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fzınirde Süpheli 
İsmet ş. Atina ziyareti 

i tibalarını anlatıyor 
Eski yaralar kapandığı için iki millette 

de sulh ve emniyet arzusu vardır 

klllmlz Atlnada Elefslna harabAlerlnl gezerken 

E
v Başve 7 (AA.)- ismet münevver muhitler ve halk ta· 
ge vapuru, • · d d l Til 

Y · t n seyahatindeki bakaları aynı arzu a 11 ar. r· 
Paşa unanıs a k ·ı . . k l k • 

- b d t intibaahm milli iye ı e ıyı omşu u ve samı· 
uıuşa e a ve • d tl k b b tt•v• ·r 

b E v purunda aynen mı os u a se ıgım şeraı ın 
mat uata ge va · Ih · ·r · 
fU suretle anlatmııbr: y~nı. su b. ve k emnıyedtdşel raı ının 

., b b bir kaç gün zar· mübım ır ısmı a o onuyor. 
Bera er u H · · b b ö dük ki T-

fanda Yunanistanın resmi maba· .epı~ız d eral ker g r . u~-
h • muhitlerile te- kıye ile ost u ta arzu samımı-

filile ve ususı d' V h h l k 
b 1 d k ilk andan iti- ır. e emen emen mut a 

mdta u un u · k · t 'ld' V · · b 
bar.en milli kudretin Yu?~ids· e serıyede şaymı ır: azyetıbn 

1 
u 

....,. .......... 1.,. da terakki ve inkişaf ıçm e manasın a . u~anıstanua .. u ~-
uı -du.. dibkatioıizi celbetti. nan mahacırlerın tekrar Turkı-

b un gu t areleiin as· !Alt tarafı 6 ın cı ~:ı vıfada j 
Oouanmaaın, ayy . 

kert kıtaatın, polisin nez~keti 
,, laması jrinde bızzat Ye agır r-- . 

kendilerinin intizamı talı~. v.e 
terbiyeıi iyi teçhizatı takdırımı· 
. tahrik etti. Bu manzarayı 
~ -
kuvvetli bir memleketin göru-
nüşil telakki etmek ta~ii~ir. ~m 
ran medeniyet ve ıktısadıyat 

. için' sarfolunan gayretler b~~ı~i~: 
,Az zamanda vücuda getırıldigı 
anlaşılan eserler çoktur ve güzel· 

· dir. Her tarafta ıslahat ve ima
rat için yeni mevzulara ve yeni 

· projelere teşebbüs ediliyor. Böy-

Adnada temsil edilen Otello piyesinde 
Oezdemonı rolünü yapan Bedia mu

vahhit Hanımın Yunan gazetelernde 
çıhan bir ıırokisi 

· le bir milli cereyan içinde mem
leket zimamdarları harici politi
kada sulh ve emniyet havası 
için.de bulunmayı ciddi olarak 
takıp ediyorlar. Temas ettiğimiz 

..... ,..., _...._ ~,_, - -.., 
Greta Garbo 

nun hususi hayatı 

Hiç bir artistin hususi ha
yali, Greta Garbonunki ka
dar merak uyandırmadı. Ve 
yene Greta Garb~d~n başk~ 
hiç bir sinema artisti, bususı 
bayatını bu kadar saklı tut-

mamıştır. 

Tefrikamız, Garbonun mah-
. · · pek mah-remiyetıne gırmıf . 

tut insanlardan biri ve Holh-
vutta taoıomıt bir kadın se· 
naryo muharriri tarafından 
yazılıyor. • 

Burada hakiki Garboyu, sı
nema memleketinin büyük, 
müstesna Garbosunu gare
ceksiniz ... 

PekYakında 

Bir Ermeni Tevkif Edildi · 
Gizli ve tehlikeli 

maksat! 
• 
Izmlrde bir Ermeni 

tevkif edildi 
İzmir, 8 (Hususi muhabiri· 

mizden) - BugUn (dUn) bu· 
raya gelen bir ecnebi vapu· 
runda polla tarafından ta• 
harrlyat yapıldı. Vapurun bir 
kti,eslnde saklanan bir şa· 
hıs meydana çıkarddı. Ya• 
pllan tahkikat neticesinde 
bu adamın gizli ve tehllkell 
maksatlarla şehre çıkmak 
lstlyen bir Ermeni oldulu 
anıa,lldı ve hemen tevkif 
edildi. · 
Zabıta tahkikata ehemmi• 

retle devam etmekte ve çok 
ketum davranılmaldad1r. 

Suitkast ---Mevkuf Aaobun isticvabı 
devam ediyor 

Suikast teıebbüsUnün mücri~ 
mi olarak tevkif edilen Agop 
Apikyanin isticvabına şehrimiz 
polisi dün de devam etmiştir. 
Bu adamın hudut haricine çıka
rı}acağı hakkındaki haber, tah
kıkat. henüz bitmediği için bir 
tabmınden ibaret telakki edil
mektedir. 

Yarınki sayımızda 

Kömür mü 
mazot mu? 

San'at v .) iktuat hayah
nıızda yep yeni bir bahis 

Yazan: MUhendls Kenan Hale~ 

Mazot kullanmak: yüzünden 

memleket milyonlar kaybcd yorl 

Brttnlng 
Yeni Alman kabinesini 

için uıratıvor 
Alman Başvekili M. Brüning is

tifa.•nndan sonra reisi t'!Ümhur 1\-lare 
şal Hindenburg, yeni kabinenin teş
kilini tekrar M. Brüninge tevdi et
miştir. Almanyanın sabık ve miistak 
bel başvekili, yeni kabinesine fırka
lardan ziyade teknisyenleri alacak
tır. Kabineye girecek zelat hakkında 
ajans şu marn.matı vernıcktedfr: 

Berlin, 8 (A.A) - Guessler 1919 
senesinde inşaat nazırlığrnı ifa ettik 
ten sonra 1920 - 1928 de harbiye na· 
zın olmuştur. 

lktısadiyat müderrisi olan M. 
Varmbell, Prusya kabinesinde ziraat 
nazırlığı yapmıştır. Ahnanyanm en 
iyi iktısadiyatçılanndan olmakla ma 
ruf bulunan M. Stegervald, ağır sana 
yi erbabının noktai nnzarlarmdau 
pek farklı noktai nazarlara sahiptir. 
İstifası ve hassatan mühim olan iktı 
sat nazırlığına getirilmesi iyi bir su
rette karşılanacalctır. Muazzam t.G. 
Farben trüstil um um mi!d ürü M. 
Sehmitzin kabul ve muvafakati şiip· 
helidir. Mumaileyh ilk safta bulunan 
zevattan maduttur. Muazzam Alman 
sana};i işini idare etmesi, büyük mali 
buhranın başlangıcından beri kendisi 
ne fevkalade bir nufuz t~min eylemiş 
tir. Başvekil, kendisine bir nazırhk 
kabul ettirme kiçin boşuna uğraşmak 
tadır. Halihazırda adliye müs1eşnri 
olan M. Joel, ilk Brüning kabinesin
denberi münhal bulunan bu nezare
tin işlerini tedvir eylemektedir. 

• 
lngilterede yeni intihabat 

mücadelesi basladı 
.:t 

Amele fırkası hususi emlak ve arazinin 
umuma ait olmasını istiyor 

lnglllz knİll be,ıncl Corç 
Londra, 7 (A .A.) - Kıral, par

Jament.on11ll feshine müteallik karar
namefi imza etmiştir. 

Londra, 7 (A. A.) - Parlamento
nun dağıtılması esnasında asırlardan 
beri İngiliz parl3.ınentosunda yapıl

ması mutat olan merasim de icra edil 
miştir. Avam kamarasmda bütün 
meb'uslar başta mösyö Ilaldvin bu
lunduğu halde re.isin kürsüsü ö
nünden birer birer geçmişler ve 
reisin e1ini sıkmışlardır. 

intihap mllcadelesl a~lldı 
Londra, 7 (A. A.) - l\füsyö Mak

dona1d bu ak!;lam telsiz~e neşredilen 

kısa bir nutuk söylemek suretiltı 

intihap mücadelesini açnıış bulun-. 
maktadır. 

Mösyö Makdonald beyannnm&-
sinde bahsettiği siyaset hakkında 

bu nutukta bazı izahat verdikten 
sonra demiştir ki: 

"İngiliz lirasının kıymeti müsuı .. 
kir bir hale konmalı ve hükômet al
tın mikyasmı bırakmış olan diğer 
milletlerle bir anlaşma elde etmi!li .. 
dir.,, 

Mösyö Makdonald ithalatı azalt.. 
ma.k veya bir gümrtilc tnrifesi tatbik 
etmek maksadile bazı ziynet eş. 
yalarmm ithalini menctmeğe lüzuırn 
görülmesi muhtemel bulunduğunu 
da ihsas etmiştir. 
Makdonaldın beyannamesi 

Londra, 8 (A. A.) - Mös:vö l\fak· 
donald, mlllt birliğe hitap eden ve 
müstakbel hükumetin tarif eler ihda 
srm, dominyonlarla iktısadi ihtilaf
lar ve tiearl muahedeler akti husu 
sunu depiş etmekte serbest ol-
masını talep eyliyen beyannamesi· 
nJ neşretmiştir. 

Kral neler söyledi? 
Londra, 7 (A. A.) - Parlamen

tonun faaliyetini tatili münasebetile 
kıralm ve parlamentoda okunan fiut
kunda bilhassa şu fıkralar bulun. 

[Lütfen sayıfayı çeviriniz 1 

Balkan konferansında 
Kadın birliği murahhasları 

neler istiyecekler ? 
Birlik sulh propagandasından vaz geçti 

Balkan konferansının toplanacatı Ylldız saraY1 
Balkan konferansına rapor hazır- Kadın birliği 21 teşrinievelde eski 

ı:ıma.kta olan fikri yaklaşnuı. ile iç- türk ocağı binasında Balkan kon
timai ve siyasi komisyonların işleri feransı murahhaslan şerefine bir 
bitmiş gibidir. lki komisyona kadrn çay ziyafeti vereeeği gi'bi bir de ser 
birliği namına murahhas olarak gi açacaktır. Bu sergide memleke
i.ştirak eden Latife Bekir, Lamia Re- timizin belJi başh yerli nıalJarı teşhir 
fik, Seniha Uauf, Efzayiş Süat edileeektir. Diğer taraftan hususi 
hanımlar raporların hazırlanma- surette aldığımız mah1nıata göre ka
sında esaslı surette çahşmışlardır. dın birliği sulh propagandası 
Fikri yaklaşma komL-ıyonuuun ra- yapmaktan vazgeçmiştir. Birlik re-
porunda kadınlar birliği murahhas isi L~tüe Bekir hanını bu hususta. 
J:u-ı, çocukların terbiyesine di1<k:ıt dün bir muharririmize denti"'tir ki: 
edilme:;iui sulh lehinde çor:uklara "Evvelce yaptlmasına kar~r vertli
terbiye \'erilmesinj balkan kadm ce- ğimiz sulh propagandasını:lan vaz-
miyetlerinin biribirlerile srkr temas- geçtik. Buna da sebeı• d • 

. . 1 d' şu ur. 
!arda bulunmasını ıstem1:0; er ır. Bugün hükAm ti · · t k" • . ~ . • . , u e mızın a ·ıp e .... 

lçtımaı, sıyası komısyonun rap0- tiği siyaset sulh siyasetidir. Ve l)u 
runda da kadınların çalışma usul- Sİ'-"a6"'t'ın t tbik t ~ 1. dak' · 

· · k d " "'"' a a sa ıasm 1 mı .. !erinin tadılı, a ınlara erkekler sallerin' d . .. kte . n 
· ı . . . ı aıma gorıne ·rız. u-

kadar para verı rnesının temıni, ha- · Ih • .
1 nun ıçin su propagandası ı e 

mile kadınlara yardım ve fuhşa ayrıca meşgul olmamıza lüzum gör 
mani olunması, kadın ticaretinin medik. Birlik çalışmasını daha 
kaldırılması (ibi me::;el<.'ler variır. b 

aş~a sahalarda teksif edecektir .. 



Ti CARET 
VE İKTİSAT HAYATI 

Borsalarda faaliyet 
lsterlln dUn lstanbul borsasında 807 

kuruşta kapandı 

Paristen gelen son haberler 

Nevyok borsasının çok sağlam
lfi'ına iıtinaden Paris borsasında 
hakiki bir geniılik hasıl olduğu
nu bildirmektedir. Eshama müş

teri çoktur. Ylikseliş mikdan 

yüzde 10 dur. Borsanın umumi 
seyri daha sakindir. Fakat fiat
lar diiımemiştir. Ecnebi esbamı
nm vaziyeti daha iyidir. İngiliz 
lirası 98,50 fırankta kapanmıtbr. 

Londra borsasında 
Frank 98,3·4, Dollr 3,875 ola· 

rak tescil edilmiştir. Devlet es· 
hamı bir az dllşmDştilr. 

N~vyork borsasında 
Piyasada niğbinlik vardır. 

Mühim sanılar olmuıtur. Fiatlar 
Nevyorktan birçaç puvan düş· 
müştür. Eıham yükselmektedir. 

Nevyorktan Garanby türuıt 
Fransaya 22,500,000 altın dolAr 

g&nderm;ştir. 
Borsamızda 

iııgiliz lirası diiu 802,25 de 

açılmış, 807,SO de kapanmış ve 
1600 ıterliog satılmıştır. Fransız 
frangı 12,06 da açılmış ve ayni 

fiatta kapanmıtbr. 4,990,000 
frankhk muamele olmuştur. Dolir 
47,68 de açılmıı, 47,50 de ka· 
panmııbr. Liret 9,28,63 de açı l· 

maktadır: 1 
"Ecnebi devletlerle münasebet-

lerimiz dostane olmakta devam et-
mektedir. YuvarJak masa konferan 
sının bir itllafla neticeleneceği 

ümit olunmaktadır. 
Geçen şu birkaç hafta zarfında 

milletim hala endişe ıı)andırmakta 

olan iktısadi ~e mali bir buhrnna 
karşı koymak mccburiy('tinde bu-
lunmuştur. f 

Ilu i thmni m:ıhi)etteki \'ak'a· 
Jara ,.e huhı·ana çare bulmak it:in 
nazırlar tarafından pıırlümento • 
nun 111üzaheretile alınan tedbirler in 1 
giJiz cemaatinin her ferdinin ba-
zı fedakarlıklara katlanmasına 

lüzum gÖf.itermektedir. 
Memleketin tarihinde en·elce 

de birçok defalar görülmüş olduğu 
veçhile her vatandaşın milU refa
hın yeniden avdetini temine e1inden 
geldiği kadar çalışacağından emin 
bulunuyorum." 

mıf, 9,25,69 da kapanmııtır. 
Ticaret borsasında 

Buğday fiatlarının düşmesi 
iizerine nridatı anlan zahire 

borsası maaşlarde tenkihat yap· 

mış, bir kııım maddelerin de 

borsaya alınmasına karar ver

mişti. Bu karar zeytin yağı ta

cirlerinin itirazına sebep olmuş
tur. Meseleyi timdi ticaret odası 
tetkik etmektedir. 

Fiatlara gelince: Bu hafta için

de buğday 4,25 • S,10 kuruı, 
arpa 4,20 - 4,35, fındık içi 90, 
tiftik 60 kuruştan muamele gör
müştür. 

Bari sergisinden mektup 
Bari ıergiıi komiserliğinden 

ihracat ofisine gelen bir mek· 
tupta Tilrk pavyonunun iyi bir 

tesir bıraktıiı kaydedilmektedir 

ve her zaman iştirak temenni 
olunmaktadır. 

lzmtr ıütiln piyasası 
İzmir, 8 (Vakıt)- iki gün ev

vt-1 açılan tütün piyasasında sa
tıılar bütün hararetile devam 
etmektedir. Fiyatlar 100-150 ku· 
ruı arasındadır. Kumpanyalar ha

rekete geçtiler. Kazalardan ge· 
len haberlere göre satış oralarda 
da hararetlidir. 

kası meb'us ve meb'u namzetlerin
den elli kadar kimsenin bugün yeni 
bir teşkilat Yücude getirdikJeri 
bildirilmiştir. Bu teşkilU azası 

amele fukasının resmi namzetleri· 
ne karşı milli amel~ fırkası aza."ı 
sıfatı He namzetlikleıfoi koymak 
niyetinde bulunmaktadırlar. 

Liberal meb'usları 

Londra, 7 (A. A.) -- Lil>eral fır

kası liderlerinden Sör John Si. 
mon ile yirmi beş meb'ns intihabat 
münasebetile neşrettikleri beyanna
mede mösyö Makdonalda hiçbir 
kayıt ve şart iJeri sürmt'ksizin ımi· 

zahir olduklarını, hükumetin tuttu 
ğu yolda evnJden tasnrJanmış ba
zı malt dil ünceJerin teshile tel•
kff edilmemesi Jılzımgeldiğinl beyıw 

etmişler, ve az çok geniş bir mik
yasta gümrlik tarifesi usulüne mUra· 
caat mecburiyeti hAsıl olacağı z.an
nında bulunduklannı kaydetmiş
lerdir. 

Kıralın nutkundan 8'>nrn bugün
kü vaziyetin düzelmesine çare olmak -e============iıl 
üzere bu yakınlarda tanzim edil· Kısa Haberler 
miş olan kanun JAyihıllannı taS\ip Berozllr• olçlsl vlllyetto -
etmiş olduğunu sarih surette beyan Bereztlyıının fevkılAde elçisi M. Brand:ıo 
etmiştir. dün vali muavini f'ulı Beyi ziyaret et· 

lnglllz •melesi komUnlatllk mi mişdr. Bu ziyaret. iki memleket arasındaki 
latlyor ? ticari münasebetin temini ile ıl~kıdardır. 

Londra. 7 (A. A.)- Amele fırka- DarUlfUnun divanı - Pazar giinU 
gınm Şerburgda toplanan senelik bir toplana )'tp:ırak birikmiş bazı meSe· 
konfernnSTnda bir tehyiç h:ıvası e!! leleri intaç edecektir. 
rtektedfr. Konferansın bugünkü sn Huhuk fakülte si müderrisler meclisi de 
lı umumi intlhaabat itin pli~lar pazar günü toplanacaktır. 

Gazeteclllk mektebi - Oarul · 
hnzırbyn.n bir harp meclisini an- fünunda tesbl düşllnfilmüş gazetecilik 
dmmı.kta idi. mektebi hakkında mkikıra devam edil· 

Konferans vaktile ziraat nazır- mektedir 
]ığı yapmış olan mösyö Jtedison ta Muhtelit mahkemelerde -
rafından teklif edilen karar sure- Ttirk . Yıının mııhkemesi reisi ;\l. Bört 
tini ittifakla kabul etmi~ tir. meıunen bulunduğu memJeketinden av-

M&yö Rddison bu karar suretin· det etmiştir 15 Teşrin ievvel peı şembe 
cJe umumi mürakabeye tabi olmak günü ilk celse yapı'acak, 14 d:ıvayı ba
ple bütün hususi emllr.k \'e ara· kılacakur. lngllız mahkemesi çalışmaktadır. 
~ umumun malı olması lüzım· Rasim All Bey - Tıp Fakültesi 
ge1diilni beyan etmistir. müderrisliğinden çıkarılan Rasim Ali Bey 

ltslzlerin nUmayişi Şurayı devlete müracaat için Ankarayı 
gitmiştir. Maarif vektleti bu kararı henilı 

Ma.nçester, 7 (A. A.) - l izler tn- tasdik etmediğinden ı.endisl tlyevm maa-
J:!.fı.ndan yapılan bir nümayiş za- şını almaktadır. 
-~ ile işsizler arasmda bir arbede 
filıfQaSI ile neticelenmiştir. Y &Dgln 

.Polfsler bu işsizlere eJlerindeki Dün· gece saat on bir kararlarında 
!faJarla hücum etmişlerdir. Hirkaç Beyoğlunda Galatasaray polis mer-
~ . hafif surette yaralnnmıshr. kezi karşısındaki Yeni~arşıda iiçüncü 
~lar arasında bir de polis apartımanın en üst katında yangın 
Jiir!ilır• Birçok kimseler t~Ykif o- çıkmış ve apartrmanın hu katı tama-
~ur. men yandığı halde söndürülmüştür. 

Yenl bir fırka Zabıta yangının sebebi hakkında 
Londn. 7 (A. .A.) _; Amele fır· tahkikata başlamıştır. 

Dahili 1 Ve 
Ha!"'ici Son Telgral 

Pariste Parlamentolar konferansı 

ınguız hariciye nazı- Murahhasımızın hararetli 
rının temasları hak· 
kında bir tebliğ bir nutku ile kapandı 

neşredildi Bükreş, (A.A) - Beynelmilel parlacıentolar birliği konferanaı 
Paris, 7 (A.A} - l..<>rd Readingin dün mesaisine nihayet vermiıtir. Konferansın hitam celsesinde 

M. Ilriyan, .M. Flandin ' 'e 1\1, RoJlin Türkiye bat murabbası Reşit Saffet B. ıöyledig· i hararetli bir 
ile yaptığı mülakatlar hakkmda ne;-
redilen tebliğ şudur: nutkunda ikinci içtimaını yakında lstanbulda aktedecek olan 

'.Açık ,.e d'>stane bir surette , ·uku baJkan konfuan11nın ehemmiyetini ve parlamentolar konferansı 
hulan fikir teti!':i umumi \'aıiyete ta· ile olan noktai nazar mutabakatını tebarüı ettirmiş, ıark ıulhunun 
alluk etmi tir. Bu nziyet iki mille· temel taşı olarak telakki edebilecek olan itilafnameyi Atinada 
tin karşılıklı menraatıeri nazarı iti· ak teden ismet Pş. ve M. Venizelosa arıı taıimat eylemİf, asır· 
bara alınmak 1;uretile en geniş bir Jardanberi Türklerle hayat ve samimiyet ittiraki olan Romen 
rüyet vaziyetinden tetkik ediJmi~tir. miJJetinin konferaıııa karşı gösterdiği fevka14de hüsnil kabul 

Mükalemeye perşenhe günüde de- üıerinde israr eylemiştir. 
vam edilecektir. =:--:-------=--=--::----------------.....---

Paris, 7 (A.A) - M. Hriyan Lord [ ... A- - - d- • - - - - - - ;;J_ J 
Reading ile refika.sının şerefine hari ti na a Ü ç Ü n c Ü GÜ 
coi.re nezaretinde bir öğJe ziyaf~ti ver --- --- ---- • - - - ? -
miştir. Ziyafetten sonra yapılan mü· El f • k 
kAlemeler biter bitmez M. I.eval ile e Si tari atı 
M. Flandin hu mulakattan çok mem-
nun kaldtklannı beya netmişlerdir. 

Lord Reading saat 18,10 dn .M. 
Dummer tarafından kabul edilecek· 
tir. 

iki bin befyUz senellk bir sUtun• ayaıımı dayadım -

Ser verip awr vermlyen Elefsl papaslar1nın esraranı dU· 
,unUrken- Salamla Sellmlnln rumcaaı olacak 1 

Sulhcu kadınlar 
Roma, 7 (A.A) - Perouse'dan Me

ssagero gazetesine hildirilrliğinc göre 
beynelmilel Cemiyeti Akvama müza
Jieret birJiği mecli i, mesai~ini ikmaJ 
etmiştir. Meclis muhteJir hükumetle
re tahdidi teslihat konferansına işti
rak etmek üzere kadın mufahhaslnr
dan mürekkep birer heyet tayin etme 
lerinin teklifine müteallik hir takrir 
kabuJ etmiştir. 

- Meclis, 1932 sene~inde Pariste 
toplanacak olan birlik umumi nlecli
sinin ruznamesini tanzim ile iştigal 
edecektir. 

) lzmi~ mektubu ) 

Masonluk 
Hususi /:mir muahblrimizder.: 

lzmirde son gün1erin en mühim 
hadiselerinden biri tısl; j adliye \'e· 
kili Mahmut Esat beyin Anadolu ga
zete inde masonlara yaptığı hü
cumdur. 

:Mahmut Esat bey Türk inkılabı 
atlı makalelerinin birinin sonunda: 

(Milli bir tehlike halini almağa 
ha.şiryan masonluğu~ türk milleti 
bir gün elbette kökünden sökecek· 
tir) demiştir. 

Bu neşriyata üzerine bazı mason
lar cevap vermişler ,.e kendisini ma· 
sonluiu tetkik etmemekle ittiham ey
lemişlerdir. 

Bugünlerdq hmirdeki mason 
lota lan küşat e.;i1ecelc ve bilhassn 
Mnhmut E~at ]Jey:n yaptığı hücunı· 
IJr l>azı i~tint ıltırn mevzu teşkil ey
lırr<'ektfr. 

Mahmut Esat B. in de Selçuktan iz 
m're avdetinde yeni hilcumlnr yap
:n:m ihtimali , ·nrit ı;-ödiJmektedir. 
Mahmut E at bey bazı dostlanna la-
tife olarak :'\·lt:uktnki çftli~lnde 
(Karaburnn) namındaki hilyük lıir 
çob3n köpenfoi gö tererek m:ı onl:mı 
beş yüz Kamburun ile hü<'tını ~de~e-

Atnada üçüncü günü ... '\ unan h.tş 
Tekili ,.e hariciye nazınnın Ankal'aya 
geldikleri zaman imzaladıkları dıı t
luk, ticard n mütc.kabilen teslihatın 
tahdidi muahedenameleriııin bu sa· 
hah Yunan hariciye ne?.areti binasın· 
da iki taraf başnkil ve harici) e nazır 
!arı, gefirJer ve hariciye nezaretleri 
siyasi işler umum müdiirleri huzurun 
da teati olunduğunu telgraf haberle· 
rinde okudunuz. Şu halde Lundan bk 
hah etmiyerek size Atinadan otomo· 

bille bir .sant me af ede ol~n "Elef. 
~is'' kasabasına yaptığım11: ziyareti 
anlatayım. Telgraflar l>U ziyareti de 
kısaca haber \'erdiler, rakt t ö~le ye· 
melini ) emek i~ln alt iı::irtıl ı 1ll {-\ı.:ıı. 
banın ve oraya g idip gelmek için yol-
da geçen saatlerin anlntılnıağn de~er 
tatlı intibalan vardır. 

Elefsis dün gittiğimiz Maraton ve 
Kifisyatın aksi istikametinde , şehrin 
başka bir tarafında ,.e ötekil('re naza 
ran Atinadan daha uzakta~ıı·. 

Bir müddet şehrin içinde gidiliyor 
~ehirden çıktıktan sonra da ra~ılalı 
me.qafeJerde bir iki köy gedliyor, yer 
yer çıplak, meskOn, veya sdaece çam 
lık araziden veya zeytinlikleı arasın
dan geçiliyor. Bir müddet sahilde~ 
bir aralık da sun'l bir g31iin kenarın
dan gidiliyor. 

Yol, her tarafta olduğu gibı tama 
men asfalttır. 

Elefsis kas.abasının beş altı hin 
nüfusu varmış, kendisine giire llir çar 
şıst kendisine göre oldukça munta
zam evleri ,·ardır. Bura}, ziyaretin 
iki mühim sebe-bi vardır: 

ı - J<~ ki Yunanı tanın meşhur 
Elefsis mabedi harabeleri buradl\c\ır. 
Mabedin bakayası nnintaz mı bir dı
vur içine alınmış, tepenin üstüne de 
buradaki hafriyatta çıkarılan eski eş 
yayı \e aı;;ari atiknyi ttı;hir etmek ii-

zere bir küçük müze yapılmı~ . Dağı n 
büyük yalçın ve yekpare taşları mtln 

tazan\ oyularak yapılmış olan gen!ş 

ntcrdh•enlerden buraya çıkarılıyor. 

Şurada bir ~ütun parçası, şurada bir 
ğin1. demiştir. • .......................................................... . 

M:thmut Esat Beyin bu latıfesi tz. surette tevzii zarul't'ti olduğunu. 
mirde derhnl s.wi olmuştur. umumi servetin zekfı. çalı:;-ma, 

Yeni · beyanat sernıaye phinlannın daha haklı 
Jzmir, (Yakıt) - Sahık adliye n · dağıtılması için de iktisadi fnııli-

kf1i Mahmut Esat btY (HUrriyet) yellere devletin müdahale etme i 
gautesine }"i!ni beyanatta bulmıarak icap ettiğini öylemekte ,.e ntakale· 
masonluktan bahsetmekte ve "Ttirk sine şu cUmlelerle nihayet vermekte-ı 
milletini ikin a,·ıran bu tehlikenin dir: 
kökünden sÖkilllip atılacağında şüp. "Demokrasinin kendisi değil, sis. 
he yoktur ... demektedir. temleri e kimlştir. Hunları yeni· 

Yakın ihtilaller? 
Mahmut Esat Beyin makalesi 

l\lahmut Esat Beyin dünkü po ta 
ile gelen (Anadolu) refil<imizde (Ya
kın ihtilaller) serle' ha~ı altında 
yeni bir makalesi çıkmıştır. 

Mahmut Esat hey, umumt ser
vetin, hakkın icaplarına dahn uy
i'UD, bugünkünden daha adilane bir 

}eştirmek mecburiyetindedir. m
zim gördüğümüz yakın ihtilal, ıle· 

mokrasiyi komünizme. faşizme tes
lim etmiyecekttr. Onu. ne oJduiunu 
biraz da yukarda söyledl~miz ve 
dün de yazdığımız gibi bugünün 

zaruretlerine uygun yeni iktısa
d~. siyasi sistemlerle zırhlıaycak
tır. Komünizm, bu zırha çarpacı.k, 
Fnııiı.m bu zırh üzerinde parc;alnn:ı· 

caktır,. 

temel, şurada bir kemer bakiyesi... 

Burada e ki Yunan mfnıarislnln 
bütün hatlarını ta§Jyan ve şimdi 
yerlerde müthiş bir ölü :o;ükfınu içinde 

uzanan taşların dili var: Bu samit 
hitabet. ziyaretçilere meşhur "Elefsi· 
sin e rarı" nı ifşa edf)or. 

l~nın doğduğundan be 
yüz sene eYnlki Yunanlstan-
da salikleri sayısız gizli bir 
mezhep olank uzun müddei yaşıyan 
"Elefsi.c: tarikatı" nın ne olduiu ha-
la hilinmiyormuş. Yunan hariciye ve 
kaleli matbuat müdUr muavinlerin
den M. l\loskopulos Elef!'ls tariknti 

icln "&lki de mason!uğn benzfyen 
bir ydl, muliaıncaK otan u ~ı ko\u 

bir yol değildi l" diyor. 

Bilinen şu ki Elefsls papaslım bi
zim bektaşı babaları gibi ser verir, 
ır vermezlermiş! Elef &iı;in mensup· 

)arından kim onun esrn.nnl haricflere 
çiğlere, hıım en·aha haber verece}( o
lursa cezalandırılır, hi~ olmaz..~ ko
ğulur, uzakJaştırıhrmış. 

Tepenin üstünde ayağımı iki bin beş 
yüz senelik bir sütunun üzerine da. 
yadım, Elefsisin esrannı önümdt n\a 
,.i suları dalgalanan Salanıi~ körfe.
zinin ta bu yabancıya kadar yükselip 
gelen ve saçlanmı u~umn rlizglnna 
sordum, bana kanşık ve tehditkAr 
bir uğultu ile cevap verdi: 

Kim bilir belki bu rUzgA.r tecessü
sümü bile cezalandırmak lıtiyen bir 
mazinin ruhunu taş1yordu ! 

Elefsi~in tarihi kıymeti yanında 

sınai ehemmiyeti de ziyaretiçlerin 
buraya gelmesine bir başk'.ı sebep teş 
kil ediyor. Burada muhtelif çimento 

sabun ve ~aire fabrHrnlnn var. (). 
nun içindir ki Yunan sanayi erbabın· 
dan mühim kimselerin sayfiJeleri de 
buruda. 

Yemeği, bir sabun fabıikatörü ~ 
lan Elef j ~ belediye reisinın evinde 
yedik ve ismini biıim .f'r.nısızlardıın 
alarak Salamın dediğimiz. YunanlılR-

rın Salamls 5eklinde telaffuz ettlk'le 
ri körfezin k;vrıhp bükül•n sahilleri 
ni seyrettik. 

Uzun müddet lstanbulda bulunan 
ve hala da l!i>tanbuldaki neşriyatı 1a· 
kip etmekte olduğu anlsışılan bir Yu 
nanlı misafir, (Salami.s) in Türkçe 
iştikakını anıştırdı. 

Falih Rıfkı bey: 
- Buraya ilk defa gelen meml• 

keti bt'ğenmiş, "Selam sana!' ' demiş 
~Iacak .. 

Dedi, bir başkası :"San:ı selim v~ 
heni buraya kavu§luran Atlaha amin 
demiş, ~elam n amin hirlejincc Sa· 
l:ımin olmuş..' 

Diye' ilave etti. N ec:nıettin Sadılc 
bey tamamladı: 

- Canım buraya ilk gelen bizim 
SeJAmi Jzzetmiş. .. Bu Salami8, Seli· 
minin Rumcası olacak! 

R. A. 
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Bltmlyen emperyalist 
oyunu ve bir kurşun 

Dişleri koruma 

'--* ......,. ...... ,..,.. ... 
tfyen bir ad .. kelMIJnJ lldBrdfL- Bu 
h.ldiM t.ek ft buM olmaldan uak-

Kltaplar ve .. melarla helk 
ll'fllt edllecek 

m. 
••• 

19 ueu urm, ytrmlad unn bll

Tıp fakllteai eczacı ve dit 
tababeti tuHleri ha ve ditleria 
tedaviıi feDDI muallimi Dr. Ziya 
Cemal 8. Anka-

rUk empeıyaJistlerf yolları U.tflnde- radaa ıehrimiıe 
ki ba maniayı kaldırmak Wed•le- d6am8ft6r. 
rt zaman tBrlU, turıa slllhlara. l'Ul· Ziya Cemal B. 
talara b9f vururlardL bir mubarrimize 

Bor~ para, imtiyaz, fikir, ihti· ıunlan t6ylemit· 
111, ve nihayet iatill ordun gibi. tir: 

l11ti1i ordulannm hareketlerinden 
eweJ emperyalleUerin yol tistilne - Bu aeya· 
düşen, onu kih )'an müstemleke ha· hatimde ııhhiye 
Jine koymak istiyenler, kih sadece bir veklletine bazı Dr. Ziya Cemal B. 
müstemleke haline sokmak davasın- tekliflerde bu-
da nlanlar kendi memleketleri itin lundum. Bu tekliflerim ıu euslar 
muzır addettikleri prensiplerin türk dahilinde hulha edilebilir: 
v:ıtanında tatbikı için birer kahra- l _ A11nz lu&amhbaman ve 
:nan kesilirlerdi. •• 

Fransa katolik hamUiiini bir ih- diflerin koraamuı hakkmda bir 
racat metaı gibi kullanır, ~arlık, ken· kitap nep'İ ve bir talimatname 
di ölkesinde en ipödat vicdan hini· ihzan .• 
yetine değil. hürriyet keli.-inin 2 - SıhJaJ mbelere pae ap 
konuşulmasına tahammül etınedıiii hıfz.-hhUUllD llmm ve ehem• 
zamanlarda Türkiyede 1789 ihtiJAJ miyeti hakkmda nuan dikkati 
prensiplerinin kahramaa slbf rol oy· celbedecek bir pldlde yapılm11 
nardı. -•• ·ıan k l 

Jhti14Jci f'raM& TUrk camiası pma ve muaaJ n ona muı.. 
karşııamda papas tirmaSlle pkar, 3 - DifleriD temideamai ve 
m~teblt çarhk hukuku befer be- atız bıfzıuıhba11 hakkında irtat· 
vannamMin.i tatbik .ı111ek iatiyen bf.r Jarcla bahmalmam ve laalkm na• 
San Klot tavrile gözUkUyordu. Tiirt.ı· zan dikkatini celbedecek bir 

Yi kendi il'lkipf yoUarı UıtUnde bır ıeldlde yapalm11 ıematik tablo· !':t addeden an'aneci ~n~J~~e d_!'ima 
radikal fikirlerin hamısı gıbı gori\n· lann icap eclen yerlere asılmasa.. 
mf'nin ~ımnr bulmuştu. 4 - Hallua anlı7acajı bir 

19 uncu asırdaıt beri deT&111 ;.en liaaala JUl)q bir lritabaa ba1ıl-
bu emperyalist oyunun esas ıs- muı ve tenii .• 
Jarı rollerini defiftinnediler- Bu uular dabiliade vekil 8. le 

Ketii rol ünde aarraf Fransa- t~ı- de temu ettim, Refik B. bu 
Jlpçı rolinde mttstebit RuYB- , teklifimi memnuaiyetle karplatlı. 

RacUkal adam roHlnde an an«1 -· - uoca .. n••n•••••••••••nR-...... 

rnctıwre.. vam ecllyor-
19 uncu asırda bqll'f8J' emperya· Ortada k!h teYh şeklindt Lavrens 

.,.., v,yunu peı'1c, pcıdedlr.. kabiJ.4 ""' X9liim\A Mr.ı:af.ı Vf ~u ~ 
Birinci peni• BaJbDlaril& .. r. bancab bir katil b&tün dünyayı do. 

ru oyunda yıll&amlf :profesyonel ak· lqır .. 
t irlerin yamnda toy de11ranlılar nr- Berlin sokaklannda bir tabanca 
d patlar .. Bir TOrkflıa batı düşer .. Tif. 
S~fllr onlara acle (1'789) UttJllllain lil BObklanada bir tabanca patlar 
fiklrlerilri söylUyor.. Rejislr piyese bir Tiirtdin bqı düttr. Roma IOkakla
hareket ptinnek için to1Jara hep he- nnda bir tabanca patlar bir Türkün 

yeta11lı roller Yeriyor.. bqr dBtu· 
Mora thtlllli, Sırp, Balpr, .Ro- ŞeDpiyer sahnelerinin son kahrama

men hareketleri genç 011111calarm et! nr re)Wrd• aldılt rolüntl bitirme
rf dir. . den pyet ki ... l)ekildı canına kıy

tkincf perde A11ada g~er .. Ennau dr. Bu oyunu, memleketleri yarı 
deUkulılanna ayni ınıfi8r 1789 lhtilll mUltemlek• ve mu.temleke haline 

pt,.,.tnde okur. koymak Jstiyenlerln oyununu bilfyo. 
Cins, cins Aayalı dt"1•anlılar Ş.. ruz. Canlkyanm atmak iıtediti 

k..;.:rer ahnelerl halkedel'Jer .. Hep kUJ"fUft tilrk milletine iki asırdır 1n 
kanla biten, &itimle nihayet balan kı)Jl10r. ismet paıuua phsında ya-

0111ft.. n mu.t.mltU olmryan tiirk r.ıilleti-
Oçtlndl perde btlytik harpte I~· al prealer aldanmıyorlar. 

ı.tD& ordwlan toy dellbDJılan yan-
Janaa a'lıl'Jar .. Yine ayal l&hne, ayni Atılamadan tabancada ttkıh kalan 
Şt1ıımp17er 8Ünelerl.. karpn bir millete yapılan auikutin 

Harp Mut, dlnllncti perde haf' en mıcldl f&hldldir. 
Jadt.. IJalpeınJW OJ11DU M:ll el• SADRI ETE/fi 

· Sesil Kolomp ! 
Y••n: J•cques ._. Guerche Nekled••• fa. 

-1•-
PiJeı kOfW• kapıyı a~ Ye iç n•ı Ren&i bembe7u idi, ve ıesf titri· 

maralı tıpıun oldaia odaya hücum yordu. 
etti. - Tamiri kabil mi? dedi, rörmü· 

Yerdt, çamur sfbl bir madde vat- yor mraın ki fıçı bonıbo~ 
d~ llOMDdil elektrili yaktı 7e ha- Piyer, hlll onu beyhude talmine 
fmUktlıll kendini mtnedemedi. Fıçı· uira§IYOrdu: 
nm ~...ıato açılnut ve fçiadeki btitün - Yann bakanı. 
mahttl d3icftJmBşt{i· ...: Ne yarını, ı,.nf ~ocuk mu zan. 

Plyer blflnı ellerine aldı, aklını nedfyorsun? 

k • .LJ--JU11f zannediyordu. Df iht" kük dl bi d b 
a,Ouwu -'::'da' da babdl gelmiştL ye ıyar re ' r e unu 

- k lh yapan senin sadık muaTiuin : .. 
PfJel', kendi derdfnf unutara ' • Piyer, fıçının içinde bir tıeY kalıp 

tfyan ı.e11iyi dUfündü: katmadıfnu anlamak için. kapnğmı 
- Glrtlyor 111aeun, dtdı, fıfı bopl· kaldırmıı. içeriye bir deiMk sok· 

... ..-.ı. muttu. Babatı devam ediy(lrdu: 
Ml9Jti DUtriyi fıçr)·a yaldar-- _ Oh .. müsterih ol bombo}. işte 

1lktı. emeğinin neticesi. 
- Maalutu iyf kapatılmaınış . _ Baba? .. bir ttY bilmeden kİ1116e· 
Pi-, mu1ufl,r yan kapalı Tl· 

1 '" yi ittiham etmel't hakkımız yok. JJör· 
ziyete ptirmiftf. 

- B•, thdf, tllphuiı çok aiır biri Je Nr ihmal-
h·ı A)' """'R buna ihmal mi d•vor· 

hAdiae. takat tamiri kı ı · - '"' "# 

Doktorlar arasında 
Fridman aşısı 

Matbuat cemiyeti lstanbul halkının asil 
duygularından mtlte· 

Tevfik lamau B. Fuat Sabit 
Dere cevap veriyor 

Yaprlan tecrübeler neticesinde 
Fridman \·e~m llflsının yaramadığı • 
nın meydana çıktığı yazılnuştı. 

r,ıe bunun üzerine bd aşıyı müda
faa eden Fuat Sabit beyi ııörmiiş ,.e 
ne dütündtifünü yazmı,tık. 

Dün de Fridman aleylttınlanndan 
'e tecr~beyi yapan doktorlardan 'fe,· 
fik ltmaiJ bf.yle göritştük. Şunları 
,..ôyl~i: 

"- Fridman ,·erem aşisi bahsi 
~on trp kongresinde de mevzuubah
solmuştur, yeni birşey değildir. mm 
aleminde uzun uzadıya ve serlrl olara 
teddk edflml§, şimdiye kadar meyda· 

na atılan yUılerce emsalleri gibi ken
diıline atfedilen \'afi ,.e şafi tesirle· 
re maliık olmadıiı tahakkuk t>mişür. 
Binaenaleyh m-ıe bizim tecrübele
rimize lihum göstermiyecck kadar te 
nevviir etmittir. 

Senelik Kongrealnl raptı 
ve reni ldere heretlnl seçti 
lıtanbul matbuat cemi1eti dün 

senelik konııesini yapmııtır. 
konıre müzakereleri M. AgAh 
Beyin reisliği alhnda geçmİf, 
ilk celse açıhnca, geçenlerde 
ölen arkadatlardan Rüıtü 
Beyin habrası için bir dakika 
sQlcOt edilmiftir. 

Bundan ıonıa cemiyet idere 
heyeti reiıi Hakin Tarık B. bir 
aenelik itleri hOIAaa etmif, bUt· 
çe kabul olunmUf, eıki idare 
heyetinin raporu tetkik ve ken· 
diıi ibra edildikten ıoDra mes· 
leki basbuhaller ve baz.ı müna· 
katalar yapılmıttır. 

Buau miiteakip yeni idare he· 
yeti intihaabı yapdmlf, reiıliie tek
rar Hakkı Tank B., ikinci reiıliie 
Ahmet Şiikril, umumi kitipliğe 
Etbem izzet, muhuebecilije Saip, 
izahldarada Sadri Ethem, M. 
Arlb, Kemal Salih, Fuat ve Re
fik Ahmet Beyler aeçilmiılerdir. 

Konpe mllnaHbetile Gazi 
Hz. ile Bapekil ve meclit reiai 
pqalara, dahiliye vekiline tel• 
ıraflar çekilmit. aynca TUrlr 
matbuat cemiyetine bllytlk bir 
kabul eaeri gleterea Y mwa mat-
buat cemiyetine teJırafla tepk· 
kllr edilmesine karar Yerilmiftir. 

Konservetuvarda 

Öyle bir UA~ ki buna Alman he
kimleri boykot ediyor. 'e ilmi mec
mualarda hemen pek nadir bazı yazı 
Jar çıkıyor. Bre.Javdakl Alman ve
remUler :ittihadı ceınJyetinin na~ri 
efkAn olan Die Sonne gaıeteeiain 1 
ıubat 19.11 tarihli f evkallde nüsha
sında Dr. W. Kröner tarafından bir 
makale neşredildi. BU,.ttk bir kısmı
nı Prof. F. F. Friedmınn ile Rayş
taa' a1&11ndan Dr . .Mue~in eveJce yap 
mlf olduklan neşriyattan alan bu 
yazıda bllhaaa hekimlere c;ok ağır 
ittlhamlar nrdr, ve bunda Frklnıanın 
tYelce yaptrfı iddialara ve hilt.omlara 
cenp vermemelerinin onlan tekrar 
etmeğe hak verdiii ileri ıürüldutün- Plak kolekal1on11 fapllacak 
den, Alman verem mUtadele merkn ViUyet, iltanbul koaHnatun· 
komitesi buna ka111 yaıiyet almış rıncla, ıehirde imal olanan pllk· 
ve bir t~lif neşretmittir. lann bir kolekıiyonuau .Ucude 

Bu ~bllfde hllha.ua rlt'niyor ki: getirmeye karar vermittir. Bu 
"Profesör Fridmanın a:;ıc:ı ılikkatli suretle hem pli.< neıriyata miin· 
ve esulı bir surette tetki~ c tecrübe tazaman koatrol edilecek ve hem 
edflndıfttr. Ba teerlHl<'ı neticesin- d --:w.. • 1 b L-11 
de hekimlerin ancak çok ııı bir kgmı e m_,-e aıt i mi ir ..,..ek. 
bu ilacın htlsnU W..frfnt" !\:mi olmu~ •İ1oa .ocade reladt olacakbr. 
lardır n bu kanaatleri de cerrahi Fabrikalar, aepettilderi pllk· 
vereme Te cilt veremine aittir. H:ıl· lann Oç ay VJIAyet matbuat lra· 
baki Fridman daim• kendi n~cı ile j leminde muhafazasını ve bu mDd· 
veremi ortadan kaldıracatını iddia detin sonunda Kona :natuvara 
etım,tir. Fridmana söre vaktinde te- verilmesini rica etmitlerdir. 
dariye gelen bütin akciğer veremli- Villyet bu rica71 kabul etmiı· 
lerinin şifayap olmaması icap edi· tir. Neırolunan pliklar iç ay 
yordu. Buna istiııaden di#ter hekim- Viliyet kaleminde kalacak ve 
ter ve bilhassa röiüs mütehassısları sonra Koaaevatuvara a6nclerile
sanatoryom hekimleri hastalan için rek taaif oluaacaktır. 
Yenıl ve müem1ir bir vuıta buldukları ____ ........ - .. - .................. - ......... . 
ümidile tecrilbeye giriştiler. !\faale- ıilcünUze devam edera&niı Bu es11a
sef bu ümitlerinde hüsrana dü~tüler. da kat'iyen bqka tedavi yaptırnııya. 
Aldıkları bu neticel~ri mey~ana koy- cakaınıı! Çünkü o saman Ffidmaıı 
maları yüzünden dııma Fndman ve aflBI tesir etmes. itte Fr.idmaa ta
taraftarlannın htteumunn nıaruz ktıl· raftarlannın dedikleri-
dılar. ve hlll da kalıyorlar. i11h., Şimdi rica ederim, bir akciğer 

Kllaik tedaviye lilzum yoktur, ,·ereminfn bu tekilde iyi olabilıueeini 

hassls olduklarını 
bildirdiler 

Istanbulun kurtuluı bayra1111 
münasebetile Gazi Hz. ne çeki· 
len ıUkran ve tazimat telgrafına 
Reiıicümhur Hz. fU cevabı ver
mitlerdir: 

C - Istanbulun kurtulut p 
nünün yıl d6nftm0nl1 tesit eder· 
ken muhterem halk tarafından 

hakkımda ibraz buyurulan uilADe 
duygulardan çok mütehaasiı ol· 
dum. Aziz Ittanbullulara tepk· 
kür ve hürmetlerimi* ibli§ını 
rica ederim efendim. 

Gazi M. kem•I 
F evıi Pı. Hz. de ıu ceval:n 

vermiılerdir : 
lıtanbulun kurtulutunun yal 

dönDmü mUnaıebetile tahaım ve 
bilyftk ordu hakkında izhar bu· 
yurulan yllkaek hiuiyata bltlln 
ailib arkadqlarım namma tqek
kilr ederim efendim. 

8. l!r. H•r· R. llUtGr Peni 

Veznecllerdekl tra1nn1 kav•I 
ve duvar 

Beyaııtta Fen faldllt..mia kl
ıeıinde enelce yapallDlf olan da
•ana yılnlmuına baflaalDlfbr. 

Buradaki d8kk1Dlarm bJchnl. 
ma11 Uzerine bu davar yn• 
iki metre y&bekte kalmfbr. 
Yeni duvar daha seride olacak. 
bu ıuretle meydan biraz daha 
ıenifliyecektir. Tramvay tirketi 
benllz buradaki tramvay kanim 
dOzeltmemiftir. Yeniden firkete 
teblipt yapılDllf, raylarm mey
danın ıekline g&re tanıimhrin 

bir an evnl yapılmaaı bDdiril· 
miftir. 

TedH edllm•re b•flm- alt.,.. 
.. ,. inekler •lınaltffecak 
Bir gaıete, enelce bpabbmt 

olan aharlara yeniden iaelderia 
alınmasına Belediyece m&laacfe 
edildijini yazmıJ ve banUD &ze
rine abarlan kapatılmlf olan bir 
çok inekçiler Belediyeye ıeJerek 
bu buıusta malümıt iltemifler
dir. 

Belediye baytarlığmca ba ..
kilde verilmit biç bir kuu ol• 
madıtını, yalnıı tadil IWlacfe 
bulunan ahırlara havalar lojtl. 
duiu için ineklerin ahnmuma 
mOsaade edildiji bildirilmlttlr. 

fehlr heberlerlmlzln bir laalllı 
4 Uncu Arıfamızın 1 l11cl ve 
ikinci autunundMır. 

miieeM&eler para dolabıdır, s:ınator· tasavvur edebilir misiniz. Esasen bu 
yom tı.kim1eıi basirrl\n ruhlu iıuan-1 illç bu harikaları aöetermfş olaaydı 
tardır. Bunlara 111zum Yoktur. Sizi, burOne kadar biyle mahdut kirtı!'Seler 
nihayet iki şınaıa yaptırır, işinize arasında mı kalırdı!" -------------

sun? vallahi !fnf daha akıllı zanne· 
ılerdim. Bu ite nnaret i~in n Atma· 
zel Koloınbu memur etnı1ştin defli 
mf1 

- Ent .. yani .. 

- Fabrfka.rı her §eyin yetinde 
olup olmadığını görmed~n ttrketmi· 
yttekti. tler hnlde bu fıçının them· 
mfyetinl yalnız. o biliyordu. 

- Evet .. ralnız o. Fakat tekrar t· 
diyoıum kf ftt11tan1 etnıeğt ha:<kımıı 
)"ok. 

- Eh" canımı sıkıyorsun. Şimdi 
hak hukuk mu düşünereğıı.. :'\feselt 

- OıUlme baba, riea e:ferim, ben 
onJa!'& mlnl olurum. 

Plyer, bu darbenin altından kal
kamıyatıklarrnl\ herkesten fazla 

emindi. MUessHenln bUtün istik
bali bu fıçıda idi. Gt!nç kimyager 

başkR bir hazırlık d'l rapmamı~tı. 

Babaıtı: 

- Yavrum. dedi, .sen beni n•dat. 
mak iıtiyoraun ama görliyorum. 

Piyerin yazıhanesine gi: diler. Pi
ytr: • 

- Bak. baba. dedi, sana dosyayı 

göeteı·eC'tfim bizzat göreceksiniz 
ki metelcyi tamir kabil. 

\'azıhaneainl açtı. Stsil~ te,·di e:t
- Birkaç haftaya kadar, yt-nisini 

nıiş olduğu dOAyayı çel,ti. 

meydanda .. madde.. hll~it .. ap açık 
bir meısele .. o da iflas. 

yaparım. 

- Artık, geç kaldı~. Bunun al· 
tından kalkamayız. 

- Ben ayni mahhllden bir tan~ da
h: hazırlarım. Altı haftada h.ızır o· 
la bilirim. 

- E, bu mUddcttc ne )ıtfıacağıı? 

rakiplerimiz.. 
- Rakfpltrimiı bir ftY bilmiyor. 
- Ne bili1or1un7 

Fakat dosyanın içi b.-.mboş idi. Pi· 

ytr, deli ribi hareketlerle ötfti d()!ll. 
yaları açıp kapıyordu. 

Bir koltuta çöktü, ı-engi uçtu. 
Babası: 

- Nen \'ar? dedi. 

0011yalan alarak o da f.iarıştır
ma~a ba~ladı. 

- Notların nerede? 

·- Orada idi.. Şimdi nende Mimi. 
yo:Dm. 

- Arıyalım .. 

Yine aradılar fakat bir f11 JOktu. 
i\lö~yö DUtriyö: 

- Çaldılar. 

Diyerek Piyerln yanındaki bir 
koıtub yığıldı. Piyer kendi rltrdmi 
unutmuştu. 

- Çalmışlar mı? Yok. . kim çala· 
cı.k .. Bugün daha saat Uçte harada 
idi. Bir not daha ila\e etml§tfm. 
t-:,·~t tam saat üçte.. Sen odanda 
doeyalannla m~ulken . Hem ba 
arnhk Burgen de gelip inbikler ~in 
beni aramıştı. 

- Belki çekmeceyi knpamağı unat· 
mu ~undur. 

- Hayır, unutmadım. 

- O halde çalmışlar. Artıt 1"I 
sef el' mahvolduk. 

BunJan söylerken, bu ciddi çal'§" 
kan, a7.imkar adam hir ~ alltl 
ağ'h~ırdu: 

- Bittik. Her şey bitti. Artık oir 
daha belimizi dofrultamnyız. 

(Bit#MdQ 



' - 4 - "I Atcrr 91" eşrlnevvel 1931 

Haberleri 1 
Poliste 

Tramvay altında 
kalan adam 

[Vılcıt] m Tefrikasıj 
No.: 69 

• 

Hz. 
• Nakleden. 

Musolini Ahmedin 
döğme davası 

Dört polis memurunun mu· 
hakemesine dUn aQ1r cezada 

başlandı 

l stanbul Ağırceza mahkemesinde 
dün öğleden sonra "Musolini,. Jaka
bile tanılan Ahmet efendinin dört po
lis memunı aleyhindeki döğnıck da
vası rüyet edilmiştir. 

Ahmet efendi hakkında, vaktile 
Komünistlik tahrikrttr y:ıptığı kaydi
le tahkikat yapılmış, kendisi mahkc
m,ye verilmiş, ikinci ceza mahkeme
~ muhakeme netice.';inde heraatini 
kararlaştırmıştır. Bu meseleden do
layı hakkında tahkikat yapıldı~• sıra
d~ polis müdüriyetinde clövüldiiğü

nü ıiddia eden ve dava a~an Ahmet 
efendi, bu iddiayı ikinci cezada mu
hakeme edilirken de ileri sürm iiş. 

gösterdiği şahitler dinlenilmiş, mua
yenesine ait doktor raporu tetkik o
lunmuş, tahaddüs eden ,·aziyete na
zaran. polisçe tutulan zabıttaki ik
rarı muteber sayılnııyarak, talep 
veçhile hakkında teşkilatı esasiye ka
ıtıtnuna muhalif hareketten beraet 
karan verildiği bildirilmiştir. 

Dünkü muhakeme l'elsesinde ikin
d ceı..a mahkemesinin hu karar sure
ti; Ahmet efendinin annesi Ayşe ha
ruma, müddeiumumiliğe ı•oliste dö
vüldüğilne dair ihbarda bulunması 
için göndermiş olduğu mektup, mu
ayene raporu okunmuştur. Raporda 
da.rp izlerine tesadüf edildiği, vücu
dUnde ve .ayaklarında bereler görül
düğü, bunlann on beş günde zail 
olacağı kaydediliyordu. 

Davacı, mahkeme huzuruna an
ne.sile birlikte gelmişti. Davasını an
lattı, poliB müdüriyetinde isticvabı 
esnasında şiddetle dö,·üldüğünU, dö
venlerin hepsinin ismini bilmedi~, 
ynlnız muhakemeler.ine karar veril
miş olan dört memuru tesbit ettiğini 
söyledi. ~ 

Memurlar isticvap edildf, bu id
d ianm kat'iyen asllsız olduğunu, Ah
met efendinin polis müdüriyetinde 
iken hiç bir şeyden şikayet etmediği
ni, sonradan kendileri aleyhinde 
kast.en böyle btr iddia ortaya attığını 
söylediler. 

Reis Nusret bey, sordu: 
- Muayene raporunda tesbit cdi

Jenlere ne diyeceksiniz? 
- Ilu rapor, kendisi serbest bıra

«'ldıkta.n Ud gUn sonra verilmiştir. 
Kendisini biz.im gördüğümüzü ispat 
etmez. 

- Yanf, sonradan başkası mı döğ 
nfliştür? 

- Pek muhtemeldir. Ira etti!:ri
miz vazüeden muğber ol?.rak, bizim 
aletbimizde bir vaziyet ihdası için, 
kendisini arkadaşlarına döğdlirmüş 
ve sohra muayene ettirmiştir. 

:M.aJikeme, ild tarafın da vekilleri
m.~ dinledikten sonra. gösterilen 
şatritler hakkında bir karar verilme
den evel, ikinci ~7Jlda lıeraetle neti 
celenen da.va dosyasmın celbini ve 
mıı.ıcm tetkikini muvafık buldu. Mu
hakemeyi beşteşrinis.ıni perşem~e sa 
bahma bıraktı. 

Sultan ahmettekl cinayet 
Birkaç ay evvel, Sultanahmet

tekl evinde, bir eğlenti esnasında 
Şükrü çavuşu öldürmekle maznun 
manav Sabri ve çolak Hayrinin :nu. 
hakemelerine dün sabah ağır ceza 
mahkemesinde başlanmı~tır. 

Ayni zamanda orada bulunan ~a 
bahat hanrmı ve biribirlerini yara
lamalda maznun bulunan Sabri ve 
H.ayrinin dünkü muha'<e~elerintle 
biitün evrak okunmuş, Hayrinin 
isticvabı kısmen yapılmış, vakit ge
ciktiğinden, muhakemenin devamı 

ayın yirmi ikisine kalmıştır. 

Baba ile iki oğlu 
mahkemede 

Cerrahpaşadaki cinayet da· 
vasında mUddei umurnlllk 

ceza istiyor 
İstanbul Ağırceza mahb.emesinde 

bir müddetten beri rüyet edilen bir 
katil da•:ası, son safhasına gelmiş

tir. 
:Müddeiumumi Cemil bey dU11 id-

dianamesini serdetmiş, şöyle de-
mi.:;;tir: 

- Ali Osman efendi ile Ali Ihsan 
ve Hüseyin Kemal isinılerinde:il i
ki oğlu, kömürcü Hasan efendiyi 
öldürmekten, kardeşi :'.\lustafa efen 
diyi ve Melek hanımın kızı Ulviye 
manımı yaralamaktan maznun bu
lunuyorlar. Vak'anın Si'hebi olarak 
da, kömürcü Hasan ~fendinin ma
nevi evladı Kndriye hıınımın Hü-
eyin Kemal efendi ile evlenmek 

Ortaköyde Yenimahallede 47 
numarah evde oturan Nikolader 
Ef. Beşik taşta 233 numaralı 
tramvay arabasının altında kala
rak başından ağır surette yara
lanmış, Zükür hastanesine kal

dırılmıştır. 

Türk nıezarı 
Harap olan Süleyman Şahın 

mezarı tamir edllecek 
Yeni Mersin gazetesi yazıyor: 
Halepte Caber kalesi . civarın

da bulunan ve Türk mezarı 
namite maruf olan Süleyman 
şahın mezarı, Lozan muahe
denamesi mucebince Türkiye 
arazisinden addedilmişti. Bu 
mezar son zamanlarda harap 
olduğundan tamiri için Ankara
dan Halep konsolosluğuna tah
sisat gönderilmiştir. 

Yakında tamirine bailanacak-

üzere, Ali Osman efendinin evine 
gitmesi ,-e beraberinde gatürdiiğii 

bir altın kol saati ile yüz lirayı iade 
etmek istememe.51 Uzerine çıkan kav tır. ___________ _ 

ga, mevz~u b~his olmaktad~r. Ha- Recep H.in konferansı 
san ef endı, cınayetten bir gece r. • • • • •• 

1 Al. O f d·-: . C. H. Fırkası katıbı umumısı Ku-evve , ı sman e en ıuan evme , . 
•tm1·a kol saati . . t . Al ' 0 tabya mebusu Recep beym yarın ve-

gı :.., " nı ıs emış. ı s- "b.. .. h . . . 
man efendi evde yokmuş. ya o ur gun şe rımıze gt>lrnesı bekle-

Ha · d Hasan nilmektedir. Recep beyin konferan-
remı sonra an .. ü .. dek. '·-

Efen dinin ziyaretini anlat - smı on muz ı perşemı.reye verm<'si 
mış. Bunun üzerine, Ali Osman e muhtemeldir. --... --fendi, iki oğlunu yanma nlarak, ge-
ce, Beyazıttan Cerrahpaşaya, Ha 
san efendini n eviııe gitmiş, Kemal 
efendi, kapıyı çalmış, taşla cam 
kırmış, küfretmiş. Hasan efendi, 
çıkmış. Kavga, döğü 'mek ve netice
de AU Ihsan Ye Kemal efendilerin 
bastonları kırılmış, Hasan efendi
nd:n döğUldüğünü gören kardeşi 

l\tu~tafa efendi evden çıkmış, o-
nu kurtar.m~ teşebbüs etmi~, ? 

da yaralanmış ve bu aralık kömürcü 
Hasan efendi on beş yerinden bıç.-ık 
yiyerek yere serilmiş. ölmüş. 

Maarif müsteşara döndU 
Bir müddet evvel Bursaya tef

tiıe giden Maarif müsteşarı Sa
lih Zeki B. dün dönmüıtür. Bir 
kaç güne kadar Ankaraya gide
cektir. 

Amerikah rejisör gitti 
Bir hafta evvel zevcesile be

raber şehrimize gelen Amerikan 

sinema rejisörü Cecille B. De 
Mille dün sabah Viyana vapurile 
Triyesteye gitmiştir. 

Rejiaöl'. Avrupada bir müddet 

kaldıktan sonra Amerikaya dö
necektir. 

Vefa orta makteblnde sınıf 
Geçemeyen talebeler 

Vefa orta mektebinde (Fizik
Kimya) eylül bakaloryasında sı
nıfta kalan ve Vekalete müraca
at eden 76 talebenin imtihan 
evrakı tetkik edilmit ve 27 efen
dinin daha sınıf geçmesi la
zımgeldiği anlaşılmıştır. 

Bu karar mektep idaresine 
tebliğ edilmek üzredir. 

Muhakeme neticesinde~ Hüseyin 
Kemal efendinin katle iştiraki sa
bit olmamıştır. Yalnız kavgaya ka
nşttğı, maktule bastonla vurdu
ğu ve kapıyı çalarak cama taş at
mak ve küfretmek suretile cinayet
le neticelenen Jrnvgaya sebebiyet 
verdiği anlaşılm1ştır. Ali Osman ve 
diğer oğlu Ali İhsan efendilerin, 
kömürcü Hasan efendiy! öldürdük
leri sabittir. Maktulün cesedinde
ki on beş yaradan dördünün ölüme 
sebep olduğu taayyün etmiştir. Bu 
dört yarayı, baba ile oğuldan han
gisinin açtığı malfun değildir. Bu 
itibarla ikisinin gayri muayyen fail 
olarak, Hüseyn Kemal efendinin 
ar.z:ettiğim cihetlerden tecziyelerini Yeni şimendifer hatlarımız 
isterim. Melek ve Ulviye hanımlan Sıvas - Erzurum şimendifer 
c.erhten de beraetlerlni talep ede- hattının yapılması için Nafıa Ve-
rim. kaleti ile Bolyos Perger şirketi 

Muhakeme, müdafaa için yirmi arasında cereyan eden müıake-
iki teşrinievel on üç buçuğa hıra- renin yakında neticeleneceii ya-

kılmıştır. zılmaktadır. Her iki taraf esas 
Bir kerlkatUrden dolayı mukaveleyi hazırlamışlardır. 

açdan dava 
Bir muallim hanıma dair neşretti- M.ukavele imza ~dilince hemen 

-i karikatürden dola ı müddeiumu- faalıyete geçecektır. 
g y ··--·· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• milikçe (Son posta) aleyhine, mual- ağır ceza mahkemesince bir sene, 
limlik mesleğinin şeref ve hııysiye- dört ay hapsine karar verilen Be
tini rencide edecek n~riyat kaydile di bey hakkındaki karar, temyiz 
açılan dava, dün Istanbul birinci mahkemesince, dava z~bıtlarmdaki 
ceza mahkeme~inde tetkik olunacak- bazı imza noksanlarına temas edile-
n. 1 rek, bozulmu~tu. 

Gazetenin sahiplerinden Ali Ek- Ağır ceza mahkemesi, bu noksan-
rem bey mahkemeye gelmiş, ga- lan ikmal etmiB, tekrar eHlce ver-
zetenin sahiplerinden ve neşriyat diği kararı hildiı·miştir. 
müdürü Selim Ragıp bey, Atina Film kazası 
seyahatine iştirak ett!ği için, mah- Zincirlikuyuda, (Ka~akçılar) fil · 
kemede hazır bulunamanııştıı:. Keu- mi çevrilirken vukua gelen otomo
disine tehligat yapılmak üzere, mu- bil kazasına ait davanın rüyetine 
hakeme kalmıştır. dün ağır cezada devam olunmuş. 

Bedi B. hakkındaki karar tur. 
Gazetemizin müdürü ve Gir~un Yeniden vak'a yerinde keşif yapıl-

meb'usu Hakkı Tarık beyi revolver- mak üzere, muhakeme, on iki t~ri-
le yaraladığından dolayı lstanhul nisani sabahına bırakılmıştır. 

ömer Rıza 

• 
isa, kendisinden sonra, bir çok pey
gamberlerin çıkmasına. saik olmuştu 

Bu peygamberler, gözden nihan olan isanın 
bütün kuvvetlerini kendilerine bırak

tığını söylüyorlardı 
lsanın şahane elçileri, bu lisan

larla konu:;acalclardı. 
Yn.hudilerin kahinleri, kısa bir 

zaman mukaddem, Israil oğullan a
rasında nilbüvvetin kesilmiş oldu
ğundan şikrtyct ediyorlardı. Halbuki 
lsa, bir sürü peygamberlerin orta • 
ya ç.Lkmasına saik olmuştu. Bütün 
bunlar, gözlerden nihan olan l5a· 
nın bütün kunetlerini onlara brrak
tığından, onlann bu kuv vetle onun 
ikinci kudumunu beklemekte •ıldukla-1 
rma inanıyorlardı. 

lsanın salbinden sonra Kudti. te 
toplanan nasraniler, hanın onla-, 
ra grünerek semaya çıktığını ,.e bir 
bulutla gözlerden nihan olduğunu 
söyliyerek bu mucizeyi nakJediy.lT· 
larifı. (Amali Rüsül) de anlatıldığı
na göre Kudüs~ toplnnanlnr yüz 
yirmi kişi idiler. Bunların başında 

Piyer bulunuyordu. Bunların ilk yap 
trkları iş, kendi aralarında iktıs.ı.di 

bir komünizm tesis etme'-:ti. (Amali 
Rüsül) de bundan bahsedilirken şu 
sözler söylenir: 

"iman edenlerin cümles? bir yer
de bulunuyorlardı. Onlar•n cümle 
eşyası aralarında mü?jterek idi. Bun 
lar bütün mallarını, mülklerini 
satarak, hcrhirinin ihtiyacma göre 
< ümleye ten:t Pderl<'rdi .. , 

Bu sözlerden Isa taraftarlarının 
bir müddet için geciken muhacerete 
ilk fırsat ve ilk davette başl:ımak üze
re tarlalanndan, evlerinden ve bü-

Kadın bu sözleri duyduktan sonra 
hemen yere düşüp teslimi :-Uh etti. 
Ye gençler içeri girip onu almüş bul
dular. Onu da dışarı çıkarıp koca
sının yanına gömdüler. Bunu işiten · 
lern hep..'öi, müthi~ bir korkuya uğra

mışlardı. (Amali rüsül 5 - 1, 11) 
Demek bu çüt, hirist iyan cemaa

tine kar:ı gösterdikleri cüz'i bir iha
neti hayatları ile ödemi:;;lcrdi. Bu 
hadisede nazan dikkati celbeden 
nokta bu faslı yazanlann ' hu şeyle-
ri işitenlerin cümlesir.r. büyük bir 
korku düştü,, cümlesinin iki defa t.ek 
rnr olunmasıdır. Bundan vak'ayı 

görenlerin, ancak (Piyer) in en 
mahrem arkada§lan olduklan ve 
maksadın bütün cemaate korku 
salmak olduğu açıkça anlaşılıyor. 

Hatta bu cümlelerden ve on-
ların tekranndan bu hikayenin 
yazıldığı ande ayni tedhi~ sistemi
nin d<'vam ettiği ve cemaate mensup 
şüpheli eşhasın, bir :ınclc ve esra
rengiz bir surette infaz olunan öIUm 

cezas1 ile tehdit edildikleri tavazzuh 
t>tmektedir. Bu ceza, bütün malJa-
rmı ve bütün paralarım cemaate hi-
be etmiyenlere tatbik ediliyordu. 

Kıı.iüste toplanan ve bir kilise 
viicucle getiren hu ilh. hiri ·tiyan ce
maaföı iştiraki ııre!'l5ipleri. Ü71'rin
ı;e llİ!' c:;ürü manasız yazılar yazıl
mı<;tır. Fakat bunun ~ifte bir kökü 
?ardır. 

tün mal ve mülklerinden srynldrklan (Uitmedi) 
anlaşılıyor. ilerde semavi melekut --------------
yer yüzünde tees.~üs ettiği zaman, ken
dilerine bunları kat kat fazlasr ve
:ı-ilccclrti. 

Darülbedayi Tem•illeri 

Tarihin buna mümasil her teşel 
hüsünde görüldüğü veçhifo bu nasra 
niler de çok geçmeden birçok müşkü
lata uğradılar. 

lluırün gündüz sa-
at 15.30 da ve 

akşam saat 21,30da 

Mum SöndU 
Komedi 5 tablo 

Bu nasranilerin bir kısmt yarını Yazan : ~lüsahip· 
düşünerek ve muvaffaktyetsiıli~e z:ıde Celal 
uğramayı nazan dikkat.e alarak mal-
larının bir kısmını saklamışlardı. Alo yı~ından aşa-
Bunlann uğradıklan ceza müthişti. ~ olan çocuklar 
C.ezaya uğnyanlarm biri Hanani- t:yaıroya kabul e-

11 il 

11111111 
s f . dilemezle.r. 

ya isminde bir adamla karısı a ı- ---------------
ra idi. Bunlar, kendilerine bir mül· 6A----· Bugün-----.11ııııı. 
kü sattıktan sonra ferda endişesile 
onun bedelinden bir kısmını alıkoy- ALEMDAR sinemasında 
muşlar, bir krsmmı da havarilerin Gösterilen zengin ve muhteşem prog· 
ayaklan altına koymuşlardı. Piyer ramı mutlaka görünüz: Büyük artist 
onların bu hattı hareketlerini ar.la- Georges Bancroft'un temsili 
mış ve şu ~özleri ıı;öy~~mişti: .. muhteşemi olup dı:nizde cereyan eden 

"Ey Hananiya! ruhul kuddu.se ya- müthiş ve feci sahnelerile kuvvetli aşk 
lan söylemek ve tarlanın palia.cıın- ve ihtiras tablolarını musavver 

dan bir krsmını alrkoymak için şeytan FIRTINA 
8enln kalbini niçin doldurdtt. Ilu pa-
ra. arta kaldığı zaman ~na kalmnz c;esli ve şarkılı filmi ve aynca sesli 
mıydı? Onu sattığın zaman ta.rl.a ~e- ve şarkılı komik ile 
nin hükmünde değil miydi? Nıçın hu ismet Paşa HazreUerlnln 
şeyi kalbine koydun? Sen .~nsan.lara Atına Seyahatleri 
değil fakat allaha yalan soyledtn.,, ve Olempiyat şenlikleri bütün teferru-

Ve vak'anın ilk perdesi şu şekilde atile programına ilaveten gosterilmek-
nihayet bul muşta: tedir. Bugün matineler 1,3,5,7 gece9 1-2 • 

"llananiye bu sözleri i'}ittikten son- \. Dühuliye 30 kuruş ~ 
ra yere düşmüş ve teslimi ruh ebuişti. 
Bu şeyleri işitenlerin 11epsi derin ~iiı!l!!im!ii .. ııillııı!ı Bugün ' 

bir korkuya düşmüşlerdi. 1ien·~1er MAJ 1 K ~ı·nenı~sınd~ 
kalkıp ölüyü kefenlcdiler. Ve dışarı U U UU 
çıkarıp defnettiler.,, B Q u c Q T 

· Fakat bu korkunç cezaya çarpan 

yalnız Hananiya değildi. Üç saat ARTBUB 
ge~tikten ~onra onun karısı da gel-
miş, kocasının akibetindeıı haber; 
olmıyan kadın, Piyerin şiddetli ~öz- Güzel Kadınlar 
leıile karşlla~mış; Piyer, ona yalan Masörü 
söyliyen kocasının akibetini anlat· en cazibe<lar Fransızca opereti filminde 
mış, ondan <:onra ona: Buıı;ün saat ı t de tenzi!Atlı matine 

"İşte senin kocanı gömenler dışar· \ Dühuliye 25 kuruş 
da. Seni dı~an çıkaracaklar, dedi. 

----------------------------------------------------------------------------0 L O R Y A' d a A~Il (Q)!I»AWITN 
YARIN AKŞAM 
s ·OVOK GALA 
lllvt.tenı 8 No. lu PATHE JURNAL, Mösyö LAVAL ve 

Gaston Leroux'nun meşhur Polis romanından ahnmu;tır. 
Mümessilleri: 

Huguette Ex-Duflos ve Ronand Toutain 

Yerlerinizi tedarik etmek 
için bugünden Beyoğlu 1656 

No. ya telefon ediniz. 
Sinemada _ konuştufjunu ilk En sevimli genç artist Konu an "OSSO filmidir 

dafa ışltecekslnlz. ... ş " • 
Mösyö BRIAND Berlin'de - 1 S M E T P A Ş A Hazretlerlnln Atine seyahatlerinin tam filml. 
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Hindistandaki akalliyetler 1 

Yetmlf aekeeB mllyona Varail Ttırk ve G. e. /. i. s. i. <i. ü. z. e. I. 
mtlslftmaa akalllyetler, varlıklarını sıya-

net için teminat istiyorlar Bir llAnı atk 1 
BüaCU.tanda, ye&mif mfl7cmdaa fu 

1a oldaiu •ahaldrak, mv•mm 
Mr ebJJb'e& Wr r.11• •alll,.ef var
dır. Bil •lllyedn h**akuna ta
yla ..... ...-1.ı, Htntirtanm bU.. 
tla •llbdderatına hakim ea blyUk 

-ıeıerden biridir. On11D ·~ Lon
....... toplanmakta olan yuvarlak 
..... ...,eranamm ea mltılm koml
teı.rlnden biri olu (Ekallfyetler ko
adteal} bu itle •lfl'UI olmaktadır. 
Ba komite, lnciltere bqveklli mis
ter Makdonaldın riyaseti altında iç
L malaıma bqlamıı bulunuyor. 

Mister Makdonald bu içtimaı 

açaıba bu komite tarafından hallo
lunacak .meeelelerln ehemmiyetini 
izah edeıtlen (bu.nlarm çok müşkül ve 
karl'flk} meeele olduklannı söylemiş
ti. Bu meeeleler, mtişkül ve kanşık 
ohl1*taıı bqka bittin Hindistan me· 
11eı..me Ye mabdderatına hAldmdir. 

Bt.dtatanclakl Tllıtller ve mU. 

ı..ıen fl*lhMle fe1* olanm8f ve 
ba llaMI 1aanbt Hiadlstudaki 
TlrlE ff •llıll-•lann te...._. ls
h•lkte mar etmeleriae ....ar olmut
tar. 

RaJf Umıda HhHlalarm 11811>1· 

na llüatma Gandi ve konfenmu i~ 
til'llık ed• milslthnan mal'ÜllMlar 
biribfrlerlJe aiirllpaette n bir ~i 
hal balmata plıımaktadırlar. Gan
di ile Atahan ve sair zevat bir çarei 
hal bakllddan takdf rde, Gandi bu
na tea.11 eWti mil\f kongreye n.. 
bul eM:b met mecburiyetini hı.ed&
cettlr. Banan için zaman lbımdrr. 

- Peki, htinniu arkasını anlat, 
o pnç doktor hanıma Ulm qk et. 
Un, eonra o ne yaptı J 

- Hiçbir feY, omur:lannı sfllrtf, 
nabzımı muayene etd ye bir reçete 
yazdı. 

Sinir mi detll mi? 
ffaamı - Çok tuhat bir vasiyet! 

Kı 11df doktoraın slnlrlerimill bozuk 
(lldufunu, sahilde b=r plare gltin• 
ad; bir m8tehauıs ile karadferlm 
hasta oldata için Karlsbatta blr kilr 
:r apmamı taVBf_ve ediyor. Şaşırdım, 
J.aldım, blhniynruır.. ~imdi sfnJr
den 1111 hasta olınalı. yaba karaclfer 
hutall#DU :mı ka.buı etlftlff 

Btlyllk babalık 
Maeit - Dedtdğina, aen ne zamaa 

biiyiik baha oldan~ 
B. B. - Sen d~dufan saman. 
M.- Demek, bfan doğmamlf ol

sayd!m, sen bfiyfi•;. baba olrnJJ&c:ak· 
tın defli mi? 

D. B. - Baya, yaYrlHDo 

• 

Şifman kadın - Bak koca
ağma ba muazzam lrlinat için
de biz mini mini bir zerre 
gibi kaJıyoruz. 

Fotoğrafçıİım 
sadakası 

Açıj[ sUzltl nlf8Dlı 
Dd im konU§Uyorlardı, bhi öteki

ne eordu: 
- Nişaalmı nasıl Lıılayonu, 

kendisinden hotlanıy~r nıusan? 
- Açık eözlUlfitijne, her tefi olda

fu gibf söylemesine bayılıyora'lll. 
- Meseli ne gibi 1 
- Daha nlpnımızdan bir hafta 

geçmemişti, benden 5 lira boıt fBte. 
dl. 

Ahçının saçı 
Adamın biri her vakit Y•mek yedS. 

fi bir lokantada bir stf n gal'llOlla 
çafıraratc dedi ki: 

- Blr~ç defadır, yemefln içinde 
ah~ı bdmın kırmızı sqnıı bul•o
ram. Bugtln de çıktı, limit eden. 
ki bu sonunema olar, bndtııdne dlk
kaüt davralUINlm ~ tabtla ~ 
sla. 

Ba ihtara pnon 111 e ~ Ter • 

dl: 
Jümanlar, bu memlekette yqıyan 
ekalit;retleritl e11 b&ylfl, ea kav· 
vetlW Ye en mfitecanlefclk. Bu iti· 
bar Be lllfJ9ele, T8ıt Ye mlilln-n 
H.lndtın:an ile Hindu Hhtdlstan ..-•e-
li 01"191'. 

ld taraf da vataıMlat olclaklan 

Gudlnla Türk ve mtlslflmanlara 
karşı \'Ufyeti heniz belff delil· 
dlr. Gandinin mfHteblt bir eephe 
temin etmek fpa Tttrk ff mlslllma.n
lan memnun emMk hrteclltf malaak
k.aktlt. Pabt nüHI kongrenin ODUD 

kal>al edeeeti tMYfTeyl turip e&. 
...ı ~ flphelidlr. Bunan sebebi 
.nır konpede (Malauabluı) edann, 
yut HindiMan lderlkaJJerfnin çok 
nlfnla olmalamlır. Bu nrlfrtt kle
rikaller Hindletandald Tlrlc Ye 

mfl&l8m&11lan, kendileri gibi bJn~ 
U ntaadq .,_..ıar. Onlara göre 
RlndiıltandaJd Ttrkler Ye milslllman
lar yabanadırlar. Bmlan ra hfnda
Jllfb...-, ,.Jaat baha ellnek ilam
dır. .Böyle yap1lm•M1 onlamı fıek. 

M. - O laalde seni blyfik baba 
y:ıptıfım Jçln bıı ı:ı 8'! ftıecebin .. 
kalım?. 

Sokakta dilenen bir dllead seyyar 
bir dUend,ye teaadfif ettt •e ıu su
retle dilenaJ: 

- Zannetmem, efendim, çtlakU, ah
çı kadmm 1&1et gtlzel •çlan Yar

dır, onlan ne dt19 ~en feda 
etstnt 

lnfltlenza 
Doktor - hfltleua haıltahlr laacl 

d!zatında tehlikeli bir hutalık de
tfldfr. Fakat, bfıtok defalar neU. 
eelerl vahim olahBlr. 

haWe Tltrk ve mllllmalllarla Hl•· 
d•lar a1U111da mllahn faıt<Jar var
dır. Bmllar, Adet, a'ane, Y8f8 
Ylf. bara '" ınedeaJyet famlamlır. 
İki tarafm aynldıklan noktalar sa
JI)ılaakl& tttkdmiJecell derecede 90k 
tur. 

Hlnd•lak. kast SisteJDWe ı.&Jnaıt 
eder, ft hindular cemiyeti blrÇGk 
bstlara aymr. Ttlrkler ve mtislti
maalar anuuıu• b8yte delildir. 
Onlara ıöre u.anıarm mUsavatım 
lıMI ed• bir şey yoktur. Sonra 
HWalar1a TUrk ve mUslftmanlana 
lal"ll byatı blribirfftden ayndır. 
Bana ratmen RJndfetancla eberl· 
rd hindulardadır. Onlann A ekse
n ~ teşkil edttekleri bir parlamento 
~ ye mtlsliimall ekaJUyetl ha 
haki nadan mahrum edecek kanun· 

~- bilir Onun için Hind:& Jar )"_ra · ~ 
taam Tlb~ '" müslfiman ekalllyew, 
Myle bir vaziyete dUşllMIMk l~ln te
mmat .. mekte .rar ediyorlar. 

G.- yuY&rlak masa konferan· 
6da hbldalarla türle ve müslUman· 

1 anamda bir takım müzakere
: atlıJln mmelenl:n halli istihdaf 
Jer wkubulmuf, bu müzakerelerle 
edllmfftL Bu müzakereler bir netice 

TermedL 
Gften yuvarlak ınua konf eransınm 

ttaidımaaından sonra Kavunpurda f. 
kf taraf arasında kanlı mbademeler 
""*8baldu. Ve bunu Kişmir ihtllAH 
takip etti. Kişmirde Tttrk -ve lsllm 
tberiyeti vardır. Buna rağmen bu 
........ brehmenlerln tahalddlml 
altmda yapyor. Kiplir halkmm ini 
•·v 1 den kurtulmak için vaka
ba!aa Jaarebflerl, oradaki hindu
lar taraflHan (lWhadı islim) te,eb-

İzmir amelesi 
rar Hiıulista• •abdderatım Jı4Jdm c. H. Fırkasına aza 
olmalan muhtemeldir. Bu Wbar ile Oluyorlar 
ba 9ıuftn TM ft mllıBHbnanJan 
tat:müı Ye hıofn11't edecek bir tesftye ladr ""'1aabirünbü11: 
aleylainde balunaeaiı muheMrelrtrr. Ctl:mhartyet halt fırllMlllda dddl 

Mahatma Gandinln bu mllfkUlle- bir faaliyet dftam eyı..-tedır. Y• 
n ... 1 galebe palacajnu ve mff 11 nf frıb :reie( Balrkeeir •eb'alıa ff• 
kongrefi nurl idare edecettnJ 1i11- dm Mvhltıtn bey tfmdlye kadar h
mek çok meraklı bir it olacaktır. mir •e •llhalmtında muhtelif 11-

Jnglltere htlka.etinla bu mlllrim nıf1 
mseleyi halleıme,I, Hintlilere bı- ar •e ztlmrelerle miı.&di temu. 
nlmnaYT ~- muvafık glrdiiğii lar 18PIDlf •e fırbftlll tefldlltmı 
ınWer Makdoaaldın nutkundan an- lefti eyleaütttr. 
laşrlm!'C; ~thr. (Makdonald) bu mil- Halk fırkaaı ,.UAtma ılıma 
nasebeth ~u sözleri söylemiştir: için izhar olunan analar umumi bir 

,.Dlldw-•....,_, ~ sefer, ~t ümaktaaır. Bu meyanda 
bir tesriyeye vanltnadrtı takdirde, 1-dnle lllilteklafıf kitleler &etWJ • 
lngflterenin hakem olmumı istem~ den Ye muhtelif 1mıflara ayn1u 
tL Bu hattı hareket, mtişkUJU hal bbalerce amele fırkaya mtil'MUt • 
~ tutulacak yolların en ;yanlışı- derek fırkaya bltllap etmek arsmu
dır. Siz, kendj iffnlzl, keneli görtlnflz na bhar ey]emfflerdlr. 
ve kendin.is bir temye bulunuz. Çin- l'rrka, h çahlba ntandaılan-
kü buldafunm temyeyf bOdiifnlz 
rfbf işler ve memlelEetinfze döndü- .._ •tlrac:utmr elaemiyetle ft .. 
ğlnllz zaman onu tatbik edersiniz. Si- haltbetl~ ka111lallllf, fbndlye kaür 
zfn halledeeefinis DM!lllfle ıudur: Mah- binlerce amele;rt .. ydeyl....ıttfr. 
teHf eberiyetler ve ekalU)-etler. her AmelenJa ka,.tt mua1Mlelf dewm 
birinin mazisi ve an'aneel olan mah- etmekWfr. tıı.trde lhnencllfer, 11-
telff eemaatlar, nuıl bfr hükGmet man, fndr, tlzlm Ulttn gtlmrtlk a
teşkO ede!S o htlktmetln ka'Yvetf. melelerl on bet binden fazladır. 
ni bir ~hep, bir cemaat veya bir 
srmf Jehhtff deffl, Hlndlstanı tefkfl 
eden bitin ktttleler lehinde nasıl 
laıllanabllir? Meeele bundan ibaret. 
tfr • 

Bakalım, Hindistan ekseriyet ve 
ekalUyetlerl bu mühim meseleyi nuıl 
halledecekler? 

o. R. 

Ub111111de bir...._ 
(Yeni Menin· ıueteaı yaayor: 

Libnanc:la Cebe&ebyaz d•arınthl 
8 kifilik bir kel'Yan kartlarm 
btıcamuna uğra.,. •e hepli de 
nbfl bayvanlarm ditleri altmda 
can vermitlerclir. 

- Bana ~ para Yertr misiniz, 
trie bata Mr kanala alb çoeatam 
'Y&I'. 

ll'otograf~ .. eenlll ftrdl ı 
- Vallahi, una bet par• Tere. 

nem, fabt yana kannla ~ 
nm Pıader, paraaıa nıdm.lerlni Çlka
rayna. 

UAçlık konyak 
Kadın, koPM'n •rd•: 

- Kana; ben f11 dolapta bir fite 
konyak lllkbyonlum; pdi ortada 
yok. Girdtla mllT 

- Evet, ben içtim. 

- Fakat, onu ben illç olarak sak-
lıyordum. 

-bt V- J,en de hutalandıfım ~in 
~ti& 

- M...._ ld ı.a.taJandrn, niçin be
ni haberdar etmedin: 

- Senf tellp vermfyeylm diye dtl 
t8nffm bner,... 

Ya tlç glln ! 
Mlfterl (kitapçıya) İtalyada OD 

slin seyahat edecetfm, :Jana muvafık 
bir rehber kitabi verir misiniz! 

Kitapçı - Buyuran "'Italyada bir 
hafta,. bdmlf eler bu it için çok fay. 

dalıdır. 

Mtl§tert - Ne cHyonan yahu, ge

riye kalan 11$ sinde ne yapacafnn! 

Bir pheser 
._.. - itte lwnha eon phese

rim: "J)tla,yaaHl ırıahvolmur,. 

Mlaekldt - &l"'bltll fecf bir • 
.,., olmuş. BUyüt. bir f ellket man. 
u•MI sllferf7or. 

Basta - ETet, hna verdtllals •• 
... paalMllld• ........ 

Otelciye tavsiye 
Mam• biri ilk defa •,.Ute p. 

koonla. BUtiia lıurrlıklarmı ta
mamlad•tan aonra A'fJ'Upada çak 
sezmlfo bllhua Almanyada çok 
balamnuı bir tanıdrtmı bulup ao11-
da: 

- Su Berliade ~ bal ........... 
dar, dttil .UT 

- Evet. 
- O halde bana bir otel taft179 

et9ene1 
- Hiçbir yer tantn ~em, 

tlbellylm. 
-Nedeml 
- Ç8.nH, bir defa blyle bir taTBl-

yede balanmatta-. :annra pyet a
fır ve fena bir mektup aldım. 

- Kimden, arkadqrnrzdan nuT 
- Hayır, otel mlldlrtlnden. 

Hırsız korkusu 
- Ne o,..-... pek )"Orptt drfl. 

n8yol'All1 
- Sorma, birader, ıecelerl 11711-

,... dinlenmek nulp otm170r. 

- Mala. 1D ... IUlaıtlarU " 
zim tanllarda hırmlar aıuı, tfm. 
di bizim banım bir pt dCQ"B& .._ 
dilrtQp uyandır.yor. 

- A19J, kendi!lfnp eTe ...,_ Jur. 
sızL'nn hiç aea Çlkarmadıklarmı a'87-
INeDef 

- Sae, alyledlm, alylecllnt; ..... 
dt de ·~ .. daymıuhfı ....... 
nl 91Uiırmap 'Mtl•&. 

fiilli K1111ller iCil~R 
recrUme 

ede111 
Do .. n 
Yddız 

da 11çnyarak b?'ala batladık. ç.' JHD811ptu. j rafından taarm edeaıkJ•rinf .ı,u,.r 
lılar arunulaa bir bç ba.f~ut pktr, JlacllnlH 1arf111da flıtlrahate Jtu da. Ben: 
ıalıklar ft drfldlerle biz1 kortuatatt ret kalıalftl•· Yeffllle twdet ettilffm "Ukbı bi 1 bir 
...... bu lla~a1'11uf, ne im· l&IDU A. O. K. nvn bir emı-•ni odam- piyade fhH:_~ ta'!" ~ enell 
clar da aeayfp ...ıert var. ela balda& Bu emirle on R•s krtası- ye ....,~ ftl'dır. dedim. 

o 11nlarda "A. O. K." MI slbl ıe.ı 
·- berllaft edllmeelne .... ...,.& 
"1'11ord•· Bunlardan en nrtllthmiıl 
L'Wod~ cnanadald tı,r11 ldL 0119 

ınara ba yazif.,J ifa ed~ Bu :amm difm&D pridnde tanıdıklan 
d..ıiarı yardL A)'lli zamauda çok da 
korbktL Gecenin saat beşinde ona 
~ıtea ~ti& .\kpmdan ta 
IOD aate kadar daa kitabını elinden 

lntakmamıştı. 
Bir pyırlıktan ~n aonra 

Rae meni]erinden 1800 metre uzakta 
bulanan iki harap köprU dvanna git 
tik. Bu dan ftibareD bfr yol bir tepe 
dl tı:.:andıldan 90nra ileri gidiyor 
d e Bu gece Kaslar mDthiş faaliyette 
.... 1!; Derin gfirilltiiri bhiblri-
a11&1er, menn k 1 iı Dl takJ ediyordu. Gecenin aru ı . 

p • raf 
._ ve dllfllıan a&e§inla şiddetine 
lnell bir ekin tarJaamdan ilerilerken 
1l7aiıme bfr debn takJldL ıt8 el· 
.....,.. ; cla!ta Mr Uç bomba ltlr )'I 
la tepll edf7orA şu IWd• Bu al 

be~lerl burada bir mOdGet kalmt 
ohıııalı JMer • .._., ,.ı~ ..P 
.. ..ıuna aliilt ~an Uaata edf. 
)'Wda. Sltltlerha yerlere kadar sar
kan dallan arMmcla bir m8ddet ıb
lendfk. Enell atımızdan sflkdneti 
lhlAI eden keskin bir düctUk &e8i mü
teakiben eolumazdan yine bir dtldtik 
8e8i, pllba Rm ileri karAkollan ara
sında kalmıftık. 0119 komdan kolu
ma sinyor ve b8Uln vtleuda kaarrp
ya ıatalı•ut mısır sapa gibi aarmlryor 
da. Ben de biraz korkmaftum. 

Gerisin geri srvrpaak lhııuclı. Bir 
kaç adım sürünerek ıerilenriştlk bu 
defada diiıdiik sesi prllemek istediii
miz taraftan gelmeğe başladı. 'fam 
manuDe suzağa dtişmUştük. 

Rövelverimi 0119 numaralıya ver
dim. Ben de filintemi doldurdum, ol
dafumuz yerde ~ukura yerleştik bı:k 
Jlyoraz. Biraz 80llJ'8 yanımdaki ada
ma pannafnnla Derideki rnyırlrtı iş& 
re& ettim, Hdmil bir hareketle o Dalda 

Saha.hın aJaea karanlıfına dofra nra Ani surette cepheden kayboldutu '1htlmal ki lift derecede taam 
yanı•dakt .,.... ile bir çukura girdik bildirfMyorda. Bu kıtalann nereye mıntakasmda piyadeleri vardır." dl
dlrbfnlmle etrafı ycıldarken 8nlbnU• giUllderinln teeblti llznn geliyordu. ye cevap •erdL 
deki bir çakardan birfbfrl arkullla On lata elemek bir ordu df!mekti. Ben bu maltınatı A. O. K. 18 bD· 
Uç phia yükseldi. B111lJar hakiki Ru Abi gibi ellMde hiç bir cunR kal dlrdlflm saman benimle l8tlhu et. 
nöbetçileri idL Onlar da blsl pıwlt mamıftı. Son cutu1umu dUn gece RUM tiler. 0104 na-maranm ba hahtrlnJ • 
olmalı idiler ki bunlardan blrlntisf lar tarafmdan eevketmiftlm. hemmiyet.slz talüki tdPR A. o. K. 
t8fenii bana ~rirdlfl Hnada yere Bir gece sonra 0104 ve 0137 numa- heyeti çok uprf; aneak 8'1 y0ı m 
yuTIL.rlandı. Ben ondan daha çabuk ralı euuslanm ndet etmlşlerdL OJM le bu adama .. ra wHJln. 
sfl!hı kan"&mıştım. İklnel nibeql de biç kom bflmez bir adamdı. Verdi- oı - Mamnm Hdetmı bana .._ 
birincinin aldbetme afradı 8~tlındlsli fi maltmat pti[ mfiflt fdL tfadeehte ber ftrd•lerl zaman halb melllb
lae tabana~ çokta• uzaldq1111f gire eentp ietfkamettn• trettler ua- sial rörmlt ıibl içine nar dofdL 
tı. cuaeam el IÜll tltriyorda. Vaka- m faaliyetle dvarl •e to~'I kıtaatını Her 18.Dlan gibi bu def d 
sından yapışarak çektim lleril__,,. nakledl,.l'llHMJ. Piyade kıtd yilrU- zamanımda a a Mıuior lar 
başladık. Bir pyırlıWan sonra geçit ytifle ayni istikameti tskip ediyarlar Muorla ö iie~i§ti. Bu meseleyi 
mahalllae ft811 olmuıtuk. Top ate- mrş. g r Pleae başladım. 
tinden harap olmuş bir wl ' drT&rla- Bu habere inanmak fstemfynrclum. Mazor izah etmete başladı: 
nnm bakfYeei araeından ea8118amw Dflnyanm 'her tanfında pfYftde tTtn "Bütün kıtaat cen6ba eeldllyor • 
Deri sevtetttm. Ben ele on düfka M' Jerle BeTkol'ftllr ~ n 8fiqrf hay Asgari on kıta tahmin edfyo;um. Bas 
ledikten aonra avdet etim. vanlarile şoeeyl takip M••rl~r. Fa- lar bu kuvvetle ...... mevkUnde bll-

A•dett.e nralan nöbe~erin eeeet kat Rulamı bu abf nreth! hareket yftk taaraz yapmak lstiyorla Pi de 
Jerfne ayafrm takıldı. ~HAhlannı, kl lerf muhakkak bir makıııada mebni yfirtlytişte to r. ya 
frtlarnu, apuıetlerlni bfrltlrte ald1111. olmah fdt 010-i katfv~tle temin edf. trenle rioı!!: ve 8~ kıtaatı 
811 Mkerler 9'illd bomba tabanna yor Ye Ruslann muhakkak eentp ta- yorlar. 

fllibulll.• 
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ismet Pş. Atina ziyretı intıbalarını anlatıyor 
[ Ust tarafı l inci uyıfada l 

yede yerleşmeleri Omidini tat· 
min etmek esa sıı: ve yanht bir 
propagandadır. Büyük adette 
muhacir kitlesinin bizzat muha· 
cirlere, memlekete ihdas ettiği 
mt!şkOlil devri geçmiştir. Mu· 
hacirler yerleşmiş kendilerine 
yeni iktisadi şeraiti temin etmiş· 
ler ve memleketin en yüksek 
mea'uliyetlerinden itibaren bütün 
faaliyt-t sahalarında mevkilerini 
deruhte etmişlerdir. 

Şimdi Yunanistan bir kaç se
ne evvelki bUyük muhacir kitle· 
sinin memlekete getireceği ser
vetin iktitaf edilmesi zamanına 

girmiştir. Muhacirler milli nufu· 
su teksif etmekte ve bu suret· 
le mütecaniı bir birlik vücuda 
getirmektedır. Bu noktai nazar· 
dan kıymet ve ebemmiyetlerini 
tebarüz ettirmiılerdir. G6rUyo
ruı ki bu şerait altioda ne mu
hacirler yeniden göç etmek gibi 
bir arzuya temayül ederler ne 
de Yunanistan milli mevcudiye· 
tinin esaslı bir kitlesinden feda
ktrhk etmeğe rıza g<SaterebiJir. 

Şayanı dikkat olan şey yeni 
vaziyetin istikrarını ve bu istik· 
rarın neticdcrinden olan Türk 
dostluğu politikasını taıvip ve 
kabul etmekte muhacirler bil
hassa hararet göstermektedirler. 
Memleketimize bu tafsilatı ver· 
mekten bir maksadımız muha· 
cirlerin bVdeti propagandalarına 
halkımızın ehemmiyet vermemesi 
ve muhacirlerdeki hislerin dost· 
luktan uzak olduğunu zannet
memeleridir. Yunaniıtan hakkın· 
da bu intibalarımız Yunanhlarla 
dostane ihtilaf içinde bulunmak 
için teraitin mevcut ve ahenk· 
tar olduğunu zah eder. Biz vasi 
mikyaala u .ı d D medeniyet ve 
iılihat leşeL L üslerindeyiz. Sulh 
ve emniyeti ciddi, samimi olarak 
arzu ediyoruz. Mazinin meıele
lerini bir çok emellere ve yara· 
lara galebederek nihayet tasfi· 
ye etmi§ bulunuyoruz. 

Eski yaralar kapandıktan son
ra ıulb ve emniyet arzusunda ga
yeleri ve menfaatları bu derece 
mutabık olan iki komşu memle
ketin ciddi itillf havası içinde 
bulunması liı.ımdar. KUçQk his· 
lcr ve sebeplerle kapanmıı ya· 
ralan açmaya yol vermek çir· 
kindir. Emniyet ve dostluk iki 
memleket arasında temaslar. ve 
münasebetleri arttırması tabiidir. 
iki memleketin bir çok iktıaadt 
meseleleri vardır ki yekdiğerini 
aldatmak istemiyen memleket
lerin bu şerait inkişaf ettikçe 
mlişterek tedbirler aramalarıDI 
istilzam edebilir. Kezalik ka· 
çakcıhk gibi her iki memleketi 
mutaıarnr eden menularda ıa
mtmi ve radikal olarak müşte-
rek tedbirler bulunabilir. Seya· 
hatların ve temasların daha çok 
ve daha kolay olmasında kartı· 
laklı istifademiz vardır. Biraz ev· 
vel a6yledim ki seyahat ve mü· 
naıebet meselesinde mübadele 
ruhunun ve eıasmın tehlikeye 
maruz olduğunu zannetmek gayrı 
varittir. Meaele iki memleketin 
milli hüviyetlerini milteesıir et
mek değil iki memleketin yeni 
Ye eıki Yatandaılan arasında 
münasebeti arttırmak ihtiyaçla· 
nnı tatmin etmek kolaylaştır

maktır. 
Adanadan pamuğu, Ankara· 

dın tiftiği almak iıtiyen, mem
lekette ziyaret tedavi ihtiyaçlara 
olan bir Yunanlının eıki veya 
yeni Yunanla olduğunu tetkik 
etmekte mutaassıp bulunmak 
ipo meqıleketin asıl menfaatla· 

rını iblll etmek liıımdır. Her 
iki memleketteki akalliyetlcr bak 
kında da yeni vaziyetin mana
ıını söylemek isterim. iki mem· 
lekette akalliyet bugün' umumi 
ve milli hüviyeti mütecasir ede
cek bir vaziyette ve bir adette 
de olmadığına binaen akalliyete 
kartı bir defa cndiıc hissine 
maddeten ve riyazi olarak se· 
hep olmadığinı kabul edersek 
bu hususta hattı hareketimiz 
kendi kendiliğinden anlatılır. A
kalliyctlerin bulunduklar1 mem
lekette iyi vatandaş olmalarını 
iıtemek ve b6yle olmalarını ken
dilerJne tavsiye etmek lazımdır. 
Emniyet havası içinde akalliyet
lerin vaziyet ve maiıetlerini di· 
ğer bUyük kitlede vatandaşlar 
gibi maniasız ve serbest bırak· 

mal< tabiidir. Dini ve ruhani 
meselelerde her vatandaı gibi 
akalliyetler.i de tamamen kendi· 
lerine bırakmak zaten idaremi
zin esasıdır. Din işlerinin ve sa· 
libiyettarlarının dünya işlerine 
karı~malan ne mümkündü? ne 
mevzuubabiıhr. Böyle bir hayat 
içinde akalliyetlerin vatan cami
asanda memnun ve müsterih ya· 
ıatmaları efklrı umumiyede bOs
nü teair etmesi tabiidir. 

Hep beraber görüyoruz ki 
batta muhacirler ve akalliyetler 
meselelerinde de Yunanistanla 
aramızda hüsnü niyetle hareket 
olunduğu halde iğbirar buıl ol
ması için ıebep yoktur. 

Münasebetlerin iyi bir yolda 
inkitafma mani kalmamıştır. Va· 
ıiyeti efkirı umumiyemize ifa
dede eksik kalmamak için iki 
noktayı ehemmiyetle tebaruz 
ettirmeliyim: 

"Birisi şudur: Tarafeyin dahili 
işler için yekdiğerinden hiç bir 
şey talep etmemiştir. Mübadele 
ve akalliyetler gibi meıeleler 
dahil olduğu halde muabedele
rin ve kanunların teıbit ettiği 
vaziyetlerde hiç bir tadil, tebdil 
mevzuu bahis olmamıştır. Rubu 
mesele iyi komıuluk ve samimt 
itilif gibi bir siyasi vaziyet vü
cuda getirilmesi faydasının bn
tün busuıi milnasebetlerde de 
kendiliğinden tecelliıini teshil 
etmektedir.Efkin umumiyeye bil· 
hassa an ve ifadeıini iltizam 
ettiğim ikinci nokta şudur: 

Resmi Ye huıusi biç bir te· 
masımızda, hiç bir millet ve 
devlet aleyhine millibaıa geç
medi. 

Yakın ve uzak komıularla sulh 
Ye emniyet havasının kuvvetlen
mesinden tarafeyn yalnız mem· 
nuniyet hissedecek haleti rubi
yede idiler. 

Müşahedelerimiz •e intibala· 
rımıı bunlardır. Öyle bir dost· 
luk siyasetinden iki memleket
ten hangisinin daha çok mUste· 
fit olacağını keıtirmek mliş· 
küldür. 

Böyle bir battı hareketin zıt· 
tından iki memleketten hangisi· 
nin daha çok mutazarrır olaca· 
ğını kest:rmek kolay değildir. 
Bu bulisa taraf eyein menfaatleri 
ahenktar olduğunu kifi derece
de izhar eder, unnındayım. 

Yunanistanda gördllğümilz te
zahüratta milletimize ve Reiıi
cümburumuıa kartı itimat ve 
muhabbet manası mUtebariıdir 
Biz teıabi1raho yüksek kıymeti· 
ni bu noktai nazardan telAkki ve 
müıahedc etmekle bilhassa mü· 
tchasıis olduk. 
Teşekkür hislerimiz dt- onun 

için hakikaten ciddi ve derindir. 

ismet Pa,ayı tebrik 
Gazi Hz. ismet Pı. Hazretle· 

rine Telğıraf göndererek Atina 
şeyabatindeki muvaffakıyetin· 
den dolayı kendilerini tebrik 
etmişlerdir. 
ismet P,. nan M. Venizelosa 

telgrafı 

Atina, 7 - ismet Pt. Hz. M. 
Veniıelosa Ege vapurunun telıi· 
zile şu telgrafı göndermiştir: 

"Yunanistanı t~rkettiğim bir 
sırada bana karşı gösterilen 
hüsnti kabulden dolayı tekrar 
teıckk Ur: ederim. Bu memleketi 
gördüm, sevdim ve hayran ol· 
dum. 

Bu hüsnü kabulün bende dai-
ma tatlı bir hatıra olarak kala· 
caiına sevgili dostum Baıvekil 
M. Venizelos, emin olunuz. Ba
na karşı srüzel memleketinizde 
gösterilen sempatiden mUtebasıiı 
olduğumu size ıöyleınek itfo li
zım olan kelimeleri bulmakta 
güçlük çekiyorum. 

Emsalsiz tezahüratınızın hu
susi bir manası vardır ve takip 
ettiiiııiz faydab siyasetin en ba· 
riz bir delilini teşkil ediyor. 

Bu tezahürattan, bu siyaaetin 
tatbikatına cesaret verecek tü
kenmez bir menba görüyorum.,. 

MUbadlllertn seyahati 
Türk Ye Yunan mllbadillerinin 

eski memleketlerine gelmelerine 
müsaade edildiğini yazmıştık. 
ismet Pı. Bu mesele etrafında 
Atinada H3vas ajansı muhabirine 
fD beyanatta bulunmuştur: 

- iki millet, aralanndaki bü
tUn meseleleri lıaJle karar ver· 
dıkleri zaman •halinin acı ve 
elim mübadelesi tedbirini de 
aldılar. Bu tedbiri alırken, hal 
ve istikbale ait menfaatlerini 
müdrik bulunuyorlardı. 

Zaman geçtillçe mazinin bütün 
yaraları kapanacak ve iki millet 
ara11nda milnaaebnt öyle bir şe• 
kil alacak ki, bu vekayii ancak 
uuk bir maziye ait hadisat şek
linde hatırlayacaklardır. Esasen 
M. Venizelos, bu mesele bak· 
kında mükerreren beyanatta 
bulunmu~ ve icap eden iıabab 
vermiştir. 

iki millet arasındaki teması 
nı kuvvetlendirmeğe çalaııyoruz. 
O kanaatteyiz ki bu temas git-
tikçe daha ziyade tevessü ede· 
cektir. 

ismet pap ileride Rum mü· 
badillerin hususi işleri için Tür· 
kiyeye seyahat edip edemiyecek· 
leri sualine de: 

- Bunun bugünde vaki olma
sı müstebit değildir. Zaman geç· 
tikçe bu vazıyet düzeleeektir. 
Zira size söylediğim gibi, iki 
millet arasındaki temasın kuv
vetlenmesini istiyoruz " 

Esasla maddeler 
Atinada Tllrk ve Yunan Baı· 

vekilleri arasında ıu esasla mad
deler kararla~tırılmışitr. 

1- iki memleketteki akalli
yetlerc iyi muamele, 

2 - Mübadillerin muvakkat 
zaman için seyahati, 

3 - Tiltün işlerini hal için 
Bulgariıtanında iştirakile lstan· 
bulda bir konferans toplanması, 

4- Kaçakçılığın meni, 
5- Muhtelit milbadele komis· 

yonunun işinin bir an evYel bir 
tirilmesinin temini. 

E§e denize açıldı 
Atina, 7 - Eğe vapuru Ko. 

ren kanalından geçmiı ve bu sa
bah Yunan denizine çıkmıtlır. 
Vapurun cumarteıı günü Triyes· 
leye varacağı tahmin edilmek
tedir. 
Yunan relslcUmhurunun bUketl 

Atina 7- Yunan reisicümhu· 
ru ismet paıa ve Tevfik Rüştü 
beylerin refikaları haoımef en diler 

1 GUnUn Muhtırası 1 1 Bu hafblki filmlerde f 

_Yanık kalpler 
Takvim - Cuma 9 T~rinicvvtl 

JO nncn ay 1931. 25 Cemaziyülevvel 1350 
Senenin geçen glinleri: 282 kalan günler: 
83. Meryem ana fırtınası. 

GDnetDoğuşo; 6,04; Batışı: ı 7,40 
f 

Namaz vakltlerl- Sabah: 4,43 
Öğle: 12,01: ikindi iS,ii-Ak~am: 17,40, 
Yatsı: (9,t l: imsak: 4,25 

Hava - Dünkü hararet ıuaml) 18 
Cua•rl) 10 Bugün nızgar poyrazdan mu· 
tedil hava açık ol&cakur. 

* Bugfln 
Gelenler• gldenler-Yenl Tok· 

yo 'mıslahatgiizanmız: Nebil B. memuriyet 
mahalline gitmek tizere dün Viyana va· 
purilc Tiryestcyc hareket etmiştir. 

§ Bir ay mezuniyetle memlekednc gi· 
den muhtelit mübadele komisyonu bitaraf 
murahhaslanndan M. Anderson dünkü 
ektsprcsle fehrlmJzc dömüştfir. 

Melek si:nem.ut bu hafta Mar- Nişan merasimi 
len Dietrlch'in ,-enJ blr filmini göste- Genç muııllimlcrlmizden Sabahu U la 
riyor: "Yaruk kalpler,,. Alman .l'C?ji- fahrettln Beyin nişan merasimleri dün 
soru Stemberg'in çevirdiği bu MoJenruJda bir çok maarif ertlnı bızır 
filmde Marlen Dietrkh ile bera- bulunduğu halde icra edilmitdr. Tuafeync 
her Garrl C-ooper ve Adolphe Men- saadet temenni ederiz. 
jou oynamaktadır. ----'--....,...---------

FilmJn mevzuu şudur: 1 1 
Brovn, hem saf hem hain ba- Radyo 

kışlı yakışıklı bir serseridir. -----------
İstediği kadına malik ofa 

bilir. Bunu biliyor. ve kadm1a-
rın hepsinf şöylece seviyor. Ni. 

lstanbul radyosu 
Saat 18 den 1 g a ıcııdar gran:ıof on 

plAklan neşriyao, 19,30 dan 20,30 a kadar 
birinci kısım alaturka su.. 20,30 dan 
21,30 a kadar cazbant 21,30 dan 22.30 ı .. 
kadar alaturka •az. 

hayet, o kadar da lakayt mı? Bu
nu da kimse bilmiyor ve işte onun 
teshir kuvveUnin biri8ini de bu teş. 
kil etmektedir. · --------------

Ami Jolli, Mogadorda bir barda B Ü R S A 
~rkt söylüyor. Barda zengin sey-
yahlarla, macera perest askerler '"""-e-ş-.-evv_e_l_'.,..l!!"'ı--A-çı~ıd-ı -~-·~ 
vardır. Ami JoJJi sahnede gözüktü· 
ğü zaman, Brovn ön sıradadır. Kam blyo 
Ağzında, bir kndmın kendisine nr- 1 ~nıriliz lirası Kr. 80 
diii biT gülü ,.pr ... iyor. Yanında da .. r.r. muhblll Oolar 0.4 

, 6" f'rank l 
hclki ismini bile bilmediğ; ba~ka bir r.ıret 
kadın vardır. Ami Jolli güzel ço· Bel«• 
cuğu görüyor. Hoşuna gidiyor. Drahm· 
Brovn da ondan hoşlanıyor. Unce· ls. frank 

Leva 
Jui bu kadar. Bu kadar amma, Florlıı 
dram başlamı tır bile. Ami Jolli 
onu se\•ecek, hem de sevgilerin en 
kuvvetli. i, en çılgın ı, kalbi sıkış
tırıp boğan bir &e\•gi ile ı;e\·ecektir. 

O da onu. 
Ami Jolliyi başka bir erkek se\'İ· 

yor. Bu da yabana atıhr bir adam 
değil meşhur bir ressamdır ve, ev 
keyfinin istediği yerde gezer, gezer 
amma keyfi yerinde değildir. l\n· 

lturon 

• • 
~Ulng 
Pezctı .. • Mart 

• Zloti .. . 
Prııga 

!o Ley Kuruş 
ı Türk lirası Dinar 

<;en·ooeç Kuruş 

Nukut 

ı fsterlln (1nglllıı 
barede ressam Ami JoJliye 1 Dolar (Amerika) 
ra.sgeliyor. Kadın ona citmiyor. lO Frank (llransız 
Re am istiyor. Ye bunu ona söyJü. il>Llm [ ltalya 
yor, milyonerdir, onunla t\'ltnt'cek o Frank Belçika) 
tir. Ami Jolli dinliyor. Sadece is· Drahmi [ \'unan J 

Frank Llsvlçrel 
tifade i~in değil. Merak ile. Çün· 20Leva Bnlıarj 
kü bu ressam, basit nezaketi nlt:n· ı Florin [ Felemenk} 
da kuvvetli bir adamdır. Fakat ne ıo Koron [Çekoslovak) 
yapsın, başkasını seviyor. O haş.. ~ıııng .Avustoryı] 1 

ka ının da kendisini sevdiğini bilnıi- ı Peıcta Jlspınra) 
'-'Or. Bunu bir an hLc:seder gibi <'l· 1 Rayşmarlı:IAlmınyı) 
J ı Zloti Lehistan 
du amma, sonra Brovn bir tek ke· 1 Penıö Macarının 
lime bile söylemiyt'Cekttr. Ley {Romanya) 

Ye böyle yapıyor. Fak:ı.t Fakat ıo Dinar Yagoslovyıf 
Anni Jolli onu ta.kip ediyoı'. Hatta 1 (evoneç se,1·et 

ressamın izdivaç teklifini de vande- Altın 
h • Mecidiye Rorsa diyor. lkJ sevgili çölUn ce ennentı harici 

nihayetsizliklerine dahp gidiyor· laı~Ba~n!!!!to!o!ot~' ~~~~~~~~~ 
tar. Z A Y l L E R 1 

için vapura iki güzel büket gön· . 
dermiştir. Nufuı cilzdanımla Kılıçali as-

Hariciye vekilinin telgrafı kerlik ıubesinden aldıiJm ıon 
Tevfik Rüştn beyde M. Mi ha· yoklama kiğıdımı zayi ettim. 

lakupulosa aşağıdaki telgrafı Yenisini çıkartacağımdan evvel-
g&ndermiştir: kısinin b6kmU yoktur. 

"ismet pa,amn M. Venizelosa Keıpalircnin Sandıkbağı mahallesinden 

b't d 1 • b Bali otullırından 326 it Mehmet oğlu 
ı ap e en söz en izim mütte-

fik hislerimizi izhar etmekte Ye AHMET 
dost •e misafirperver memleke- § Sultanahmet ıubesinden al-
tin hükumet merkezinde ikame· makta olduğum maaşıma ait 

timiz eanatnnda ne kadar bab- ~~:~~8t!~~e~::t~~~i :~::~1y~~ 
tiyar olduğumuzu bildirmektedir. nilerini alaca~ıaıdan evvelkilerin 
Bu vesile ile umumi vaıiyet ve 

hükmü olmadığını ilin ederim. 
her iki memleketi doğrudan (1796 
doğruya ve dolayısile alakadar .) 
eden muhtelif meseleler hakkın· 

Bahriye ketebtsinden Hamdi Kenan 

da yaptığımız tetkikat noktai zaittir. Esasen çok itimatlı ve 
nazarlarımlZln tamamen ayni ol- kalbi olan münasebabmızın alel· 
duğunu bir kerre daha müşa- umum sulh ve Türkiye ile Yu· 
hede etmemize imkan vermiştir. nanistanın mütekabil menfaatleri 
Bu noktai nazar ve hissiyat mu- lehine olarak daha ziyade inki· 
tabakatanın ıiyusl faaliyetimizde şaf a müsait o'duğu kanaab sa· 
çok büyük ehemmiyeti haiz bir mimiyetle Yuoanistana terkedi
teıçi amili olacaiını söylemek yoruz.,, 
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Arseno 

SPOR 
Hayattan ııenaJmak Tt daJnı.• ne. 
ftli,silıh.tlı n faal buhınmak babı 
kuncttcn dO.filrmemcklc mamldhı• . 
dt\r. Slhhatinlıl muhafua • ıinlr 
lerlnlıi takviye faallyetl
nb;l te:ıylt için ldlçCklcr 
n bilylik.lcr taralındaıa 
mOkemmel bir ku"nd 
ilJcı olarak t.antlan · 

kuJlanlD11'. 

Her ccsancde bulunur. 

Devlet Dernlryolları ilanlan 1 
10 Tetrini evel 931 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere 

her hangi iki istasyon arasında yapılacak pancar ve pancar 
kllspesi nakliyatına mahsus D. D. 55 numaralı tenzilli bir tarife 
ihdas edilmiştir. Fazla malumat için istasyonlara müracaat 
edilmelidir. (2985) ........ 

idaremiz için pazarlıkla sabo alınacak olan 36 kaim hırda
Yat, sicim elektrik malzemesi, battaniye, ateş tuğlası, kumaı 
ve saire malzemenin pazarlığı 12-10-931 tarihine müsadif pa
zartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 
9 dan 11 buçuğa kadar mağazada isbab vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri, bu baptaki malzemin müfredat listesi mağaza da
hiline asılmış olup nümune getirilmesi icabedenler için pazarlık 

· ıünü nümunelerinin beraber getirilmesi nümunesiz vaki olacak 
· teklifatın kabul edilmiyeceği ilin olunur. (3100) 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 
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Ziraat 
Bankasından 

Bi~ RllUll 

•••••••• Saraçhanebaşında Münir PafB konaklarında•••••••-

L:;:ı ::~~:~i HAYRiYE LiSELERi 0!:;.~~: 
Tekmil sındlar1 mevcuttur. Kayda başlanmıştır. Tedrisat TUri<çe, Fransızca ve lnglllzcedlr. 
Talebe sabah evlerinden mektebin otomoblllerlle ahnır ve akşam ayni vasıta He 

~evlerine gönderilir. Tedrisat 1 Teşrinevvelde başlanmışt1r. Her gUn 10 dan 18 e kadar 
~ müracaat edileblllr. Telefon: 20530 

r;:; AKIT ın :::ı 

l~~~~üzi~.~~~~ı 
Mis fabrikası mUstahzerab 
Kolonya, l~vanta, esans, diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 
briyantin. Mis müstahzeratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondıın J 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunuT. (1656 

Fransızca ve muhasebe ders• 
leri - Gayet amell bir tarzda ve eh
ven şeraitlc. Galatada Mehmet Ali Paşa 
hanında 40 No. da Kiymis Ef. ye tahri
ren müracaat. (l 779) 

Kirahk ucuz yazıhaneler -
Üçer ve ikişer odalı daireler ve cel< oda· 
ıar. Galata Şevketpaşa han 14 No. mü
acaat. ( 1777) 

1 111111111~111 lllllillll 

Istanbul Etibba Muha
denet cemiyetinden 

Önümüzdeki Pazar günü saat üçte 
fevkalllde içtima aktedileceğinden azayı 

kiramın behemehal Cağaloğlunda eski 
Türk ocağı binasını teşrifleri mercudur. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN hnp· 
landır. Deposu. Istanbulda Sirkecide 
Ali Rıza Merkez ccz~nesidir. Taşraya 
150 kuruş posta ile gönderilir. lzmirde 
Irgat pazarındaki. Trabzonda Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

SEYRISEF AIN 
Merkez: ıcentası: Gslata köprü başı B. 2362 

Şube A. Sirkeci Mühürdar ıade han 2. 2740 

iZMIR SUr'at Postası 

(GÜLCEMAL) 11 TeŞri
nevvel pazar 14,30 da Ga
lata rıhtımından 

Ist. Asarıatika 
Müzeleri umumi müdürlüğünden 

lstanbul müzeleri hademesi için 90 takım elbis~ 39 palto ve 
42 kasket imali 31 Teşrinievvel 931 tarihine mUsadif Cumartesi 
günü saat l 1 de açık münakasa ile taliplerine ihale edileceğinden 
arzu edenlerin şartname ve nümuneleri görmek üzere Salı ve 
Cumadan maada her gün Asaraatıka müzesi dahili müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (3070) 

Eskişehir vilayetinden: 
Memleket hastanesi ameliyatanesinde yapılacak inşaat 2500 

lira bedeli keşifle 4-10-931 tarihinden 24-10-931 cumartesi 
günü saat on beşe kadar münakasaya konmuştur; 

Taliplerin evvel emirde bedeli keıfin yüzde 7 buçuğu nisbe
tinde teminat akçesi vermeleri bu gibi inşaatı yapmış ve mukte-
dir bulunduğuna dair Nafia başmühendisliğinden veya sahibi sa
llhiyet makamattan alınmış vesika ibrazı lazımdır. inşaat hakkın
da fazla tafsilat almak şartname evrakı keşfiyeyi görmek isti
yenlerin muhasebei hususiye mildüriyetine müracaatları lüzumu 
ilin olunur. (3075) 

Mustafakemalpaşa belediyesi riya
setinden: 

Mustafakemalpaşa belediyesi ıtfaiyesi için asgari 38 beygir 
kuvvetinde ve iki ton ıu hacmi iatiabisinde 1 adet arozöz mü
bayaası 20 gün müddetle ve kapalı zarf uıulile mevkii münaka
saya vazolunmuştur. Talip olanlar teklifnamelerinin yüzde 7,5 
teminab mu·nkkate ile yevmi ihale olan 25 teşrinievYel 931 
pazartesi günii saat 15te Mustafakemalpaşa belediye riyasetine 
mOracaat eylemeleri ilan olunur. (3078) 

Büyük Tayyare 
Piy.ankosu 

., 
• 

Bekleyiniz 
lstanbul Belediyesi ilanları 

Fabrikada birikmiş 50-70 
ton miktarında hurda saç ve 
demir parçaları müzayede ile 
satılacaktır. ihalesi 15-10-931 
saat 16,30.Teoıinat % 10.(3010) 

Eyüpte Vezir tekke mahallesinde Değirmen sokağmda kain 
ii::::::::::n:~::::::::::::m:::;:::::::::::::::::::: 777 metre murabbaı metruk mezarlığın metre murabbaına 20 
ff Sadık Zade Bira- kurut kıymet takdir olunarak açık müzayedeye konmuştur. Ta
,0:1 derler vapurları . }ipler şartnameyi görmek için levazım müdürlüğüne müracaat 

etmelidir. Müzayedeye girmek için 12 lirahk teminat lazımdır. Bu 'I K a r a den iz teminat ya nakten ve depozito suretile yahut hükumetçe mute-

1 

ber tanınmit bankaların birinden getirilecek teminat mektubu 
POSTASI ile olur. Bu şekilde teminatla beraber ihale giıntı olan 12-10-931 ··o 1 pazartesi günü saat OD beşe kadar Eucümeni daimiye müracaat 

~ um upınar :!melidir. (2593) 

ı. vapuru 11 Pazar semti T =ı· Teşrinievvel ı· F 'h N" eminat akçesi atı te ışanca caddesinde 9 odalı incirli medresesi 13,50 

İ günü akşamı 17 de Sirkeci Ü Balatta Hızır çavuş mahallesinde Köroğlu sokağında 
ij rıhtımından hareketle (Zon- O 143 No. dükkan. 13,50 
g guldak, Jnebolu, Ayancık, İl Vefada Koğacılar caddesinde defterdar Recai efendi 
~i Samsun, Ordu, Giresun, 1 0ektebi üç odalı. 4,50 
H Trabzon, ve Rize ye) azimet İ sküdar Çinili medresesi 8 odalı 6,50 
il ve avdette ayni iskelelerle i Hasköyde çar~ı caddesinde 199 numarala kigir dükkan 2 
i! Görele TO Üoyeye uğn- il Yukanda ya:ıılı mahaller bir seneden üç seneye kadar kiraya 
i! yarak aTdet edecektir. 'li verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuıtur. Talipler 
!İ Fazla tafsilit için Sirkecide J şartnameleri görmek için hergün levazım müdürlüğüne müracaat 
IJ Meymenet Hanı altmda acen- § etmelidirler. Müz~yedeye girmek için hizalarında yazılı teminat 
H leliğine müracaat. Tel. 22134 fi lazamdır. Bu teminat ya nakten ve depozito ıuretile veyahut 
~"lllm::::::::m:::-.:mı::::::::::::::::::::::::u:::~ hükumetçe tanmmlf bankalann birinden getirilecek teminat 
I•--~ Dr. ihsan Sami.,.. ___ , mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber ihale günü 

Gonokok aşısı olan 29-10-931 perş~mbe günü saat OD beşe kadar Daimi En-
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına cümene müracaat edilmelidir. (3103) 
karşı pek tesirli ve taze aşı
dır. Divanyolu Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası 

iKRAMiYELi 

Emniy t Çayını 
Arayınız 


