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Küçük itilifa karş• ... Milli küme maçlarına ait 
esaslar tesbit edildi Yugoslav matbuatı en

dişe ve teliş içindedir 
lit!°n günlerde Yunanistanla Bulga
di n arasında mali bir itilaf aktedil
°'Ül llu itilafla l\lolof - Jfafandaris 
O]d fıfı denilen mesele de halledilmiş 
b.

1
Q· .Vakıa bu itfüif Yunanistanla "llg ~ ..... ,...., 

til~ arıstan arasında ~evcut olan hü· a· H n 
lj d Uall:ik mec"lelerin halledilme- .· ... ~~.!!!.'-:."-"'l rn Il H TH ~~!:!" ...... , ~.! 
'"' eınek dei:rildir. Bununla beraber -~==~.....::-:.: 

18 nisanda İzmir - Istanbul şehir muh
telitleri şehrimizde karşılaşacaklar 

Dilnkil spor faaliyeti sönük geçti 
'Qurn b 4""- aiıA.:llltlıtA• OL rHsnıtAP 
da~ ir Yunan - Bulgar itilafına ....,;._...:;;r.,_"",t-
h~~ at~m~ kuvvetli bir adım ~d~ ~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lıahda Üphcsizdir. Onun için mevzuu w;r1111a B;.".!:~!::'"~"":":":!.- '::'".~ ~:" 

Politika gazetesinin ba!hiJı 

be Solan itilaf, hem Yunanistanın, 
"lrıltrı .de Bulgaristanın ayn ayn sami
l~t bır dostu olan Türkler için haki-.. en Bulgar başvekilinin Ankara seya• hanı olmuştur. (1?) 

\ nıesut' bir hadisedir. 
1tı··•tlaJuın olduğu üzere bund:tn bir hati Yugosla,·yada endişe ve teliiş u· Bundan maada Bulgar ınahsul!tr· 
ll Udtlet evvel Ameril.a reisi cümhuru dandırmıştır. Ilu ziyaret YugoslaY· na İstanbul kapılarını da kapadılar • 

11~0\er harpten mütevellit borçlann ya matbuatında günün en mühim ha- ve böylelikle Bulgaristanı harict 
~f•Unıt surette tecilini de,·letlere telı· dise.si olarak mütalea ecfilmektedir ticaret noktai nazarmdan büyük bir 
~ab'tnıiş, bu teldif de esas itibarile Ilelgrad da ç;i{an Politika gazetesi hu zarara soktular. ( l) 
dit uı edilmişti. Devletlerce kalıul c- meseleye tahsis ettif'i bir başmakale- 1925 senesinde Bulgar sefiri G. 
ta eıı bu telilif neticesinde Ilulgaris- sinde Bulgar larla Tlirklcr arasındnld Simon Radef iki hükQmet arasındaki 
tıı tıın .'Yunanistana olan tamirat bor- rnünasel>atın tnrih~esini yapıyor, hu münnzaunfih olan meseleleri hallet. 
ıh tecıl olunacaktı. Bulgar hüktımcti arada BuJagrlan Türklerden soğut- mek üzere Ankarada bı'r muahede ı·m-
o,. ı 1 h ı k d b ·rt· DUn toplanan kulUp murahhaslarından bir kısmı ..,. ~asa istinaden Yunanı fara Bul- nnya ça ışara c a \ ımız a azı ı ı- -'· 
"il zaladı. Fe&.11at bu muahede de Bul • ah • • hi' • f ti t.istanrn tamirat borcıı vcrmiyece. ralarcln bulunuyor ve Balkanlarda Dün, t mının ıa ına spor faali- \'ip edilmiştir. 

ıi rıı, fakat bu tecilin miilıadelci aha- l< üı;iik itilafa mukabil yeni bir itilfıfı garların zararına oldu. Çünkü Türk- yeti çok sönük geçmiştir. Geçen gün• Toplantıda yeni idare heyeti dese-
d ıı · d 1 Jer Bulgarların bütün istediklerini d · ··ı~ · 1 • • • 1'::"' ,... 1 olayısile Yunanis tan tarafından mi.ise es vucu e ge mesindcn endişe- Jere nazaran iın mu üYim eşen hava çılmış ,.e rıyasete .ıi:urnkapı kulübü 

.ı:ııı le · r reddettiler. Ankaradakı· muahedenin ·· ·· " k 1 · · 1s ·ı H-'·'- be ti ·ı · ı:-L. Raristann. verilmesi iktiza eden nıyo • ve arasıra gorunen guneş ar arı ve reısı mnı WU\..l y ge n mış u.. 
UOtPJ p ı · ı ·k t · b d akti üzerine Türk - Bul""'r münase. donan top-1·Ian en·•-ı·ş gerek Ka lkın· c1• reıs" ıı·gwe Nedı·m, a••alıgaw l\luza~. ili ., ara şümulü olmıyncağını ileri o ı ı a gaze esı u meyan a şun• "~ .u1a w11 ' - 4A L· 

tUYordu. Jarı söylüyor: batı tam bir komşuluk halini almış, dıköy, gerek Taksim spor sahalanm fer, Saim Ye Muammer beyler seçil• 
ftı Bulgaristan bu iddiada hakh ol- Sulhun akdinden sonra Türkiye fakat haldld bir anlaşma husule gel- berbat bir hale sokmuştu. Bunun ne- mişlerdir. Bu birleşme ile sporun 
~ i?n11 ispat etmek için (Hooverin uzun müddet Bulgar komşuluğundan m<'miştir. ticesi olarak G. F. muhtelifile Kurtu- muht.elif kısırnlaıunda çok kuvvetli 
hı~lıf ettiği tecili diiyun devletler a- uzak Jrnldı. Çünkü 'frakyanın her iki ltalya - Türk oyununun (!) baş- luş arasında yapılacak hazırlık maçı bir teşekkül halini alan Vefa - Kum-
~~ndaki borçlara aittir. Yunanistn- kısmı da Yunan işgali altındaydı. laması neticesinde Türk - Yunan iti• ile ikinci küme lik ma~ı yapılmadı. kapı idman yurdunu tebrik eder, ken. 
~ ntübadelei ahali dolayısile Dul • Umumi harpten mnğlıip olarak çı- lafı husule geldi. Bunun üzerine Taksime gelince burada Jik ,.e şilt dilcrine büyük muvnffah,yetler dile. 
~~ltra '·crm i icap eden borçlar a lmn bu iki devlet arasında bu sırada Bulgaristan da lt;ılya tarafından maçlarm:ı devam edilecekti. Fakat riz. 
~~sa ait huI.:uk \'e tuznıJnat cümle· bir muhn.dcnet ha§lamış ,.e Türkle- Türk ve Yunanlılarla anlaşmıya da- Fen&r "e Galatasaray takımları gel• Mllll kUme 
La dendir. Binaenaleyh devletlerin rin Anadoludaki muka,·emctl~ri Sof• vct edilmişti. Böylelikle Balkan mü- medikleri için yalnız Vefa ile Eyüp Günün gporn ait en mühim faallye-
~Çlanna ait bir tecili düyun lmran- yada büyük bir sempati ile karşılan- selles ittifakı husule gelecek v~ bu takımları kaI'Şllaştıılar. Maç bir ça- ti masa başında geçmiş ve federasy<>n 
~] e~hasa müteallik bir tazminat mc- mıştı. Yunanlıların An:ıdoludaki ittifak da küçük itilafa bir karşılık mur deryası içinde haşladı ve bitti. merkezinde yapılan uzun bir toplan
>'b esıle hiç bir ala!tası olamaz.) di- mağlübiyctleri üzerine Türkiye ile olacaktı. Vefa rakibine göre ~ok kuvvetliydi. tıda ''l\lilli küme,, şampiyonasına ait 

tlardı. Bulgaristan tekrar komşu olmuşlar Bulgarlar uzun müddet tereddütte Neticede bittabi Vefaya bol sayılı bir esaslı kararlar verilmiştir. Toplantı-
•· ~llltunla beraber Yunan hükiimc• ye bu suretle hudut meseJesile bera- galbiyet nrdi. ya lstanlml ve lzmir:in 930 - 931 mü· 
ı ~ 1 ka.lddar. Çünkü Bulgar - Yunan 
~~ U gar hüklımetinin hu noktai na- her iki hükumeti alfıkaclar eden diğer Bundan evvel de Beşiktaşla Kasım sabakalarrnda birinci, ikinci, üçün• 
-.ql'ıtıı ı · k münaseha.tı mütekabil itimattan pek 
t1..

1 
Ş mdıye ·adar kabul etmemişti. hir çok mes~lcler tekrar ortaya çık- paşa arasında hususi bir maç yapıldı. cü, dördüncü derecelerini kazanmış 

"il ar uzaktı. Bunun için evvela Ilulgarla-llıl ' Bulgaristan Yunnnistan:ı ta- mışhr. Kas«mpaşa, tnkımmdan iki oyuncu ek- olan kulüplerile Ankaranm birinci ve 
't tat borcunu vermediği takdirde Türkiye 1922 _ 23 senesinde Lozan rın iştirak; olmaksızın bir Türk - sik olan Beşiktaş takımını doldurmuş. ikinc.i dereceyi alan kulüpler murah. 
lltıan11 d B ı l ··h d Yunan itilafı temin edildı', t N ı· d i.k. ak b. ·1 ı 1 w ı lt· ı ann a u gnr ara mu a e· konferansında, ev,·elce müttefik de,-· u. e ıce e ı t ım ırer sayı e ıas arı ~agın mıştı. 

a<iı ahali tazminatını ,.-eremiyeceğini Jetler tarafından Yunanistana veri • Cemiyeti ak~·amın son eylül top • berabere kaldılar. Gelen murahhaslar şunlardı: (ts-
tlUyorlardı. len arnziyj geri almakla beraber Dul- Jaııtısında anlaşıldığına göre Ilulga - Vefa ile Kumkapı kulüplerinin tanbuldan) Galata.saraydan (Yamık)1 

bıı lşt~ son günlerde aktedilen itilfıf garistan dn bir krsım yer almıştır. ristan dokuz haziran idaresinin tat- birleşmiye karar verdiklerini yazmış- Fenerbahçeden (Zeki), Beşiktaştan 
~ ilttılath meseleyi ortadan kaldır- J{araağaç ve havalisinin tekrar Türk- biki neticesi olarak hasıl olan beynel- tık. Çok hayırlı olan bu karar dün (Şeref), Vefadan (Saim), (lzmir) Al• 
~:tır. Bu itilaf mucibince muvak • lerin eline geçmesi üzerine Bulgarlar milel ''aziyeti beğenmedi. iki kulübe mensup azanın yaptıklan taydan (Fehmi), lzmirspordan (l\lu• 
' bir müddet için Bulgarlar Yu · taraf:ndan yapılan bütün şik!'ıyetler ' Alt tarafı 2 inci sayfada ) müşterek bir kongrede kabul ve tas- [ Lütfen sayfayı çeviriniz] 
bo lılara harpten mütevellit tamirat de semere vermedi. Bundan başka .................................................................................................................................... . 

-.:Çlarnu, Yunanlılar da Bulgarlara muvaffakıyetlerinde pek ileri giden M• f• ı • • A k d Şükrü Kaya B. 
"""tbadelei ahaliden müte\'elJit tazmi- Türkler, sarki Trak'-·adan hkrtt E- ısa ır erımız n ara a 
"'11 b 1 ~ " Adanada iki gUn kalacak 
, 11 orç annı vermiyeceklerdi. Bu den Bulgarların haklarının tanzimi 
~.;tıe ihtilaf halinde olan iki noktai hususunda Bulgarların vaki olan ri- • A d t . h•t• • • d Adana 4 [Yakıt] - Dahiliye 
~d·ıar hiç olmazsa mu\'akkaten telif calarını da kabul etmiyerek Bulgar samımı OS m U ) J JÇJD e vekili Beyi istikbal i~in Vali, 

1,:iştir. emlakini haczettiler ,.e sahiplerinin Belediye reisi ve Jandarma ku• 
~it ':hk bugün herkes biliyor ki Tür- yerlerine dönmelerine müsaade etme- Jk• b ŞV k•ı }} k } J mandanı, Toprakkaleye gitmiı· 

tnın siyasette umumi hedefi dahil- . diler. Bu suretle yüz altmış bin bul- 1 a e 1 m ua a m ese e er lerdi. Bugün 17 de Şükrü Kaya 

f Alttar:ıfı 2 inci s:ıyfada 1 gar maddi ve manevi bütün hakla• etrafında görüştüler Bey geldi. Ve hararetle karşılan• 
~ .Af.elunet Asım. rmı kaybetmiş ve Türk zaferinin kur- dı. Ve Fahri Beyin evine miaa• 

l~ ismet Pş. TUrk - Bulgar mllletlerlnln menfaatlerlnln h6m· fir edildi. 4Ylülkiyelilerin bayramı ahenk olduAuna kanaat ve itimadı buıunduaunu söyledi. Vekil Bey burada iki gün ka· 

Ankara, 5 (Vakıt) - Bulgar Paşa, Bulgar gazetecilerini ka- lacaktır. 
misafirlerimiz bugün şehri gez· bul ederek M. Muianof'un se- =-y=a=s=e=t=i,=a=y=n=ı =z=a=m=a=n=d=a=m=i=U=i=B=u=ı.:::ı 
diler. Öğleyin Hasan Bey (Trab- bebi ziyaretini izah etti ve Tür- gar politikasıdır. 
zon) tarafından, ziyafet verildi. kiyenin samimi dostluğu hakkın· Faal, gayyur, büyük, zeki ve 
Bunda Başvekil Paıa, Tevfik da beyanatta bulundu. mümarese sahibi, açık kalpli bir 
Rüştü Bey, Vekiller, me-b'uslar, fsmet Paşanın tercüme edilen 
h · • ki b ı d hükumet adamı olan M. Muıa• 
arıcıye er 01 u un u. beyanatı bulasatan berveç!ıi 
B Ü B l .rist l 1 nof'u yakından tanımak şerefine Ui n u g an a o an mu· atidir: 

allak mesail etrafında ismet Pş. nailiyelimden dolayı bahtiyarım 
Tevfik Rüştü Bey ve M. Muıa- - Bulgar hükumetinin bu Miişarüniieyhle ilk temasta bu 
nof görüıtüler. dostluğunu her iki hükumet hasletleri göze çarpmaktadır. 

Saat sekizde esaslar imza e· beynindeki dostluğun samimi Siyaset, bütün muvaffakiyetlerin, 
dilecektir. mahiyetine bir delil olarak te- k teşri i mesai ve itimadın baı· 

Saat beıte katibi umumi T ev- lakki ediyoruz. 
f k B f lıca amilidir. 
i ey misa irlere marmarada M. Muşanof'un refakatı'nde 

f 
Sulhün muhafaza ve idamesi 

çay ziya eti verdi. Ziyafet de kıymetli meb'uslarm ve 
Gazi Hz. de vardı. Misafirlere ve beynelmilel vaziyet hususun• 
iltifatlarda bulundular. matbuat erklnının bulunw da Türk • Bulgar Milletlerinin 

Saat sekizde Meclis Reisi Ki· ması iyi bir tesir icra etmiş ve menfaatlerinin hem ahenk Ye 

zım paşa ziyafet verecektir. bu ziyarete büyük bir ehemmi· yekdiğerine mutabık olduğu 
ismet Paşanın beyanat. yet atfedildiğini g6ıtermiştir. kanaatindeyiz. Dostluk poltikau 

Ankara. 4 (Vakıt) - ismet Bu ziyaret ve bu dostlult- Iİ· (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Dün mekteplerinde tes'id edildi 

MUlklye mokteblnln son sınıf talebesl 

[ Yazısı 3 üncii saıfamızda ] 



~2-VAKIT S Kanunuevvel 1931 

Küçük· itilif a karşı ... Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Telgr lar 

Yugoslav matbuatı en
dişe ve telaş içindedir Vaziyet tehd•d Amerikada reisi~( 

hur kim olaca ~ 
NeYyork, 4 (A.A.) - .Ne"1°

1 
,ı ~----------------------~ 

1 Üst tarafı l inci sayı(amı7.da 
l\fo)of ve Kafandaris muahedcsin -

de de Yunanlılar, Bulgarların hiitün 
ısrar ve delaletlerine rağmen istedik
leri her ~eyi Hu1garlarn kabul cttir
dl1er. 

rcti inde maksadile olduju söylenen 
yeni seyahatin resmi şayiaları ldmse· 
yi aldatamaz. 

Japonlar ' geri çekilmeyi bir za 
telAkki ediyorlar 

• 
eserı mis gazetesinin Vaşington~~ JıO 

birinin yazdıklarına gö~e ~u;,d 
çi grup, gelecek senekı rJ) •. yt 
hur intihabatına M. Jloo,·erı~. 11 
namzet olarak ceneral oawes ı M. Muşanof'un bu seyahati C~mi

ycti Aln·ama dahil oJmıyan bir hükiı
metle olsun bir birleşme yaparak 

Binaenaleyh bu mücerret yaziyet- Bulgaristanı bugünkü Tiıziyetten kuru 
ten.. siyasi yalnızlıktan kurtulmak tarmak maksadına müstenit olduğu 
Bulgaristamn iktı~adi ve mali men • bi:r.ce muhakkaktır. M. Muşanof'un 
faatıerini temin etmek Bulgarlar içi!l :ınl:u;ınak iç.in gittiği hükumetin siyz• 
günün en mühim meseJesi halini aldı. seti i e Fransız konscp iyonuna aleyh-

Tokyo, 4 (A.A) - Japon ma
hafilinden alınan telgraflara gö • 
re, Cemiyeti ah.-vam meclisinin 
bitaraf bir mıntaka vücude geti· 
ritmesi hakkndaki teklifi ile ala -
kadar olnrak Japon askerleri ta
rafından bu yakınlarda tahliye e
dilmiş olan Mançurinin cenubu 
garbi havalisinde vaziyet gittik • 
çe tehditkar bir şekil almaktadır. Bugün sjyasi ,.e mali kuvwtler Pa- tar ve .Moskovn iJe Roma konsepsiyo

riste tt"mer:küz etmiş hulunmnktadır. nuna tevafuk eden hir iyasettir. 
Fakat Fran~ızlar her hangi bir mua- M. Muşa.nof'un Anadolu har.ılıiı· 
venet i~in suJhun arzu ettikleri şekil· na hnzırlandığı lıir sırada Bulgar -
de tatbikini temin edecek bir sürü Yunan mü1.a.keratı da ani bir şekilde 

Japon askerlerinin geri çekil -
mesi bir za'f eseri telakki edil -
mektedir. Çinliler Japon askerle· 
rinin mağlup edildikleri şayiası -
nı ortaya yaymaktadırlar. şartlar ileri sürmek~dirler. Muhtc· 

lif teşldhitrn fazy.ik yaparak hükü
metin siyasete hftkim olmalarını Fran 
sa istemediğinden bu vaziyette bulu
nan hükumetlere Fransa yardım ct
~mektedir. 

Halbuki yeni Bulgar kabinesi ele 
~ gibi, bu teşkilatın tahrip
ldr kuvvetlerine karşı koymak için 
~8 JUtlaşma yollarından saparak sis
li ve bulanık anlaşma yollan takip 
etmıtktedir. 

M. Muşanof'la birlikte Ankaraya 
cfdttek olan Sobranya rei terinden 
~ftçi f1rkasınn men~up N. Zahariyef 
ve çiftçi fnkru ı katibi Virgil Dimof 
daMlt Makedonya teşkilatı ile alenen 
temas etmektedirler. 

Türkiye hariciye \'ekili Te,•fik Rüş-
1:ü beyin g~en sene lstanbula gider
ken Sofyaya uğnyarak yaptığı z.i:ra· 

-
bittin), Karşıyakadan (Cemil) be)ler. 

Altmordu murahhası ,·apura ye
ıi:.cıemedjğinden içtimada bulunama -
mıştır. 

Ankaradan yalnrz Gençlerl>irliği -
nin murahhası Kemal bey gelmi:., 
Muhafız gfü:ünden. murahhas gelme
diği gibi federa yonun müracaatine 
de cevap almamadığınclan fecleras:rc• 
nun bir kere daha müracaati ''e mii& 
pet blr cevap gelmediği takdirde l\lu
ha.tız giküünün yerine kümeye (İma
latı harbiye) takımının alınması ka
rarlaştınlmıştır. 

Mlisabakalar lik maçları sistemi 
Uıerinden yapüacak ve (45) mü aha· 
ka netkesi.nde e.n fazla sayı alan iku
Jüp (Milli küme) şampiyonu olacak
tır. 

Bu müsabakalar mart, nisan. ma
)'JS, haziran, ağustos, eylüJ, teşrini· 
evnl n teşrini s:ıni aylarında yani 
sekiz ay 1.arfmda bitirilecektir. 

Yalnız bu sene iç.in haziranda Bal· 
kan kupası müsaba.kaJarrna milJi ta
l"Illlm hazırhğmı temin için bu müsa
bakalann hazİ.rall ve temmuz a) lann 
da tebid kararlaştmlmışhr. DaJkan 
kopası maçtan 25 hazirandan 3 tem. 
muza kadar devam edecek ve (Bel • 
grad) da yapılacaktır. 

KUmeye girecek kulUpler 
lsta.nbul, İzmir ve Ankarada yek· 

diğeri.le karşılaşacak kuJ üplerin tayi
n.I için çekilen ikur'a şu neticeyi ,·er. 
mlşUr: 

lstanbul için: Galatasaray, Fener 
bahçe, Beşiktaş, Vefa. 

İzmir için: Altay, Altmordu, lz
mirspor, Karşıyaak (K. S. K.) 

Ankara: Muhafız gücü, Gençler 
birliği. 

Her kulüp (16) oyuncu ve idarecile 
seyahat edecektir. Bu müsabakaları 
muayyen ~amanlarda ikmal için se-

g&ıter~n bu hareket, iki hilkfı· 
met •~asındaki münazanınfih 
meaail hakkındaki muhalefet 
cfklrınin zail olacağı ve binaena
leyh bu suretle Balkan siyasi 
vazıyetinin ıslah edileceği kana· 
ati de vermektedir. 

Merkezi hükCkmetimizi ziyaret 
eden büyük ve kiymetli zevatın, 
Türk milletinin dost Bulgar mil
letine l\arşı mütehassis olduğu 
hissiyah ve perverde ettiği sa
lllfmiyeti tamamen bildirecekle
rine emiııım. 

neticelendi. Aglehi ihtimal kararlar 
her iki tarafı da memnun etti. Bu 
müzakeratm da bu şekilde neticelen
mesi mnn1dardır. Biz hu muvafafkı
yeti yalnız selamlıyabiliriz. Fakat 
aynı zamanda M. l\luşanof'un Anka. 
raya gitmesile Romada samimiyetle 
arzu edilen Balkan mü.selleı:: ittifakr 
arasında bir münasebet olup olmadı· 
ğını da düşünmek mecburiyetindeyiz. 

1'abiidir ki Bulgaristan kendj men
faatine uygun olan kararlan almakta 
ve kendi için iyi görlinen yolu intihap 
etmekte serbesttir. Fakat bizim de 
vazifemiz meselenin esa.~nı anlamak 
Ye alınacak kararlar hfai.ın için her 
ne kadar hiç bir tehlike de arzetmese
Jer 'e Bulgar - Yugoslavya itilitfı -
nın hllSulünü kolaylaştıracak mahi • 
yctte olmasalar bile bu kararlara 
karşı uyanık bulunmaktır. 

yahatlerin iki er kulüple yapılması 

tensip edilmiştir. Bu suretle her mm· 
tai.nnın iki kulübü aynı zamanda yo• 
Ja çıkacak Ye gittikleri yerde cuma 
ve pazar günleri mim kümeye dahil 
ı·ulüplerle karşılaşaca.klard"r. fese
rn 1shıpJrnlun millt kümeye da.h.~~ dört 
kulübünden ikisi aynı günde lzmire 
giderek bmirde milli kümeye dahil 
dört kulüple iki cuma ve iki pazar 
günleri her gün iki maç olmak üzere 
müsabaka yapacnklnrdtr. Uittabi İz-
mir ve Ankara da aynı suretle sera· 
hat edeceklerdir. 

Mıntaka muhtelitletl 
BunJardan başka her üç mıntaka 

rnuhtclitlerinin de birbirleıile ikişer 
defa karşılaştınJmasr takarrür etmiş-
tir. Bu müsabalmla.nn tnrili eri şöy• 
ledir: 

Bir pllnço 
Tokyo, 4 (A.A) - Harbiye ne· 

zareti tarafından nesredilen ra -
karolara nazaran, M~nçuri ihtila· 
fının başlangıcı tarihi olan18 ey
lüldenberi Japon lutaatının zayi
atı 12 si zabit olmak üzere 210 as· 
ker ölü ve 27 si zabit olarak 473 
asker yaralıdır. 
Sovyet matbuata ne diyor ? 

Moskova, 4 (A.A) - Matbu
at Pekinden alınan atideki haber
leri neşretmektedir: Kharbinskoe 
Vermia gazetesi, Japon müesse -
satında vuku bulan infilakların 
Gepeu'nün İ!tirakilc ihzar edildi
ğini yazmııtır. Gazete bu vesile 
ile Fleming ve Okolovıki isminde 
iki kitinin tevkif edildicn de hl • 
drmştr. Bu nevden müheyyiç ha
berler diğer gazetelerde de çık -
mıştır. Bu planlar, bazı Japon as
keri mensupları tarafından bevaz 
Ruslarla mü~tereken şarki Çin 
şimendiferlerine ve Sovyet mües· 
seaeleri aleyhine hazırlanmakta -
dır. Bu planların Sovyet matbu· 
atı tarafından if ası Jannn t;\hri-

Rusvada 
ikinci beş senelik plAn 

hazırlaıuyor 

Moskova, 4 (A.A) - 17 inci 
Sovyet Rusya komünist fırkası 
ittihat kongersi 30 kanunusani 
1932 de içfimaa davet edilmiştir. 
Ruznamede ikinci beş senelik 
planla Sovyet Rusya milli iktisat 
yüksek meclisinin 1931 senesi sa· 
nayi faaliyetine ait raporu ve 
1932 programı hakkındaki rapo • 
ru bulunmaktadır. 

Izmir valisinin teftiş 
seyahati 

18 nisan İzmir - İstanbul (İr:;tan
lıulda) 21 nisan İzmir - Ankara (An
karada). 23 temmuz İstanbul - lz. 
mir (lzmirde) 31 ağu.tos Ankara -
İstanbul (lstanbulda), 9 eylül Anka-

lzmir, 4 (A.A) - Gittiği yer
lerdeki mahallin ihtiyacatını tet· 

ra - lzmir (lzmirde) 29 teşdnienel kik ve tesbit eden vali Kazım P~. 
J. tnnhul - Ankara (Ankaracla),. on üç gün sonra bu teftiş seya • 

hallerinden avdet etmittir. lstanbuJ, İzmir ''e Ankaradaki ku· 
Jüpler:in yekdiğerlerilc yapacaktan 
mü ·~ıhakalar hasılatı kulüplere nit • 
tir. Fakat ~eyahati istilzam eden 
masraflar için her kulüp federasyona 
(1=->0) şer lira deposito verecektir. 

Antalyada su işleri 
Antalya, 4 (A.A) - Şehrimi

ze gelmiş olan Nafıa vekaleti su 
işleri umu.m müdürü, ~imdiye ka· 
dar kurutulacak olan bataklıkla

Kat'i fikistürün yapılma'JI için bu- n tetki kederek Burdur yolu üze • 
gün saat 17 de top1anrlacaktır. rindeki Kestel gölünü görmek için 

G. F. muhtelitinin iki maç yapmak 
için kanunuevvel başında Atinaya gi-
deceği malumdur. Haber verildiğine 

göre Beşiktaş takrmı da aynııı tarihte 
Atinaya giderek (Apollon) takımile 

iki maç yapacaktır. Apollon takımı 
Heşikta~ kulübümüze müracaat etm.il} 
ve şeraitte mutabık kalınmıştır. 

hareket etmiştir; Kestel gölünün 
etrafı tathir edilmiştir. 
Behçet ve Asım beyler Anka· 

raya niçin glttller? 
Kaçakçılıkla mücadele esasla

nnı tesbit etmek üzere Ankarada 
Halk fırkası merkezinde bir ko -
misyon teşkil edilmiştir. Komis -
yon devletin alakadar muhtelif 
daireleri erkanından bu hususta 

Fırtına dindi izahat almaktadır. Bu meyanda 
Dün hava yan açık ve yarı bu- inhisar müdürleri de bulunmak -

)utlu geçmiştir. Öğleden evvel ha· tadır. Tütün inhisarı müdürü 
fif kar serpintisi olmuşsa da öğ • Behcet, Müskürat müdürü Asım 
leden sonra sakin geçmiştir. Li - beyler bunun için Ankaraya git -
man idaresinin verdiği malllmata ... ~!.t!~~.?.!!:· ................................ __. .... . 
göre bir kaç gündenberi Karade- mur iki milimetredir. Bugün 
nizde devam eden fırtına da dün rüzgar mutedil sür'atle mütehav· 
durnıuş ve fırtına yüzünden li - vil esecek, hava kapalı olncak, fa· 
manlarda kalan vapurlar yolları· kat kar yağmıyacaktır. 
na deva.m etmişlerdir. Yeşilköy askeri rasat merke-

Kruıdilli rasathanesinden alı • zinden verilen malumata göre de 
nan malfunata göre dün hararet bugün hava k11men bulutlu geçe· 
derecesi azami 5, asgari - 1, sa· cek, rüzgar şimalle fark arasın -
at yediye kadar yai~n kar ve yai· dan mutedil ıür'atle eıecektir. 

lcatçılarile beyaz Ruslara karşı 
mühim bir darbe olmuştur. Şim-
di Japon müesseselerinde infilak ni ileri sürmektedir. r 
hikayesinin uydurma bir şey ol- Hali hazırdaki reisicünıltll 
duğu kat'i olarak anlaşılmıştır. vinliği için namzetliği me,•ıull ~ 

Yukarıdaki ismi geçen iki ki- dildiği zaman ccneral DaweS 11,f" §İyi tevkif eden Harbin Çin ma. verdiği bir müliLkatta siyaset s& 
kamalı bunlardan birinin Leton• na girmek niyetinde olrnadığıJ1I 
ya tebeasıııdnn ve diğerinin de mişti. ___..,..

1 Çin tabiiyetini bir milliyeeçi ol - 1'1ıleı:ı .. c::ı.ikada JhttJ4.., ... 
duğun•J tesbit eylemistir. Bu pla- .ın .ili~ &.11· 

nı haber alan Çin makamatı ken· l\leksika, 4 (A.A.) - nurar:, i~ 
dilerini tevkif etmiştir. haberlere nazaran. 8alvador' 

111 
Çin • Japon ihtilfifı etrafındı:ı lill çıkmış olduğu ve hükunıe~ dil 

Paris, 4 {A.A) -- Fransız mü· zinin sokaklarından ateş teati c 
şahidinin gördüklerine nazaran bulunduğu si)y]enmektedir. IJ 
büyük duvarın ~arkındaki Çin M. Lloyd Georges Hlndl•t•~ (! 
kuvvetleri takriben yirmi yedi bin Dombay, 4 (A.A.) -1\f. LIO~ol-
altı yüz kişiye baliğ olmFktaclır. orges buraya gelmiş ve hcnıen 
Bu miktar, on sekiz eylülden ev- bia'ya hareket etmiştir. / 
vel~i normal i~gal zam mndaki ~ 
garnizon yekununa muadil bulun- ı S ı t A ı • de 

kt d an a cuemın 
ma a ı~ t 
Cemiyeti sltvam mecliGinde Garp mus·kıstol se 

Paris, 4 {A.A) - Japonvn, di k • i ııeO 
tahliye tarihinin tesbitinde ve bi. e ıç n ver 
taraf mıntaka dahilinde Cemiye· konser 
ti akvamın müşahitlerinin kontro- G "k" . • f oıt~ 
lu olmaksızın haydutlara karşı arp musı ısı cemıye ı 1" 
harekat yapmak arzusunda tama· suplan tarafından dün saat ·dJ 
men itilafgirizliğinde oevem et - da T ıksimde Molcn RıJJ 
mekte olduğunda' diinkü gün Ce· güzel bir lconser verilmiştir• bİt 
miveti nkvam mecfü~·n;n J'Y'E'~r,.ıli- Korserin şayanı dikkat ~ 
yetlerinde hic bir tebeddül husu - husus'yeti bilets'z ve nıecc• w 

le getirmemiştir. rf'l 
Tokyo keb"nes nln tarmatı o uşudur. Konserde konse ttill 

Paris. 4 ( A.A) _ Tokyo ke.bi- var n uaılimlerinden Seyfe·ı'~ 
nesinin M. Y oshizavaya göndere· Asaf beyin idaresinde 45 kİt't~ 
ceği talimata Al<sayı şaTk hakkTn· b!r orl<estra tarafından rnu~~d 
da Japonyanın Cemiyeti nkva 1 lif eserler çalınmış ve çok • p 
bir arada calışması meselesine lanmıştır. C · t h ika G•' 
dair b"r mukaddeme raptedilece- emtye a J! 
;:;i gÖ• y.,.~m,..kterl·r. mus'kısini sevdirmek gaY .,,. ı 

meccani konserlerine (lef 

Sofyadaki akisleri 
Bulgarlar M. Muşonofun gördU· 
ğU hUsnU kabulden memnun 

Sofya, 4 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Bulgar 
başvekili M. Muşanofun İstanbul
da ve Ankarada gördüğü hüsnü 
kabulden gazeteler sitnyi~le bah • 
set.mcktedir. M. Muşanofun Tür· 
kiye cümhuriyeti zimamdaranını 
ziyaretini alkışlıyan Bulgar mille
ti, ba!vekile yapılan tezahurattan 
büyiik bir sürur duvmaktndır. 

Sobranya meclisi ba~vekilin 
avdetine kadar faaliyetini tatil 
etmiştir. M. Mu~anofun seyaha -
tinin neticesi burada ıabursu~luk· 
la beklenmektedir. 

M. Makdonaldın Hindistan 
siyaseti befienlldi 

Londra, 4 (A.A) - Avnm ka
marası M. Makdonaldın Hinrlis· 
tan hakkındaki sivnıetini, M. Çor· 
cilin şiddP-tli tenkitlerine rağmen, 
43 muhalif reye karşı 359 reyle 
tasvip etmiştir. 

Klemanso lcin mllze yapıldı 
Paris. 4 {A.A) - Clemencpau 

müzesi ClemenceAu'nun Franclin 
sokağında son defa olarak otur -
muş olduğu evin içinde açılmış -
tır. 

iki yangın 
Jackronville, (Florida), 4 (A.A.) -
Dün akşam birbirini müteakip in· 

filflklarla müterafik olan şiddetli bir 
yangın çıkmıştnr. Ateş bütün rıhtım 
hoyunca ilerlemek tehdidini göster -
mektcdir. 

Jac.ksonville, 4 (A.A.) - Diin ak· 
şamki yangına ~hep olan infilak kim 
ye\i maddelerin patlamasından ileri 
gelmiştir. Hasarat 6 milyon dolar 
tahmin edilmeictedir. 

Berkley, "Kalifornia,, 4 (A.A.) -
Hava gazının iştial ve infilakı netice
sinde çıkan biiyiik yangında iki kişi 
ölmüş, bir kişi a •ır. altı kişi hafif 
surette yHralanmış ve 3 kişi kaybol
muştur. Ilinamn yandığı sıralarda 

infilflk dolayrsile kopan alevli enkaz 
parçaları. ateşle mücadele ede.o hal
kın üzerine düşmüştür. 

edecektir. bf 
Garp musiki cemiyetinin ,t 

foaliyeli, halkı beyne milel ı.O' 
escrler'ne karşı alakalaomıy•ttfli' 
no.<tasından kıymetlidir. GeJl~t 
ğin ruhi bünyesinde, dans b• -
larının, orta sokak şarkı1•'1'j 
yaptığı tahripkar tesir ~e t ,o 
kine karşı bu genç sanatkarlll~ 
teşebbüsleri l~~ci ve bioı•Ye 
layıktır. 

)'unan-Bulgar 
itilafı 

( Bnş makalcmlzdcn mııba.ıt 1 11" 
de ve haı içte tam bir sulh ve eııı:d.
havası vücude getirmektir. JJıl ;~ 
dolayı beynelmilel sulh ve erfl"ıfil,
teyit eden her nc\'i itilaflardal' ~I 
kiye ancak memnun olabilir. e(ltll' 
ki yukarda işaret ettiğimiz " ~ 
Yunanistanla Bulgaristanıın ht~ll 1"' 
de Tih·kiyenin en yah,n, bunU~ıJ ııi
rabcr en samimi dostlarıdır. dil ~tf 
harla her iki memleket ar~!~ııırı"" 
türlü fikir ,.e nazar ihtılıı rŞI el' 
kalkması bu memleketlere ~ııil1 1'~' 
kip ettiğimiz dostluk siyaseti;.r. ıJd 
hassa iltizam ettiği bir netice ~JI "1' 
güzel neticenin husulünü d~ e~6' 
zevk ve memnuniyetle telfıftlu 

ruz.s·· h . ·u · . ta la sut~,: 
~ up esız .L unanıs n .. 

1
Af ıt1 ( 

tan arasında alitedilen bu ıtı 1etıidi 
vakkattir. Ümidimiz çok kU'° rilr ~ 
ki evvelki ihtilaf bir daha t~~ed' 
rniyecektir. 1'abii itililfın nıu ·r 11ı11f' 
hayet bulmazdan enel yeni b;tıJ ~ 
ma çaresi bulunacaktır. na b11 ıtil , 
kuvvetle ümit edilebilir ki Jll~ 
yalnız mahdut bir sahaya d~ ,.~1~ 
sır kalmıyacak, itilaf yolun :er llP" 
adımlar süratle ilerliyeceic: ... ııf~ 
de yakın bir zaman son~ ~ eıt'l~r 
samimi dostlarn olan bu ık~ ~· f ~~ 
arasında daha umumi bir 1t1 1iir1'\, 
ni bulunacaktır. Bu suretle ııttı1'1 tı 
i1c Yunani tanın teme] ınşınııt'iıt 1'',& 
n Balkan birliği binasının ıe pıeUl' 
artık sarsılmaz bir kuvvet ve 
iktisap etmiş olacaktır. ~ 

.){J.HCet 
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SSYaşında 
~ lhektepte saml

lte hararetli me-
l>& tasını yapıldı 
~ ~ l!l~kiye mektebinin 55 
~ dooümü idi. Bu münase
~ ~ıldııdaki mülkiye mek
\ ~ulkiyelilerin toplu bir hal-
~ ';\dukları muhtelif şehir
~ 1 hkarada samimi toplan
~ -~·~ıl~ış. memleketimizin 
\ 

1 ırfan yuvalarından biri 
~~G~kiye mektebinin tesisi 
~ hlij merasimle tesit edil-
$i Yıldızdaki merasime saat 
~' Bahriye muzikası tara
~ Çalınan istiklal marşile 
...._&.ıo:dıttır.V ı· M h" · ı· 
~tini a a ı u ıttm, va ı 
~ F azh, polis münürü ~li 
~ ~!tbir meclisinden Hacı A
~lia~d~rris Ebülala, Galntasa
~~·· müdürü F cthi beyler, 
~ l ıaler mektebin hocalan, 
"ti l t Yeni mezunları talebe 
~ ' davetliler bulunuyorlardı. 
:•kta dinlenilen istıklfıl mar
~ Sonra mektebin müdürü 

~tli lade Şükrü bey kürsüye 
'Glllİ bir nutuk söyliyerek 
~ t demiştir ki: 
~ llhterem misafirimiz mevkii
~ '»taldıgına, bavanm bozuk
~~ rağmen müşterek ocağa 
~diğiniz kıymetli alaka ve 
~ dan dolayı bilhassa arzı 
~ ederim. Zaten mülkiyeyi 
~ müesseseler arasında 
'tthirt. batta korkmaksızın söy
~~ırız mabsud bir halde bı-
~ da işte onu kalplerinde, 
~~larında, hayatlarında yaşa
~~!!n canlı bir kitle teşkil et
Ell:•r. 
\ ~-beı senelik uzun mazisin· 
~ 111la temiz mahsul yetiştir
~altu malkiye bugüne kadar 
~ llı•~nu memlokctin mubS-9'lbe •e köşelerine da&ıt
~ , llluvaffak olmuştur. Eksc-
~~'renin en yüksek amilleri 
N'· . muvaffak olmuştur. 
~ li ıdarenin en yüksek amil-
~ ~!Ya muvaffak olmuşlardır. 
~111Q durmasını değil teka
S G g6reçeğiz. Gençliğe ta
~ ~den işlerde haklı olarak 
~~ llaı müteyakkız olan hü
~- t •e memlekete çok ya
~ll tahit olmanın verdiği 
~1eUe temin edebilirim ki 
~ lll~e _gençliği Cümhuriyet ve 
~ ~dluye bayrağını her hangi 

d • elinden düıürmek de· 
~ba yllkıek ufuklara yük-
' b~ seciye ve azimdedir. '\it '"16k mürşidin izinde gide-
&,~ 

~~ d, •azade Şükrü beyden son-
~b°lfGnun müderrislerinden 
lt' •ttin Adil B. güzel ve 
~ llb bir hitabe söylemiş, 

'

'lllOteakip mektebin jktısat 
~ b~Ynizade Hasan Tahsin 
~ ır nutuk söylemiştir. 
~daıı sonra mektebin mali 
~ ttı talebelerinden Sami Ncıci 
~~~i bir nutuk söyliyerek 

,,._ b~Uem mfilkiyeliler, muhL' YUklerimiz: 
~. :-. bu hepimizin yuvasm
~itn tını. bir samimiyetin sı
~. le 1 ~encffüs etmek saade
~ rdığinizden dolayı size 
~~ lll?1ına teşekküı e geldim. 
~ ~ ... 1tUı beş senelik bir mazi
,~~ Y~pcrest değil fakat haki
~~ ._. \lgrunda en acı hakaret-
~" •tuı kalan kahramanla
~,.ltd •ağ kalanlarını bugün 
~,1 ' bOtün muhabbet ve 
\~~ h~le sarmaş dolaş gör
~ 

0 
kıettiğim"z bahtiyarhğın 

~~ ~ 
1 

•.dar müşkül oluyor ki. 
~ 'l.lı: trıaıiz değil, şimdi duy
~~i~t 1 tatlı heycandan çehre
~~İQf •kıeden kızartılar ve 
" " ••de her zamankinden 

'ılıyan canlılık daha iyi 

1 Ol atla Bab-erlerl 1 
Fransız 
T ahtelbahirleri 

Gemi zabitleri bugUn Taksim 
abidesine çelenk koyacaklar 

Evvelki gün limanımıza gelen Do· 
ris ve Argonnute adlı 'Fransız tah«-1· 
bahirlerinin znbit ve askerleri el ün 
şehrimizi gezmişler ve akşam saat 
17,.30 da Union Prnncaisc'de Fı-nn ız 
kolonisi tarafından şereflerine bir 
çay ziyafeti \'eritmiştir. Bugi.in Ar· 

gonaute'm sü,·nrisi yüzbaşı Fortin, Do· 
ri in sürnrj yüzbaşı Saunois. Kolordu 
kumandanı Şükrü Naili pasa. ile vaJi 
Muhittin beyi makamlarında ziyarçt 
edeceklerdir. 

Saat 12,45 te de tahtelbahirlerin 
zabitleri Taksim abidesine bir çelenk 
koyacaklardır. Fransız konsolosu 
1\1. Snint Faunln Fran ız atnşemil • 
teri ve Union Françaisc reisi l\[. J,e 
Gofl dün tahtelbahir1ere giderek ku· 
mandanlarım ziyaret etmişlerdir. 

Bugün akşam Union Française'de 
Fransız bahriyelileri şerefiM bir çay 
ziyafeti, yann da 1'"ransız konsolosu 
tarafından bir öğle ziyafeti verilecek
tir. 

Tahtelbahirler pazar gecesi Mar • 
silyaya hareket edeceklerdir. 

Fransa donanmasının c.n yeni tah
folhahirlerinden olan Doris 1927 de, 
Argonaute 1929 da Schneider tezg-:th. 
Jannda yapılmıştır. 

Doris 58:l ton hacminde. G4 metre 
uzunluk, 5,4:; metre genişliktedir. 1300 
beygir lrnvvetindc ol:ın makinesi gece 
deniz üstünde 14, deniz altında 7,':J 
mil sürat temin etmektedir. 10 san
timetrelik hir topu ve ~;) santimetreJik 
7 torpil kovanı 'ardır. Mürettebatt 40 
l i~i<lir. 

Argonautc i'>SO t.on hacmindedir. 
Uzunluğu 61,40, geni~liği 4,83 metre
dir. Deniz üstünde 14, deniz altında 
9 mil süratj vardır. SilfLhları 7,5 san• 
timetrclik bir top ve :i:'i santimetrelik 
8 torpiLkovanı vadır. Mürett.ebatr 43 
kişidir. 

ifade ediyor. 
Size, ey dün aynı sıralarda 

aynı heves ve muhabbetle feyiz 
alan büyükler.. Size hitap edi
yorum; Kim bilir, kaç sene ev-
vel benliğinizden bir kısmını için
de bıraktığmız bu mektebe, bu 
hayata içlerinizde hafif bir bu
ruluş, göğüslerinizde tatlı bir ge
rilişle tekrar bakın! 

Sizler, ey yıllardanberi aynı 
fedakar emelle, takdir olunsun 
olunmasın aynı temiz tevekkülle 
çalışan büyükleri Yavaş yavaş 
çıktığınız merdivenin basamak
larından geriye doğru bir lahıa 
bakın: Petinizde sizi takip için 
hazırlanan genç kardeşlerinizi, 
şu dünkü dinç ümitlerinizi göre
ceksiniz. Onlarm da alnında dün
kü temiz ve saf parlaklık, onla
rın da gözlerinde temiz kalpleri
nin verdiği heyecan ve feragat
ten akseden lemalar var. Bütiln 
mevcudiyetinizle emin olun; bu 
mektep dünkü ideal ruhu dün 
nasıl anlaşıldise bugün de anla
şılıyor, yarm da anlaşilacak. Şüp
hesiz ki biraz daha yeni, daha 
başka izler ve şekillerle .• 

Muhterem efendiler , bugün 
bu ocağın bayramını tes'id etmek 
için burada toplanmanız, aranız
da bulunan genç muakkiplerinize 
herşeyden evvel bir aile dersi 
veriyor. Ufak ve loş salonunda 
toplandığımız bu mektebin, bfi-
yük kiiçük hepimiz mütevazı bi
r er çocukları, birer fedakarlık 
kardeşleri olduğumuzu bir kere 
daha hissediyoruz. O çocuklar 
ve kardeşler ki büyük ve bilin-
mez yollarda, küçük ve bilinen 
mevcudiyetlerile ne şanlı abide-
ler yarattıklarını ve yaratabile
ceklerini birbirlerinin bakışların
dan okumakla ıeviniyorlar. O 
çocuklar ve kardeşler ki bUtün 

Bir Yunanlı 
Meslektaşımız 

A tinacla çıkan J<;kselsiyor mecmun4 

Dünkü 
Toplanhlar 

sının me ·uı müdiirü ve gündelik Es- lstanbul llsesl mezunlarlle Tıp 
perini gazetesinin muhabiri M. Zam talebesi kongrelerlnl yaptılar 
Çamures sehrirnizc gelmiştir. lstanbul Erkek lisesi meıunla· 

Yunanlı meslektaşımız, Balkanlar· 
ela hir tetkik seyahati yapmaktadır. 

memleketinden ayrıldıktan sonra Ilııl
garistana ge<:mi:. 1 orada bir müddet 
kaldıktan sonra Uomanyaya gitmi~ -
tir. Uomımyada da bazı tetkiklerde 
bulunduktan sonra 1'ürkiyeye gelmİf:" 
tir. lstanbulda bir hafta kalacak, bu
radan lzmire gidecek, oradan da Yu
nanistana avdet edecektir. 

M. Zam Çamures dün matbaamı
zı ziyaret etmiı:;tir . 

Adalılara müjde! 
Haber aldığımıza göre nihayet 

çarşamba günü Adaya merasim
le elektrik cereyanı verilecektir. 
Belediye riyaseti merasimde bu· 
lunacaklar için davetiye hazırla-
maktadır. O gün aaat 15 te sey
risefoinin bir vapurile Büyllkada-
ya gidilecektir. Adanın her ta
rafında tesisat yapılmıştır. Şirket 
işimdiden 190 abone temin et
mştir. 

Kooperatifler teftiş edilecek 
lstanbul ticaret müdüriyeti, Is

tanbul mmtakası dahilindeki ko
operatiflerin teftişine lüzum gör
müştiir. Kooperatifler komiseri 
Remzi bey yakında teftiılere 
başlıyacaktır. 

-'""""""~-
Erkek muallim mektebinde 

konferans 
Asabiye mütehassısı Dr. Şükrü Ha

zım bey tarafından kanunuevvelin 
altıncı pazar günü akşamı lstanbul 
erkek muallim mektebi konferans sa
lonunda: "Faaliyeti ruhiye üzerine 
tesir eden bedeni sebepler., mevzulu 
bir konferans verilecektir. Herkes 
gidebilir. 

ümit ve heveslerin kopup dağıl
dığı dakikalarda bile hangi ay· 
rılmaz bağlarla bağlı olduklarını 
idrak etmiş bulunuyorlar. O 
kardeşler ki birbirine inanıyor; 
o çocuklar ki inanacak hiç bir 
şey kalmadığı zamanlarda yalnız 
kendilerine inanmanın misallerini 
gösterdiler ve gösteriyorlar! 

Bu biiyük dersten dolayı yal• 
nız biz, yalnız bugünün gençliği 
değil vatan size her zaman te
şekkilr edecek .. 

Muhterem efendiler; Hiç bir 
maküs düşünce ile zedelenmiş 
görmemek için bütlin kıskançh
ğımzla sakladığınız ümitlerinize 
mukabil nekadar felaketler için
de bu mektebi bitirdiğinizi ve 
bu şerefli mevkilere yükseldiğini
zi biliyaruz. 

Kiminizde istipdadın czıcı 
zulmü, kiminiz de meşrutlyetin 
sarsıntısı, kiminiz de harbin gü
rültüsü .• 

Biz işgalin ve milli mücahede 
nin iztıraplarmı tatmış bir nesiliz. 
Büyük Gazinin damarlarımızdaki 
asil kanda hulisa ettiği blltün 
kudretimiıi biz değiımez, eğil
mez boyunlarımız ve bfikülmez 
bileklerimizle tekrarla, israrla ve 
celadetle göstermiye daima ha
zını. 

Bu milletin bağrına saplanan 
yüzlerce paslı okun sizin elleri
nizle nasıl kırıldığını, boynuna 
vurulmak istenen zincirlerin na
sıl parçalandığını hiç bir uman 
onutmadık ve unutmuyoruz. Bü
tün bu uzun ve yorucu faaliyet
lerinizden bugünün nesline düşen 
vazifenin kıymet ve ehemmiyetini 
de tam2mile müdrikiz. Bize ema-
net ettiğiniz bu yepyeni vatanda 
penbe şefakları ve panltılı şua
lariJe geniş ufuklar var, Ve biz 
hepimiz ant ettik: Sefalet içinde 

n cemiyeti dün senelik kongresi 
ni Halk evinde yapmıştır. 

- Evveli Kadir beyin riya· 
setinde, Rıza Nur, Mehmet, Ali 
Rıza beylerden mOrekkep bir 
riyaaet di•anı ıeçilmiıtir. Bun
dan sonra idare h~yeti raporu 
okunmut ve heaabatı tetkik edi
len idare heyeti hakkında ademi 
mesuliyet kararı verilmiıtir. 

Bu raporda arkadaılar araım
daki rabıtaların takviyesi İçin 
samimi bir muhit tqkili imkAn-
ları mevzuu bahsediliyordu. Ne
ticede bir Lokal te.iai ve aynı 
lokal dahilinde bir kOtOpbane, 
konferans ıalonu kurulmuı için 
faaliyette bulunmaya karar veril· 
mittir. Bundan baıka 331 mezun
ları ıerefinc bir balo tertip edi
lecektir. 

Sabık idare heyeti tarafından 
fahri reis seçilen Erkek Jiıeıi 
müdürü Celil Ferdi beyin reisli
ği tasvibedilmif, mektep mual· 
limlerine de fahri azalaldıu veril
mif tir. 

Mezunlar eski hocalan mat
buat cemiyeti reisi ve Gireıun 

meb'aıu Hakin Tank beyi de ha
mi reiı intihap etmitlerdir. 

Bundan sonra Rıza Nur, Şev
ket, Ali Nadir, Hilmi, Hikmet 
Oıman Nuri beyler yeni idare 
heyetine, Enver, Emin, Fazıl bey
ler teftiş heyetine, Mitat, Reıat 
Ali Rıza, irfan, Enver beyler bay· 
siyet divanı azalıklarına ıeçilmiı
lerdir. 

Dnnkn toplantı çok hararetli 
ve samimi olmuttur. 

Tıp talebesl de toplandı 
Türk Tıp talebe cemiyeti de 

senelik kongresinin ikinci top
lanmasını dün aynı yerde yap
mııbr. 

Hamdi T urpt beyin riyaset 
ettiği bu toplantı d&rt uat ıOr
mllf, eski idare heyetinin itleri 
hakkında mOukaıalar yapllmıı, 
azadan Haıan HulOai ve Muzaf
fer Canbolat beyler talebe bi,. 
liğine ehemmiyet verilmesini ve 
bir Tıbbiyeliler mahfeli teıkil 
edilmesini istemifler, talebe ara· 
ıında kuvvetli tesanOdün lüzum
lu olduğuna iıaret etmİflerdir. 

Neticede yeni idare heyeti 
intihabatı yapılmıt ve Hulüsi, 
Rahmi, Füruzan, Refik, Kenan, 
Lemi, Bahtiyar, . Adnan, Oıman 
Nuri, Asım lıteyler seçilmiflerdir. 
Bundan sonra bet kiıilik mura
kabe heyeti intihap edilmif, ye
ni idare heyetine cemiyet itleri 
ne ait bazı aalihiyetler verildik
ten sonra toplantı bitmittir. 

g6zlerini kapamıı, taktir edil
meyip bir k6ıede unutulmak 
mlllkiyelilerin tarihi encamanda 
ne kadar sık tekerrOr edene et
sin azmimizi kıracak enrel ta
nımıyoruz tanımıyacağız!.. 
Baılanan fakat sonraları muhte
lif suretlerle yarım kalan büliln 
teıebbilalerinizi itmam etmek bi
zim için en büylik Yaıife olmuı
tur. Bu aözDmOzün ufak bir deli
lini timdiden vermit bulunduğu
muzu iftiharla s6yliyeceiim. Bu 
bir çojımuzun haberdar oldu
ğu mülkiye mektebi mecmuası

dır. Hayırlı bir teıebbOıle ve 
pek mDaait addedilemiyecek oe
rait altında, neıredilen ve maa
lesef az bir zaman devam eden 
eıki Mektebi Mnlkiye mecmua· 

Kar, mizah ve yalan 

Kar yağıyor.. Her sene, kül 
rengi gök yüdinden lstan-

bulun vıcık vıcık sokaklarına 
Cenap Şahabettin beyin melek 
kanatları dökülünce bize semavi 
bir mevzu çıkar. 

Bu soğuk mevzuu yazmak mi· 
zah muharrirlerinin hakkıdır. 
Memleketimizde karla mizah ara· 
sında mana farkı kalmadığı gün
denberi bu böyledir. 

Kar yağıyor.. Bilmem, bu sa· 
bahki rasatane raporu hava için 
ne demiştir. 

"Hava açık, kar yağmayacak,: 
demiş o\ması çok mümklin. 

Mamafi, ne zaran var ? Vali 
muavini Fazlı bey bile beyana
tında yalan ıöylemeyi tasvip 
eder görünüyordu. 

* * • 
Htlktl.met oyunu 

Fransanın Suriye f evkallde 
komiseri, Suriye bükümet 

reisini azletmiş. 1928 senesinde 
Berutta bulunduğum sıralarda 
Libnan ReisicUmhurunun huzura 
kabul edilebilmek için komiserin 
kap111nda iki saat bekledijini 
duymuttum. 

iyi hükümet oyunu .. ; 
* * • 

Venedlk belediyesi 

Venedikte belediye kedilere 
kartı harp açmış, fakat 

ıehrin biltün polisleri uzun bir 
mOddet zarfında ancak üç kedi 
yakalayabildikleri için mücadele
den vaz geçilmiş. 

Kedilere mağlüp olduğuna ba
kılırsa V eoedik belediyesi lstan
bul belediyesi gibi bir şey l 

1~ j.q.u 

sının bu yenisi her halde muyaff all 
bir temadisi olarak telikki olu
nabilir. Beslediğiniz hillere her 
suretle liyık bulunduğumuzu iz· 
bar için sarf eylediğimiz gayretleri 
nazarı dikkaie almanızı rica ede
riz. 

Biz fedakar seleflerimizin ce
aaretle attığı adımları salibetle 
tevali ettireceğiz. Hatta muhte
rem büytikler, affınıza magruren 
s6ylüyorum, gençliğimizin fazla 
iddiacılığına vermeyini:ıibiz sizden 
de fedaklr olacağız, siı:den de 
fazla çalışacağız. Çünkü size 
misal olanlanlarla bize misal 
olanlan daima ve iftiharla mu
kayeseye hazırız ! 

Diin aynı sıralarda aynı heveı 
ve iştiyakla feyz alan mülkiyea 
lilerl Çok zaman evvel benliği
nizden bir kısmını içinde bırak
dığınız bu mektebe, içlerinizde 
hafif bir yoruluş, göğüslerinizde 
tatlı bir gerilişle tekrar bakın 1 
Y avaı yavaş, şeref ve vekarla 
yükseldiğiniı merdivenlerin bs
samaklanndan, geriye bir lihza 
atfa nazar ediniz: Peıinizde ıizi 
takip için haıırlanan diinkO dinç 
ümitlerinizi, bugünkü genç niali 
göreceksiniz. Ben onlar namma 
huzunınuzda hörmetle eiiliyo· 
rum.,, 

Nutuklar bittikten ve Reisi
cümbur Hz. ile Meclis reisi Ki
zım ve Ba~vekil ismet Pşalara 
tazimat telgrafları çekilmesi tek
lifi alkışlarla kabul edildikten 
ıoora davetlilere mektebin alt 
kabndaki salonda hazırlanan bO· 
feden çay ve pasta ikram edildt 
Merasim esnasında Vali Muhid
din bey talebe tarafından fahri 
mülkiyeli ilin edildi ve kendisine 
bir rozet verildi. 





Acuzenin Definesi 
Ressamı ı MUnlf Fehim 

Ne yaman siJvar i bu be ! 
~ .... pırtık kıyafetli adamlar bir aaniye kadar 

onun arkasından baka kaldJlar •• 
-25-

... L_-~ biraz fazla kaçmıf .• Sa·j Ve bu ev esrarengiz bir eve 
-..o yalatma bunu bana . benziyordu. Çünkü prbk kıya • 
~· Velikin Allah da yal f etli adamlar yokuıtan qağı, at· 
..._ aoğuk kaçıyor.. lı genç yokuıtan yukan uzaklq

~...., .... kolayı var .• Allahü teala tıktan, hemen bet on dakika son· 
pri deriz olur biter... . ra kapının kanadı gene aralan • 
~ eki .. Öyle yaz .• Ve al şu mıı; yüzünü gözünü, ellerini ve 

t.:.:- ~tına bu!.. ayaklarını kaplıyan bol ve uzun 
~ ~n arasından küçük bir bir kara cara bürünmüt, çedik 
... ;- çıkardı. içinden sekiz on yemenili bir kadın, ürkek bir 
, _.dı, kitibin ıilteıine attı. tavurla etrafı kollıyarak ıokaia 

llıührü uzattı: çıkmıştı. Az ilerde, sağ tarafta ib, ~dı hohla da İyi çıkım! bir sokağa sapb bu kadın •• Ve çok 
t.. iki dakika sonra Darüsaei· uzağa gitmedi. Göğdeıi yüksek 
~hazretleri mühürlerini bir duvara gömülmüt iki katlı bir 
~ ve katibe yazdırdıkları evin önünde durdu. Cann bir ye
~ koyunlarına koyup dai· ninden büyük bir anahtann ucu 
~ &Ydet etmit bulunuyor • uzandı. Görünmiyen bir el bir a • 

al;. ' nahtan deliğe soktu. Bir dakika 
~ laat ıonra' ıçı yamakla· sonra sessizce açılan kapı gene 
Mı.~ Yattıkları ye~,. odalarından sessizce kapanmıı ve kadm eve 
'7 kıvırcık bıyıklı, çakı gibi dalmııtı. 
~kanlı, sarayın mutfak ka· Acaba bu kadın da kimdi? 
~ctan!ir bektqi nefesi gibi Aynı mahallede bir evin kapısm· Si!; ak geçmif, lakayt a· dan çıkarken görünmekten çeki • 
~la Ahırkapı taraflarındaki nen ve bir diğer eve girerken ses 
' elerin dar sokaklarına dal· çıkarmamıya Rayret eden bu ka • 

iP' _ • dın niçin bu derece ihtiyatlı ha • 
~ ~ bıyıklı delikanlı, bir reket ediyordu? 
~· salına salına, o sokak • • • • • • • • • • • 
'~bu sokak benim dolaıt.1. Son • • • • • • • • • • • 
-...:_..._uenbire vücudu çevikle§tİ, Siyah carlı kadın kapıyı ka • 
~ sıklaştı, az evvel ~ittiği par kapamaz binanın arka tara. 
~ b• ete taban tabana zıt ve ay· fmdaki odalardan birine dalmıt· 
~ .I~~ aokağa saptı. Bir miid· tı. Bahçeye bakan iki pencere bu 

'Qllla yürüdü. Nihayet, bü · odaya bol bir ziya dolduruyordu. 
alaklı bir çe§meye bititik Dört köıeye dört yatak ıerilmit • 
li bir kapıdnn içeriye da!dı. ti, dört adam horuldıyarak yatı • 

8oL • · nh d U kt yordu. Kadın sırtından carı çıkar· ,._. te ay ı. za an bö • 
ten ineklerin sesi ititiliyor· dı, asabi asabi buru§turdu; ya • 
Gal tanlardan birinin suratma fırlat· 
~ iba bu civarda bir ahır tı: 

,_._ 8ozak kaldmmlı yoku,un ha· - Kalkın ulan! Bre hayvan • 
~~iki adam belirdi. üstleri baş lar! Bu ııe uyku?! Bre mel'unlar! 
~ ~k pırtıldı. "f orulmu!& \ F~t ~'ft~e bi~pn kadındı 
~rlardı. Kim bilir nereden "l>ayfe? AyaklannJa, paça.an ıır· 
-~ malı, kırmızı bir çaktır, belinde 
ııı.... ~men~~ anüne gelince, bir bir Trablus kutak ve tam göbe • 
~ durakJ d 1 B" • . ğinin üstünde de adamakıllı bir 
~ lrad a ı ar. ırının göğ • biçak vardı .. S: ar sarkan bir kara sakalı Daha daha?.. Bıyıklan vardı .. 
~le V.:i::U kenanna iliterek Evet, evet.. Kara, kmrcık, çeki • 
1 '-AIGt ! - dedi _ Bak .. Müf· lince kulaklarına kadar uzıyan 
~tt.bdi hazretleri ne derece fı· bıyıklan vardı. Kadının böylesi 
L.~ dottudur .. Gör! Eğer !U çeı· nerede görülmüıtü? .• Bu bir er • 
~ J"apbrmamıt olsaydı, hali • kekli; hem de sapına kadar er • 
~ ili 1 d kekli. c:e o ur u... d 
L. ":"'.'. Muhakkak ıusuzluktan pat· Can kafasına yerleıtir iği a • 
~.Haklısın. Tahtuakal bu dam, şimdi doğrulmuş, yatağının 
."""ltQ baaan adamdır ve11elim.. içinde oturuyordu. Ama öbürleri-
~ Al1if olduğunu itittiği- nin dünya umurlarında değildi .. 
~anı genç, ıon derece iri Uyuyorlar, ve hem öyle horuldu· 

koca. kafalı ve yalnayaktı. yorlardı ki .• 
o kadar ıanydı ki bir a • Canı sıkıldı; birinin ayağını 

'~ ateden bakılınca katları bel· hızla çeldi .. Sonra ıöyle bir doğ • 
:'.:llll'- d Uf k k b ruldu da öte yandakinin beline -.ror u. acı , alır on· p E b 
~ aibi mavi gözleri var· bir tekme indirdi. es.. ğer u 
..... r~tasakala cevap verir ver· tekmeyi bir başkası yemiş olsay • 
......_ Qll' ,a ·· ·· kırp b · yt dı, muhakkak kuyruğu titretirdi. 

zunu b, qı e çe§ ' ~kin i"bu yatakta yatan zatı te· 
&Jna tqmı iıaret etti: 1..a 3' 

'Buradan mı? · rif, baan mı bile demedi. Ense • 
~' !:vet .• Duva~ aıtın mı ora· sini, tahta kurusu 111r.mıt da ka· 
~ lteai kolay .• Öbür tarafta, üç ,ınıyormuf gibi bir iki kere sıvaz· 
~ ~lıda bir ahır damı var • ladı; sonra baıladı gene horulda· 
~· <>rcian fıtkılann üstüne at· mıya .• 
~ - Uulan! 
~~~ ICSzleri ise bilakis gayet ha· - Veysel.. 
~ leale konuımutlardı; daha - Hint .. Ve)15el! 
~ o onun kulağına, 0 onun Diğer üçü yorganlan alıp, ya· 
~ fısla.mıftı. Ve henüz taklardan fırladılar; herifi sarsa· 
~fa!~ kesmiılerdi ki bir nal rak, dürterek doğrulttular. Bir 
~ ~lınit ve hemen 0 anda, yan parça uyanır gibi olmuıtu ama, 
-._ ~ıd d 1 d" · f 1 Şimdi de esniyor, geriniyor, göz· 

't da an o u ızgın ır ıyan lerini ugv utturuyordu. Nihayet 
rt nala yokutun tepesine 

L. ~ • ı&zden uzaklqmıftı. güç beli uyanabildi. 
~ ~ pırtık kıyafetli adamlar Dıtardan kadın kıyafetinde ge-
~ ~~ kadar onun arkasından len adaımn pala bıyıklanna bak-

qadılar: mayın .. Bu çok gençti. Olıa ol· 
.._ ke yaman ıüvari bu be! ıa, hadi diyelim yirmi yedi ya • 

• f!9 IDınldandı Aluş - tında •• Fazla yoktu. 
~~enin ayna tatma bir daha Fena halde hiddetliydi. Pala 
-~;sonra gene yorgun ar· bıyıklarını bir müddet burdu bur· 

qailcJeri- yokuıu inmiye ha,. du da: St - Be herif! - diye haykırdı-
laala giden atın ıırbndaki Bu ne uyku be herif! 
tarayın mutfak kapısm • Herif uyanmıttı ama, hali ya· 

L.~ kıvırcık bıyıklı delikan· tağınm içinde oturuyordu. Genç 
~ı değildi. Acaba bu bağırıyor, küfrediyor, haykmyor 

di?. Buraya niçin ıelmiı, o hiç umunaıD1JOr3u bile... • 
•• .,. ıitmitti 7 (BiUMdlJ 

Bu 
Kadınlar 

Londrada Burma uı .. 
kesine lstlklAI 

lsUyorlar 

Hindiltanm Barma ilkemi bir 
zamandanberi kanlı hadiselere 
sahneydi. Burma ayaletl, Hindis· 
tanın diğer kısımlanna niapetle 
çok ileri bir muhittir. Bu mem• 
lekette okur yazarlann niıbeti 
yüzde albmşl geçiyor. ( Burma ) 
ayaleti istiklilini kazanmak ilte
diği halde lngiltere bunu ver
mek istemedijinden orada Saya 
San namında bir rehber çıkmıt 
ve bDtDn (Burma) yı lngiltereye 
kartı mDsallah 11yana teıvik et• 
miştir. Saya San, ( Gandi ) niıa 
tam .zıttıdır. Gandi silAbıız ısyan 
taraftan olduğu halde Saya San 
istikl!lin ancak kan dakerek ve 
hiç bir fedakirhktan geri kalmı· 
yarak kızanılacağını anlamlf, 
uyanık bir liderdir. 

Saya San, bu kanaatle hare
ket ederek bıpna topladığı bir 
cemaatle lugiltereye harp ilin 
et:miı ve b~ok lildık arkadaıla· 
rile bir harbi uzun mUddet de
vam ettirmire muvaffak olmUf• 
tur. 

Saya San'ın açbğı isyan yec:li 
aydan fazla devam etmit ve vu· 
ku bulan muharebelerde 1200den 
fazla can telef olmuıtur. 

iki taraf ara11nda wku 
bulan son mUcadele esnasında 
lngilizlerin eline nn bir elbiıe 
giyen bir adam dGtmDt, billha· 
re bu adamın 11yan lideri Saya 
San olduğu anlaııhnıı, Ye ken
disi derhal yakalanarak muba· 
keme edilmiftL 

Uzun muhakemeler neticesin
de Saya San ldgiltere aleyhinde 
müsellab bir ibtilll vücude ıe
tirmek t&bmetile idama mabkim 
edilmiı, ve hDkilm ıeçen cumar
tesi gDnn infaz olunmuıtur. . ,. . 
Burmanın Ranpn tehrinde bu 
kanlı hadiselerin ·vuku bulduğu 
sırada Burmınm mukadderatını 
tayin için Lonclrada Hincliıtanın 
yuyarlak maıa konferansından 
tamamile ayn olan ikinci bir yu· 
varlak maıa konferansı açılıyor· 
du. 

lngiltere veliahti, babuı namı· 
na~ bir nutuk irat ederek bu 
konferansı açımı, daha aonra 
Baıvekil Makdonald murahba1-
lan 1ellmlamıt ve konferau 
Lort Pilin riyueti albnda top
lanmııtır. 

Lort Pil irat ettiii nutukta 
konferanıın Burma için bir 1: a· 
nunu eaast bambyacağını ve 
oradaki ekseriyet ve akalliyet• 
lerin hukukunu ıivanet edeceğini 
s6ylemit, bunun Gzerine Saveva 
Hioıpav, Burma murahhallan 
namına bir nutuk irat ederek 
doıt olarak ıeldiklerini ve hem 
Burmanın, hem lnfiltere impera· 
torluğunun menafiini telif edecek 
bir tesviye iıtihdaf ettiklerini 
s6ylemiı, ondan ıonra Hindin 
kadın morabhaılarından Miı 
., ... Burma kacbalan ........ 
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Hanımlar Nasıl 
Güzelle~ebilirsini:z ? 

Karın, mide ve kalçaların zayıf
laması için neler yapmalı ? 

-2S-
Gllzel hanımefendiler L 
Sizinle arbk son hubıhallerimi yapıyorum. iki ıGn daha de

vam edecek son nasihatlerimi verdikten sonra aiizelletmeniz içia 
aizi yalmz olarak 
aynanmn kart••· 
na bırabcatım 
BuıGne kadar 

cesaret edemiyor
dum. lfittim ki 
prk hanımlanım 
bareklb bede
niye ile bq
lan pek hoı de
ğilmiı. Onun için 
dmaaıtilde ıtl· 
zelletme çareleri
ni en son gllne 
bırakm1fbm. Ba
gtın vtlcudun te
aaınbtınD, cildin 
nefasetini temin 
edecek en esaslı 
çarelerden biri o
lan cimnutikler
den konapcaju. 

Emin olun! Siz· 
den her sabah 
istediiim bareklb 
bedeniye glnlhll· 
zDn on dakika· 
ıından fazla11nı · ' ~ 
ifgal etmez. Sa~an gUzeWii· 
niz için basreclecejiniz on daki· 
bakla aynada uğrqbğmız sa· 
atlerin tam ıemereaini elde et
mit olacak11nız. 

ite baılıyoruz 1 
Hanımların en ziyade korkma· 

lan ttiım relen ıey, bel 'Ve mide 
lmımlanmn •llcudon difer kısım
lanndan fazla ıitmanlamasıdır. 

Anupada son zamanda icat 
edilen elektrikli masaj kemer· 
leri kalçalann •e kano kısmının 
zayıflamasına epey tesir eden 
bir ıeydir. 

Yalnız bu ele~trikli kemerlerle 
karnını kilçDltmiye uğrqanlar, 
tabii harekitla olduğu gibi aynı 
zamanda vDcudunun tenasübllnii 
de elde etmiı olmıyorlar. 

Onun için elektrikli masaj 
kemerlerini, daha ziyade hare· 
kib bedeniye yapamayacak ka
dar yqı ilerlemit olanlara bırak· 
malıyız. 

Bence, bir kadının yaıı kırkı 
geçmemipe zayıflamak, yahut 
kalça ve karnım indirmek için 
elektrikli masaj kemerlerini kul
lanmaması llrımdır. --···· ······-··-····-···-············--na imperatora sadakat arzetmiı, 
ve konferan11n iyi netice vere
ceğine emin olduğunu illve et• 
mittir. 

Murahhaslar içinde s6zleri ıa· 
yanı dikkat olan zat Taravaddi 
idL Bu murabbaı fU s6zleri s6y· 
lemiıtir: 

"Biz ıulb ve müsalemet ve re
fah istiyoruz. Ancak bu ıayede 
aç kalan binlerce insan bayatını 
kurtaracakbr. Konferansın Bur· 
maya tam bir muhtariyet ver· 
mesİDİ istiyoruz. Bu muhtariyet, 
lrlanda vesair dominyonlann is· 
tikllli gibi olmalıdır. Bunun geri· 
sinde olacak bir vaziyet, 
bizi kat'iyen boınudetmez. iki 
taraf arasında bu eaaı dahilinde 
ıulb teessüs eder ve emniyet 
ba11l olur1a Burma halla da in· 
giltereye d oıtane bir surette 
yardım edebılir.,, 

Herhalde Burma balkının Hin· 
distan ballnndan ve murabhas
lanndan daha çok muvaffak ola· 
caklan tahmin edilebilir. Çünkft 
bunlar yalnız menfı mukavemete 
detil, fakat millbet harekete de 
iDuaprlar. 

· Kana .e midenin tazla tifldn 
\ durmuının ıebepleri aruında 
adele meseleıi de b&ytlk rol 
oynadığı f çin karnımızı indirirken 
mide ve batın kısmının sarkma• 
masını temin edecek adeleleri de 
kuvvetlendirmemiz icap eder. 

Hareklta baıbyorüz dik16:atL. 
Sabahleyin yatafınııdıtıi kal

kar kalkmaz aynanın karıwna 
geçmeliıiniz. ilk hareketiniz el
lerinizi yukarı kaldırıp vilcudu· 
nuzun etrafında kollarınızla dai
reler çizmek ıartile onbeş kere 
teneffiis hareketi yapmalıamız. 

Ondan sonra arka üatii yere 
yatarak onbeı yirmi kere balta 
ve mide harekatı yapmalıdır. Bu 
mide hareketlerini tedricen art· 
brmak liznıdır. Yalnız mide ve 
kano adelAti Ostünde ağrılar 
baılarsa, hareketlerin adedini 
indirmek makul olur. Maamafila 
ham vilcutlarda ilk haftalar ü• 
biatile ağrılar basıl olur. Bu af
nlar hareketlere biraz ahfbktan 
sora geçeceği için ilk günler ha• 
reketlerin adedini indirmiye te
ıebbüs etmemelidir. 
reketlerin adedini indirmiye te• 
ıebbDı etmemelidir. 

Batın hareketlerinden sonra •e 
bel vilcudun yumuıakhğını temin 
için reıimde görüldftğll gibi (ba
caklar açık olarak) sağ elle sol 
ayak üstüne ve ıol elle sağ ayak 
listilne her hareketten on kere 
yapmak prtile gövdeyi bllkme
lidir. 

Bu hareketleri tamamladıktan 
ıonra ayaklan birbirine bitiftir
meli, elleri omuz bizalannda ya
kan kaldırarak iki elle ayakla• 
rın ucuna kadar gövdeyi btıkme-
lidir. Bu hareket de on on bet 
kere yapılmalıdır. 

Bunları da yaptıktad ıonra 10n 
hareket olarak gene ilk yatak
tan kalkdığımız gibi on on bq 
kerre teneffns hareketini yapa• 
rak 1abah jimnastiğimizi tamwm
lamış oluruz. 

Yarın bu hareketlerin ıemuı
nı göstererek nasibatlarnm takip 
edenlere kolaylık temin etmit 
olacağım. 

Aziz okuyuculanml Y ann liz. 
lerle ıon basbıhalimi yaparak 
ayrılacağım. Eugtınden bepiniıia 
ıllzelleımenizi teaaeani ede,im... 

CBUmıdQ 
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CECEf 
YAlllllNDAN )QN~A 

- 24 - Morla Löblandanı "1· 
Siz bir alçaksınız ••• öyle bir alçak ki 

servetinden istifade ederek •• 
Bu aralık isedye Viktorln girmi~ 

ti. Uzaklarda zan11ettiği Ne11iroru o
damıda hem de bir yaban<=ı ile oldu
ğunu görünce şaşınnrştı. 

- Matmazel, beni mi istediniz? 
Nelliroz susuyordu. Kamçılanan 

ıurwu n izzeti nefsini soğuk kanlı• 
llıııjlm iktisap etmesine sebep olmuştu. 
Odamn ortasma doğru yürüdü. 

- Hayır, dedi, yanlışlrk olmuş 
Ylttorin? Gidebilirsiniz. 

Viktorin duruyordu. 
- Gidebilirsiniz, diyorum, hem de 

artık llize ihtiya.crm ohmyacak, yata
lıllbırWs. 

- Peki ma.tDn\7..el ! 
Hkmetçi istemiyc istem.iye itaat 

eıJIJwda. Dişan çıkınca: 
- ~gider yatar mıy~m? dedi, bu 
~ bana firaklr bir haydut hfs.ğ.. 
ili ftriyor. 
~ odadan Çllmıca Nelliroz: 
- Lutf en bhnrı Mösyö, dedi, hiz. 

metpyt çağırmakla hata ettim. .. Hem 
atık~ da kimse gelmez. 

Sakin ohmya çalışıyordu. Jerar 
~kızın eesatttine hayran oldu. Bu 
IMlll için ona malik olmak arzusu ild 
misli artİyordo. Fakat zihninden baş
ka bir fikir geçmişti Bir lahza dur
Clu. Genç im merakla kendisini tetkik 
ediyordu. Acaba ne dfiı;ıünüyordu? 

Jerar kendini toparladı. Yüzünde 
mi tebessümü gürüldii: 

- Dinleyiniz m.atmn7.cl, dedi, a~rk
ça anlaşsak da. birbirimize karşı ala
cağnmz vaziyeti tesbit etsek daha iyi 
olmaz mı? Niçin çek.iniyoruz:> 

- Pekf, söyleyiniz bakalım?. 
- Hayhay! Benim buraya gelme-

mi kabul etmekle bunun :neticelerini 
kabul etmişsini7. demektir, bu bir! 

- Evet. 
- O halde, gece yarısı, Odanızda 

bu buluşmanın manasını anladınız de 
melctfr. 

- Evet, bir erkeği e\·ime kabul et. 
mekle onun belki bu hareketimden 'c 
itimadımdan ist.üade etmiye Jmlkı5n
cağım düşündüm. Fakat kendimi mü
daCaa etmesini de bilirim. 

- Buna rağmen kabul ettiniz? 
- Neyi? 
Evet. neyi. Filhakika Jerar da bu

nu düşünüyordu. Ne1Iiroz neyi ka
bul etmişti. Bunu bilmiJ·ordu. Bam· 
tofla genç klZD'l aralamıdaki taahhü
datr bilmiyor, sndece Rnsun be mil
)"Oft -verdiğini ve gece, Nelliroz tara· 
fmda.n kabul edileceğini biliyordu. 
Nelliıw.: 

- Ben. dedi, sadece sizi kabul et
meyi taahhüt ettim. O kadar. 

- Bu kadar mı? 
- Evet. Sadece gece yansından 

BODra sabah saat yediye kadar, sizi, 
yalmz olarak kabul etmeyi taahhüt 
ettim. Bu taalthüdüm de istiyerek ol• 
madr. Fa.kat nihayet taahhüt ettim. 
Binaenaleyh sözümü tntuyonım \'e 

bir hayır cemiyetine iane veren fakat 
fakat hakikatte de bir genç krzrn saf. 
fctini sui istimal etmek istiyen bir 
alçak. Ben, bir hayır cemiyetine bu 
şartla yapılan bir para teklifini reci• 
dedecek vaziyette değildim. Şimdi de 
bu yetişmiyormuş gibi, beni tuzağa 
düşürdükten sonra şaşkınlırğımdan is
tifade etmek istiyen bir alçaksmn! 

Nelliroz bu sözleri söylerken bin 
kat daha güzelleşiyordu. Jerar ona 
gittikçe büyüyen bir hayrattlıkla ba
kıyordu. Tekrar kendisinde temiz bir 
his duymuştu. Hayır, bu yavrucak 
komedya oynamıyordu. Sahiciydi, l'e 

yaptrğr vadin hakikaten neticelerlııi 
ölçmemişti. Knbahğından dola11 u
tandı. Nellirozun kendisinden nefret 
etmesini istemiyordu. Ona malik ol
mak istiyordu, evet.. Fakat adi bir 
vasıta ile değil. 'Ve bunun için Jerar 
vaziyetini değiştirdi: 

- Affedersiniz, matmazel, dedi, 
şimdi samimiyet ve saff etinize inan• 
dım. 

Nelliroz hayret etti: 
- Demek şüphe etmiştiniz! 
- Doğrusu.. Evet.. Siz de itiraf 

ediniz ki böyle bir vaziyet... 
Nelliroz düşündü. 

(Bitmedi) 

Gll.lhane müsamere
lerine başlandı 
Gülhanenfo 22. senedir devam e

den senelik tıbbi müsamerelerine pa-
zar günü başlanılmıştır. 

Müsamere reisi dahiliye kiJiniğj 

muallimi Abdülkadir bey tarafmd811 
tıl>bi müsamerelerin faydasından Gül• 
hanedeki tarihçesinden bahi8 ktsa bir 
a~ nutkundan sonra milzakereye 
başlanlUJştır. Dahiliye muavini Nus
ret bey ta.rafından kare. Haydarpaşa 
hastanesi dahiliye mütehassısı İhsan 
Rifat bey tarafından Akromegali, asa 
bi.) c muavini Esat İsmail bey tarafK1-
<lan Heroinoman;, müderris Tevfik 
SaHnı ~a tarafından dimağ huraci
Jc ihtilnt etmiş bir rec huracı. cildiye 
muavini Kemal bey tarafmdnn hir 
Hcredosif.ilis tardiv \'e rnualJim Sani 
Yaver bey t..ırnCındnn enfi belö.mf 
fibron vak.alan takdim edilmi~ mii
naka.,alara müderriş T. Salim pa • 
f'.1. muallim (A&dlillrn.dir J,,utfi, Na
~m Şakir, Şükrü Emin, Niyazi l~et, 
Murat lbrnhim. Süreyya Hidayet, 
J,,ütfü '\"e Burhan) beyler iı:;trnk etmiş-
]erdir. 

Takdim edilen va.ka), fe\•kalfıde n-
15.kayı uyandırmış ve münakaşalar ha 
rnretli olmuştur. JJilhnssa lçtimaf 
dertlerimiz aııısında yeni kök salmıya 
başhynn Heroinomanj tetkikatı ehem
miydle knı-şılanmı ye nlınacak ted· 
bir i~in hükumet nezdinde te ebbüsat
ta bulunuJmn·a l·arar n•rilmi tir. 

JJJatbaaımza tıeln eserleı·. 

ya1nmm. Bil gl Alemi 
Jera.r, Nellirozun son ikelimelerini Pcrtev:niyal lisesi tarafından hu 

dinlemiyordu bile. Demek gece yan. jsiınde \'C dolgun mündcrecatla bir 
smdan saat yediye kadar! Ya!" Böy- meJ..'1ep mecmua ı neşrine başlnnmrş
Je bil' genç ı..,z bunun manasıru anla- tır. Matbuat sahasma yeni ayak 
mama.ılık edemezdi. Az kalsın bu saf- basan arkadaşımızı tebrik n muvaC• 
lık oyununa kapılacaktr. fakıyetini temenni ederiz. 

- Matmazel, bu gece yansından 

1 
sabaha kadar olan 7.3.Jtlnn içinde la· ı Gü Ü Muhtırası , 
boratuvar:lar müessesesine gösterdi- n n 
ğim feda.klrlığm bana bir hak ''ere. =--------------
cdini tahmin etmiyor musunuz? Bu Takvim- Cumaatesl 5 l\Anunuev' el 
mıey:aOOa size lliraz vnklaşma.k hak- 12 inci ay 1931. 23 Recep 1350 Senenin 
km ., ' · • geçen günleri: 334 kalan günler- 26 ı. 

Jerar yavaş ya\'a§ ilerledi. Nelli· GUneş - Oo~uşu: _6,50. Hatışı 16,16 
roz yerinde, pot gibi donmuş kalmış· Namaz ~ak~tlorJ - Sabah. 43.1 
tt. Jerar şimdi onunJa J...'1\rşı karşıyr. Oğle: l 1,5!5: ı~indı~ 14.30; Akşam 16,40 
• . . • . . . y ntsı. J 8.17: ımsak. 4,41 
ıdı. Birclenbıre genç h.'lzın bileklennı H _ L ' d'lli: Oün azami hararet 
,___ N 'li b-t·· d' t"I ava "'na 1 
........ eı roz u un mevcıı ıye ı e d 5 as art nnkn hir. Bugün rüz-
geıiye sıçnyarak kurhlldu. ecrcesi • g . . 

Bi baır-.1 J • g:lr ckseıiyetle şarktan mutcdıl esecu 
r an -·~ar. erar. h k ı ı cakur 

- a , e ı, Q\rar zı e ız· _ H dl d d. t-•· .1 basıp h" ..:.::'.;: v:ı;:::a:;:p:;a ;;;';;;;; oa==· ===· ::::;::::;:,--
..qtn çağmnn:. Eminim ki gidip Radyo 1 
yatmamıştır. ---..-------Nelliroz cevap vermiyordu. Kendi-
111 toparlamakla meşguldü. Nihayet: 

-Siz bir alçaksmız, dedi, evet bir 
.... , O)'fıe Mr aJ~k ki servetiniz
ct. Wlfade ediyor, alemin gözünde 

lstanbul radyosu 
6 dan 7 ye kadar gramafon, 7,30 dan 

8,30 a kadar alaturka saı:. 8 30 dan 9.30 a 
kadar cazband 9,30 dan J 0,30 a kadar 
alaturka sn. 

lngilteredeki mali 
siyasetten .. 

Bir fayda hasıl 
olacak mı? 

logilterenin hareketlerinde ga· 
rip bir nokta var. O da, netice· 
)erini Ye vebametini ölçmeden 
bir ıürü tecrübelere ve macera· 
lara ablmaııdır. 

Eyl61 ayında altın mikyasmı 
terketti. Borsada iıtenildiği gibi 
ıipek6lhyon yapalmaınna müsa· 
ade ettigi zaman biç de bundan 
bir teessOr duymadı, bilakis, halk 
adeta sevindi. Hatta nerdeyse: 
"Nihayet paramız iflas etti.. di
ye bağıracaktı. Her taraftan bir 
çok tesler yükselerek bu hadi· 
senin, hadiselerin en seyinçlisi 
olduğunu ilin ettiler. Hayat pa
hahlıiından kimse bahsetmiyor
du. Bu hadisenin hariçteki tesir· 
leri meıkiit geçiliyordu. iki ay 
sonra bütün toptan fiatler yük
seliyor, ve perakendelerde bil
mecburiye onu takip ediyordu. 
Bundan dört bet gün evvel (Da
ily Telgraf ) ıu satırları yazı· 

yordu. 
- lskandinavya hilkumetleri 

gibi bir çok hük6metler de altın 
eıasıni bırakhlar. Bu ıuretle 
lngiliz lirasının düşmesinden 

doian menfaatler ortadan kal
dınlmıı oldu. 

Aman ne tuhaf! .• Ya öteki dev
letler de kendi ı:>arala?Jnı dütü· 
rOrlerse ne olacak? logiltere esa
sen bunu iıtiyor gibi görünüyor. 

• * • 

Himayeklrlık ıistemide böyle. 
lngiltere hudutları içine girecek 
bütOn mamul etyayı tahdit edin

ce, öteki devletlerin seslerini 
çıkarmadan ihracatlarının ekıil
mesini Labul edeceklerini zan· 
netti. logiltere, bir dakika bite 
kendisine mukabele bilmisil ya
pılacağını düşünmedi. 

Halbuki mukabele bilmisil 
derhal kendini gösterdi. Fakat 
doğrudan doğruya değil de, bil
vasıta. ilk o!arak, Amerikalılar, 
büylik bir soğuk kanlıbkla, in· 
giltcre ve Kanada da fabrikalar 
açacaklarını, gümrüklerden geç
mesi yasak olan mamul eşyayı 

dahilde imal edeceklerini bildir· 
diler. Bundan sonra, Danimarka 

lngiliz eşyasına boykotaj yaptı. 
Fransa da, lngHiz kömürlerine 
yüzde 15 fazla gümrük ilave 
ederek tefrika mücadelesinden 
en ziyade müteessir olacak bir 
logiliz metai bulunduğunu ispat 
etti. Ve "Daily Herald,. ilk defa 
olarak elini yaranın üstüne koy· 
du ve 9unu söyledi: 

- Şurada veya burada bir 
maden kuyuau kapamak mecbu
riyet;nde olduktan sonra, ötede 
veya ber!de bir fabrika açmak 
neye yarar? 

Pek tabii lngilteredcki himaye 
sistemi meğlubiyelini kabul et
miyor!.. BilAkiı gü'Drük tarife
lerini daha yükteltmiye çahfıyor. 
Mamul eıyadan sonra, şimdi de 
demir ve çelik gibi iptidai mad
deleri de yüksek gümrük tarife
lerine tabi tutmak istiyor. Hatta 
zirai mahsllllerin de yllksek ta
rifeye tabi tutulmasını istiyor. 
Bundan çıkan netice şudur : ln
giltere, Büyük Britanya, Kanada 
Avusturalya, Hindistan, Nigeria 
ve Sudanı içine alacak olan bü
yük bir gümrük duvara yapmak, 
içine girerek, dünyadaki öteki 
eşyaları unutmak kendi vaiile 

Denizlerden Denizlere 
so••"' Nakıll : Ensart JJJ" 

Bir saniye sonra, açılan balkon kaP18 

dan, koca gUğdesiyle Matyas'ın 
geçtiğini gördüm •• 

15 - flele. 
_ Kolay.. 1 şüpheler uyandıraca~lı· erlitıf) 
Hemen eğildi: miral Hans Fon ( ay ak bit 
- Arkama bininiz Hans.. . evinde yakalanmış olın )aP11f ol 
Derhal atladım .. Matyas l(arn~ daha ba~ımı bclfıya 50 

. . k" . cakh. - . lin • 
r~ı veı:mıştı. ~a.dem ı eve gır: "- Kalıramnn aınıra de 
mıye nıyet etmıştım, made.m ~1 giren hırsız sensin ha? -. 
evde kapı açacak kimse yoktu, ve üzerime cullanıvereceklerclı· W'" 
madem ki anaht8:r ~anımızda ~e: sen GCl bu pirincin tag~nı a~0tt 
ğildi; o halde evımıze hırsız gıbı Meyh:ıncde kırdıgınt I< ıııod 
girmekten başka çare yoktu... sonra, böyle bir rezalet ~ııcıt 

Çavuşun üstüne bindim .. Beni run canım fena halde.. ~iu 
yava§ yava~ kaldırdı. İkinci kat· ama, asıl felukctin buYÇ0 •. ~ii 
taki balkona ellerim güçlükle amirallıkta kopacak.tı:· ~edil• 

. . . . d K d. takdirde ben artık ıtıına ı.+iııt· yetışebılmıştı, tutun um. en 1• b" d ı 1. e ,.,ireee~· ~~ 
B. . mcz ır n am ıa ın 1:> I" 

mi şöyle bir tarttım.. ır samye Balkondan a~a~ı yan 
sonra balkona çıkmış bulunuyoı:· bnkt•.m.. Bekciler kö~e. lr~ 
dum .. • . . . . varmışlarclı. Düdü~l~r h~ 

1
,yo 

Fakat tam bu anda bırbmm ta· yarlar ve aşa(iıda hala bağrl 
kip eden düdük sesleri ve bağrış· )ardı: • , 

· y · uı· malar mahalleyi bir harp meyda- - Hırsız vaaar ! etı' 
nına çeviriyordu. Bir düdük mü- sız vaaar ! b (rd•t1 
temadiyen çalıyor. Kalın bir ses Vay camn~!. Aca a ! fllrf 
avazı çıkbğı kadar haykırıyordu: ne yapıyorduk. Kaçınİınab1dı 

. . H. 1 H Her halde açmış o _ y etışm ! ırsız var . ırsız l . . k d 1ıt 
ı ııc sesı cı mıyor u. S"' 

vaaaaaar ... . ~ Fazl~ düşünmiye tüzıı!O 
Soltah."ta hır ko~uşma oldu. Ge- d' Balkon kapısını 

ce bekçilerinin nalçalı kundura- m7 ım .. dı'm• ve derhal ele . . evıme gır . , 
ları, .. sessiz kara~lıkl~r.. ..•çınde düğmesini çevi~~im. fP' 
vahşı ve korkak hır gurultu çıka- Gözüme ilk ılışen şey, • 
rıyor~u. . .. .. .. ki aksinı oldu. bİ~ 

Bır ıanıye kadar duşundum: Hemen soyundum.. E~ pİJ~ 
"- Dısarda hn-sız var diye karyolanın altına soktuın'UeJ1dı 

bağrıyorla;. Bu hırsız ben olsam mamı giydim, bir sigara tc 
gerek.. Her halde yakayı ele ver· dim.. . . . G I nlet _., 
memek lazım.. Çünkü gece bek- Hcpsı ıyı damh~·· .. e ~~ olP'

0 · 1 k k ·· bu vaziyette a ı gorm ı·ııg çilerıne dert an atma· pe muş· b . · al Mayer ı fl,t. 
k··ı 1 k gene cmm amır el ~ 

u -0 aca .. • d w • ana.mıyacaklar •· 1• E C b 1 •1 . d t ugumo. ın ,,.,, ..._ 
vet.. ~ece eKçı crıne er dimi kurtarmak için nıa':'' ,,,-~ 

anlatmak pek müşkül olacaktı. bozmak lazımdı. Halbukı ,1' dl'. 
Fazla olarak, ben dert anlatabi- yajımı bozmak, hapı yutrıı .d 

lecek bir vaziyette deP:ildim. He- mekti. rıJfld r 
rifler beni tutarlarsa evvela mu • Aynaya baktım .. Bu bul ısı 
hakkak bir temiz pataklıyacaklar· garip çizgilerle dolu a ııı11';,ıı 
dı. Sonra, gene tekme tokat ka- perükayı ve suratımın 

1
,y:, 

rakolu boyhyacaktım. Bu takdir· heyetindeki ahmaklık v~ • '!'f 
de ilk iş üstümii başımı aı·ama~- ko.bil değil kendi kenduııe ıi• 
lacaktı. Cebimdeki paraların mazdım. Binaenaleyh, çtlre . 
cokluO-u derhal hakkımda feci vaziyette kalacaktım. ..k 1et1 

.. :..._ ..... ~................................................ Dışnrda şimdi d~du 1'• 
kendi kavrulmak istiyor. bitmişti. Kulak verdıın· cl.ı' r} 

Ee .• sonra? lngiltere bu gjm- eden adamlaı·ın ağızların "'\Jlı 
rük duvarları içinde kendi ken- kan hayvani sesler ve boS eli 

g- uk bir takım gürültüler S dini besliyebilecek mi? 
1 l .. 1 . du. lk ıd• . Bir ngi iz nazırı şu soz erı Cok '7ecmcdcn ba oı ·r • 

• o ~ h bı "' söylemişti: golse belirdi; ve emen k•P1ıı•· 
- Haftada dört gününü, in- ye sonra açılan balkon M t 

giltere halkı hariçten gelen za· elan,. _.k?c~. ~?ğ~csile • 
bire ile geçirmektedir. geçtıgmı gorc,um · ? 

_ Hayır ola Matyas • işte bu dört günde üçünün H 1 
- Susunuz ans • 

zahiresini Fransa, HoHanda V'! _ Ne var ne oldu? J-lerifl 
Danimarka temin etmektedir. _ Ne olacak Hans... t te 
Bu meselede rakkamla görüş- bir temiz döğdüm. Fak3 . ~ 
mek daha doğrudur. lngilterenin l!elccekleri muhakkaktır. ~~ 
yeme içme ihtiyacıoın yüzde _., Üstü başı yırtıln;uş~~İiiY0rd"'9 
39,3 Unü lngiltere, yüzde 21,6 kanıyordu. Mamafı ~ r.ı~~ 

Vaziyetin vehamctı~e 11oı1J sını müstemlekeleri ve yüzde bir türlü bozulmıyan bı~ " ,. 
39, 1 ini de ecnebi ithalatı tem o nes·esile yanıma yakla~tıi·ırı ,t0

1
• 

eder. Acııba bu yüzde 39 u -:.:_ Affederııiniz amı~a ~ıııt',.t 
Avustralya ve Kanada temin eledi - Bu gecekı 
edebilirler mi? Buna ne bahası- nıza benden haso... ~ 
na muyaffak olabilirler? Bunun - Susssss ! ya? 1".~k' 

- Susu mmm var ını f ete I"". 
hayat pahalılığı üstünde ne gibi dinizi öyle garip bir kıya 1"" 
aksülamelleri olabilir? mussunuz ki.. e\fclıat' .,r 

* * * Ve cevap vermem~ ~ 5011 ~ 
Meseleye hangi taraftan ha- rakmadnn ba~Y?,Y~ gırka~lı· So 

kılarsa bakılsın, lngilterenin güm- la yüzünü gozunu Y1 k• . i1'' 
rük duvarları arkasına çekilip ra acele acele soyun~ra • "e~~ıf 
oturmak sureti)e derdine derman - Bana bir rreceh.k el' ııeT"'~ 

- dedi - Herifler tı~ ı o-~ aramasının boşluğu meydana rn gene gelc~eklerdı!~ olts'', 
çıkar. l;sizlik yarasını kapaya- fo?lım tekrar etmek dog yıı-"' 
cak olan deva himayecilik sis- Onlara bir ba;ka oyuıı 0 

temi değildir. Himayecilik siste· lıyız.. ~ açt~f.-' 
mi, en mutahasıs adamlar tara- Gardrobun kapagın!~·oi •' ,> 

E ~ B - ndıgı " fmdan makul bir tarzda tatbik - eg-en.. ege ı rı1" ~ 
bile edilse fevkalade sert aksül- Tabii benim pijn.ın;kri tJİI' d~ 
al'\lellere maruzdur. uyamazdı. Matyas ıp · Clll~, 

celik seçti; fakat entarıcbili:f"Jd " 
lngiltere, bir gümrük duvara kapakln.rma kadar gel l I• ,..,,, 

arkasına değil, bir fedakarlık ikimiz birden kahkaha ~ lı' 
duvarı arkasma çekilmelidir. dük. Tam bu sırada '~tt.~ 

Stephane Lauzanne sının zili çalmıya bafla(Bfl' ~ 
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Geıı·boluJandarmasatın .. -SEYRiSEFAIN • Adalar kazası malmüdürlüğünden: 

Satılık nısd ev : No. 43 ismet Pş. cad· 
Qltk k · d • ~~~:e~. ~~~~~,, t\~ü·~~~~,~ö~a'!c ~~~ ~ :::,: desi Heybellada zemin kat : 1 methal, 1 
1c1ct'lJ8 omısyon n an• TRABZON POSTASI oda,1taşlık,1mutbak,1kömfirliik.8frlDCİ 
~ et Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve gunu Nev'i (CUMHURiYET) vapuru 7 kat : S oda, 1 sofa, 1 halA, 1 mutbak. tkincl 

ıy 15-2. Tc,. 931 lS-1. KAn. 931 Sah Sığır eti Kanunevvelpazartesi 17de Sir· 
1

' kat: 1 sofa, 4 oda, 1 kiler, 1 baJA, babçe-
"-ı 1 - Getıboluda 11 numaralı jandarma mektebi efradının tarihi keci nhhmından hareketle Zon- sinde aynca : 1 çamaşırlık, 1 oda, 1 halA, 
~eden Agustos 932 tarihine kadar iaşelerine muktazi sığır eti guldak, lnebolu, Ayanak,Sam-

1 

b b f t dH ildi 
,_ rda yazılı tarihten bir ay müddetıe kapalı zarfla münakasa· bUyUk sarnıç, kuyu, a çes aş uşe r. 

••ıolunmuştur. sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire- ıl Cephesi şimale nazır ve ahşap olarak inşa 
'-1; 2 - iıbu sığır etinin ihalesi yukarda yaıılı gün ve tarihte ze· son, Trabzon, Rize, Mapavriye j edilmiş olup mftkemme) bir vaziyettedir. 
~l) ... t 14 te Geliboluda maliye dairesinde icra edileceğinden gidecektir. Dönüşte Zonguldak 1 Tahmin edilen kıymeti iki sene ve iki 
'- tden evvel Gelibolu jandarma mektebi kumandanlığına mü- yoktur. Of, Sürmene, Tirebo· I 

Clat eden taliplere şartnameler verilecektir. luya da uğrıyacakbr. 4259 taksitte verilmek şartlle 2562 lira 50ku-
.. 3 - Münakasaya iştirak edecek taJiplcr verecekleri teklif idarece aşağıda ismi yazıh ı ruştur. Birinci taksldi ihaleyi müteakip 
tt~"'ler, şartnamedeki ıerait dahilinde verilecek fiat yazı vein alınacaktır. Satış muamelesi tS/12/931 

•nıla, okunabilmesi için açık yazılacaktır. malzeme pazarlık ile sabn alı-
'-. - Bedeli mubammenin yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi nacaktır. pazar gOnO saat 12,SOda Adalar malmll-
u "dık makbuzu veya hükumetçe maruf banka mektubu kıyme- Teminat % 10 dur. 

1 dtlrlilğU.nde aleni müzayede ile yapılacak· 
tGt ltı'Abarıire•i üzerinden istikrazı dahili tahvilitile borsa fiatından ihale 10-12-931 saat 17. fır • ( 4249 ) 
,. dt 10 noksanile sair esham ve tahvilat teklifname ile birlikte 120 adet siyah, 6 adet bak-

~~c~rıi:.•rf;;9;2~arak komisyona birer makbuz mukabilinde lavalı, 20 adet sekizi birlik Jlnkara vaıı· ıı· ğı· nden·. 
f=:::::- saç 168 adet köşebent, 315 
~ 3. K. o. SA. AL Ko. dan kilo cıvata, 1245 kilo perçin 

~O. 'Ve ı. inci Fırka kıtaatının ih·J Çorlu ve 'fekirdağı krtaah ihtiyacı çivisi 20 adet kesme bek, 2 
'k 0Ian kuru üzüm pazarlıkla ah- için miktar ve teslim mahalleri aşa- çift amyant eldiven, 15 adet 
~br. ihalesi 7 - 12 - 931 pa· ğıda yazılı üzüm aleni münakasaya gözliik, 30 adet giSzlUk camı. 
'eli gUnü saat 14 te komisyonu - konmuştur. lhalesi 14 - 12 - 93- .. (4230) 
~· Yapılacaktır. Taliplerin şart- tarih pazartesi günü saat 15 te. 1'aJip. 
h.. 1• itti almak üzere her gün ve pa- lerin evsaf ve şeraiti anlamak için •-•-•llld~------.. ıı "fqğ Piyango mü ürlüğünden: ~a a iştirak edecckl~rin de vakti her gün münakasaya iştirak etmek 
,tfteninde komisyonumuza müra - için ihale saatinden evvel Çor]u sa - 927 modeli yedi kişilik kapalı 

aıı. (621) (4202) tın alma komisyonuna müracaatleri. bir adet büik otomobili sahla· 
le. • * * (:>76) (:196R) cağından talip olacakların her 

' O. ,.e 1. F. nın ayn ayrı şart- Çorlu 1200011 lôlo üzüm, Tekirdağı glin saat 10 dan 16 ya kadar 
~~rle olan yulafı pazarlıkla alı- 8000 kilo üzüm; * • piyango müdürliig .. ll muhasebeci· 
~lır. İhalesi 7 - 12 - 931 pa • 
4-~ i günü saat 15 tc komisyonumuz Çatalca Mst. Mv. kıtaatı için kuru liğine müracaatlan. 
~I ~ılacaktır. Taliplerin şartna - üzüm pazarlıkla alınacaktır. ihalesi ··~~;,;~'i~i·;ü~Ü··~.:;;;·i"i4:3'o .. ;İ~ .. İi;w,; 
~le~•ni almak üzere her gün , .e pa- 7 - 12 - 931 pazartesi günü saat 14 mektebindeki mahalli mahsusunda ıc
,ıga iştirak edeceklerin de yevmi te komisyonumuzda yapılacnktır. Ta. ra kılınacaktır. Talipleıin şartname
,trl'eninde komisyonumuza mürn• liplerin şartnamesini almak üzere sini giirmek için komisyona müraca • 

lltı. (615) (4166) her gün ve pazarlığa iştirak edecek- ntleri ve iştirak için de şartnamesi 
~ * • • lerin de vakti muayyeninde li:omisyo- veçhile hazırlıyacakları teklif mek· 
~O. kıtaatı ha:n·anatı ihliyncı için numuza müracaatları. (620) (4201) toplarını vakti muayyeninde müse.sel 
l'tı S l>aıarJıkla satın alınacaktır. lha * * * numaralı ilmühaber mukabilinde ko-
~ - 12 - 931 tarih cun-artc!- i gü- Babaeskideki kıtaat hay\'anatınrn misyon riyasetine vermeleri. (aO) '''lat 14 te l<omisyonunıuzda yapı· ihtiyncı için kapalı zarf usulile (3972) 
~k~r. Taliplerin ~artııamc) i nl- 369,000 kilo nrpn münakasaya kon - "' • • 
' li~re her gün ve pa-wrlığa işti- muştur. İhalesi tarihi 22 - l~ - 931 Askeri mekteplerle hastaneler 
>'ı/tıtıek istiyenlerin de \'c-!kt; mun~r- salı giinü saat l :i tc talplerin şeraiti hayvanatı ihtiyacı için 473 ton arpa 
l). ·tide komis~ onumuza müracaatla- anlamak için her gün münaka.:..aya iş· kapalı zarf suretile satın alınacaktır. 

(611) (41G2) tirak edeceklerin de ihale tarihinde lhalesi 12 birinci kanun 931 cumartesi 
it * * * fü rklare1i satm alma komisyonuna günü saat 14 te Harbiye mektebind~ 
~ O. ve naklyc taburunda mevcut müracaatleri. (596) (4076) ki mahaJli mahsusunda icra edilecek· 
~- a~\l.ba gübre satılacaktır. Taliple• * * * tir. Taliplerin şartnamesini görmek 
~ ~ klihreyt meı.kiır taburda görmele- Ordu sıhhiye ihtiyacı için 50 kalem için komisyona mürncaatleri \'e işti· 
~~Satın almak için de 9 - 12 - 931 malz<'mei tıbb iyeye verilen fiat paha- rak için de şartnamesi ,.eçhile h.u:ırh· 
~-~ltıba günü saat 15 te komisyonu- lı r,i1rüldiiğünden 5 - ll - 931 cu- yacal,;Jnn teklif mektuplannr ye,·mi 

ltıüracantları. (611) (4200) mnrtesi günii sa:ıt 1;) de tekrar pa:rnr- ihale vakti muayyeninde müselsel nu· 
~ * "' Jıfö yapılacaktır. Taliplerin şartna· maralı ilmühaber mukabilfnde komis-

i~ O. ,.e 1. fırka kıtaatı için mcsini almak üzere her gün 'c pazar- yon riyasetine ,·ermeleri. (132) (3757) 
tlılla) kilo domates salçası pazal'lıkla lığa iştirak etmek istiyenlerindl' ye\'· * * "' 
\ ~aktır. lhalesi 7 - 12 - 931 fa· mi rnuayyeninde komisyonumuza mu- Kilo 
> ... l>ıı.ıartesi günü saat 16 da komis- racnatları. (614) (4163) 3900 

'"11\ııı.. • ... ~ :ı.~ ~ ... llzda yapılacaktır. Taliplcrın ... 
~, "•rtıeslni görmek üzere her gün J{olordu ve 1. inci fırkanın ihtiyacı 
>~Zarlığa iştirak edeceklerin de olan 25,GSO kilo şeker pazarlıkla al'l
~ • .._1 llluayyeninde komisyonumuza nacaktır. İhalesi 10 - 12 - 931 pcr-

'-8.tJan. (61S) (4199) şembe günü saat 15 tc komisyonumuz-

5500 
80000 
7800 
3500 

3.3000 

Tıbiye Mp. 
Tatbikat hastanesi 
Piyade l\fp. 
Kuleli lisesi 
Çengelkö)· orta mektebi 
Baytar l\tp. 

1'1 * * "' da yapılacaktır. Taliplerin şartna • "tl 133700 
~ ~ 'Ve Tekirdağı kıtaatının ihti mesini almak üzere her gün ve pazar• Yukarda isim ,·e miktarları yazılı 
~ ~ın miktarı ve tesilm maha11erj lığa iştira! · edcecklcrin de vakti mu· mahallere l3.'3ıOO ldlo ot pauırlıkla 
>-.~il, Yazılı nohut aleni münalrnsa- ayyeninde l•omisyonumuz:ı müracaat. satın alınacaktır. Pazarlığı 8 _ KA-
~0"rtıuştur. ihalesi 14 -.12 - 9:J1 ları. (625) (4258) nunuenel - 931 sah gijnü saat 16 ya 
'•·-'t'ttsi. • günü saat 15 te. Taliplerin kteb' :"'\iti ı As. Mk. SA. Al. komisynu 1 kadar Harbiye me · ındeki mahalli '->, anlamak için her gün münakn- ilanları mahsusunda icra edilecektir. Talip -
\~d iştirak için de ihale tarihi ve sa- Askeri mektepler ihtiyacı için leı-in şartnamesini görmek için komis-
~~)' ~11 ~'Vvel Çorlu satın' nlmn im· 20,000 Jdlo beyaz peynir pazarlıkla yona müracaatları ve iştirak için de 

°'tına müracaatleri. (57'i) satın alınacaktır. Pazarlığı 8 - ka- vakti muayyeninde hazır bulunmaları 
( l'tlt <3969> nunuen·el - 931 salı günü saat 16 ya ilan olunur. (4269) 
la_Ooo itdağına (20.000) kilo Çorlu kadar Harbiye mektebindeki mahalli · * • • 

) kilo nohut. mahsusunda icra edilecektir. Taliple
it ••• 

~b11~0rdu ve Birinci fırka ve To:ı~u 
\it l\un otlnn ayn ayrı şartna -
~ tlt 
tıı'. lh "e pazarlıkla satın almacnk· 
~~a aıesi 7 - 12 - 931 pazartesi 
~ ~ llaat 16 bucukta komisyonumuz-' 
~ .. ,laıJ ~ 
~ ı,ti Clcaktır. Taliplerin şartım • 

rin şartnamesini görmek için komis • 
yona mliracaatlan ve iştirak için de 
vakti muayyeninde hazır bulunmala
rı. (J.17) ( 426 ) 

* • • 

Ton 
85 Slivari me-ktebine 

126 Topçu nakliye mektebi 
100 Topçu atış ,, 
51 
41 
11 

7 
426 

Ölçme taburu 
Harbiye mektebi 
Gülhane hastanest 

Maltebe lisesi 
Gedikli küçük zP. bit 

Kilo Kilo 
Azami Asgari 

Kura faıulya 2500 1500 
Beypazar pirinct 3000 2000 
Makarna 1500 1000 
Yqil mercimek 300 200 
KmmD « 300 200 
Yerli nohut 70o 500 
Barbunya fa.Wya 400 250 
Patates 3000 2500 
Sade ,ai 2500 1700 
Beyaz pemiP 800 500 
Katar 400 250 
Zeytin yağ 600 400 
Zeytin tanesi 300 200 
Sirke 300 200 
Soğan 2000 1500 
Şeker 250() 2000 
Tuz 500 400 
Soda 600 500 
Sabun 1500 1000 
Auıuya 'bamya 40 25 
f gbk 15 10 
Ceviz içi 40 20 
Salça 400 300 
Pekmez 150 100 
Tahin .150 100 
Çay 20 15 
Sarımsak 40 30 
Erik kurusu 150 100 
Çekirdekaiz Udim 300 250 
incir 300 200 
Limon !SOO Adet 2000 
Yaprak 100 Kilo 50 
Un 2000 1500 
irmik kaim 100 70 
irmik ince 100 70 
Tel tebriye 100 70 
Arpa 200 ıso 
Pirinç UDU 70 30 
Kınmu biber 15 10 
Ballar 30 20 Kutu 
Kara biber 10 5 
Salep 10 5 
Bedeli mubammeni 10376 liradan ıbaret Ankara san'atlar mek· 

tebine ait yukarda yazılı 42 kalem erzak için kapalı zarfla yapı· 
lan milnakuada verilen teklifnamelerde mubarreı fiatlar haddi 
Jlyık olmadığı anlqddığından ibalit kanununun 18 inci maddesi· 
nin .. C " fıkrHı mucibince bir ay içinde talibine ihale edilmek 
flzere mllnakaaa mOddetinin 9-12-931 perşembe günü aaat ona 
kadar uzablma11na ve ıeraiti anlamak için taliplerin her gün öğ· 
leden sonra encOmeni villyct kalemine ve pazarlık için r' e her 
pazartesi ve perıenbe gDnleri saat ı 5 te 776 liralık temin t 
mektubu ve mubasebei hususiye makbuzunu hAm · en encümeni 
vilayete mllracaatlan ilan olunur. (3874\ 

. 
~ :-:.-v- ---?'~~ ~ . 

l.Jo6 .. m ve hadın haıta11 .. .ıra 
Doktor 

Hahz Cemal mütehassısı 
Dahi it haat.hklar mutahaasıaı Do kt o •· ~ tt'tt ili almak üzere her gün ve pa

t ~~a"' İ§tirak edeceklerin de vak· 
't~tninde komisyonumuza mü-

11.tt. (624) (42..?9) 

Kuleli lisesi ihtiyacı için üst üste 
geçme (50) çift karyola aleni rnüna -
ka."a suretile satın alınacaktır. iha
lesi 27 - Birinci kanun - 931 pazar 
günü saat 16 ya kadar Harbiye mek· 
tebindeki mahalli mahsu~und:ı icra 
edilecektir. Taliplerin şartname Ye 
nümunesini görmek için komisyona 
müracaatları ,.e iştirak için de vakti 
muayyeninde komisyonda hazır bu • 
lunmalan. (4267) 

Sıra numarası beklememek isti. Hüseyin l~aşit 
Yukarda miktarları hizasınaaki yenler, kabineye müracaatla. veya ·1 rbc, esk nııatiahmer binası 

yazılı mahallere kapalı zarf suretile telefonla randevu saati almalıdırlar. 1 f\, • 
1 1 

el. lstailbul: 2622 
~ ~aı • • • 
tı.~>'t~td~ 'Ve birinci fırka kıtaatının 
~'-t. içın bulgur pazarlıkla ahna
d~ 1H:t İhalesi 5 - 12 - 931 curnar-
" 'qll" >t >,. lu. saat 14,5 ta komisyonumuz-
~ saeaırtır. Talplerin şartname
~ ~ tk tlzere her gün ve pazarlı• 
~t~ tdeceklerin de vakti muay· 

(--) konıfsyonumuza müracaatla-
('2Qa) 

• • • 
Askeri mektep ,.e hastaneler ihti· 

yacı için G5 bin kilo kuru fasuly:! ka
palı zarf suretile satın alınacaktır. 

ihalesi 14 - Birinci kinun - 9.lJ 

426 ton ot satın alınacaktır. İhalesi Cumadan maada her gün öğleden ~I ~~~~~~~~~~!!!1!!!!!!1!!!5!!1 
12 birinci kanun 931 cumartesi günü sonra saat 2,.10 dan 5 e) kadar lstan-
saat 14 te Harbiye mektebinde~i nıa· buJda Divanyolunda 118 numaralı hu- muayene ve tedavi eder. Telefon: h. 
halli mahsusunda icra edilecektir. Tn· sust kabinesinde dahili hastalıkları tabul 2. 2398. ...... • 
)iplerin şartnam~ini görm~ i~n k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
misyona rnliracaatleri \'e iştirak için i K R A M l f E [ 1 
de şartnamesi veçhile hazırlıyacakJa. 
n teklif mektuplarını vakti muayyen· 
de komisyon riyasetine vermelerL 

(135) (3792) 

Emniyet Çayını 
Arayınız 



RADYO 
Her Fıatta Son Sistem Makinalar 

IZEL MUSiKi 
En Son Dünya Havadisleri 

RADYO Bir Lüks Değildir - RADYO Bir ihtiyaçtır. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 j Büyük kıymetli bir Dereke halısı 

Fatih yanrın yerinde Haraççı Muhittin mahallesinde Çırçır 
sokağında Adilşahsultan mektebi arasında mevcut ve 80 lira 
kıymet takdir olunan duvar tatları 7-12-931 pazartesi günü iha
le edilmek üzere açık müzayedeye konmu,tur. Muvakkat teminat 
6 liradır. 

Sandal bedesteninde 

~ 

Beylerbeyinde Beylerbeyi camii civarında Hamidievvel mekte
bi bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere ve 7-12-931 
paıarteıi ihale edilmek üıere açık müzayedeye konmu9tur. Te
minat akçesi 450 kuruıtur. ----

Kocamustafapa!ada Ağaçkakanda 3 numaralı Hacı Vahdettin 
mektebi kiraya verilmek ve 7-12·931 pazartesi günü ihale edil
mek üzere mnzayedeye konmuştar. Teminat akçesi 3 liradır. 

Teminat akçeıi nakden kabul edilmez. Ya belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatınhp alınacak makbuz veya hükumetçe 
muteber tanınmıı bankalardan .,irinin teminat mektubile olur. 
Yulcanda yaıdı itler hakkında şartnamelerini görmek, lbımgelen 
malümatı almak için her gün levazım müdürlüğüne müracaat la
zımdır. ihale gilnilnde saat on beşe kadar teminat makbuz veya 
mektubu ile Daimi encümene müracaat edilmelidir. (3860) 

Edirnekapı sQt ve mektep çocukları bakım evi için lüzumu 
olan büyük kalorifer kok sobası, emaye soba, demir kasa, kü
çük otoğlh·, üç ayaklı ıpor küvet iki gözlü terazi madirhem, 
demir kristal etajer, demirden cam raflı etajer, demirden cam 
raflı allb bbbiyc dolabı, yemek masası, dolap, yemek masası 
için kanepe, iki taraflı çocuk şeılonğu, kanepe, dolap, kiler do
labı, masa, sandalye, beyaz emaye raflı dolap, küçük ve büyük 
tabure, tezgah halinde masa pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 7-12-931 
tarihine müsadif Pazartesi günüdfir. Teminat akçesi 165 liradır. 

x 
Keşif bedeli 1257 lira 39 kuruş olan Mahmut Şevket Paşa 

nahiyesindeki mektebin tamiri açıli münakasaya konmuştur. Ta
lipler pazarlık · için 7-12-931 tarihine müsadif Pazartesi günü 
Daimi Encümene muracaat etmelidirler. Teminat akçesi 95 liradır. 

Teminat akçesi nakden kabtıl edilmez. Ya Belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hüku
metçe muteber tanınmıı bankalardan getirilecek mektup ile 
olur. Bu ıekifde teminat makbuz veya mektubu ile ihale günü 
!aat on beşe kadar Daimi Encümene muracaat edilmelidir. Yu
karıda yazalı iıler hakkında şartname görmek ve izahat almak 
üıere de her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat lazımdır. (4208) 

l
1 

_____ o_e_v_ı_e_t __ o_e_m_ı_r_y_o_ıı_a_r_• _ıı_a._n_ı_a_r_• ___ _.I 
Mudanya - Bana hattına muktazi 4000 meşe tra versin kapalı 

zarfla mfinakasası 19 birinci kanun 1931 cumartesi günü saat 
14 te Aalcara'da umum müdürlükte yapılacaktır. 

Tafıt)At Ankara, Haydarpaşa veınelerile Mudanyada mezkQr 
bat işletme amirliğinde fiçer liraya satılan şartnamelerde azılı
dır. (4066) 

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

Adet Lira 
1 iKRAMiYE 
1 " 

1 lİ!~~s~üz ~!!~~q 
* fler s~n~ ?.~~~ ve fateyen-1 

tere işçi verilir. 
Jf. iş oc•gına ortak alınır. 

lstanbul Yeşil direk, 

Sabn ahyoruz - Altından ma
mul kırık yahut modası geçmiş bilezik, 
kordon, kemer, yüzük, çanta, çatalkaşık, 
bozuk saatler gibi şeyler alıyoruz. Saat 
9-12 :ırasında müracaat. 

fstanbul Bahçekapı dördüncü 
Vııkırhın asmakat 29 

Satahk Evler ve Para 
Lira Oda Semti Nevi 

7000 5 Şişli Klgir 
2600 5 Moda Ahşap 

1400 5 Tıışkasap 

3000 5 Şehzadebaşı Klgir 
4000 6 Ortaköy Klgir 
6200 5 Cağaloğlu ,. 
2500 5 Yenikapı • 
5000 5 Kadıköy • 
6500 6 Gedikp:ışa • 
8000 9 Beyoğlu • 
3500 5 Fatih .. 
3000 7 Ortaköy Ahşap 
5000 7 Kurtuluş Ahşap 
3000 8 Şehzadeha~ı ,. 

Bunlardan başka her semtte satılık em· 
IAkimiz vardır. Emllk almak yabut ala
cağınız emllke paranız yetismiyorsa ipo
tekle para almak için saat 9·12 arasında 
müracaat. lstanbul Bnhçekapı dördüncü 

Val,fhan asmakat 29 

SaGlam irat sabn Almak Is• 
teyenlere - Bahçekapusu civarında 
kagir bir dükkan acele ve eh\·en fiyatla 
satılık oldeğundan talip olanların Gala
tada Mehmet Ali paşa hanında 41 nu
maraya mür•caat eylemelert 

Satdık mUkemmel Apartman
Nışan taşında beş kattan ibaret dokuz 
daireli ve 346 lira kiralı müceddet bir 
apartman satılık olduğundan talip olan
ların Galatada Mehmet Ali pasa hanında 
41 numaraya muracaat eylemeleri. (2099) 

Karlı Da Odan Ses - Abdullah 
Cevdet beyin şiirleri intişar etti. FL 1 
lira. Lüks tab'ı Fi. 2 lira. 2068 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vnkıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4370 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul Vııkıt 
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1 3 6 12 Aylık lsianbul Evkaf D•ıhilde 150 400 750 1400 Kuruş 
40,000 Hariçte - 800 1450 2700 
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,, mu,., 
:g:ggg !!!_n$aruarımız: düriyetinden: 
15,000 Resmi Husust 

100,000 Satın 10 Kş. 12,50 Kş. Kıymeti muhammeneıi 

1 ,. 
1 " 1 

MUdFAT 100 (1,000) 
100 

" " 100,000 Santim• 20 .. 25 Lira Kuruş 
100,000 KUçUk llln şartlarımız: 91 22 bir' 
100,000 Tamamı altı arşın seksen yedi santim terbiinde Çarşıyı k~O"" 

100 
" 

,, 
100 n " Rs~g~~~ l 5~ 3 4 1·10 Defalı k de kazzazlar sokağında atik ve cedit 49 No. ile murakkaaı tı1" 

30,
000 

30 65 75 lOO Kuruş kinın tamamı berveçhi muharrer 91 lira 22 kuruş bedel!e 5~0 .. 
A - Abonelerimizin her üç aylı- k il d .. t h ft "dd tl ·· d d'l · tır "1 

45,000 ma zere or a a mu e e muzaye eye vaze ı mıı • S te" 
120,000 ğt için bir defa meccanendlr. zayedeıi kanunuevvelin yirmi altınct cumartesi günü saat 1 • J: 

B - 4 s:ıtırı geçen iUnlann fazla d Y""r>" 
200,000 satın için 5 kuruş zammolunur dir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammenenin yOı e lı4" 
500,000 ..-- buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber yevm ve ıaati astı 11 ---- VAKiT Matbaası ,.oP 

3,340,000 LiRA 1 Sahibi: Mehmet Asım. umumi ra kadar Çemberlitaşta lstanbul Evkaf müdüriyeti bin• ~09') 
1 neşriyat müdürü: Refik Ahmet varidat müdüriyeti mahlülit kısmına müracaatları illn olunur.( r'" 

X:tdereF osfatlı~ark Malt Hulisası ~~!~~;::k~~::nü:~;,~· 
lerini kuvvetlendiri' 
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