tehyiç, müstantik Hikmet 
bey tarafından açılan hakaret 
davalarından beraet kararı ver
miş, avukat Sadi Riza beyin da. 
Yası, davacı vaz geçtiğinden, 
sukut etmittir. 

" Herman Sipirer " tütün şir
ketine ve bu tirket memurlann
dan Hikmet beye ait neşriyat, 

hakaret mahiyetini haiz görül
müş, bunlardan dolayı da Arif 
Oruç beyin bir sene iki ay ha· 
pis 200 lira para cezası ve ay
rıca Hikmet beye yirmi bet lira 
para ceza11 vermesi kararlaşb
nlmıştır. 

Arif Oruç beyin lzmltteki da· 
vasına yeniden bakllacak 
Arif Oruç bey aleyhine izmit 

valisi Eşref bey hakkındaki neş
riyatından dolayı açılan davada, 
evvela bir buçuk sene hapis ka
rarı verilmiş, temyizden nakzen 
muhakeme neticesinde verilen 
kararda, hapis müddeti bir se
ne olarak tespit edilmişti. 

Haber aldığımıza göre, bu ka
rar, temyizce tekrar nakzolun
muştur. Yakında izmitte yeniden 
muhakemeye başlanacaktır. 

istatistik işleri 
istatistik umum müdürlüğü 

belediye reisliğine gönderdiği 
bir tezkerede belediye istatistik 
şubesinin işlerinden memnuniyet· 
Je bahsetmiı ve belediyece 
neııredilecek olan yalhgın mü
kemmel bir şekilde olması için 
ban malO.mat ve direktif veril
mek üzere bir me'murun Anka
raya ıönderilmesi istenmi~tir. 
Belediye yazı işleri müdürü Ha
luk Nihat veya istatistik müdürü 
Tarık beylerden biri bir kaç 
s;?Ün sonra Ankaraya j!'İdecektir. 

faydalı olacağı ıeklindedir. 
A. Sırn 

Ankara maçları 
Ankara Futbol Heyetinden: 
30 Teşriniev,el cuma günli ic

ra edilecek Jik maçlan : 
istiklal sahasında : Gençler 

Birliği - imalatı Harbiye 15 te 
(Hakem Kamil Bey), Cebeci sa
hasında : AJtınordu - Gençler 
Birliği 10 da (Hakem Abduş B.) 
Nazarı dikkate : Serbest duhu
'iyeler mülgadır. 

GUreşçllerl davet 
lstanbul mıntU:aaı güreş heyetinden: 
23-10-931 Cuma günü tevzii 

MükAfat merasiminde bulunmı
yan zirde isimleri yazılı gilret· 
ıriler kulüplerinden alacaklan res
ini tezkerelerle mıotaka muvaz
zaf kAtibi Rtfat beye mUracaat 
ederek 1929-930 seneleri mJD· 
taka güreş birinciliklerine ait 
madalyalarını almaları tebliğ e
\ unur. 

Nihat Bey Anadolu, Şefik bey 
Aıkeri sanayi, Münir bey Har
biye, Cemal bey Haliç, Meıut 

bey Anadolu, Fuat bey Harbi.ye. 

Piyanko bayii 
arkadaşı 

ve 
Dahiliye vekaletince memur

lar için bir terfi listesi hazırlan
dığı yazılmıştı. Ankaradan gelen 
haberlere göre liste şudur. 

Holivudun en canlı mevzularıdır 
Yazan : Rilla P. Palmbor8 
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Dolandmcıhktan Uçer ay hapse 
m.ahkOm oldular 

Istanbul ikinci ceza mahke
mesi, piyanko dolandırıcılığı yap· 

Terfi eden valiler 
Dördtincü sınıf valilikten üçün

cü sınıf valiliğe terfi edenler : 

"Bu yağmur gezintisinden sonra, kasından: Çok şükür yukarıya ~~ 
Garbo sırsıklam eve döner bir duş madr. Kullandığrmız odalar da1111 

yapar ve yatağa girerdi. "Havalar alt kataydc. Usta akt, kilitli durur~ 
kurak gidince: Bahçeye çıkar, su "Her odaya baktık. lğiHp kolt 

bkları iddiasile bir bayi ve ar
kadaşı aleyhine açılan davanm 
rüyetini dün bitirmiştir. 

Mahkeme, tayyare piyankosu 
Fatih bayii Burhaneddin beyin 

Fevzi ( Afyon ), Ethem ( Gümü
şane ), Ziya ( Cebelibereket ) 
beyler •. 

Beşinci sınıftan d~rdüocü sını
fa terfi edenler : Yusuf Ziya 
(Aksaray), Hazım (Bordur), 
Fahri (Siirt), Bekir sami (Meraf ), 
Ali Hikmet ( Şibinkarabisar) 

musluklarını açar ve adamakılll ıs- ların altını araştırdık. Kütüphanen~ 
lanıncaya kadar suyun içinden geçer- elektriklerini yaktık. Kapı perdeJeı• 
di. Bunu arada bir, deniz kostümii nin arkalarını yokladık. NihaY~ 
ile yapar ve çok defa elbisesile ge- Garbo vazgeçti: Galiba kimse yaı 
lirdi. 

yavrum. Dedi. Sen git, yat gene! 

kendi kişesinden aldıkları müş
terek biletlerine on bin lira ik
ramiye isabet eden Emine ve 
Sabriye hammları evlerinden ala- · 
rak yazıhanesine götürdüğünü, 
kendisinin bu paradan yüzde on 
hisse aJmak hakkı olduğunu, 
ancak yüzde beş almakla iktifa 
edeceğini söylediğini, iki hanı
mın Hulüs ve saffetinden istifa
de euretile haksız menfaat temin 
ettiğini, onları dolandırdığım, f uat 
efendinin de kendisini piyanko 
memuru olarak tanıthğına, ayna 
suretle hanımları dolandırdığım 

beyler. 
ikinci sınıftan birinci sınıf kay

makamlığa terfi edenler: Hüseyin 
ilhami (ŞiJe), Mehmet Cemal 
(Buladan), Halit izzet (Karacasu) 
Ahmet Rüştü Eğirdir), Ahmet 
Tevfik (Refahiye), Ahmet Ke
mal (Boğazlıyan), Ahmet Fehmi 
(Güre), Necip (Nevşehir), Ali 
Zarifi (Daday) beyler. 

Kaymakamlar arasında 

"Yağmur yağmayınca, deliye dö
nerdi. Suyun içinde o kadar oyala. 
nırdı ki: bahçeyi sel basmış zanne
derdiniz. 

"Garbonun hoşlandığ1 şeylerden 

biri de; kocaman, lastik bir topla 
oynamaldr. Bu topu yuvarlar, gül
leri, her şeyi ezip çiğniyerck bahçeyi 
dolaşır, sonra da: Bizim çiçeklerimiz 
niçin büyümüyor? Şu hale bakın. 
Bahçemize ne olmuş?! .. diye Gustava 
çıkışırdı. 

Beygire binmeye bayılırdı. Bunu. 
karanlıklar bastıktan sonra ne kendi 
evinin civarında, ne de belli başlı so
kaklarda yapamadığı için: Ilolivu -
dun pek metruk bir yolunu tercih 
ederdi. 

"Tekrar mutfaktan geçerken b~: 
dolabının önünde durdu. Yiyecek bl 
şey arıyordu. Garbo çok defa, ge~ 
geç vakit yemek yerdi. . So~uk •. ;~ 
yahut da bir parça peynır, hır ktıÇ 
İsveç peksimeti, bir bardak birB bil 
vakitler en sevdiği yemeklerdi." rf 

Garbonun uykusuz geçen gecele 
Holivut dedikodusunun en canlı ıne;, 
zularından biri olmuştur. Söylendi~· 
ne göre: Garbo bütün gece uyuyan1'' 
maktan yorgun, asabi; sabaha doJ1r0 

kalkıp meneeennı görmeye git' 
);J' mezse deli olurmuş. Yahut o 

ranlıkta sokaklara düşer yürüt• 

sabit görmüştür. Karara göre, 
Burhanettin bey 500, Fuat efen
di 130 lira almışlardır. Ceı:a ka
nununun 503 ncü maddesi mu
cebince üçer ay hapse, ellişer 
lira para cezasana, Emine ve 
Sabriye hanımlardan alınan ve 

Üçüncü sınıftan ikinci sınıf 
kaymakamlığa terfi edenler: 
Mehmet Emin (Tavas), Muzaffer 
(Dada), Hazım (Bucak) a Nuri 
(Hınıs), Şefik (lslahiye), Nazım 
(Emet ), Akif (Hacıköy), ihsan 
(Çeşme), Fikri (Seydi şehir), F e
rit (Anderio), Hikmet ı Ayvacık), 

yüriirmüş. Gustav, bu hikayel~ 
rin birçok diğerleri gibi uydurma. 0 

Ona, beygire binmeyi öğreten ho· duğunu söylüyor. Garbo, uyuyaııııı· 
ca: "Adresini bir türlü öğl'enmek na- yınca okurdu. Çok defa, lambasıntıl 
sip olmadı. Der ki: Bir ayın sonuydu. sabaha kadar yandığı görülürdü: 
Birikmiş ders ücretlerini bildirmek k d" "Yatakta uzun müddet uyanı 
üzere nerede oturduğuııu sormuştuk. B d 

rurdu. - itme i-
"Söyleyin ne kadar'! Dedi. Ben ------------~ 

mecmuu 630 lira tutan paranın 
da müteselsilen tazminine karar 
verilmiştir. 
"CUmhurlyet,, gazetesi aley

hlndekl dava sukut etti 
Istanbul Ağırceza mahkeme

sinde rüyet olunan Arif Oruç 
beyin " Cümhuriyet ,, gazetesi 
mes'ul müdürü Mehmet Agah B. 
aleyhindeki hakaret mahiyetinde 
neşriyat davası, dUn sukut et
miştir. 

Davacı namına mahkemede 
avukat Ethem Ruhi 8. hazır bu
lunmuş, müekkilinin davasından 

vaz geçtiğini bildirmittir. 

Maarif hayatımız 

Fikri (Ilgın), Tevfik (Tirebolu), 
Rıdvan (Gebze), Agah (Hendek) 
Ragıp (Avanos), Necip (Alaca) , 
Kazım (Karaağaç) , Mustafa (Ha
kik) , Zeki (Şiran) , Tayyar (Ger
gil), Niyazi rGervan), Necdet 
(Düzce), Salim (Alaiye) beyler. 

NUfus mUdürleri arasında 
Üçüncü sınıftan ikinci sınıf 

nüfus müdürlüğüne terfi eden-

ler: Şevlii (Tral:izon) bey. 
Dördüncü sınıftan üçüncii sı

nıfa terf ı eden nufua müdürleri : 
Mehmr Sait (Kırşehir), Lutfi 
(Ordt' .!yler. 

kı r .eri birer sene arttırılan 
vali le. ~izamettin (Elaziz}, Fevzi 
(Afyo ı , Cevdet (Kars), Mitat 

Mektep ve ı alebe adedi mU· (Van) beyler. 
hlm nuktarda artmıştır Kıdemleri arttmlanlar 
Tutulan bir istatistiğe göre mern- Kıdemleri birer sene arttırılan 

leketimizde 1926 - 27 ders senesinde 
6088 ilk, 137 orta, 16 yüksek mektep; kaymakamlar: Tacettin (Karaca-
15112 ilk meldep, 1940 orta mektep, bey), Sırrı (Çorum', Hasan Sır-
343 yüksek mektep muallimi mevc<ıt rı (Çalı) , Ali Rıza (Mazkürt) , 

size bir çek gönderirim .. Ondan sonra 
da hesaplarını daima bu şekilde gö
rürdü.,, 

Evine taşınrr taşınmaz, ilk işi ken· 
di odasmdan hizmetci1erinin odasına 
bir zil yaptırmak olmuştu Hizmetçi 
si: "Ilu zil, heme11 hütün gün, biitün 
gece çalardı, niyor. Garbo, evde hır
sız var ,·ehmine kapılıyordu. Bir ge· 
ce bizi ne kadar korkuttu! 

"Kocam dışarıya çıkmıştı. l\1i 
Gnrbo; gt:ndiiz olsun, g~ce olsun bizi 
yanından ayırmak istemezdi. Bilhas

sa, Gustavm geceleyin sokağa çıkma
sı hiç işine gelmiyordu. Korkuyordu. 

"Gece yarısı zil birkaç defa lıızlt, 
hızlı çalındı. Gecelik elbisemle yata· 
ğırndan fırladım. Ye Garboyu mut. 
fakta buldum. Onun da sırtında ge-I 
celiği vardı. Ne o, ne ben gitmeye fır
sat bulmuştuk. 

"Evde birisi var decli. Ve pencereler 
açık kalmış olduğu için hırsızın ko
layca girmesi de mümkün,lü. Garbo 
önden yürüdü. Ve ben korkarak ar-

Kısa Haberler 
Ağaoğlu Ahmet bey- Ağaoglu 

olduğu halde bu miktar müteakip se. Vebip (Genç), Hami (Kathar- Abınct beyin Oıırülfünunda Hukuk t:ıri-
nelerde mühim bir nispet dahilinde man), Zeki (Şirvan), Dilaver bi müderrisliğine tayini tastikten gelmiş 
artmıştır. 1927 - 28 senesinde ilk (Şanşa) beyler. ve ken<li5i vazifesine haşlamışnr. 
mekt.eplerin miktan 6337, orta mek· Kıdemleri birer sene arttırılan Darülfilnunda - Darülfünun di-

t.eplerin miktan 153, yüksek mektep.. mektupçular: Necati (Amasya), vanı ve Hukuk fakültesi müder 
lerin miktarı da 20 ye; ilk mektep S d · (V ) T fk (M ) risler meclisi pazar günü toplana-
muallimlerinin miktan 15001, ortn a ettın an • ev 1 uş b l cak, baıı meseleleri neticelendirecektir. 
mektep muallimlerinin miktarc 2194, ey er. Tehir edilen konferans- Bal-
y üksek mektep muallimlerinin nıikta- Kıdemleri birer sene arttırılan 1 kan murahhas heyeti reisi M, \'asi Y ta-
n da 456 ya çıkmıştır. nufus müdürleri: Ulvi (Kars)' rafından Darülfünun konferans salonunda 

1928 • 29 senesinde ise 6836 ilk, 155 Mitat (Sıvas) , izzet (Muş) , Ha- dün verilmesi mukarrer olan konferans 
orta, ~ yüksek mekteple, 15750 ilk san (Hakari) beyler. cumartesi gününe kalmıştır. 
mektep muallimi, 2248 orta mektep =============== Bir yardım dernelji - Kumka
mua1llmi, 485 yüksek mektep mualli- bir güö de diş tabiplerine veril- pıda bazı ha~ ır işlemeyi sevenler tara-

mi bulunduğu anlaşılmaktadır. mesi hususunu görüşmüştür. undan tesis edilen kumkapı içtimai yar-
Bu istatistiklerden anlaşdd1ğına Diş tabiplerine kongrede teb- dım derneğinin nizamnamesi vil:lvetçe 

göre maarifimizde son ilç sene zarfın- liğat yapmaları için zaman Te- tastik edilmiştir. Deı nek dün akşam ilk 
da bariz bir terakki vardır. Ancak rilmekte ise de diş tabipleri bu- içtimaını yapmış, yeni idare heyeti aza
memlel<etimizde 2000 nufusa bir ilk nu az görmektedirler. idare he- larını seçmiştir. Dernejtin J1;a) esi Kum

mektep isabet etmektedir. Fransada yeti şimdiden alakadar makam ka ıdaki fakir çocuklara kitap, elbise 
508 nüfusa bir iJk mektebin isabet et nezdinde teşebbüsatta bulunma- temini. mekteplerdeki fakir talebeye öğ· 
tiği düşünülürse bu miktarın iht.iya- le yemeği verilmesi, dispanser açmaktır. 
cım1zm büyüklüğü nispetinde az ol- ya karar vermiştir. Teşebbüse Garaj talimatnamesi- Beledi-
duğu görülür. müsbet cevap verilirse diş ta- ye, garajlar hakkında bir tıılimamame 
Diş tabipleri neler bipleri aralarından bazılarını ra- yapmış, bunu mevkli tatbika koymuştu. 

por hazırlamak için tavzif ede- l\lüfettişler eski gıır:ıjların talimatnameye 

Bugün hepiniz 

Sinemasını teşrif ve kemali 
muvaffakiyetle gösterilmekte 
olan JOHN BARRYMORE'un 

muhteşem şaheseri 

Taç Deviren 
JENERAL 

filmini görmelisiniz. 
JOHN BARYMORE, prens 
KRiSTiY AN sıfatile taliin yük· 
selttiği... Kalp kırıcı ve baş 

ezici bir askerdir. 
Sizi şaşırtacak harp sahneleri. 
Cesurane suvari hücumları aşk 
ve kin için döğüşen askerlerin 

şecaatini seyredeceksinin. 
Bugün ve yarın 11 matinesinin 

duhuJivesi 25 kuruştur. 
6*11AEH& 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akşam, yarın matine ve 

yarın akşam ISTAHBUL BELEDiYESi 

"l;~~:~~i~~r ~ij~t~ ~~ 
~::~:: l ııı 1 1 

Gerolomo Rovctto 

Tercümeeden: 11111111 
Bedrettin 

Yakında Kalbin Sesi 

GllLOllYA 
Bugün 161/2, 18112, ve 211/2 

seanslarında 

1- F ox Movietone News 
2- Mahkumum kızı 

Nadia Sibirskaya 
ve 

Alkover istiyorlar ? ceklerdir. uygun şekilde tadil edilip edilmediğini 

b h tetkike başlamışlardır. Yeniden birinci tarafından 
Diş ta ipleri cemiyeti idare Oigv er tar aftan da cera i ce- 3- Attı'k sınıf caddeler üzerinde garaj açmak için 

heyeti dün bir içtima yapmış, miyetide cerrahlar için kongreye müracaatlar yapılmışsa da bunıara mü- Haftanın muzafferi 
bundan sonraki tıp kong~r~e~s~in~d~e~~b~i~r~g~u~·n~i~la~v~e~sı~·n~i~is~t~e~m~e~k~t:e:d~ir~le~r~. ~~sa~ad~e~ve~rı~·ım~e~m~i~şt~ir~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Milyon peşinde Milyon peşinde Milyon peşinde Milyon peşinde 

Rene Clair'ın Rene Clair'ın Rene Clair'ın Rene Clair'ın 
• • • • esen eserı eserı eserı 
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Türkiyede mazot da vardır Cemiyet neler yapmak istiyor? '-1-u··_r_k_ı·_y_e_d_e_h_a_l_k_t_e_r_b_ı·_y_e_s_ı· -n-a"!"""s-ıl__. 
Mütekait harp maltUleri cemiyeti-

------------ -- re1a 
8000 otomobilimiz, motörbotlarımız, tayyarelerimiz, donan· me i umumtsı beş seneltk bir me- J f d ? 

-a 1 k 1 h lk i 1 1 t saı· programı hazırlamıştır. nu prog- o ma 1 ır • ... mız vesa r uvve mu arr em z ç n sa ın aldıaımız 
senede on milyon liralık benzin, potrol ve mazotu ram yakında yapılacak olan umumi 

memleketimizde istihsal etmeliyiz bir içtimada nıUzakere edilecek, icap 
Yazanı Elektrik mUhendlsl Hasan Halet ederse bazı maddeleri değiştirilecek-

- 5 - tir. Program elli maddeyi ihtiva et. 

Halk terbiyesi; bir asırdan 
fazla bir zaman var ki, yük
selmek istiyen miIJetlerin en çok meş
gıd olduklan bir şeydir. Geri millet
lerin, iktısadf, sıhhi, medeni seviyele
rini yükseltmek hiç şüphe yoktur ki, 

Türkiyede petrol; şarki ve garbil malinde mazot vardır. Bu hav-alide mektedir. Bunlardan bazıları şunlar. 
Anadoluda mevcuttur. Bilhassa Van, T. English t.arafından yapılan son· dır: 
Bitlis ,.e Erzurum hamlisinde müte· daj ameliyatından şu netayiç elde e
addit vımanlarda yapılan jeolojik dilmiştir: Sondaj ameliyatı, Kesanın 
tetkikat neticesinde, Hlakal, (bir mil- 65 kilometre cenubuşarkisinde :ı: Deli 
yar türk lirası) petrol mevcut oldu- Osman nehrile Milas çayı arasında 
ğu anlnşılmıştır. Bu petrol damarla. d · 
n Kafkasya ve Iranın şimalindeki a- enı~ sath'.~dan yüz on metre yük • 

seklıkte, yuz metre derinllg-e kadar 
nıı damarların şuabatını teşkil etmek 
te ve Türkiye dahilinde 360 kilomet· yapılmış , .e iyi miktarda petrol hu 
re uzunluğunda imtidat etmektedir. l~nmuştur. Mazotun kesafeti (0,825) 

Bu havalıde altı non.tada petrol tır. Ve yüzde on parafin mevcuttur. 
bulunmu~tul: Petrol damarları Şarköy ile Ganos 

1) Van hrwalisl: arasında yirmj dört kilometre kadar 
Va? şehrinin altı kilometre ~imali imtidat etmekte ve 300 metre derin· 

şarkisınde Korzotta \ 'C Naftiroz yay- Iiğinde bulunmaktadır. Keza şima1i 
lftsında J>e~r?,l d?marları bulunmuş- şarkiye doğru Mangra kaı:mbasına ka· 
tur. v~ buyuk hır arazide imtidat et- dar imtidat etmektedir. 
mektedır. Bunların inkı"saf · d" 10) Dig~er havali.• f h tl s • ı şımen ı· 
er a annın buraya kadıır uzanma-
sına tabi bulunmaktadı r. 

2) Katranlı lıaualisi: 
Erzurumun 40 kilometre cenubun

da Şeytanderesi kenarında, Katran
lıda petrol bulunmuştur. Petrol bir 
dağın eteğinden bu deı't'.'ye akmakta
dır. 1917 senesinde günde 300 kilo 
kadar mazot elde edecek bir kuyu 
açılmıştır. Bu mazotun rf'ngi ga
yet berrnktır. 

3) Divane Hüseyin havalisl: 
Ruşknlede, kömür da'rı silsilesi im 

tidadınca l\fafalişo • Ye Dh·ane llü· 
Beyin köyleri arasında mızot mevcut
tur. Bu havnli altmış kilometre u
zunluğunda ve yirmi metre genişli· 
ğinde imtidat etmektedir. Burada en 
derini üç metre olmak üzere on iki 
kadar kuyu açılmış ve mazot elde e
dilmiştir. 

1) Naftlk havalisl: 
Kömür dağının cenubunda, 'Xaf • 

tik köyünün civarında, :ıçılan bir ila 
ikt metre derinliğinde kuyulardan, 
daha aşağı tabakada mühim miktar
da petrol bulunduğu anlaşılmıştır. 

1) Peltek ha1Jalisl: 
Peltek knsabasının dijrt kilometre 

şimalinde Mamahatun kasabasından 

32 kilometre mesafede a!;ılan kuyular 
yevmiye 35 kilo kadar iyi cins ten ma
zot vermiştir. 

6) Hasankalc havalisi: 
Burada açılan kuyularda bulunan 

petrol analizi, ben'eçhiatidir. 
Yüzde 0,74 azot, yiizde S. ~ mÜ>i!l

lldülma, yüzde 58,87 knrbon. yüzde 
3,80 kül, yüzde 0,2.'l kükiirt ve yiizde 
27,46 mU\'ellidülhumuza bundan baş
ka burada on beş metre dt!rinliğinde 
zift bulunmuştur. 

7) Zaim havalisl: 
Bitlis vflfı.yetinde Ekezire hudu

dunda Za.kodn pek zengin petrol ku· 
yuları 'ıırdır. 

8) Kastamonu havalisl: 

Konyanın cenubunda Kavakta, 
Kuşadası köşesi dahilinde Muğlada 

l\larmaranın cenubuşarldsinde lznik 
gölü ch-arında, Sinop rnkmında, Tı-

rabzonda Sürmenede, Antalyada. Ya· 
nartaş yakınında mazot me' cuttu:-. 

Petrol kuyularını niçin 1'€ naxıl iş
letmeliyiz? 

tiuguııkii istatistikler. memleketi· 
mizde 8000 otomobil ile birkaç bin 
tr:ıktoriin Ye motörbotların mevcut 

olduğunu gii teriyor. l' hık sanayj er
babının petrol H" mazot yakarak kul· 
]andığı dahili ihtirak motörlerl ,.e di· 

zeller (29,218) beygire baliğ oluyor. 
(15,245) beygir ku'"·etindeki di7..cller 
de otuz iki şehrin elektrik santralle
rinde elektrik istihsali için kullanıl-

maktadır. 14 milyon nüfusumuzdan, 
ancak üç milyonu elektrik ziyasile 

yaşamakta ve mütebaki 11 milyon nü. 
fusumuz petrol Himbası kullanmak-

tadır. Dütün bu işler için senede on 
milyon liramız yani on senede yüz 

milyon lir.amız d:şarıya gidiyor. llu 
hakikat mÜ\·n~hesinde artık, mevcut 
zengin petrol kuyulnrunızı inkişaf et. 
tirmek zamanı geldiğine kani olmalı
yız. Amerika, inkişafını, Kaliforni-
yadaki petrol kuyularına ziyadesi • 

le medyundur. Biz de petrol kuyu. 
lan işleten memleketlerden sonc!aj 
aletleri ile beraber mütehassıslar ge
tirtmeli ve çalışkan ve scrmavedar 
münevv<>rlerimiz rfe petrol kuy.uları-
na akın ederek hem kendilerini zen
gin etmeye ve hem de memleketimizi 
iktısaden yükS<?ltmeye çah~alıdır. A 
merikanın ilk inkişafında, binlerce 

1 - MalO.llerin ve aileleri efradı
nın doktora., ilaca, doğum ve hasta
neye olan ihtiyaçlarını temin etmek. 

2 - Kimsesiz nıaltlllerle muhtacı 
muavenet olanlann ailelerile beraber 
ikamet, i~~. melbusat gibi ihtiyaçb. 
rını tatmin edebilecek bir yurdun 
(Mallıller sarayı) nın bir an evvel te
sisine çalışmak. 

3 - MalQllere fennin en son terak
kiyatma göre sun•t aza yaptırmak ve 
her sene diğer memleketlerdeki bu 
gibi tekamülatı ta.kip etmek. 

o kitleyi teşkil eden cemaati hareke
te getirmek ile mümkün olabilir. Gc· 
ri bir milletin her sahada yükselmesi 
mutlaka cemiyetin hars heyetini teş
kil eden birkaç münevver ile mümkün 
olabileceğini hiç bir kimse hatırdan 
bile geçiremez. Finleri hepimiz bili
riz, Beyaz zanbaklar memleketini 
okuyan herkes için bu çalı~kan miHe· 
tin hayatı bizim gibi milletlere büyük 
bir örnek olabilir. Finlerin asırlar 
süren esareti muhakkak ki, münev
verlerin el ele vererek bütün Fin 
kitlesini harekete getirmrleri ile ni· 
hayet bulmuştu. 

4 - l\fal\Hiyetleri Avrupadn teda
\'ilerini icap ettiren ma!Ulli':ri ecnebi 
memleketlere gönderınek. 

5 _ Çocuk <f oğma.c;r, hastalık, ce- Geçende, Maarif vekı\leti müzeler 
naze gibi mübrem ihtiyaçlarda maltll- müdürü Hamit Zübeyir bey, geçirdi· 

ak ğimiz kış eski Türk ocağı bina~mda !ere ve kanlarHe ç.ocuklarına n ·ten 
dahi yardım etmek. halk terbiyesine dair vermiş olduğu 

6 - l\fnlQl çocuklarınt meccant konferansları, bir kitap içinde topla-
mekteplere yerleştirmek. ic.ı.bmda Av dı. Hamit beyin bu çok kıymetli ese· 
rupada tahsillerini mümkün kılmak. rinden de anlıyoruz ki, halk terbiye-

7 - Teavün sandığı tesisile malUI- si mesel~!. öyle zaımedHdiğ! kadat 
lere mütekabil kefalet ve maaş cU1.- basit ve az ehemmiyetle kendiliğin
danlarma mukabil asgari faizle ik- den olacak bir iş değildir. Hamit be
razatta bulunarak onları muhtekirle- yin kitabında Finleri görüyor02 .• l\fa. 
rin ellerinden kurtarınak. carlan görüyoruz_ Gayelerinin ta-

8 - Müteşebbis ve ciddi nıaJQllere '"'h'S:kkuku için, ne gibi vasıtalara mü
asgart faizle ticari prensipler hududu raca.at edilmek icap ediyorsa, hepsi. 
dahilinde ikrazatta buJunmali ve on- ............................................... .-........ . 
lnnn teşebbüslerini ciddi ve kafi bir Etabllsman Orozdl • Bak 
alaka ile daima himaye ve bu meyan- BugOn mağazalannın bütün gün 
~a muvaffak olanları berayr takdir açık bulundurulacağını muhterem 
hediyeler ve ikramiyelerle taltif et- mfiıterilerinin nazan ıtblaına arz 
mek. 

eyler. MUdlrlyet 
9 - Ecnebi memleketlerde olduğu .h. k ,. • ................................................. ·-·-· .. . 

gı 1 sa atlıkları derecesine gore ma· tıklan dul ve yetimlerin ha~·atlarını 
lQllere san'at ögv retmek ve oıılan ata- d='·k t k t lt I ı· b l . k lA a ve ayı a ına a ara< un arı 
Jetten kurtarıp faaliyete ge~ırme ' sefaletten kurtaracak kanunla.r nes-
mahll gaziler iş yurdu tesis etmek. rlne çalışmak. :.; 

10 - Henüz arazi alamryan malul
lere azami bir sene zarfında muva
fık yerlerde arazilerinin verilmesini 
kat'i surette temin etmek. 

11 - MalUllerin şiddetli ihtiyaçla
nnı tatmin için ikmali zaruri olan 
kanunlan neşrettirmek. 

12 - MalQJlere meccani tramvay, 
npur, şimendifer, otobüs gibi nakli
yat şirketlerile malUllerin lehine an
laşmak. 

13 - Tramvaylarda 'Ve diğer nakli
yat vesaitinde mahll gazilere otura -
cak yer verilmesini ve bunfann avak
ta kalmamalannı temine çalışmak. 

14 - Harp maltllU oldukları halde 
harp zamanına ait vesaik ve kuyu
datın baıı mahallerde ziyaa uğrama· 
sından dolayı maltlliyetleri makama
tı aidesince tevsik edilmiyenlerin 
haklarının alınması için şayanı kabul 
va.~ıtalan ihzar ve ihdas etmek. 

17 - Mahiller için resmi ve kanuni 
bir giln tayinine çalışmak ve bu giin
de maHUJerin menafiine ve mem1eke-
tin her tarafında rozetler dağıtmak. 

18 - Maltlller menfaatine pul bas
tırmak ve bunları resmt günlerde tel-
graf ve mektuplarla diğer muameleli 
evraka ilsak ettirmek. 

19 - MalQllere ait bikümfo mua
meleler, müsamere, balo, tombala, 
kayık yanşlannda bilO.mum harç ve 
vergilerin alınmamasını temine çalış. 

mak. 
20 - Güzel bir alAmeti farika intihap 
ve bunlan imal ettirerek asli ve f ahıi 
azalara dağıtmak. 

21 _ Avrupaya tetkikat ve memle
ket dahilinde seyahatler tertip eyle-

mek. 

Kızılırmak kenanndcı, mtihlm pet
~1 membaları keşfedilmiştlT. Jeolo
jık tetkikat heniiz nataruamdır. 

9) Trakya: 

Mannarn sahilinde Gelibolunun şi-

genç ve ihtiynrın petrol ve altın ara
mak için garbe koştuklarını hatırlı. 
yalım bu canlı misalin bize de, ciddi 
gayretlerin, hayaya fışkıran petrol 
damnrlannı memleketimizin her kö

şesine se\·kedebilmekJiğimiz için me

dnn te ·ile olmasını burada candan 
temenni ediyoruz. 

llasan Halet 

15 - Malt1l gazilerin cenaze alay
larında ordu efrat ve zabitımı hak
kında cari olan merasimi ifa etmek. 

22 - Cemiyetin nizamnameı:ıini t.a
dil etmek, cemiyetin unvanını (Tiirki· 
ye cümhuriyeti maltll gaziler cemiye
ti umumi merl<ezi) şeklinde tesbit et
mek ve hayrl cemiyetler hakkındaki 
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16 - Ölen harp malQlleriufn bırak- kanunf sıfatın istihsaline çalışmak. 

U eden: Yalnızlıktan sıkılıyordum. lfa- "Lılkin biu diyorlar ki: Alman 111·111· Kuuuetler ı·~ı·n~e 1 TercUme olsaydı? .. Saçma ve gülüncfikirJer::--Üğimianlattım. 
Doaan pıyı yumrukladım. imparatoru ile ceneral Hindenburg 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y~ıl~d~ı~z~ -fe~tlyo~un~uyu~na!_ ~lha nri ~mıyorla~~ Fakat ~r 
Bahçe kapISD açıktı. Jçeri girdim, çi.7,. Nöbetçi kendi kendine söyleni .. ·or- .. -:

1 
ç_eri gel.. dedlnı. Bınıu rusça ne olursa olsun biz inkıl!lp yapaca-

me1erlınl eUme aldım. Nöbetçi lıaJ-<t d " .So) emıştlm. Öyle ya. t• ğ ç 1-•· tt k ğ -a u. k · ıyatro oyna- 17:, arı mem cı\e en ·o ncagrz, hnt· 
uyuyordu. Hücreme çekildikten son- - n.u .• i .e şeytanın da aklı vet- maDtea ... arnmanad "kRJmdamıştı. ta bazı inktlftp taraftarları yakalann-
ra 1-J>ınm sil-...lllerini eski \"azi .. ·"'ı'- l\1 1 " • e ıyor uın • h • d"I na 'l>W ,,c~ mez. u azım benden ne istiyor?_ . • rak apse gır ı er. 

ne baş vuruyorlar; millet efradr, 
münevverler, hükQmet ve en nihayet 
devlet bu gayenin tahakkuku için her 
tUrlü maddi ve mfilu~\i fedakarlık ve 
yardımdan çekinmiyor, ne bahasına 
olursa olsun, behemehal tahakkuk et
tiriliyor. Hatta Macarlar, halk ter
biyesi işini (tam bir de,·let işi) adde
diyorlar. Kitap, sinema, mektep vel• 
hasıl ne gibi \'esait varsa hepsinden 
azami istifade teminine uğraşıyorlar. 

ltalyanlar lıaş'ka, İngilizler baş
ka, Almanlar b~c;ka_ 

Yelhn.sıl millet efradının bize na
zaran çok geniş olan münenerliğine 
rağmen ı;istematik bir mesai sarf edi-
yorlar. ·, 

"' * • .ı 
Bizde halk terbiyesi mffleleı:;I, de

nilebilir ki Gazinin üç sene enel, Js
tanbuldan kalkarak Sam~una, oı-a-. 

dan Sıns, Kayseri tarikilf" Ankanı.
ya \'arışı ile başlar. O zaman Gaziyi 
millete hocalık ederken görüyorduk. 
O vakit ortada bir alfabe meselesi 
vardı. He~kes, her sınıf millet efra
dı bu yeni meseleyi halle davet edil· 
mişti. Du meselenin halli için her. 
tarafta yer yer faaliyetler baş gös
terdi, mektepler açıldı. Hnlk terbiye
si işinde en sarih ve miisbet rolü oy. 
namak vazifesi ile mükellef olan :\fa· 
arir vekflleti bu mektepler için birer 
talimatname hazırladı. 

&nelerin verd!ği tecrübe üzerine 
bunlar üzerinde tadilat yapıldı. Bir 
çok masraflar yaparak, millet halk, 
mlinevver, mualllın, geceyi gündüze 
katarak çalıştılar. l\luhakkak ki, 
memlekette şu iiç sene içinde okuyup 
yazmayı öğrenenlerin adedi hayli 
arttT. Okuyup yazma öğrenince de 
biraz da medeni hnyatı, sıhhi yaşayış 
kaideleri, vatan ve memfoket bilgile
ri üzerinde işlenmek icap ederdi. O 
da yapıldı, okuyup yazmayı öğrenen
lere tfllt bir dersane daha açlldı, ora. 
1arda da bunlar tahakkuk ettirilmeye 
uğraşıldı. 

.. . . 
Bugünün mektep telfıkkfsi basit· 

tir. Mektep, doğrudan doğnıya (ha
yat) kelimesinin mukabilidir. Mekte
bin vazifesi, kendisine ko~anlan, iç· 
timaileştirmekten ibarettir. 

Halbuki dün, mektep, kendisinf 
gelenleri sadece dlnileştiriyor ve bü 
tün gayesini dindar olmayı tahakkul 
ettirmeye tahsis ediyordu. lstibda! 
maar:ifi tama.mile böyle idi. Meşruti· 
yet maarifinin mihveri gene dindar
lıktı ... Mekteplerde ilk okunan ders 
din dersi idi 

Ancak cümhuriyet devri: mektep· 
1eri uhreviyetten kurtardı ,.e dünya• 
ya ve hayata doğru sevketti. 

Onun içindir ki bugünkü mektep 
sadece hayattır. 

Fakat eski mektepçilik sisteminin 
neticesi olarak bugün Anad<'luda ha
lli kırk senedenberi mekt~bi olduğu 
halde henüz içinde imzasını atacak, 

([Jiıtfen sayıfayı ccviriniz) 

gö termeye başlamıştı. Altı süngülü 
askerin arasında hareket ettik. :"olu. 
muz hapishanenin balıçesinden geçi
yordu. 

Bah~e kapısmm hemen yanıbaşın
da bir kalabalrk gördüm. 01'aya yak. 
!aştığımız zaman kalabıılık arasında 
dar ağacını farketmck mümkündU. 
Golbayı asmışlar. ne getirdlm. Bunlar bittikten sonra lşte Kerrnanslq burada, heııı ne gu··zel 

1
- llçerı gel, beniın Yanrmd!\ otur. Bu iptidai miihahase uzun siir-

d i~rden "~ruklanıı, .. n ba'"l d ya nrı: ıktan patlıvoru b. ·· t'" N'·b t • · b · . uvan ,.- " " ~ a- e uyuyor? .• Bana dönerek: " ın, ır şeyler muş u. o e çının tc dılı zamanı 
don. Nöbetçi uyanmıştı. SUkQt etme- - Ya sen niçin du\·an yumrukh- anla.~.ı.. gelmişti. Ayrılırken : 
mi söylUyordu. l\filteakiben bir mülfl.- yordun?.. Nobetçi şaşırdı: - Senin için dua edeceğim! dedi. 
ztm birkaç asker ile hücreme girdiler. Om l ilkt .-_Ben zannediyo. rduın k! """n rusra Korkma. lQ rabuk biter. ...~"'n daha 

Ey büyük nllahım I Golba idnrn 
sehpasında. Dizlerim titrimeye başla. 
dı. Durmıya mecbur oldum. 

uz anını s im. Nöbetçi de- b I n ,; .. -s .. ' 
Ben zAhiren derJn~ uyuyordum. Za- vam ediyo~du: - 1 mıyorsun7 •• dedı. tüfeklerin sesini işitmeden kendini 
blt nöoot~ye kiifredlyordu: '-' k - Ben de zannediyordum ki sen be- cennette bulunsun! 

~· - ı o sa dışarı çıkmrya muvaffak 
- 1t oğlu it bu Almam niçin dışa. olJun mu?.. nı höcreden dışan bıraktım.. Siyaset meydaaına doöru 

n bıraktın?. Biz onu iyice tamdık! Dedim ki: - Sus.. Öyle gürültülü söyleme, Tedrict surette odam aydınlan· 
Almandan bnşkasr değildi!.. _ !Yisi mi sen bu kadar fazla konuştuklamnızı kimse işitmesin. maya başladı. Beş günden beri ilk 

Nöbetçi, mülAziml aptal aptal süz- - Ben burada bekliyeyim. Sizin memle- defa ydcandım. Dir )larça kara ek· 
uk dd U rl soracagınn biraz uyu! anladın mı?.. ketlerden anlat. Biz lşidiyoruz ki Al· melde ray getirdiler. Ilımlara hir 

dtl. sonra m a es nıhlar ze ne Uzun uzun baktı, hakikati anlamı~ ;\ :ı 
y~mln ederek gözünü kapamadrğmı tı. ;. mantar aı?aç talaşından ekmek yapı- dokunmadım. Açlıktan ve susuzluk-

anıattı. S . yorlarmış?" • tan eser hissetmiyordum. 
ıgaralanndan bir tan~ verdik· 

l\lülbf rn de gördüğüne şüphe edi- ten sonra elimi sıkarak: "Ağaç talaşı mükemmel bir gıda- Karşımda duran bir zabit emredi-
''ordu. No'·t.M .. I-..·e di'-'Qrdu ki: s k dır. Hem lezzeti de çok iyidir." yordu: 
" ""'~" " - ana ço teşekkür ederim, dedi. _ Sana yalnız dikkat etmeni tavsi- S hah k "Evet, evet, siz çok kurnaz millet- - Haydi kallnnız, hazırlanmız!., 

- a ·aran lığında.. Mul:him siniz fakat biz cahiliz. Ayagv a kalkmak istedı"ın, f ... kat ye ederim. Eğer kaçacak olursa o- öyle demist· .. h · ·~ 
"' ı ya şup esız şaşırdı be- Deni niçin idam etmek istedikte- dizlerimde kuvvet kalma· mı~tı. üzer·

1
• nun yerine bugün erkenden seni aynı n· de sabah k ı v d : 

• 
1 aran ıgın a kurşuna rini sordu. Cevaben Rus zabitlerinin me baygınlık geliyor ıribı"ydl. nu·· ... m..._ 

noktada ku r una dizerler! dızecekler?.. Şuşkin ne de acul bir d "' "" " 
Niha)et zabit ve askerler gittiler. d 1 y Q sulh yapmak isteme iklerlni benim de mele f~fn bir ağaç parac;sınıt tutunu • 

a. am .. a ~~kin benim )'.erimde sulh taraftarı olarak bıı tarafa geç- tordum. Güny sıcak tebessüwlerini 

- Haydi çabuk olunuz! Kaybede .. 
cek vaktimiz yoktur! Hem o tarafa 
bakmayınız I 
Meydanlıkta müthiş bir zabit ka. 

Jabalığı vardı. Her halde dün salon• 
dakinden çok fazla. 

Knlabalrk1an yalnız di\'nnıharp 
reisini tanıdım, elinde bir dosya çan .. 
tası vardı. Reni meydanda yeni açıl• 
mış bir çukurun yanına götiirdüler. 
Çukurun ön cephesinde yere dikil
miş iki metre tulünde bir ağa~ bula. 
nuyordu. İki elimi arkamdan . sıkıca 
bu ağaca bağladılar. Beyaz mendille 
gözlerimi bağlamak istlyen askeri 
ittim. Denden on adım ilerde 12 
asker dizilmişti.:. ~ sıra diz ç<ikmUş. 

fBit~di~ 
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Ynnanistanda Balkan Birliği Son telgrafla~ En ı Gilniln Muhtırası 
T~rkce Ve meclı·s,· Sehrimiz- - 2 

inci la),fadan devam- Büvük . -
u K 1 b rı sta 'J Takvim- Perşembe 29 Teşrinievvtl ' ' k B J O uncu ay 193 l. 15 Cemu:lyülAhır J350 Türkiye de T oplanaca ı- ayramımız Senenin geçen günleri: 302 kalın günler. 

l Baş makalemizden mabaat ( Üsttarafı 1 inci sa~ıfamızda ] isyan eden halk Jug [ Ost tarafı ı lncl S&)'ıfada] 63. 1 
Dana bu sözleri söyliyen M. Ya- buı 'çtJ'ma da memleketimizde )apı- Jiz bayrağını yırtmılil d6nllmUnli tes'id ederken, batan GUne,-Doğuşu: 6•21 ; Batışı. 17•1 

- Y Namaz vakitleri- Sabah: 4,5~ sonidis bizzat Karadeniz sahillerinde, lacaktır. Jçtlmaın şehrimizde ''eya Atina, 27 (Husust) - Kıbrı!!tan osmanh imparatorluğunun Türk Qıı-Je; 
11158

: ikindi 
14155

; Aktım: 17,ıı. Gi.resunda, doğmuş, 'l'ürldyede bil- Edirnede olması muhtemeldlr. Bu gelen son mallımata göre lngllfzler milletine g6ıterdiği istikbali, Y:m 
18

,
49

, imsak: 
4
•
41 yUmilş. Tlirklyede tahsilini ikmal hu u ta kat'f kararı konferans reisi i:,,yan mürettibi olmak töhmetilc tev- ge,.tiği yolları, ve mukadder is· ,. h r ... 

• Hava - Dünıı.ü araret ıazırıı) ;p etmiş, Şuayyip bey merhumun Jdn· Hasan bey verecektir. flk ettikleri Kıbrıs metropolidi ile tikameti daha vuzuhla, daha B ·· d aıo• 
..... muallimi olduğu sıralarda hukuJ, d k f t k·1· • l t ·1 M ı•A (asgari) 19.• ugün ruzgar po~rız an 
.n• Toplanma n. on eran ça e ı ı rum mebus arını ayyare ı e a \oA" b k b' fuk l d t ıcdil esecek, h&\'a bulutlu olacaknr. 
mektebinden şehadetname al mı bir knrarlnştırılan Uç komitenin de mec- ya nef etmi !erdir. Bunun üurine orra ır u a tın a ıeyre • 
nttır. Adeta bir türkten hiç farkı 11 le aynı tnrihte, 20 kanunu anide .Kıbna asiler:i Kırın~a metrepolidini mek mümkündür. 
edllmlyecek derecede 'l'ürkçcyı buglin toı>lnnması ı,aran verilmiştir. ' kendilerine reis intihap etmifler ve imparatorluk biltlln faaliyeti, 
bile fnsih olarak konu u)or. Yalnız üçUncU Dalknn konreran ı te ri- hlikıimet direşine yürüyerek tevkif blıtOn kudretini sadece kendi 
göylerıken arabi ve farisl ke1imelcri nie\\elln ilk günlerinde toplunacuk edlleıt mevkufların iadesini istemit- aarayı, kendi tanı, ıerefi için 
n terkipleri türklerden daha fazla ,.c l:i te rini<w·\elde islcı·ini hltirmi lerdir. lngifü nli~rhu talebi redde· kullanan bir kablettarih zahifesi 
kullanıyor. olacaktır. lfonferan ın toplanacağı dince askeri kordonu yarmışlar, hü-

1\t. Yasonidisin nrdiği iznhnttnn memleket (Balkan haftası) tezahü- kumet dairesine girmişler, İngiliz idi. Bu zabife milletleri yutarak, 
sonra türkçe Jisanmın Yunani tan- rntı tertip otmck mcchurlyctir.dc ol- bayrağını indirerek yırtmışlaJ·dır, Bu- milletleri ezerek onların ıuurla· 
daki bugünkü mcvkiinin hakil-atcn mı)acııktır. lçtimam Scliinik, IlüJ,reş nun üzerine lng-iliz kuvvetleri met- rım paramparça ederek onları 
bizim tahminlerirnizden çok fazla ,.e ve)a Ikılgratt.a olma ı muhtemeldir. repolit de dahil olduğu halde 50 ki i- birer alil uzviyet haline koyar, 
~fniş olduğuna k~naat getirdim. Diğ~r Milli gruplar, liçUncli konf ernnsta yi t~vkif ve ~efaini harbiyeye götür- bu alil uzviyetleri midesinde 
taraftan Yunanistanda kaldığım hır görü ilime ini ı terlikleri nıc cleleri müşlerdir. Lefkoşede bu hadiseler eritirdi. imparatorluk,kısaca ken· 
ikaç gün ~arfmdaki müşahedatım he- ictimadan üç ay enete kadar riyase· cereyan ederken Amohostoda ahali 
nim bu kanaatimi zflfa dü iirmck te bildireceklerdir. Dirlik rei i kon- Jngilizlere hücum ederek mc,·kufla- di hayata için milletleri en fena 
f:Ö) le dursun, bilakis teyit 'e tak\ İ· f eranstan üç ay e\'Yel bir ~çtiın:ı daha nn salıverilmesini istemişler ,.e mü- ıekildo istismar edea vasıta idi. 
y~ etti. Pl\ra bozdurmak, gazete al· )npncnktır. sademeye tutuşmu:.lardır. Ahaliden Tllrk, bu imparatorluk istismarı· 
mak, yahut traş olmak gibi vesiJ_eı.er Dlin memleh:etlerine giden Yugos- 4 kişi maktul düşmüştür. nın en bilytık derdini çeken onun 
il• uğradığım dükkanlann ekscrı m- ]a,)a murahhaslarından dol.tor M. Kıbns asileri İngili:ılerle çete mu- sırtında açtığı yaraları hali taşı
.el• ',t'ürkçe bilen Yunanlılara tesadüf Pop0 ,;ç bir muharririmiıe df'miştir harebe i yapmak fçln dağlara çekil-
ettim. ki: mlşlerdir. V:ızi~t!t ''nhamet kesbet. yan millettir. Memleketin her 

Hele Türkler Atinaya gicfcrlerkcn - l ·tanbuldan gayet iri intibalar- mektedir. bucağında imparatorluğun elile 
Pire limanına çıkıp ta biraz etrafını la ayrılı) oruz. Gazj Hnzretlerlnln Londar, 2:1 (A.A) - Kıbns valisi- kazılmıı bir çukur, her kö~uinde 
dola§mca kendilerini b.mirin eski tevcccilhlcrinden çok mütehassisiz. nln gönderdiği bir telgraftan anla1Jıl· imparatorluk devrinin vlicuda 
kMdon boyunda imiş zannedıyorlar. Nutukları hakkındaki hissiyatımm riığına f,?Öre şehirlerde vaziyet açık- getirdij'i bir harabe hail mev-
.Aradaki müşabehet o kadar büyük- özle ifade etmek imkfın'<ızdır. BÜ· tan açığa daha İ) i biı· şekf ]almıştır. cuttur. 
tür. Yolların, kaldınınlarm, diik· )tik relslnizin söyledikleri Ilalkanlı· Lefkoşede dükkan ,.e mağazalara-
kanların şeklinden başka burada do. lnnn idealidir. Kendilerinin Balkan çılmıştır. Kyrinia J>eskoposu dün reç BütOn bunlardan ıonra impa· 
]&f<"ln ,.e ~alışan insanlar tanıamile birliğine alakadar olmalan bizim ka.- vakıt tevkif edilmiştir. Yapılan muh· ratorluk aon yUz ıenedir hakiki 
Türklere kendi memleketlerini hatır· naatimizi çok kU\vetlendirdi. Ye bi. telif mitinglerde iki komünist tevkif hüviyetini göstermit yaı•mak 
]atıyorlar. Burada adım ba ında ze yeni bir ku,·vet verdi, olunmuştur. için Türk milletini yabancıların 
Türkçe bilen, Türkı-e konuşan insan- Türkiyede gördüğümüz emsalsiz Köylerden birinde asker taarruza k k k 

~ istismarına peı eş çe me te Jnra tesadüf ediliyor, misafirpenerliğe çoli müte ekkiriz. uğramış, faknt mutaarnzlar püık\i~ 

Yunanüıtam gördükten, etrafını 
bı..ı~ dolaştıktan sonra öğrendik ki 
burada iki türlü Atina vardır: Biri 
eski Yunanistan Atinası; ötel,i Tür
Jdyeden muhaceret suretile gltmis O· 

lan rumların teşkil ettikleri yeni A
tinadır. 

lkinci konferan ın me ai inden tülmil,,lerdir. zerre kadar tereddüt etmemiş 
memnun olmak lazımdır. Bazı mem- Sivil ahaliden şimdiye kadar dört kendi miskin haşmetini kurumak 
leketlerle aramızda olan ihtilitf üy- kişi ölmüş, otuz bir kişi yaralanmı~ için Türk milletiniQ müstemleke 
le kolayca ,.e bir kalemde halledilel>i- tır. Polisin zayıatı 35 yaralıdan iba- cemaah haline girmesini muahe· 
lecek değildir. Arnavutlarla ara- rettir. 
mızdaki akıılliyetler meselesı de üçiin Londra, Z1 (A.A) - Lıbrısta yeni delerle filen kabul etmiştir. im· 
eli konferans~'\ intaç edilecektir.,, den bir takını iiargaplıklın olntui- paratorluğun ıon eseri Severdi. 

Sekiz, dokuz ilene ev,·el bir Atina 
şehri vardı. Bir de ondan ayrı Pire 
limanı vardr. Pire. ile Atina ara ında 
üç çeyrek, bir saat kadar bir me a
f e bulunuyordu. TürkiJedcn giden 
mübadil rumların iskfınlnrı icın Ati-

Yunan başmurahha ı M. Papnnas. tqr. lngiliz komiserliği bin-.sma 1'ü- imparatorluk •e•erl yaptı COmhu· 
tas) o da unlnn söylemiştir: cum ederek bayrağı yırtmışlardır. riyet TOrk milletine yeni ~ir ufuk 

- Gazi Jlnzretleri derin ,.e f ev. 1Ju ıisiler Kyrh1ia pe:;;koposunun ida· 
k 1 · ı·•· bU artı imparatorluk esaretti. Cum-lmlfıde bir i ·nn rnvvetıne ma '" • resi altında bulunmaktadır. r 

na.nın etrafına muhacır mahallelerin
den mürekkep yeni bir Atinn şehri, 
Kezalik Pirenin bir tarafına gt:ne 
muhacır mahallelerinden mUrel,kcp 
yeni bir Pire kasabası ilfı,e olunmuş. 
Bu yenj Atına ile yeni Pire mahalle
leri eski Atlnaya, ve eski Pireye o 
kadar \'Üs'at ,·ermiş ki Pire He Atı-

~ük bir ~1hsirettir. 1utlak bir ~mi. Atina, Z1 (A.A) _ M. \·enizelos huriyet istiklal. Bu saadeti biz 
miyet ve yük ek bir mefkure sahi- ile 1\1 • .Michalacopul08, lnglliz sefiri- söz olarak edğil uzun bir tarihin 
bidirler. Demir bir iradeye malik ol. ni ziyaret etmişlerdir. ve uıun mücadelelerin hulasası 
dukları derhal hissediliror. Hu z.i) aretlerfn Kıbns hAdiselerl· olarak zikrediyoruz. 

Türkiye climhuriyeti reisi sadece ne mUtealUk olduğu tahmin edilmek-
Türkiy~ hül iımeti isin değil. hütün tedir. Ecza~ılar cemiyetinin içtimaı 
Ball\anlar iç.in bUyUk bir şeftir. Ga- ---------------
zi fazretlerinin mesaimize karşı ala- Masonluk aleyhinde Türki11e Eczacılar CemiyetindC'n: 
kadar olduklarını görmekle hnsıl o- Cemiyetimizin fevkalAde heyeti U· 
lnn memnuniyetimiz !;Ok biiyüktür. lzmlrli gençler bir cemlret mumiyesi 3 • 11 • 931 aalı aıünii ~ant 

Kendilerinin bütün Balkan hUk~· tetkil ediyorlar 2 de C. H. F. Beyoihı kııza merkezi 
na şimdi bUyük bir şehir halini al
mıştır. Gene aynı suretle vaı.tile Pi
renin biraz daha ilerisindeki sahilde 
olan eski Falerna yeni inşa olunan 
binalar ile genişliyerek ..Atinanın de
niz !\ahilinde hüyUk bir mahnllec:i ol

muştur. Dundan dolayı eskiden Ati
na ile Pfre ve Falernanın nüfusu a
zami beş yUz bin kf iden ftibaı·et 
.iken şimdiki yeni Atına, yent Pire, 
yeni Falerna ile büyümüş olan lıüyiik 
.Atina şehrinin nüfusu bir milyonu 
bulmu~tur. 

metleri reislerine gönderdikleri tel- lz.mir, 28 (Vakıt) - Mahmut E- salonunda toplanacaktır. Umu~ aza 
graflnr gayemi7. olan Balkan hirli~i- sat ])ey masonluk aleyhindeki neşri-

yatına devam etmektedir. Burada ne bizi bir kat daha yaklaştırmı~tır. 
lkinci Balkan konferansının muvaf- altmış kadar genç masonluk cere
fakıyetle neticelendiğini söylenıekle yanlnrile müc.adele için bir cemiyet 

kurmıya tesebbUs etmişler ,.e hükd-yanılmadığımı zannediyorum. :\le.s'ut • 
neticeler günden güne göriileccktir. mete bel an namelerini vermişlerdir. 

Yarın sabah (busabah) memleke
timize dönm k üzere hareket etmek 
i tiyorcluk. Fakat, cümhudyet bay. 
ramı re mı geçidinde bulunmak n 
hu münasebetle yapılacak kabul res
mine iştirak etmek fırsatını kaçır· 
mak i:stemediğimizden hareketimizi 
öğleden sonraya tehir ettik. Ji"abul 
resminde Yunan murahhaslarının 

hepsi bulunacak1ır. lstanhulun hü
kumet erkanına bayram giinünde te
mennilerimizi ve tebriklerimizi arzet· 
mek bizim için hem bir vazire, hem 
de bir ze\ k olacaktır. 

Yunanistanda Türkiyeden gitml 
olan muhacır rumlar yeniden yaprl
:nuş olan mahalelere (:kseriya a} nı 
şehre Yeya kasabaya yerleşmiş ola· 
cak ki bu maha11elerin isimlerine 
(lzmir), (yeni Manisa), (Yeni J{n a
ba) gibi isimler nrilmifJ. Du uret. 
le Yunanistanda yeni yapılmış ma
hallelerinin heyeti mecmuası adctn --------------
Yunanistana 'J'ürkiyenin kücülmüş BONO 
yor. -,.. 
\>ir parçası sıkıştırılmış hissini yeri· ~-- ....,. 

.Alelune.t ~UH G:ıyrı miıbadil bonoları ilıerine mua- ı 
mele yapılır Balık"Pazarı 1aksudiye 

m~.htar~ık. Yapacak adamı buluıımı~'nn han • ~o 35 
koylerı~ız v.ardır, • MEHMET DERViŞ -· 

Yenı nesıl, bilhassa ciimhurivet 1 
ekt 1 · d . ,, rtihal m ~ erın e cUmhurıyet güne inin .. .. . 

ışığı ile ~ılanan nesil muhakkak ki, 
1 
Ehrmcn~k ~O!Uta 

1
mUkduru Rkemzı IlBe· 

•ugUnün mektep ~.1,.kk' . y n emşıresı, r a ayma amı n-
K: el ısıne U,}gun . . AzI R' s 

olarak '-'eti<ri ... ·or fakat d ha bc),n teyzesi, mühı m ıza ait 
" -s·.1 , oıı an e\ \'el- . . 

İriler hemen hem.an d L'l' k' Beyın annesi Va fıye hanım Kırka · , ... ene ı ır ı, na. w 

sıl doğdularsa öyle kalmısl d gaçta Yefnt etmiştir. Merhumeye 
Diz, yeni bir Türkiye ~ ::r~~ğu- mağfiret diler, ailesine sabır dfleriz. 

muza göre, sade yenilerden i tifnde nimelidır, onn nasıl bir veçhe ve isti
deiil, eskileri de, yeniler derecesln- kamet vermeli>·iz? 
d' cUmhuriyetln parlak J§Tklarile ay- Birkaç ay $Üren son Anıt.dolu se· 
cbnlatmak mecburiye~indeyiz. Ynsatımin bana bt. hıısu:ıta. Yerdiği 

Her memlekette layık ol<luğu ka- Idiir le in· ıbalan kıım.ea anla taca· 
dar allka Ye ehemmiyete rnazhnr o- jun. 
laa laaJk terblYeıri işi bizde nasıl yil .'Fala~ MuJ.ıtar 

Bulgar hUkOmeti memur ma., 
••laranı tekrer indiriyor 
Sofya, 27 (A.A) -- (Balkan 

muhabiri mahıuıumuzdan) Bul .. 
gar hükürneti memur maaşların· 
da yapacağı tenkıbata dair ye· 
ni bir kanun projesi hazırlamış
tır. Kanun meclisten geçerek 

ikinci teşrinin birinci gUnOoden 

itibaren mevkii tatbika konacak· 

br. Projeye göre 1000 levaya 
(bizim paramızla bir Türk lirası 
64 Bulgar levasıdır) kadar maaı 
alanlardan tenlnbat yapılmıya· 
caktır. 1000 levadan 2000 le•a

ya kadar maaş alanlardan yUz
de iki, 2000 den 4000 ne kadar 

maaı alanlardan yüzde dört, 4000 
den 6500 e kadar maaı alanlar· 

dan yüzde yedi, 6500 den 10,000 
e kadar maaş alanlardan yüzde 

on ve 10,000 den yukarı ıııaaı
lardan ise yüzde on iki kesile
cektir. 

Tekaüt maaılarında 1000 leva
ya kadar tenkihat yapılmıyıcak 
1000 den 2000 e kadar yüzde llç, 

2000 den 3000 e kadar yüzde S, 
3000 den 4000 e kadar yOzde 7 
Dört bipden fazla maaı alanlar· 

dan yOıde 10 keıilecektir. 
Ham aıalfillerinin telı.ıd~clivele-

yı muhteremenin teşrifleri rica olu • 
nur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - Heyetf idare raporu. 
2 - Nizamnamenin birinci madde&i 

nin tadili. (*) 

3 - Hesap müfettişleri raporu. 
4 - İdare heyeti ,.e hesap müfet

tişleri intihabı. 

5 - Serbest me,·zular. 

("') NizamnamenJn blrlne.I madde. 
sinin tadili teklif edilen ~kli ı:wdur. 

Madde 1 - C'Amfyetin fsnıi (Tür
kiye ecza.ne ve Jiboratuvar ı::ahfpleri 
cemiyeti) olup merkezi İstanbuldur. 

cumhuriyet bayramı şerefine 

Bu gece sıtbaha kadar Kadıköy Süreyya 
yalonlannda muhiefem balo. HimJyei 
etfıl menfaatine büyük trmbala; bir çok 
eğlenceler. 

:e::;:::z es 1 , www 

rl kesilmiyecektir. 

M. Lavel M. Borahı Parlae 
davet etmı, 

VatİDilon, 28 (A.A) - Hari
ciye nezareti yüksek memurları 
M. Lavalin Vaşingtonda başla
nan mllkAlemclere devam etmek 

üıre M. Hooveri Parisc davet 

ettiğine dair şayi olan haber 

hakkıpda biç bir malumatları ol
madığını söylemektedirler. 

Bununla beraber M. Lavalin 

M. Boraba Parise ielmesini 
teklif ettiği M. Borahın da bu 

hu.uıu ciddi ıiırette diitllııecej'i· 
ni taylediji muhakkak ıddodil
mekteclir. 

Son keşif 
Edison ölmeden enrel 

sun 'i lastiği de 
keşfetmişti 

Büvük muhteri Edisonun ölmede' 
eV\·eı ~un'i lastik imal etmeye muvaf• 
fak olduğu anlaşılıyor. Edison ölii .. 
yatağında iken bu ihtirama alt sof 
işleri de tckmillcmiş, ve en büyük t 
serlerinden birini bitirdikten ao11rt. 
gözlerini yummu~tur, 

Edison hayatının son on iki sellf' 
sini, bu sun'i Jastik icadı nıe!eletf111 

hasretmişti. Onun buluşları üzeri•' 
de tecrübeler yapılıyor ve son netief' 

Ier bekleniyordu. Büyük muhteri to• 
tecrübelerin mU\·affakıyetle niha1' .. 
Jendiğlnl görmeden ve duy.nıadan bll 

hayafa veda etti. Tecrilbeleri yap•: 
iki mütefennin gece gündüz çaltprt 
ona ölümünden enel neticerı h•"'' 
vermek istedikleri halde buna muvaf• 
fak olamamışlardır. 

Bununla beraber, Edlsonıın tecrt 
heleri yapım iki mua,•ininin YerdiJdf' 

rı mahlmnta göre, kendileri labort' 
tuvarda çalışıyorken Edisonun kafr 
sı da onlarla beraber çalıştıtını Jılf' 
sediyorlnrdı. 

Muavinler. müjdeyi madam E~ 
son{l getirdikleri zaman Edlso111J 
kendi i, son dakikalarını ya~ıyor 1' 
hareket it b'r hnlde bulunuyor~u • .J 

Fakat Edisonun kanst. miiJd~ 
aldıktan ıs?nra ~~casının bu ıniijıl Si 
almadan olme ını ·teınemış, on"-' 
için onuıt yapına gelmiş, Ye koluıt 
iizerine Mars zod ına göre darbl 
ı~rle n1üjdeyi haber vcrmi~tir. 

Bu münase~tle verHen mnltıııt'° 
tın en şayanı hayret noktası, E~ie' 
nun ihtiraile me gul olan mua•·nt1" 
rin aöylcdikleri sözlerdir. 

Bunların anlatışına gör~ kendi1r 

ri lf~boratuardıı ~~~ı~ıy~rken. ~un!_'!, 
Edlsonun gönderdıgı bır (Fıkır mır· 
cesl) hissetmişler, ve hu fikir mevef' 
sinin verdiği telkine göre hareket.' 

derek son tecrübelerini ikmal etldif 

lcr! f 
Edisonun bu son, fakat Ameril' 

f .... , için son ,.e 'Pek ntUhlm olan keş ı 

sırlarını mUteveffanın kendisi t1• 

başlıca muavinlerinden başka ı:dl~ 
nun bir gün tesadüfen rasgeldigl iıv 
çocuktan başka bir kim e lıilmiY"f 
Etlison, bu iki çocu~a ifp e~memel• 
için yemin ettir~ti~. bunlar da ~·enı~ 
etmiş ve onun ıçın aırlarrn hıri 
sızmamıştır. • it. 

Edisonu bu ihtiraa se,·kcden nrf' -
Amerikanın lastik i tihsal edememe 
ve lastik i~in bafka memleketi•" 
muhtaç olmasıdır. 

Edi on, bu ihtiyacı bertar.f ; 
ntel< için on iki ıtene binlere~ t.crUlll 
yapmış fakat ancak son günlerde i~ 
müsbet neticeye v dıfınl\ kani " 

ve .adın aı 
mütebassııı 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. lstaabul: 2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
D•hllT hestahkler1 mublhaa••".., 

Sıra numarası beklememek I• 
yorlar, kabineye müracaatla ''~ 
telefonla randevu saati almalıdırl•, 

Cumadan maada her gün öfleclt 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar it~ 
bulda Divanyolunda 118 numaralı il 
susi kabinesinde dahiU hastatıld~ 
mu&yene ve tedavi eder. Telefon: 
~-1~ 
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[ Mahkeme ve icra Hlnları , Operatör• ' Devlet Demlryolları ııanıarı j 
I ataııbuı malıkemd aaliye birinci 

ticaret daireal.nden: 
lstanbul birinci iflas menıurlu- c Dr. Akif Tevfik · 

Haydarpaııt Mağaıaıında mevcut takriben 1500 adet vasati 
200 Kg. hacmi istiabiıindeki eski saç bidonlarla müstamel vaıon 
muşambaaından hasıl olan takriben 1500 Kg. yelkenbezi bilmil• 
zavcde ısatılacakbr. Müzayede 3 Teşrinisani 31 tarihine müsadif 
l!l&h gllnfi saat 14 de icra kılınacakhr. Talip olanlann mallan 
her gUn görebilecekleri ve yevmi n:ıUzayedede mağazaya mUra .. 

Madenci Ahmet Selim ve mühendis 
Hüeeyin Naci B. lerin sahip olduklarr 

umadan maada 10-17 Yere batan Or-
ğundan: han B. apartımanında hastalannı kabul 

Müflis Gaston Hafter ve Jak eder. Tel. 20327 
Hafterin tahkiki düyun muamelesi Ameliyatlarını beş senedenberi Sağ-
hitam bulmuş ve alacaklar sıra def. lık Yurdunda yapar. Akşamları Bos-J tanbul bağlama limanma mensup 

Gazal vapuru Karadenizde Kilimli 
mevkiinde lstanbul Varma limanı için 
kömür hamule.sile 19 - 10 - 931 ta
rihinde hareket ettikten sonra esna
yı seferde zuhur eden büyük fırtına
da gemi ve hamuleyi garktan kurtar
mak maksadile uğradığı zararlar 
hakkında denizticaret kanununun 
1063 üncü maddesine tevfikan tanzim 
kdrnan rapor ile gemi jurnal def teri
ne sureti ve gemi adamlannın isimle
ri yazılı cetvel mahkememize veril
miş n gemi adamları i tima kılına
rak raporun tasdiki Gazal kaptanı 

tarafından talep edilmi§ olmasına 
roebni işbu hususun tetkiki 31 - )0 
- 931 t<trihine müsadif cumartesi gü
nü saat 14 te takakrrür etmiş oldu
tunrlan gemj 'lreya Yük ile alAkadar 
olnn n hasardan zararh herkeg ra
por alınrrken asaleten veya vekAle
ten hazır bulunabilecekleri knnunu 
mezkurun 1065 inci maddel!hıe ~yfJ. 
kan ilan olunur. 

teri tanzim ,.e alacaklıların nazarı tancı Yazmacı S No. B hanesindedir. 
tetkikine vazedilmiş olduğundan ikin-• Tel. Erenköy : 37 • 
ci alacaklılar toplanması için tayin --------------

lstanbul dördüncü i.cr mnemurlu· 
6ımdan: 

Tamamma (1500) lira krymet tak
dir edilen Üskijdarda l\Jehmet paşa 
mahalle inin atik medrese cedit Eş
ref ıı.at sokağında cedit 21 numara. 
lı maa bahçe ahşap hanenin tamamı 
l\çık attırmıya vazedilmiş olup 19 
~ rinisani 931 tarihinde şartnamesi 
d•vanhaneye talik edilerek 7 K. evvel 
e:u tarihine müsadif pazartesi günü 
~at 14 ten 16 ya kadar Istanbul dör
dlincü icra dairesinde açık arttırma 
ıuretile satılacaktır. 

Arttırmıya iştirak için yüzde ye
di teminat akçesi alınır. Müternkim 
Vergi, belediye, vakıf icaresi müş
teriye aittitr. Haklan tapu sicilleri
Je sabit olmıyan ipotekli alacaklılar 
il dffer ılllidımınm ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklannı ve husu
liJe faiz ve masarite dair olan iddia· 
lannt l1ft.n tarihinden itibaren (29) 
gUn iç.inde evrakı mil.sbltelerilc bildir 
melerl lhımdır. Akeı halde hakları 
tapu ieillerile ısabit olmryanlar a. 
tı§ bedelinin payJaşmaSJndan hııriç 
ikalırlu.r. AlakadarJarm icra ve ifJas 
kanununun lltt uncu maddesi hükmü
ne göre tev!iki hareket etmeleri n 
daha fazla maltımat almak istiyenle
rin 930 - 637 dosya numaraflile me. 
murfy~imiıo mürataatJerj illtn olu
nur. (1931) 

lıtanbul ' U11elJ fera me11wrluğun
dan: 
Tamamına (21,500) lira kıymet tak

dir edilen Beyoğlunda atik Kamer 
hatun cedit Hüseyin ata mahalleal
ııin Saksı ve Pire Mehmet l!lokaklan-
11a nazır atik 4, 6 cedit 14, 16 numa,. 
nlarla murakkam iki bap kargir ha
Jtenin tamamı: 

Ve gene tamaınma ( 21,932) lira 
ktYlll(!t takdir edilen Galatada Yeca. 
mi maha1lesinin Perşembe paıan o
lrnğmda 53, 5:l, 57 No. h tahtında ma
ğazalnn ve fevkindeki k ti d a ar 1\ oda-
Jan ve fr mU temllAtı bulunan Ma. 

ol~nun 21 - 11 - 931 cumartesi gii- ı 3. K. o. Sa. Al. Ko. dan ı 
nü saat 14 te alacaklıların Sultan- -
ahmette vaki adliye sarayında ikinci III. K. O. kıtaat hayvanatı ihtiyacı 
katta birinci iflas dairesi toplanma için yulaf kapalı zarfla münakasaya 
salonunda hazır bulunmaları ilan o- konmuştur. ihalesi 7 - 11 - 931 salı 
lunur. günü saat 15 te Fındıklıda III. K. o, 

MU~~y~de .n~ sataş Sa. Al. Kom. nunda yapılacaktır. 
1931 bınncı teşrının otuzuncu C,!-l- Taliplerin artna ·n1• almak ve mü-

.. .. b h w mesı 
ma gun~ sa a sa.at 10 da Beyoglun- nııkasaya iştirak etmek iizere yevmi 
da Taksımde Ayaspaşada HRyırh a - ihaleden evcl teminat \·e teklif mek
partımanmın 7 inci dairesinde mev- tuplarile Kom. numuza müracaatla
cut gayet kıymettar ve nadide eşya. rı. (429) (3123) 
lardan bir kısmı apartıman tebdili * * * 
münasebetile müzayede suretile sa- . 
trlacaktır. Lüi Kenı: usulü okside .. Çata le~ Müt. Mv. k.ii içı~ benzin 
yaldııh ve oymah gayet ıniiıeyyen munaka~aı aleniye usuhle mub:yaa e-

d J taklnll modern dilecektır. İhalesi s - 11 - 9.n pa-maa per e aa on - .. .. . 
Ye turne meşe nıl'acından mamul ga- zar gunu saat 15 te .Kom. da ıcra ~ı~ 
yet nefis kübik yemek oda takımı, hnacaktır. Taliplerin .şa.rtnamesını 
moza) ık işlenmiş Ram işi Türk sal o- nJmnk ,.e münakasaya ıştırak. etmek 
nu maa paravan, mahon ağacından liıere Kom. a müracaatları. (4.,9) 
yapılmış modern direktm'ar usulü (32-17) 
muht.efem gayet güzel lTatak oda ta- • • • . . 
kımt, salona ait nadide eşyalar. Ha- 111. K. O. kıtaat hayvanatı ıhtıya-
kikl Bohem~'tl kbe ye sürahiler, fe- cı için arpa l<apaJı zarfla münakasaya 
vir, Beykoz, saksonya ve Şam vazo- konmuştur. İhalesi '1 - 11 - 931 sa
ladı renkli kristal ve kübik avize- lı günü saat 16 da Frndıkhda Ill. K. . ' 
Jer, Çin ve Japon duvar hLhaklan, O. Sa. Al. Kom. nunda yapılacaıdır 
fantezi kadife berjer koltuk ve per- Taliplerin şartanıneyi almak ve müna
deler, kristal şampanya ve dondur- kasaya iştirak edeceklerin yevmi iha-
ma takımları, Venesiya aynaları, leden evel teklif ve teminat mektup-
portmantolar, perdeler, kavukluk- larile Kom. numuza ıniiracaatları. 
Jar, kıymettar tablolar, oyun masası, (428) (3122) 
hasır koltuklar, elektrik aspiratör, • * • 
gümüşlü kristal nargile, divan seh- Hava kıtaatının ihtiyacı için bin 
palar, pirinç manga], şamdanlar, kilo tartar dört baskü!Üıı :!l - 10 -
koltuklar ve saire eşyalar. Hemedan, 9~1 cumartesi günii saat 15,30 da ko
Tebriz, Beluc Sine halıları. Pey SÜ· misyonumuzda aleni ıniinakasa ile iha
renlerden 100 de 25 teminat a1rnır. lesi icra edilecektir. Taliplerin şart-

lstanbul aslly~ malıkemPsi Üçün- nameyi almak Ye miinakasaya iştirak 
cü lıukulr drJiresinden: etmek üzere Fındıklıda 3. K O. SA. 

Şişlide llalbkıir Gazi caddesinde AL. J{OM. nunn müracaatları. (413) 
300 numarah l\lari apa l'tımanınrn ı (304R) 

11umarasmda sakin })arlyös Arditi • • • 
efendi aleyhine açtığı ihtar Ye bo- lstnntrnl askeri l•ıtaat ve müessc· 
şanına ve nafaka davasmn alt al"ZU· sııh yem ve erzak ve ekmek nakliyatı 
hal surot!nin kendisine tebliği için lıeş bin 1irahk nakliyat paz:ırlıgı 4-
milbaşiri \·nsıtaııile mnhalline gönde- 11 - 931 tnrih ~nrşnmba giinii saat 
rilmiı iıse de mumaileyhin üç sene on beşte yapılncaktTr. Taliplerin şart
evvel mez~ur mahaldeq çıktığı rn nameyi nlmak üzere her gün ve ilın· 
halen nerede bulunduğu malum ol- leye iştirak etmek Uıere de yevmi 
madığı m~şruhatile bil:itebli* iade muayyende teminntlarile 3. l{, O. Sa· 
kılınmasınn hinaen bir ar zarfında tın alma ı,omis~onuna müracaatleri. 
arzuhal suretine cevap ,·ermek iizere (496 (~1!)-' 
ilünen tebligat icrasına karar ,·eril- * * * 
miş ve arzuhal sureti mahkeme clh:an
hanesine tftlik kılınmış olduğundan 
keyfiyet mumaileyh Ilariyos Arditı 
efendiye ilanen tebliğ olunur (l9:IO) 

) :):.t. ,,, 

lstanbul birinci iflas nı~murlu
i}undarı.· 

MUflis Nikola Nikidis ve şeriki 

nr. I\. o ye kıtaatı ihtiyafı için 
çay pnzarhkln mübayna edilr.celdir. 
lhnlesi !} - 11 - 9:U tarih salı güııil 
saat 14 te :ı. J{, O. sa tın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak üzere her gi.in iha· 
Jeye iştirak edeceklerin de H''mi mıı
ayyende komi yonumuza miiracal\t
leri .(499) (:119~) 

* * • 

şirketinin tahkiki düyun muamelesi 
hitam bulmuş ve alacaklar sıra def
teri ve alacaklıların nazarı tetl-ikine 
vazedilmiş o1duğundan ikinci alacak· 
Jılıır toplanması için tayiıı olunan 
21 - 11 - 931 cumartesi günü saat 
13 te alacaklılann Sultanahn'retto va
ki adliye sarayında ikinci !catb. bi. 
rinci ifltıs dairesi toplanma salonun
da hazrr bulunmahu-ı 11:\n olunur. rlkyan hanm111 tamamı bu kere açık 

artbrnuya vazedilmiş olup 19-11 _ --------------

tarihinde oartnameled . divanhan•ye ~ V J.\ K 1T11 n ~ 
talik tıdiler~k 3 - 12 - 931 tarihine lll T-r •• 

Tophane ye Selimin~ fınnlnrı i~in 
alınacak olan :~:ıo bin kilo odunun 
pazarlığı 1 - 11 - 931 pazar günü sa· 
at 1;;;5 te yapılacaktır. lz..ı.hat al· 
mak istlyenlerin her gün taliplerin 
valt.tı muayyeninde III. K. ü. Sa. 
Al. Kom. müracaatleri. (49:)} (3:517) 

müııadi! P<rıı<mbe günü. ~t. 1C ten ~l Kuçük ı·ıal\ nları 
16 ya kadar lsUınbul 4 uncu ıera dai- . 
resinde açık arrttırma suretile satı- f JOdefası yüz kuruştur ~ 
Iacaktır. ~111 abrlka•ı ınUstahzerab 

Arttırmıya iştirak iı;in yü d d. ~olonya, ]Avanta, e~ans, diş ma.cunu 
..__ . t akçesi alınır. Müte ~- e ye ı ya~stz .krem, . podra, gliserin ubunu ve 
"':mınn . . ra 1?.' ve~- brıy~ntın. J\Jı ~ müsıahzeratını bir defa 
gı, be1edıye, vakıf ıcarelerf muşterı- tecrube edenler daima ve da!mıı. ondan 
ye aittir. (ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Hak1arı tapu sicillerile sabit ol mı- PARA: DUkkAncı esnafa k • 
yan ipotokli alacaklrJar ne diğer aJA. ••rllk - Haft•lık •ak• 'ıtle "d T b'l~-. ı·r k h k1~ · k f .. ' " 0 e:ııe 1 ,r kadaranm ve ır ı a a ™ sahipleri· senız ·e aletle 50 lira.ya kadar para ala-
nfn bu ha.klarrnı ve hususile faiz ve bili:sıni~. 9 - 12 arasında müracut. Se
masarife dair olan iddialarmı ilan nelık fıız ve komi!ij•on yüzde 12. 

Farkı fiatı ifayı taahhüt crlemiyen 
müteahhide ait olmak üzere 1•1 _ ıs 
bin kilo be~·az ve haki bez krrpıntısr 
pazarlıkla sahlacakttr· Ih 1 . ~ a csı OJ -
11 - 9:11 per~mbe gUnu" ~ .1_.de . saa~ ı ~ı 

k.omıs.yonumuıda yapılacaktTr. ~ra-
lıplerın şartname~ i nlmak üzere her 
g ün " "h 1 · · · ~ 1 a e.}e ı~tırak etmek iizerc de 
''.akti mu~yyeninde tenıinatıaıile ~ir
lıkte komıs:ronumuza miiracaa~'eıi. 

(!i02) (!-1'.Jl9) . ....._................................... . ... 
lerin 1 numaraya müracaatl~;ı~··İİ922)" 

caatları ilin olunur. (3470) 
Haydarpaşa vapur iskelesi kurbindeki dükkan ile gar dahi

lindeki lokanta ve müştemilat. ayrı ayrı birer sene müddetle ve 
açık arttırma suretile kiraya verilecektir. 

Müzayede 9 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat 14,30 dat 
Haydarpaıa itletme müfettişliğinde icra edilecektir. Taliplerin 
Haydarpaıa istasyon müdüriyetinden tedarik edecekleri şartna• 
melero 15 ıer kuruşluk pul yapışbrar1tk imza ettikten sonra her 
iki mahal için ayrı ayrı dörder yüz lirli muvakkat teminat akçe• 
lerHc bildirilen gün ve saatte işletme mUfettişliği kalemine mü· 
racaatları ildn olunur. (3522) 

T .. rkiye Ziraat b nkası 
idare mecı· sin en: 

Türkiye Ziraat banka11 umumi heyeti alelade olarak ikinci 
teşrinin 29 uncu pazar günü saat on beşte Ankarada banka 
binasında içtima eyliyecektir. VilAyetıerden intihap edilmit olan 
murahhas Beylerin yukarda zikrolunan gün ve saatta bankayı 
teşrifleri rica olunur. 

İçtima ruznamesi berveçbiatidir: 
(1 Türkiye Ziraat bankasmm 1930 senesi muamellb 

hakkmda idare melisi ve miirakip raporlarının kıraatı. 
2) 1930 senesi blanço ve kir zarar hesaplarman 

tasdiki ve idare meclisi azasımn ibrası. 
3) 1930 ıenesi mürakiplerinin ücretlerinin tayini 

ve 1932 senesi için mUrakip intihabı. 
4) Zirai ikrar:at rnenbaalarımızın tezyidine matuf 

tedabir ve teşebbüaat hakkında meclisi idareye ıa14hiyet itası.(3485) 
İdare meclisi 

f stanbul Maarif IV1üdürlüğünden: 
1-11-931 tarihli pazar gününden itibaren Millet mektepleri 

tedrisata başlayacağmdan (A) ve (B) dersanelerine kayıt için 
mekteplere müracaatları ilAn olunur. (3528) 

} ___ ı_s_t_a_n_b_u_ı_B_c_ıe_d .... t .... y .... e_s_ı __ ı_ı_a._n_ı_a_r_• ____ "'!""' 
Mübayaasma lüzum görülen 18 kiloluk 300 top birinci h,.. 

mur kağıt kapata zarfJa münakasaya konmuştur. Talipler şartana
me alrnak için her gUn Levazım müdUrJllğUne müracaat etmeli• 
dir. Münakasaya girınek için 130 lira teminat l!zımdır. Teminat 
nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya 
yatırılıp alınacak makbuzu ve yahut hükumetçe muteber tanınınıt 
bankaların birinin mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuı 
veya mektubu ile şartname, teklif mektubu ve Ticaret odasında 
mukayyet olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale 

giinü olan 19-11-931 perşembe günü saat on beıe kad~r Daimi 
Encümene verHmelidir. (3543) 

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

Adet Lira 
1 JKRAMiYJ; f •1,000,000 
1 .. \ 400,000 
1 .. 200,000 
1 

" 150,000 
1 ,, 100,000 
1 

" 40,000 
1 

" 30,000 
1 .. 20,000 
1 

" 15,000 
MUKAFAT 

.... 
100 (1,000) 100,000 
100 

" " 100,000 
100 

" " 
100,000 

100 
" " 

100,000 
5 iKRAMiYE (10,000) &0,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 

" (6,000) ) 30,000 
15 

" (3,000) ' 45,000 
60 

" 
(2,000) 120,000 

200 
" 

(1,000) 200,000 
5,000 AMORTi (100) , B00,000 

5,700 ADET 3,340,000 LiRA 
tarihinden itiba,ren yirmiıün içindf!I Istanhul dördüncü Vakıfhan 
evrakı müsb~Jerile bildirmeleri JA- ıısmakat 29 

mrıdır. Aksi halde haklan tapu •i· f ~ski b:r bbenka memuru tara
c:llJerilıe ı;abit olmıyanlar satış bede. kın an ame lr ı~rzda muhasebe, ban-

iş arıyorum - Üsküdarlı merhum 
bahriye keymakamlarından Ali Rıza B. in 
mahdumuyum, Olium:ık yazmak bilirim. 
işsiz, p:ırasız, aç kaldım; dü~tüm. Evlerde 
yazıhanelerde uşaklık ve hizmetçilik ayak 
işi yaparım; muavenet edecek kimsem de 
yoktur. ( f 929) 

Sadrı esbak Ayaspaşa --· 
Vakfından Tıp fakültesi 

, a muırnclttı ve Fransızca dersi . ş· I' 
linin paylaşmasından harıç kalırlar. Osman be\' Kıuıtı cok k N C>fenK: _ ış. ı 
A 1 . . ·er k . o - a o. 6. h mıs lakadar arın yenı ıcra ve ı as a· Efendiye mürıcat. ( 1896) · -
nununun 119 uncu maddesi hiikmüne --;;;::-;;-:----~~=------
göre ~vfiki hareket etmeleri ve daha Kirahk ve sabhk- Beylerbevin
iW.IIa mnhimat almak istiyenlrein de vapur iskelesine bir dakika mesafede 
031 - 20:; dosya numaralarile memu- Arda~achılar 

1 
sokba.ğ~nda ~ ve 3 numaralı 

.4. • . • • ce ıt ane er ırı 4 dığeri 6 oda maa 

.. ,,.eümi~ müracaatlerı ılAn olunur. bahre ga"et k ıı 1 ··r h 
., .. J u anış ı mu rez aneler 

(19<ı2) sahibi ycdile satılık ve kiralıktır. Talio-

Be~·o~lunda Ayaspaşada Mezarlı k ~oh· 
ğında .Ahmetağa apartımanında dört nu
m:ıralı hanede Arif. 

Mühendis Şevki Be) in 
Fizik Kanun ve dUsturları 
Fiatı 40 kuruştur. An~ ara caddesi 

R .. Q'.l7.l· n..\·a:N inkılıı." 1.:ıt:'"'hanclcri t r 131) 

cerraht be\'11 seriryau muallimi 
Ga.latada Tünel cıvarındı Billt1r soka- Urolo§ • Operatör 

ğında. Valde kethüdası Mehmctpaşı vak- D 
fından ıo numaralı mathaa mahalli 2s- r. Behçet Sabit 
10 · 931 tarihinden itib11ren yirrni gün 

!\Jııayenehanesini Beyoğlu Taksim müddetle müzayedeye var.edildiğinden 
bahçesi karşısında lnkilap aparrrmanı· 

taliplerin şeraiti anlamllk ve pey sürmek na nakletmiştir. 
iizere dördilncij Vakıf hanında ikinci Jueyene cumadan maada her gün 
katta 26 No. dn vakfı mezkör mütevel- ıs ten 18 e kadar, Telefon: 
lisi Sel~hauin Beye müracaatlan ilAıı Be)oğlu ~874 .----
_, ............. /t'l;::.::.J. . ..,.., -
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Bay at· Kam arası 

Asarı ilmiye kiltüphanesl neşriyatı 
(Eski harflerle) 

235 Safahat ı ·6 Mehmet Akif 600 Bubart tercemcsi 2 Ahmet Naim 
30 Mehmet Akif Süleyman Nazif 25 Kırk hadis tercemesi ._ 
1400 Asrısaadet tarihi 1-9 Ömer Rıza 30 Ahlhı islAmiye esaslan .. 
125 Peygamberimiz ., 500 Buhar! tercemcsl 3 Ziyaettin 
175 Rubuis!Am ,. 50 Dint der!ler ikinci Ahmet Hamdi 
10 lstlklAI mücadelesi ,. 25 Garanik meselesi ,. 
75 Hazreti Muhammet • 50 SavabülkelAm Zihni Paşa 
25 Garaptı mtislümanlık ., 35 Fennin son keşfiyan Şemsüttin 
175 intişarı islim tarihi Halil Halit 100 Hakikati islAm is mail Hakkı 
150 :\1atalip mezahip Ahmet Hamdi 40 Ahllkl lsltmlye dersleri Ömer Nasuhi 
35 ilmi mabadüttabia Ferit 75 Nesayihl kuraniye .. 
50 Buhranlanmız Sait Halim Pş. 50 Mevaiz ı -7 Manastırlı 
100 Dinl lçtimat makaleler Musa Kazım 50 Ağaç dikmek Ahmet Nazmi 

[Posta ücreti: Türkiye için °/0 l 2.5, hariç için °/025 iltve olunmalıdır.] 

Jandarma Satın Alma Komis
yonu riyasetinden: 

5000 metre kaputluk boz yün kumaşın kapalı zarfla müna· 
kasaıı 3 - 11 - 931 tarihinde salı günü saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek üzere her gün münakasaya iştirak için de 
yevmi mezk<irde Gedikpaşada jandarma satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3lj8) 

-~ Bomoatı ~ 
FEVKALA DE RAKI 

BOM ONT i 
Bahçe 

ALA RA KI 
Lezzet ve 

ve fennin birer harikasıdır ~ 

... FiKRiYE HANIM..-
Cu~artesi - Pazartesi - Çarıamba receleri 
Takıım MULENRUJ da teganni etmektedir. 

C~m~u~i~et bayra~ına mü~ad_if bu ,Perşembe akşamı mem
lp •etu~.ızm ~ıy.metlı ve rak~psız. san atkirı bu büyük gec.evi 

tea ıden ıştırak edecektır. Fıatlarda zammiyat yoktur ... 

SEYRiSEF AiN 
~1crkcz ıc:entası. Galata köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci .Mühürdar zade ban 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 29 Teşri

nievvel perşembe 17 de. 
MERSiN POSTASI 

(ÇANAKKALE) 30 Teşri 
nievvel Cuma 1 O da. -1 T eşriniaaniden itibaren A-
dalar ve Yalova hattı tarifesi 
değişmiş yeni tarife iskelelere 
talik olunmuştur. -1 T. Saniden itibaren Ban-
dırma ve Karabiga postaları 

saat 17 de kalkacaklardır. 

idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme pazarlıkla ıatın alı
nacaktır. Teminat o/o 10 dur. 

ihale 31-10-931 saat 17. 
17 adet çelik, on adet bakla

valı, sekiz adet siyah saç. (3483) 

Kadıköy iskelesi dahilindeki 
büfe müzayede ile kiralana

caktır. ihale 12·11- 931 saat 

Kütahya vila ef nden· 
Vi14yet nafıa idaresi için beher kilosu 14 kuruş muhammen 

bedelli 7000 kilo mazot, 35 kuruş bedelli 2000 kilo vağum, 45 
kuruş bedelli 400 kilo gres, 50 kuruı bedelli 200 kilo vavalio, 
480 kuruş bedelli 25 kutu papiye alamaj ve 65 kilo üstüpü 18 
teşrinisani 931 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkur günde 
% 7,5 depozito akçelerlle vilayet daimi encümenine ve ıeraiti an
lamak için de nafıa başmühendisliğine müracaatları ilan olunur.(3402) 

.... 

CI e 

bıçaklar1, emsalsiz keskinliği ile bütün 
- tanınmıştır. 

111 ~uru~ Yüzü ile ~u~ tüyü yastı~ 
lsıanbulda Çakmııkçılıır Sandalyacılnrda kuş tüyü fabrikası yüzile şilte 12, yüzde 
yorgan 15, yağlı boya yastık 5 liraya. kuş tüyünün kilosu 100 kuruştan başlar· 

Kuş tüyü kumaşların her rengi vardır. Ucuz satılır Tel 2. 3027 

Boyasız ve mürekkepsiz son sistem 

Ormig Teksir Maklnaları 
• Deposu: Ziyaettin Sait. Birinci Vakıf han No. 42 • 43 -~ 

Şirketi. Hayriyeden: 
932 Senesi için tabettirilecek varak, bilet, evrak ve defatir 

kapalı zarf sureti!~ münakasaya konulmuştur. Taliplerin timdidetJ 
nümuneleri görmek üzre mübayaat müdüriyetine müracaatları .,,e 
9-11-931 pazartesi gününe kadar mektuplarım Şirketi Hayriye 
müdüriyetine tevdi eylemeleri. 

17. Teminat maktuan 150 lira- i K RAM ı y EL ı 

dır. (3484) Emniyet 
·- ..ı Sahibi: Mehmet Asım, umumi 

neşriyat müdürü: Hcfik Ahmet 
• "!I AK.11' l\latbaası 

Çayını 
Arayın!!-

s 


