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Kudüs kongresinde bir murahhas dayak yedi! 
Kutla-. 7 (A.A) - Mlftll taratandan lçtlmaa davet edllen lsllm kongresini• 

açllma cel-lade llllJUk .aralt81er qlmu' ,,. bir murahhas sopa ile döiUlmU,tur. 
MUftU bir nutuk s8~11yerek Hicaz deml~olunun ve KudUst6kl makamata mUba .... 
k•lft 11111rmkabeelle bir lsllm darllltanunu açllmasını lstemı,ur. MUftU •l~a•tt•• 
hiç bah ...... elftlftlr. 

Salı 8 Klnunuen'el (12 inci ay) 1951 Sayuı 5 KG.llll 

~---------------~ BugOn 

12 Sayfa 
KADIN-MODA 

-5 inci sayfamızda-

ioglltereyl yıkmıya 
çalışan adam! 

- 7 inci sayfamızda -

Gençlik sayfası 

Rekabetin faydası ! 
Y edikuf e yolculan rahat rahat 

gitmiye başladılar •• 

. IY ... ' Unc:11 •Jfadal 

Bulpr .. .,, .. 111 trenin harekeUnden evvel '8ftlanndald 
reflkalan Ye clftçl fırkası reisi M. Dlmotrdur 

Bir haftadanberi • 'imizhı edildiği Perapalas otel.inde ~ 
kt~tli misafiri bulu.. • _.gar baş- dün sabah saat onda he,..,Ue bldikte 
Tekili ve hariciye nazırı ı . Muşanoff- Taksime gelerek merasimle Cilmha• 
la refikası ve beraberin cı ! gelen he • riyet abidesine dzel ve bU:rtlk Wr ~ 
yet, ffn U.- Sofyaya hareket et· 1enk koymqtur. Balpr bafftld1I 
-'ftir. handan sonra djfer zetatla blrJılde 

Abide~ çelenk fehrimizl gezmiye devam etmif, A,.. 
M. Mupnof, ene iki pceyi misafir [ Lütfen sayfayı çeviriniz ] 

Mustafa Kemali bir gören 
bir daha unutmaz •• 

Bulgar çiftçi fırkasının umumi katibi 
ihtisaslannı anlahyor 

lstaabul, 7 (A.A) - Bulgar Çiçtçi. kardeşleri) kelimesini inal~ NI• 
fırtuı küibi umumisi ve 'Bulgar he- çin? Çünkti miinasebetler 1Udır k\ 
yeti erkinmdan M. Verguile Dimoff, iki millet birbirine kaqı gaftt tahil 
Bulgaristana avdet için hareket eder- olarak sevgi ve sanı hialerile mite • 
ken Anadolu Ajansı muharririne şu hassisUr. Bu sebeplerden dolay:rclıı 
beyanatta bulunmuştur: ki, münasebahmızda sulhtin miıhaf .. 

"Çiçftçi fırkası milll bir teşekkülıo zasım ve dostluğun takviyesini hedef 
dür. Gayesi, yalnız memleket dahilin-
de kendi halkının refahını, saadetiniı=====[=L=üt=fc=n=s=ay=f=ay=ı =ç=ev=irin·· .ız•] __ _ 
temin değil, aynı zamanda beyııelmi· 
Jel sahada da Bulgaristanın vaziyeti• 
Di JSlaha ve tarsine çalışmaktır. Çüt. 

Berlinden 
Istanbula ! .. çi hareketinin başlıca umdelerinden 

biri, prek dahiltle içtimai sulhün, ge
rek beynelmilel alemde siyasi sulhün 
teminidir. Daha harpten çok evvel, 
bizim liderimiz müteveffa Stambulis-

Alman kadın tana• 
reci şehrimizde 

ki söylemifti ki; milletler ve bilhassa 
Balkan memleketleri emniyet ve re. 
fah içinde y&flyabilmek için, sulhti 
temin etmeleri lazımdır. Harplerden 
pek ziyade matazarnr olan Bulgar 
millet( - ki çok kıymetli arazi ve un
surlannı kaybetti - bu yüzden bir 
çok zarar ve f eltketlere uğramış ol• · 
mMma rağmen siyasetini bir kttikam 
aiyaaeti teklinde tanzim etmemiştir. 
Büüia, diier milletlerle sulh ve iyi 
mflnaaebat milli emel halindedir. Bu 
arzwnz, bozganculuk suretinde te-
11\kki edil~lidir. Zira Bulgarista
run en btiyiik ve en kuvvetH fırkUI 
olan Çiftçi fırk881 vatanını sever, mil• 
Jetini aever ve kendisini başka millet. 
lerin hak ve menfaatlerine hörmet 
ettiii gibi kendi hak ve menfaatleri· 
ne de hörmet edilmainl ister. 

Toprak kard•tl•rl 
"K. Muf&llol. nutkunda (~L_rak 

11111. Elll ........ 
LYazaa 1 tiKI ~), 
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TİCARET 
Vf İKTİSAT HAYATI 

:!Eı::ı Son Telgrallar ._ ______ .... __________________ _ 
Dahiliye Vekili An

karaya dönüyor Yunan hükiimeti ınal" 
buat kanununu şiddet 

lngiliz lirası yeniden düşmiye başladı 
Liman 

Londra, 7 (A.A) - Esham borsası 
sayrftn'. İngiliz lirasının ric'at hare
keti artmıştır. Paris üzerine kambi· 
yo, 83 fta.nktır. New-York üzerine 
3.26 dolardır. 

Konya, 7 (A.A.) - Tetkik se
yahatinden avdet etmekte olan 
Dahiliye Vekili Şükrii Kaya bey 
ye maiyetindeki zevat bugün 
Toroa Expreaile saat 12 de 
teba imizden ıeçmif, istasyonda 
Vali, Kolordu kumandanı Te Yi
liyet erkAnı tarafından istikbal 
ve tetyi edilmistir. · 

lendirecek 

Mallyecllerin teknik ve siyasi kay
gılarmr gösteren İngiliz lirası l\lerke· 
d ATrUpa banlmlannın para çekmele· 
rlnden Te daha da rekrneleri ihtima · 
Jinden müteessir ol~aktadır. 

latanbul borsasında 
İngiliz lirası dün kamhiyo horsa· 

tmda gene diipnUştür. Dün sabah 
691.75 kuruşta açılan İngiliz 693.:> ku
rup kadar çıkmış ve tekrar düşmiye 
bqlıyarak 692,50 kuruşta kapanmış
tır. 

Borsada dünkü muamele miktan 
4,000 Sterlin, 8,500 dolar, 5,000 mark, 
%.5,000 norin, 140,000 liret, 10,000 Is • 
•içre frangı ve 6,170,000 Fransız fran• 
~dan tbarettfr. 

Altın fıatı 

Bir k~ gündenberi altın flatların
da bir yükselme görülmiye başlamış· 
tı. Fakat dün gene düşmiye başln. 
mrşttr. Dün borsa harici altın 960 
kunışa almmış ve 962 kuruşa satıl • 
mışttr. 

Dün görüştüğilmüz salahiyettar 
bir zat, altm fiatlannın yükselmesi 
hakk1nda bize demiştir ki: 

"- Altın fiatının normal kıymeti 
930 kuru~tur. 930 kuruştan yukan 
olan ffatlar gnyn tabiidir. Binaen· 
aleyh gayrı tabii bir tereffuun de • 

gofya ve Sultanahmet camilerini zi • 
yaret etmiştir. Mi afirler Çarşıka • 
p191ndaki :ı<ebapçıda öğle yemeğini ye
dOcten sonra Asan atika müzesini. 
Topkapı saraymı ve carşıyı, Sandal 
bedestenini gezmişler. çar')ıda geç 
•akte kadar kalarak bazı mübayaatta 
bulunmu lar ve oradan doğru lrke
eı l!rtasyonuna gelmişlerdir . . 

TOrk ve Bulgar bayraklarile süs· 
lenen istasyonda bir müfreze polis 
yer alnwştı. Teşyi merasiminde bulun
mak Uzere vali Muhittin, polis mii • 
dtirli AH Rıza, Sofya sefirimiz Tev
fik Kamil beyler, merkez kumandanı, 
Bulgar sefiri M. Pavlof, Bulgar ko · 
lonislne ınensup zevat, Bulgar eksar
ht BorftıJ, şehrimizdeki Bulgar talebe
lefi ve kalabalık bir halk istasyona 
selmişlerdi. 

M. Muşanof, teşyie gelenlerin hep-
8'nln ayn ayn eJlerini sıkarak veda• 
)8fnu§, TUtk matbuat mtimessillel".İle 
ftd:alqrrke.n (AlJaha 1smarladık, 
Sofyada görüşelim) demiştir. 

M. Muşanof trene geçtikten sonra 
pencereden teşyie gelenlerle görüş • 
lli1f, tren hareket ederiren Türkçe (Al· 
laha 1811lllr1adrk) sözlerile halkr ..,e • 
Umla.mış, şiddetle alkışlanmışbr. 

Bulgar başvekiline Türle hududu -
na kadar hUktlmetimiz namma pro • 
tokol umum müdür mua,·ini Kudret 
ft hariciye hususi kaleminden Hauf 
beyler refakat etmektedirler. 
a., Vekllln Yakıt,, a beyanata 

Bulgar ba~ekilinin Ankarayı zi • 
yerel{ ve oradaki temnslan münase. 
bett~e Yugosla\· ve bazı Fransız gaze-

ittihaz eden yeni bir de\ir açılmıştır., 
Bu &eyahat, bu yeni Ye mes'ut deYrin 
baflanp:ıdır. 

Ankara 
•Ankarayı Uk defa temaşa ettiğim 

ve o ll!l8lZ yerlerde böyle muazzam bir 
fehr.in yükselm~ olduğunu gördiiğüm 
vakit, eski Yunan itikadınca Venüsün 
lflgihant denizden yükselişi hatırıma 
geldi. Ankara, yeni Türldyenin sem• 
boJUdUr. Şllpheeiz daha yapılacak 
~ teYler vardır. Ancak, Ankarayı 
prea bizim gibf ecnebiler, kani o]ur
Jar Jd, yeni Türkiye daimi surette 
yllmelmekte ve günden güne daha 
111,ade reeuet keebetmektedir. Hir 
gln geleeegtir ki, - o gün uzak de· 
fildir - Asyanın başlangıcı noktasın• 
da yeni bir Türle medeniyeti tecelli 
edecektir. Fakat, insanın Ankaradan 
daha cok ınuan dikkatini celbeden 

vamlı olmasına da imkAn yoktur.,. 
Liman •lrketlnde 

~~~~~~---~~~~-........ ll1f 
doğru olduRuna dair ya '::tel' 
yahut lktiaat naz11ıarıoı ya b~ 
ihracat bankası mOdOrd ti~ 
müeyyet tezkeresini P 

Uman şirketi. varidatı azaldığın· 
dan, varidatla masraf arasmda mu -
vazene temltti için bazı tedbirler al• 
mak mecburiyetinde kalmıştır. Şir • 
ket bu vaziyet karşısında memurla- Yeni kontenjan lfste
rından bazılannı çıkarmaktansa ma. 
a,ıarını indirmeyi daha muvafık bul- si vekiller heyetinde 

Atina, ( Hususi ) - Yunan 
Başvekili M. Venize1os, iki ay ev
vel çıkartılan yeni matbuat ka· 
nununu tadil etmek için meclis 
meb'usana bir Jayıha vermek ni
yetindedir. Ahiren Yunan para· 
smı düşürecek havadisler yazdık· 
ları cihetle, hükumet tarafından 
mahkemeye verilmiş olan alh 
gazete müdüriyetinin beraet ka
zanması, Yunan baş vekilini ka
nunun bu baptaki maddelerini 
şiddetlendirecek tadilat yapmı· 
ya sevk ediyor. 

muş ve memurlarınm maaşlannı ya- Ankara, 7 (Vakıt) - Uç ay
nya indirmiştir. Maaşlann- diğer lık kontenjan listesini vekiller 
nısfı da yirmi beş gün hesabile· yev • heyeti yarın tetkike başhyacak· 
miye olarak verilecektir. Yevmiye • 
lcre cumalar, tatil günleri ve memur- hr. 
'fann çalışmadığı günler dahil edilmi· 
yecekür. Şirket istedifi zaman da 
memurlarını çalrştımuyacaktır. 

Adll a. geldl 
Maliye Vekaleti tarafından vaki 

olan davet ilıerine geçen gün Anka• 
raya giden borsa komiseri ve maliye 
teftiş heyeti reisi Adil bey, dün An -
karadan dönmüştür. 
Nakıt l"erl "'DdUrU Sım B. 

lzmlre gidiyor 
Maliye Vekaleti nakit işleri mü -

dilril Sırn beyin tetkikat için şehri-
mize hareket ettiği yazıJmıftı. 

Dün kendlsile görüşen bir muhar• 
ririmize Sırn bey seyahati hakkında 
şunlan söylemiştir: 

"- Vekilete ait bazı işleri" tetkiki 
için l:ıınire gkliyorum. lzmire gitmek 
üzere Istanbul yolunu terdh ettiğim
den buraya uğradım. Yoksa bazı ga
zetelerin yazdıkları gibi buraya geli
şim bir tetkikatla alakadar değildir.,, 

telerinde yapılan neşriyattan bahset• 
mi~ ve bir 'J'iirk - Bulgar - Yunan 
ittifakı müsellesi teşldl edilmesi ihti
malinin ileriye Sifiildl\,iHiny ı;a:muş
tık. 

.M Muşanof'tan dün bu mevzu 
iizerincle (Yakıt) için izahat · rica et• 
tik. Uo t Bulgar milletinin başYekili, 
rlcamızr is'af ederek gazetemize ~u 
beyanatta bulundu: 

- Yazıldığı ve söylendiği veçhile 
bir ittifakı miiselles yapılmadığı gibi 
hatta bu, me\'ZUU bahis bile edilmitı 
cleğildir. 

Seyahatimden takip ettiğim gaye 
ve maksat cnelce de söylediğim gibi 
Türkiye ile aramızdaki dostluğu bil' 
kat daha tak\'iye edecek esasları Türk 
ricalile birlikte hazırlamaktı. iki 
memleketi alakadar eden, hakikatte 
çok ehemmiyetsiz ,.e tali, fakat müna
sebatımızın tam bir surette ;inkişafı 

Adanada kadın ytl
zttnden bir cinayet 

Adana 7 ( Vakıt ) - Seyahat
ten dönen Memet isminde bir 
tahıı, zevcesi Zeynebi tabanca 
ile vurar~k öldUrmüt ve kaç
mııtır. Hadiıenin sebebi, Meme
din sözlerine gC>re zevcesinin bir 
başkaıuyla Sf"vitmesidir. 

Belçika hariciye 
nazırı 

Londra, 7 (A.A.) - Belçika 
hariciye nazırı M. Hymans bu
raya vasıl olmuştur. Mumaileyh, 
bugün öğleden sonra Avam ka· 
marasıoda Sin John • Simon'la 
g<Srllşecek ve akıam yemeğini o
nunla beraber yiyecektir. M. Hy
mans sah veya çarşamba gllnil 
Brüksele dönecektir. 

Aç insan kafileleri 
Vaşington, 7 (A.A) - Ame

ril,amn her tarafından gelmiı o
lan 1600 "açlık yilrüyücüsU,, 
kamyonlarla buraya gelmişler ve 
polisin dürüstane muamele ede· 
cek yerde kendilerini şehir da· 
bilinde dostane bir tarzda kar
tılamakta olduğunu hayretle gör
müşlerdir. 

"Açlık yürüyücüleri,, sıcak ye
mek yemişler ve emirlerine ya
taklar hazırlanmıştır. Polisin da
ha ne kadar nman bu misafir· 
perverlik hissiyatına göstermekte 
devam edeceği meçhuldür. 

M. Venizelos kanunda yapıla· 
bilmesi tasavur edilen bu tadilat 
kakkında fik,ini soran gaıeteci
lere şu sözleri söylemiştir : 

- Matbuat kanununda ya
pılacak tadilat mucebince milli 
para hakkında esassız bir haber 
neıreden gazetenin tatbikattan 
kurtulmak için ver•len davadisin 

300 ielei 
ÇI nı-,Japon harbi 
devam ediyor 

Londra, 7 (A.A) - Mukden· 
den Royter ajansına bildiriliY,or: 

Japon tahyareleri, Mukde· 
nin cenubu garbisinde kiin Kung 
Vai-Fou ve Hsin-Min· Tun yakı
nında Vin - Fing - Uaideki Çinli 
haydut çe1ete:ı:ı~ "'bo~b~rdıman 
etmiştir • Çinlilerden takriben 
300 kişinin telef olmuş olduğu 
söylenmektedir. 

Mukdenin şimalinde Tchang
Touda Çin eşkiyasile bir muha· 
bere vukua gelmiı olduğu haber 
verilmektedir. 
Çlnlller mUdafaa edecekler 

Tokyo. 7 ( A.A) - Mukdcn
den· Rengo ajansına gelen bir 
telgrafnamede Çinlilerin Kintcbe
ouda ve Pekin ile Tien • Tsin 
arasındaki sevkulcen noktala
rında yeni müdafaa tertibatı al
makta olduld.Rtını bil~irmektedir. 

ıiçin kat'i surette halli icap eden bazı==============! 
meseleler vardı. Mesela, Balkan har• adamlar çıkar ve milletinin dü miiş BeJgratta ltalya 

aleyhine nüuayiş 
Belgrat 7 ( A.A. ) - Darül

fünun gençleri ;Goritza sabık baş 
piskoposu monsinyör Sedefin 
hatırasını taz.iz için bir nümayiı 
tertip etmiştir. Tezahurat ltalya 
aleyhtarlığı mahiyyetini aldığın· 
dan polis nllmayişçiler~ dağıtmış-

bini müteakip Türkiyeden Bulgaris. olan bayrağını eline alarak onu seH't
uma veya Dulgaristandan Türkiyeye mete çıkarır. Bu nadir adamlardan 
hicret eden Türk ,.e Bulgarların her biri de Gazi Mustafa Kemaldir. 'fürk 
dki hükumetle bazı em tak meseleleri miJJetinin en miişkül bir anında dev· 
,·ardı. Bunlarm ımuhakkak 
halli icap ediyordu. 

surette 

Anknrada bunların halli ~ıtreleri 
de tesbit edildi. Bu işlerle meşgul ol
mak iizcre iki komisyon teşekkül ede• 
cek \'C birj Türldyede n Bulgar se · 
filinin riyasetinde, diğeri Bulgaıis • 
tanda ,.e Türkiye sefirinin riyasetin
de ~.alışarak zaten ehemmiyet.c;iz ola'n 
bu meseleleri tetkik ve çok kısa bir 
zamanda intaç ed~ektir. ,. 

şey, yeni Türk.iyeyi kuran deYlet a • 
damları dır. 

Yeni TUrklyeyl kuranlar 
"Büyiik devlet adammm '\-Ücude 

getirdiği eseri bir ıkaç söz içinde iza· 
ha kalkışmak gü~tür. Onun kurdu• 
ğu bina, efsane gibi yalnız Türk mil• 
Jetinin tarihinde değil, J>ütün beşeri· 
yetin dalgalı tarihinde sarsılmaz bir 
abide olarak kalacaktır. Sözlerim, 
yeni Türkiye dev1eti:nin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine aittir. 
Yirminci asırda gele~ek nesiJlere yol 
gösteren, büyük meş•ale olarak beş 
büyük adam gösterilebilir; Mustafa 
Kemal, Mussoliru, Lenin, Vilson 
Stambuliski. Bunlar, beşeriyet deha
sının makesleridir. Milletlerin bir 
hassası nrdır ki, o da, daimi olmak· 
tır. Müı;klilat, felaket ve in-kıraz za • 
manla.ruıda milletler ar;uoıDda bürik 

rilmiş olan Tiirk bayrağmı yerden 
ikaldıTdı n yükseltti. Mustafa Kemal 
öyle bir şahsiyettir ki, onu bir dcf a 
göreni.er artık unutmazlar. Yüıii bir 
fatihin yüzüdür. Çehresi, sanki tunç• 
tan oyulmuş gibidir. Göğsü geniş, 

kaşlar sert ve sık, gözleri parlak ve tır. 

nafiz, balaşı insanı derhal te5hir ede- -;::===========;-
cek KU\"\'etli bir cazibe taşıyor. Sonra, 1 Hava ileminde 
gayet insani ve tatlı bir tebessümle -----------
gülüyor. Onun büyüklüğü yalnız de\·· Bir muvaffakiyet 
Jet adamı, yalnız inkılapçı olmasında 
değil, aynı zamanda büyük bir adam Burget 7 - Madagascardan 
olmasındadır. Bulgarlaııın ona karın gelen tayyareci Gaulette ve Sa-.. 
duydukları hayranlık o kadar büyük· Jel bu sabah 4,20 de buraya 
tür ki, kendisi dahi bize karşı muhab- gelerek yere indiler. 
betle miiteh888lstir. Bir Tayyareci öldU 

Yeni Tüı.idyenin ikinci l>üyiik si. Bangkok 7 tA. A.) - Felemenk 
ması, şüphesiz ki, ismet P~c;adır. o, posta servisine mensup bir Tay· 
Mustafa Kemalin büyük fikirlerini yare, dün havanalacağı esnada 
tatbik ve !icra sahasına koyan adam • düşmiiştür. (kisi yolcu olan beş 
dır. Kentlisi, büyük e\•safa maliktir. Avrupalı telef olmuştur. 
ve Türk Alicenap lığının ve insanlığı. 

f Lefebre, Hellopolls'te 
nın timsalidir. Onu görenlerin, cazi "[ Kahire, 7 ( A.A. ) _ Meşhur 
besine kap:lmamalan kabil değildir. 
Kendisi bUyük bir devlet adamınml Tayyareci Lefebre , saat 10 da 
politik sistemini, vasıflarını ve kalbi·! Halyopoli'de karaya inmişti. Mu
ni taşımakta ve bunun içindir ki, bü_f maileyh . hema1;1 Vadilhalfa'ya 
tün siyasetinde muvaffak olmakta-! mütaveccıhen havalanmıştır. 
dır. Onun P.llnde bir Türkh:e emin Bojorkwal yolda 
olabilir. Türıkiye refah ve sa~detini ve1j Casablanca, 7 ( A. A.) - Is· 
iatikbaliDi emiD ellere vermiştir.,. kandioavya tayyarecilerinden Eo· 

lazımdır. ~ 
Asılsıi havadiste kaıt ~ 

aranması bunu yazana " ·~ 
olan cezayı ıiddetlendı ll'r 
matuf olacaktır. Millt pır•~ 
kında esa!sız havadis af dflÔ 
cek gazetelere verilecek ~ ~t 
cezalar arasında gazetele~IJtl' 
patılması veya tatili ta~ı ~bİ et 
nın zabıt Ye müsaderesı l'b~ 
zalar bulunacakhr. Yuna~ 
metinin milli parayı dO ~~ 
havadis neşrettiklerindeD ,, 
aleyhlerine dava açbğı al~,tf 
halif gazete mildfirOoilD ~fit 
kemesi beraetle neticeleO~ 

Muhalif gazeteler bu ·ddlil 
karanm, M. Veniıilosa f 1 fi 
hücum etmek için bir ıebeP 
sile ittihaz ~vl emi!';ferdir. 

Sulh mükafab 
Sabık kaysere 
verilmeli imiş! ı,,d 
Berlin, 7 (A.A) - Hugeo, 

matbuatile yakında~ teoadl J>'.. 
Münchener • Augaburger .. .;, 
Zeitung, Nobel sulh mokalt~ 
ikinci Vilhelme Terilebil""~ 
yazmaktadır. BeklenilnıiytO / 
te'klif şu suretle makul ve iO 

gösterilme.idedir. , _ jhJfl' 
Bu mükafat, vaktile Jjef~ ;-: 

Suttner ismini taııyan 11IJ -_,;,. 
sine,, verilmiı, fakat harı,.~ 
olmamış idi, bu mükAfıt oJf 
bir takım nazırlara ve tO~ tit ~ 
rak Stresmanına verilOIİl~ı 
bunların hepsi de gençükl tf 
birer arazi ilhakı taraft'~ 
militarist idiler, ancak /1.. 
ve melekeleri d09tnğO, tel' ;( 
leri geldiği zaman ıulh ~' 
gandası yapmıya bati•#.~ 
Şimdi mükAfat gene • ~t 
kaldı, eğer dünyada bir '~ 
varsa bu mükafat, bir ~9(1' 
asır dünyada sulhu henı d~bİ / 
1904 ve 1911 seneleri 11 

1~ 
him dakikalarda mubafoı• i;' 
olan ikinci Vilhlme vr~ 

Suriye i'-ıratl•~ ..... ,,. 
Sabık Hldlv Abba• 1 

paşanın gltlrllnt8 • ,ıJI 
mevzuubahl• kıt~· 

Suriyede Frarun:dar ~ 
ilin ettikleri takdirde. ";'P'.;. 
sabak Hıdiv Abbas Hıl~,ol" 
nın gilirilmesi mevıuu b• ;_ 
tadır. ~ :..ı 

Suriye feyka'lde kuDI fjJ:_ 
T onso Mısırdan geçerk;

0 ,_o~ 
F uat'le görüşmüştür. :.,,o ~ 
katta Abbas Hilrni p•f re ,,,. 

rallıq-ı meselesinin moıak;ir· .,ı 
leceği tahmin edilmekte 11~~ 
Abbas Hllml paşa11U' 5'~ıf 

Ankara, 7 ( Vakıt ) .- t'~ 
Hidiv Abbas Hilmi p•f'k•'dJ 
reisi Kizım paşayı 1118 d• il 
ziyaret etti, Kizırn paş• .,- / 
z .yaret eyledi. ~ 

"'j~;k;~ı,-~f.k"b;;t.;;.;ı -~ 
sile Stockholm - Monro;il' ,,
ni icra etmektedir. lt'b't 
l 1 ,25 de Barcolone ye ,; 

Casablanca 'ya gelmi~tir· t'' 
Tayyareci, Dakar • 

taaa v vurund adır. 
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fl aczf zşfış 
Neler 

ı~ __ o_ı_a __ ı_a __ B_a_b_e_r_ıe_r_ı __ ~I' 

istiyor? 
k0~~\is nıüftisi Mescidi a.Mamn de· 
~ içinde yeni bir oyuna başlıyor. 
~Qb Muhamet Elendi sahnede. .. Hacı 

Adliyede: 

Bardaki kıza he-
• 

roın veren 
Arnavut Süleyman 

tevkif edildi lia arnnıet Efendi ne istiyor? 
'ti er Muhammet Efendi İslam şeri- "Papağan,, Barında çalışan 
ttı,laarnına dünyanın her tarafından Matmazel Sofyaya Arnavut 
'Ce]( ~üslüman1ara bir hacı yağı Süleyman iaminde birisinin He-
3't' §er't şerif fikirlerini sürmek isti- roin vermek suretile, zehirlen· 
~lıı~cı Muhammet Efendi hilafet mekle neticelenen hadiseye se· 
L.~-~·esınden bahsediyor. Hacı Mu- b ld k 
~et Efendi minarelerinde beş va ep o uğu no tasından tahki-
~ ~n okunan memleketlere kamış kat yapıldığı yuılmıştı. Arnavut 
'ertaıııi isten ypıJmış mürekkebea ba· Süleyman, dün tevkif edilmittir. 
tt11d ~tıra yazdığı nameleri sailerle uH.cıvet,, ın bereetl istenildi 
lf erıyor. . «Hacıvatı. mizah gazetesi aley-

lşJ~ ~ .Muhammet Efendi neden din bine geçende "martaTal, göz bo
l>i tiltden, din siyasetinden bahseder. 
~~ .. ııacı Muhammet Efendi bu işte yamak için!,. serlevhalı bir yazı 
tr~~termeliktir. Hacı Muhammet ile halkı kanunlara karşı gelme
~ ~e rol nren siyaset reji5Örleri ye tahrik edici neşriyatta bulun
~"1 ız. Onlan dinleyiniz, o zaman duduğu noktasından dava açıl
,,~ ~tıhammet Efendinin cephesi mıştı. 
IQ., daki haçlar gözümüze çarpacak- Istanbul Uçüncü ceza mabke· 

~~~~.siyasetine, şeriate dönmek için mesinde dün muhakeme başla-
4a\' ıınıan memleketlerine yapılan bu mış, müddeiumumilikçe beraet 
l et: istenilmiştir. Muhakeme karar 
~ - Mahiyeti itibarile, için başka güne bırakılmışhr. 

fttı - ~eticeleri itibarile ayn, ayn Bir tehdit meselesi 
~tdir, Galatada Hasanla Despinayı 

lııııı hiyeti itibarile Kudüs müftisinin tehdit etmekten maznun olarak 
~ aınak istediği kongre bir Müslü-
~: ba.reketi olmaktan ziyade bir em· çolak Hayrı, kasap Abdullah, 

{ahst hareketidir. Hasan ve Arif Ef. lerin muba-
~I ~ ~peryali!'t, büyük müstemleke kemelerine dün [stanbul ikinci 
tiıı· hı olan devletlerin müstemlekelr· leıa mahkemesinde başlanacakb. 
li ~dare için kurdukları en kuvvet- Arif gelmediğinden, getirilmesi 
~ft hs onları sıkıdan, sık-ıya şer'i şe- için muhakeme kalmıştır. 
' ai?;Jamak olmuştur. Bu bugünkü 
Ş le değildir. 130,000 liralık bir dava 

~dal'\ ınemleketlerinde müstemleke· Büyük harp zamanında teşkil 
~~ Yan müstemlekelerde, empri- edilen "Türk dostluk şir~eti,, aley
Ca}' devletler daima din siyasetine hine defterdarlık tarafandan yüz 
~atak yaşıyabilmişlerdir. otuz bin liralık bir dava açılmış· 
~ ~'llus, Cezayir, Fas, Fransaya, 
~ıstan ve Arabistan lngiltereye tır. Dava, mahkemece tetkik 
İig ~ hir din siyaseti ile bağhdırr, safhasındadır. 
~ 1ı.ıınan olmıyan müstemlekeler de Baro lctlmeı kaldı 
'\~tıerı, kendi din siyasetleri1e müs· Istanbul barosunda dün sene-

~e~~:~ye bağhdır. lik içtima yapılacak, bütçe 

t~lln için! mesele~i görüşülecekti. Ekseriyet 
~\i liat devletleri, daima maddeden, olmadıgından, celse açılamamış
~) ~atten, müspetten uzak insanları tır. Yirmi bir kanunuevvelde 
~~1~ız gazebi iJahiden siyanet için ah toplanılacaktır. 
'< tenıin için çalışmı~tıır. Bütün (Te ........................................... :········· ...... . 
~~t~ devletlerin, Teokrat tarzlarrn imperiya1ist ~~mleketlerdır.H.ele son 
~ efı hudur. Halbuki müsbet düşü· zamanlarda dunya buhranları! sarsı• 
~ ' ll'ıaddev· istismar icin hakikate lan memleketler, bilhassa kurtulmak 
«ı~aıı, haki~ate vasıl ol~ak için mad için mücadele ederek dövüşmiye ha
~ d 0llardan giden de,·let müessese le• zırlanan memleketleri af yonhyacak 
~t~tlıat yepyeni bir kuvnt olarak tk bir çare vardır. Müstemleke halk1-
\f .. ana cıkmaktadır. na: 

~al'~ bet ilme inanan bir camia ne se "- Ey ahali siz ahretinizi karta-
~ i~ rı~ de arzi bir istismara kendini nn,, diyebiJmektir, Nitekim Hindi~ 
l~l'a g"orür. Nitekim c;ema,·i saltanat tan bu davada kazanılmıştır, Şimdi de 
it.Ilı) L )'an edenler dünyadaki müs· İslam dünyası için ayni şekilde emni
~eı t'keciJere de a ... •ni !'<'kilde isvan et yet tertibatı alınmak isteniyor. 

il ()• J • • 

. lı ır. hnpryalizm bunu cok iyj bi- Hacı M~lta~~.et Efendin~~ K~düs-
ııı lltı11n için müsbl't ilme inanan, te açmak ıstedıgı kongre musta.l<ıl ls
a ltıefkuresine yürüyen modern ce- lam vatandaşlı devletleri şiddetle a -

!ıııd llların nıü;:;femleke milletleri ara · lakadar eder. Ve nitekim bu Kudüs 
~~> a Yayılmasına asla müsaade et- oyununun nerden idare edildiğini bi-
1 ı~ . len hüktlmetler dahili siyasetleri i~in 

1ıı~1 ltere Hindistnna }alnrz silah, bir müdahale vesileSj veren bu kong• 
~~ U a değil, mil"het ilmi de. miisbet reye iştirak etmiyeceklerdir. Müsta· 
1 ~dllceyi de sokmurnr. İngilizlerin kil millet o1mıya başhyan memleket
~ ~ e Olan ilim miie.~seselerinin Hin- lerde Hacı Muhammet Efendinin sesi 
~d~a. neler verdiği meydandadır. vakitsiz ezan okuyan müezzin tesirini 

t ~tı1· tandaki Jngi]i;ı: koltejleri nasıl bile yapmadan şehirlerin kapılarında 
e~ lılUne,•-rer yetistirir, bunu bll· yığıldı kald~-
~11\~~lınnmıştır. Binaenaleyh bu kongrenin müsbet 

1la tıyaJiımin en sinsi siyaseti da- bir netice elde etmesine imkan yok
l ı ;~ta şeriat hami~i olmaSYdır. tur. 

dai Ustemleke memleketlerde şeri• Bu kongrenin muvaffakıyetsizJiği 
· ltla enıpcrriynlizmi yardımcısı· şark dünyasmm yeni hayata girişi 

111.ı~qtıku itibarile yerinde saymadtğını gösteren 
~'Ya. i . emperyalizm müstemlekr· bir hadi~e olacaktır. 
ı.ba~ l>tıdai maddeler tarlası yahut Hacı Muhammet Efendi başından 

~r~l{llt ':Yeri bırakmak ister. büyük işlere karışıp devletlerin dahi-
' l'ı\lll!J l'\taveray1 Hint adalarında, li siyasetini, dahili bir siyaset sahibi 
~«a lJa rı: Asyamn şurasında bura- olmıyan FiHstinde karıştırmak istiye
\l~t' hı hukuk namına saltanat sü ceğine Filistinde dünyanın her tara• 
!ıı.~~~Periyalizmin birer maşasm- fmdan yardım gören Siyonist tehlike-

~uıı lht~ ~r şey değildirler. sine karşı Filistindeki ehli islamı kur-
t) li ~i .'lalin den sonra Tiirkiyenin tarmanın çaresine baksın! 

tı.: la "t' ·ı · · 1 · · h H ·· b" d h h t k t' \. ~ar "' ı ı e ımperıya ızmın am er gun ıraz a a aya uvve ı· 

l\lttıı St karşıyadır. ni kaybeden hemcinslerini Siyonist 
~~ ~I~ ~t •.evket Paş:ı vak'asında tehlikesine karşı korusun mutlaka in-

4\"t laris, )tenem<>n vak'asmda dallah bir iş yapmak istiyorsa! 
\ L l'l)s \'ardır. Şeriııte dönmek Anladrn mı Hacı Fış, fış! 

qer "k' l 1 ı hareketin yardım~rsı SADR ETEM 

Limanda 

Bir istimbot 
hattı 

Dün limanda bir kaza olmuş. 
Seyriıefainin sana romokörlerile 
Şirketihayriyeye ait işgüzar is
timbotu 3 numarala şamandıra

nm yanında çarpışmışlardır. 
Çarpışma neticesinde lşgüıar 

istimbotu su alarak batmıya baş· 
lamıf, bu vaziyet karşısında Se· 
fa romorl<örü batan istimbottaki 
mürettebatı aldıktan ıonra Işgü
zarı çekerek rıhtıma getirmiş 
fakat istimbot burada batmıttır. 
Çarpışma hakkında tahkikat ya
pılmaktad1r. 

Haliç doluyor! 
Halicin birçok yerlerinin, öte· 

denberi sığ olduğu ve bu yüz
den seyrüsefer hususunda pek 
çok güçlük çekildiği malumdur. 

Fakat senelerdenberi temizlen
miyeo Haliç, son günlerde pek 
fazla dolmuştur. Bunun en mü
him sebebi de Kağıthane ve Ali 
bey derelerinden daimi surette 
Halice akan çamurlardar. Bu 
yüzden Haliç vapurları seferle· 
rinde bir baylı güçlük çekmek
tedirler. Gene aynı sebepten 
vapurlar Halicin birçok yerlerin
de büyük kavisler çizmek mec· 
buriyetinde kalıyorlar. Bundan 
zarar · görenler arasmda Halicin 
iki sahilinde sıralanan fabrika· 
Jar da vardır. Çünkü bu fabri
kalara lazım olan birçok mevad 
deniz yolile rretirilmektedir. 

DUnkU lodos 

Düil sabah limanda kuvvetli 
bir lodos hüküm sürmüş ve bu 
yüzden Kadıköy ve Adalarda 
işli yen vapurlar ilk s~ferlerini 
müşkülatla yapabi!mişlerdir. 

Beıediyede: 

Seyyar sabcllar ane caddeler· 
de duramıyacaklar 

Dini günlerle bayramlarda o. 
güne ait bazı şeyleri satmak 
üzere seyyar satıcıların ana cad
deleri işgal eylediği b'elediye re· 
isliğinin nazarı dikkatini celbet
miştir • Dün kaymakamlıklara 
yapılan bir tamimde her hangi 
zamanda olursa olsun satıcıların 
bu gibi yerleri işgal etmelerine 
katiyen meydan verilmemesi bil· 
dirilmiştir. 
MUstahdemin idaresi dDlerle

rile rekabet ediyor 

Belediye müsbhdemin idaresi, 
müstahdemin idarehaneleri ile 
bilfiil rekabete başlamıştır. Şim· 
diye kadar yalnız müstahdimle· 
r,in tescilile me~gul olan bu şu
be, bundan sonra arzu edenlere 
her nevi işçi de verecektir. Müs
tahdemin şubesı, iş tedariki için 
kendisine müracaat eden işçile
rin bir listesini yapmakta ve ta
liplere bunları tavsiye etmekte· 
dir. 

Gazi köprUsU şartnamesi ay 
başında ilin edilecek 

Gazi köprüsünün şartnameleri 
muhtelif li1anlara tercüme edil
miştir. Bunlar matbaada baatı· 
rılmaktadır. Münakasa şartname
si gerek yerli gerek ecnebi mat. 
buatında bir kanunusanide ilan 
edilecektir. Münakasa ilandan 
altı ay sonradır. 

Ekmok fiatı 
lstanbul belediye riyaaetinden: 

Ki. evvelin 9 ncu çarşamba gü
nünden itibaren ekmek yedi ku
ruş on para ve francala on bir 
buçuk kuruştur. 

Şirketlerde: 

Şark demiryollann 
da ihtilaf mı? 

Mildür, böyle şey 
yoktur, diyor 

Şark demiryolları şirketi ile 
amelesi arasında yeni bir ihtilaf 
dan bahsedilmektedir. Verilen 
malumata göre, amelenin evvelce 
bazı taleplerde bulunduğu ve 
şirketin bunları yapmıya karar 
verdiği taahhiitlerini yerine getir
memif bulunması bu yeni ihtila
fa ıebep olmaktadır. Dün Şark 
demiryolları şirketi direktörü M. 
Paskal'i a bu mesele etrafında 

görüşen arkadaşımıza M. Paskal 
demi9tir }ıi: 

Bugünlerde amele tarafından 
hiç bir müracaat vuku bulmamış
tır. Tekmil amele ile olan ihti
laflar ıaten hal edildiğinden mü· 
racaat içinde bir ıebep yoktur. 
Amelenin evvelce vaki olan talep· 
leri tetkik edilmit, ıayanı kabul 
ve makul olanları kabul edilmit
tir. Vaktile Çerke11 köyünde çı
karılan amele tekrar itlerine git
mişlerdir. Sıhıyye çantalarının 
muntazam bir tekle konulmaaı
na gelince, memurlarının sıhhat
ta bulunması şirketin zaten men· 
faatı icabıdır ve 9irkette amele
nin bu talebini ehemmiyetli bu
larak lbım geleni yapmıştır. 
Amele tirketten kıdem hakkı 
istememiştir. Şirketin bir me'llu
rin nizamnamesi vardır ve onu 
tatbik etmektedir. 

Berlinden 
lstanbula! .. 

Alman kadın Tayya
reci şehrimizde 
Meşhur Alman kadın tayya

recilerinden Mm Elli Beinhorn 
dün bizzat idare ettiği tayyare~ 

sile Berlinden şehrimize gelerek 
saat on beıte Y eşilköyde yere 
inmiştir. 

Tayyareci kadm Berlinden Is
tanbula bir hamlede uçmuştur. 
Buradan .Bağdat, Buşir, Karaşi, 
Sengapur'a ve Bali adalarına 
uçacaktır. 

Mm. Beinhorn uzak şarkta 

bulunan Marga Etzdori isminde
ki biğer bir Alman Tayyareci 
kadına rastgeleceğini ümit et
mektedir. 

Tayyareci kadın dün kendisi
le görüşen gazetecilere demiş
tir ki: 

- Seyyahatimden memnu-
num, çok güzel ıeçti. Yalnız 
Balkanlarda şiddetli rüzgarlarla 
ve yağmurlarla karşılaştığım için 
epeyce sıkıntı çektim. lstanbuldan 
Avusturalyaya kadar uçacağım.,, 

Gayrımubadlllerln 
bonoları 

Gayrı mil badillere verilen bo
noların iş bankası tarafından sa
bn alınmakta olduğu hakkında 
bir şayia çıkmıı ve bazı gayrı 
mübadiller, ellerindeki bonoları 
satmak üıere bankaya müracaat
etmitlerdir. 

Dün bir mubarririmiz it ban
kası müdürü Muammer beyle 
görüımüş ve bu şayianın mahi· 
yeti hakkında malumat istemiş
tir. Muammer bey, bu haberin 
katiyen doğru olmadığını, iş ban
kasının bu bonoları ıabn alma
dığanı ıöylemiıtir 

. . 
G ırL .j·· ş,· İ - --
~·UZEL 

I\edi 
Ve 
Pençesi 

Kendisini tanıdığım ilk günden 
beri kediye karşı derin bir mu· 
habbet beslediğini bildiğim zarif 
bir arkadaş, Serveti fünunda "ke· 
di pençesi,, başlığı altında fıkra· 
lar yazmakta, bir şair dostuna ta· 
kılmakta, arada sırada bizi de tır• 
malamaktadır. 

Bu f ıkraalrm, altı üstüne uymu• 
yor yollu bir iddia serdetmiyece .. 
ğiz. 

Fakat, gariptir ki serlevhadaki 
kedi pençesi beyaz, alttaki kedi 
resmi karadır. 

Zarif dostumuzun "Blact and 
White,, meraklrsı olduğu anla$ılı· 
yor. 

hazznun 
rolii 

İstanbul Sokakları filminde en 
canlı sima Hazımdır, bunu herke. 
böyle söylüyor. Han uşaklığından 
Ayasofya hafızlığına kadar yap• 
tığı rollerin hepsinde muvaffak. 
Hele o Yasın okuyuşu. . • lnıan 
dinlerken: 

- Kırk yıllık çömez misin, .mü
barek! Diyeceği geliyor. 

Ramazan yaklaşıyor. Hazım, 
her Ramazan karagöz oynatırdı. 
Bu filmden sonra işi mukabeleci· 
liğe dökmesi ve cami cami dola,ıp 
pufla minderler üzerinde hatim
ler indirmesi ihtimal dahilinde• 
dir. 

'T o.otu 34Kı 

HJU\li abmer kadınlar 
şubesi çahşmıya 

başladı 
Ankarada Hilaliahmer mer

kezinin hanımlar şubesi tefekkül 
etmiştir. 

Riyasete Meclis reisi Kizım 
paşanın refikası seçil mittir. Ha· 
nımlar şubesi, genç kızları hima· 
ye etmek ve kendilerine iş bul
mak, hastahanelerde pansıman 

yapmak, Göniillü basta bakıcılı
ğı öğretmek, fakir evleri dolaşıp 
annelere çocuk bakımı öğretmek 
yetim çocukları mekte.t'lere yer
leştirmek gibi hayırlı itlerle uğ
raşacak tık. 

S P O R ( 
Belçika takımı 
Isvi~reyi yendi 

Dün Brükselde Belçika ve 
lsviçre takımları karşılaşmışlar 
ve ç'Jk heyecanlı bir maçtan 
sonra Belçikalılar bire karşı iki 
sayı ile galip gelmişlerdir. 

Seyrisefain • Kurtuluş 
Yeni ve muhtelif Spor teşek

küllerimizdcn birisi olan Seyri
sefain takımı, Taksim Stadında 
Kurtuluş birinci takımı ile kar
şılaşmış ve bire karşı iki sayı 

ile galip gelmiştir. Çok kuvvetli 
olan rakibini yenmek muvaffaki· 
yetini gösteren Seyrisefainin 
gençlerini tebrik ederjz, 

ltalyanlar • Pera 
Pazar turnuvasının ilk maçı 

ltalyanlarla Pera takımı ara~ııda 
yapılmıştır. Cidden çok zevkli ve 

heyecanlı ceryan eden maç ne
ticesinde ltalyanlar bire karşı 

üç sayı ile müS3bakayı kazan
mışlardır. 

Kısa haberler 

Nahiye kongreleri - Fı rk anın 
n.ı.hi) e kongrelerine diin başlını l mışnr. 

llk olarak alemdar nahiye kongresi dün 
Halkevin<le fırka idare heyetinden baza 
.zevatın işkirakile t oplanmış \'e ocak 
kongrelerinde tesbit edilmi ş olan halk 
dilediklerini tetkik eylem işir. 
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·Top ve ka" ""-t ne vakit Cilt hastalıkları ce- Millet Meclisinde 

s~ mlyetlnde faaliyet 

d d ld ? Cilt ye zuhreri hastahklar ce- Ik k• ı• • k ... 111J ica e i i. miyeti yeni ıene faaliyetine de- tısat ve 1 ı iŞ an~ 
Yam etmektedir. Dun aktam ge-

Sllrpagop mezarlığı davasında ileriye 
sUrftlen iki nokta! 

On ay evvel, belediye tarafın
du vaz'ıyet edilmit olan Sürpa
pp mezarlığından dolayı Ermeni 
patrikhaneaile belediye arasında 
açılan dava hila bitmemittir. 
Patrikhane buranın metruk me· 
zarlık olmadığını, binaenaleyh 
belediyece vazıyet edilmesinin 
kanunsuz olduğunu iddia etmiıti. 
Belediye de buranın Biyezidi 
Veli vakfmdan olup metrü" bir 
mezarlık olduğunda ısrar etmiş

ti, nihayet mahkeme iki tarafın 
iddiaıından hangiıinin doj'ru ol
dujunun vesaike müsteniden 
tesbiti için bir ehli vukuf teşkil 
etmişti. Ehli vukuf yerinde tel· 
kikatını bitirmit ve ondan sonra 
iki tarafı dinlemiıtir. 

Ermeniler vakfiyede bir tarllfı 
Tophane ve bir tarafı Kiğıthane 
yazılı olduğunu, halbuki Bayezidi 
Veli za:namnda ka~ıdm olmadı-

\ ğuıı, topun bulunmadığını bina· 
enaleyh Kljıtbane ve Tophane 
me•kilerinin g6stertlmit .olmasına 

'nazaran bu Yakfiyenln yanbt ol
duğunu iddia dmiılerdir. 

Belediye de hazinei enaktaki 
vesaiki çıkartarak bunlardan IU
zumlu olanlarının birer suretini 

ehli vukufa vermit ve ayrıca da 
topun Fatih devrinde tarafımız
dan icat edildiği cihetle Topha-

nenin uki bir yer olduğunu, 

Klğıdın da ilk defa Çinliler ta
rafından icadından sonra tarafı-

mızdan kullanılmaya baılandıiını, 
binaenaleyh Kağıthane ve Top· 
hane mevkilerinin Bayezidi Veli 

devrinde bulunabileceğini söyle
miş ve bunu da aynca veıika
larla ispat etmiftir. 

Ehli vukuf kafi raporunu tan
zime başlamı~tır. 

Nütus kanunu tadil edilecek 

Halikanlı aşireti beş 
viliyete yerleştirildi 

-Umum nüfus müdilrlyetirrıln verdiği mahlmat 
·----Halikanlı aşiretini Trakya ve tik tahriridir. Evlilerin, bekirla-

bavalisine yerleştirmekle meşgul rın, okur yazarların, erkeklerin, 
olan ve bir ~aç gündür tehri- kadınların ve sair yekünunu bize 
mizde bulunan umumi iskin ve verilmiştir. Halbu ki kanuni nok· 
nüfus müdürü Akif l:ey dün v;- tadan sicillere müeuir bir tahrir 
}ayete gelerek vali muavini Faz- yapmak lazımdır. Asıl is~enilen 
b beyle görüşmüştür. ferdin hüviyetini tespit ve ika-

Akif bey. nüfus ve iskan iş?e- metgahında tescil etmektir. 
ri hakkında bir muharririmize ıu Kanunu medeninin talep etti-
ıCSzleri söylemiıtir: ği bir noksanımız da pbsi 

.. _ Halikanlı aşiretini beı vi- hal ıicilitına ait kanundur. Ve 
llyete taksim ettik. Şu anda yakında yapılacak, nüfuz kanu· 
btpsde sıcak yuvalarına kavuş· ııu da buna göre tadil edilecektir. 
mut bu!unmaktadırlar, gittikleri Yalnız, bu iki kanunu memur-
köylerde kendiltrıne ayrılan ara· larımııa belletmek için zamana 
zi sürü:müş ve tohumları dahi ·ihtiyaç vardır. Bütr ı nüfuı me· 
ekilmiştir. Evleri de hazır <1larak murlan kurslarda harırlandırıl
iskinlarına tahsis edilmiı, aıiret dıktan sonradsr ki bu kanunlar 
tin tahsil çağında i:ulunan ço- yeni umumi sicille müesıir bir 
cukları peyderpey köy mektep· tahrirle meriyete ıirecektir.,, 
lerine yerleıtirilmektedirler.,, Tasfiye kanununun merlyete 

"Bu senelerde umumi bir nü- girdiği tarihten bu g'6ne kadar 
fus tahriri yapılamıyacaktır. 927 40 hin kadar temlik muamelesi 
\enesiode yapılan tahr:r ista ı is tapuva sevkedilm;ıtir. 

Rekabetin fayda ı ! 
Y edikule yolculan rahat rahat 

gitmiye başladılar .. 

ne toplanılmış ve içtimaa profe- proıiesı·nı· ı·zah etti 
sör T elit B. riyaset etmiıtir. Bu 'ti 
toplantı hakikaten ekseriyetin · ti" ~...-{ 

1 Üst tarafı I inci sayıfamızda 1 mak içln ücretin vazsye • 
ittirakile btiyllk bir faaliyete Amelenin iısiz kalmasına mani ların ıW'eti takdir ve 
sahne olmuftur. olacak abkim konur. Bu suretle t k nl teıpit 

Muhtelif mll•ueselerimize men· amamen anu • .1.JI 
"" it kanunu, emekçiler dediğimiz tir. Bu yol fertlerin _ _... 

ıup mutahauıslar tarafından bir zümrenin hayatı üzerinde det itibarile müsaYabll8 it 
frengi ve cilt haatalıklanna ait refaha doğru müessir olan ahki- yeti götftren bir yolclar· 
olmak ilzere çok nadir gCSrülen mı kanuniyeyi müeyyideler da- nunları bu yol üzerinde ~ 
ve enteresan 16 vaka taktim bilinde vazeder. Diier taraftan tedbirleri ihtiva ederler •• 
edilmiıtir. Bu vakayiden bilbas- ıene hepimizin bildiğimiz veçbile riyetin teessüsilnden berlı~ 
aa Teltt B. tarafından giSıteri· ferdi menfeatler, iradenin muh· riyet hOkumetleri, İf ~ -
len bir villdi Sifilizle Rnıtü tariyeti dediğimiz bir prensibin nın bu gayelerini beni·~ 'I. 
ve Naci beylerin unku rahim blikmüne tabidir. bir gün evvel 0 yola 11 ir1't I 

ınüteaddit defalar teClb .,_ ~ 
Ozerinde 16sterdikleri Şankrı si· Ferdi menfaatler itibarile in- mak teıebbüaünde bulun_..... 
filitik vakası sallbiyettar zevat sanlar karşı kar~ıya geldiklerin- dır. . ~ 
tarafından miloakaıalar yapılmak de ihtiyaçlarından, vaziyetlerin- Hatip, bundan ıonra if ~ 
suretile çok istifadeli geçmittir. den ilham aluak şartlarını ko· nunun en mükemmel ~ir ~ 
Keza Cerlahpaıa hastanesi cilt yarlar. Ve bu şartları kartıhkh çıkabiımesi için Medı• ~ 
•e zUhre•i hattahlclar ıefi Ha- pazarhğa tabi tutarak bir nokta- dan ızhar edilen anuy• ~ 
zım B. tarafından gösterilen Oç sanda ittifak ederler. Hususi muhtelif encümenlerde, ~ 
•ak'a •e bu meyanda bilhassa hayatta, bugünkü iktisadi cemi· de•lette uzun tetkikata ~ 
hen Xeroderma Pirmentosum yette hikim olan prenoip, bir tcıkil etmiş ve bund~_...fl ~ 

iradenin muhtariyeti prensipidir. gecilcmit olduğunu ~· Yaka11 ehemmiyetli ıurette umu- demi•tir ki: rl 
iradenin muhtariyeti, rekabetin .,. 

mi allkayı celbetmiıtir. "Bendeniz vekil ete 
pürüssüz surette tatbik olunma· 

Vak'a taktiminden ıonra yeni ıını istilzam eder. zaman Şurayı devletten il'., 
intihap vesilesile Dr. CeHt Ke- Mustafa Şeref Bey, bu pren· 85 maddelik layihayı ~ 
rim 8. tarafından umumi kltip- sibin tatbik nahası bulunduğu Yüksek Meclisin bir 1D • 'ti 
lik biiroıunun ıeçen senenin devirlerden ve bunun neticesi sinde liyihalann ıenit ~ 
mesai ve hatıratını tebarüz etti· ol uak sanayide görülen inkiıaf- kike istinat ettirilerek k ~ 
ren bir rapor bUllsaaı okunmuş tan bahsderek demiştirki: tevdi edilmek yolunda ~ 
bundan sonra da intihabata ge· .. Sanayi, büyük istihsalde; ti- eden direktiften mlilbed~ 
Çilmit ve yeni riyasete geçen b it kanunlannda bulun .. tJI' 

caret, bUyük maga::?alar ve Ü· mutat olan ahkimı ko)'lll'• 
senenin k'ıymetli mesaiıinin mih- yük bankalarda rok mahdut k ı· ı _.._. .,. liyihanın i ma ıne ça ır· : ~ 
rakını teıkil etmesi ıuretile umu· kimseler elinde serveti tekis6f - .,.....i F evkallde içtimaımı~ _. ,. 
miyet tarafından izhar edilen ettirdi. iradenin muhtariyeti ve da yalnız kaza sigortaıar--~ 
yOkse~ hissiyat ve tezaburat bunun neticesi olarak kredi, men· abklm müstesna olaı-'!,,. ~ 
karıısında riyaaete müttefikan faatler itibarile münasebetlerde diğer bir layihada topla.....-.-' 
profea6r Tellt B.,umumt kitipliğe deletin müdahale etmemesi, içti- Meclisi Aliye arzedilmek,, 
de Cevat Kerim B. intihap edil- mai bayatta tesanüt yerine cidali heyeti vekileye .. ~ tt 

esas olarak ikame etti. ( Bravo d 'b'_,lf/. mittir. ikinci reiı Karakoç B. ol- sesleri ) Yalnız bu esn• a Jlyı tiP' ... 
muıtur. kimülü için diier b~i( (/. irade muhtariyeti, üç nevi ci· ~i,1 

Cemiyet bu ıeneki çay. ziya· dal meydana çıkardı: Biriıi, sa- zuhur etti. Bendeniz e ()IP".ı1 
fetini daha mftkemmel ve bir nayicilerin dahili pazarları ken· nevrede bulunuyordum. ~ 
çok dıntlilerile bir arada yap- dilerine hasretmeleri, harici pa· beynelmilel io bürolU ile • "'1 
maya karar vermittir. fundan zarlarda mabsullhn ıOrillmesi gelindi. Onlar biıim yeOi~ 
baıka bir de kıt balosu iç n tim· noktai nazarında memleketler kanunu ted•in etmekte f~ 
diden bir ko-nite tavin e•mictir. k muza vakıf olunca; "bd'lk P" 

T araaında doğan cidal; i inciai, sızcaya tercllme ettirer' ~· 

1 1111 I 

11111111 

memleket dahilinde büyilk sa- veriniz, bizim aallhiyettaJ' ~ 
nayiin küçük sanayii ezmesi nok- )arımız onun her faalıOI ..,... 
taaından çıkan cidal; üçüncüsü, ederek ıize mütalealarıDI~ 
her türlü esbabı refah ve kud- · 1 d d'J rır er.,, e ı er. ~~ 
reti elde tutan iş yapan sermaye Bendeniz bunu fırta~clll"...) 
tahiplerile iş arayanlar arasında liyıhanın bir suretini ke:.-:, 
çıkan cidal. Bu cidal, it sahiple· verdim. Onlar lcııa bir ,....~ 
ri nzerindeki tesir itibarile çok mlltaleamızı bildirecetil tJI!. 
iyi neticelere vardı. Bunun bu- lardı. Ôyle limit ediyofll 
dutsuz tatbiki neticeıi olarak ay zarfında noktai • 

bildirdiler. Eter heyeti 
maden ocaklarında doğan, büyll• meniz kıt için bir tatil 
yen •• aı-. yani bitim ..,.., Jle&k olana 15 ~ 
.-.. ocak._... l'Çlrea, din- di ..._lllmlld taae......, 
,._. ..._ oea,_• a.nt ~ tatili olacak 
....,_ U.ekçiler ••-- _.. eat .. uyooal eli 
rllcll. BtDniabe ucm oldufu lcin alacacajıau ma11~n 
erkek amele1• tercih edilen Ye llyiha ~bat ~ 
16 ... t plqbnlan lcadıa; çocuk cakbr. Takdim -.~ 
emekçiler tlrllclO. lrlua lliaile biç 91tlba ba iulaab 
allkua olmayaa 1ermaye ulüp- tea ....... ...., ~ 
leri, alabildijiae keacli beni ne- -- i8tiut ettijl ..... 
vilerini i8tilmare le'lke .......... t•Mri. ~ 
lar, &lan ltiaiai mahafan etmek d•lteri it 0-llUdd 
•• prenlİp olarak tnıw.etlllerle te ıetireceti ..... 
uyaflan k~lafbraa eidale Dİ· inkdlpla ...... 
llayet Yermek icl!ı cle•letin mi· DİIDHIDİf Ye oaea 
dabalai zaruri ..a..1&1.an. ima çallfDfbr. Dalit 

Bu mldalaele ;.;=DCle cidal icbadir ki bu C 
'

_.. milli t....at ikame edil- etmiftir. Hak m 
aaata hiçbir Yaldt 

di. Ve İf kanualan ela bu mllda· lu•madıltna emia 
hale eu1111dan ctotdu. DeYletin ederim., 
alklahaleai ikbletta, anettilim Sual ulübi 
pbi, ciclal premlbi yerint teA· (luiir), ialpttaa 
Dit pnllliltini ikame etmek p• • rak it k ......... 
,.... •tuf ..... sibi ~--- pkant ...... ~ 
la da mab•.aell U,at ,... lana bak •• --~ 
, ..... 11 ..... aila.aa ftliJet- ... ,.. eclewjlill 
ler, JaDİ atattlkola u1at ikame Y..t ...... 
._. ...... IW.iW..it 

•ermik iltiJeale, il almalı lltlı• 
kendi ir .... lerlal .... &e.t barak 
.......... ,.,.., it ~tiai. te-
miD eclemesler ............ plaf-



~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!~~=-~~~~~~~~~~==~~~=~~~!l!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!~-!!!!!-~_!!!!..,!!!! 5-VAKIT 8 Kanunuevvel 1931~ 

Kıara evlendi, 
kacıncı defa? 

' 

Bov fakat 

klana Bow herkes tanır; sinemacılık aleminde büyük bir 
.:1ııe~ kazanmııtır. Son gilolerde de Reks Bel isimJi bir aktörle 
"- tlldı. Bu izdi
' ~. rtızel sine-
• Yıldızının ilk 

'-lellİfi değildir. 
ICJ.ı:a Bov, an• 
~i hiç gör
'-ern· • et. ittir. Babası 
,_:endiıint pek 
tGt bOyütmü§
~L knçnk kız
~q kendi ha-
" e kalınca 
t ııithıOn her is· 
td'~ tat 12'İni yapmıı· 

, · Ba luı çıplak 
l'kla sokaklar
~ ltzerdi. ipti· 
d (Muıic- Hail) 
~eıhur bir 
~ t, ıonra 
ita YOlc bir ıine
t~ Yıldızı oldu. 
~ at ırene kU
~ IO ğ On deki 
kQ keyfini ya-
d kız hallerin- CLARA BOW 
~tı& ~az geçmedi. Bütün manasi- ınzıvaya çekilmiye mecbur oldu. 
'tf bır hercaimqrepti. Hayatta Rekı Bil'le burada evlendi. Fa
~- lfı.t namına ne yapmak müm· kat bu hayat her tarafta ve her 
kille hepsini yapmaya kalktı. vak1t birçok dost arasında yaşa-
~etrGn bir lfık değiştirerek va- mıya alı~mış olan artiste pek aiJr 
k geçirdi. Birçok erkekle ni- gelmiş ' ... Yalnızlıktan pek çok 
~111•ndı, evlendi, boşandı. Fakat muztar p. r Klara Bov diyor ki: 
~:rııa artistinin bu hali ahla!{ça "Ben hayatta çok ıztırap çektim. 
~ mutaassıp olan Amerikalı- Hakikaten ızhrap çekmiye de 
'~I\ kendisinden yüz çevirmesini hakketmiştim. Hayat benim için 
~tip oldu. Dostları kendisinden çok güzel oldu. Onun güzelliği 
~ klattılar, ıinema artistini re- niSlletfode delıfi~lerimin cezasını 
~ttli hayatında yalnız bıraktı· çektim. Fakat acaba hakikaten 
~ • Bunun üzerine Klara Bov şe- artık benim bu alemde hiç bir 
~•yatını bırakarak bir çiflikte dostum kalmadı mı ? " 

Q bin lira kazanan 
köpek 

~Geçenlerde koıusunu yapan 
I~ labibi tarafmdan elli lngiJiz 

-. '-•na satılan lngiltereninen 
~lıur tazısının koşu hayatına 
tiJ ~ sureti katiyede nihayet ve· 
~lir. Hayno bundan böyle 

"ıı~ _hat edecek ve ancak da-
~ ·le olarak kullanılacaktır. 

\ '1 köpek son üç sene ıarfm
~ dokuz bin lira kıymetinde 
t~ -k·f d k b ıc_ mu a atın an baş n ir 

61 ç~a kupa kazanmıştır. Girdiği 
--i .0ıudao 46 smda galip gel-

ttır. 

Yeni bir Voronof 
aşısı 

Ingiliz hastanelerinden birinin 
sertabibi fevkalade mühim bir 
keşifte buiunmuştur. Kürrei ar· 
ı.m cenubi kutbunda biten bir 
buğday tohumundan çıkardığı 
yağın iktidarsızlığa karşı Voro
nof aşısının katkat fevkinde mü
ess r olduğunu iki senedenberi 
yaptığı tecrübeler neticesinde 
anlaşılmıştır. Bu yağ Bioloji mü· 
esseses'nde imal ve tedarik edil· 
mektedir. l'acın Voronof devası· 
n9 karşı yeni bir faikiyeti hem 
dahilen hemde haricen fotimal 
edilebilmesindedır. Keşif haberi 
fenciler aleminde fevkalade bir 
merak uyandırmıştır. 

Profesör . Pikardın tetkikleri 
lt1tyons Cosmlgues denilen esrarengiz 

şua nasıl keşfedildi? 

Ptt - 2 -
~ ~ '-lurndur ki gazlar umumiyet· 
~.~'-en elektriği nakil değildir? 
'~a.t (agenta ionisants) deni 
~l ı/ Amillerin tesiri altında 
>~.. ır hale gelirler. Mesela zi· 
l~rha~ı kimyevi teamüller, ra
t...~ tf bazı maddelerin nesret· 
' l" tualar (rayonı ultravi;,let
~'Yonax, rayons gamına, ra -
~it. 'ifa, rayons beta) vasıtasile 
L~· ~ rıakil yapmak mümkün
~ ... gazın elektriği nakil bir 
~!\) t;lıneıi keyfiyetine (İonisa
~ 'd erler ki bu hadise onu le!· 
"'t~.ll atomların inhilalinden 
L. ~·l ır. 
~ 1 h . '-~kıka nasıl güne§ etrafında 

(zerre) ler devrederler ki bunlara 
(electron) namı verilir. UmÜmi-, 
yetle merkezi teşkil eden müsbet 
elektrik zerrclerile etrafında dev 
reden menfi elektrik zerreleri ara 
sında bir müvazene vardır. f aka.t 
bir merkez etrafında devr~den 
(electron) lar hazan o merkeze 
incizap eder, yahut hazan o mer· 
kezden uzaklaşarak onun cazibe
sinden kurtulur. O vakit (atom) 
§eklini değiştirir, (ion) halini ' a· 
lır. Bu da yukarda dediğimiz gi
bi (ionisnnt) denilen bir takım a
millerin tcsirile husule gelir. Bi
naenaleyh herhangi bir gaz kitle· 
si haddi zatında elektriği nakil 
değilken elektriği nakil bir hale 
gelirse, gazın ihtiva ettiği atomlar 
arasında mevcut olan müvazene 

rrırıHllKADINırııı:lmMııOD'Aınn~nı; 
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izdivacın Tehlikeli Bir 
, 

Dönüm 
Nokta~ı 
Evlilere tavsiyemiz 

Gazetemizin (kadın sütunu) kaı;. 
]erinden bir hanımdan bir mektup al
dık; Diğer birçok karilerim iz için ~a
yanı dikkat bir rne\'Zua temas ettiği 
için aynen dercediyoruz: 

"Efendim, ben izdivaç cdrli henüz! 
iiç sene oluyor. Fakat bu kadar kısrı 
bir zaman içinde birçok sukutu lıa • 
gollere uğradım. Çünkü izdivacını • 
dan beklediğim §eyleri bulamadım. 
llununla beraber cı•lcnmezden evvel 
kendimi feı•kaUi.dc bahtiyar olacağım 
zannediyordum!,, 

"Beni böyle aukutu hayale sevke· 
den sebtbi izah edeyim. Evlenmezden 
cvvrl ni§anlım olan genç benim lıer 
arzumu daha kendisine söylemeden 
keıfeder, beni memnun etmek i~in 
bin türlü vesUeler arar ve bulurdu. 
Bana karşı derin bir muhabbet gÖB • 
terirdi. Halbuki sonra çok geçmedL 
manzara değişti. Henüz nişanlıyken 
beni memnun etm.ck için lıer gün ne 
yapacağını bilemiyen kimse evde sert, 
umiro.ne, hakim bir faVUT L'(! vaziyet 
aldı. Demek· ki benim zeccim nişan
lıyken bana tamamen yalan söylü • 
yordu! Kendisinin lraf.:ikf simasını ya. 
[ancı bir ri!Ja perdesi altında gizli· 
yordu.'.,, 

=========================================================~ 

Hem giindelik 
bir rop, hem de 
enfes bir gece 
tuvale2i 

Bu güzel rop, bej renkli 
ıarmoidan yapılmııtar. Gayet 
sade ve bu sadeliği içinde son 

derece fıkbr. Dirsekleri biraz 
geçen . kısa kollarındaki kürk 

parçalarından bqka hiç bir 
stisü yoktur. Uzun beyaz eldi
ven ile kullandırsa zar af eti 
bir kat daha artan bu rop, 
bilhaua ııat bq çayları için 
ta•iiye edilebilecek en kulla-

nıtlı, ucuz Ye tık bir elbi

ıedir. Belden yukardaki kı· 

ıım bir ceket gibidir. Eğer 

bu ceket çıkanlacak olursa 
alttan dekolte bir tuvalet 
çıkmaktadır. 

Binaenaleyh bu elbise, 
hem iiindelik bir rop, 
hem de güzel bir gece 
tuvaletidir. 

"4icbcnimbütün t~sürümbu~~~~~~~~~~~~==~~~~======~~~~~~~~==~ 
darıdır. ftı'crlcn dolayı ben izdiraçta 
böyle aldandım? l'akıa zevcim mü· 
tcwassıt tipte olan diğer zcı·çlerden 

/zer suretle yüksektir. Bunu itiraf C• 

derim. Bununla beraber cdcnmedP.n 
evvel kendisini bana tamamen başka 
bir sima ile göstermiş olduğundan 

dolayı bir türlü affedemiyorum ı:c 

mutlaka bana nişanlıyken gösterdiği 
muameleyi izdir-acımızdan da bekliyo 
rum .. , 

lşte cevabımız: 
Aziz genç hanım. bu mek1ubunuzu 

dikkatle okudum. Bunun üzerine J>ir 
az beraber düşünelim Yaziyeti daha 
açık bir şekilde görmiye çalı~alrm. 
Çünkü hakikatleri görmemek. yahut 
yanlış görmek insanları daima hata
lı yollara sevkecler. Bilahare bu yol
dan istese de artık geri dönemez. Ha
tah yolların sonu ise daima ctırap, 

yahut fehikettir. 
Siz zeninizin kusurlarından şika~ 

)"et etmiyorsunuz. Bilakis vasat de
recedeki emsallerine göre iyi tarafla
rı olduğunu kabul ediyorsunuz. Yal
nız zevcinizin nişanlıyken size ka119-ı 
gösterdiği simanın değişmiş olduğunu 
söylüyorsunuz. Sizi izdiva~ta bu su
retle aldatmış olduğuna hükmedi· 
yorsunuz. Bakalım, bir kere bu hük-

Halbuki bazı fizik alimleri her 
tarafından kapalı cam bir vazo al 
mışlar, bunun içersine bir mik-

l •\.•~ta -
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. 
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Atonı :\lııhrck'erden birisinden uzak
la~tığı, yahut diğer bir mahrcke yık-

laştı~ı zaman İ) onizc olur. F.ğer bir 

Awrn (N) mahrckindcn merkeze daha 

yakın olan (.\]) mahrekine ~eçcrse 

Radiy:ısyon dalgaları neşreder. Eğer 
elektron merkezindeki Atom'la birle· 

şirse bu takdirde lR:ıyons cosmiqucsı 

neşrettiği zannolunur. 

mUnUzde isabet var mr? olduğu şeklinde bir hüküm 'ermek 
Bir ıkere ıevcinizin nişanlryken ~- asla doğru değildir. 

ze karşı gösterdiği ~imayı riyakara- Fakat şimdi vaziyeti bir de zevci• 
ne bulmak doğru değildir. Nişanlınız nizin göıi1e 1etkik edelim. Acaba 

si'ri seviyordu. Her erkek sevdiği 
ikadınr memnun etmek için mümkiln 

olan her şeyi yapar. Onun arzulaı,nı 
söylemesine mahal bırakmadan gör
miye çalışır. Onun ii9in zeYcinizin de 

evlenmeden evvelki tavurlannda, ha
reketlerinde samimi olduğunu kabul 
etmek lazımdır. Esasen her erkek eY
Jenirken hayatınm en müsait bir za

manını intihap eder. O vakit onun 
için haayt gailesi yok gibidir. Böyle 
zamanlarda. ~derlerin, yaJdelerin, 
diğer akrabalarm şefkatleri de ayn 

bir saadet zemini teşkil eder. Böyle 
bir muhit ~çinde olan nişanlı ımüst.ak
bel zevcini daha kolay cezbedebilir. 

Onunla daha çok meşgul olabilir. Hal
buki hayatrn cereyanı daiına aync şe• 
kilde de,·am etmez. Gün gettik~e ye
ni ihtiyaçlar, yeni endişeler peyda o
lur. Bu ihtiyaçlar ~e endiı.teler karşı· 
srnda bir zevcin nişanhlrk del-rinde 
gösterdiği ~imayı muhafaza edebil -
mesine imk~n nr mıdır? Binaena • 
Jeyh zevclnizin ;izdivaçta sizi aldatmış 

nunla beraber gayet kat'i veıaiti 
fenniye ile böyle bir kapalı vazo
nun icerisindeki hava atomların
da g;ne (ion) teşekkül ettiğini 
gönnütlerdir. Hatta kapalı cam 
vazoyu o zamana kadar malum 
olan (ioniaant) amillerin tesirin
den kat'i surette mu haf aza ede
cek surette bir kaç santimetrelik 
bir kurtun tabaka.sile kaplamıt· 
lar, böyle olduiu halde gene ev
velki müşahedelea;nin tekerrür et 
tiğini anlamıtlardır. 

şimdi zevcinize siz nişanlr -0lduğunuz 
zamanki simanızla mi ..görünüyorsu • 

nuz? Öyle rahmin ederim ki sn.ın 
tavnrlannı:ı da, hareketleriniz de de 
zevcinize karşı - nişanlılık zaman· 

lanna nispetle - değişmiş bir şey o
lacaktır. Siz de şiiphesiz bu değişik• 
Jiği kasten yapm·s olmı~'3caksrnı7 .. 
Binaenaleyh ze~ciniz de size karşr: 

''Zevcem beni a1dattı." der e haksız· 
lık etmiş ~mlunncaktır. 

O halde ne yapmak lazımdır! 
Yapılacak şey hayatc hayal isinde 

değil. hakikatlerile görmektir. lzdi· 
vacın l>ir erkekle bir kadın arasında 

samimi bir hay.at arkada lığından iba
ı·et olduğunu düşiinerek iyi geç.inmek 
yollarını bulmaktır. lnsanlar bu yo
lu daima bulabilir. ·u1mz bunun i~in 
zevçle ze,·cenin ayn ayrı Jıislcrini ve 

ihtinlrmı değil, aym zamand3 bir 
birlerinin hi:-.lerini ve ihtiya~larını da 
düşünmeleJ·i ve anlamaltm lazım ge
lir. 

H. T. 

miqueı) idi. 
Fakat fevkalade bir nüfuz ka· 

biliyetini haiz olan bu esrarengiz 
tualar nereden geliyordu 

(Ruterford) vaktile bu şuaların 
arzın merkezinden geldiğini aöy· 
lemi~ti. 

Onun fikrince arzın derinlikle· 
rinde vuku bulan bazı ki.myev\ 
teamüller bir nevi (ionisant) şu· 
alar husule getiriyor. Ve bu ~un .. 
lar tecrit edilmiş kapalı kaplar içe 
risinde bile tesirini gösteriyordu. 

b°""l~ l ~relerle beraber bir manSl' b~tkil ederse her (atom) 
l"'"• ~ ır güne§ manzumesine ben 
~ ~ı,~kezde olan (atom) müs· 

bozulursa o gaz üzerinde agenta 0:----------------

Acaba böyle her taraftan ma
lum (ioniaant) amillerin teıirin
den tecrit edilmiı olan bir kapalı 
kap içindeki haavyı nakil bir ha· 
le getiren esrarengiz ıey nedir? 
Bunun üzerinde uzun müddet tet
kikat yapılmııtır. Nihayet ilk de
fa olarak ahiren yefat eden Ame
rikalı kitif (Ediıon) (1901) sene 
sinde mevzuubahı hi.diıeyi ,mev· 
cut ve malUın olan radiyuyonlar
dan batka. bir amile atfetmek la
zım geldiğini ve bu amilin mev
cut ve malum (ioniaant) amillerin 
hepsinden daha ziyade nüfuz ka
biliyetini haiz olduğunu ıöylemİJ· 
tir. itte bu imil (Rayonı coı • 

Fakat bu esrarengiz (İonisant) 
amilinin yerden değil, bilakis gök 
ten geldiğini ilk defa olarak Avm; 
turyalı Hess isminde bir fizik mü· 
tehassısı söylemiştir. Bu zat balon 
la hava içerisinde (5,200) metl'e 
irtifaa çıkmış, orada fenni aletle .. 
rile (Rayons Cosmiques) deni .. 
len esrarengiz amilin daha kuv
vetle mahsus olduğunu ispat et· 
mittir. Bunde.n sonra artık (Ra .. 
yons Cosmiqueı;) hakkıncla kuv· 
vetin esrarını herkes yer nltında 
değil, gökte aramakta başlamış
lardır. 

' ;1'iii ham ildir. Onun etra· 
• ıncınfi elektriii hamil 

ionisants denilen amillerden biri· 
nin icrayı tesir etmİ§ olduğu anla· 
şılır. 

tar hava koymuılar, fakat mevcut 
ve malum hertürlü (ionisantı) a· 
millerden onu tecrit etmişler, bu-

( 3 Uncu makale yannkl 
sayımızda ) 
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MUelllfl : Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehim flava çok soğuk! 

Sabah akşam afiyon yutan bayrak- Her hangi bir evde bir diti ke
dinin doğurması daima mühim 
bir hadise teklini alır. Bu kadar 
kedi yavruıunu ne yapmalı? Ço • 
cukalr umumiyetle bun1arın r.1u • 

tarlar ve icindebuhurlar tüten saray .. 
• 

-31-

ISTEMEZOK ! ISTEMEZÜK ! 1 
Mehter oynak bir hava çalıyor· 

du. Orta kapının iki kanadı ardı
na kadar açık duruyor, üzerlerine 
ayetler itlenmit allı yetilli yirmi 
otuz bayrak hafif hafif sallanı· 
yor, arasıra dalgalanıyordu. 

Dünya ne kadar değitmitti ! Bü 
yük istila devirlerinde, dört nala 
kotan atların, uçutan yeleleri üs
tünde rüzgarları tokatlıyarak, ıl
gar edenlere yol açan bayraklar 
bunlar mıydı? 

önüne futayı takmıt bizzat kendi hafazası ve beslenmesi taraftarıdır. 
elceğiziyle tatlı pitiriyordu. Cari· Fakat ekseriya bir çok kedi yav
yelerde bir telaı harem ağaların· ruıu muhafaza edilemez. Bunla
da bir telaş hatta sarayın selim· rın içinden en güzeli ayrılır. Di
lık külhanlarmda bulaşık yıkıyan ğerleri ıuraya buraya dağıtılır, 
keloğlanlar da gene bir baıka te· yahut sokağa atılır. 
la§ vardı. Bir gün küçük matmazel Ber· 

Çünkü Yeniçeriydi bu. Hiç ıa· tin evi~de bu vaziy~t h.~diı oldu. 
kaya gelmezdi bu arslanlar .. Kat· Bert aglıyordu. Çunku babası, 
la göz arasında palaları sıyırırlar, ekseriya Fransızların yaptıkları 
hani "biz şehzade efendilerimizin gibi, küçük kedi yavrularını su· 
masum, tehit kanlarını isteriz!,, ya atıp boğmak istiyordu. 
diye yaygarayı basarlar, ortalığı - Oh!. Babacığım, sana yal 
altüst ediverirlerdi. Bunlar, mem- varırım, bu yavrulan suya at • 
leket sınırlarından kuyruklarını ma !..,, 

Yıkılan bir kulenin üstünden 
atan, yanan bir şehrin dıvarların· 
da dolatan ve kotan, mütemadi
yen kotan atların sırtından, her· 
gün bir yeni hedefe ulaşan Tür· 
kün bayrakları bunlar mıydı? 

kısıp dörtnala kaçarlardı ama, ls- Babası dedi ki: 
tanhul sokaklarında bir hayli kah - Bu bir kaç saniyelik bir ; 
raman olurlardı. meseledir. Bu yaçruların zavallı - Yahu, bana çabuk söyle, suda yUzmek için ne y•P 

Sabah akta.m afyon yutan bay· 
rakdarlar ve içlerinde buhurlar 
tüten saray odaları, bunlara da 
zehrini kusmuıtu. 

Diyeceksiniz ki rüzgar yoktu. 
Bu yaz gününün öğle sıcağında 
bir yaprak bile kıpırdamıyordu. 

Olsun .. Vistül ve Viyana gün
lerinde, Pasin ovası harplerinde 
ve daha nice yaz günlerinde dal
galana dalgalana parçalananlar 
gene bunlar değil miydi? Sorun 
bana niçin o zaman öyleydi ele 
timdi böyle? Çünkü o zaman bun
lann gönderleri gökleri deler, a· 
lemleri güne~in göbeğini dürter
di. Ve zaten fırtınalar, boralar da 
bundan kopardı. 

Sorarım size .. Şimdi niçin rÜz· 
gar essin ve neden saldırsın ~u a
yetli bez parçasına? 

Kardeslerini kesen bir deni. be
line kı ln;c kusandı d İye mi? Yok
sa bütün bir Tiirk üİkesi zulme 
baş eğmiş le, ölenin yerinde tü
riY:en yeni taçlı bebeğin knr§ısın· 
da saravlılar. göbek atıyor diye 
rni? 

rh ii ;cc yiğitim gec! .. Rüzgar 
Türkün eski mağlubudur. Fakat 
mağrurdur ... 

Sultan Mehmet Manisadan ge
lebilir, babasının tacını başına ve 
bilmem hangi ceddinin kılıcını 
boynuna geçirebilir .. Altın kak
malı tahtı hünkar sof asının önüne 
çıkaranlar, incili sayvanın ortasın 
da sallanan kocaman zümrüde 
hayran hayran bakabilirler .. Son 
ra bunlar eğilebilirler de .. Burun 
)arını yerlere değdirebilirler de .... 
Ve gene köpekler gibi saçak öpe· 
bilirler de .. 

Fakat rüzgar; bunların kapı· 
sında, fu esarete tahammül ede
bilen bayraklara dalgalanmak 
. . f ' ıçın ırsat vermez .... . . • • • • • . . . . • • • • . . 

Evet .. Mehter oynak bir hava 
çalıyordu. Orta kapının iki kana· 
dı ardına kadar açık duruyordu. 
Ve bayraklar dalgalanmıyordu; 
çünkü rüzgar esmiyordu. 

Arasıra, arkasında yirmi otuz 
atlı, bir vezir kapıdan geçiyor, iki 
keçeli dizilmiş bostancılar bat ke 
sip selim veriyorlardı. 

Bugün Yeniçeriye maat dağıtı
lacaktı. Maa§la beraber de cülus 
bahtiti çıkacaktı. Saray ve vezir· 
ler, bir de medrese çömezleri, ka
faları sarıklı zaniler yeni padişa
ha biat etmiş bulunuyorlardı. Fa
kat asıl biyat günü bugündü. 

Yeniçerilerin hakim olduğu tU 
memlekette, Yeniçerilerin tasvi· 
bini kazanmıyan bir biatın ma· 
nası mı olurdu? 

Bir adam tahta çıkabilirdi ama, 
ancak Yeniçeriler bunu kabul et
tikleri takdirde orada kalabilirdi. 

İtte bu iş bugün anlatılacaktı. 
Saray müthiş bir telaş içinde 

kaynatıyor, askere hot görünmek, 
Yeniçerinin gönlünü kazanmak 
için kazanlar yakılmıı, envaı tür· 
lü yemekler pitiriliyordu. 

Valide Sultan kırılıp dökülü
yordu. Hatta harem mutf alında, 

Binaenaleyh, bugün, saray ne 
yapıp yapacak, bu heriflerin göz· 
lerini doyurup "Sultan Murat han 
evlatlarının masum kanlarını,, ha
tırlamalarına fırsat vermiyccek· 

anneleri hepsini birden nasıl em- llllAlzlılmml?•····················· 
zirecek? Nasıl hesliyecek?,, 

ti. • 
Sadaret kaymakamı Halil pa • 

§a ustaca hareket etmİf ti. Cülus 
bahtişiyle "Reşen,, i ( '1-) aynı gü· 
ne getirmisti. Bayrama dört gün 
kalmıştı. Bittabi bayra.m üstü her 
yeniçeri elinde fazla para bulun· 
durmak isterdi. Cülus bah!İşile 
(Rcşen) i bir arada ceplerine atın 
ca mesele kalmıyacak, asker yeni 
padişahı kabullenmekte tereddüt 
etmiyecekti. Zaten iki gün evvel, 
pazar günü, maa§ defterlerini 
kaymakr.r.ıa götürdükleri zaman 
hiç bir sızıltıları olmamıştı. Bu 
her şeyin tabii cerayanını takip 
ettiğine delalet ederdi. Reisülküt
tap efendi <lef terleri gerisin geri
ye gönderirken zabitlerine kahve· 
ler, ıerbetler ve buhurlar ikram 
olunmuştu; hemen hepsi kahve • 
lcri ve §erbetleri içmişlerdi. Şim
di mesele bugün sarayda verile
cek ziyafetteydi. Eğer ortalar ka
ravana kaldırmazlar da valde 
sultanın tatlılarını birbirlerile ya
rış ederek atııtırırlarsa bu gece 
padişah da, anası da, dannsı da 
rahat rahat uyuyabileceklerdi. 
Yoksa, yeniçeriler bu caanım ye-
meklere iltifat etmezler de saray· 
dan çekilip giderlerse, o zaman 
ne olup ne biteceği kestirilemez
di.. Artık o defter maaş defteri 
değildi. Onda akla gelen her şey 
yazılıydı. 

Binaenaleyh kubbe altında bi
rer ikişer gelip toplanan vezirler 
endişeyle bekliyorlardı. 

Kubbe altı sarayın en yüksek 
kubbesinin altında inşa edilmiş 
bir daireydi. Bir bölme bu daire
yi tam ortasından ikiye ayırıyor, 

pencerelerden giren güne§ duvar· 
lardaki altın yaldızlı yazıları pı· 
rıl pırıl yakıyordu. Soldaki böl · 
menin üstünde gene altın yaldızlı 
kafe•lerle çevrilmit küçücük bir 
mahfel vardı. 

Padi,ah da bu mahf elde otu· 
ruyor, pencereden, aşayı seyre
diyordu. 

Matmazel Bert: 
- Lakin hava çok soğuk! 
Diye hıçkırmakta d~vam edi • 

yordu. Nihayet: 
- Babacığım, dedi, 

laka bu yavruları suda 
lazımsa benim hatırım 
fey yap? 

- Nedir. kızım? 

w ~ eger mu .. 
b\>ğmak 

için bir 

- Hiç olmazsa suyu ısıtalım! 

Doktorun uykusu 
Bir gün doktor ( S ... ) in başına 

garip bir vak'a geldi. Gece yarı • 
sından sonra kapısı çalındı. Bir 
zavallı kadın ağlıyarak kendisini 
kocasını muayene etmek için ev • 
ferine çağırıyordu. Doktor çok 
yorgun ve ihtiyar olmasına rağ • 
men kadının yalvarııına taham • 
mü] ede.miyerek ricasını kabu1 et
ti. Süratle giyindi. Gittiler. Dok· 
tor (S .. ) hastanın yanına vardığı 
zaman kadının hıçkırmakta de • 
vam ettiğini görünce kendisini 
hastayla yalnı:ı bırakmasını söyle-
di.. Kadın çıktı. Sonra kulağını 
hastanın gö~süne yapı,tırarak: 

- Yüksek sesle bir, iki, üç di
ye rakamları sayınız, ben dur 
devinciye kadar!,, 

~ Dedi. Bir çeyrek saat geçti. 
Dışarıya çıkmış olan kadın içer· 
den ses geldiğini görerek kapıyı 
araladı ve içeriye baktı. Meğer 
doktor (S .. ) hastanın göğsü üze
rinde uyuya kalmıştı. Hasta ise 
mütemadiyen sayı saymakta de
vam ediyordu: 

- ... 970 ... 971 .. 972 ... 

- Aman kalfa, ne yapıyor· 
Dışarda mehter, havanın biri- sun? Yemek pişirmek için 

ni bitiriyor, birine baılıyordu. gUmu, kaşık mı kullanıyor• 
Güneş de inadına yakıyordu ha.. sun? 

işte müslümanlar öğle nnma _ Hanımcı§ım, ne ehemmi· 
zından çıkarlarken, yeniçeriler· yeti var, bu ka,ık zaten klrll 
de ortalarından çıkmışlar, bu ya· idi ı 
kıcı güneı altında, Ayasofyanın -------------
önünden geçip T opkapı sarayının 
çıkıt kapısına dayanmıtlardı. 

( Bitmetfi) 

(•) Yeniçerilerin maaşı yevmi
ye hesabile verilirdi. Fakat bun -
lar ancak üç ayda hir tevzi oluna
biliyordu. Binaenaleh senede dört 
defada verilen bu maaşlara şu 
dört isim takılmıştı : 

Musar, Receç, Reşen, Lezez .. 
Reşen; (Recep), (Şaban), ve 

(Ramazan aylarına ait olan maaş 
demekti ve bu ayların ilk harfle
rinden çıkanlmıştı. 

Niçin razı oln1uş? 
- Demek nihayet onun met· 

resi ole' un ha ? 
- Ne yaparsın, hana karşı 

o kadar terbiyeli duruyordu ki 
daha fazla uslu oturamazdım!.. 

Bir sual ve cevabı 
- Alelade bir genç kızın aş· 

kı ile bir zarif atiftenin aşkı 
arasında ne fark vardır? 

- Beş liralık bir banknot 
kiiadı kadar birıey. 

Mlsabakamız ••• 

'l'asdlklt hiki\ye ı 
( Aşağıdaki fıkrayı karilcrimizden 

Sen Jozef mektebi onuncu sınıf tale
besinden Ziya Cemalettin bey gönder. 
miştir. Altında iki meşhur imza ile 
müveşşah bir cümle vardır. Aynen 
şu: 

"Bu hikaye tarafımızdan tasdik e· 
dilmiştir.,, 

Altındaki imzalar: Alımet Refik, 
Çallı lbralıim.) 

Yeni Zelandada, misyoner bir ra -
hip, bir gün çok içki içen bir adama 
nasihat nrir: 

- Oğlum içki içeme. Eğer içki içer 
sen cennete gtdemezsin, aklını kay· 
bedersin, sıhhatini kaybedersin, hat-
ta hayatını bile kaybedersin! verir: 

- Kazmasyon. 
- Küreğe? 

- Küreksiyon. 

Bu rnk'adan sonra epey gün ge -
çer. Adam bir kaç zaman ortadan 
kaybolur. Rahip bir gün evinde otu· 
rurken cam rakı ister. Hizmetçisi ra• 
kıyı getirir. Rahip kadehi eline alır, - Ya torbaya? ti 
ve tam içeceği sırada o adam kapıya - Torbru;yon. f'f 
açar ve içeri girer: Baba, oğlunun hakikatte bit ,oıııı~ 

- Rahip efendi, der, eğer rakı içer meyip bir sorduğu keli_men~dlı?' 
~n cennete gidemezsin, aklını kaybe· bir (syon) ilansile kendıstnl 
der. in, sıhha~ini kaybedersj~ ve h~t- ıistediğini anlayınca kızar ,.e: ,,ı1- ~ 
ta hayatım bılc lrnyl>edersın, senın _ Oyleyse haydi baJ<.a1111' d• ti' 
hayatın l>enimldnden daha kıymetli kazmasyonla küreksyonu al 
olduğu i~in, benim hayatımi kaybet -

lasyona gel! 
mem daha münasiptir! 

Ye şaşa kalan rahibin elinden ka· 
dehi alır. bir vudumda ker! 

. . ..... 
.. • • .. • f - • 

Kabahat onun değil! 
M. F eliks epeyce bir zaman· 

danberi karııımn sadakatsizliğin
den şübheleniyordu. Fakat bir 
türlü eline geçiremiyordu. Bir 
gün öğleden sonra bir adamla 
yakaladı. Fakat bu adamın en 
yakın dosilarından olduğunu gö
rünce hayretten dona kaldı. Ve 
hiddetle bağırdı. 

- Karı, sana bir kelime bile 
söylemeyi fazla görüyorum. Fa
kat sen.. Hanri! Sen ki benim 
en samimi bir dostumdun. Be
ni nesıl aldattın? Bahusus be-

Cevabını Yerir. 

·--yaş n1eselesi &it 
f toı•Y'' Ne dersin şu a fO~I' 

türlü yirmi sekiz yaşından , 
rıya çıkamıyor! ~ 

- Nasıl çıksıın, or•Y• t ~ 
ciya kadar ne çok ıab~~ 1r•d' 
ti, elbette elinden geld•I 
fozla knlacald ,ıet 

1 ,eı 
nim evimde! ~una nası 

edebildin? tcetedİ=~ 
Hanri şaşaladı ~e kea 1~ 
- Azizim, dedı, 5811 de d":; 

ederim ki kabahat beO ~ r 
karın bir türlü beniıD e 
mek istemedi! 
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ilanım/ar Nasıl 
Gü:zelieşebilirsiniz ? 

~---------------=-r.:;a Vücut güzelli - ~ ı temin eden 
son haı ~ketler 

-24-

~.~elk:I gUnk11 makalede mide ve 
~adalelerinin, bel ''e kalça kı~ 
~-~evzun ve mütenasip bir şekle 
~ecek hareketlerin şemalannı 
· '""~ vadetmiştim 

...._Jtnau.n güzellik tavsiyelerimin so
~=u şu hasbialimle bitirmiş { 

tercih etmek dofrudur. Bu en sadesi 
de şekle ve uzun uzadıya tarife hacet 
lkalmıyacak kadar basittir. 

Boylu boyuma arka üstü yatacağız. 
Kollannnz ''Ücut hizasında baştan 

yukan uzatılacak (ayni (1) numaralı 
şekilde gördüğünüz gibi) yalnız bu
nun farkı, aynı yaziyetin yatrlnuş o
f,,arak yapılması<lır. Bu vaziyetten el• tt,.~tnlarda belden aşağı kısmın dL

~ kısnnlara nazaran şişmanlama is 
~ ~ erkeklerden daha fazla olduğu- t 
>et llöyJemiştik. Şu halde en ehemmi- · 3 
''\"ereceğimiz vücut aksamı mide. 
"1!tiharen aşağı klsım olmalıdır. Ba 
~ rın ve belin eJftstikiyetini temin 
tt'-a hareketlerin devamlı surette ya 
'- ~sı aynı zamanda yürüyüşümüzü 
.... ~11eştireceği için daha kıy:metli-

... .\rtık hareketlerin yapılma tarzla
-.!•n hah edeceğimiz için her keli
;J;. iyice dikkat etmenizi ve tarif 
~ın şeyleri tamamile anlanuya ça 
bıi- anızı bilhassa rica ederim. Çünkfi 
~ harek t yanhş yahut eksik yapı
-"ll hiç bir fayda temin etmez. 
~a.bahlan ilk yapacağım1z hareke. 
.._konan vücut hizasında kaldırdık 
( Sonra vücudu arkaya bükerek ön 
;,.ltrı adalelerimizin gerilmesini te
~ ~tmek aynı zamanda derin nefes 
~lmak lazım geldiğini tavsiye et-

lft, 

"'~l) numaralı resimde bu hareketin 
""'l yapı la cağı gösterilmiştir. 
.. ~taklar birbirine hitişik olduğu 
lıiJ de Yavaş yavaş gövdeyi arkaya, ka 
~Olduğu kadar arkaya bükeceğiz. 
'i~~ arkaya meylettikçe derin nefe· 
~ ı alacağız: yani ~enelerimizi 
~, 1'1kün olduğu kadar bol ha,·a 
«al'dolduracağız. Bu harekette ne ka
-l .:ricaya meyletmek lflzım geldiği. 
hı~ ~ adalelerimiz tabii bir şekilde 
~ lŞaret verirler. Fazla ağrıyacak 
~~ar bükülmemeliyiz. llerde bu hare 
ııı~ faz.la alışılınca arkaya meylet• 
~· daha fazla bir za\'iye ile yapıla-

ır, 

~~ ~~arekette nefes alırken dikkat 
'-~ tiımiz şey, nefesi dışarı verirken 
«"-ı ketimiz tamamlanmış ,.e 'ücuQ 
--~ llıu hali tabii.re doğru avdet et· 

01ınalıdır 
t~ltı~i anla~rnız mı? Yücut arkaya 
4°t lırken nefesi i~imb.e alacağız. 

()"ulurken nef e. i iade edeceğiz. 
'-tıt) l'lumaralr hareketten· on, on he" 
~~ hlptıktan ~onra (2) numaralı ha 
~e geçeceğiz. (2) numaralı şekle 
~t t etme1.seniz birincinin aynı zan 
~ tlsniz. Halbuki dikkat edilince 
._lı ~buk farlcedeceksiniz. (2) numc• 
~~ilde vücut arkaya meylettiği 't'a 11 sağ ayak bitişik ,·aziyetten ay
')} le biraz geri ve parmaklarının 
~tt a. :»ere ancak temas eder bir \'a· 
tt~ 8.lryor; ye gö\'denin üst kısmı 
~. d t, Parmak ucuyla ba~ılarak aya
~ ı:ru döndürülüyor. Aynı hare
~)' tar edilirken hu sefer sol ayak 
\ «~~ Parmak ucuyla basılır ve gÖ,'• 
~ Sol a) ağa doğru biiküliir. Bu 
~ llola olan harelcetler tamamla
,,,' Yani gövde düzelirl.en geriye 
'~itte~ ayak da yerine, başladığımız 

1 )"erine bitişik hale gelmiş ol
lltt .... 

~'~hareketlerde dikkat edilecek 
4' ~°ta§ Yavaş \'e ahenkli bir şekil• 
~ 1lrnasıdır. 
~ ''e midenin küçülmesi için ya 
~ lllt hareketler mütenevvidir. Fa

başJandığı zaman en sadesini 

1er uzanmış ayakların ucuna dokuna 
cak şekilde bir kaç kere oturup tek
rar yatmaktır. llk günler bir yere is
tinat etmeden, yalnız mide ve kann 
adalelerinin kuvvetile oturup yatmak 
güç olur. Onun için ayakların ucunu 
karyola yahut divanımızın kenarına 

takmak kolaylık temin eder. Kuvveti 
oradan alabilirsiniz. 
Hanımlar tekrar ediyorum. Şu ha

reketlerden her sabah muntazaman 
yirmişer kere yaparsanız üç ay sonra, 
aynanızda kendinizi tanıyam:yacak 

kadar deği miş görürsünüz 

Bu hareketlerj tekemmül ettirdik• 
ten sonra daha güç hareketlere geç
mek ve \'Ücuda daha büyük bir elasti
kiyte vermek kabildir. 

(!l) Numaralı şekilde gördüğünüz 
gibi canbaz kadınlar derecesinde bir 
maharet ve harekatta hü.}'iik bir sü
hulet elde etmek iiç aylık gayretten 
başka bir şey değildir. (3) Numaralı 
re~ imde görd iiğiiniiz kauçuk gibi vü• 
cutlu kadını bir canbaz zannetmeyi
niz. Bu güzel billur vücutlu, karın ve 
midesi şişkin olmıyan asıi Yenüs gü
zelHk harekatını altı ay muntazaman 
takip etmi~ şık bir kadındır. 

Sülün gibi gördüğünüz hu vücudu 
rejime haşlamadan evvel görmüş ol· 
saydınız bu tahavüle hayret ederdi-
niz. 

Sizleri aynalannız karşısında tavsi 
y<?Jerimi tatbik ettiğiniz zamanlar da 
hayalen takip ediyorum. 

Sizlerden ayrıldığına çok teessüf 
eden yirmi beş günlük gevezeyi de siz 
unutmayın e mi? .. 

Allaha ısmarladık. Güzel Ist.anbulu 
da, lstanbulun güzel kadmlaıım da 
bırakarak memleketin:e a\'det ediyo• 
rum. 

B 1 T Tl 

Abdülhamidin tacı Parıs mezat 
yerinde 

Dlhıylnın en ıneıbur muzaye
de salonu Paristedir. En kıymet• 
li ve nadir mllce•herler, inciler, 
gerdanlıklar, taçlar, tublolar, ha .. 
lılar ve tarihi eserler hep orada 
mezata çıkanlar. Faraza ittihat· 
cılar 33 Mar\tan sonra elde et
tikleri Abdülhamidin milcevhera• 

kaça satılmıştı? 

tmı Parisdeki müzayede dairesi 
vasıtasile salmlflardır. BolıeTik
ler, Romanof hanedanına ait b ·· 
zinclerin bir kıımmı elden çık•
mak istedikleri zaman gene b11 
vasıtaya milracaat etmişlerdir. 

Parwin müzayede dairesi 
haftanın muayyen glinlerinde aa· 
tılacak mallan tethir eder. Ma
mafih bu teıbirle iktifa etmez. 
Halkın ilikaıını celbetmek için 
bir sinema sahibi nasıl çalııırsa 
bir yeni romanı tutturmak için 
bir gazete sahibi nasıl kesesinin 
ağzını açıp afiş için, rekllm 
ve propaganda için bir ılirü pa
rayı g6zden çıkanrsa, bu mües· 
sese de bpkı öyle gUrllltülü rek· 
limlar yapar. Bunun içindir ki 
Paris mezat salonunda tqbir 
edilen etya, ekseriya hakiki be
dellerinin kat kat fevkinde kıy· 
metlerle satılmaktadır. 

Faraza, 1912 senesinde mil-

AbdUlhamlt ve Partste sıitdan mUcevherlerJ 

zayedeye çıkanlan Abdülhamide 
ait mücevherattan bir taç tam 
iki buçuk milyon albn franga 
sablmııtı. Demek ki atağı yuka
n "125000,, albn lira .• 

Gene Abdlilbamide ait üç 
gerdanlık sekiz milyon albn fı
ranga, bir tek taşlı pırlanta yü
zük bir buçuk milyon, bir inci 
tesbib d&rt buçuk milyon, bir 
ıiıara tabakası yanm milyon, 
bir muraıaa kılmç on milyon 
fıraoga satılmııtır. Paris mezat 
salonunun resmi defterlerindeki 
rakkamlara göre Abdlilhamide ait 
mlicevherat ittihat ve terakki 

hük6metine otuz bet mllyon al· 
tın frank varidat temin etmiftir. 

Romanoflara ait iki tac oabeı 
milyon, Uç gerdanlık yedi buçuk 
milyon, Fransız reisicumhurlarm. 
dan Tiyerin zevceıine ait biı 
gerdanlık on bir buçuk milyon. 
madam Dorpoleze ait tablolaı 
yirmi bir milyon, möıyö (Leman) a 
ait antika halılar on sekiz milyon 
franga alıcı bulmuılardır. Paria 
miizayede salonunda, artbnlan 
malların paralan derhal teiviye 
ediliyor ve müessese her sabr 
tan ylizde bet reklAm paruı ve 
yüzde bir komiıyon abyormut. 
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lngiltere imparatorluğunu yıkmak 
için nasd uğraşmış?· 

Ingilterenin amansız düşmanı Trebitş 
Linkoln hatıratını anlatıyor 

"İ. T. Trelitş Lincoln,, lngiltere lm- Bir gece Jonsonla birlikit.e ~ 
paratorlufunu yrkmak ~1in sabfan, tik. llk fırsatta onu '68tarak kaçtım 
bunun fçin şarMa türlü t:.irlil sulcast ve ilk trene binerek hareket etüa 
lar tertip eden, bir aralık bütiin Çini Nihayet bir yere inerek tanıdığım bir 
lııgiltere aleyhinde kalckrmıya çalı- Almanın evinde saklandım. 
şan, bu yüzden türlll türlü mezheple- Ertesi günü bütün gazeteler ka~ 
re giren, İngiltere aleyhinde casDt!lluk ğı:mı büyük harflerle yazıyor ve maı-
yapan, elhasıl bir insanın elinden ge. kaleleriml ilan ediyorlardı. Parasmı 
lebilecek her türlü entrikayı çeviren Tuk yti.zünden lhtif agihmıdan kalka· 
bir adamdır. rak New-York'a gittim ve "New-YorlE 
Trelitş Linkoln son günlerde yazd11 :Amerikan,, gazetesine telefon ettim. 

ğı bir makale ile İngiltere lmparatoJ'· - Hemen gel! Dediler ve beni po-
luğunu yıkmak için bütün yaptıkla:rrı. lise haber vermiyeceklerine söz vercU-
ru anla.tmrştır.Tre1itş Linkoln, hatl ha ter, 
zırda Çindedir ve bu YBZIBmı oradan Gıitilm ve bana tahsis ettikleri d8ı1 
yazmaktadır. Onun bu şayanı dikkat sahifeyi bir daktilo laza dikte ettim 
yazısını naklediyoruz: ı ve bunun mukabilinde be§ yüz dolaı: 

"Bütün hayatrmr İngiltere aleyhin- istedim. El yazımla bir ~ sa.1ı:r yuı 
de ça1Jşmakla geçirdim. Trebllf Unkoln dıktan sonra teklifimi kabul ettiler vı 

Ben Macaristanın bir köyünde Y~ t.srarlanna tahammül edemiyerek parayı verdiler. 
hudi çocuğu olarak doğmuştum. Fa• Roterdam'dakıl Alman konsolosunu zi Ertesi gün yazım şu serlevha alim• 
kat Londrayı ilk ziyaretimde Hiristi- yaret ettim ve tahkikat yapmasım ri- da çıktı: 
yan misyonerlerinden bir heyetle kar- ca ettim. Geri clöndüğüm zaman ta• "Bütün Amerika poliSinl n88Il 
şılaşmış ,.e neticede Hiristiyan ol· rassut altında bul11t1duğumu anla- aldattım" 
muştum. Daha Sonra Kanadaya git. dım. Çünkü, Harbiye Nezaretinin ca- Elimde para bulunduğu ılçfn ken6 
tim ve orada papazlık ettim. Bunu susluk şubesi tarafmdan davet edile- me Nev Jersi'de salda.nacak bir yer. 
müteakip lngilterede bir kilisenin ba rek casuslukla itham edilmiş 'Ve is. bulmuştum. Fakat evinde saklandığl!m 
şına geçtim. ticvap olunmuştum. Neticede memle- çiftçi snTJmı bildiği için beni bir köle 
Papazlık hayatı, benim gibi volkan ketten çıkmam istenildi. New-York'a gibi kullanıyordu. K~mıya karar: 

gibi bir adama yaraşmıyordu. Onun gittim ve burada, paraya ihtiyacım- verdim. Fakat çiftçi daha evvel hare
için siyaset hayatrna kanşmıya karar dan dolayı İngiltere aleyhinde yazı. ket ederek arkadaşlamıa haber ver• 
verdim. Bu sırada İngilteremn sanayi Jar neşrederek umumi harpten mes'ul miş, n ben tekrar polisin eline dü,_ 
hayatında mühim bir sima olan Row olanın Almanya değil, fakat lngilte- ımüştüm. 
ntree ile karşılaştım. Kendisi Alman• re olduğunu söyledim. İngiltere hü· TeYlcifhanede "Kelly,, çetesine meı1 
ca öğrenmek istiyordu. Ona Almanca kftmeti, Amerikaya müracaat ederek sup bazı adamla rast gelmiştim. Bun 
öğretmiye çalıştım. Bu zatla tanış- tevkifimi 16tedt ve beni siyasi bir CÜ• ]ar beni kaçırmayı deruhte ettiler.Bir 
tıktan sonra onun bir ta.lam içtimai rümle değil, fakat sahtekarlıkla it- gece bekledim. Bekledim. Gece yan. 
ıslahat yapmak için lngilterede tet- ham etti. sından sonra kaçacaktık. Odamın ka,., 

kikat yapılmasını istediğine vakıf ol- Muhakeme edilmek üzere tevkif o- pısı açıld'I ye gardiyanlardan biri elin 
dum ve bu vazifeyi deruhte ettim. Bu Iundum. Amerika hilktlmeti, Alman- deki rovelverle üzerime yürüdü. 
nun neticesi olarak bir çok nüfuzlu Jann Amerikadaki gizli faaHyetlerine Anladım. Muvafak olmamışblc. 
adamlarla tanıştım. Bunların biri ba- vakıf olduğumu farzederek benden Amerika hükumeti benimle uğraş. 
na Ahrar fırkası naımna Darlington bir takım şifrelerin hallini istedi maktan bıkarak beni lngiltereye gön.
dairesinden namzetliğimi komayı tav Gündüzleri mükellef bir masa karşı- derdi. Londrada beni Rowntree' 
siye etti. Kabul ettim. Hasmım olan sında oturuyor ve akşamlan, Jonson nin imzasını taklit ederek sahte. 
muhafazakar on bir senedir llH!b'us namında bir taharri memurunun ne- karlık yapmakla itham ettiler. Fa. 
intihap olunuyordu. Onu yendim ve zareti altında tevkifhaneye gönderili· kat ortada davacı yoktu. Row. 
meb'us intihap olunarak Avam Kama yordum. Jonsonla dost olduk. Onun ntee•ııin kendisi aleyhimde böy. 
rasına girdim. için akşamlan tevk1fhaneye gideceği- Je bir iddiada bulunmuyordu. 
Derh~n umumi harp oldu. Beni har- mize iki kadın bularak nkit ge~iri· Müddei 'İngiltere bahriyesiydi. Kendi 

biye Nezaretine l\lacarca yazılmış yorduk. mi müdafaa ettim. Aleyhimdeki iddim 
mektuplara sansür tayin ettiler. Har- Bu sırada bir Amerika mecmuasına anın ispat edilemediğini, hükumetin 
biye Nezaretinde bana itimat etme. yazı yazıyordum. Mecmua sahibi ba- sırf siyasi maksatlarla aleyhimde lnı 
dikleri apaşikardı. Bu sırada kanm,ı· na gizlice bir haber göndererek ka~ hıttı hareketi takip ettiğini söyledim. 
Hamburgfa bulunan annesinin sıhha- mıya muvaffak olduğum takdirde bu Bütün bu müdafaalarun tesir etmedi 
tinden haberdar olmak i&tedL Onun nun mecmua trajını çok yükselteceği- [ Lütfen sayfayı çevirinia l 

n1 al;yledJ. 
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Mançuri çölünde bir BORSA 
Denizlerden Denizlere 
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1 

Fransız Frangı ~2'o6 k k ti~ 
~;.~~i~!t~~:1~1 0~~~ . Haydi bakalım isti amel anepe Bir zaman Rusyada isyan bayrağını açan 

Semenof, Şimdi de Mançurt işlerine 
burnunu sokuyor 

.. · ~~'~t. üstü.. Marş marş! 1 ~ Drahmi • - 17 - .al 

Anaeriica ve Rusyadan gelen bnz.ı ha 
ft.dislere nazaran, Ataman Semenof'. 
un ismi, Mançuri hadiselerine karış· 
maktadır. (Ataman malUm olduğu Ü• 

sere Bey, ağa manasınadır.) 
Ataman Semenof bir çete teşkil ede 

nk Çfn şimendifer hattı üzerinde c .... '
J'91&11 eden muhaberelere müdahale 
etmek niyetindeyml~ Bu havndi lere 
n.e dereceye kadar ehemmiyet nmek 
JAzrm geldiği meselesini suale dğer 
bulmakht braber, Semenof hakkındn 
biraz izahat verelim. 

Semenof bundan on sene enel, ka• 
J'lll'kfıldardan fstffadc -ederek, muvak 
bt da olsa, Baykal gölüntin ötesinde 
bidWıte tam ve kat'i bir imparator-
11* tefld1 etmişti. Ataman Semenof 
lc:anpchk devrelerinde ortaya çıkan 
•rgerdelere benzer, ve onlardan biri 
lldfr. 

Çar :mltht, lvan zamanında, hay. 
a'Dt Ennak bir avuç avenesiyle bütün 
Wr1a11 hUkınfl altıma almıştı. Meş
hr konan Stenka Razin bütün Rus 
lllllllethıde bUytik bir hatıra bırakmış. 
ta. Blll onun maceralan, destan ha
Dnde dDden dfle dolaşır. Basit bir ka
zak olan Pugaçef bUyUk Katerinayı 

lıtr zamanlar Utretmfştıi. Sadece iç· 
Bltk I~ )tarp eden ve harpetmek kin 
lpn, ln~lan fle attarrndan başka hk 
bir "'ti ve kimseyi sevmiyen bu ser: 
denpçtller, kellelerini koltuklarına 
mrak bir. gecelik t>ğlence ve zevk 
f~n hudatlan geçmekte ve talan et• 
melde bir an tereddüt etmezlerdi. 

l§te bu ananeler, umumi harp son
lal'lfta doğru, Slbiryada tekrar baş 
rWermi§tl n bilahare kendisini harp 
Badası itan eden Baron Ungern 
Stemberg gibi maceraperestler mey
dana çzkmrttı. Semenof da bu nevi· 
dendir. 

1 

1tu fhdl4li olduğu pman. Seme-
1 

nof Btrykal gölünün öte tarafrnda ha-' 
~it bfr kazaR zabitiydi. Bu memJeket. 
dafhk 'e geniş bir memlekettir. Kış, 
orada mUthlş. yaz yakıcıdır. Sihirya 
söllerinin yükselttiği bu dağlann va. 
dilerlnden, bataklıklar, ve oı-ınanlar 
8zeriıHlen esen rUzgıir haşindir. 
ltt evvel! Semenof, Bolşe,·iklere 

bl'fl isyan etti. O esnada, bütün Si· 
Wrya alt08ttU. Kimsenin dediğini 
khnee doymuyordu. Ameleler Lenin 
fle birleşirken, zengin çiftçiler muka
nmete hazırlanıyorlardı. lhtiliHci 
808yallstler, Moekovaya ka~ isyan 
hareketleri tertip ediyorlardı. Çekler. 
Bahri Muhiti Kebire doğru bombalar 
N aUlhlarla bir yol açtılar. Amiral 
Kolçak darbe! hUkOmetfni hazır1ıyor· 
du. Kr•l kuvvetler ise Transsiberya 
hattını btmek f~in harekete geçmi~J 
terdi. 

ft Uç sene hapee mahkum edildim. 
Beni 1919 da tahliye ettiler ye mem

leket harklne Btirdüter. Berline git. 
tim. Param yoktu. Ne yapacağtmı da 
bilmiyordum. Fakat lngiltereye karşı 
kfnhnin hududu yoktu. İngiltere, ha
yatımı, haysiyetimi, evimi barktmı 
yıkmıttI. Ben de onu yıkmak için uğ· 
rqa.caktım. 

Hapishanede düşünmüş ve Çin 
memleketini lnglltreye karşı hazırla• 
mak için planlar tertip etmiştim. Bu. 
nun f~ln Almanyanın yaı·dımını te
mm edecek, sonra da Çini İngiltere 
aleyhine çe,irecektim. Dir dostum va. 
sıtuile ceneral Bauer'le tanıştım. Ce 
neral Bauer, Almanyada mukabil bir 
thtilll hazırlamaktaydı. '.:\faksadrmt 
Bauer'e anlattım. Bana: 

- Çfn işini şimdilik bırak! Ye bizim 
le beraber çalış! dedi. 

Kabul ettim. Ve onun bana Yerdiği 
bir ~ok işleri yaptım. Bunların biri 
Kayser Wilhelm'in yaveri ile, sonra 
sabrk Almanya veliaht1 ile grüşmek· 

tf. Bunlann hepsini yaptun. 
Makabfl ihtilal akamete uğradığın• 

dan tevldflmiz için müzekkereler çı
kanldı. Hepimiz gizlenmiye mecbur 
olduk. 

(Mllnih) de bir müddet gizlendik· 
tea eonra Berline gittim. Potesdam 
r.tuyonunda biri hana yaklaşmış ve 
llOl'llOf tU : 

- Trllf§t Linkoln değil misin sen! 

Bir gün Semenof on bir kişiden mü 
rekkep avenesi ile bir kızıl müfrezeye 

" Is. 11rank •fil ,..-,. 
- Mükemmel.. 1 Gardroptan eski bir ıtır·:~ f.C\'A 

florlo .. 
hücum etti. Olllardan zaptettiği sfü\h .. • Kuron 

~lllnıı 

- Peki ama amiralım.. talon çıkardım. Derhal, ,.,';r 
- Sus, bu kelimeyi lcullan- Bir de kaim gemici fanı~ fi' 

maktan seni menetmedim mi? dim. Derhal onu da Ji1cfi. larla etrafına yeniden avene töpladı 
ve onları teslih etti. Semenofun çete
si kaçak kaazklar. firari mahkOml:ır- .. • 
la günden güne büyüyor, mühim bir 

Peıeta 

Mark 
Zloti 
PcngO 
Le\ 

- Sahi sahi .. Peki ama Hans bir palto uzattım. -
bu garip kıyafete girmenizin se- Bunu da omuzlarına alı~ .. . 

kU\"\·et teşkil ediyordu. Nihayet, bir bebini bana anlatmıyacakmısınız? varacağımız şehirde yi) '-

Anladam ki, merak içindeydi göre bir elbise ve bir p.Jt' ,J gün JJaykal havali inin merkezi olan 
Çita şehrine yürüdü. zaptetti vt> 191~ 
senesinde orada hükumetini flfm etti. 

ı ·ı iirt lirası Uloar 
('cn·onc; 1\ uruş 

Bu kılık kıyafette beni görmiye tın alırsın.. Şimdi birkaç 
tahammül edemiyordu. uyumamız lazım d -

l\endi kendine Ataman ,-e C'cneral 
ünnnını veren ,Semenof'un .000 kişi· 
lik bir kU\'Yeti vardı. Bu adamlar ne 
bir fıçı votkadan ne de öliimı'len yıfar 
cinsterıdiler. Daimi Ye kanlı bir talan 

Nukut 

20 ı•rıınt [Fransız i 
1 lstcrljn (logllız.ı 

- Merakını tatmin cdemiye- Hemen konso'un lSnO~~-
ran saati aldım. Zılini luruıı ·;J 

ı Dolar (Amerika) 
~ r.tm {lıalyı 

ceğime müt~~ss"rim Matyas, idi" 
- Saat tam dört buçu 

yalnız sana ~ukadar söyleye· 

onlann cesaretini günden güne arttı· BORSA HARiCi 

çal01ıya baflıyacaktır · .~ 
bilirim.. 'Bu şekil ve kıyafette On dakika zarfında le-~ 
daha uzun müddet bulunmıya d de " 

nyordu. Semenof, adamlarına para Alun 1

2
9~5 19

2
~6~1 tedarik edebilmek için bankerleri, tüc Mecidiye ~ ~ ı 

ye ve yarım saat için e -; .J/11 
mecburum. Sana emniyet ede· k ~ .. 
bilirim değilmi? elden uza latmıya ıue fi 

carlan, fabrikatörleri haraca kesmiş L Hınkonot A 
ti. Fakat bu hususi ve şah ·t müessese - == = -= -

Cevap vermedi.' Fakat dikkat Hadi bakahm.. lıtikaınetl 
napeoin üstü.. Mart mart - -~ 

ettim, gözleri sulanmıştı: ,,,,..~ 
lerin paralan artık yetişm~ olmuş. o J 
tu •. o zaman •• S•m•~·~ hBkAmdl•~ ~Ul.MACA 
müracaat ettı. Kendısıne Japonya ıs- _ 
tediğini ''erdi. -

- Müteeasir olmıya }üzüm (llU_2~ 
yok .. Bilirsinki ben seni çok se- --,----------c. ... 

r.• ,, b' 3. K. O. Se. Al. Ko. ~" verim matyas. ı alnız se:ı ır _ , 

Cephane meselesini Semenof daha DUnkU Bulmacamızın halle· askersin.. Vazifeni de çok sever· Askeri müzeye nakM ied 1 
ıin değilmi? topların pazarlığı yapıJaca~i-'' kolay bir surette hallediyordu, Müt. dllmı, ••kli 

tefik kuvetlerin Oral cephesine gön· 1 2 3 4 :'\ f\ 7 K 9 10 11 
derdfkleri cephanelerden haraç alı- 1 A y ·ı jŞ 8I A Ş • 

- Elbette amirahm.. lesi 12 - 12 - 931 cumartesi~ 
- Amiralım lafmı kaldır di- at 16 da l<0misyonumuzda Y 

yordu. 2 A Y E • i K IA • N A L 
O aralık, ben Vladfvostok şehrinde ı -

yorum sana •• 
- Peki Hans .. 

idim. Bu şehirden kalkan mühimmat 3 A N •
1
M İ L • İ M A 

yüklü trenlerin, mitralyöz bölüklerle 4 İ Ş IK O L • i • A T 
nin himayesinde hareket ettiklerini 5 F • S lo N • A jT ,R IA 
gördüm. Bu bölil'<ler, mühimmatr, kl• 6 • i M 'A • R A B •• 
zıl ordu taaruzlanna olduğu kadar 7 s u·. i T • N A R .-i 
da Semenof'a karşt da müdafaa He 8 AJN • K 8 K A ,T 9 - i N 

- Cevap ver, askerliği sevı
yorıun değ:lmi 

- Evet Hanı .. 

mükellef tiler. 1 -
Semenorıa Kızıllar arasındaki mü-

9 A S i • D E V • K A Ş 
cadeleler pek kanlı ve am&IUllzdL An 10 1U R lllU L IU ,. A iN· A 

-Faraza sana desem ki, "Mat
yasl bu dakikadan itibaren as· 
kerlikten firar edeceksin,. 

- Ne dediniz? Kulaklarıma 
itimat edemiyorum ne dediniz? 

cak bir misal söyliyeceğim: 11 R E • R E T 1J N E • - Askerlikten kaçacaksın di· 
yorum.. Anlıyamıyor m11ın? O sene-nin ka1'h kıtındn. Çitaya il· Yeni bilmecemiz 

den yolun kenannda, muntazam fası· 
lalarla dikilmiş kazıklar vardı. Bu ka 
zıklara çıplak insanlar bağlanmıştı. 
Hu cesetler, Kızıl ordu askerlerinin 
veya zavallı köylülerindiler ve hep. 
si, soğutun ve ölUmUn feci, Umie
siz işaretHe, aynı istikamete koUa
rrnı uzatmışlar ve öylece katılıp 

kalmışlardı. Bu lstika.JMti ıöste· 
ren bir levha, kazıklara kakrl -
mıştı. Levhanın üzerinde 'u yazı var

Bir dakika kadar dOıüdü ıonra; 
- Madaitlkf' sii''-em ~~yorsu· 

nuz; • dedi :ıu. >E'M'tediyotsunuz .. 
Efendim? .. Emredersiniz .• derhal. 

Şu dakikadan itibaren bahriyeye 
veda ediyorum .. 

dı: 
Ataman Semenof'un umumi kararw 

dhı,, 

lşte, Mançuri çö1lerinde yeniden 
Semenof'un hayalinin yükselmesi bu· 
nun için şayanı hayret değildir. Zira, 
iptidai ve barbar şeraitin hükiim sür 
düğü bu çorak arazide, talih ve hon· 
harlrk, mes'ut bir macerapereste yeni
den bir kırallık tesis ettirebilmek için 
kiıfidir. 

1. Keu~l 

Cevap ,-ermedim. O devam etti: 
- Ben lünihten gt>ldim. Adım 

Plohmeier'd ir. 
Sonra cebinden bir kağıt çıkararak 

gö terdi. Bu benim fotoğrafımdı. Hi· 
yaneti ''at.aniye ciirmi1e tevkif edil· 
dim, Fakat taharri memuru benim e
vime kadar gelerek eşyamı almama 
müsaade retti. Öte beıimi toplarken 
etrafa bakındım. Memur hana bakmı
yordu. Ren hemen pencereden atla· 
dım. Ve en yakın ormana kadar koş· 
tum. 

Bu sırada, uikastçılar birbirlerine 
diictüJer. ben ele bildiklerimi Çek is
i tihbaratına ~atarak elli hin kron al• 
mn), kabul ettim. Fakat elli bin kron 
yerine yil'mi kron ''erdiler. Ben de bu 
parayı alarak .Anupayt terkettim ve 
Çine hareket ettin1. İngiltere) i ora
dan yıkacaktım. 

Çine vardıktan ~onra Ceneral 
Yang-Sen ile görüştü Al. Ona planla
rımı anlatt·m. Planlarım onun tn'ra· 
fından Cenernl Wu-Pei-Fu'ya tak· 
dim olunduğu takdirde işimiz yoluna 
girecekti. 

C'cnernl Yang kabul etti. Bunu m\l· 
teakip Avrupaya gelerek Ceneral Bau 
er'in yardımfle ilah tedaıik edecek
tim. Fabrikaların biri, bir 1akım im· 
tiyazlar mukabilinde istedijimizi ver· 
meyi kabul etti. • 

çoı< geçmeden bu fabn°kayı temsn 
eden adamın bir sahtekAr oldufu&1u 

llüylik bir Xürkün söylediği vecize 

22 liarmclir 
lr, le, gır, ek, kı, er, var, nek, 
re, ke, re, mlk, be, Urk, ye, 
dea, man, te, le, kı, ay, men, 
to, vaç, kı, mek, her, lr, rev, 
.. t, ba, 11, ve, nez, dUk, de, 
dU, il, en, tun, re, U, mek, zum. 

Vukırki heceleri atığıdaki tarif üz· 
re ikişer ikişer yan~ ana getiıiniz. Buldu
tunuz yirmi iki kelimenin baş harfleri 
aradığınız \'tdzedir. 

1 - Bir me\·:dm. 2 - Helva yapılır. 

3 - Makbullyct 4 - içilen yıprak. 
5- Korkmak. 6- Scrhoş eder. l - Bir 
musihf aleti. 8 - Öttürülür. 9- Şıra 
yıptlır. 10- Ôldürmiyen hastalık. ı ı -
Ağnlara yapışurılır. 12- Erkek at 13-
Deşctlf. 14- Bir meyve. 15- Arta kı· 
lan 16- Hergün yrdiğimiz. 17-Buket 
18- ~urlar 19- Oir çiçek. 20-Akıllı 
değil. 21 - uyandırmak, malOmat ~ahibi 
rcmek. 22 - Pıılık 

anladım. 

- Hay yafıya11n Matyas.. Be· 
ni bu kadar sevdiğini tahmin 

edemiyordum. Her ne hal se , 
şimdi işimize bakahm.. Yarından 

ıonra burada olmamamız Jazım
dır .. 

- Anlayamadım .. 

- Yani yarm güneş doğ· 
dutu zaman sen ve ben .. 

- Evet .. 

Kiyelden kaçmış buluna
cağıı. 

Emredersiniz Amiralım. 
Derhal karyolamın altın· 

daki eski elbiseleri çıkardım. 
pantalonun cebindeki paralardan 

bir kaç tomar ayırarak çavuşuma 
uzattım! 

- Al bunları .. 

Cebindeki muharebeleri kendi p1a· 
nım dairesinde idare kolay değildi. 
Çünkü Çin Cenerallerinin her biri 

Bu ıcfer de gözlerine inanama· kendini dü) ünüyor ve başka bir gaye 
gözetmiyordu. dığı ar.laşıbyordu. Bir türlü elle· 

Bu vaziyet karşısında ben de işin rini uzatamıyordu: 
bu safhas:.ndan vaz geçtim.. ve Buda - Alsana ayol.. 
mezhebile meşgul olmıya haşladım. - Fakat amiralım.. Bu bir 
Buda me:ıhebi icimi serinletiyor ve ıervet ... 
ateşimi teskin ediyordu. Bu mezhebi Derhal surabna bir tokat in· 
daha rakından tetkik için Kolomboya dirdim: 
gittim n orada bir Buda manastın- - Sana kaç defa r;öyiiyece· 
na girerek tam biı· buda rahibi gibi ğim. O kelimeyi kullanma.. Bu 
yaşadım. b' ır .. 

Bir. gün elime bir İngilizce gazete - Emredersiniz .. 
geçti. Okudum. Gazete Londradaki oğ _ Şu paraları da eerhal al.. 
!umun sarhoşken birile kavga ettiğini _ Emredersiniz Hans .. 
ve hasmının kafasına inclirdiği bir 
darbe ile onu öldürdüğünü, oğlumun Elleri titreye titreye tomarla-
muhakeme neticesinde idama mah· rı aldı. Derhal göğsüne sokdu. 
kum edildiğini okudum. Fakat içinde hiç bir şey olmadı· 

Hemen Londraya hareket ettim. ğı için paralar patır patır yere 
oğlumu bir kere daha görmek istiyor döküldüler. 
dum. Yetişemedim. Ben Roterdam'a Manzara o kadar komikdi ki 
vardığım zaman oğlum da idam edil· kahkaha ile gülmekten kendimi 
mişti. alamadım. 

Geri döndüm ve Tibete giderek ora 
Dur ... ·dedim· evvela seni dl!- bir Buda mabedinde yerleşmek is· 

srivdirmek lazım. tedjm, lnı\ilizler, başka maksatlar pe-ı=============== 
şinde koştuğumu zannederek oraya lcrle b:arşılaştım. Bunun iizcrinc Çine 
gitmeme müsaade. etmediler. Avrupa· avdet ettim. Artık i:.im gücüm Buda 
ya döndüm n Buda mezhebinin Av· mezhebindeki malümatını te,si etmek· 
rupadaki reislerile temas etmek iste- ten ibaret. Fakat bunu bir kimseye 
dim, fakat her yerde müthi~ takip- anlat11Uya imkAn yokJ 

trr. Taliplerin şartname ve k fi 
mesini görmek ittere her gtlO ıf' 1 
zarhğına da i~irak edeteklt;;; 
vakti muayyeninde komisYOI 
müracaatları. (629) (4324) . . . , 

K. O. n 1. ine fırka krta.a~J 
tiyacı için çay pazarlıkla alı~ 
ihalesi 10 - 12 - 931 perşelll~~ 
saat 14 te komisyonumuzda ~ ,ı 
caktır. Taliplerin şartna~ / 
mak üzere her gün ve paıarlıl' ~ 
rak edeceklerin de ye,·mı rnuatr · 
de komisyonumuza müracaatl~('I 

(622) 
1(. ,,. :ı. ~· 

lstanbulda bulunan kıtaa~ ~· 
esscsatın ekmek ve erzaklafll'~ 
nelik nakliyatının pazarlığı ~ 
10 - 12 - 931 tarih perşembt ~~, 
saat 16 da komisyonumuzd• t;f/ 
caktır. Taliplerin ıtartnaıne~~' 
üzere her gün ve pazarlığa ı, .. ., f 
deceklerin de ye,·mi muayf'd) 
misyonumuza müracaattan. ( ~) 

(47 . ,,. . ~ 
Dolmabahçe hayvan hat~ 

müteşekkil hayvan satın alJ1111 .,,,, f. 
yonu t~rafından pazar - 991',tı~ 
şembe günleri saat 9 dan f~ 
müsait fiatla yerli bfnek vt ~ 
koşum hayvam mübayaası11• ıı-'..1 
mıştır. Satın almacak bln~t'-f 
ile 8 yaşında ve asgari 1,43 1 S; 
\'e nakliye koşumların keza ati""~ 
yaşında ve asgari 1,37 irtf( 11 "· 
maları ''e hay,·anlann bilciild ~ 
talıklardan ve kusurlardan atf ~ 
malan lazımdır. Diğer faıl;, 
ma.t komisyona müracaatla ,J 
hllır. 

1 
I'. 

Bu şeraitte satılık haY"!
larnı mezkur giinJerde haY'

11
_, 

birlikte Dol mal ahçe hayvan 
sine mürncaııtahr. (616) c.ıı19i 

• • • 
J{. O. ,·e l. incj fırka ih~ 

pil'in<.: pazarlıl<la satın al bıf '-.· 
lhale i 9 - 12 - 931 çaCŞSJll~ 
sant 16 da komisyonuınuıd• _.,ı l 
caktır. Taliplerin şartnartl Jıl':;, 
mak üzere her gün ve paı•r.~ 

k d ki . d • "'" ra e ece enn e ye,·ını ,1,,.,. ~ 
de komisyonumuza müraca~ (l' 

(62·» 

• • • 
fürklarellndeki kıtaat hll~.,ı"' 

nın ihtivat'ı için :l13,000 kil0 fil~ I 
kapalı zarf usulivle münakll ğsJ I - ıı - ,_ 
muştur. ihale tarihi 11:.. n,••'fl. 
marte. i gi.ır.iı ı;aat J:i te : ~0

1 Jılt 1 
af ,.e ~craitl anlamnk ıçı ıJ.-11/ 

münaaksa:) a iştirak için d~, • 
1 rihinrle l\ırklnrelj satın al (., _ ... ,, 1 

yonuna miiracaatları. C.1 '" ~ "'"'.., g dl 
K O. ve naklve taburun 1".Z 

2=>0 nrc:b;;ı gübre ~tııacaktır· ~~ 
rin gübreyi metl ur tabur~ iJ'l 
ri 'c satın almak için ~e 9 1'0~· 
çarşamba günü saat 1.> te <'"iJI> 
muza müracaatları. (611> 



GENÇLiK SPO~U 

Pener Yılmaz kul8bl gençleri 
....... ..., ............... ·--· Wrpfıl ...... ,..... 

....... v ................... .... 

tirli lllyiften mak ola-
·., eedam phfaa lmllp

bir tanesi de ( Feaer 
) lmllbld&r. Bu lmllp 

-dk uha11ncla çal...U· 
lllair clamHncle Wifade& 

Japmaktachr. Cıqr ballu 
...... ,.,.. J•P-

lpOl'a iki pi bedi,. edea Nec· 
elet beydir. ...................... 

latildAI Iİleli bammlarile 
Amellba1at aruacla icra edilen 
VoieJbol maçmı Ameliba1at ha· 
mmlan lrasanBUfbr. 

otl•plrat k ..... ı 
Orta .. 1steplerdee Galata-

wa1 Orta lmm letahal Kolle
jiai ( 7-0, ....., etmiftir. 

U.eler _... 
Feuiı• lileli Pateniyal 

61eliDi 2· O 1eamiftir. Fakat ..
tam teellf bir nokta Yana 
Pmt..ıralliler ille pli F eniye 
.-keı malaaclmiaia küuile 
yedikten IODra 1ert bir oyuna 
bqbt-.br. Bu auçlar paçleri 

.~Mllı:,M~~--.. ...... 
clikkati ce11t .. 

Bilmece 
leal bDmek Wenea akınca ollitaı..a, r.,, .... d ....... de ...... fa ,...., ... 
r.eu11ae, ,....... harplere kanprua, 
&.simde ..... ar .,..., ...._ " .
Meuleyi asalbr Mlete btllnimm. 
Zeki " uchkam pelr, .alııibW ......_ 
Allladmu bui ..., ......... _, 
Anlamadım ,.m, ....._ ...... ati 

Acem Tevfik 

Mektepliler 
tasarruf haftasına 
nasıl 
hazırlanıyorlar? 

Ba HDe taurruf baftua, kl
nuaueffel cumartui glnllDdea 
bafhyacakbr. MektepWer talar
ruf haftamda m11hte6f tnalau· 
ratta buhmacaldar ye taurruf 
lehinde teDlliller Yerecelder, iç
timalar tertip edeceklerdir. 

Tuarruf baltamın baflacbp 
on iki kbuaueYvel cumartelİ ,a
ni birinci denten yanm -t 
effel blt8n lile ve orta mek
teplerde talebe komerua ..ıoa
lanada toplaacak Ye mulllmle
riadea biri tarafaadu tuanaf 
baklanda hlr koitfenna •erile
celdir. 

14 pazarteai .... liled• ... 
ra blltBn orta mekteplerde Ye 
liselerde, muaWm mektepl.mde 
taunaf bakluada ta•naf ce
miyeti tarafından haarlanaut o
lan plJel, talebe ta...,.._ tem
IİI edilecektir. 

17 klaunmı .,......,. ... 
U. orta mektep talebeleri ... 
l'İll eıabte&f Mllltlerincle ~ 
teuhiratta buhmaca•lar, t,lebe 
tanfmdu nutalde ...,.... .. 
" tuarruf hakkmcla • ......_ 
yaalmtf .a.n tiirler ......... 
elcltltu Wcle tebJ.i «W•• 
!ardır. 

Liae ve orta mektep talebeleri 

baaeaeki~ .. ·-* 
,. hereaala IWMasek içia 
fimdiden calıt..,a ~~ 
dir. 

foENÇLIK HABE~LE~•r 
Edlnıe Lisesinde Gllzel san'atlar blrıı· 
Namık Kemal ğl resim mllsabakası 
geeesl açıyor 

Edinae -bahirimis ya11yor: GDzel aan'atlar birliti reaha 
3-11 -9St Perwembe pi ak- 'ı 1ube11 bu haftaki içtimamda 

pm LiMcle bltla talebenin gençler aras1nda (resim yapmak) 
iftirakile bir Namık Kemal ıe- ~~vesini daha faz a uyandı_rmak 

• Jel 8i L- d. açan, orta mektep talebelen ara• caa yapı L r -..ç sene ır . . 1_ 

Ha •t --......: mak bir Adet aaada bırer reaım ~~saba ... 
• •~"-· yap yapmıya karar verm1ttir. 

olmuttu. Bu teMld IOD unafua Mlisabaka fU tekilde olac;ak-
laimmetiyle Namık Kemal ıecesi br. 
,.ıcla... Saat 8.30 da bltlhl Bir mevm verilecek. Ba.iD 
talebe.in iftiraklle latikW maqa &zerine yapılacak re8imler Ga
.a,19llcli. Soara birinci amdtan zeı un'atlar birliiiae 21aderile
klflk INr talelae lbralaim Allet- cek Ye bir jari tarafnıclaa telidir 
till Be,ta Namık içia yaıdljı bir ecliHp birinci ikinci Oçtbacl ... 
maVN .. ,ı okacla. Soara Ede- !enlere m&klfat Yerilecektir. 

bifat ....... Mıfit; BIJlk- G.a.cek hafta ı 
lerimili tamtmak n habralanm ı.taabul liaeaiade koeperatif 
yat ve ıuw.r.. tuiz için yapa- Ye lpOI' faaliyeti. 
lu bu toplublana ehemmiyetini, ,._ _ __..~-------
Şiaui Efeacli N-k Kemal'in .• Talebe içjn 
laa1atmı, <>ta Efeadi edebi Bir mualllnı J:!1t•• 
lu,met Ye pluiyetiai anlatblar. 

Banlartlu IODra eserlerine etlzd&DJ lh IDJ 
•cildi. teklU ediyor 

Edebiyat tubemadea Fethi Oirenclijimise pe, bir ilk 
lf.-dl ı.ri1et Kuidaiai, S mektep muallimi lsianbal maarif 
fea Ş.U Efendi " Rajaama ,. mld&rltlilae bir teklifte bahm
........ Fw:lea Fahri Efendi •Uflar· 
• D ~ --'-- Bu muallim, taleheleria bltlla 1 

eiilmea .. ea mi YllnUI" ... " HDe içindeki vuiyetleriai te.bite 
_..._ ........... Ve ye mekte.p idareleriain talebe ...,... •lhl• Eeat 8eyia Yelilerile daimi aurette temuta 
llllcrile bitti. Midir Beyin bulunmalanm temine yarayacak 
Guiyi ipret ederek 16yledik- olan bir talebe çalıfma ctlzdam 
leri., talebe t~~fmd.-ı çok alk11· uaulOnlhı ihduım teklif .et ..... 
~ . . .... ti9; .... Ba mretle laer tal, ..... ete...._..,............,_ t1hpea dlzclana olacak ve •er 

.. ,, " 

........ hafta IODUDcla talebeler bu ela
...... •elilerioe ıitlrecelder, Ca
martelİ sinleri de tekrar maal-
limleriDe iade edeceklerdir. Bu 
dlzclaaa muallimler taleta.ia 
mektepteki YUiyetiai ipret ede-
ceklerdir. Maarif mlkllrblil bQ 
teklifi v ekllete bildlrmiftir. 

kan bir mtl••ede pbpa SÜ
rubUIDlll bundan IODra ( Y eıU 
HiW) e iltica etlDİftİI'. Muktı 
kulllple laiçbir allkw lral•a..,. 
br. Allkaclarlarm usan c:lildaat· 
lariae. 

2 - Baza ebtıplerd• clolaya 
...... ~- .1w1 ..... 
Allettia beyin mahW.W. MI 
bir allka• kalmaımftlt • ......... ... , ......... .... __ ....... .. 

Gençler Teatlf& ıurabu tıtlbl umumnı. 
Haber aldatnmza fire (Wu

bul ,_... mahfeli) bu ayıa IO-
tfndea: 

Gecnlertle pruhmUIUD bu
tla aza.. iftiraktle yapılu 
Jsti-tla f8 Urar Yerileiftir: 

nntla bir mlumere •erecekdir. 
8a mllumerede (Dv1Ubeda11} 

ia pçen 1ene oyaacbp bir kitap 
pi1em t...U edilecektir. Gençle
re 1DYaffaki1et dileriz. ı - Şiawlife ..... Ameri-

........ v ...... 
... ol 

Şehir Ahtapotu 
Seka1darclaa kelildi J•ftf Ja•8f atuJtu, 
...... tine koncla blmmh Lir UJ1m. 
Klfelercle lanlclt, perçalaada rt1z11rlar, 
Bir heyall lıe1ildi karaabkta ber duvar-

Bir aldapot feldiade sanlcb phre ıece, 
Sobldera ..... kollan ubenilee. 
Eer.fta ... -'eri emdi, hir anda boldu, u,... .. her .. bu tehir ahtapota._ 
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Mahkeme ve icra Hanları lstanbul dördüncü icra memurlu· 
ğundan: Istanbul Evkaf müdirt' 

lıtanbul dördüncü icra mcmurlu
'ğundan: 

Mehmet Arif beyin Yunan tehaa
mıdan Miltiyadi lstamolis efendiden 
borç aldığr yirmi dört bin sekiz yüz 
Uraya mukabil birinci derecede ·temi.I 
nat gösterilen Boğaziçinde kuru se:•' 
ıne caddesinde atik 89, 91 cedit 101! 
:rnnnaralr harem ''e sela:mlık daireleri
ni ve müştemilatı saireyi havi maa 
bahce sahilhane otuz gün müddet1e 
birinci ihalesi yapılmak iizere mevkii 
müzayedeye vazedilmi~tir. Hududu 
Kamfres başkadrn efendi sahilhanesi 
ft hah~ ve bir tarafı Jebi deryaya 
müttasıl tarik ve bir tarafı Memiş 
zade Abdullah be}· merhumun l'ere
eesi sahilhaM bahcesi tarafı ı·aibi 
Kuruçeşme eaddesile mahduttur. Me· 
sahası 52:>0 arşm terbiinde eraziden 
~93 arşm selamlık ve 710 arşın harem 
n 57 arşm zemin katı kargir kış bah
celf Jak 59 buçuk arşını harem 
kismi ile ilave Jdsme giden iki katlı 
altı kargir üstü ahşap koridor 180 ar• 
!f1D Ilave kisim 21 buçuk arşını mut
fak aksamından kargir fmn ve saire 
81 arşın mutfak 101 arşın üç kisim ser 
78 arşın Kuruçeşme t:addesj tarafın. 
«fa b.pıcı dairesi ve 28 arşın harem 
•• eelamlrk arasl!Jtda a.ı;;ma koridor. 
Mütebakisi bahcedir. Evsaf ve müş
temilatı: Selamlık ciheti. birinci kat: 
Bahceden iki taraftan kapısı olan ca.
meldnlı zemini mermer methalden 
Jine zemini taşlığa girilir 'fa\•anı kat• 
l'Ollpiyer iki oda diğer bir camckal\h 
lı:apı ile zemini çi~nto koridordan 
zemini çimento taşlığa girilir biri i 
yüklü dolap iki oda bir aralık üzerin
de iki kiler bir hela keza bir aralık 
üzer.inde memıer musluklu bir kileri 
,.ardır. ikinci kat: Taşlıktan 7~mini 
ahşap ğezinti mahallinden tek merdi
nnle çikılarak gezinti mahallinden 
iki taraflı parke döşeli balkonu hayi 
ve zemini mapke döşeli bir oda olup 
yine zemini parke tavan ,.e dh·arlan 
kartonpiyer balkonu havi salon keza 
~alondan zemini parke divar ve t:wa-
111 kartonpiyer diğer bir odaya bu -
radan yine zemini parke ve tavanı kar 
tonpiyer odaya girilir. Bahce tara • 
frnda zemini çinlo büyük bir halku· 
nu vardır. Bir aralık üzerinde mer
mer musluk ve t.ekne)j ve bir hala \'c 

harem kisim i1e selamlık arasındaki 
renkli camekanlı köprütarzındaki ko· 
ridorun methali n bir soğuklu~u ha· 
Yi zemini çinko mermer musluk tel~· 

neli bir hamamı vardır. eçüncü kat: 
Bu kisme koltuk merdivenle çıkılır 

bir koridor üzerinde hir sofa odası iki 
hela birisinde zemini çinko söşeli bal
konu ha'i iki oda Ye bu katta çatı 
arastndn yük ,.e sofa ve bir sandık o
dası vardır. Binada Kartopiyer olmi
yan tavanlar ve doğramalar kapılar 
temamen yağlt boyalı üst kat dö~e
m~ler yağb boya ve dıvarlar ıstampn 
Mkışltdır. Zemin kat bodrum zemi• 
ni çimento mutfak mermer yalaklı 

bir musluk ve bir kayıkhanesi vardır. 
Hare.m ciheti iki ayak mermer merdi· 
venle çr'kılarak üzeri camekanlı ka-

pıdan giıildikte zemini mermer bir 
papuçluk tekrar ca.mekiinlt kapıdan 

girildikte ahşap merdivenle ~ıkılır 

merdn·en başı üzerinde tavan tavan 
ve d.rvarlan kartopiyer bir salon ve 
şomineli bir oda. bir aralrk üzerinde 
bir banyo mahalli ve bir oda ikin ·ı 
ci kat: birinci Jrntın aynıdır. İçki in
hisar müfettişlerinden Müfit hey ma• 
hiye kırk lira He müstecirdir. Bodrum 
katında mermer taşlıktan ini1ir mer
mer koridor iizerinde mutfak haline 
ifrağ bir oda bir hela mevcuttur. Ha
rem cihetinin zemin katr Zemini mer-

mer taşlık bir koridor üzerinde üç o
da iki helası olup taşJrğa hahc;eden 
zemini çimento etrafı carnekanh met. 
halden girlir. Harem kismi ile ilan 
J.."i9im arasında zemini çimento kori· 
dor vardır. Zemini mermer evaltı ''e 
koridor üzerinde iki kiler zemini çi· 
mento maltız ocaklı ve mermer nrnı:• 
1uk1u bir mutfak bir yemek oda~r bir 
merdiven altı olup e\·altı taşlıktan ah· 
şap merdh·enJerle ikinci kata çıkıl -
dıkta merdiven başı üzerinde lıir bal
kon \'e dıvarları kismcn kumaş kaplı 
ve sabit aynalı ve şomineli bir yemek 
salonu n bahce cihetinde üzerinde 
camekan zemini çiçekH kargir çini kış 
baheeli aynalı lak vardır. Yemek sa
lonundan diğer bir saluna geçilir beş 
oda bir helası vardır. Üçüncü kat: 
Kartopiyer bir salon bir oda ve bir 
bOyiik salon iki oda bir hamam bir he 

la odanın biıisinin tavan ve dıvarlan 
kadife kaplı ve diğer odanın önünde 
bir balkon Yardır. Çatı kate bir kori· 
dor üzerinde hir hela üç kiler iki oda 
,·ardır. tıave ki min aıtında zemini 
~imento hodorum mermer merdivenli 
koridor üzerinde hir arahk olup mer
mer bir koridor üzerinde mermer so
ğukluğu ha,·i zarları mcrmrr bir kur
nalı hamam hir hela bir oda ,·e zemi· 
ni mermer hir koridor üzerinde zemi
ni mermer iki sahit kazan ve iki bakır 
teknelı çama~ı7.lık bir kömürlük üze. 
ri camekanlı zemini çinko bir aralık, 
ila,·e ki ınin bidnci katı: Rir sofa 
bir od:ı hir hela n bir !koridor bir 
aralık üzerinde iki oda bir heJ;"ı bir 
halkon olup bila konturat mürebbiye 
Madam Pyano ikamet etmektedir. Ta• 
van arası: hir sofa üzerinde iki oda 
iki hela bir balkon bir kiler hamamın 
üstünde camekan üç dolap bir balkon 
vaı·dır. selamlık mutfağı: Bir hela 
bir ki1er bir fırın bir odunluğu havi 
zemini çimento kargirClir. İttisalinde 
üc; kisimden mürekkep 7.emini çimen· 
to aynah lak ,.e havuzu ha\'i ~er ,.e 
hulumhah kuyu:-.u vardır. Kuru~eşme 
methali ittisalinde bir katlı bina iki 
arahk iki oda iki hela ve hir hoduru
mu vardır. Bahcede üzerinde köpr\i 
ve üç heleıuni havuzu \'C aynalı lak 
ve mütaddit çam ve manolya 
çam fıstığı palimya şeftali a• 
ğaçları ve giil fidanları ,.e ha
va gazı fenerlerini h~n; olup 
etrafı d1'·arla muhattır. tıave kis • 
rninde kol'idorun üzeri gah·aniz saç· 
tır. Binalar haricen yağlı boyalı ve 
pencereleri pancurhıdur. Terkos \'e 

l'lektrik tesisatını havidir. eydı senet
le taksim ve dair yolu Yardır. Kar~ir 
olmadığı T.ikrcdilmiyenler ahşaptır. 

Mezkur gayri menkulün tamamının 

kıymet; muhamminesi yür. yirmi h ~ 
hin seki1 yüz yetmiş dört lira olup 
talip olanlar kıymeti muhamminesi • 
nin yüıde onu ni~h0tinde pey akcelc· 
rini alarak 92i - 7J9S do,;ya numara· 
sile saat on dörttı>n on yediye kadar 
11 - 1 - 9:12 tarihinde lst.anhul l ncii 
icra mcmurlui:una miiracaat "yleme-
leri i1an olunur. (211:"ı) 

lstonbul clördiincil icra memurlu
ğundan: 

Tamam·ııa (::!1:100) lira kıymet tak· 
clir l'dilen lk)oğlunda Uüc:e,rin a~n 
mahallesinin aSkc;ı ve Pir~ Mehmet 
sokaklanna nar.ır cedit 14, \6 numara• 
larla. mura~kam iki hap kırıtir hane· 
nin tamamı açık artırmaila seki:r. hin 
beş yüz lira hcdel1e talip çıkmıştır. 
\ re ~; 11 e tamamına t219'.l2) lira kıymet 
takdir edi1en Gnlataila ycniranıi ma· 
hallcsinin Perşenhe pazarı sokağında 
cedit :>3, :l:l, :l7 No .lu tahtında mab· 
zalan fe, kindeki katlarda odaları \'e 
sair müştemilatı bulunan müccddet 
l\tarikyan hanının tamamı açtk artır
mnda sekiz hin liraya talip çıkmıştır. 

Mezkur gay'n menkulfıt tekrar ar:ık 
artırmiya. vazedi1miş olup 19 - K. 
evvel - 931 tarihinde şartnameleri 
diYanhancve talik edilerek 7 - K. 
sani - 932 tarihine müsadif perşen • 
he günü saat 14 ten 16 ya kadar İs
tanbul 4 cü icra dairesinde ac:ık ar -
tırma suretile satılacaktır. Artırma 
ikincidir. Birinci ve ikinci ipotek mik
tal'larınr tecavüz ettikten sonra en zi· 
yade artıranın üzerinde hirakılncak • 

tır 

Artırmalara i~tirak için yüzde ye· 
di teminat akccsi a.lmır. Miiterakim 
verği belcdiv~e. vakıf icareleri müş
teri,·~ aittir •• Hakları tapu sicillerile 
. ahit olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadaranın \'e irtif:ık hakkı 
sahiplerinin hu haklarını \'e hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itiharrn yirmi gün 
içinde evrakı miishitelerile hildirmt-le· 
ri Ta7.ımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sahit olmiyanlar satış hede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alakadarlarm icra ,.e iflas kanunu • 

Tamamına 2600 lira kıymet takdir 
edilen Unkapanında Papaz zade ma
ha11esinin tlskiih1ü sokağında atik 
21, cedit 1!l ve atik .23, cedit 2.1 numara' 
h bir sakaf altında iki bap dükkanı 
,.e ~eçit mahalJini Ye fe\ kindeki kat· 
larda dört oda ~ki helası bulunan ha
ricen kargir gayri menkul açık art -
turnaya Yaz edilmiş olup 10 - 12 -
9:ll tarihinde şartnamesi divanhane
ye talik edilerek 29 - 12 - 931 tari· 
hine müsadif salı günü ıı:aat 11 de!t 
16 ya kadar İstanhul dördüncli icra 
dairesinde açtk artırma suretile sah· 
lacaktır. 

Artırma ikincidir. Birinci artırma
da bin liraya talip çıkmış olup bu 
kerre en çok artıranın üstünde bırakı
lacaktır. 

Artırmay~ iştrak it:in yüzde yedi 
teminat akçesi alınır. Müterakim ver 
gi belediye vakıf icare.. .. i müşteriye a
ittir. Hakları tapu ~icillerile ~ahit 
olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alıikadaranın ve irtifak hakkı sahip· 
lerinin hu haklarrn1 \'e hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialannı itan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelet'iJe bildirmeleri la -
zrmdır. Aksi halde hakları tapu si -
cil1erile sabit olmayanlar satı~ bede
linin paylaşmamasmdan hariç kalır• 
laı-. lcra ve iflas kanununun 119 un· 
cu matldesi hükmüne göre tevfiki ha
reket etmeleri ve daha fazla malu -
mat almak isteyenlerin 9:11 - 10:? dos
ya numarasile memuriyetimize müra• 
caatıarı itan olunur. 

Kütahya asliye hukuk lrnkmliğin
den: • Kütahya hazinei maliyesi ile kati-
bi adil Ahmet ef. ,.l'resesi arasında 
mütekel'vin Tazminat darnsınrn icra 
kılınan muhakemesinde vere::.eden 
llamidiye mahallesinden Cafer oğlu 
Ahmcrlin mahalli ikameti me~hul bu· 
lunduğu miihaşirin gıyap kararına 

vaki derkanarrndan anlaşılmakla ila· 
nen tehliğat icrasına karar Yerilmiş 
\'C yevmi.i muhakeme 28 - 12 - 9:31 
pazartesiye muallak hulunmuş oldu• 
gundan yevmi meıkurda Kütahya 
Asliyl' mahkemeı:.inde hazır hulunma
ları ''eya musaddak hir vekil gönder-

. mel eri aksi takdirde muhakemenin 
gı) ahen ha kılacağı tehlii makamına 
kaim olmak üzere i!Rn olunur. 

(931 - :J4) 

hıtanbul dördiinC"ii kra mcmurlu· 
ğrmdan: 

Tamamı (18;i00) Jira kıymeti mu -
kaddereli J<'atihte Dülğer zadt mahal
lesinde Kuyulu nalbant ~okağında l'f'· 

ki 1. 1. 1 Mü. 2:l ymi :;, 7, 9. 11 numa• 
ralarla murakkam 3 bap dükkanı müş 

temil bir hap apartrmanın tamamı a· 
r:·4i artrrmiva vazedilmiı- olup 17 - 12 
.:... 931 tarihinde şartna.mesi divanha-

yetinden: 
Kıymeti muhamminesi 

Lira Kuruş ıı 
386 67 T d. . v t b" d bu)ıJll• 

amamı otuz ye ı ıırag er ıın e 'k 39 
Galatadı Y enicami mahallesinde vaki 49 atı Üt' 

cedit No. ile murakkam fevkinde bir oda~ tl'.ltİ· 
temil karR"ir dükkanın 180 hissede 14,5 hıs~ulır 

163 41 Tamamı 73 metre 45 santim terbiinde ye• 
nan Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalleıi~de ıou• 
niş~hir sokağında atik 96 cedit 80 No. ıl~ bi,. 
rakkam bir bap dükkanın on iki hissede bır 
hissesi. ıt~ 

Balada semt mahalle sokak ve numaraları muharrer elll yr 
mablule satılmak üzere yirmi bir gün müddetle ilan ve nıiiJI cll 

deye vazedilmiştir. Müzayedesi Kanunuevvelin yirmi dokuılJ~r
Sah günü saat on beştedir. Talip olmak istiyenler balid~ aıU pi!_ 
rer kıymeti mubamminenin yüzde yedi buçuğu niıbetınde ·d•t 
akçelerile birlikte lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında V•~7) 
Müdiriyeti Mahhi'at kalemine muracaatları ilin olunur. ~ 

Istanbul Evkaf Müdüri· 
yetinden~ 

Kıymeti muhamrnenesi 

Lira 

1000 12 No. lı odanın tamamı 

800 13 ,, ,. .. kırel' 
Sultan hamamında Çelebi oğlu Alaettin mahallesinde Bı ~' 

Jar caddesinde 12, 13, 7 ve mükerrer 7, 20 ve mükerrer 
111

,, 

22 numaralarla murakkam baraka ve mağaza ittihaz olunan ıf.t 
halden Mıhrişah valide sultan vakfından 12, 13 numaralı k •Jjll 

iki bap odanın tamamı satılmak üzere dört hafta müddetle ~11ci 
ve müzayedeye vazolunmuştur. Müzayedeıi kanunusaninin b~ft d' 

Salı günü saat on bettedir. Talip olmak isteyenler kıy.ınetı. ~lr 
hammenenin yüıde yetdi buçuğu niıbetinde pey akçelerile bı~d,t 
te Çenberıitaşta lstanbul Evkaf Müdüriyeti bioaeında Vart) 
Müdüriyeti Mahlfılat kalemine muracaatları ilan~ 

Tütün inhisarı umumi rrıil' 
dürlüğünden: 

150 
1 - 450 metre kostümlük, 80 metre paltoluk kumaş, go' 

çitt fotin, 2 L adet siyah ve 3 adet sarı muşamba, 32 adet 
cuk nümuneleri vcçhile pazarlıkla mübayaa, or' 

2 - 150 takım elbise, 36 palto, 5 kasket nümunelerine 1 
pazarlıkla imal ettirilecektir. er 

Taliplerin 9o 7,5 teminat akçelerini hamilen 24-12-931 p~O' 
ıembe günü saat 10 da Istanbul ba,müdiriyetinde mübay~al / 
misyonuna müracaatları. (4221) ~ 

Istanbul evkaf 
düriyetinden 

,, 
mu~ 

neye talik olunarak !l - 1 - 9~2 tari· Ktymeti muhammenesi 

hine müsadif cumart~i günii saat 14 Lira Kuruş 
ten 16 )"a kadar İstanbul dördüncü İC:· 
ra dairesinde a~ık artırma ile satıla• 633 50 t.-d' 
caktır. A rtırmıya iştirak için yüzde Tophanede FiruıaR"a mahalleıinde Soğancı oğlu ıok• e el' 
yedi teminat ak~esi alınır. )lüterakim atik 38 cedit 26, 28 No. lı mukaddema maa bahçe hane " it'' 
Yerğiler ile helediye resİmleri Yakıf yevm müfrez iki kıt'a senetle tasarruf edilen auanı1' 90 ı,O~' 
icare~i miişteriye aittir. lcra Ye iflas 5,5 parmak mahalline isabet eden Fituzağa camii iman11D11,, dtıf 
kanununun ll!l uncu maddeı-ine tev- nasına meşrutahane arsası halada muharrer kıymet Uıer•",ıD' 
fikan hakları tapu sicillerile salıit ol- l k d h f d d ., ~ salı ma üzere ört a ta mü detle ilan ve müıaye eye dil"" 
miran ipote"l-li alacaklılar ile diğer a- h,, 

Junmuştur. Müzayedesi kinunuevvelin yirmi dokuzuncu ~a eııi" 
Jitkadaranm ve irtifak hakkı sahiple· erı 
rinin hu haklarını ,.e huı.;usile faiı. ve saat 15 tedir. Talip olmak iıtiyenler kıymeti muhaııııı> O' '' 
ma~arife dair olan iddialarını i1an yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte ye" ,id't 
tarihinden itibaren (20) gün içinde saati mezkura kadar Istanbul evkaf müdüriyeti bina1ınd4 1i) 
evrak" m üsbite \erile bildirme 1 eri la • "l!llll!lml!lüll!!d!!llliıll!!' rımli y~e•tllll!ill!l!m!lllal!!!h .. lu!lll· ll!ıa .. t-k•ıs.m.ı.n.a_.m.ü•r•a•c•a•tl•a•r•ı .i.la•n-o•l•u•n•u•r ·-(~1 __ 
zrm dır. Aksi halde hakları tapu si - ı K R A M t y E L ı 
cillerile sabit olmiyanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kaltrlar. 

Alakadarlann işbu maddei kanuniye 
ahkamına göre tevfiki hareket l'tme· 
leri ve daha fada malumat almak is· 

teyenlerin 930 - 445 - 446 dosya nu• 
marasile memuriyetimize müracaat • 
tarı ilan olunur. 

Emniyet Çayını ıl 
ArB~ 

................................................... ,_ . ~od$~~ 
lttianbul mahkenıei asliye 4 ü11ciil dan hermucibi tal.ep ~akl~ ta1t"'~, 1 

lıukuk dairesinden: karan ittehaz edılmıŞ .. ' sııll' 'JI 

nun ll!l uncu maddesine göre tevfiki --l-Rt_a __ n_h_u_l_i_kı-.n-C"_i_ic_r_a_m_c_11_ırı_r_l_ug-vı-'ln-. 
hareket etmeleri ve daha fazla ma· dan: 

Boğos kızı Veronika namına avu• 22 - 12 - ı:ı:n salı günU {in tı': ti 
kat Abdullah be) in e\'Yelce ~amatya- ta1ik kılınmış olmakla 0 ı ,.,; ''t' 
da İmrahor Mustafa paşa - iki yiizlü re]er macln m Soris ile ııtJl:i1''tı1' (· 
çe;;me sokağ'mda 7 nu: da oturan A- gelmedikleri taktirde ~~:n 0ııı"ııı'gJ 

Jlımat almak isteyenlerin 9~1 - 20~ 
Bir horcdan dolayı mahcuz ve fu. 

do: ya numarsile memuriyetimi7.C mü· • • 
r:uhtu mukarrer 1stanbu1da Aşir e -

racaatlaıı ilan olunur. (2144) 
fendi sokağında Katirci oğlu hanında 

- · fstanbul üçüncii icra dairesinden: meHut heş adet l'Yi cins Kayseri se-

Bir borcun ödenmesi için mahcuz caddesi bir halisi ,·e bir adet yui ma• 
\'e paraya çevrilmesine karar veril· kinesi ve sair eşyanın 10 - 12 - 931 
miş olan 6 miskal inci 10 K. en•el :n tarihine müsadif perşenbe günü saat 
perşembe günü saat 13 de Sandal be- onda (10) açik artirma ile satı]aca -
desteninde paraya ~evrileceğinden ta ğmdan taliplerin ye\'m ve saat muay
lip olanların maha11inde me'muruna yende mahalh mezkurde hazır bulun-
müracaatleri ilan olunur. (214S) ma.lari iJ!n olunur. 

sador kızı Veron ve Beyoğlunda doğ. yaplannda yapılacağı ıJ, (~ f 
1·u yolda eski galarj lafayt r;okai;n • ııi 
ela 249 :\o: dalsak ~ükntn kızı ,.e Se- -------.--.--111rttlıJf ' 
lamon kız;} madam Soris aleyhlerine lstanbul bC"şınci ır.r(I iCd 

açtığı Galatada suıtanbeyazıt mahal- elan: . tifıt!i1 I' 
. . ıs ~-tf. 

lesinde mariya sokağında 2:; eski ,.e Bir devnin temını it'' f'J 
23 yeni No: Ju hane için hilafı haki· tahtı hac;.e alınan san~~ tol'/~ 
kat yapılmış olan ipotek muamelesi• koltuk. ha~ır şapka ,-e 1 

..,, ıı 'f' J 
nin ipta]j \'e kaydının tashihi hakkın· 1 uk kumaş. temir kasa, :erı 16.,, 
daki davanın 6 -11 - 9:n tarihli cel· \;arşanba günü saat 14 .,ec1t1 
s~i tahkikatta ilanen yapılan tebliğata dar lstanbnlda Sandal ;lJ!ıD) 
rağmen her ikisi gelm-emiş olduğun - satilacagi ilan olunur. ' 



~~~~~~~~~~~~~~~~~=:!!'!~~~=~~!!!!!'!!!!~~~~~~~!!!!!'!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'11-VAKIT SKannnuevvel 1931 ~ t ıstanbul Belediyesi ilanları 
itfaiye kamyonları için alınacak bandaj lastikleri 10-12-931 per
ltnıbe günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya kon· 
111\lftur. Muvakkat teminat akçesi 58 liradır. 
beP.llibayaasına lüzum görülen takyometre aleti 10-12-931 Perşem-

rtlnll ihale edilmek üzere açık münakasaya konmuıtur. Nu
'-kkat teminat akçesi 39,5 liradır. 
pltpbirbaneler için lüzumu olan 60 adet eşya zarfı 10-12-931 
lcotffeınbe gün6 ihale edilmek ilze?e kapalı zarfla milnakasaya 

11aıuıtur. Muvakkat teminat akçesi 58,S liradır. 
iL Taminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa
.. ,t alınarak Bankaya yatırılıp alınacak makbuz veya Hükumetçe 
~teber tanınmıf Bankaların birinden getirilecek teminat mek· 
'4lbn ile olur. Kapalı zarflarda bu şekilde teminat makbuz veya 
111ektubunu ıartnamenin pullu bir nüshasını Ticaret odası vesika
'lba teklif mektubunun içerisine koymak icabeder. Açık müzayede 
~ IDünakasalarda İ•e yalnız teminat makbuz veya mektubu ge· 
~kJe olur. Yukarıda yazılı işler hakkında iıin nevine göre 
~ame almak veya görmek ve lizımgelen malumatı almak için 

1' gün LeVBDm Müdürlüğüne muracaat lazımdır. ihale günü 
~ laat on be~e kadar Daimi Encümene muracaat edilmelidir. 

. (3943) ----Cerrabpqa, Haseki, Beyoğlu, Emrazı zühreviye hastahanelerile 

~Yahane için lüzumu olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye kapalı 
~fla blünakasaya konmuştur. Talipler şartname almak ve mevcut 

~leri g<Srmek üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat 

~~lidir. Münakasanın hey'eti mecmuasına iştirak için 3502 lira 
~Jeınat lizımdll'. Yalnız bir veya iki hastane için teklif atta bulu· 

Clldar bu teklifin yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat temi· :t •ereceklerdir. Teminat akçesi nakten kabul edilmez. Ya Bele
ı.:edeıı irsaliye alınarak Bankaya yahrılıp alınacak makbuz ve ya· 
~ t bGkametçe muteber tanınmış bankaların birinin teminat mek-

bıı ile olur. Bu şekilde teminat mektup veya makbuzunu ve Ti
~et Odası vesikasını ve şartnamenin pullu bir nüshasmı mühürlü 

._ ıvfa koyarak ihale günü olan 10-12-931 Perşembe günü saat 
~fe kadar Daimi encümene vermelidir. (3J77) 

lstanbul 
tinden: 

Evkaf Müdüriye-

~Ynıeti muhammineıi Bedeli müzayedesi 
lira Kuruı 
4875 00 

soo 

Lira Kuruş 
2000 

1800 

.. Tamamı 18 arşın 63 san
tim terbiınde bulunan ve 
l Haziran 931 tarihinden 
Mayıs 933 gayesine kadar 
hali icarda olan Galata· 
da Kemankeş K.aramus· 
tafa pa~a mahaUesinde 
Topçular caddesinde ve 
Kuaköy börekçi fırına it
tisalinde kain 20 No. ile 
murakkam fevkinde oda
larİ müştemil dükkanın 
sekizde üç hissesi. 
Tamamı 12 arşın 71 san
tim terbiinde bulunan Ba
bıcaferide Ahiçelebi ma· 
hallesinde Soğancılar cad· 
desinde atik 284 cedit 50 
No. h fevkinde odayı müş
temil bir bap dükkanın 

tamamı. 

"' 8aJlda semt mahalle sokak ve nuıharaları muharrer emlaki 
clit~lüle müzayede ile icra kılınan i lanında talip zuhur etmedi· 
t .'ilden pazarhk suretile ilanına karar verilmiş olup 5 - 12 - 931 
d-71ıli müzayedesinde. zuhur eden talipler tarafından verilen be
~ kıymeti mubammineye nazaran haddi layıkmda görülemedi
tit deıı tekrar pazarhk suretile ilanının devamına karar verilmiş
,'1. Pazarlıkla müzayedesi kanunuevvelin 15 inci 

1 salı günü saat 
)tel beıtedir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhamminenin yüzde 
t,ı~~ b~çuğu oisbetinde pey akçelerile birlikte Istanbul Evkaf 

, .,, Orıyeti binasında varid t müdüriyeti Mahlulat kalemine mu
~rı ilan olunur. (4319) 

A 1'ütün Inhi rı 
tnüdürlüğünde 

mum 
• 
• 

l - 300 Kilo Aıit Finik. 
300 metre Bez Hortum: Nümunesi vardır. 

l O Çift Otomatik Rakor 
25 Adet kıl badana fırçası 

~ - 20 Adet yüz kiloluk toplu el kantarı 
~ - 9 ., iki yüz kiloluk düşen marka Fransız Baskülü 

l~l;l•rlıkla alınacak mezkur malzemeyi vermek iıtiyenlerin 
~ci •931 cuma rtesl günü saat 10,5 da birinci levazım için ( 25 ) '"b ·~ Üçüncü kalemler için ( 45 ) lira teminat akçesini hamilen 
,, tıl da Başmüdiriyeti binasında Mübayaat I<omısyonuna 

caauan. ( 3982 ) 

! _ ~~.~z'~I~~~~ 
iş ocağı 

* Her sınıf işsizlere iş ve isteyen
lere işçi verilir. 

Jf- i~ ocıgına ortak alınır. 
Jsıanbul Yeşil direk, 

Salln ahyor'uz - Altından mı· 

mul kırık yahut modası geçmi~ bilezik, 
kordon, kemer, yüzülc, çanta, çaralkaşık, 
bozuk s:ıatler gibi şeyler alıyoruz. Saat 
9. ı 2 arasında müracaat. 

l st:ınbul Babçekapı dördüncü 
Valtıfhan ısmakat ~9 

Sabhk Evler ve Para 
Lira Oda Semti l\evi 

7000 5 Sişli KAgir 
2600 5 ~loda Ahşap 
1400 5 Taşkasap 

3000 5 Şehzadebaşı KAgir 
4000 6 Ortaköy KAgir 
6200 5 Cağaloğlu ,. 
2500 5 Yeni kapı .. 
5000 5 Kadıköy ,. 
6500 6 Gedikpaşa .. 
8000 9 Beyoğlu • 
3500 5 Fatih • 
3000 7 Ortaköy Ahş•p 
5000 7 Kurtuluş Ah~ap 
3000 8 Şebzadehaşı ,. 

Bunlar.dan başka her !emtt• satılık em· 
lAkimiz \·ardır. EmlAk almak yahut ala· 
cağınız emlAke paranız yedsmiyorşa ipo
tekle para almak için saat 9 • ı 2 arasında 
müracaat. lstanbul Babçekapı dördüncü 

Vakıfhan asmakat 29 

Satlam Irat .. tin Almak Is· 
teyenlere - Bııhçekapusu civannda 
kdgir bir dükkdn acele ve ehven fiyatla 
satılık oldeğundan talip olanların Gala· 
tada Mehmet Ali pa~a hanında 41 nu· 
marİıya müııcaat cylenıcleri. 

Satıhk mükemmel 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) 

AYVALIK SUR' AT POST ASI 
(Mersin) 8 Klnunuevvel Salı 

17 de Sirkeci Rıhtımından. 4292 

As. Mk. SA. Al. komlsynu ~ 
illnlar1 1 

Süvari mektebi hayvanatı ihtiyacı 
için 180600 kilo yulaf pazarlııkla sa • 
tın alınacaktır. Pazarlığr 12 - ka . 
nunueY\·eJ - 931 cumartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir. 
'faliplerin şartnamesini görmek için 
komisyonuna müracaatları ve iştirak 
i~in de vakti muayyeninde hazır bu
bunmaalrr. (150) (4310) 

~ ~ ,,. 
Fen tatbikat mektebinde mevcut 

köhne üç kamyon ve kamyonet ve Sir· 
kedde ;);yecck ambarında mevcut 
mevzuat miizayede suretile satılacak• 
tır. :Miizayedesi 12 - kanunuevvel -
931 cumarteSj günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki mahalli mah. 
sosunda acra edilecektir. 'l'aliplerin 
mezkur kamyonları görmek için fen 
tatbikat mektebine ve mevzuatı gör. 
mek için yiyecek amhanna ,.e müza
yedeye iştirak için de vakti muayyt• 
ninde komisyonda hazır hulunmalan. 

(151) (4309) 

ZAYiLER 

Maaş cüzdanımı zayi ettim. 
venisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Aks:ıray Oruç Gazi sokağında 
24 :\o da Nadide 

UskUdar Hale sinemasında 
"' Binbir çılgınlıkl:ır beldesi ., mümeı:sili: 

'Jozefin Be,·kcr" 

Hızmetçı aranıyor 

Yemek pişirmek ye ev işleri görmek 
üzere bir hizmetçiye ihtiyaç vardır. "Va
kıt.. ta R. remzine müraçaat. 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 
O halde derhal 

B iH nunıı 

Istanbul Evkaf Müdiri· 
yetinden: 
Kıymeti mubammeneai 

Lira Kurut 
448 00 

31 34 

1331 00 

Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Ak
sarayda koğacı dede mahallesinde Asiye 
hoca sokağında 12. No. ile murakkam bir 
kıt'a arsanın tamamı. ...... 
Tamamı 235 küsur arşın terbiinde bulunan 
Usküdarda Selimiye mahallesinde atik 
kııla caddeıi Daye hatun sokağında eski 
24 yeni 61 No. ile murakkam bir kıt'a 

arsanın on iki hisse itibarile 4 hissesi. 
Beher metrosu 11 liradan 121 metro ter-

biinde bulunan Fatihte Fevzi paşa cadde
sinde mllnhedim Halil paşa camii şerifi 
arsa1mdan müfrez 4 harita No. lu arsa. 

1160 00 Beher metrosu 11 liradan 116 metro ter

biinde bulunan Fatihte Fevzi paşa cadde .. 
sinde münbedim Halil paşa camii şerifi 

arsasından müfrez 4 harita No. lu arsa • 
Yukanda semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emla~ 

ki mabl6.le mazayede ile icra ~ılınan ilanından talip zuhur etme· 
diğinden pezarlıkla ilanına karar verilmiştir. Pazarlıkla mü%aye· 
desi Kanunuevvelin 15 inci Salı günü saat 15 tedir. Talip olmak 
iıtiyenler kıymeti mubammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

pey akçeleriyle birlikte lstanbul Evkaf müdiriyeti binasında Va· 
ridat mUdiriyeti mablülit kalemine müracaatları ilan olunur.(4318) 

Emniyet sendılı mUdUrlU• 2.167 numaralı rehin ilmühaberinin 

IUnden: zayi edildiği sandığımıza ihbar edil· 
Sandığımızdan tahvil rehnederek 

istıkraz ettJği para mukabilinde Be. mi tir. ~ahi bine yenisi verilmiş ol • 

~iktaş Muradiye Baysr 5-0kak 21 nu • duğundan eskislnn hi~ bir hükmü kal· 
11ul.raıfAt rnuk.iır. hafa: Alı be.vP ·rp-ileJ> 1ttl\(..1..ıi.ı il.~11 nlu.11u:r ol!.ff'~iın. {21-i7) 




