
Sofyada üçüncü maç .. /,; 

· riilfünun emici, kanun çıktık.tan 50 gün sonra, 
._=.....,..,.. darülfünunu tek!mül ettirmek için bir proje 

Sof ya, 4 (V akıt)• Bulgar- yapacaklanm söylemişti 
Tam 19 gUn geçti 

lar Sırplan 2-S yendiler. HtlA bir ses, bir hareket yok 1 acaba bu 
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Atinada verilen ziyafette Sof ya muhabirimizin mektubu ................... 

ismet Pş. ve M. Venizelos, Türk- Yunan yakin· 
lıfının çok kıymetli tezahürleri olan dostlukla, 
samimiyetle dolu birer nutuk söylediler: Bu iki 

millet ebediyete kadar dost kalacak •• 

açın a Sır lar 
na ıl yendik? 

Pek heyecanlı geçen bu maçın bitttln tafsl
JAtım Sofya muhabirimiz hikaye ediyor 

r. ----- --- -- ., yasi ricalin değil, iki milletin de " 
' ismet Pş. Hz. nin nutkundan tasvip eyledi&"ini ilave etmiştir. M. Venlzelosun ~utkundan 1 

parçalar: 

Bu maçta çok iyi oynıyan kaleci Hüsamettiın tam 
on iki tehlikeli ıütü kurtarmııbr. --- .. _ 

par~alar: M. Venizelos, sözlerine şöyle 
... Bu dostluğu vukuundan evel devam etmiştir:"Bununla beraber 

hıs ve keşfetntiş olanların ve bu bu, dostluğun daha ilk senesinde 
ondan beklemekte haklı bolun-

dostluğa güvenerek yolları hazırla- doğumuz bütün semereleri ver-
ınış bulunanların ümitlerini tabak- mış olduğunu zannetmemelidir. 
lmk ettiren ve emeklerini mükAfat Ben bu semerelerin gün geçtik-
landıran bu muhteşem ve çok güzel çe bollaşıp artacağına ve mecı· 
mahsul karşısında gurur ve iftihar leketlerimiz arasındaki dostluk 
duyabileceklerini söylemekte çok ile mesai iştirakinin günün birin-
haklı bulunuyorsunuz. de bu dostluğun baıhca amilleri 

. . . Bu dostluğun iki arafındıı olan bizlerin bile bugün tabmin 

.. • Türkiye birkaç ·sene içinde 
seri bir miflt inkişafın temellerini 
atmağa ve diğer milletlerin takdirini 
ve hayranlığını celbe !Ayık derin 
islahat yapmağa muvaffak olmuştur. 

. . . Biitün ağırlığı hissedilen bir 
maziyi tasfiye eden ve tam bır ba-
rışmayı tahkkuk etti~n ilk milletler 
olduğumuzu az çok bir gurarla 
müşahede etmek hakkına maille bu· 
lunuyoruz. 

edemiyeceğimiz derecede hayırlı 
dikkat ve ihtimamı ile işlenerek kar- neticeler Yereceğine bmamile ve 
şılıklı münasebetlerimizin mülhem derin bir surette kani bulunu-

... Esasen bu rnesat iştirakini usırf 
bizim kendi menfaatlerimiz antir 
bulunmaktadır . Zatı asJlanelerinln 
tabirleri veçhile mukaddes sulh 

, 'Sırp m 1111 takımı ve kale llnUnde hey6canll bir · an 

bulunacağı samiml icilMa bizi ne yorum.» 
suretle götürmüş olduğunu çok sa- Yunan başvekili, bütün ağırlığı 
rih bir surette rasvir buyurdunuz. hissedilen bir maziyi tasfiye eden 

davasına sadakat ve merbutlyetimiz
le. sam.!mf . itilAfıı:nıılı yakın şarkta 
çok muessır, çok büyüle bir yar
dımda bulunacagunızdan eminim. 

- _ . 
J _.j ve tam bir barışmayı tahakkuk 
-Evvelki akşam Atinada ism~~ ettiren ilk milletler olduğumuzu ı Çünkü biz bu yapı için çok 
pl.'şa hazretleriJe Hariciye ~~~.ılı söyliyerek bunu az çok gururla iyi levazım kullandık. Bu yapının 
Tevfik Rüştü bey şerefine buyuk müşahede ettiğini beyan etmiştir. ~uruluşunda. kullanılan harç dün-
bir ziyafet verilmiş, ziyafette. M. M. Venizelosun çok mühim yanın en iyi ve en sağlam çimen-

k t tos.u olan. menfaat birlig~ idir. » Venizelos mühim bir ~~tu. ıra olan bu nutuklarına ismet paşa t 

Sofya, 3 teşr.inievel (Hususi muha. giinU olduğu halde stadyomu doldur. 
birimizin mektubu) - Dün öğleden mil§. Her taraf süslü ve müzeyyen 
sonra .saa! dördü çeyrek geçe Sof- kıymetli şahsiyetler ve misafirler. O:. 
yanm en güzel stadyomlarmdan ve yuncularrmız sıra ile saha.ya çıktılar 
ormanlık içinde olan (A. S. 23) kulü- ve haJkm allaşlan içinde sahanın orta 
bünün sta.dyomunda Sırplarla olan yerinde Sırpları beklediler. Sırplar 
mühim ve bütün Bulgar halkı tarafın- geldi, mutat merasim ve f~graOar
dan sabl'I"Sı:zlıkla beklenilen maçımızı dan sonra mızıka evvela Türle lUillf 
f"ciptık. marşını ve badehu Sırp milU marşını 

Hava berrak, gilze1, güneşli, rilz.. terennüm etti. Halk ayakta dinledi. 

etmış. , bu nutka Başvekılımız mu- bazr~tleri yine çok mühim olan d ısme paşa hazretleri, bir müd-
b. ki k et evvel M Venizelosun 

kabele eylemiştir. ır notu a mu abele etmişlerdir. b • 
gArdan <lf'er yok.. Takrmrmıı şu şekilde sahaya çıktı: 

h eyanaboı rnevıuu bahsederek, 
Yedi sekiz bini mütecaviz halk iş 

Hilsamettin 
M. Venizelos nutkunda, ismet ismet paşa azretleri nutuklarm- d t I .-............................................ __ _ 

d k ı da, iki memleket arasındaki os mem eket başvekiJinin, artık 
paşa hazretlerini Atina a arşı ı- dostluğun çok sağlam ve ebedi h~rp yap~ak istemiyoruz, Tür· Yalan Burhan Hüsnil rekoru Sami Nihat Mithnt 
yarak Ankarada gördüğü hüsnü ol masını temenni etmiş ve de· kıye de bızim gibidir, dediğini 
kabule mukabeleye çalışmaktan miştir ki : ha~ı!~a~ar~k bu ifadeye iştirak 
pelr ziyade memnun ve müteh~s: 44_ Gözlerimiz önünde yükselen et~ıgını bıldirmiştir. 

Niyazi SılAbattln Fikret Eşref Rebii 
Şikago Tribün dünkii yala- Sırplar şu şekilde çıkhlar: 

uma neler katmıı? 
!lis olduğunu söylemiş ve bu . ık~ ve gittikçe büyümekte oJan bina ısmet paşa hazretlerinin ve GOya M. Troçklyi Çanakkaleye 
memleket arasındaki samımı en sağlam ve dayanıklı yapılar- M. Veoizelosun çok kıymetli olan götUrUp hapsetmişiz r 
dostluk tezablirabnı, yalnız si· , dan biri olup her türlü tecrübe- nul~~larının ajansı tarafından Dünkü nüshamızda (Şikago 

~:;·~- _:;;;;;,;;;.. ____ ~~~---r lere katşı durabilecek bir kov- tebhg edilen metinlerini karileri- Tribün) gazetesinin uydurduğu 
• h b k miz 5 inci sayıf ada aynen oku· k 

Kurtulus veti aiz ulanma tadır. ki gülünç haberi kaydetmişti • yaca ardır. 
• Şikago Tribün gazetesi uy-:. 1 p durduğu haberi o kadarla bırak-

Yann şehrimizin düşman smet ş. ll}ll y Unan mat• ~Ji;:~~ onun mabadini de nak· 

çizmesinden kurtulduğu b h Şikago Tribünün diln verdiği 
gündür uatına mü im beyanatı haber, Afganistanın sabık kralı 

Yarın İstanbul kurtuluşu- Amanullah Hanın bir deniz tay-
nun yıl dönümüdür. Asırlarca t T.. k yaresile Türkiyeye gelerek Bü-
evel olduğu gibi sekiz yrl evel Bu beyana ı ur matbuat heyetine izah yükadada Troçki Yoldaş ile gö-

de uğurlu bir salı günün de T ürk eden ismet Pş., Türk-Yunan dostluğu balkan rüştüğü ve onun Rusya harbiye 
ordusu bu güzel şehrin toprağr- I d l nazırlığına avdeti için çalıştığı 
na Gazi ayağını basmr~, Türk an aşmasına mo e olacak diyor idi. Amanullah Hanın muvaffa-

si.i.tıgüsü, işgalin kara güı.lerini Atina, 3 (A.A.) - İsmet Paşa Haz. deleleıi hatrrıatmakta m~nfi hedef za- kıyeti takdirinde M. Troçki de 
bir çanak zehir gibi içer ek göz ü rettleri saat üç buçukta Akropolu gez- il olmuştur. ona yardım ederek onun tabbna 
)

0 
kalbi kararan İstanbul ufuk- mişler M. Ekonom tarafından verilen Matbuattan isteıiiğinı bütün ba}ıis· avdetini temin edecekti. 

lann~ kahramanlrktan renk a- izahati dinlemişlerdir. lt>"?"inde menfı' berlefe teveccüh· ten ictı·-
an hır parıltı b "' ı ı Şikago Tribün bu esassız ve 

y agrş aınısı..r. S t 17,30 da Pöti Palede srrasile nap etmektir, Ayni vazifen kendi ann fstanbul kuı·tuJ~ :;unuıı aa serapa uydurma haberinin ma-
ytl do··n·· ·· ·· kı • Yunan, Türk, ecnebi matbuat mü- matbuatmuzdan da istfyeceg·im. Ah· 

umunu .ıtlulıvacak ve badini şu suretle ikmal ediyor: 
zahmetlerle, meşakkat'Jerle do- me.ssillerini kabul etmiştir. İsmet Pa- va1in inkişafl daha geniş itilaflar için 

b . b. ·· ·t riv<>I' dedim y "Kral Amanullah Hanın Rus-lu 1:12un ır ~üca~~le yolunda. şa Hazretleri Türk gazetcrHerine be- ıze umı ve · unan ga- H d k 
fani hayata gozlerıni yum&n n- yanatmda Yunan gazetecileri ile yap- zetecilerf bunun man~rnı sordular. yayı in istana arşı tedbirler 
ziz şehitlerimizin hatıralarım tığı hasbihali hulasa ederek de.miştlr Sarih olarak bir şey 80Ylemiye imkin almıya sevkeden teşebbüsleri 
saygı ve sevgi ile anacağrz. ki: yoktur. önünde İngiltere hükümetide faa-

Yarın İstanbul kurtuleş gii· "Gördüğümüz hüsnü kabulden mü- Az:amızd8:1'i dostluğun beynelmilel liyete geçmiş bulunuyor. 
nünün üzerinden bir yrl daha ge tehassis ve müteşekkir olduğunıu söy- a~;:hn ~~ı;ne ~~. Y~ni şeraite göre Bu diplomatik faaliyet neticesi 
çecek ve bu sayılı gün far:ht.e ledim. Uzun bir mü.cadele devrinden go erecegı eı.a ura Cl\'elden biline· olarak Türkiye hiikümeti (Troç
kendisine ayrılan senelerdı>n bı- sonra aramızda ihtilaf kalmadığını ~~z. Hüsriil mü~asehabmız tarafeyn ki) yi Bliyükadadan nakletmiş 
risini daha şerefle kaplryacaktr:r. bütün cihana ilan ediyoruz. Du de- ıçırı kuvvet, emnıye~ ve istinat vSSI~ ve onu Çaoakkalede müstahkem 

,,..arın 1stanbu1u kı·trt:.ı ı·a ı·ı mektir ki hal için l'e istikbal için iki t~ı 01duğu kadar muhitiınizde de sul- kil d b. 
.ı hu tak ı d l mev er en ırine götürmüştü. ' b ' h · millet de dostlukta ve münasebetlerinin v ye e en esas ı bir ,·asıta ola-

,. otdunun ır parçası ~e rm kt Bu suretle Troçki ile Amanullah 
öteki sokaklarından ve Bey- her sahada inki.,r;;afmda istinat bulmak- ca ır. 

k Ol k. b ta<lır. Matbuat ve miinev~rlerin na- PoJitikanm bUtün ruihu iki mmetin Hanın birbirlerile muhabere et-
oğlundan geçece · ur .1 . ~ı s~ sulh kinde ·nkişnflarrn melerine imkan kalmamıştır • • vimli ve kahra m anca keçışını g o zik bir vazifesi üzerine dikkati cel- . • 1 

.' ı tPmin ve tev· 
·· k bettirn. Son asrrlrk tarihimizin bir· 51 etınek kanaatıdır Bütün resmi ma Bundan başka Türkiye ve İran 

renler, o Beyoğlunun ır.~ıwre. 't; ı · amlı.rdan Jduğu kad hükumetleri AmanulJah Hana 
gun.. ]erindeki kalabalık gun]crını çok safahatında yekdiğerimizle miica- · · 0

•• .. • , .• ar bizzat .halk 
delede bulunmusuzdur tarafrndan gordugumuz hüsnü kabul- verdikleri diplomatik imtiyazları 

hatırlarlar. .. :; • dN1 hep beraber mütehassis ld k. k ld b 1 
Beyog"'lu... Caddeikehirinin Mücadele safhalarından bahsetmek ..,_. . 0 u a ırmış u unuyorlar. 

ım mıllet arasında Yen· l · ·ki ta f d. ı'len a partrman- te iki hedef vardır. Birl.:;i müspettir. . . 1 açı an sı- (Troçki)nin halı· hazırda ı·ka· ı ra ma ız · .d k tl . d b h yası Hfak yolunun nıılletlerimiz ta· 
lardan 0 kalabalık kara günlC'r- Milletin mazı. e i. ~ayre erı:n en a · rafından tam bir tasvibe mazhar oldu- met ettiği müstahkem mevki, 
de oradan geçen yabancrlarm sederek kendıne ıtimat telkın etmek- - h go··rn•ek .. 

1 
latanbuldan 12 saat mesafede-!] .~ unu vazr an · mum <ündür. 

başlarına ve omuzlarına ~içe < er tir. . . . . . Ankaradan ve tstanbuldan ayrrlrr- dir ve Boğazın ağzındadır. Bu 
serpilmişti... . Diğeri. menfıdır. Mazide ~ınbırl- ken halkımız se:nlhntimize bütün te- naklin sebebi Amanullah Han 
Yarın lstanbulu kurtaraı ıla l'- ne d iişrnan olmuş memlekc:tlerın hu~ vecc'u'h ,.e tas,•ibini ilhak et •şt· B • hadisesinden baıka bir şey de-

d b· ' kı d l r n kvi t hr·k+· lk· ml 1' u an ır smr ora an gEçı-r { · , suretlerini ta ye ve a ı ~ır. ı rada da ayni mnkab~leyi görmek rnes- ğildir ••••• ilah.,, 
o apartnnanlarda oturanfar 0 millet arasmdayeni bir mücadele ze- ul adamlar için mucibi istirahat olan Bu haberlerin başından sonu-
kahraman başları: çiçek yağ·rnu- mini kalmamıshr. Bili\lds her şahada bfr mazhari,·ettir. k d d 

1 rl 1 • "' hnı!l ~ ar uy urma olduklarında 
runa tutma r rr a r. i dostluktan bahsediyoıu. Eski müca.- iAlt wafı s inci i&yıladaj ç şliphe yoktur. 

l'vliheliçfç 
Sukoviç Raykovlç 

Mar11şiç Premel Jorjeviç 
Tirıniç Mariyanoviç Sotiroviç 

Unyııdinoviç ve Kokolovlç 

Hakem 1vançiç, yan hakem Abdul
lah bey, ve Sırp ihtiyat kalecisi. 

Sırplar mavi fanil! ve beyaz don, 
Milli takrınrmrz kisvesile. l'arayt Sırp
lar kazandL llk haftayın güneşe kar
şı oynadık, Hüsamettinin başında kas 
ket bile yoktu. 

Oyun tam (benim saatimle) dördil 
yirmi beş geçe hakemin düdüğü ile 
başladA 

tık hücumu Srrp1ar yaptı. Fakat 
daha ilk dakikalarda bkrmnnız 

şiddetli hücumlar yapmağa başladr. 
Sırplar azıcık kendilerine geldiler ve 
beş on dakika kadar zayıf bi.r hakfıni· 
yet kazandılar. İki taktım araaında 
oyunun şekil ve tarzı haldrrnda m'llha
srmmı mecbur etmek içbı bir milcadele 
başlryor. Sırplar alçak ve daha oyala
yışlı bir oyun, Türkler ise yüksek 

(Alt tarafı 4 üncü savıfamızdaı 

Ağaoğlu 
Darillfttnun mftder
rlsUğine kabul edlldJ 

Bir müddet evvel Yusuf Ziya 
beyden münhal kalan Darülfünun 
müderrisliğine A
ğaoğlu Ahmet B. 
talip olmuştu. A
ğaoğlunun bu ta
lebi dün toplanan 
Hukuk fakültesi . 

müderrisler mec
lisi tarafından ka .. 

bul edilmiştir. Bu 
karar bugünlerde 

t~planacak olan Ağaoğln Ahmet a 
davandan geçtik-

ten sonra maarif vekaletine tas• 
tika gönderilecek ve Darülfünun• 
da derslerin başlıyacağı tarih 
olan 15 teşrini evvele kadar 
muamelesi bitirilecektir. 



Bu maksatla bir içtima 
Fazlı Beyin tekzibi yapılacak 
Vali muavini tahkikata dair Muhtelit Mübadele komisyonu 

neler söylüyor? Türk ve Yunan heyetleri ara-
Suikastçılara ait tahkikata s1nda iade edilecek Yunan em

el!emmiyetle devam olunmakta- liki meselesinden, ibtilAf çıktı-
d ğını ve meselenin bitaraf mu-
ır. 

rahbaslarm hakemliğine havale 
Bu mesele etrafında her gün 

edildiğini yazmıştık. 
yeni bir şayia çıkarılmakta ve Murahhas heyetimiz iadesi is- Atina, 4 ( Heyetle giden ar- koptu. stada Türk ve diğer Bal- Güllede Romanya birinciliği, 
bazı gazeteler tarafından neıri- tcnilcn 250 parça emlakten 7. kadaşımızdan) - Bu sabah ismet kan devletlerinin bayrakları ta- Yugoılavya ikinciliği, b::ıden de 
yat yapılmaktadır. Düo de bir. Pş. , Tevfik Rüştü B. ve M. Ve- lik edilmişti. M. V enizelos bir Veysi beşinciliği aldı. 

sinin iadesini kabul etmiı, di- y k ı y J 1 
gaıete, müntehir Herant Canik- nizelosla birlikte Maraton su bent nutukla mllsabakaları küşat elti. ü sek at amada unan ı ar 
yan ve mevkuf bulunmakta olan ğerlerinin sahipleri son Ankara )eri gezildi. M. Mihalakopulo~ Atletler namına bir atlet meya 1,89 atlayarak birinciliği bizden 
Agop Panikyamn yalmz olma· itillfnamesı muccbince 1 S eylül devlet ricalimize bir öğle ziyafetı dana gelerek atletizm ~erefini Haydar l ,80ile ikinciliği kazandı 

1913 tarihinden sonra memleke- verdi ve gazetecller de Teokse- muhafazaya yemin elti. Sonra Bayrak yanşında ise Sırp ta-
dıklarını ve büyük bir suikast timizden ayrıldıkları cihetle ab- niyada Yunan matbuat cemiyeti müsabakalara başlandı. kımı birinci, Yunan takımı ikinci 
ıebekesine merbut bulundukları- ten Yunanlı saydamıyacağmı na- tarafından verilen ziyafette bu- Müsbakalarm neticeleri şudur: ve biz de be~inci olduk. 
nı yazmıştır. Verilen izahata gö- lundular. 100 metre sürat koşusunda Umumi netice tasnifinde de zara itibare alarak bu gibi em-
re şebekenin idare olunduğu yer Ziyafetlerden sonra Ati na sta- Yunan atleti 11 saniyede birin- Yunanistan 34 puvanla birincili-

likin iadesini kabul etmemiş, d d B tk · t · E ı k · " Lübnan ,, dadır. Halep ve ın a tertip olunan a anıya ci, Hakkı beşincı, nver a tıncı ği Yugoslavya, 26 ile i incı, 
Yunan murahbaslan ise aksini b k l d ld !d R 16 ·ı ü - ld' Berutta da tubeleri bulunmakta- atletizm milsa a a arına gi i i. o u. omanya ı e üç ncu ge ı. 
iddia etmişlerdir. ıtadda on binden fazla seyirci 800 metrede birinciliği Yu· Biz Ye Bulgarlar ise yedişer pu-

dır. Bitaraf murahhaslar kendile- vardL Başvekilimiz staddan içeri- nanlılar aldı, Ziya altıncı geldi. van aldık. 
Bntnn bu haberler ve f&yia- rinin hakemliğine havale edilen ye girdiği zaman seyircilerin mu- On bin metrede Romanya}ı. at: ikinci oyun cumartesi yapıla-

lann birer tahmin olmaları ihti· k"k b l ) azzam istikbal tezahüratilc kar~ı- Jet birinci, Yunan atleti ıkıncı cak ve pazar günü de ıon mü· bu meseleyi tet ı e aş amış ar· ,. 
malindcn de babsoluomaktadır. landı ve devamlı bir alkış tufanı oldu. sabakalar olacaktır. 

m~::.:~k::;;:~:.~:n=.~~:~ ::~:: p:uı:.bt': .. ~:,::~: ..... B'IIIgarıar· .. şami>iYOii ........ i .. Fms~ı~·e .. me·ae·: 
kalan failleri, zabıtamıı.ın bilyllk M. F oksas ve ba• murabhasımıı n 1 1 Sya n 1 
bir dikkat ve dirayetle idare et- Y 

tigıw• tahkikat neticesinde sllratle Şevki B. komisyon reisi M. Hols· Çok şiddetli bir müsabakadan Sonra 
tad'ı ayrı ayn ziyaret ederek Nabllste toplanan rnllll kongre 

anlaıılacağına ve karanlık gö- bu mesele hakkında g5rllfmilı- Sırp takımını magv liip ettiler lngllizlere kar,. Gandlnlnkl 
rünen noktaların aydınlanaca- Jerdir. _ gibi bir mUcadele açıyor 
ğına muhakkak naıarile bakıl· On teşrinievvelde iıtanbula Sofya, 4 (A.A.) - Balkan Bundan sonra favller bUtün Son posta ile gelen Beyrut ga-
maktadır. oyunlarının en mühimi olan bütnn arttı. Ahalinin heyecanı zetelerinden (Elahrar) Filistin 

gelecek olan M. Anderson'nun d b ı 30 ah aı· h kk 
Her gün, şebeke ile allkadar Yugoslavya-Bulgaristan maçı 15 son ereceyi u muştu. uncu v ı a ında gayet kıymetli 

da iştirakile bitaraf murabbaa- bini mütecaviz bir halk kütlesi dakikada hakem Bulghrlar aley- malUınat vermektedir. 
olmaları f Üpbesi üzerine bazı ı · t' k b B 1 .. ar ·~ ıma yapara u mese- huzurunda icra edildi. Bütiln bine bir penaltı cezası verdi. u ma umata göre Filistinin aııl 
kimseler isticvap edilmektedir. leyi n üzaı _.r,. edeceklerdir. maç esnasında ahalinin gösterdi- Fakat Sırplar bu penaltıyı halkını yani Arapları lemıil eden 

Diln bir arkadaşımız, tahkika- ği heyecan o kadar büyüktU ki atamadılar. icra heyeti (Nablis) şehrinde top 
tın gösterdiği yeni safhalar bak- Parasız arsa hükumet muhtemel bir münase· Oyan devrenin hitamına 4 l~narak mühim kararlar vermiş-
kında vali muavini Fazlı Beyle Ünümüzdeki menim iptidaaın· betsizliğe mani olmak için saha- ı dakika kalıncaya kadar ayni sert tır. İcra heyeti umumi katibi irat 
a6rüşmllştür. Fazlı B , evveli dan itibaren Yalovada kaplıca- nın etrafını süvari polislerle çe- ıeklini ve ayni mUsavab muha- ettiği nutukta İngiltere hükümeti· 
dünkü Son Postada çıka!l beya- Jar etrafında istiyenlere parasız virmeğe mecbur oldu ve oyunun faıa ederek devam etti. Fakat nin Siyonistler tarafından hazırla-

d 1 d l arsa verilecek ve buralıarda ev· hitamında Sırp oyunculara polis 4 l inci dakikada seri bir Bulgar nan program dairesinde çalıştığı-
natın oğru 0 ma ığını s8y e- kordonu arasında sabadan çıkb- akını golle neticelendi •e bu nı anlatmıt ve tngilteren1n Arapln-
yeı"ek: ler yapılacaktır. Yalnız arsayı lar. Oyundan evvel bUyiik bir res- suretle Bulgarlar 3- '2 maçı ka- ra kar!• vuk ı n •-hh::c.lcı f 

- Son Posta muharriri be· alanlar Yalova kaplıcalan mil- mi geçit yapıldı. iştirak eden zanmış oldular. ifa etmediğini, bilakis Yahu8ile-
nimle konuşurken yanımda diğer dürlüğünc bir taahhütname ve- bütün milletlere mensup sporcu- Bu neticeye nazaran Bulgarlar rin emelJerine hizmet ettiği-

·ı .J d O d recck ve bunda arsaya evden lar alfabe sırasile-. ahalinin önün- iki aalibiyetle 6 puvan alarak ni ve mandater devlete kar· ~ ııctecı er coc var ı. nlann a d • 
baıka birıey yapmıyacaklannı den geçtiler •e şi detle alkış· birinci, Türkler bir galibiyet §ı tatkip olunacak hath iıa~ 

· lİt oldukları gibi kendisine taahhüt edeceklerdir. landılar. ve bir mağllıbiyetle 4 puvan reketi kar1trhıfnrmak lazım 
Leyanat mahiyetinde hiç bir ke· Oyuna gene hakem M. ivan- alarak ikinci ve Yugoslav ar geldiğini söylemiştir. 
lime söylenmemiştir. Tekzip ede- yoktur. çiçin idaresinde başlandı ve bi- iki mailabiyetle 2 puvan alarak lcra heyeti önünde iki teklif bu-
bi~rsiniz.,, Hariçte bunların teıkilitlan rinci devre YugosJavlann haki- üçüncü oldular. lunuyordu. 

miyeti altında geçtı. Bunun asıl Bu ak•am Tiat salonunda bü- Birincisi MtSrrlı1arın İngilizlere 
Dedikten sonıa, suikast te- olup olmadığı meselesine gelin- b b' d b d dü - d k k d 7 

se e ı a a ör ncu a j a a tün ictirak edenlere ziyafet ve- yaptıkları gibi nazariyat itibarile 
cebbli.lü etrafında fU beyanatta ce: Bunların ba:n tcc:kilitları ol· 'lk 11 · · g· a ff k Y f faka b'k · 'b l 
,. Y 1 go ennı yapma muva a rildi ve ziyafetten sonra galip men i, t tat 1 at ıtt ari e 
bulunmu~tur: duğunda ıüpbe yoktur. Fakat olan Yugoslavların 20 inci daki· l l kt!r. l d ld müsbet bir mücadele siyaseti ta-

k. ge en ere mü wat ar ağıb ı. 
- Bu mesele üıerinde ıabıta bunların kat't tqkilAtlan hakkın- kada kornerden i mcBi sayılannı Kafilemizin yarın hareketi kip etmek. 

ve Adliye tahkikatla meşguldOr. daki malumat üzerinde hentlz da kaydetmcleridir. u iki sayı mukarrerdir. ikincisi: Hintlilerin İngilizlere 
Her tahkikatta oJdug" u gı'bi, bit· iflenmekte olduğu için tav:ıih oFyunllu çok sert bir kh~le kalbetti. Eskrim ve blnlclllk yaptıkları gibi hem nazariyat hem 

av er biribirini ta ıp ediyordu. tatbikat itibarile menfi bir müca· 
tabi bunda da icıp ettikçe bir- edilecek mahiyete gelmemiştir.,. F k t B 1 l k d ' l · · t Sofya, 4 (Husuai) - Dün yapı-

) b a a u gar ar en ı erını op· lan eskrim mlisabakalarında Tür· dele siyaseti takip etmek. 
çok kimselerin ifadelerine milra- İstanbul Müddeiumumi iği aş hyamadılar ve devre (O - 2) Yu- Heyet ikinci hattı hareketi tas-
caat ediliyor ve belki de işin muavini Hikmet ve muavimler- goslavların lehine bitti. kiye Balkan birinciliğini kazandı. vip etmit ve ona göre kıuerlar ve 
hususi ehemmiyetine mebni ifa- den Muhittin Bey1cr dün Polis ikinci devre Bulgarların ha- Bu müsabakalarda Enver B. 18 rilmittir. Verilen kararlnnn hu-
deleri alınacaklar, zabıta memur- mlldOrlnillne giderek tahkikatla kimiyct devresidir. Oyun başlar puYana karşı 38 puvan kazandı lasası şudur: 
lan Yasıtasile celp ve davet olu- meıgul olmuşlardır. başlamaz Sırp kalesini şiddetle ve maçtan sonra omuzlar üze- l - lngiltere hükfuneti Filistini 
nuyorlar. Tevkif. •ayiaları bun- Zabıtadaki tahkikat bugün bi· tazyika başlıyan Bulgar muba- rinde taşındı. doğrudan doğruya idare etmekte· 

,. cimleri beşinci dakikada ilk gol- Dünkü binicilik müsabakaları- dir. Arapların ·bu hükumete yar-
dan galat olmak icap eder. inli· terse, evrak, Adliyeye gönderi - J • k · 'b' d' · 'f' d d B ı e.rıni aydctJiklerı gı ı ye ancı nın umumi tasnı ıo e e u gar dmı ve onunla idareye i§tirak et· 
bar eden Herantın arkadaşı lccek ve tahkikat istintak dai- dakikada da diğer bir golle takımı birinci ve Türk takımı meleri Filistine hiç bir istifade te-
AS!'oPlruı baı~k.11 !.\;~lnı'lb l~;~e re~a· 1.r.~i'..a! cW:_c .. !.t:;. miıs'.lVah tert'in rttiln ikinci oHu. min etmiyeceğine mebni bütiin 

~=====;;;:r==~~=-~M~f~~~~~~·~z~~=z=:=~~~k~nnill~m ft~nubp~~~ı~~~~n~~ac~m. milli hey~~~f~da~~yueti 
S • ı K ı ' bHirsem pek mes'ut olacağım. Pfyer, bunlan söylerken, Liyon. !e~ke?c;r~k yal.nız memleketin 
esı 0 omp e Sesil bu ~özleri öyle candan söyle- daki başlıca alncaklrlnn olan mües- htıkl~ım .. ı.:ı~;.n edec:ck, ya· 

mişti ki, Piyer mü~ssir oldu: seseden giderek babasının yapama· dut du ekııt~ la~ h".kt:mınel ~~r-
Yazan: Jacques La Guerche Nakleden: ta. _ . .. . l\fatmazel- dı....., vadeyi almak te-bbüsünde bulun ım e ec ıt ~· u umct e muza 

•~~~~~~~~-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tu~lluredenm" 6' -- - r k~eede~hl~d~ 
_ 12 _ Sesil, bu fcdnkarlığınızdan istifade mağt duşunuyordu. 2 l 'it h"'-~ t" F'l" t" 

lk' d f 1 . - ngı ere uKUme ı ı ıı ın 
-lnşaJlab değildir. Herhalde ben Şimdi ize telefon edecektim. et~eğe çalışacağım, be 1 e az a- - Evet, diye devam tUı, bana halkını zincirlemek için lazım olan 

gitmeliyim. Arkadaşım bekler. Alla- Ne haber. sıl<?.. burada büyük yardımlarda buluna- paranın yarısını gümrük iradından 
ha ısmarlad~<, Sesil. - Pek iyi değil. Maanıafih, dok· - Hayu, efendim, hiç bir 7.a- bilirsiniz. temin ettiği için, gümrük va-

Oyle pek kendini yorma. Biraz da torlar daha onu ayağa kaldırmak· man fazla olmıyacak. Sesilin gözleri parlndı: sıta.aile gelen, bütün mallara kartı 
kendini düşün. tan 8Jnftlertni kesmediler. Znvalh - Zira bu anı felaket beni müşkül - Ne suretle? boykotaj tatbik edilecektir. 

Sesi! gUldü: babam_ Sağ tarafına inme inmiş, bir. ''aziye~e. sokuyor. BiJyorsunuz Dedi. Bundan ba~ka hükUmetin bütçe• 
kalbinden korkuyorlar Pek övle es- kı babam ışın başındadır. Ben onun - Şimdi artık vakıt geç, sonra sine varidat temin edecek bir Jey - Merak etme. kendimi de rlil· 

ş1ln0riim. Hem öyle zannettiğiniz 
kadar r.ayıf değilim. Allaha ısmarla
dık ktiçük SUzanım. Unutma. yarın 

seni öğle yemeğine bekltyorn7ft na. 
bam !havanm giizel ola.cağrndrtn şim· 
diden seviniyor. Yemekten sonm gi· 
dip biraz da geıeriı.. 

Ayrıldılar. 

Bf rka~ dakika sonra. Sesll rnLq· 

sını dUzeltJp de kalkacağı :ıamnn J<a. 
pı açıldı ve içeriye Piyer gJrdl. Cenç 
knm yanaklan krp kırmızı oldu: 

- A, dedi, hfç ümU etmiyordum. 
- Ben de sizi burada bulacağımı 

zam etmiyordum. 

• • • • w• • yaptığı işe bakarsan hiçim. Hastn anlatırım. yapılmamasına dikkat olunacak-
1,fsı gıbl de c;aglam degıl. beklemek ,, ğ d k f b' d l' lşi f d' • d .•. · Hl ı1 ı a ço · ena ır mman a o bU. - m yok e en ım, ıste ıgınız tır. 

zım. BiJiyorsunuz ki burada. laboratuvnr- kadar kalabilirim. 3 - Siyonistler, Araplarla anlaı 
- Yarabbim, inşallah kurtuıor. da pek çok i fm vardır '\'e başından - Öyle amma, babanız e\·de bek- mak istediklerini ifade etmektedir 

Fakat kendisine bakacak kimseniz ayrılamam. Halhuki şimdi, hiç mt>ş- ler.. ler. Böyle bir anla~mak sureti kat· 
,.ar mı? Pek yorgun görünüyorsu· gul olmadığım n hakikaten dehşet- - Babam cumart<'si günleri öğ;e. iyede imkansız olduğuna mebni 
nuz. li bir me gale olan hab:umn işleri de den sonra da çalışır, onun için :ıce- arada hiç bir müzakere vuku bul· 

Piyerin rengi pek solgundu ve benim ü tüme kaldı. leye lüzum yok. mıyacakbr. Çünkü Siyonjstler A· 
gö:ıff!rinin etrafındaki haleler. sima- - Evet efendim. fakat ben liıbo- Piyer, laboratu,·arın nihayetine rap milliyetperverliğine ınuhalif 
sını ateş içinde ~-anıyormuş gibi gOO- ratunrda, size. şimdiye kadar oldu- doğru bakarak birdenbire: esaslar pe§inde koşmaktadrrlar. 
teriyordu. ğundan daha fazla yardım edemez - Öyle ise, diye kııı o tarafa c;ek· 4 - Bütün bu kararların kolay· 

- EYet, sabaha kadar uyuyama- miyim? ti, biliyorsunu7. ki gayet loyrnetll lıkla icra ve infazım temin için 
dım. Şimdi ancak bir ~asta bakıcı Sesilin gözlerinde zekn ,.e azim fakat maliyi!t fiatı da gayet ucuz memleket gençliğinden mürekkep 
bulabildim. İyi ve mahJr birjsi jmi~ parhyordo. Piyer düşündü: şipr imal etmek için yeni 11:"uller ara· bir kongre alrtedilerek bu kararla-
bu cihetten art~ eminim. - Belki .. , dedi. zira baham biraz makta meşgulüm. rın ne suretle tatbik edileceği ko-

- .BUiyoreunm ki efendim aiı.e iyileşince Liyon şehrine kadar gitmek (Bitmed:) nu,ulacak ve karala§tırılacak'"tır. 
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Eil~'1Sta81lfl(~ 
ti umum.iyesi ile tam hakimiyetimiz al-IP ______ l!!!!l•--------------.1!!1111-----.. 
tında cereyan etmekte ol~uğu bir ııa-ı 

d cak b .. tehl'k 1. . tl [Vıkıt] ın Tefrikası man a an ızı ı e ı vazıye er NaJdeden. 

karşısında bıraktıkça bazılarını ta.h-
aya kalkışıyorduk. Dk haftaymda No, ı 65 

Sofyada c~µı~ gü.nkü.a~ yarışları 
ömer Rıza 

Htisamettin güzel bir ceza şutunu liııııl_llİll ____ .Iİİlll ______________ • ._ _____ .. 

tuttu. Bu haftaynun sonuna kadar • 

hakimiyet bizde.idi; • Isanın telkinat siyaseti 
ikinci haftaym 

ikinci hafta.ym da oyun biraz sinir-
'li ve Od taraf tan srk sık ofsaytlarla 
başladı. Ha.kemin vaziyeti biraz na
zik.leşti. Bu arada yan hakem Abdul
lalı bey favul lşareti verdiği halde ha
kemin görmemesinden muğber olarak 
saha.dan çekildi. Bunun yerine takımı 
mızın antrenörü geçti, fakat çok geç
meden antrenör gt!ya. oyuncularrmıza 
öğretiyor ve bazı işaretler veriyormuş 
diye hakem onu da çıkardı, yerine 
Bmgarlardan (Batanciyef) geçti .. O-

f1un bütüıı hararet ve şiddetile alkrş

!lar içinde devam ediyordu. Sn-plarm 
t,f,hda.s ettiği bir iki tehlikeli vaziyeti 
~yine Hüsamettin ve bekler kurtardılar. 
Bir korner kazandık, neticesiz .. Sırp-

. lar hücum ettiler.. Defettik. Tekrar 
At yarışlarına iştirak eden zabitanımız grup hallnde Sırp kalesi önüııe geldik, güzel bir 

Sofya,(Huıusi muhabirimizden)- iştirak etmiştir. Her iki tim d;- şutumuzu kaleci tuttu.. Sırplar kor
Dünkü mektubumda at yarıı- beıer kişiden mürekkeptir. Yunanh ner kazandı, neticesiz.. Bundan son
ları hakkında kısmen malumat lar daha iyi teknik olduklarını ra oyun sonuna kadar hakimiyetimiz 

. vermiştim.. Akşa.m ~.eç. vak!e ispat ettiler. Doğru saplayış hu- altında, hem~n .... denebilir ki. ortada 
kadar netıce belh degıldı. Dun susunda maharetleri var. Bizim- ve Srıp kalesı onunde, daha zıyade of. 
akşam üzeri saat. altıda topla- kiler daha canh ve kesme (böl- saytlarla geQti.. Sırplar ikinci h~f~a
nan hakem heyeti akşam saat me ı vuruşu ile teme yiiz ettiler ynnda fazla çalıştılar ve lt~m 
dokuzda kararını vermiıtir diye F k t .. b k Yk b .1 : olduğu zamanlar oldu. Fakat zayıf 
bu sabahki gazetelerin yalnız Na t:a mudsa 8 ayı ay eth er. ve isabetsiz şutlarından ve muhacim-
b. . d k d T 1 f e ıce şu ur: 1 . . d k ınn e o u um. e e on ettim. E b B t . . 3 k 5 ennın ıyı oyruyamayışın an, ı& 

D v d - ·ı t' b .. · 'k nver ey 0 asısı e arşı men de -nssızhk "1i'7"iinden takı"ltlınu ogru egı , ne ıce ugun ıpı ·ı N'k I ı F b · 3 k y- " ~~ • 

müsabakasmdan sonra belli ola- 1 e, ! 0 apu ~s . uat eyı e ar- za mağlup oldular .. 
caktır dendi. Hake h t' şı 5 ıle, Muhıttın bey Paparodu Bu şerefli ve şanlı nm"Zafferlyeti 

' m eye 1 2 k 5 ·1 V 1 · · ·1 de bitaraf hakem olmadı - 1 için yı .Ye ~rıı ı e, ~ aontı ı • müteakip hal~ oyuncularımızı ku.~k-
mUşkülat çoktur. Davet ~dileo h.amı beyı 4_e karşı 5 ıle: Bot~- Iarında ~şımaga ve ~J~ış tı:fanr ıç:ııı,· 
Fransız miralayı gelmemiştir. sıs Fuat beyı 5 e karşı 2 ıle, Nı- de yerlerıne kadar goturmege başla-

M.. b k d b' · . .. li . kolapulos Enver beyi 5 e karşı ddar.. Oyuncularımız geçtikleri yer-
uıa a a an 1rıncı mu Zlm .. .. 

S l"'h tt• ")'" · C t Al' 3 ile, Paparodu ilhami beyi 5 e lerde butün halkın alkışlarma mazhar 
a a a ın, mu azım eva ı k 4 b. d s f d .. ··ı dik ve 'l'"z' E n 5 b · B arıı ile, Muhittin bey Valao- olmuş ve ıze e o ya a goru me 
mı a ım y p a rı • ve 1 b" f "d ak tti d'-· · · hin 

Bulgarlardan mülazim Gorgiyef, ritiyi 5 e karşı 2 ile, Enver bey şan 1 1~ za en 1 ~ e r ıgı ıçın • 
mülizim Ayvanof, müllzim ista- Paparodoyu 5 e karşı 2 ile, Va- ler.ce mınnet ve şükran duygularımıza. 
nef ihraç edilmişlerdir. Jaoriti Fuat beyi 5 e karşı 4 ile, naıl olmumuştur ... 

Bu ihraca geçilecek mesafe- Muhittin bey Botasisi 5 e karşı Srrp kaptanı ne diyor? 
de tayin edilmiş kontrol nokta- 3 ile, Nikolopulos ilbami beyi "Oyuncu1arnnız kaleye ka.cşı şut 
larmdan geçmemek ve aharin S e. karşı 4 ile, ~aJortdi Enver çekemiyorlar- Hakem iyidir,. 

muavenetin den istifade gibi se- beyı 5 c karşı 3 ile, Fuat bey '* * * 
bep gösterilmektedir. Diğer za- P~~arodoyu. 5 e karşı 3 ile, Mu· Oyuncularımız nasll oynadt 
bitlerimizin fazla hata yaptığını hıttin bey. Nıkolopuloıu 5 e karşı Kaleci Hüsamettin, Burhan ile Hüs 
Ye en ziyade muvaffak olan iki k3 ile,

3 
~lotadsi! }lhami beyi 5 e nü (bekler) dünkü maçın kahramanı. 

b. . . d w arşı ı e ovuyor. d 1 ç k b~: ük' b. ...,.., ı· f 
za ıt_ımız ol ugunu Bulgar gaıe- Son müsabaka mühim idi ve ır ar. o 'uY u G9"' ve ne ıs e-
teler! O dakarlığı il~ oynadılar ve kaleyi rok 

yazıy r. f . d v. r d' y 1 l :ı 
Zabitlerimizdeo ve Türk sefa- n7e9ı~el yı _ egbışkır 1• k undan 1 ar güzel müdafaa ettiler. 
th . d 1 ld - - ı e musa a ayı azan ıJar. Hafbekler: Sa.mi, Nihat ve Mit.at re anesm en a mış o ugum .. . 

malumat dünkü müsabakalarda Turklerden en zıyade muvaf- gerek ofansta ve gerek defansta yo-
fnükemmel olduğumuzu teyit et- f~k olan ve göze çarpan Muhit- ruılmak bilmez birer oyuncu olarak 
mektedir. Hakem heyetinde ih- tın t.~y olmuştuf: . Hakem mira- göze çarptılar. Cenahları güzel muha-
tilif olacağı muhakkaktır. Kat'i lay Lıbtenkreht ıdı. faza ve himaye etıtiler, bilhassa Ni-
neticeden evel birşey bildirmi- • * * hat Sırp muhacih\Jerinin harekAtını 
yeceğim. lstanbul terbiyeibedenlye pek mahirane bir ~rette aldm bı:rak-

Eskrlm mUsabakaları klUbUnUn muvaffakyeıtl makta idi. 
Dün öğleden evvel saat !Odan Cuma günü Arnavutköy saha- Muhaci.mler: Niya?Ji Sala.hattın, 

12 ye kadar Terbiyei bedeniye ıında lstanbul T erbiyeibedeniye Fikret, Rebii, Eşref iyi oynadılar. 
ocağında ikinci eskrim müsaba- klubü Arnavutköy ıpor klübünü Topu süratle oyuncudan oyuncuya gö
kalan f.aptlmışbr. Bu müsabaka- 1·6 gibi azim bir farkla mağlup türiiyorlar ve yine iç üçe oyunu oyna
lara yalnız Türkler ile Yunanlılar etmiştir. dılar. Bu defa bu suretleki oynayış

ları ile Sırp müdafilerinin harekUını 
aki.nı bırakmakta idiler. 

Maksat, Roma devletine mukabil cihangir 
bir şark devleti vücuda getirmekti. 

I 

isa da, esasen ya sıhriyet, ya
hut nesep doJayısile Yahyanm 
yakmlarındandı. iıa, Erden va
disinde gizlenen ve bu sözleri 
söyliyen ( Y abya ) yı bir müddet 
takip etti. Fakat onun söyledik
leri, bu ihtiyar zahidin sözlerin
den ve arzularından çok ileriye 
gidiyordu. Y ah yaya göre, bek· 
lenen halaskarın gelmesi için, 
herk esin bütün şeri emirleri tam 
bir inkiyat dairesinde tatbik 
etmesi lazımdı. Herkes tam bir 
takva içinde yaşıyacaktı. 

lsa, böyle yapmadı. Onun ta
raftarlarma öğrettiği esas, ade-
mi mukavemetti. Hiç bir kimse 
bir fenalığa mukavemet etmiye
cekti. Hiç bir kimse, bir kim-
seye fenalık yapmıyacaktı. Ken· 
disine fenalık yapılırsa, o fenalı
ğa mukabele etmiyecekti. Hatta 
kendisine zulllm edenler, kendi
sini esir edenlere karşı da birşey 
yapmayacaktı. Çünkü zaiflerin 
kahramanlığı ancak bu tekilde 
tezahur ederdi. 

Asnmmn büyiik bir ruhi ve 
elini dehası da (yaoi Mabatma 
Gandi) de aynı esasları Hindis-
tana telkin etmekte ve biittin 
Hintlilere hasma mukabele ve 
mukavemet etmemeyi, onlann 
zulüm ve şiddetini merhamet ve 
muhabbetle mağlup etmeyi, bir 
kardeşi aleyhinde dava açmama
yı ve adalet istememeyi, hiç bir 
kimseye tahakküm etmemeyi ve 
herkese izme et meyj, a a 
düşmanları sevmeyi telli~n ediyor. 

lsanın yapbğı da bundan baı
ka değildi. Kendisi bu fevkalbe
şer sulhperverliği talep ediyor 
ve fakirlere mazlômlara, ağır 
yükler altmda yaşıyanlara, daha 
zaif bir boyunduruk, yani yeni 
bir iJihi ıeriat, yeni bir kanun 
esası vadediyor, onlan irsi sal
tanatın tahammül edilmez taz
yiklerindeo, cihangir devletin 
düşmanlığmdan ve onun millete 
tahmil ettiği esaretten kurtarma
yı taahüt ediyordu. 

kalanlar o zaman başa geçecek
lerdi. Bugün aç ve susuz kalan
lar o uman tok olacaklar, bu 
gün tok olanlar o zaman aç ka
lacaklardı. Ve asil hepsinden 
fazla bugün hakir birer günah
kar sayılanlar, o semaYi meleku
ta bugün mütteki sayılanlardan 
evel gireceklerdi. 

isayi dinliyeııler, ona birer bi
rer iltihak etmekte idiler. Asi 
Simon onu dinlemiş ve ona ita• 
at etmişti. Petros da onu dinle
dikten sonra onunla birleşmişti. 
Dağa çıkanlar onun etrafında 

toplanıyorlardı. Sabık meaih Yah
yanın oğullarile çahşanlar, ona 
gelmişlerdi. Sonra Vaftizci Yah
yanın taraftarlarından iki üç ki
ti de ona iltihak etmeyi tercih 
etmişlerdi. 

İsa, küçük bir cemaat topla
dıktan sonra, saltanatın teşkili 
ile meşgul olmağa başladı. O
nun taraftarlarından on iki kişi, 
Beni israilin on iki kabilesini 
davetle meşgul olacaklardı. Bun
dan başka onun taraftarlarından 
yetmiş iki elçi dünyanın yetmiş 

iki milletine gidecekler ve on
ların semavi saltanata girmele
rini istiyeceklerdi. iran şabnişab-
ları, hikimiyetlerine istedikleri 
milletlerden su ve toprak ister~ 
lerdi. Bunlar da ayni şekilde 
hareket edecekler ve temas et
tikleri milletlerden bunları isti• 
yeceklerdi. 

Bütün Cfünyayı kuru ısozıerıe-: 
hoşnut ederek milletleri celbet
mek ve onlan hakiki Allahın 
etrafında toplamak fikri yalnız 
!sanın aklına gclı.oJş değil<Jir. 
Daha evvel Yahudi fırkaların-
dan biri olan Frisilerin misyö· 
nerleri ayni şekilde çahşıyor ve 
blltün milletleri kazanmayı ve 
irşat etmeyi ümit ediyorlardı. 

lsa da bunun gibi hareket 
ederek göndereceği elçilere Al-
laha itimat etmeyi tavıiye etmi' 
ve onları yola çıkarmıfb. 

Fakat bu eltilerden hayatta 
kalan ve «İmanının zahna mebni» 
yolunda devam edemiyen elçi
lerin bir şey yapamadan ve bir 
muvaffakıyet kazanmadan geri 
dönmeleri, 1sanın semadaki pe• Sofya maçında Sırpları nasıl yendik? 

iaanın bu telkinabnı dinliyen
ler onun herkesi sokmak istedi
ği dar yoldan pek memnun olmı· 
yorlardı. Fakat onun Taadettiği 
A ltm devir ıon derece cazipti. dere karşı hissettiği itimadı 

sarsmıştı. Oyunları muahaze edilmiyecek gi- Bugiln başta gezenler, · o zaman 
[Usttarafı 1 inci sayıfamızda] on beş dakika oynadıktan sonra evvel· bi ve netice vericidir, fakat gol are- scına kalacaklardı. Bugiln sonda [Bitmedi) 

oyun oynuyorlar, en nihayet Tü.rık- ce tekarrür ettiği gibi yerlerini değŞ. fesinde, geçenki kadar değilse de --L....--------=---::=:-=--;:::--::--------,--_:;_--.:......-
ler kendi sistemlerini Sırplara ka.Oul tirdiler. Rebü budefa memulün f ev· yine az şut çektiler.. Bu oyuncu lan- r Bir Rekor - ' 
etttrfyorlar. Kale önünde Sırplar kuv kinde bir oyun oynamakta idi. mızın çok mühim bir kusurudur. iSMET PA ~ A HAZRETLER; 
:vetll birkaç hücum ile tehlikeli vaziyet Yapılan hücumlar artık netice ver- Takım bilinmiyeeek bir şekle sokul- ~ JI. 

ler ihdas ettiler. Fakat Hüsamettin mek üzere idi. Bir ara kalenin içine muştu. Çok muıvaffakıyetli ve ambis- ile mayletine ATINA' da 
sıra ile bir, iki ve Uç defa öyle ma- kadar girdiğimiz halde şilt ile topa vu- yon ile oynadılar. Yapılan fevkalade resmi kabul intibaab sinemaya alınmış ve 
hirane ve o kadar hayret edilecek va- ramadıkları için muhakkak bir golü Muhacimler tam, seri ve yerinde pas dün akşamdan itibaren 
ziyet1eroe topu tuttu ki binlerce halk kaybettik.. vermekt1', mükemmeı bir teknik ne G L O R y A sinemasında 
yaşa., bravo, ora diye 

1

Hiisamettini .To .. p .. kilı bizim ka.led.e, kah s .. ırp ka· oynamakta v .. e yerinde güzel şutlar... · . b l t c;,ıı;;:;;::z;J:ıı.;;;wom----·· 
ı d E f 1 d ıraesıne aş anmış 11. cı;;ı41 ue <+& 

a~~dL H~~WMınh~d~~M~L ~~rmra~gu~* ~ ~p~~aL 1 ---~-----·-------------------
kaçırdığı halde yine tuttu ki bu mu- nuyor ve bütün oyun zarfında denebi- Fikret, Nihat da bu defıı en fyi - 7 Teşrinievvel Çarşamba akşamı _ _ .. ___ ııııı. 

Elba•ra sinemasında 
hakkak goldü. Bundan sonra takımı- lir ki Sırpların sıra ile çektikleri he- oynıyanlardandırlar. ' .. 
mrz sisemaıti:k bir surette, oldukça men on on iki şutunu kurtardı ve Kaleci mükemmel ve şahane. Rebu 
mllVB.ffakıyetli ve alkışlanacak netice- alkışlandı. ve Salflhattin de ıiyi oynıyanl~r~~ndır. 
ler tevlit eden hilcumlarma başladı. Oyuncularımız fazla elan oyna- lar. Sırpların mağHl~iy~ti gunun ha-
Oyunculanmızdaki yüksek ruh, azim maktadırlar. disatı meyanına geçmıştır. H E N R Y G A R A T ve ( Bouffes - Parisiens) tiyafrosuna 
ve cessurane oyna.mağa ahtediş bariz 23 üncü dakikada merkeze doğru Sırplar nasd oynadı? mensup MEG LEMONNiER tarafından temsil edilen 
bir sınette göze çarpıyor ve bu keyfi- giren Rebii bomba gibi çektiği bir şut Kaleci güzel, bekler nisbeten iyi, M s d ı 
yet Sırpları fazla telaşa düşürüyordu. ile kalenin sağ üst köşesinden 12 met- Hafbek hattında yalnız Pror.ıel iyi. onmartr ev a arı 

Sırplar kendilerine fazla güvenmek reden topu ağlara taktı ve halkın muhacim hattı çok zayıf. 1 
h
te ve halk da Sırpları ~uvvetli ve 1>: alk.rşları içinde bu birinci golü idrak Çok iyi fırsatlar ve vaziyc ler ka- filmi sizi Parisin bütün musikisini, bütün letafet ye neşesini 
emehal takrmrmızı magliip edecek dı· etttk. çırdılar. • 

ye beklemek~ iken Sırplar da~a bida- Z1 inci dakikada Fikret sağdan al· Sırpların bu mağlQ~iye~in<".m Bul-•*':!!.. .. W takdim edecektir. _.._. 
yettıe teşebbus ruhunu kaybettiler. te- mış olduğu bir favul vu~unu kuv- garların memnun oldugu bır c.het var ,. ._ ' 
l!şl.ıı oynamağa. b~şladılar: . II~lk ise vetli bir şuta kalbederek t.opu kalenin ise o da Balkanyatta kendile~in~n El' .... am .... ~ E Mıe 'e~ .... 
onların bu vazıyetıni ve hızım .JU te- sol üst köşesinden içeri soktu. Bu birinciliğinin nisbeten temin edılmış .1. f ı U V I 1 '.ff 
fevvuk yaziyetimizi gördükçe ora, lla defa daha sürekli ve tufan gibi aJkrş- olması meselesidir. 
evl!l..tlar, ha aslanlar, .ha sizi görelim, lar koptu. SrrpJar artık şaşalar l:>ir Sırplar Bulgarları yedi golle mağ
bra.vo, yaşa diye Türkçe haykırmakta vaziyete gelmişlerdi. Oyuncularımız }(ip etmeliler ki birinciliği alabilmiş 
ve coşkun tezahürat ihsas etmekte aslan gibi oynuyorlardr. Arasıra ha- olsunlar, halbuki buna ihtimal veril-
idiler. talara tesadüf edJJiyordu; cU21 şahsi memektedir. 
~culaı:muzdan Reb]i ile Eşref o~malar 'f81"ch, fakat OY.UllUD heY.e- NaUI 

sinemaları dünden itibaren ismet Pş. Hz. ile maiyetinin Atinaya 

muvasalatları ve kendilerine yapılan muazzam ve parlak resmi 

kabulJeri intibaatım programlarına ilaveten glSstermektedirler. .. ................................... _. 



Atinaddki Ziyafette Söyle n ar 
• C fsmet Paşanın Yunan 
ismet Paşanın evabı matbuatına nıilbim 
. . . . .. . . _ bayanatı 

M. V enizelosun Nutku 
Reıs h:ızretlen h-OŞ:1medı temennı- munasebetlerine tam hır emnıyet ve [Ust tarafı 1 . . sa\"'lfada] Atina 3 (AA) _ Cumaı·tes·1 günii mekte ola 1 k ti . 1 .11 tl . . . . . . . . . ka ak . . . . ıncı , • · · n me.m e e mız n mı e er 

lennızı ızhar ves~l~ıle kulla~ış. ol- ıtımat unsuru 1ım netıcesını ver- Mı11et1er arasında mütekabil takdir akşamı Türk vekilleri şerefine keşide ailesinin azaları bulunmal• sıfatile 
dngu~~z. çok ~~ımı ~e hararetlı _ ıfa- mekl~ ~al.mamış -. bu ka~arla kalmış ve saygı, uzun ınücadelekı·den sonra edilmiş olan ı·esmi ziyafette l\l. Ve- uhdelerine düşen vazifeleri tamamile 
delennızı ve Turk milleti hakkında olsa ıdı bile bu netice dahı yalnız ba- şahsan benim ve k d 1 nnun müte- nizelos cenapları şu nutku sövlemis- "d 'k b 1 ktad 1 v ın~ıro-k b' be b" iik' b. . 'J'k ~- k'I d ar a aşa ' J ., mu rı u unma ır ar. 
kullanmış olmugunuz ~~ ır - şma gayet uy ır ıyı ı K:Ş ı e er- halli olduğuımuz h' k naat budur. tir: .. .. .. . . 
ıa·g:ıti haiz tabirleri biiyu"k bir hassa- di - fakat ikı' hük1}.metin el birligvile Bu"tun·· t 1 ıs ve ~ . Bugun butun dünyanın mıllctler a. emas arda b h' ,·atı tenmıye "B k'l H tl · · · b .. siyetle dinledim. · çalışmalarına, siyasetlerini telif et- etmek tezahür . u ıssı_ 

1
. • aşv~ 1

• azre erı, ~ız~ ugun rası~.da kat'i bir barışma husulünü ve 

B 
.. 1 .. ksek .. 1 d d 1 1 . ı..- 1 .1 1 . tl 1A ' ettirmek e&tStı • Atmada ıstıkbal etmekten, sızlere a- sulhun kuvvetlenmesini can ve ı?Önü.1-

u guze ve yu soz er en o a- me erıne ve ~yne mı e sıyase e a a- Bunu ancak tb t yapabilir . d h • d' . ı · 
yı duyduğum derin minnettarlığı be- kadar birçok hadiselerde birbirlerine y · ·ıı . nıa ua . : ıamız a oşame 1 tem~nnı eylem<>ıden den arzu ettiğinde şüphe edilemn .. 
yan ederim. karşdrkh yardımda bulunmaıarına anel~y;~:ı y:~; tiYenj hi~ıya~ırve yenı ve. bi~ Ankar~~a göstermiş oldu~uı~tl2 Siyasi ricalin hepsi de bu a~-zuya o-

Duymakta olduğum heyecana sa- da imkan hasıl etmiştir. Rei!icümhu~ ;:ıek !~ı~ taı~fmdan mı1safır~~rverlı~e mu~abele. edebılnıı.r: nu tatmine çalışmak suretile mu-
miıni bir dostluk havasile meşbu şu lşte bundan dolayıdır ki bugüne Yunan reisicüınh aıre erıüks. ' el şalı·1.,_ çat~ş~a. _afndmutedvelhkt deı:m mahzuzı- kabelede bulunmaktadır. 

hl b • . uruna, Y oJ"' ye ımızı ı a e e ece kehme hul:ımı-
~u ~v. u~.unmaklıg_mı d?la!ısıle kadar hayli yol almmış bulunmakta- ları ve mil1etleri için bütün iyi temen- yorum. ilk anlaşan ve ba~ı~.n bizleriz 
hissettıgım yüksek sevınç de ınzımam dır. nilerini ve dostl··1-ı 1 g"'tirdim 0 ~-a 'ht b . h .. b. Bununla beraber b1z Turkler ve Yu-

• uın. arın "' • ... rı en erı enuz ır sene aec- .. . . 
etmektedır. Gurur ve iftehar hakkımız Reisicümhurumuz M V.rnizelosa ''e memis bulu 11 b b b k eod. ~ nanlılar munasebetlerımız üzerinde 

B d 1 b 
·ı· . . . ~ nma<a era ~r u a arb .. t ... 1 • h' ed'I b" _:yi 

il 
uk u~~~dar an~ zatr !sı anelerı Bu dostluğu v~kuundan eve! his ve ~: Mihal~ko~ulosa da sclamlanm ve kısa bir müddet zarfında katetmiş ol- t uf~~ agrdr ıgı taıss bı' en b ır ma:c.;_ 

e ço gU7Jl e mesaı arkar ".şlan 1\l, keşfetmiş, istemış olanlarm ve bu ıyı temennılenni gönderdiler., duirumuz yolu ölçmeiYe h h as ıse e en ve m ır arışmayı ~ 
· '"' "" emcll emen h kk k tti "lk ·ıı tl ld • Mihalakopuloe cenaplarının geçen se- dostluğa götürecek yolları hazırlanu~ Bulğar Krah ıetanbula imkan tasavvur edilemez. a u e ~en 1 mı e .. er 0 uguımu-

ne memleketimizi ziyaretinizle şeref- bulunanların ümitlerini tahakkuk ettı- gelecek mi? lk" ill t zu az çok hır gururla muşahede etmek 
Iendirmiş olduğunuz sırada Türk mil· ren ve emeklerini mükafathındıran bu İsmet Paşa Hazretleri Bulgar kra- M'll 11

1 ~. e arasında.. hakkına malik bulunuyoruz. Kendi-
.. 1 hs 1 k 1 B • ı e enmız arasında mevcut bu- .. d'v .11 ti .. k 1 k •• 

!etinin ve bilhassa Ankara şehrinin ya muhteşem ve çok guze ma u arşı- rnm alkan konfera sı ıniinasebetile 1 1 mızı ıger mı e ere ome o ara gos.-
.. . . d b'l ki 1 n unan ve esas arını o zaman kurmuş 'dd' d b 1 d ~ şamrş olduğu büyük coşkunluk gun· smda gurur ve ıftıhar uya ı ece e- sta.nbula geleceğine dair intişar eden ld • d tl k 1 .. .. termek ı ıasm a u unma ıg.ımrzı be 

k h klı b 1 h be 
o ugumuz os u ya nrz !>utün fır- 1.. ·· 

!erini tabiatile hatırlatmaktadır. rini söylemekte ço a u unuyor- a r hakkındaki suale· böyle bir k 1 d 1 t d yana uzum gormem. . , a arımızın ve ev e a amlarımızm . 
Bu ziyaret o zaman da söylem1ş ol- sunuz. şeyden malumatı olmadığı cevabını 'ltihakil kal 'k" .11 t' d Bununla beraber bızim göstermiş 
- · · · ı 1 d ti • ik' tarafın da dikkat · B Ik 1 e mamış, 1 1 mt e ın e Jd • · l' h .. · • · dugum üzere bizım nazır arımız a Bu os ugun ı verm~, a an konferansından bekle- ta b' t 'b' h 1 o ugumuz mısa ı enuz mazının tesı-

hiikOmetlerimizin devam ve sebatla ve ihtimamı ile işlenerek karşılıklı nen netice hakkında l.nska bir suale de, B md ırtl ~1 ıkne ml~lz ~rk' ofmuşturı. ri ile biribirimizden hala ayn bu-
l v .. beti · · · "lhem bulundu b' Balk U<Lj u os ugun ema ı e ın ışa ı artı< 1 . . . takip ettmiş oldukları an a..,qna e munase erımızın mu - ır an anlaşması için çalışılıyor, t . d'I . b 1 ktad unan mı11et1er de takıp ettıkleri tak· 

1 . .,. tİC"""; ,. mim~ ·ı·ıe:.f b' . e suretle gö- T .. ·'- y emın e ı mış u unma er. d. yaklaşma siyasetinin uıat uP . ne ~ gu sa • ı ı cı a ızı n . . urA - unan nıtınasebatı b111la mo- • . ırde insanlık aleminin muhllkkak su-
olmaktan ziyade Yunanistan ıle Tur- türmüş olduğunu çok sarılı hır suret- del olacaktır, demiştir. Geçen ~.en~ ~rfında teati edıln.u~ rett.e daha iyi bir atiye doğru yol ala.-
ki.yenin ve hatta Akdeniz şal'k. havz~- te tasvir buyurdunuz. :::::m::::m::::m:::m:::m:::::::::::mm:::-· olan her tur!.u zıya.retler esnasında Jkı cağrna sahte bir tavazu göstermek
sile Balkanların tarihinde büyük hır Filhakika iki komşu ve dost cümhu- ri son derece haizj ehemmiyettir.,, taraf~~ da gostermış .. oldukl.a1:1 d?stl~k sizin inanmağı mümkün addedehili· 
ehem.nıiyet kazanmağa naımet yen~ riyetin haricJye nazırları yaptıkları Bu sözlere işaret etıneği ve onlara ve muh~l~~t .. tezahurleri ıkı .nııı.etın riz. Balkan mi11etleri ara.smda muka-
hir devrin başlangıcı şeklinde tecellı fikir t.eatilerinde memleketlerimiz.in şu birkaç kelimeyj ilave eylemeği arzu bu ı:ısvı.bını ~osteren canlı deluler renet ve mesai iştiraki teminine matl!f 
etmiştir. en yakın menfaatlerinin ... doğrudan ed~?'?: . mahiyetinded~r: . bulunan ve son seneler zarfmda ba.ş-
Dostıuıumuzun ilk temell doğruya alakadar bulundugu mesele- Fılvaki herkesin bilmesi lazımdır Zaten harıcıye nezaretlerimız Ilal- layıp faal bir surette takip edilmiş o-

Ankarada atddı ler ile yine bu menfaatleri aHlkadu ki Türkiye ile Yunanistan yalnız biri- kanlara veya memleketlerimizin ayni lan hareket henüz bazı manialara ve 
Revnak ve şaşaası bil~ssa Madam edebil~ek umumt mahiyette işfor kar- birine karşı düşınan vaziyetinde kal- derecede büyük menfaatlere :.nalik müşkül1ere çarpmakta bulunmaktadır. 

Venizelos ile Madam ~alakopulo- şısmda tamamile ayıni fikirde bul•tn- mamakla iktifa etıniyecekler belki ga- bulunduğu Akdenizin şark havza~ına GU IUkl 1 b"I k • 1 
sun nazikAne huzurlarile hır kat daha daklannı müşahede bahtiyarlığını id- yeren için aziz olan davaların tahak- müteallik meseleler ile yine bu men- ç .. .~' !ene ~ me ıç n ••. 
artmış olan o ziya.ret esnasındadır rak etmektedirler. kuku için elele Yiirüyecek1erdir. faatleri alakadar edebilecek umumi .Bu ~uç~uklen Y.enebılme.k, her mJl. 
kf sağlam ve ebedi olmasmı ~m~ni Bu itilaf bu ahenk tezayüt etmek- Bu davalar şunlardır: Balkanlarda mahiyette her hangi bir nokta hak- letın zıhnınde, eskıden beı·~ yer tut-
ettiğim Tttrk - Yunan doet'lugu hına- ten hali kalmıyaca.ktır. Şimdiye ka- iyi anlaşma, cihan sulbü ve devletle- kında fikir teatisine alışmış bulun- muş _olan ve 'komş~u d.aıma haksız 

temellerini atınış bulunduk. dar elde edilmiş olan neticelerin dos- rin müsavatı maktad oldugu halde kendlsı daıma haklı bu-
Silllll d k dost- .,, ır. 1 d • · d ·r b'I lkJ,ıniZ de siyaset Alemin e i tane ve biraderane teşriki mesaimizde Cihan buh . tesiri B f'k" t tilerinde taki edılecek un ugu,: suretin e ı ade ede ı ecek 

.. · yardımlarım ve B ranmnın u 1 ır ea P o1an vehım ve havali ortadan kaldır-
ıa.rımnm müeSSU . . . b" beklemekte haklı olduğumuz semere- eynelnıilel sahadaki devamlı Türk siyasete dair her hangi bir düşUnüş . . • - -

mleketimiz efk!rı umum1yesınm u lerin ancak muKaddeınelerini teşkil et- - Yunan *şri.k' . i 1 b" . hl b" . 1 .. t . mak ıçu1 daha ne kadar zaman geçir· 
~~,,. ~-'lrlerlni görerek bu iş için me.kte~ol~hifü'suı:e?ii\a~-ıatı ıasfltln 1 ideale tekab"l ıt mesaıs kyalnrı bır ayrılığına daır ç ır mısa ~os erı- mek lflzım geldiği tahmin P.dilemez. 
1 ~ ı.cıı~~ usta elimizden • e e- u e melde a ma.z, u lemez. H 1 1 b ·ıı 
çalıştık. Ve bu hu.s bir an bile ri tarafından izhar olunan kanaate .fş- teşriki lltt!Sai hali Nazrrdaki ahval ve Samimi dostluAun esaslar. . e: ~e o u:s:ı .o su~ ~-mı etlerden 
gelaJğl kadar çalışmaktan tirak ederim. şeraün em~ttiği bir surettir. Fil- . Bu suretle bundan üç sene evel hıç degılse ıkısı yanı Turkler ve Yu-
gerl dımnIYacağız. . . Sarfolunan bütün bu mesainin he- va.ki cihan İktisadi bir buhran geçir- mem eketimiz arasındaki müna.~ebet- ~a~lıl~r bu. an~aşrp ~·akJa~ı_nanı~, bu 

30 teşrini evel 1930 tarihınde Anka. defi mes'uliyeıtlerini ve insani vazife- mekt.e bu buhrandan bilhassa bizim !eri ~ağlam bir dostluk esasına müste- ışt~rakın şımd~den bir emn vakı h~
rada imza e!:nı•. ,..ld~~um~ ve h~~ lerini müdrik olan her devlet adamı kıt'amrz miiteesmı- bulunmakta ve ne niden halletmeyi zatı devletlerine t:.>k- Ilnı alm~.ş oldug~nu __ ıam bir memnun.ı
görüleceğini ümit ettı ~ı~ bır arzu. bilft.fasıla ve fütursuz olarak zaferini gibi neticeler tevlit edeceği malum bu- lif etmek üzere yamış olduğum mek- yetle müşahede ımkamnı elde etıruş 
tebean _ musa.ddak n~al.arını Ati- temine çalışmak mecburiyetinde bu- lunmamakta.ilır. tubu TeVfik Rüştü beyefendiye gön- bulunuyorlar. 
nada bizzat teati etmek ıstedığim dl)S~ Iunduğo iki büyiik davaya faydalı su En :zıiyade salAhlyet s~hibi doktor- dermiş olduğum sırada bahsetmiş ol- Mukaddes sulh davası 
luk, ~aşına, tahkim ve adli .. sur~ti rette hizmet etmek olduğunu söyleme- lar hastalığı muayene ve tetkik etti- duğum samimi anlaşma neticesine Esa.<ıen bu mesai iştirakini sırf bl 
tesriye m•ahedesl neticeleri. ıtıbarile ğe hacet yoktur. Bu iki dava cihan ler. En maruf teknisiyenler çareleri kendiliğimden ve evelce hiç bir itilaf zim kendi menfaatlerimiz ftmir bul ın 
çok hyizli bir surette_ tezahür eden sulhile devletlerin hakiki müsavatıdır. ve ilaçlan aradılar. Şimdiye kadar hasıl edilmeksizin erişmiş bulunuyo- mamaktadır. Zatı alilerinin tabirleri 
Türk_ Yunan dostlugunun temel ta- Arbk harbittmlyeceylz bunlardan hiç birisi muvaf!akıyctled ruz. . veçhile mukaddes sulh davasma sa-
pıı teşkil etmektedir. Birkaç zaman evel zatı asilaneleri- le iftihar edebilecek bir iş görentedi- Bununla beraber bu dostluğun d:ı- dakat ve merbutiyetimizle, samimi 

Ebediyete kadar _ n1n bir ecnebi gazeteclle vaki olan be. ler. ha ilk senesinde ondan beklemekte itilafımmn yakın şarkta c:ok mü~sir 
El birllğile kurmuş old.uğımnuız bu yanatııına büyük b~r al~a ile ~tıl~ ~~ran şüphesiz mu\'akkattir. Be- haklı bulunduğumuz bütün se~ı~releri bir sur~t~ hi~et e~iği bu sulhün kuv 

dostluk .blnasm.?1 ebedıyen ~eva: kespettim. Gazetecıye şoyle demışti- şenyetm .tekamülünde bir rnerhaledir vermiş olduğunu zannetmemelıdır. v~tl~ndır.ılmesı ile cihan sulhuna çok 
ettiğini bi1:ıat gormeyi ol~asa. ~ile nız: dem~ istiyorum. Her şey nihayet nor Dostlu§un semerelerl büyük bı~ yardımda bulunduğuımuz-
çilnkti böyle bir arzu fanıler ıçın boş "Biz artık harp yapmak istemiyo- mal hır hal alacaktır. Fakat bugünkü bollat;acak dan eminım. Kadehimi yeni Türkiye-
bir temenniden başka bir şey ola1?az- Biz Yunanlılar, çok harp mac~ vaziyet, milletlerden :mütekabil iti- Ben bu semerelerin gün geçtikçe nin şan ve şeref sahibi reisinin ve bil~ 
bu binanın payidar olacağ1111 bı~mcl< ru~ geçirdik. Ve size yeminle te- mat ve iktısadi saltada sanıimi mües- bollaşıp artacağma ve memleketimiz yük ısla.hatçrsmtn, şerefine kaldınyo-
.,.. buna kani olmak hususundakı ar- r~ arıd ·m ki Türkiye de bizim gi- sir bir teşri.ki mesai istemektedir. arasındaki dostluk ile mesai iştiraki- nım. 
sumu biraz evel ifade ettim. . =~r~ eSayet,' harp tekrar başlıyacak Türkiye ile Yunanls~m bu nokta- nin günün. birinde .bu ~ostl~ğun b~.ş- .. Kadehimi o büyük reisin güzide ve 

Her hangi bir binanın yerınde du- 1 h halde i.k' devletin yani Yu- da da menfaatleri yekdıgerinc uymak- Jıca amillen olan bıılerın bıle bugun mumtaz mesai arkadaşları olan ve 
rahllm . . o ursa er ı . v. • d d h T .. k' • 

em, senelerin ve devirlerın arı- . ta Türkiyenin bitaraf kafana- tadır. tahmin edemıy~mız erece e a· ur ıyenın çok kıymetli Başvekili bu· 
z:alama kal'ŞI koyabilmesi !çin sağlam ~anıs nedve_1_1 . . . temin ede- Her şey karşrJaşacaklan m;;.,_trülleıi yırlr netioeler vereceğini tamamile lunan siz aziz dostum ile Tevfik Rü~tii 

d .......... 1• 1 • ga azm ectm. erını sıze ' . . ~ . k . . . :. 
ve &3~ o nıası ıcap eder. Bu . iktiham etmek çarelermı bulmak için ve derin bır surette anı bulunuyo- beyefendının şerefine kaldırıyorum. 
lilmJD bilhassa. siyasi mahiyet- rıın.,, . aralarında bir itilaf vücude getirmeyi rum. iki 111 ti f h ı 
tıekl yapılar mevzuu hah.solduğu za- Aziz reis ve • dostu!°, sam~mf su- düşünmelerini kendilerine bir va:ıife 1"drklyedeki milli inkişaf m ~ ~ re a ı te~e.nnlsl. e~ 
man kendisini daha kuVV-etli bir suret- rette müteşekki~ı oldugu1:'1 bu tf~de.de olarak tahmil etmektedir. Türkiye birkaç sene içıncle seri ~adehımı ~.tı devle!lerı~~n .~efıkaı 
te hfssettirir. Çünkü siyaset dünya- bulunur ve tem.matı venrken .Jlıınt Reis hazretleri sözl . . . . . ·m inki fın temellerini atmağa m ~:emelen ıle Tevf~ Ruştu bey~ 

d ha a Sık sık değişe-bilir hissiyatımıza. sadıkane bir surette ter- d 1 b' A'ti d erı1t11 bıtırmez- bır mı .
11 

şatı . takd' . . '" fendının muhterem refıkalarr şerefı-
sm a v • d • .. 1 ek en eve ıze na a gö t .1 . ve diğer mı e erın ırını Ye "ay- k ld . 

V h 
halde daha çok mevsimlerle cüman olmuş ol ugunuzu soy em lan 0 kada b "yük' s erı mış o- v lb 1:- . k d . . ı: h t . ne a ırıyorum ve bu parla!<, ihtışnm e er ist . r u ve dost.an h" .. ranhgını ce e ayr erın ısa a )ap it .. 1 . h 1 f ti .. 1 lrr erım. kabulden dolayı hisset e usnu • ff k l t gun en uzur arı ve zara e en ı e 

karşılaşı d~ başvekil hazretleri bi- Bir sene oluyor, Balkan memleket- f vkalad . tta 
1 

nıekte o1duğwm maga muva a 
0 muş ur. yükseltmek üzere memleketimizi lut-

Amz 1:m Usterih olmakhğı- lerinde teşekkül etmiş olan muhtelif e ista e ~ne r ığı ve necip Yu- Yunanistan da her schadn atidne fen teşriflerinden dolayı kendileriul' 
zf:m bu busu be~er mevcut bulun- te~kilatlarrn mümessilleri vaktile ara- ::nsizinn:. . .v~ meşhur payitnhtın- büyük bir nikbinlilde bakmak imkanı- teşekkür ediyorum. 
llll'Z için ciddi se P larmda o kadar çok ihtilaflar mev- d d _ ısafı:ınız olnıaktan dolayı nı kendisine bah~decek ilcrecede fa. Nihayet kadehimi Türk mili t' 
maktadır. . ... d .. 1 .. elen ve git- cut bulnuan ve her biri nice iztrraplar tmuy kul~~~ den.~ mahzuziyetimj beyan aliyet göstermiştir. ve Türk_ Yunan dostlug·unıın s:~~ınt 

Gözleriınlz onun e YUL<ôi 1 B Ik ·ıı tl · . k e e ıgıme musaadenizi · d . . ' ' e kt.e 1 , bina en !'iağlam çekmiş o an a an mı e erıru ye -- TU k 111 ti 1 nca e enıu. Serbest mılletler arasında layık ol- ve refahını temenni ederek kaldırıyo-
tfkç.e bUrlbne ~ a~an biri olup her diğerine yaklaştırmağa yanyacak ça- r m eh n b~ 8~18m ve duldarı me,"kileri yan yana i~~al et· rum.,, 
ff dzya~lı.~ıu rabile~re~tj ~ra~ne arayıp ~Jm~ için .. mu a .. eb ~~~~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tU:rlll tecriı't>_elere karşı du konferans halinde burada toplanmış- .Guzel .rnem~eketını~?en ayrıltrkcn ve. çok sevımlı mes~i arl\ada~ını7. :M. Atina gazetelerinin ziyaret 
bir kuvveti haız bulunmaktadır. 

1 
d bu ıkametın azız ve sıhnrnez hatırası- Mıhalakopulosu selamlamakla bah· hakkındaki mUtaleala 

Dost~uk yapıs.ı~ın o:~rcı]eva- ar;~ hususi mesaj şüphesiz mcthe şa. nı ve Türk ~illetinin .sanıimi selamı· tiyarım. .. Atina, 4 (A.A) - Sabah gaz:ı:leri. 
Çtinktt hız bu yapı JÇ'ID ç iyi d d Ve bfzı"m vazı'femizi mühim m ve harareth temennıyatını getirmiş Yunanistan serefine Turkiye Başvekili ile hariciye vekiline 

B m kuru uşun a yan ır. olduğ k h Y · At' d .. 
zmı kullandlk. u yapın n fyı' ve en bir surette teshil eder. b tku.m a ramhan·k··ı~nau milletinin lfadehimi screfli Yumınistan rd.,i- ına a gosterilen hararetli kabul 
kullan lan harç dünyanın e se a arane ve arı u ade fa·•l', ti · .. ' . . tarzına aı't t· f ·1:ı t 

I f t b' ]' B lk bl r~ıne doğru . < n ı)e nm cumhuru hazretlerının ı:;ıhhatlne ve a Si a, smet Pasa tara-
sağlam çimentosu olan men aa ır 1• a an r •~ o kadar mebzul olan nışan~leri karsı- fından gaz t ·ı . ~ 
.ıc.:dir Hatırımdadır ki zatı asilaneleri An sında kalbimi doldurmuş 1 k ~ şahsi saadetine Madam Veniıelos ile T" -k , . ·~ ~cı ere . vakı beyanat, 
6ı • • • .v. . d , f o an ço sa- ,,1 d , 1.h 1 k 1 11 1 . uı "ekıllerının Ati.naya a Jd'l-1 .• 

C ğraf il 
'k .......... diyatın nııllet- karayı zıyaret ettıgınız esna a :>u ?- mimi takdirkar hissini he ı..- • d •Ya am n ı a a opu osun sı 1 ı:ıt <'l'ıne Ak e.e ı ~ en 

o ya e ı w- d k .. 1 d · • ra=-nm e ve ropole gittikleri zaman al 
1 r d k' münasebetlerde başlıca aliyetlere telmih e ere şoy e emış- götüreceğim. ve aziz dostum mümtaz Yunan başYeki f t fi • . • mmı~ 
e arasın a ı · ı·-· d .. ·ı . ·· 'd · 0 ogra ar ve resmı zıyafette teati A •11 1" ü ifa ettikleri müddetçe tiniz: "Balkan hır ıgın en umı varım. Zatı devletlerine tekr;matırnı de- Ji ıle onun guzı e mesaı ar!rndnc;;ı -a d'l 
mı er ro un . d · . . ,.. d 1 d ~ . ' e 1 en nutuklarla sahifelerini doldur-

Tilrk _ Yunan dostluğunun Atisin· en Fakat bu bırlik "ucu e ge mez en e- rnmlı ve sarsılmaz dostlugumun temi- Mlhalakopu1osun sıhhat ve şereflerine m 1 k . . . 
1 .. d 1' · . k d 1·· ·k' . · uş o ara ıntısar etmistır .... olablliriz. -.·e ve vucu e ge ınct}e a ar uı ı· natını arzederken sızın yanı ba5mızda kaldırıyorum. ~ '.> • 

. . Elefteron v· t · · d'ği .. '8at'htl cta!la şfmdJden semere ye_ ile Yunanistanın hıç bi: halde yek- mümtaz Yunan devl1et~ adamlarını ve Yunan milletinin refah . ve Tii:. k _ bir habere "'Ö ıma ~:.ıze esımn .
1
v
1
er
1
. 1

• 

vermefe başlamıştır. digerine karşı düşman vazıyetinde kal Türk - Yunan dost ugunun kendisine Yunan dostlu~nu.n feyzü ikbal' . . .. !'> re unan mı e ının 
Bil doırtlak yalnız Türk - Yunan malan mlimkiln olmıyacağını bilmele- pek çok şeyler medyuın olğunu çok iyi yorum.,, ıne ıçı- Turk vekillerini istikbale kl'ndiliğin-

fLüfen sayıfayı çevirinizl 
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Istanbul meb'usları ~ Polis Haberleri 

HllrAye Benlik ve bir benlik Flk~ .. :~.. T~:;::~=~~=::;.~~ EyUpt~:~=~·=: oldu u~~! n~!~n?,ları 
BENLiK VE BlR BE:SLlK alay edelim derken işi B-a sardık. leri tetkik için 1eyabate çakan Dlln Eyipte bir cinayet olmuş- illa '9brlkası mUstahzeratı 
Dört kiflyi:z. Çeteciyiz. Ben ~ete- Bu mesafeden kurşun atıhr mı? Herif lstanbul meb'ualan Sadettin ve tur. « isllmbey • de 68 numaralı Kolonya. JA\·anta, esans. diş macuna 

reısının muavınıyım. Yanımdaki· şimdi gidip (kule) ye haber verecek. Ziya beyler dün tetkiklerini bi- hanede oturan ttıtibı amelesinden yağsız lmm, podra. gliserin sabunu ve 
]erden ikisi vatan hislerinden ziyade Eğer yakalanırsak işimiı. tumandır. tirerek şehrimize dönmOşlerdir. Trabıonlu Vehbi, eltin ıece aaat brl~·antin. l\lis müstahzrratını bir defa 
çapul ümidile istiklal mücad~leslne iş- Ne denin yaver bey? tecrübe edenler daima \'e daima ondaa 

Sadettin ve Ziya beyler dOn Tİ· 22 de, urhof olclup halde Ra- (a,.·nlma-,ar. Her ''erde bulunur. (1656 tlrak eden iki sabık eşldya. Dördüncü- - Uyuyalım. I 1 k ı· · · F -• ' &j J 

lyete ge ere va ı muavmı •~• ..:..a;n kah•esine -•erek tavla Yü bilmiyorum. Hayretle baktılar. Tehlikeyi ü~e- ıru •- A da 90 P- kazana ... lllral• 
beyi ziyaret etm:81er Ye seyahat- L.L la O • '1 ıırm 1111 

Yunan hatlarının gerisinde, pırnal- rimize celp için sanki yaptığımız bu ~ aynamaaı;a o D tornacı menn ala _ lstanbulda. taşrada. ''ilıyetlerdr, 
1rk bir arazide, (Gün Görmez) va-ıtedbinıizlikten sonra bu uyumak tek- leri esnasındaki bazı g6rüşlerini yanma aitmif ve onu difariya kazalarda memur ve memure istiyoruz. 
disinfn bir yamacında yı.lancı ta· lifim sabık eşkıyalan korkutmuştu. ve notluını bildirmişlerdir. Meb'· davet etmiftir. Zaten aarboı bir şiinize. vazifenlze halel ğelmiyccektir. 
fatı seyrediyoruz. O ıünlük vazife· DördUncümüz, aptal bir herif, sınt.ı- ua beyler dairei intibabiyclerine halde bulUDaD Ômer, Vehbinin Bize mektupla sorunuz.. 
miz. görünmeden uyumak, gece,lyordu. merbut kaza ve nabiyelerin dert• ba daYetİBİ kabul ederek difan lstanbul Postanesinde 400 

harekete geçmek.. - Sen, dedim aptal herife. nöbet teri, ihtiyaçları, dilekleri hakkın· çıkmııtır. Kah•enin dlflnda Vehbi Franaazca ve muhasebe dera· 
Yanımdakiler genç bir fst.ınbu11u- bekliyeceksin iki saat. Sonra sırasile da esaslı malümal edinmiıler ve taııdığı biçalda Ômerin &zerine lerl - Gayet ımelt bir tarzdı ve eh· 

nun emrinde bulunmaktan mUte,·el- biz de bekliyueğiz. HıfZU1111hha ki- villyeti bu hususta tenvir etmiı· oren şeraitle. Galaıada Mehmet Ali Paşa 
llt (ağa) hk hicapları ile •e bundan taplannda günde sekiz saat uyku- J~rdir. Öğrendiğimize göre, Sa· saldırmıı ve kamının dart yerin· hanında 40 No. da Kiymis Ef. ye tahri· 
daha çok hissedilen istihzaları nun lazım olduğunu söylerler. dettin ve Ziya beylerin tetkikleri den feci surette yaraliyarak ren müracaat. (1779) 
ile, bana sua11er soruyorlıu. - Yaver bey, kaçırdın mı? Can öldilrmüıtllr. Ki ı k h ı 

bilhassa ıu birkaç nokta üzerin- ra ı ucuz ~azı ane er -- Yanr bey, mektebi bitirdin mi? korkusu dururken uyku kimin gözü- Cın· ayetin sebebi naaktülle u- ·k· odal da. -• t k od 
de toplanmaktadır: • çer ve ı ışer ı ırıı::ıer ve e ı· 

- Yner bey. hanım annen, beyine girer. katil arasındaki eski bir husu- lar. Galata Şevketpaşa hın 14 No. mü· 
baban! Sana nasıl izin verdiler? l - Bizim. 1- Çatalca kazası cİYarmda mettir. Zabıta tahkikata Iİrifmif, racuL (1777' 

- Yner bey kaç kurşun atfın Şİ.11\- - Nasıl bizim? MuratbeyJi köyD "Naaliç,, li mu- İfe müddei umumilik vaı.'iyet klrahk klglr bina _ Galıtının 
diye kadar? - Biz ke11elerimizi zaten koltuk- bacirlerle iskAn edilmiftir. Ntıfaa- en ltlek ve en kalabalıklı yeri olan Bü· 

Du ıuaJe tevap veriyorum: larımıza almışız. lan 450 kadardır. Bu muhacir- etmiftir. yük millet hanı cnannda Leblebici so· 
- Daha nasip olmadı. Onların pos bıyıklarında saklı is· lere hükumetçe verilecek yer ta· lktısatçılar birliği kaAJnda Adapezan oteli karşısında 27-I 

* • • tihza, şimdi benim tüysüz dudakla- yin ve tesbit edilmediğinden No. Iı ktgir bina gerek aile fkamctgthı 
- Baık, bak.. nma ge~iyor. bunlar ahıra benzer yerlerde sıJı. DUn d6rdUncU lçUmaını yapa· ve gerek pansiyon ve otel n terzihane 

Bütün gözler o tarafa çevriltli. - Haydi, yatalım. Serde mahal- rak kooperatifleri tetkik etti ve doktor dl · ı· l · ..ı.ccar va 
bataiz yaıamaktadır. Bunlara ev ve şçı a o ycsı ve ,. ? • Karşıdaki prrnallarla yeşil yama- lebicilik var. Hanım annem \"e bey Dün aaat dörtte ticaret odaaı zıhanesl olarık kullınma~a gayet elvlrişli 

cm üzerinde yer yer, daire şeklin- babam uykusuz kaldığımı iııHirlerse yaptırmak. olup kirayı \-erilecellinden talip olanlann 
b -s v· :ı.a t b' ala b . ti i ... ima aa.lonunda iktısatçılaı bir- (I• de ve köJı"Jülerin (Ayna) ta ir ettik· fizUlürler. 1.U1fe , me u nn u ıpre ~· kendilerine kolıyhk için bir tan ile bina 

leri pırnalsız boşluklardan biri- İki sabık eşkiya, kapana sıkışmış üzerine onlara arazi vermeje, liğinin d6rdilncti içtimaı aktedil- sahibi olan Boğazfçlnde Boyacı köyünde 
sinde bir karaltı Yar. Dürbünle bakı- kurtlar gibi homurdanıyorlar. Ku- Ziraat bankasından ucuz Yade miştir. mukim Avukat Kostıil Efendiye mtira· 
yorum, bu, omuzunda tüfek bir yu- ru yapraklardan kabarttığımız ya. ile para temin etmGğe karar içtimaı dar61fiıaun müderria· caatlan iltn olunur. (1778) 
nan askerL taklara uzanıyoruz. Dörd6ncü ar- •ermiftir. lerind• ZObtft B. açmıf, bill· -

Sabık eşkiyalar dürbünü elimden kadaş, o aptal herif. ağzındaki sön- 2 _ Ahmediye, Bahıayif ve hare kooperatifler hakkında 
çekiyorlar ve bakıyorlar. müş sigarayı çıkan güneşe d()ğru Habip köylerinden muhtelif be- uzun bir rapor hazırlamlf olan 

- Evet. bir yunan askeri. uzatıyor Te gfiltiyor. yetler, meb'ualarma müracaat Remzi beye söz •erilerek muma• 

1:1,' l'L 111111111, 1111 l ı 11 li''iıl'ı ı ''I , ' 
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ı Ask. M. SA. Al. komlsrnu ı 
lllnaln. 

IUü tehzi, ilave ediyor birisi: • • • .L_ k • ileyhia İ'apona dinl,.nmi•tir. Kilo 
- Yaver bey, şuna bir kurşun çe- Gözlerimi açtıfnn zaman nöbe~i ederek satma~ ço muıtarip -... 110000 Süvari Mp. 

ker misin? yerinde yoktu. iki sabık qklya horln- olduklannı bildirmişlerdir. Evelce Pek llZ1ID Ye kıymetli olan bu 150000 Topçu nakliye Mp. 
- Bu mesafeden mi? yorlardı. (Bu bir -tecı iııafn iyi değil- liç kilo kinin verilirken bu sene nponm muhteve7ab cihan koo- 100000 Topçu atıı Mp. 

"Y- >' 80000 Ölçme taburu 
- Öyle ya, ne kadarcık yer, bak dlr) Kalktım. Ve etrafı an~rdım, kendilerine ancak 500 ıram ki- peratif teşkilltınm easlanna ta• 11000 Gtilhane hastanesi 

herif sigara yakıyor. yoktu. Her ihtimale karşı arkadaş- nin verilmiıtir. Villyet bu cibe- alluk ediyordu. 5000 Malte~ lisesi 
Krpkırmrn oluyorum: lan uyandırdım. Nöbet~inin gaiple- tin nazan dikkate alınması ve Ba raporda birçok memleket- 7000 Gedikli küçük zabit l\lp. 
- Yaver bey, korkuyor musun? re kanştığını söyler söyle?mez. esa- miktarı kafi kinin gönderilmesi lerin eıcDmle iagiltere, Belçika, 70000 Harbiye Mp. 

- Evet. sen mevcut olan endişeleri. muhafa. için aıbhiye nılldüriyetine emir Franaa, iakandinavy• İtalya, Ro- 533000 Yekdn 
- Neden! zai nefs kaygasu ile birleşince bü- .., Yakandaki isim ve miktarlan yazı-

vermi•tir· • Sıhhiye mlldilriyetinde Bal-• •e Ma .. •r koope- ı mahallere bir -rtnamede kapalr - Silih sesini duyarlar diye. ~tik bir korkuya yer Terdi: kinin ,.bulunmacbj'ı takdirde ..- manya. •- ... - ı 111rettı. ot _:-tın almaeaktır. ]M. 
Ducbklar, pos bıyıklar altından • - Kaçalım. I k k ntif 't6fldlllliaa- 1IM '* ~ ıest o birinci rln 931 ~..._ . ...fi... 

kilcte mDracaa edi ere ve i· d k ı · ı "lk ., .... kr.nlıyor ve Uç arkadaşım bana mer· - Kaçalım. a mu ayese erı yapı mıf ve ı nü saat 14,30 da lstanbulda Harbiye 
hametle bakıyorlar. Derhal seğirttim, n henüz ba~la· lelin ihtiyat için ayırdığı kinin· kooperatif teıkilibndan bugOne mektebindeki mahalli mahsusuncla ic 

istihzaya tahammülüm vardır fa • nnın altmdan kaldırmadıkları si- den iıtenilecektir. • kadar muhtelif kooperatif sis· ra edilecektir. Taliplerin şartnamesi-
kllt merhamete.. kabaran genç bir llhlannı kaTnyarak, (Kısa) mı on- 3- Çakd k&yll mektebi ta- nl görmek için komisyona mUracaatıa 

ı k temlerinin geçirdiji istihaleler- n ve i~irak için de şartnamesi vet;hlle 
h1ndi tesaretile soruyorum: lara çevirdim: mam anaca br. I R ha-rlıyacakları teklif mektuplannı 

.ı. .. ı ç tal den babaedilmia_ ita 1a ve uıt- -- Diri diri yaktlma51 goze a r- - Sekiz yilz metreden şışıran 1.ur- 4- Jıtasyonlla a ca ara11n• ~ vakti mQayyeninde mtiaehıel nu111c1.ralı 
yorsanız p4ki. şunum, sekiz adımda pşırmaz. Kim daki 18000 liraya mal olan toıe yada bu te,killtın devletlqtifıi ilmühaber mukabilinde komisyon riya. 

Yine giilüyorlar ve: kaçmak isterse nırurunı. pek az bir mOddet zarfmda bo- zikredilmiıtir. eetine vermeleri~ <6:> ~2474) 
- Hay hay, yaver bey, biz kel1~ Sözlerimden ziyade bu çapulcu zulmuıtur. Halk diier bir yoldan Ve en nihayet • koopentifleri Yerli un 

21 
_ 

10 
_ 

931 
~~mbıt. 

)erimizi koltuklarımıza almışız. eşkiyalan, (kısa) mın tek gözü ür· gidip gelmeğe mecbur kalmıtbr. deYletleıtirmemeli, devletleri ko- gOnU saat 
14 

te. 
Yine itiraz ediyorum. kUtmUştU. Devam ettim. IJin içinde bir sui istimal olması operatiflqtirmelidir - diye kon· Askeri mektepler ihtiyacı için 
- Fakat bu mesafeden hedefi bul- - Hanginiz kaçmak teklifinde bu- dütilnlllerek miiteabhit aleyhine feransa nihayet •erilmiftir. 30,000 kilo şeker kapalı zarf suretile 

mak değil benim gibi bir aceminin, e-n tundu? satın alınacaktır. İhalesi rr Teşrini-
mahir nişancının bile kan deği~ bir, Birinci sabık eşldya, en iri yansı, dava açılmışbr. VilAyet, Çatalca Konferaaaan hitamını mlltea- evel 931 salı günü saat 14,30 da Har-

te iai 1 • • k attıgımızı x · mahkemesindeki bu davayı bir kip Hazim ve Nizamettin AJi biye mektebindeki mahalll mahsosun-çe re a ay ıçın urşun . arkadatrnı gilsterdl. vteki itiraz et- da icra edilecektir. Taliplerin prt-
duyarsa ben mes'ul olurum iki. ti: •ekil tutarak takip ve biran ev- beyler tarafından bazı noktala· namesını görmek ~in komisyona 

Sabık eşkıyalardan biri arkadaşı- _ Yaver bey, anan baban hafı için Yel neticelendirecektir. rın izah ve "tenviri istenmit ve müracaatları Ye iştirak için de prt.-
nın kulağına eğiliyor ve kasden hızlı yapma, biz ettik, aen etme. 5- Trakyada hemen her ta• Remzi B. tarafından işaret edi· namesi veçhile hazırlı)"&cakları teklif 
bir sesle: Tam o aralık pırnallık uasında raf tarla farelerinden tiddetle mektuplarını vakti muanenhıde •ii-

B k k ğ h b 1 len bu noktalara da izalıati li- selsel numaralı Jlmühaber mul\ıthilin-
- ıra. çocu ta. ızı ya 

0
• un ar bir hıtrrtı duyuldu. Bu shtıi bir ha- mutazarnr oldugu" için mOcade- im B'IJ!L_ kt• de kom'-yon ri,-asetine vermeler·ı (77) h 1) b 1 be 1 d h Baksana zime veri ittir. ı auara va ın Ll!I J ma a e ıc Yer ır ep. reketti. Yunanlılar mı idi? leye ehemmiyet verilecektir. (2753) 

daha hağzıl.sfüt kokbui>t~or. •t· ki bi Derhal ıillhlan, eşkiyaJan iade ıecikmiı olmuı nazari dikkate ~K-e-ftlll--mah--k-em_n_i_h_u_k-uk--h-:ik-·i-ml-l-
Da a a ını ırmemşı ı rettim ve nefesten hafif bir sesle: Garrı mUbadillere bofto alınarak içtimaa bug6n .. at #inden: 

silah sesile yerinden fırladı. Bu - Artık kaçamauınrz, dedim, bı- dalıtllmaaı d&tte denm edilmek Dzere ni- lpsalanın KapıCI mahallesinden Ali 
(ben) dim. Biitün rözler Yunnnhnın yıklannızdan utanın da namuslu dö- Gayri mübadillere bono tev- bayet Yerilmiıtir. oğlu Hasan kansı mezktlr mahalleden 
durdufu (ayna)ya çevrildi. Kurnaz ğtlşUn. ziatına devam edilmektedir. Bugtlnkli içtimada ağlebi ibti· Hasan çavuşun evladı manevisi Mü-
Yunanh silah sesini duynr duymaz İki saniye sonra pırnallıkta ayni Şimdiye kadar 690 doeya nu- mal Ser•et beyin Garbi Anada- zeyyen hanım aleyhine ikame eylediği 
kendini yere atmış, ve ,ımdi dotru- hı•rrtı daha aert ve devamh duyul· marasına kadar bono verilmiş- lu - Adalar denizi • mıntakaaın· boşanma davasının gıyaben icra kıb-

11 ğa k d :t nan muhakemesi neticesinde Hasan a-larak pıma 1 açıyor u. du. Bize yaklaşryorda. Hie ses çı· tir. Takdiri kıymet komisyonun· da - Tnrk kooperatif hareketi • ğanın Müzeyyen hanımdan boşanması-
tkincı sabık •~IY1l teklfflne karmıyorduk. Uç cihete uzanan - da muameleleri bitirilmiıtir. Da· unvanb raporu okunacaktır. na ve Mkeyyen hanımın dıl bir sene 

fimdi pişman °1
.mu!lltu.. ne yapayım cihatı erbaayı tamamlıya· ha 410 dosya mevcut olduğuna iki ay ıonra içtima edecek müddetle evlenememesine dair sadır 

- GardUn mü, dedı arkada~ına, mıyorduk - namlularla U~ köşeli bir ve günde azami 30 dosya sabi- olan ikinci konferansta Baban olan '?1- 6 - 931 taMri.~ n (121h) numa 
de:s::nı "cıt.lrak etmesi, yerli halka ve mu· t-ıldız te•kil etmiştik. Yapışık ta- ralı karar mezbure uzeyyen anımın 

:t J :t bine bono verilebildiğine g6re zade ŞUkrn beyin bir konferans ikametgahı meçhul buhıınduğu mUbaşi-
hacirlere ait muhtelif teş.tdlatın ve banlarımızda nabızlarımız atıyordu. k d d rı·n ve mahallesi he,-eti ihtiyıriyesinfn 

· tevıiatın bır· ay a ar e•am ve daru .. lfilnun lid · 1 • d J cemiyetlerin coşkun tezahürlerde ~u- Bir aralık pımallar ara.•rndan hır m errıı erın en mesruhatından anlaşılmasın:ı binaen 
Junması ecnebi mehafilinde Jerln bir yunan üniformuı göründil. banal=e=d=e=ce=i=i=a=o=la~ı~ıl=m=a=k=ta=d~ır:::=.========== İbrahim Fazıl beyin kazanç ver· tebliğatı kanuniye ifa edilememiş n 
tesir hasıl etmiştir. Yunanistand:ıki doğru ilerliyordu, tam ateş edec~ kım idi. Evrakı sana getiriyorum. gisi hakkında bir rapor hazırlı- hukuk usulü muhakemeleri kan•mo-

kt ki nun (141) ,.e (144) üncü maddeleri ah· ticaret odalan da Türkiye Başvekili iim zaman bir ses: Açtım. Rumca birkaçme · up. ,.e yaca an anlaıılmııtır. kamına tevfikan ilanen tebliğ'at icrası 
le hariciye vekiline sellmlarını ib:lğ - Yaver bey .. yaver bey.. bir fotograf \•ardı. Fotograf bir ki- Aynca 23 teırinievelde de ida- na kadar ,·erilmiş olup kararı me~r-
?tmişlerdir. diye seslendL Bu bizim nöbetçinin lisede yapılan bir izdivaç merasımı· ri içtima yapılacakbr. aleyhine ilAnın ferdası gilnUnden itiba· 

M. Veniftloeun en şiddetli aleyh- sesi idi. Biraz sonra kendisi de gel- ni gösteriyordu. Genç ve neşeli bir ---;===========:::;! ren on beş gün zarfında mliddea aley. 
tarlarından olan (Akropolis) gazetPSi di. Arkasında bir yunan zabiti Ü· zabit, kolunda, beyazlar içinde bir 1 hanın hakkı kanunisini istimal e)·leme-
fmet Paşa ile Tevfik RUftU b':! ufeııdi niforması vardı. gelin adeta diri bakışlarla bana DAVETLER _ si ve aksi takdirde kesbi kat'iy~t fde· 

Atinaya, M. I.Aval ile M. Briyanın lkor - Ulan neredeydin? bakıyorlardı. Dalmış olacnğım ki, bir Huhuk talebe cemiyetinden: Yann ~~f!:d:1°m:~,·~;~~= hu!~~i ':,~1:~;~: line yaptıtdan seyahatlerin bu son Elinin tersile burnunu 11llerek ha- an, resimdeki gözlerde: Jstanbuluı kurtuluş ba}ramı olduğodın bir nUshasmın mahk~me divanhanesi· 
günlerin en mühim ld vak'asrnr teşkil na bir zarf uzattı '·e: Niçin yaptın? bilOmum arkıdışlınn merasime iştirak ne talik edilmi111 olduğu ilin olunur. 
ettiğini yazmaktadır. 1 - Bu. dedi. Mnin hakkın. mere- der gibi dargın bir mal'a gördüm. etmek üzere sabahleyin dokuzda fakülteyi Fatih Sulh 

3 
üncü hukuk haki.ı!ll-

(AkropoUs) ywsına ıu sure·Je de-ıtfn Uzerind• on altından fazb yolc- Sonra. döndük. teşrifleri rica olunur. Rıza Nuri ğinden: 
vam etmektedir: muş. • • • ŞahlUerlmlzln mazerlar1 Fatihte Zindrli kuyuda Arif efen-

"Sokaklannda TUrk ve Yunan baJ· Sonrll anlattı: Bu resim. hala evimde durur. Ba- Edımektpıda binlerce şehidin medlun di caddesinde 3 No. Jr hanede muvak-
raJdarınm yanyana kardeşçe dalgalan! - ~en kurşunu attıktan 11onn ki· lik edilecekti~. Arh·in \'e ha,:a1is.inde bulunduğu şehitlitln açılma resmi lstan· katen mukime iken vefat eden avukat 
d .. ·Jan Yunan hu"·ktı---t merk-inin m"' bir •Uph• -ırdi. Ya herif ,·uruldu Z1 geceler, ril.nmda bu hadıseyı va- b ı k ı d""f d ı ü .. Hasan Basri bey zeHeSi Mecide hanı-

.... ....... ...... "' "1 "' ""' u un urtu uşunı tesa u e en sa ı K nu mın terekesine mahkemece ,·azıyet e-
ditndenberi arıetmekte oldufu fevka· ise dire düşUndilm ,., siz U~"Urken şarım n kendi attığım kurşun sesi- sut ı 5 te yapılacaktır. Şehitlikleri imu dilmiş olunmakla alacak ve borçluları 
ilde manzara iki milletin i1erde s1T1h aidip baktım. Aşk olsun ya"er be~·- le sıçrayıp uyanır, n bu benliğime cemiyeti merasime resmi ve huıusf bil· nm nan tarihinden itibaren hir mah 
i~nde, harpsiz ve klnsfz yqaınak hu- Tam alnından nrulmuş. kıtlkmış. kurban ettiğim benlikt•n. bütün kal· tün müe»erelcılc hıUumıı.ı davet etmek· iddiayı nruet edenlerin üç ay zarfın· 
9mnmdakl sarsılmaz anuJannı rh- pımallıta a-irlp devrilmiş. 'Ch•tUnU •· bimle af dilerim. tediı. da mahkemenin 931 - 112 dosya No. 
termelrtedlr. • racim, 10ydam. Talan benim hak· Fikreı AdU Bile mtlracaatlan illn olunur. (1T14) 
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Ist~~bul EV~:f müd~;1~~~~k?.~n: [ sEvaısEF AıN • 
Lira 

550 Kadıköy gazhanesı 1547 
Kok Kömürü 

300 (Lave re kompoze) 450 
Ankarada Evkaf umum müdürlüğü ile lstanbulda dördüncü 

vakıf han için lüzumu olan balida cinsi ve miktarları muharrer 
kömürler ayrı ayn ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilerek 
(T. evvelin altıncı) Salı günü saat on dörtte ihalesi icra edile
cektir. Talip olanlarm şeraiti anlamak fizre hergün levazım mü
düriyetine ve ihale günü de teminat akçesi ve teklif mektubu 
ile birlikte idare encümenine müracaatları. (2466) 

~--Mablt 
T6rkiyenin ve bütün yakın Şarkın en nefis magazini 

Teşrinievvel nüshası 
Hakikaten fevkalade bir nüshadır. 

Nefis şiirler 
Edebi san'atkArane hlkAyeler 

ilmin, fennin son cereyanları 
En son ihtiralar, keşifler .. 

GUmüşane viU\yetl Nafia başmUhen
dlsllğinden: 

Gümüşane vilayeti dahilinde ve Trabzon- Erzurum yolunun 
KöprDbaıı ile lıgana arasında iki ve Kelkit kazasının Köse ile 
Kelkit arasında birki cem'an üç adet on iki tonluk Ruslardan 
metrük harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21 - 9 - 931 tarihinden 
ıtibar~n 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. T enztlat yap
mak ve fazla tafsilAt almak istiyenlerin Gümilpne Nafia başmü
hendisliğine müracaatlan ilan olunur. (2837 ı 

Büyük Tayyare 
Piyankosu 

., 
• 

• 

Bekleyiniz 

~1erkez ıccntası Galata köprli ba~ı B. 2362 

Şube A. 51rkecl Mühürdar zade han 2. 274-0 

AYVALIK SUR'AT POSTASI 

(Mersin) 6 T. evvel Sah 17 
de Sirkeci Rıhtımından. 

idarçce aşağıda ismi yazıla 

malzeme pazarlık ile satın alı

nacaktır. Teminat % 1 O dur. 

ihale 5 - 10 • 931 saat 16,30 
27 tane payanda borusu, 350 
tane kondense borusu talibi 
üzerindedir. (2960) 

BARTIN srg~T POSTASI 
Bartın vapuru 
5 T. evvel PAZARTESi günil saat 

19 da Sirkeci rıhtımından hareketle, 
Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra. Ku
ruca~ile, Cide iskelelerine aıimet ve ayni 
tarikle lstanbula avdet edecektir. 

ı inci, 2 inci, 3 üncü sınıf kamaralarla 
güverte rolculanna mahsus mahfuz ma· 
halleri vardır. Müracaat mahalli: Emin· 
önü Sebze sokak No. 8 

Telefon : 23609 ve 23388 

'ft4 mnn--www:ıw 

ıı~;ıooııı 
il Karadeniz postası li 
il Sa•saa ıi .. : :: .. .. .. 
ii vapuru s p !l z !I r t e s ,. n ~~ T. evvel U U i~ 
~i günü akşamı Sirkeciden hare- İ 
H ketle (Zonguldak, İnebolu, Ev- 1 
~~ renye, Samsun, Ordu, Gireson, 1 ii Trabzon, Rize ve Hope) ye j 
h gidecektir. ı 
iı ··········----... ··---·------·------ i 
~vataa 11 ! 7 vt.u::eı ~ 8 r u nı ~ 81· 

günü akşamı Sirkeciden hare-1 
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

Kütalıya hukuk hakimliğinden: lstanbul ikinci tiracet malıkeme- Samsun, Ordu, Giresun, Trab-
/ Kütahyanm Sultan bağı mnhalle· sinden: 

Si'.'.den. öme~ Fah.ri Liıtfi!e ~anım !le Kmnapçı zade :Mehmet bey ,ekili zon, Sürmene ve Rize) ye 
ımuddeı a.leJ;h kocası Medınelı lbrahım avukat Cemil bey tarafından İstanbul- gidecektir. 
Etem efendı aras~nda mütekevvin bo- da Fincancılarda leblebici hanında Fazla tafsilit için Sirkeci, 
§anma davasınrn ıcra kılınan muhake-
mesinde müddeialeyhin mahalli ikame- S-l4-l5 numarada Vasil Sarafin ve şü- Yelkenci hanındaki acenteli-

Elektrik Radyatörüne 
Malik olmıyanlar, vakJtslz gelen 

Soğuğa Yakalanmışlardır. 
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Beyoğlu: Metro Han - Beyazıt: Elektrik Evi 
Kadıköy: Muvakkithane Caddesi 83 - Üsküdar ŞirkeH 

.,._ _______ Hayriye iskelesi No. 10 ------••.,.. 

lst. gümrükleri 
müdürlüğünden: 

muhafaza 

1 - Mildllrlüğilmfiz için lfizumu olan 160 çeki odun açık 
kırdırmıya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma t~rtlan kAğıdımn tastikli suretleri müdürlüğü· 
mllzün komisyon kitabetinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma müdürlnğUmfizde milteşekkil kurulucak alım 
sabm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 14-10-931 tarihine raalıyan çarşamba günil 
saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelinyüzde 7,5 ğu olan 30 lira 
muvakkat güvenme teminatlarile belili saatten evvel komisyona 
gelmeleri. (2702) 

=:z 

.""6JJll!Blll[l!l181-iilii.iiilil Lokanta ve Birahane -~--..,,,---------

TR i YAN Q N 
Listeden istenilen yemeği intihap etmek ıartile 

Tabldot: 4 Tabak yemek 50 Kuriış 
Beyollu Galatasaray eski Zenlt acara sokak No. 5 

Türkiye HilAliahmer cemi
yetinden: 

HilAliahmer . cemiyetinin Y enipostana civannda Aksaraylılar 
hanının 3 numaralı satış btıro deposunda mevcut nümune Ye 
ıartnameıi mucebince tabettireceği yedi ~evide (28,000) cilt 
maktu makbuz için Teşrini evelin on dördüncn çarıamba gOıın 
saat 14 te icra edilecek aleni mllnakasaya ittirak etmek istiyen 
matbaaların nilmune ve ıartnameyl görmek üzere mezkfır Büro 
müdüriyetine müracaat etmeleri: (2793) 

D H h run. Taksim Zambak -

[ Cilt ~ • imrazı ?ah~viye~davihanes~ he:0;~ .:::h~~ 1 
akşama kadar. 

jfj meçhul bulunması dola),sile ilfınen rekası efendiler aleyhine ikame ey- ğine üracaat. Tel. 21515 
:tebliğat icrasına karar verilmiş olup lediği 1276 lira 18 kuruşun 30 haziran m il T •• k H ı ı h l 
yenni muhakeme tayin kılınan 2S- 10 926 tarihinden itibaren maa faiz tah- :::mm:::a:::::u:ı::ı:.-.ıı:ı:un.-W:utllftım-.&ı ur iye i a ia me 
- 931 tarihinde ~ahke~eye.. gelmes~ siline dair davada mahkemeye mevzu Cihangirde 

. 
cemı-

~eya musadcJak hır vekıl gondermesı lb tak' d . t'd "dd · 1 yh FevkalAde nezareti havi ehven d 
aksi takdirde muhakeme gı}aben cere- 0

, a.p 1 ~\'11 ıs ~. asıA rn~ e~a e t • 
yan edeceği tebliğ makamına kaim ol- \asıl Sararın ve şurekası şırketine be- fiyatla Satılık hane ye ın en: 
mak Ü7A!re ilan olunur. rayi tebliğ gönderilmiş ise de lehlebici Cihangirde eski kaptan (yeni Susam) 

hanından şirıketin çekilmiş ve nereye da ·· Hilaliahmer cemiyetinin Yeni postane civarında Aksaraylılar lla· 
iki 1 tt Ilı sokağında üç katta aln o , ve muşte· 

ne ar arma nı gittiği meçhal bulunduğu mezkur han · nmın (3) numaralı Satı"" • Bürosunda mevcut nümune ve şartna• 
F ., lh k h k' ı· milatlı iki sokağa cephelı 1330 arşın Y 

. atı,ı su 3 üncü lıuku · a ·ım ,. odall'.lı:;ısı tarafmdan c:orh verilmekle 1 E meai mucibince ı·mal ettircceg-i (2 00) adet pirinr iane kutuıunun a• 
'ğ d Y" bahçeli numara 40 hane sın ıktır. vin 3' 

ınG~!11 : •. d y 'k dd . d alacaklı vekilinin talebi üzerine ilanen çık münakasa suretile tc .. rinieve lin onuncu cumartesi günü 5aat 14 .u camım e enı apı ca esın e . . . lst:ınbul, Adalar, Çamlıca ve Boğaze "S 

atik 9 cedit 5 No. lı bir bap hanenin teblıgat ıcrnsma karar verılmlş olmak- emsalsiz nezareti vardır. Sabahlan sekiz- te ihalei evvel iyesi icra edileceğin den talip olanların nümune ve şart 
icra edilen müzayedesi neticesinde 350 la keyfiyetin iHinına ve yevmi tahkik den 12 ye kadar görülebilir, nameyi görmek üzere Yeni postane civarında Aksaraylılar hanı No. 
lirada talibi uhdesinde kalmış \'C: mel>- olan 10 - ll - 931 tarihine müsadif -------------- 20 de Hilaliahmer oyun kağdarı ve Maden suları satış deposu mü· 
lAğı mez.ldir kıymeti rnuhammenesi sah günü saat 14 te lstanbul asliye düriyetine müracaat etmeleri. (2867) 
olan 406. lira~an ?.un .b'!-lun~uş o~d!-1· ikinci ticaret mahkemesinde müddeia
ğundan ıhnleı kat ıyesının ıcrası ıçın 1 h' . t vü t tm · ak · ...,k 
Ikincl artbrma icrası zımnında yeni- ~Y ın ıspa ı cu .. -e esı ve 1 sı. ~ • 
den fltınat yapılmasına karar verilmiş dırde hukuk usulu muhakeme.en ka
bulunmakla taliplerin 14 - lO - 9:n!nunu mucebince hakkmda gıyaben tah 
tarihine milsadif çarşamba günü ~;aat kikata ve muhakemeye devam ol ·"naca
onda Fati~ Sulh 3 ün~? huk?~ mahke gı iUn olunur. 
.mesfne muracaatlan luzumuılan olu- - --- ---------.
nur. (1775) lstanbul ikinci icra memurluğun-

dan: 
Beşinci icra memurluğundan: Satışı mukarrer mahcuz perükar _ ................ - ............... _. ....... --.. 
~Ia_hcuz kapah _l"!at makin~~ 81 eşyası 7 - 10 - 931 tarihinde saa~ Sahibi: Mehmet Asım, umumi 

teşnnıevel 931 tarıhınde saat L ~n

1
12 - 13 te Şiş][ Halaskar Gazi caddesı . . t "dü .. • File t Ad·ı 

ıtibaren Taksim meydanında satılaca- 393 numarnh kahnde satılacağından ne~rıya mu ru • re ı 
ğı ilan olunur. (1785) talipleı·in müracaati ilan olunur. YAKIT l'rlatbaaaı 

(1783) 

Devlet Demlryolları llanlan 

720 adet bandajm kapalı zarfla münakasası 12, ikinci teşrin 
931 perşembe günü saat on bette idare merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa yeznelerimizde beşer liraya 
satılmakta olan ş&rtnamelerde yazılıdır. (2772) 
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