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olanları aramak •• 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 
fehir mütehassısı profesör Yan
•en dün bazı ziyaretlerde bulun· :tlf ve şehri geımiştir. Profesör 
ıı:n. ~e~disile g0örüş~n bir mu
v l'rir1111ıze yenıden şu izahatı 
erınİftir: 

iu - .iatanbulda pek aı bulundu

leı:k~:~. ~bir hakkında söz say-
16yli ilnıın doğru olmadığını 
rin Y

6
enfer oldu. Evveli bir şeh

Çİrk~ rtinu, itibarile güzel veya 
uzu~n olduğunu söylemek için 

"' ııu ~anıan Jazım değildir. Bu· 
1Jıeknk~~·~ için bir göz gezdir

' afidır. 
D· .. 

bi •ger taraftan İstanbul bana 
,,~ ~e . Yabancı değildir. 14 sene 
hu e A dk gelişimde istanbulun 

Stısı vazı' ti ·ı . ·ı . Çar J • ye ve asrı eştırı mesı 
tni '. erı hakkmda bir fikir edin· 

'tanı onda k' k . r~ ' n sonra 1 ısa zıya-

' Başveklltmlz 
~u Per~emoe beyanatta 
ulunması muhtemeldir 

.. Ankara ıO Telefon) - Bu
,ı{un Fırka grupunda iki me
~ele müzakere edıldi. ismet 
aşanın Mecliste umumi vazi· 

'~«4; c:!c:ıı' b .. .. b r pc:ı-şem e gunu e-
Yanatta bulunması wuhtemcl-

dir. Eunun itimat reyi isteye
cek beyanat olması kanuni 
bir zarutet değildir. Başve
kilin icaba r,öre takdir ve hare· 
keti neticesidir. 

Malümdur ki kabinelerin iti
mat istemeleri teşekküllerinde 

\ 9e laususi vaziyetlerindedir. 

retlerimde bu nokta etrafında 
tetkikat yapmıştım. 

Bir şehir planı tanziminde 
takip ettiğim usulün ne olduğu
nu soruyorsunuz. Usulüm çok ba
sittir. Bir kaç kelime ile hulasa 
edilebilir. Fena ve çirkin şeyleri 
bırakmak, güzel olanları aramak 
ve halkın sıhhatini korumaya ve 
konforunu temin etmeye çalıı
mak. 
lstanbulun planına gelince, itiraf 

ederim ki bunu yapmak oldukça 
mOşkül bir iştir. 

Şehir her devirde yavaş ya· 
vaş ve gayrı muntazam bir şe
kilde imar edildiği için büyük 
yolları yoktur. Buradan Yu
nan hükümeti tarafından yapılan 
davet üzerine Atinaya gidece
ğim. M. V enize]osa verilecek 
bir tavsiye mektubunu da bami
lim. Atina için de bir plan yap· 
marn muhtemeldir. Atinadan 
Stokbolme, oradan da memk· 
keHme dönecek ve yüksek tek
nik mektebindeki derslerime tek
rar baslıvacaö-ım. 

Devlet tsankası altın ahyor. 
Ankara, 10 - (A.A.) Türki-

ye Cümhuriyet Merkez bankasm
.ca bir Tu,.k Altını ayar ve sık
letinde altına 925 kuruş fiat 
tesbit edilmiş ve şimdilik yalnız 
Ankarada mezkiır banka idarei 
merkezıyesinde bu fiyatla mü
bayea mukarrer bulunmuştur. 

lzmirde zelzele 
izmir, 10 - (A.A.) Bu sabah 

saat beşi elli geçe hafif bir zel
zele olmuştur. 

Giresun mahkemesinde bir idam ... 
Giresun, 10 (Vakıt)- Yanak oğlu Yakup efendinin katlinden 

nıaznunen mevkuf bulunan Kuyruklu oğlu llyasın icra kılman 

nıuhakemesinde Giresun Ağırceza mahkemesince idam kararı 
verilmiştir. 

L Bu resmi yaoan ressam /'\bidin beydir J 
6a, ltaıga harl.cige nann Sinyor Grandi de Amerikaya gidiyor. Ti'ran~ız 
d vekili Laval'in Amerika ziyaretini takip eden bu seyahat fikri, üzel"irı
pe dlkkatle tevakkuf edilecek bir kıymeti haizdir. Altın denilen nesn<:nin 

1 
Tanla kasalarında toplanmcısım müstakbel siycuıi tezalıürlerin bir milzrakı 

;::~':'de tefsir edenler, bu segtılıatte biraz Akdeniz politikaBI sezebilirler. 
--..un Grandiden ıonra Anwrikauı ziyarete kim gidecek?. 

Yıkılır gibi ç8klU yere .. G8zlerlnden sakallanna tapn ya,ıar1 sllmeden alladı., 
(Yazısı S lncl sayfadadır] 

Maruf bir Fransız 
mütefekkiri _.,.. ..... __ 

Bugtln BU.kreşten 
şehrimize geliyor 

B ugUn şehrimize gel6n ""· 
Georges Duhamel 

Yirminci asrın nadir yetiştir
diği mütefekkir ve muharrirler 
arasında Georges Duhamel şüp· 
hesiz ön sırada gelenlerdendir. 

Georges Dubamel kimdir? Bu
na cevap vermeden evvel ken· 
disinin bugün istanhula gelece· 
ğini haber verelim. Duhamel 
Bükreşten gelmektedir ve orad~ 
çok alaka ile takip edilmiş olan 
bir konferans verıniştir. Bu kon· 
feransmı Duhamel bu-t" b . un eşe-

rıyete hitap ederek: 

- Dünyayı her ne bahasına 
olur sa olsun kurtarmalıyız, ben 
de kusurlarımı itiraf ediyorum. 

Duhamelin kusurları ? Evet, 
nihayet o da insan. Fakat bunla· 
rı şimdi tahlil etmenin sırası de
ğil. Yukarda söylediğimiz gibi 
Duhamelin kim olduğunu oku
yucularıımza tanıtalım. 

Georges Duhame] Fransızdır, 
muharrirdir, mütefekkirdir ve 
doktordur, hemen bütün Asyayı, 
Amerikayı, Rusyayı, Tunusu, ve 
şimal memleketlerini, ve Avru· 
payı da yayan olarak dolaşmıştır, 
sporcudur, tiyatro müellifıdir. 

[ Alttarafı onuncu sayıfamızdadır] 

Atinada Neler Gördüm ? 

Berber çırağJ Y orgi Yuva· 
nidis'in sergüzeşti ... 

Meğer o az kalsın awkat oluyormuş •• 
Fakat ne denir ? Tali bu ••• 

Yunanistanda Türkiyeden gi· 
den muhacirler ne yapıyorlar? 
Bunlar vaziyetlerinden memnun 
mu, değil mi? 

Hiç şüphesiz bu suali Türkiye· 
de merak ile soranlar çoktur. Fa
kat bu suale «evet!» veya «ha· 

yır!,, şeklinde kestirme olaı·ak, bir 
türlü cevap vermek doğru değil
dh·. Bunların içinde vaktile Tür· 
kiyede bulundukları zamanı has
retle ananlar olduğu gibi şimdiki 
hallerinden de memnun olanlar 
vardır. 

Bu iki tip muhacirden her biri 
hakkında bir fikir vermiş olmak 
için Atinada tesadüf ettiğim ve 
kendilerile görüştüğüm aslen Tür 
kiyeli bir iki Rumu misal olarak 
göstereceğim. 

* * * 
Bir gün bir berber dükkanına 

girdim; meğer dükkandaki her· 
berlerden biri Türkiyeden gitmiş 
bir Rummuş. Orada tesadüfen 
tıraş olan bir yol arkadaşım[a a
ramızda taati edilen Türk~e bir 
kac kelimeyi işitince bizim. Türk 

old~ğumuzu derhal anlamış. Tıraş 
tan sonra yanıma gelerek kendi
sini tanıttı. Gazetelerde muhacir· 
lerin Türkiyeye gidip gelebilme· 
leri hakkındaki neşriyattan bah· 
setti. Bunların doğru olup olma· 
dığını sordu. lstanbulu büyük bir 
hasretle anıyordu. 

Nasıl olmus ta lıtanbuldan çık· 
mış ve bir daha dönememi§ oldu· 
ğunu sordum. Ba,ından geçen ser 
güzeşti heyecanla anlatıverdi. 

* * * 
Bu, otuz, otuz bir yaşlarında 

görünen lstanbullu bir Rumdu. 
ismi (Yorği Yuvanidis) idi. 

Y orgi mütareke esnasında . 1 stan· 
bulda bir Rum avukatın yannıda 
çalıtıyormut. iz.mir Yunan İ§ga· 
linden kurtanhp Türk askerleri 

Pendik taraflarına kadar geli~e 
yanında çalı§bğt avukatı. bir kOl' .. 
kudur almış. Bu avukat bütiln 
gün ve gece: 

- Türkler lstanbulu da geri 
alacaklar, gelecekler, bizi kese
cekler ! Yunanistana gitmeliyiz! 

Derneğe başlamış. Nihayet us• 
tası korkusundan sanlık olmuf ve 
ölmüş. Nasılsa ustanın korkuıu 
(Yorgi) ye ve ailesine geçm!t• 
Henüz yirmi üç, yirmi dört yqla• 
rında tecrübesiz bir genç olan 
Y orgi korkusundan ölen uıtas1111n 
telkinatı ile Atinaya gitmeğe ka• 
rar vermi,. Y aılı validesi de 'bu 
hareketi iltizam etmi,. Bir · gün 
Y orgi eskiden beri ailece tamı• 
tıklan (Niyazi) Efendi isminde! 
bir polise müracaat etmif. Yuna• 
nistana gideceğini söylemiş. Bu 
polis efendi Y orgi'yi fikrinden 
çevirmek istemiş: 

-Yorgi sen askerliğini yapbn. 
Sonra intihabatta Mustafa Kemal 
Paşaya rey verdin. Korkma. Hiç 
bir şey olmaz, bir kılına zarar gel
mez.,, 

Demiş. Fakat bu sözler de Yor• 
~i'nin korkusunu izale edememiş. 
Nihayet kalkmış, Atinaya gitmit•• 

- Peki sulhten sonra niçin fı· 
tan bula dönmedin? Yoksa pasa• 
portsuz mu gitmiştin? -diye sorw
dum -

Bu sual üzerine Y orgi büyülC 
bir teP.ssür içinde göğüs geçirdi: 

- işte benim kabahatim bu .•• 
Pasaportsuz gitmişti.m. Bir daha 
lstanbula dönemedim. Nisanlftn 
arkamdan geldi. Atinada ·evlen• 
dim. 

Dedi. 
- Lakin İ§te i\tinada arbli 

yerleşmişsin. Valideni gZSrmelC 
-Latfen sayıfayı çeviriııi.ı~ 



TicARET 
Y,[.İKTİIAT HAYAT 

Buğday fiyatlarının yükselmekte devam 
edeceği tahmin ediliyor -Dün kambiyo borsasında lngiliz li

rası gene 800 kuruştan yuknrı cıkn • 
mam~r. Sabahleyin S00,7~ de~ açıl -
ıpq, OZ,75 kuru kadar çıknu f • 
kat bir müddet onrn tekrar dü erek 
SOO ru tn 'e nçıl fiatından 30 
para no an olarak k panmı tır. DUn 
iborsado ancak yedi bin terlln mun
ınele görmU tür. 

Dolar 47,41 d açılmış, 47,3 de 
bpanntrştır, yedi bin be u~ dolar 

tılmı ır. 

Fran ız frangı Uzerlne de 4.772.00 
franklık munmcle olmu tur. 

Alm n ihr cet tacirleri altın 
•asını kabul ettiler 

Ecnebi mu terileril in iliı lira ı 
Ozerlnden mukaveleler yapmı olnıı 
~lmnn jh eat tacirleri in iliz lirn· 
sının altın kıymetini kal betme i U • 
zerine al caklnrı va"i) et hal.kındn 
:mlihfm bir 1 nrnr '\'ermi lerd!r. 

Bu karam göre Alman ihıncnt fir. 
ınıalnrı fle ecnebi mil terilerf nra ın. 
da en·elce lngiliz lira ı üzerine )npı
lan ticari mukaulelerin tatbikinde 
altın n ı nazarı dikknte alınacak • 
trr. 
Ardire Ucr ti alınacak mallar 

Ecn hl memleketl rden 1'üıl İ) }e 

getirilen mallarla gümrUk nnıb:ır 'e 
antrepoları haricinde gUmrtıl ldar . 
sinin gö tereceği yerlerde sahipleri 
tarafından ve onlann mes'uliyetj al
tında muhafaza dilen ~ yaclnn sır<Ji. 
Ye ücr li ahnmarnası ,.e her hangi 
bir sebeple ambar ve antrepolar bari· 
cinde bırakılıp fakat gümrUI· idarele
rinin mes'uli} ti altında bulunan e~ 
yadan ardiye ücreti istenmesi hak · 
landa vntldat 11rnum müdürlU"Fiinün 
talebJ kabul edllmi~tir. 

Buöday b ş para indi 
Dün piyasamızda buğday (5) pa· 

Ta tenezztil etmiştir Ruslıır (6S) ku
ru~n 30 bin ld,nt' tiftik nlmı lar • 

OD T 
ıbr sta 

lngifüderln tevkifatından mu • 
ber ol n adahlar hUkOmet 

dairelerini yakıyorlar 
Atina 10 -(Hususi) Londra· 

dan ve Kıbristan gelen telgraf· 
namelere göre Amohosto şeh· 
rinde yeni bir isyan baş göster
miştir. Halk, hükümet dairesini 
y kmı hr. Bu kıyamın başlıca 
sebebi, İngilizlerin akın akm 
tevkifat yapmaları ve tcvldf et
tikJerini uzak yerlere lirgüne 
göndermeleridir. 

Atine, 1 O (Hususi) - Mal ta
dan Atinaya g len telgrafname
lere göre, mevkuf Kition ve Fi
rınıa metrepolitler ile asilerin 
ihtilal bayr ğmı takdi21 etmiş 
olan Fsneromeni manastırı keşi
şini bnmil ol n İngiliz vapuru, 
kömür almak için M ltayn vasıl 
olmuş, ve Cebeliltarıka hareket 
eylemiştir. Mevkuf metrepolit
lerin hangi yere ürgüoe gön
derilecekleri henüz ö - r nileme
miştir. 

Atina 10 (Hususi) - Yunanis
tanınher tarofında Kıbrın isyanın· 
da maktul düşen Rumların isti
ralıati ruhu için ayini ruhaniler 
tertibine ve mücadele lehinde 
mukarrerat ittihazına devam e
di ektedir. 

M. Makdonald 
lktasadt vaziyet hakkında mU· 

him beyanatta bulundu 

Londra, 9 - Londra Şehremi
ninin ziyafetinde M. Makdonald 
mühim bir beyanatta bulunmuş 
ve ezcümle demiştir ki: 

"iktısadi vaz.iy ::"miz herhangi 

bir Avrupa hül umetioin müsta
kir bir iktısadi ve sınai vaziyet 
esaslarını lurmağa imkan bula
cağı zan,andan evvel eski haline 
getirilmeli ve makul bir şekle 
konmalıdır. 

ingiliz lirasını kat'i bir esas 
üzerinde müstakar bir vaziyete 
en sağlam bir surette kavuştu
racak ve onu her günkü mua· 
melelerin ve ispekülasyondan 
mütevellit tebeddüllerin tesirin
den masun tutacak bir takım ted
birler almak niyetinde bulunu
yoruz. Memleketimize taalluk 
eden para meselesine dünyanın 
bugünkil vaziyeti vücut vermiş
tir. Bu vaziyet dü7.elinceye ka
dar bu meseleye muvaffakıyetle 
karşı koymıya imkan görmiyo· 
yoruz.,, 

Rum ortodokslar 
Bazı şeraıt ehilinde iki ay 
mUddetle TUrkiyede seyahat 

ödebHecekler 
Ankara, 10 (Telefon)-Seyrü

sefer talimatnamesine tezyil 
edilen madde vekiller heyetinden 
çıkmıştır. Madde şudur: 

"Mübadil suretile memleketi
mizden Yunanistana giden Rum 
ortodoks!arına, Türki} ede tekrar 
yerleşmemek ve bu ciimleden 
olarak Türkiyenin hiç bir tara· 
fında gayrimenl·ul emvnle tasar· 
ruf veya tesahup etmemek üzere 
merl eıden istizan olunarak kon
soiuklarhniz tarafından iki ay 
müddetle seyahat için vize veri
lebilir.,, 
icra k nunu hakkındaki anket 

Ankara, 10 \Vakıt) - icra ka· 
nunu hakkında 400 yere layiha· 
nm son şekli gönderilmişti. An
cak 40 kadar yerden mUtalea 
gelmiştir. Bu, layihanın ekseri
yetle iyi bu unduğunu anlatır. 

eclise 
lciyihas e 

anuJ1 

1ayatı ucuzlatma ·kanu u unvanını ta" 
şıyan bu layi a çok mü im esas arı 

ihtiva e mek edir 
Ankara, 10 ~Vakıt) - Kastamonu rneb'usu doktor Suat S. 

meclise mühim bir Jayıhai kanuniye teldif etmiştir. Kanunun is[lll 
(Hayatı ucuzlatma kanunu) dur. Esasları hülisatan şunlaıdır: 

1 - icar bedelleri 930 senesine göre yüzde yirmi tenzil 
edilecektir. ı93U da bu unmayan emvalin muhammen kıymetinin 
yüzde onu itibar edilecektir. 

2 - Devletçe tarifeye tabi deniz ve kara nakJlyat ücretle" 
rinde yüzde yirmi tenzilat yapılacaktır. 

3 - BiJQmum bankaların ikrnzatmda fniz yüzde yediyi, ko· 
misyon da yüzde üçü tecavüz edemıyecek, bankalar başka nanıla 
para aJamıyacaklardır. 

4-Şeker, petrol fiatlarırrda yiizde on, tuzda yUzde yirmi tenzilat 
yapılacaktır. Bu suretle tenezzül edecek varidat miktarı tütUn, 
sigara, rakı, şarap fiatları üzerine zammedilmek suretile telafi 
edilecektir. 

5 - Su, tramvay, hava gazı, elektrik fiatlarmda yüzde yiraıi 
tenzillt yapılacaktır. 

6 - ithalAt serbest olacnk ve gene gümrük tarifesine tabi 
tutulacak, yalnız ithalat ve ihracat maddelerimiz taadül edecektir. 

7 - Muvazenei umumiye, hususi muhasebeler ve belediyeler 
tarafından yapılacak mubnyaatta mutlak surette yerli mallar ter"' 
cih edilecektir. 

8 - Belediye olan yerlerde belediye ve ticaret odaları aza"' 
ımdan mürekkep bir narh komisyonu teşkil olunacak, bu ko
misyon zaruri ihtiyaçlara, hayat telakkisine göre azami fiyat tcs· 
bit edecektir. Bu fiata muhalif hareket edenlerden belediyede 
müteşekkil komisvon tarafından nakti ceza alınacaktır. 

Bulgarista da azami 
olaraktesbitini h ·· 

aşı 50 ira 
,.. metten iste • 

ı er 
"of)a, 10 (Husu i muhabirimiz te·ı 

lefonla bildiriyor) 
Çiftçi fı rkasııım g~nçlcr tc'51,ila tı 

senelik l\ongrcs inin on top1nntı~ını 
bugün yaptı. Kongre dün bin Jc,adan 
(l:j() Tiirk lirasıdır) )J Ukselc olan ma
aşların on bin le\R)R (150 Türk ı;ra
sına) indirilme i, meb'uslar:ı maa 
verilmiyerek mecli in içtima halinde 
bulunduğu günlerde mecliste buluna-

caİ .. olnn meb'u lnra tiçer ~üz Jcf:t 

('fakriben b T ürk lira ı) yc,mi>tl 
verilm s i, çiftçi hül.ümetini de' ircıt 
tcşkilfıtın başında bulunmuş oran dll' 

rülfünun müderrislerinden 'l'su:ıhof 
ve arkada larının darülfün nclun 11· 

zaklaı:.tırılmaları ve 5=:o,)etlerle iyı· 

si münascbata giıı ilmesi haJd,ındll 
temenni kararları almı tır. 

( VAK T ) ın h sus" haberler· 

G r .. 
~~~-----~--~~ 

Atina, 10 (Husu5i) Muhtelit mübadele kom 'syonuııda, Gar-
bi Trakya Türklerine verilr'cek tazminat meselesi hakkında itilaf 

hasıl olduğu haberi teeyyüt etmektedir. 
Bu itilafname mucibince, G arbi Trakya Türklerinin iade edi

lemiyecek çiftliklerinin beher dönüm arazisi içın bir buçuk Ster
lin tazminat verilecektir. 

iade edilemiyecek olan 26 dönümden fazla çiftlik arazisine 
verilacek tazminat mıktarını muhtelit mübadela komisyonu tespit 
edecektir. Ayni itilafname ile Bulgar hududu üzerinde bulunan 
on bir Türk köyünün arazisi meseleside halledı lmiştir. Bu köyle· 
rin beher ailesine kırk beşer dönüm arazi verilecektir. 

istinaf mahkem lerinin yeniden c. H. Frrk m grupunun içtima• 

ihda ı fikri Ankara, 1 O (A.A) - C. H. 
Ankara, ı_o_ (Vnkıt_} - istinaf Fırkası grupu bugün reis vekili 

~a~ke?1ele~mın. yemden ihdası Ali be}'İn riyasetinde mutat iç• 
fıkrı, fılvakı adlı meseleleri tat- kt t · t' ... timaını a e mış ır. 
kik ile meşgul olanlar arasında 
kuvvetli bir cereyandır. Düşü

nülen bütün ilk hakimleri mün· 
ferit hakim yapmak, bunları is· 
tinaf ile teyit etmektir. Bu, ol-

masa da mahkemelerde tahkikat 

hakimine tevdi işini reisin tak
diı ine terketmek fikri vardır. 

Çi e yii e ait 
haberlerimiz 

sayfamız• 
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Kıbns rumlan, Afroditin köpük 
!erinden ve dalgalarından do~<tuğu 
l&h1Jleri, .Afroditin ebedi mr.~keni o
lan Olimpe doğru maYi - beyaz bir 
teritle bağlayıp sürüklemek istiyor. 
hr. 

Tarihin dilini tarihe bırakr.lım, 
Kıbrıs, yaşıyan Ye kaynıyan bir ih
tDAI adası oldu. Sa~,ları yarım mil
;yonu bulmıyan insanlar, dünyanı" 
tir.erine yaslanan beş kara ynrrasın. 
daki toprakları üstünde güne . 
§in, günün her aatinde, her zaman 
ihtr mukaddes ocak gibi , önn~eden 
l'&ndıkı Britanyaya, arkasından renk, 
~k insan, cins, cins ülkeler, bir
birine zincirli ve başlarında kamçıla-
1'1 hA.la şakhyan Babil kuleleri, 
•çık denizleri peşinden .süriık1i. 
;; bu müthiş imparatcırluğa, 
l ~ esir Jeminü gibi gogus. 
eıını 
dıl açtılar, ve kollarını şalla· 

ar. l> . 1 bir 
1 

enız u arının . etraflarında 
'inek: l!l' Çemberi halini aldr~hnı gör
Gıı ' geçikruediler. Ve (lspaı1al.ü~) 
)'aq~ıbeti burada da genç esirleri 

f adı. Şimdi Kıbrıs ihtilaliniu 
l>i~' llüyük Okyanos adalarından 
otı nde nıezarının üzerinde bitecek 

arın el . . .. . "di .N n ını gormıye gı yor. 

lar apol:ronu Atlantikin Medar ada-
rna ü · ı k · d · d l\"a ren ımpnrator u , ~ım ı e 

bi J>o~Yon kadar değil, Napolronla 
Okç ,111 Peti olmıyan bir adamı Büyük 

ano a ·· d · ç·· k.. d bir . gon erıyor. un ·u on a 
• tehhke sez.iyor. 

i.i'l\.~~rıs nıetrepolidinin akibetini dü· 
li nurken, karşrmda Londra. ,.e i::.· 
... 

1
?kaklarda dola. an, fotih lerc cö-.... e ı ~ . ~ 

b· P nıürakabeye dalan yan çıplak 
._ırr adam mütemadiyen dolaşı~~or. Ye 
~a aın ··ı . " ınu emadıyen bana soruyor: 

- Gandj ne olacak? 
Zanned . . 1 b • "b" }t erım sız er de enım gı ı 

)ı ıbrrs metrepolidinden sonra Hindin, 
l:t~r.ıdan fazla çıplak adamını hatır: 
ti} tnız. Si:ıin de bu ~ıplak (ihtilal·· 
tabitlkurtarıcı) adamı düşüıınıf:nizi 
d .. 1 

bulurum. C.ünkü Jtt'ler<!ir 
öı~hYa, ontı lngiltre ile döğü}en (300} 
ıa' 1Y0nun ı>uuru. kafası, ruhu ıtiyt> 
dl "'Yordu. Ye ondan bahsedenler. 
tij kkat etmi eniz arka. ından şu sö-

J apı tınyorlardı: .. 
l .- Gandi yaman adam .. Ama ~u 
d~tılterede de ne hürriyet ,·ar:' Gan· 

_bo:runa i yan ediyor. Fakat adam
ctğıza bir ~ey yaptıkları yok! 

• * "' 
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Gandi hareketlerile Hindi•1tan için 
lı t kazandı? Ne bir santim hiirriyet, 
e bir santim istiklal! Fakat Gandi· 

:itı şahsında mütemadiyen, muha)·· 
J ti bir hii · · et, muhayvel bir ada. 
~t Propag, .. ,.ıa ı yapıldı: 

Yakında tekrar An
karaya gidecek 

~ali ve belediye reisi Muhittin 
Beyın yakında belediye ve viliyete 
ait bazı jşleri takip etmek üzere 
tekrar Ankaraya gideceği ha· 
ber alınmıştır. 
Kahve ve gazinolara dilenci 

ve ~oyacılar alınmıyacak 
Kahve, gazino ve emsali yer

lere kundura boyacısı ile yemişçi 
ve dilencilerin girip çıkmaları ve 
bu gibi yerlerde it yapmaları be
lediyece yasak edilmittir. Buna 
riayet etmiyenler belediye emir
lerine riayetsizlikten dolayı ce· 
zalandınlacakJardır. 

OtobUsler sık aık 
te1nf zfettlrllecek 

Şehir hududu dahilinde iıliyen 
bilumum otobüslerin son durak 
yerlerinde taaffüoü def eden 
madde ile temizlenmeleri, pen· 
cereleri açılıp havalandırılmaları, 
içerisinin süpürillmeıi ve bundan 
soura yeniden yo!cu alınma11 

kararlaştmlmı~, keyfiyet alakadar 
yerlere bildirilmiıtir. 

Bu kaide tramnylara da tat
bık ettirilmekte ise de ıon gün
lerde bunun bir az ihmale uğra· 
dığı belediyece görülmüt ve 
tramvay şirketinin nuarı dikkati 
celbedilmiıtir. 
Tente, siper ve levha resim· 
lerlne alt son taksit zamanı 

Belediye daimi encümeninin 
verdiği karara göre, tente, siper, 
levha ve i!An re!imlerinin 931 
ıen(Sİ taksit zamanının [ODU 

~ anunuevvelın birinci günü ola· 
rak tayin edilmiştir. Hu tarihten 
sonra açılan Te teşhir edilen ten
te, siper, levha, ilAnlara ait re
sim.er p~şin alınacaktır. Taksit 
müddetinin ıon gününden itiba
ren on gün zarfında ödenmiyen 
rea=mter yüzde oiı zam edilerek 
ve tal sili emval kanununa mu
vafık olarak alınacaktır. 
DUn birçok dllencl toplattarlldı 

Dün Beyoğlu kaymakamlığı 
dabiJinde üçer kişihk belediye 
:ıabıtası grubu bir tarama ame
liyatı yapmış ve sokaklardaki 
dilencileri tcpJamıştır. Toplanan 
di!encilerin rlörtte üçünü kadın
larl11 çocukJ~r ft~kil etmektedir. 

Anhyec:ie: 

Morls Dökobranın bir 
romanından dolayı 

Çt'ı G~?di bir lhtiliıl adamı değildir. 
ta nk~ Gnndinin prensipleri IIindis
Ji nJlı • ud~tarmaE. Gandinin prensiple 

ın ı tanı · d 
60nra g ım i değil, bin sene "Apoyev Mebni,, aleyhine mUs• 

ene ntü tem) k 
kam edec ı f" • e ·e kalmıya mah- tehçen neşriyat davası açıldı 

nii Ü
e < ık1rlerdir. M d 

Y k ana .· ü deiumumilikçe "Apoyev 
müstemlekeler 1 )ı 1 ın~mlek(ltJerinin Malini,, ismindeki rumca gazete 
şudur: ç n tatbık ettiii'i plan aleyhine bir müstehçen neşriyat 

"- lptidat ntaddel . davası açılmış, evrak, lstanbul 
mahsulü çıkaran ınemıerk ıı''0 zıraat Birinci ceza mahkemesine &önde-

l'd. l l e e er, maki ·ı . . neleşme ı ır er. ngiltere H' d' · rı mııtir. 
i . b . . . ın ıst.an D d f d çın u sıyasetın en mütea ıp b' ava, gazete e te rika e ilen 
hibidir. Gandi aynı şeyi i ter. ır ra- rrtnşız ediplerinden Moris Dö

Der ki: 0 ranın "Bir mil} cnerin tarihi,, 
"- Hindi. tan nıakinelesmen; r dom~nı?dan dolayıdır. Bu roman· 

dir. Çıkrık makinenin )"erı·! 1- tu'temıa·. akı bır kısım, müstehçen mabi· 
" yette görül ·· t'• M h k lıdrr. 1 k muş ur. u a emeye 

f ya ında başlanacaktır. 
Bu iddia. insan yeniden ma,·mun ~~~~==;,;;;~~= 

olsun demektir. • sez.miştir. == 
Emperyaliım iddia eder ki: Hindistanı millet olmaktan. milli 
"- Milstemlekelerde milliret c:e vnhdet kurmaktan meneden, Hindis-

l'e~nlan, sol fikirler hakim olma. tan ?a makine sanayiinin te--ekkülü-
hdır. ne. dın kunetile mani olan G~ndi, 30'> 

Gandi iddia eder ki: ~!iyonu, lngilterenin elinde tutmak 
·- Hindi tan Brahmanizmin e as- ~~n ~ahrimuhitı Hindi filoc;undan \'e 

l l'dı?dıı.tandaki ordudan daha kunct· 
.~ıına. ıkı, ıkı bağlı kalmalı, kastlar ı ır. Çünkü geridir. 
~ .. YÜz milyon Hintliyi, kastlar isinde Artık. bundan sonra mel"hul kah _ 
:ıu bir halde ,.e bin kin tufanı gibi raman Kıbrıs metrepolidiyle şnfafat 
~takmak istiyor. Çünkü Brahma - h çıplak adamı muka.seye <'d ·J.. • 

nızm bir kast dinidir. Ye Hendista- Gandinin IA>ndradan Hindi tanı~ t~ 
ıun ezeli mü ternlekelı"g"ı"nı·n "Z"lt sır· "ı'J Hı"ndı' tandan I d e d " ~ t> ' .on ranın a\"uka. 
~· ır. Bu -ırrın son hafızı Gandidir. tı olduğunu hissediyoruz. Onun için 
& J.ntlilerin kafasına bir afyon gibi biri Seyşil adalarını boylar. öteki 
.ra.hınanizmi aşılıyor. kalörif erli ve a.silzadeli , tavanları 

Ga!~~nynnın Hindistan siya.setile altın ve fil dişili Britanya salonla. 
:tuı se:n n elya eti nrnsında dcğrusu • nndll horlar n Brahmanın hu]yası
t··- Yltnıek l4zuıı gelirse ~ı yok· n adalar. 

ı·~ "'' i' .. -·""' ,.1"" ' · ••- ·1 r•' ...... ... f r-.. ....... 

et a 'almaktan nasıl salrın-
lkı göz bebekli çocuk! malıyız ? 

Selani!.< 10 (Hususi)- Beledi· Cemiyet yakında kış-
ye ha~tanesinde tedavi edilmek· lık m.esaislne başlıyor 
te olan genç bir kadın, ço~ faz- Himayeietfal cemiyeti merkez 
la ıztırap çek- k heyeti toplanmış, cemiyetin ış· 
tikten sonra 1 k k ı çalışması hakkında milza e· 
korkunç yüzlü 

ratta bulunmuştur. 
bir garibe do. Cemiyetin reis vekili Raşit B. 
ğurmuştur. dün bir muharririmize şu malü· 
Kafası vücu- matı vermiştir: 

dunun iki mis- "Gelecek perşembe Maksimde 

li büyüklükte Y:ısamış olsaydı, bir tedansan veriyoruz. Bundan 
olan bu mah- böyle olacaktı.· başka kanunusanınin 14 ünc•j 
Jukun alnında, iki bebek!i, ko- gecesi de bir balo vereceğiz. 
caman bir gözü vardır. Cemiyete mensup hanım ve 

Kadının doğurmasına yardım beylerjden bir komite teşkil etlik. 
eden tabipler ana babayı çok sı· Bu komite balo hazırhklarile 
kı. bir sıhhi muayenede~ ~e~ir: meıgul olacaktır. 
mışler, fakat ikisinin de hıçbır mıı Cemiyete merbut Anneler bir· 
veya arızi hestahkla malul ol· liği her sene bayramlarda fakir 
müdıklarını tespit etmişlerdi. Do· çocaklara elbise ve çama~ır, do-
ğan mahlük derhal ölmüştür. ğuran kadınlara da kundak ve 

Bu aile Anadolunun Niğde yatak takımları Termektedir. Bu 
şehrinden hicret etmiş mübadil- sene de birlik ayni şekilde fakir 
ferdendir. çocuklara yardım edecektir. 

Türk-Iran hududu 
müzakeresi 

Teknik kısmına ait 
işler bitirildi 

Aldığımız malumata göre, 
Iran hükfımetile hükumetimiz 
arasında · uzun müddettenberi 
Tahranda devam eden hudut 
müzakerelerinin teknik kısmı biti· 
rilmiştir. 

Bu sebepledir ki Tahran büyük 
el~imiz Husrev B. , elçilerimizin 

merkeze davet edilmeleri hak
kındaki karar mucibince Ankara
ya çağırılrnış ve şehrimize gel· 
miştir. 

Hudut meselelerinin iki komşu 
devlet arnsındaki dostlukla kabili 
telif bir şekilde yakında intacı 
beklenilmektedir. 

Su mühim mes'elen1n kat,i bir 
surette halli müzakere halinde 
olan Türkiye - iran ticaret mua· 
hedesinin akfni çabuklaştıracağı 
gibi bilhassa iran - Türk ticaret 
ve İran ·Avrupa transit ticareti-
ne Trabzon • Tebriz yolunun 
açılmasını temin edec,ktir. 

Malumdur ki bu büyük tarihi 
ticaret yolunun, yük otomobille
rinin işlemesine müs :ı it fenni bir 
ıurette inşasına başlanılmıştır. 

Hükumetimizin şimendiferler, 
yollar, limıınlar siyasetinde Tra
bzon limanının inşası mas'elesi· 
de ilk planda olduğu için bu 
yolun istıkbali çok parlak olacak
tır. 

Maaritte: 

Okuma yazma vesikası almak 
için şartlar 

Bir müddettenberi maarif mü· 
dür!üğiinde yeni harflerden ve-
sika almak isliyenler müfettişle; 
tarafından imtihan ec!iliyorlardı. 
Fakat millet mekteplerinin açılışı 
co!ayısile maarif müdürlüğünde 
bu husustaki miiracaat!ar kabul 
edilmcmektedır. Vesika almak 
için millet mektr plerin~ devam 
şarttır. 

Fen fakllltesine bu sene çok 
talebe yazıldı 

Eu sene Darülfi.'.nunun Fen fa. 
kültesine geçen senelerden daha 
fazla talebe müracaat etmiş· 
lir. Eu fakültede t~bii ilimler, ri
yaziye, fızik ·kimya, makine ve 
elektrık, zümreleri gibi muhtelif 
fen şubeleri vardır. 

Geçen sene bütün hu şubele
lerin mevcudu 295 şi, erkek, 70şı 
kız olmak üzre 365 talebe oldu
ğu halde bu sene bu adet 412si 
erkek, 95 şi de kı:ı olmak üzre 
rn-, _,_ ,, ... , ,... t ,. • •• •• 

Bunu temin için senelerce 
birliğe hizmeti dokunmuş ha
nımlara müracaat ettik. Bu ayın 
19 unda davet edilen hanımlar 
birlik binasında toplanarak ça
maşırlık eşyanın temini hususunu 
görüı,eceklerdir. Senelerce bera
ber çalıştığımız hanımlanmı:ı bu 
sene fakir çocuklar için şefkat 
ve mürüvvetlerini fazlasile gös
tereceklerini vadettiler . 

Cemiyetimize, sefartbanede 
verdiği müsamereler hasılatından 
600 lira teberrü eden İngiliz 
sefiresi Leydi Klarak cemi-
~·et namına bir mektup yazarak 

teşekkür ettik. Cemiyetin fakir 
çocukları himayesi hususundaki 
çalaşması gün geçtikçe artmak
tadır ... 

Poliste: 

Gizli ateş 
Bir kömür deposu 
tam bir haftadır 
-ranıyormuş •• 

Ai.adolu hisarında Körfez 
caddesinde bir bafadanberi de
vam eden giıli bir yangın keşf 

edilmiştir. 
Bu yangın bir kömür deposun· 

dadır. Ve evvelki geceden itiba· 
ren söndürülmesine başlanmıştır. 

Deponun karşısında ikinci hu· 
kuk mahkemesi hakimlerinden 
Turhan bey oturmaktadır. Depo 
da Soviyet Ruslara ait l:ulun
maktadır, Turhan bey gece de
p:>nun alev alev yanmakta oldu· 
ğunu görmüş ve derhal ·şirket 
telefonu vasıtasile alakadarlara 
haber vermiştir. 

istinye itfaiye gurubu harel<ete 
geçerek yangın yerine gitmiş, 
diğer guruplardan ela vaki o•an 
muavenetle bir haftadanberl de
vam etmekte olan bu gizli yan-
gını söndürmeye başlamıştır. 

Y an{ın evvelce de söylediğimiz 
gibi Sovyetlere ait k5mür depo· 
sundadır. Bu kömür yıgınları 
en alt tarafından tutuşmuş ve 
için için yan maya başlamış,nihayct 
evvelki gece birdenbire parlıya
rak alevi çakma? başlar.11ştır. 
Yangın c!epoyu .. tahdit eden di
rek Tc tahta Lısımlara da sirayet 
etmiştir. 

Po~is, bir haftadanberi yan· 
makta olan deponun sahipleri 
hakkında yangını ihbar etme
dikleri için takibat yapmaktadır. 
Suikastçının arkadaşı Agop 

hudut haricine çıkarllacak 
Geçenlerde kendisini asan sui· 

kastçının arkadaşı Agop hak· 
kında bir müddettenberi yapılan 
tahkikat bitirilmiştir. 

.""' -,,,.. '··-. r• - : - -• :• ... ... .. , 

Kış geldi çattı. Daha blıkıç ıla 
~onrn sohalaı-ın ~ıtırdılarr tatlı bir 
musiki gibi lrnlaklarımıza hoş ıt-1• 
rek, soğuk almamak, sofaia ma • 
1,a,·emct etmek meselesi ilk hatıra ı• 
Jecek şeylerdendir. Soğuğa mukH'• 
met için fazla giyinmeden ludın fanf.. 
lala rla sarrnmadansa ,-ijcudümUd 
soğuğa alıı;;tırmıık, hunun i~in de Mr 
taraftan Jrnnrn hareketini arttırmak 
diğer taraftnn hararet yapatak wer• 
]eri yemek lı'izımdır. Kanın hareke
tini kola:. laştrrmak için sabahleyla 
ı.n1kınca haYalnndırılmış bir oclatla, 
hnttn a~ık hamda kolların ve glfcfe. 
nin muht<'lif idman hareketlerl1 • 
yuşup kalmış olan kanın silrntle eeve
Jıtnını temin etmeli ,.e daha enll 80-
ğuk su ile hoyunu, ko11an ve .,. •• 
Jarı silme lidir. Yazın banyo yapq 
olnnlnr eğer bu itiyatlarını ktp da 
teşmil ederek her ı=:nbah soiıi'k 111 ne 
ban)o Ye)a duş yaparlarsa bu..-,. 
hesiz daha sıhhidir. Fakat ha
ıçın yazdan alıştırmak, ~,. 
itiyadını bozmamak şarttır. Bm • 
lı :ı;kın olmıyanlar dediğimiz gibi yb 
Jerini, boyunlarınr, kollannr IMtl 
soğuk su ile yıkadıktan ve baeikr.. 
rrnı gene soğuk su ile ıslattlmlf} 1ıb: 
havJu ile sildikten sonra kara h•"• 
ile iyil"e kızarmcıya kadar ovmab ft 
sonra da idman hareketleriai yafma• 
Jrdır. 

Bu hareketlerle iştiha avW •• 
der, derhal kahvaltı masasraa fepleıo
li. JiuwetJi 1ıir kahvaltı ya,mahdlf4 
Biz Türklerde bu kahval&ı ltl7att 
çok kimsede yoktur. Fakat bu ı-. 
değil adeta elzemdir. Hu...U. 
kış kahvnıtıları 1ercihaa ll9th ,. 
tatlı şeyler olmalıdır. Tere yab, re
çel, bal. yumurta, peynir, alt ,. 
ya ~.ay kahvaltıyı teşkil etmelidir. 
Bu liste herkese elverişli ohaıya bl
Jir. Tere :rağ tedarikine büt(eltrl 
mü::.ait olmıyanlar peynir, 1t>1iD J.
ğı yiyebilirler. Re~el yeriae "" ... 
pek :ilıidır. Bilhassa çocuklarm ..., 
tebe gitmezden en·el tere ya*9 •eJlı 
zeytin yağı yemeleri Jıizımdrr. Ylzl 
mütecıwiz talebesi olan bir a111ıfta 
yaptığrm ankette sahahlryla ,.ı ... 
iki kişi kah\'altıda yumurta ve tere 
yağı yemiştir. Diğerleri he' ~y Ot 
kah,·alh yaptıklarını söylediler. .. 
çok hatalıdır. Çocukları çaya a&ıpnı. 
mnk hiç sıhhi değildir. sattı -
neyse, sonra bizde zeytin yaltna lalr
şı da bir yanlrş telftkki vardır. HaJ. 
buki zeytin yağı da tere yajt war 
besle~icidir. 

Hulasa sabahleyin kane&ll 1* 
kahvaltı s ıhhat için lazımı sayrı .... 
f ariktir. Hu us ile kışın, dolu WI 
mide harekette hulunmıyaa kaq ~ 
ğuk alrnıya knr:aı en mukaTba Jdr U. 
lcdir. 

Vakıt'ın Haldllll 

Tayyare plyankoe11 
bugün çeldllyor 

Tayyare piyankosunun clltdlif. 
cü keşidesi bugün 6ğledea :... 
ra saat birde Darülfünua ...... 

rans salonunda çekileceid:ir. • 
keşidenin en büyük i~ 
45000 liradır. Bundan llııl ra 
15000, 12000, 10000, 8080 "llM 
büyük ikramiyelerle 35000 lfrJhk 
bir mükafat .ardır. Çeldleeft 
bUtün numaraları sıraya k-.... 
bir liste halinde yarnaki aa
yımızda bulacaksınız. 

Yerli mallar haftası içi• 
12 Kanunucvvelde bqlıy"-k 

olan tasarruf ve yerli m.U. haf. 
tasının mümkün olduğu ka46r ID 
•t• l b" k'ld . • .!.I. lake ı ına ı ır şe ı e tcrbbı için İ&•arın-
tısat ve tasarruf cemiyetine ~l ta 
kere gösterilme.si, Dahiliye ft .. 

kaletioden vilayete teblii e.Just 
miştir. ıneı 

arkadilşhğa başladığı a 

. . 
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Bu cihet böylece malum olduktan 
so~ra gelelim hikayemize ... 

BiRiNCi KISIM 
-U - 28,, 111 Klele avdet 

•ttlll ıun ... 
.. t~!~. senesi fubatının beıinci 

,ıdiD1iôu ben her zaman, tatlı bir 
~tle hatırlarım. 

Orperiıle dedim .. Tuhafınıza 
Pİ.lfluin. Bir adam ki kar§ınıza 
mr r.,'« zaferlerin kahramanı ola
t'Ü idaYor •• Ve bir adam ki kah· 
l'alD&11lıiı mevhum bir iddia de
iil,Jfpat edilmit bir eserdir •. El
~!te 80l'ar11nız kendi kendini-

Aksi feytan buya .. "U - 28 
in telsizi de birdenbire bozulu ·~ 
vermişti. Binaenaleyh telsi'Zle 0 • 

nu arıyan torpitolarm bu cehti <le 
bir müddet beyhude olmustu. Ni
haye~ ~ss~b?-hri kuma;danlrğı 
na bıldırmıştı. O zaman Kiel'· 
deki bahriye za.bitanım bir telaş
tır almıştı. "U - 28,, buhmamı· 
yordu ha? Acaba ne obbiliı·di bu 

., B 
gemı. atmıf mıydı; yoksa bir 
kazaya mı uğramıştı.? 

Bir fırtına, küçücük bir gemi 
İçin, daima dehıetli bir tehlike
dir. Ya gemi battıysa ... 

Sovyet • Bulgar mUnasebab 
Sofyadan bildirildiğine göre 

Utro gazetesi, baş muharriri M. 
Tanef in Ankaradan gönderdiği 
bir yazıyı neşretmektedir. Bu 
yazıda, M. T aneff, Türk - Yu
nan muahedelerinden sonra bu 
iki millet arasında teessüs eden 
sıkı münasebetten bahsetmektedir. 

M. Tanef Türklerin Bulgarlara 
karşı olan dost hislerinin değiş-
mediğini ve Türk devlet adam
larının Bulgarlarla Yunanlılar 
arasında mütavassıt rolünü oyna• 
mak teşebbüıünde olduklanndan 
emin bulunduğunu ilive etmek
tedir. 

Bu Türk· Yunan ve Bulgarlar 
arasında, bilahare de bütün Bal· 
kanlara sirayet edebilecek de
vamlı bir dostluk misakı aklini 
tevlit edecektir. 

M. Taneff, ismet Pş. nın Bul-

• 
emrı 

Güzel imperatoriça 
kocasını istemiyor! 

Bu adam on gflııde dlırt cftmleyl dftrllst 
konoşamıyan bir ahmaktır l 

- A:caba böyle bir adam, neden ,h niçin titrer?. 
ah haaa!.. 

Sonradan bana an1almışlardı 
ki amiral bu ihtimali hatırladıkça 
hiddetinden ne yapacağını şaşı • 
rır bir hale giriyordu .. Hatta bir 
aralık onun kudurmasından kork· 

gar başvekili M. Muıanofu Anka- .... -' ~ 

Do.tlanm ! Müsaade ediniz de 
a,nJ!. güleyim.. Ve sonra hep 

E aülelim .• Çünkü bu ürpe
dan deiil, zevkli bir ha

p:ı önünde canlanan neı ' -
.,r..., tlepdebeıindendir. 

• • • 
:Anlatayım: 

. 1916 tubatınm betinci günü 
liaptaa kulesinin iki yanında ( U 
;- 28) itaretini tqıyan bir de • 
~~ altr tefineıi Kiyel askeri lima
fmna aydet ediyordu. Son beş a· 
"8 tam üç buçuiunu açık deniz
~~ dolqarak geçiren (U-28) 
!'etilr hdar k~çük ve ilk bakışta 
ı~ kud!etı hakkında iyi bir 
ftJ.:11" 'Yeremıyen çelimsiz bir yu
m -aktı. 

~ajerak boğazını gedikten 
7ir~: dakika sonra berbat ·bir şİ· 
mel rüzglrma tutulmu~tu. Bir 
müddet denizin üstünde dalga· 
larla boiutmuf; ıalllanmış, sal
lanatıt ı aaatlerce yerinde saymış· 
b. Sonra yirmi lrulaı denizin dı • 
hine f~i,, fntmanın r,cçmesini 
laeldenııfti. ·Ama ne kadar .. Bili
,_ 1ft111Wluz? Tanı sekiz saat .. 

Fakat, bu zait tafsilata ne lü
~sum Yar. a e!endim.. lıtc nihayet, 
•fiitma dınmıı ve on saatlik bir te· 
~an sonra minimini gemi 

1'41 ulqabilmitti. 
• • • 

Kiel_.. Rabbim o günkii Kieli 
1nr Claha ıörebilecek miyim? 
, M'!nzara, bu satırlan yazar

hile C))anca depdebesile göz
.... ~.-İn Bnünde canlanabiliyor .. 
ifn~etini artık vann ıiz ta
n_uı e«lin .• Aradan geçen sene
• ı.,ayuı bir C!eğiJ, bes değil 
' /&ltt;eıtir. Dile Jiolai, !ak~ 

On bet sene bu •• 
B"n- hatıra ld, hinbir elem ve 

içinde yoğurularak ge
liet HDe bile, tataaımdan 

~)deailtemiyor; itiraf ediniz 
Gtlark~ o gün Kielde bir baş
dm :varClr vesselam .. 
E~et, .. Kiel o gün, kalafata çe

"~f *ülefen boyalı gemilerin rt ~h~~· çekiç ıaUıyarak İ· 
~ !f1DD ~lıyen aç amelenin ve 
llik&.ı. her zaman emniyetsiz• 
~la bakan betbin tehirli
{IMn Jıataeiığı yer değildi. 

O 1rlln Kayzerin armasmı taıı· 
~, 'liayra)dar, her yerde tevJC ve 

e. dalıalamyordu. Hele 
ff)._ln r6nderinde "dalgala

hlr,Jiarp bandırası vardı ki, 
Kayaer. o~u ·ıörmüı olsaydı 
M~liat Claba artar, sevin-

,# '(pe)C iyi keltiremem atr.a) •8t;, ki çılıma dönerdi. 
~~·· O IÜn Alman· 
-.vaıorluiuııun bütün he· 

IUlki, Kiel' de toplan • . 
Sa~ erkenden denize: a
~ ;ı;t ••. ,.: amır, ili torpito 

;
rı ' u - 28 i 1i&11ılamak 
Cf~~ denizi~ üdilnde sa· 

--~ ~ •b; fakat yu • 
~ n.I \a ... da yirmi im-
~· ·~ ~ için ona 

~dftr tan 

raya daveti sebebinin bu oldu. lmperatorlçe Su Tel Çln'ln en ıDzel we mUnewer kadıalCl1r 

muşlar .. 
Uzatmıyal.ı.m ... Erkam harbiye 

düşünmü1', taşınmış, nihayet, iki 
muhribi daha bi ... i aramak için. 
denize çıkarmı'!ler .. Bereket ver· 
sin, ben de tam bu sırada tulum· 
baları son aüratJe işletmiş ve c1e· 
nizin ıathına fırlamış bulunuyor· 
dum .. 

Hikayemin tarzına dikkat et· 
mişseniz, anlamıtsmızdır ki ben 
ve "Ü -28,, ayrı ayrı seyler de
ğiliz .• Biz ikimiz biriz .. Belki ayrı 
ayrı şeyleriz ... Ben bir Adem oğ • 
luyum, o bir gemidir. Uzun za· 
man içiçe yaşadık. O kadar ki, 
adeta o benim cesedim olmuştu, 
ben onun ruhu ... Çünkü ben Kay• 
serin iradesiyle birinci mülazim • 
likten birdenbire korvet kaptan· 
lığına yani deniz binbaşılığına 
terfi edilmiş, demir salip. ikinci 
Mecidiye ve Mnvyera'nın kırmı -
zı kartal ni§anını hamil, birinci 
sınıf tahtelbahir süvarisi Hanı 
Fon Mayerlih'im. 

Bu cihet böylece malum olduk· 
tan sonra, gelelim hikayemize .. 

Erkam harbiyenin emriyle de· 
nize açılan (G. 137) ve (G. 136) 
numaralı muhriplerle Kiel'den 
on mil uzakta karşılaşmı,bk. Bu 
sırada diğer iki torpito da arka • 
dan son zür'atle yetişmişti. 

Bacalarından kıvılcımlar fış .. 
kıran dört torpito arasında bir 
tahtelbahir .. 

Manzaranın azametini bir an 
tahayyül ederseniz kanala girdi· 
ğimiz zamn, Kiel'in "U - 28,, 
i niçin bir deli gibi, çılgın gibi a· 
vaz avaza bağırarak alkı~landığı· 
m anlarsınız.. . 

Bir Romalı imparatorun zafer 
alayında boyunları zincirli esir 
hükümdarlar bulunabilirdi. Bü 
yük geçit resimlerinde Kayserin 
arkasındaki yaverler az depdebe· 

ğunu söylüyor. 
Bulgar gazeteleri başvekilin 

M. Muşanofun seyahatinin bu ay 
sonunda valu olabileceğini ya· 
zıyorlar. 

Diğer taraftan Bulgar gaze· 
teleri, sabık ziraat nazın ve Bul· 
gar gazeteciler cemiyeti reisi M. 
Grigor Vassileffin, Ankarada 
reisicümliur Hz. ve birçok Türk 
vekillerile Sovyet ıuralan hari
ciye komiseri Litvinoff yoldaş 
tarafından kabul edildiğini haber 
almışlardır. Bu mülakatın Sovyet 
Rusya ile Bulgaristan arasındaki 
ticari meselelere mtiteallik mü
nasebatın tekrar düzelmesile mü· 
ııasebettar olduğu tahmin ediliyor. 

Çan kof 

Sofya hllktmet darülflinunun
da milli darillftınun talebesi bir 
içtima aktederek sabık başvekil 
profesör Çankofun derslerine de
vam etmeme"' karar yermişler
dir. 

li bir manzara göstermezlerdi. Fa ------------
kat "175,896,, tonilato hacminde Darülbedayi Temsilleri 
(~~) gemi .b~tsnnış bir tahtelba· Bugün akşanı . 
h~~ın, ke?dısıne hürmet gösteren saat 21 30 da ISTAnBUL BELEDiYESi 
dort torpıto arasında görünüşu, ' . ij~ ~ ~~ 
etrafa her tahmin ve tasavvurun o o ~tor 1 h s 1 n 
fevkinde azametli bir gurur sa • l 11. U 
çar! Komedı 

- Kahraman "Ü - 28,, geldi. 3 perde 1 1 
Vatandaşlar! Şapkalar havaya! Yazan: 

Askerlerimle ben, karaya a • 1111 
yak bastığım zaman, bizi karşı· F odor Liszlo 
Jır.an, Kici belediye reisi i~te Tercüme eden: llllf llt 
böyle baiırmıf; ve ,apkalarını H. N. 

Zabitan Gecesi Yakında: 
· Mukaddes Alev 

hep birden havaya fırlatan yüz 
binlerce kadın, erkek, genç, ihti
yar, çoluk, çocuk dakikalarca 
avaz avaz bağırmışlardı: r " 
-Yaıum "Ü-28!,, R Ar AK 
- Y qasın ,r on Maye~lih !, 'f' 
-Yquın 0-28,, ~ıler.. KEŞiF KOLU 

(81tmed1) 
Y .. nn? 

(Rütbemi amiralbia terfi et· 
mitlerdi. Fakat nip.nlamnı çr
kartblar bana ı..1t bir gemiei el· 
~;,.,.._.; ,.: ... ,ı·--1;1,.. .. ) \ 

MAJiK 
Si NEMASINDA 

Eski ÇJnin muhafazalir mahafilf 
f e\~kalade bir haavdisile alt &st ol
du: Son imparatorun. zervcelerlndea 
biri olan Su Fef, koeasmm evini ter 
ketmi~ ve imparator aleyhine bir ta
lak davası açmıştır. 

imparatoriçe istidasında, evlen • 
diğinden beri, dokuz senedir miM
madiyen kapalı kaldığından ve diri 
diri gömülmüş bir halde bulunduğun· 
dan bahsetmektedir. Su Fei ile zev. 
ci sabık imparator yirmi beşer Ya§•D· 
dadırlar. Su Fei, entirikacı harem 
ağalarının daimi nezareti altında bu 
Junduruluyor, en küçük bir hanke
ti imparatora bildiriliyor, ve daima 
merasimden uzak tutuluyordu. Çinin son lmperatoru San T1111I 

Çin hanedanının eski kanunlanna sözlerini doğru diirflst söy1i7ememif. 
göre, imparator resmi• UTcesi olan 
imparatoriçeden başka, iki kadınla Fakat Su Felnin dertlerı bu k& • 
daha evlenebilirdi. Bunlar da impa- darcıkla kalmıyor. Hiikilmdann 1t• 
ratoriçe wıvaıunı ~abAirler, biri- tun aile efradı ona hilcam edi.rorlar. 
si şark imparatoriçesi, esteki de garp '" e.kl Mr baa..._ azasının, eilın • 
imparatoriçesi diye anılırlardı. Su huriyet mahkeme1erin<le, talak d&' 

. vası a.çmuını doğru bulmuyorlaJ'• 
Fei, şark imparatonçesi idi. ve derahl (ejderhalar imparatora) 

lmpararor, Çin hazinesinin zengin 
oldufu zamanlarda bu iiç karısından nun evine dönmesini istiyorlar. 
başka gözdeler de tutabilirdi. Fa • Su Feı bu taleplere aldmt bile ei
kat son zamanlarda bütçeleri müsa· mediiinden, Mançurlll bau asilza • 
ade etmediği için imparator, sadece degin açıkça, öldürülmesini iau " 
üç kadmla iktifaya mecbur olmuı • mektedirler. Bizzat kendi kardetl Çia 
tur. gazetelerinde kendtsine açık bir mek• 

İngilizce ve Fransızca öğrenmiş top yazm.,tır. Bu ~topta diyot 
olan Su Fej kendisine tatbik edilen ki: 
harem hayatından başka bir dava se- "Sabık imparator Mna karıı hl9 
bebi de bulmuştur. bir habulık etmemiıttr. Bak8ı61JI 

Su Feiye göre zevci mahdut ve olıa bUc bundan daha aiırlarını çek~ 
kUltürii olmıyan bir adamdrr. lsti • mek zaruretinaeıin, zira kaderin 
dasmda buna bir de misal göstermek· emri budur. Eier kadere kar~ı iaya1' 
tedir. Misal şudur: edersen ölüme utihkak kespedersin.,, 

Bir Amerikalı ısesli slnenıa muha- Buna ratmen Su Fei gene aldır • 
biri, imparatordan, mikrofon kar - mıyor ve mahkeme karannı, Amerl
pnnda söylenmek üzere bir beyanat kalılann himayesi altında bekliyor. 
istemft- imparator dört ciimlelik Fakat, kocasının harem atalan ta
beyanatr söyliyebilmek için on beş rafından kaçırılarak katledilmek kof' 
gün çalışmış ve on bet gfin unra da kusile yaşamaktadır. 

V alt beyin teşekktlril 
Vali ve belediye reisi Muhiddin bey· 

den ~tr mektubu aldık: 
«Geçirdiğim ufak bir kazanın 

gerek Ankarada gerek lstanbul
da tedavisi mnddetince bizzat 
gelip görmek veya teessürlerini 
telgrafla ve mektupla bildirmek 
zahmetini ihtiyar suretile hakkım
da izhar buyurduklan tevecclib 
ve muhabbetle beni hakikaten 
minnettar bırakmıı olan zeYab 
kirama ve muhterem arkadaşla· 
nma teşekküratımı arz ve ifa 
için muhterem gazetenizden ta
vassut lutfunu hnrmetle rica ede
rim efendim» 

SefareUerde: 
Yeni Felemenk ••flrl 

'ehrlmlzde 
Felemenk bük6metinin yeni 

Türkiye sefiri M. Van Ketvicb 
Versbur ıebrimize gelmiştir. TGr
kiye sefaretine tayin edilmezden 
evvel Arjantin sefiri olan M. 
Verahur bug&nlerde itimatname
ıini takdim etmek Gıere Anka-
..... .., ,...:,.1,._."""ı.,: ... 

Gazel San'aUar blrllllnde 
tiyatro dersleri 

Aldığımız malumata göre Ga
zel san'atlar birliğinde bu sene
de serbest ve parasız tiyatro 
denleri verilecektir • Tiyatro 
derslerine eVYelce devam etmif 
olanlarla yeniden mOracaat eder 
ler bu denlerden istifade ede
bileceklerdir. Bundan bqka bir
lilde bu ay aoauna dotnı kıt 
faaliyeti baıhyacak, müsamere
ler verilecektir. 

MUtarekenln ydd8nU111U 
Umumi harp mltarekelİllia 

yıld6ntımll mtlna1ebetile bugibl 
F erik&y F rannz mezarbtmda 
merasim yapılacaktır. -· - - ______ ... 

Galatuaray Liaeainde ---. 

~-Matbuat Sergi· 
sini ziyaret 

ediniz • -Seat 16·19 arasında a91k• 
tır. dUhullye roktur. -Ttlrk ıazeteciliği kitabmclaa 

alamı, Sayw mahdut ı 
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Acuzenin definesi ( Bir şahit daha ı 
wııııını-ın1111ııınmıııh11 Müellifi: Nizamedclln Nazif 1111ııııııııııı111111ııııııııııııw1111ııııııııııı1111ıııııııııııııı111111ıııınıııı1111111111ıııııııı1111111111ııııııı11111_, Ali Saip Beyi siz de tanırsınız •• 

Sen bana derdinki, herkesten ziyade Bakınız neler söyliJyor ! 
iyi olmıya mecburmuşum ben ? Ni- ~~;:~:d· bir iki defa ıGrebiJ. 
ÇİD O s • d• k d b -Bu zat baıı vesikalardan da r •• ana şım ıye a ar UDU bahsediyor •• Buna ne buyurulur? 

h• t - Vesika mı varmiı elinde.? 
iÇ Sormamış tm ••• Vana çıkarsın görelim.. Zaten 

sesleri .• Ve bir iki nara.. yapılan 9eşriyata bakılırsa bu -1-
BiRiNCi KISIM 

Hasan 1 Dikkat et kendine .• 

b=?iıneş yeni yeni doğuyordu. Çorak 
k'· tepenin üstü kayalıktı. Sıcaktan 
b::;uırnuş yosunlarla, uzaktan tiftik 

1 anıveJ11re sanlını nöbetçi çob:ın· 
:rı andıran koca koca kayataı· ara • 

l\Ca bir duman yükseliyordu. 

J;1 lltaan ! Dikkat et kendine .• 
d~n Yarı bir genç, ) anan ateşe, yer
kaıı kopardığı çalıları atıyor, aksa· 
tlJ 1 bir adam, çelik bir kargıya geçi· 
l't ~iıı büyüc~k bir oğlağı çevire çevi-

'l' 1ıartıyordu. . . 
d fJ>t bir ova) a bakıyor, uzakta ıkı 

8 
ere akı) ordu. Daha uzakta etrafı 

t~ı·Iarta cevrili bir sehrin minarelc-
ını • • 

~· latan yaldızlı madenler pml<lı· 
.;Ordu. 

of( - Neye susuyorsun Hasan7 Dik· 
liat et kendine ~ orum sana... H.-? 
a~ di su rna ccrnp ver bana .. 
Genç, kalın kara !\aşları altından 

~listehzi miistehzi balrnn gözlerini 
lr ltlliddet ona dikti. 
- Hal! duruyor? Ne inat bu be? 

Ce-.ap 'er~nc a oğul? 
Bacaklarında ötesi berisi ) amalı 

bir c;akşır, ba~ında ipekli, fakat kirli 
''Yırtık bir l<ef)e, belinde i ·e hu ım· 
la~Pare kıyafetli tnm bir tezat ynpaıı 
:e il kadfre ı.ınlı, fildişi knlJzalı, gÖ· 

t
linu U l lLI ulı bir kıl ç ,·ardı ilrn 
'ıtcin., 

. Ak aknllı adamın haline gelince 
~lk ba!u'i'ta bu, Hr ha) Iı gülün~tü. J{a. 
~stndn kulakiaı·ına kadar geçen, ko
~ftlan. uzun H! ucu sipsini b'r kül:lh. 
:rtınd~, heli renkli bir iple sıkılmı~ 

'hl hır gömlek görülüyordu. 
t' Yıka mı) a yıkamıya, tezek sarıc;ı bir 
tnge bUriinmU s:ıç. helezonları en· 
~ine, omuzlarına saı·ltl) ot\ kirli u. 
tıın tırnaklariyle hı) ıklarını saçları· 
111 Yolar gibi çekiyordu. Ve bir taraf. ?n kargıyı çe,·irerek oğlağı mt'haret
~ k:zartıyor, bir taraftan ela durmu-

>or, muttasıl . Ö) leniyordu: 
- Jfa~an ! Dikhat et kendine. 

L Jı'akat Basanın. bu adamın 11asi· 
••atı · • 
1 erıne pek kulak a madığı anlaşı-
1Yordu. 

lı ö~Yt~ heri)e eğilip birkaç tutam ça
-t 'e kuru ot topladıktan sonra o da 

eşırı b .. 
flldı . aşına romeldi .. Ve J,ılıncının 
l'ak •1 kabzasmı duclaklarına dayıya. :ey çalar gibi iiflemiye başladı: 
tiU .,,, 1"Ufüfüfiiü .. füü .. Fü fiifü ffi. 

.. .ruu ruuı n h , u •• 
'lllıştu aı, ihtiyaı·ı bir kat daha kızdır. 
\'Q~dı~ :Gencin ağzına elinin tersiyle 

)' ; ~ırak şunu I Ge\'ezeliğc iüzum 
l"~ ' sozlerimi dinle. Yırtıcı ku uu öm 
d uf abz olur derler .. Bil ki yalan değil. 

r, u .. 
Ve, kaşlarını 

zarla gen b k Çatarak sabit bir nace a tı: 

- Anladın mı" Ad 
~·kar .. Fazla cUr:e ı. çıka~ın canı da 
}J t hı netıce v~rrnez .. 
enı anhyamryorum, bu kadar 

ganlığa sebep ne? Bir ke- atı). 
B •.an geçer 
. ~şkası soyar, başkası soyulur, i~I~ 
ıçıne sen burnunu sokarsın .. Haydut. 
ların günlerce ardına düşer, çalınan 
~a1JAfrı bulur, sahiplerine iade eder. 
81.?·J;; onra bir gün münadiler köy 
koy dolaşırlar, ''Deli Hasanın kellesi
h' t' 1 g~ ırene,. ikramiyeler vadedcrler .. 
Dedım )L. İnsanın adı çıkmasın bir 
kere •• 

~nç acı acı gUldU: 
- Ne yapalrm? 
- Ne yapalım )ok. Deli Hasan, dik-

kat et kendine., 

- Ezilenleri himaye etmek Jazın1. 
dır .. Bunu bana telkin eden aen deflt 
•lain? 
-Haüa 

- Haydutlan ve iyiliğe sarfedilme
Si lazım gelen cehdi, fenalık yaparak 
hazine doldurmıya sarf edenleri sev· 
me, vur onlaraı,, diyen sen <leğil miy 
din? 

- Haklısın. 

- O halde? 
- Haklısın çocuk .. Fakat: 
- Dur!. Dahası \'ar .. Bana tam on 

beş senedir, verdiğin telkinler. okut. 
tuğun kitaplar ve her zaman tekrar 
ettiğin hakikatler, ben ttabika başla
dığım için mi korkulacak birer tehli
ke haline girdiler? 

lhtiyar cevap ,·ermedi. 
- Sonra, gene sen bana derdin ki, 

ben herkesten ziyade iyi olmıya mcc· 
hurmusum .. Nlcin? Bunu sana şim· :; ~ 

diye kadar hiç sormadım .. 
Yakından at ki~nemeleri geliyor-

du: 
- Bak! -diye de\·am ettı- Şu 3· 

damlar, senden öğrendikler!~t kendi
lerine anlattığım zaman arknmtlan 
gelenlerdir. "Hasan. kendini korurnıya 
başladığı gUn., bunlar da kendilerini 
korumıya başlarlar. 

- Başlasınlar .• -diye boğuk bo· 
ğuk söylendi ihtiyar-

- O zaman ne olur bilir misin? 
Korktuğun başına gelir •. Bu adamlar 
birer birer dağılırlar, ve ben yalnız 
ha ıma kalır, bir kenara r~kilirim .. 
J te o gün. şimdi adımı işidince üstü· 
ne bir yorgan daha örttüren Reba'da
ki dizdar birdenbire erkekleşir, cesa
rete gelir, sürüden ayrılan lıir koyun 
.1tilü "•fi, aıöz eri °t'anlı kurtlarına par 
çalatıverir .. 

Ve kılıcının kabza!::ını ~enesine deJt· 
direrek hafif hir sesle sözlerini ta-
mnmladı: 

- Zannederim ki istediğin hu ele· 
ğildir. 

ihtiyar bir parça daha ı-;u ... tu. Son· 
ra; 

- Oğul! -dedi- Oğul.. 
Fakat sözüne devam edem •di; ('Ün· 

kii tam o anda, kayaların ttrasınılan 

bir yabani kec;i gibi zıplıyar ık ı~el<>n. 
saçı sakalına karışmış bir ad~rn. ne· 
fes nefese: 

- Ağa! Ağa? -diye- bağırmıştı •. 
- Ne yar? 
- Dizdarın a kerlel'i .• 
- Nerde?. 
- Kehriz'in beri yakasında .• 
Genç ayağa kalkmıştı. Kara sakılllı 

ona, sathı güneşle parlıyan bir neh
rin istikametini işaret etti: 

- Nah .. l te .. 
- Gördüm. Epi de kalabalık. 
- Yüzden fazla .. 
- Bizlmldler nasıl? 
Kam ~aknllı en~esinj kaşıdı: 
- Yirmi beş kişi kadar varız .. 
- Mehmedin takımı gelml!cJi mi? 
- Onlar ak ama ancak ~elirler .• 

lhtiyar, kemikleri çıkık omuzlann- zatm AptUlhamitle yalmı lavla 
dan, değnek bacaklarından ümit edi· oynamadıj-ı kalmış .• Bu ne 110· 
lemiyecek bir çeviklikle koştu; az öte· balilikl Naci bey bir zahitti; ve 
de mağaramsı bir yerin üstüne tır· h 
mandı. hatırlanması icap eder ki mu il-

Burası ovaya ve minarelerini örten fız zabitan sakıt sultanla koııtlr 
madenlerde sır~a ışıkları yanan şeb- mamak, hususileımemek için kat'I 
re en hakim olan yerdi. talimat almış bulunuyorlardı. 
Parmakları titriyen e1lel'inj gözle- Eğer nöbet günlerinde Hamit ile 

rine siper ederek Kehrizin kıyılarını konuştu ise vazifesini iyi ifa 
tırmanmıya başladı... etmemiş sayılmaz mı? Gerek 

- lı:.te onlar ... 
Heyecan, bir zelzele gibi sarsı - Selinikte, gerek lıtanbuJda Ap-

yordu onu... vv, tUlhamit ile koouımak fınab • 
'AAJ Sltrt mcb'uıu Mahmut 8. - Hah ... lf}te Ha~anınkiler.. rV\ M yalmz bir zatın eline geçmiftir. 

b. vv llUyet idare müdUril Sılp 8. 
Ovada bir kafile ilerliyor. ve ır O da Siirt meb'uıu Mahmut bey-

atlı kümesi uçar gibi saldırıyordu Son Poıta gazeteti, inat ve dir ki, 
0 

zaman tebıade Abit 
u tü!1r.. ısrarla, hlll iddia ediyor ki; nq• '- h 

- Rabbirn, sen koru onu... Anası ı. ld efendinin hocasıydı ve oemen er 
retmeate o ujıı [AptDlbamidin • • 

"Ok severdi .• Çoı. scvdi .... ,im kaclının.. l ] zaman Aptülbamidin daıre11ne 
~ u son gUn eri tefrilcaiı hakikt ve· d 

Bir hınçkmk, ihtivarın gırtlağına gfrmek hakkmı haiz bulunuyor u. 
tıp:ı ,·urdu. sikalara dayanan tarihi bir eser- • • • 

Kökü kurumu~ bir ağaçtan taze dir. Acaba ( Son Posta) gazeteıl 
bir filiz fışkırır ~ı? Fışkırdı işte.. Mevhum ve anonim bir imza neırettiği Allmeriken muhayyel 
,:-.ı: rı içinde kalan 'hatıu iı~ o bir Hlh- altuada intiıar eden bu yazı, eserin ciddi ve tarihi hakikatler• 
ze .adar J;en~hc..ır gih! o1muştu. Yı· eğer yakın tarihi, ismi ve ya· 
kıl.ır gibi çöktü vere.. Gözlerinden den ibaret bir eser olduğunu 

.J şayışı etrafında velveleli alaka· h.!"'.ı saka1iarına ın~:ın yaşhırı silmeden bala iddia etmek niyet ve \uya• 
A d lar uyandırmıt bir şahsiyeti d ağladı. caba bu çok sevilen ka ın sında ını ar? 

mıydı o çok C\ ilen ann? mevzu l ittihaz etmemiş olsaydı, 
Belki on dakika .. Belli\ de on beş yaphğı alimeriken tasniata zerre 

belki daha fazla .. ihtiyar gözlerinde kadar ehemmiyet vermiyecektik. 
yaş bitinciye kadar nğladı: ,.c önii· Fakat, Aptülhamit o adamdır 
ne eğilen başı. neden sonra, kulakla- k 1 i on dört on beş sene evve ine 
rına şakrak bir kahkaha ul:ışmca 
düşüncesini attı: gelinciye kadar ölmemişti ara· 

Hahhah hanaaa ! Uaba sana na • mızda ya.fıyordu. 
zar geldi kaliba.. Binaenaleyh, bilhassa hayatı-

Yirmi otuz adam bir tarafta kırk mn son devirleri fevkalade bir 
elli adam da bir tarafta dunıyor; n şekilde mazbut olan bu adamın 
genç. ellerini kalçalarına dayamış 
kahkahalarla giiliiyorlardı. portresini, bir takım alameriken 

Hn,ada ) anıl. hir et kokuı-;u var • tasniata feda etmek, tarih nok
dı. Deli Hasan j .. t:ha ile ) utkunarak tai nazarından imkansız ve yan· 
ateşte kızaran oğlağa baktı: Iışhr. Bu bizim değişmiyen ka-

- Nazar değ<li ~ana haha .. Bak naatimizdir. 
ce' irme yanmıc:. koınüre dönmüş.. 

- Sen sag salim döndün t n .. 
Ve ya\'as )avnş doğruldu. Şefkat

li hir nazarln genci sii:.rdii: 
- Gel bakalım ... Elbette )nnmr . 

yan bir tarafı kalmıstır. Çok nçık -
mıs olacaksın ... Seni beklctntf)e gel· 
mez, yel 

- Hay ya~ıyasın baha! 
- naba .• naha. haha diyor .. Baha 

ben. onun baha ı ... I<"'akat niçin ısrar 
ediyor? Baba. Ben onun balw•ı? Kim 
öl!retmi" hunu ona? 

llirlmç adım ileride gidiyor Ye ken
di kendine mırıldanıyordu Ce\'İı· . 
menin bulunduğu )'ere geldiği z·ıman 
genç iki '"e' •. ste omı Yeti--in:!rcli: 

- füık balın. J'unlnrı e8İ1" ettim 
ama, bu gece hep inı koy,·ercccğim .. 

- Koyverecek misin? 
- E\"et ... Çiinkli. gideceklerf yer-

• • * '''l*IPP 
Milliyet gazete ve matbaasının 

idare müdürü Saip bey arkada
şımız, Aptülhamidin Son gUnleri 
etrafında söz söylemeğe salabi· 
yettar üç beş vatandaşımızın 
ileri gelenlerinden biridir. Çün
kü Ali Saip B. Selanik ve istan
bula Aptulhamidin hal'ından ölü
müne kadar saray idare müdür· 

lüğü vazifesini görmüş, temiz ve 
namuslu bir askerdir. Dün, ken· 

disinden bu mevzu etrafınka bi· 
zi tenvir etmesini rica ettik. 
Bize şu beyanatta bulundu : 

Hastalarım her gün saat 8,30 • U 
'e 13 • 20 kadat J ui 'V~ her sah 
saat on üçte"' itibaren meccant!n dl§ 
ceker 'e tedavi eder • 

Muayenehane: Kadıköy l\lısırlt 
oğlu Ya,·uz Türle sokak No. S 

lstanbul malıkcnıei asliye birinci 
ticaret dairesindaı: 

Frnnsız sancağını hamil ve Fran• 
sız hükumetine ait Ye Türldyedekl 
Fran~ız sefareti maiyetine ma!ısus 
Jermen Mu u ehı i teşrinlevvelirı 
yirminci geceı.i Haliçte Ayakapıdır 
Vasil Nahunı dendi fabrikasına pa• 
Jamar bent iken G 1 tada Umer Abit 
hanında zemin katında mukim Kons .. 
tnntin Kondopulos efendiye ait Yıl .. 
dıı ım romorkörile t tan bul liınan şlr• 
ketinc ait hir ma\na tarafından ika 
eclilen hn arlar hakkında mezkô~ 
Mu sürnri i tarafından tanzim ola• 
nan raporla gemi tayfasının isimleri 
) azılı cetvel mahkememize verilmiş 
'c işlıu lıu u un tetkiki şehri teşrini· 
saninin 16 ıncı pazartesi günfi saat 
13,30 da takarrür etmiş oldutundın 
i lıu hndi e ile alflkadar herkes rapor 
alınırken asaleten veya vekaleten ha· 
zıı· lıulunnbi1eceği cleniz ticaret kanu .. 
nunun lOGi inci maddesine tevfikan 
ilCın olunur. (19 6) tC 

- Ya Çalaplılar? 
- Güneş epi ) Ukselnıeli 

de ne kadar gecczelik <!elerlerse rt · 
ki ,·ara- sinler. artık bana fennlıl,Jrın fü,ku . 

- A efendim.. Aptülhamit 

ile temas etmek o devirde ki
min haddi idi? Bakınız bir kerre 

ki Aktülbamit, gayet süküti bir 
ada -ndı ve hemen hiç kimse ile 
konu~mudı. Esasen ister Seli· 

/slanbul mallkcmei asliye birinci 
ticard dairesinden: bilsinler .. 

- Ala •. Düş önüme! 
- ~ereye? 

Bu tek kelimeli uaJ, telıişla ayağa 
kalkan ihtiyarın ağzından çıkmıştı: 

- Nereye? 
Delikanlı ona gül Um iyerek haktı: 
- Merak etme .. Şimdi gelirim .. 
- Nereye gidi)orsun? 
- Münafıkın adamları. belli ki be· 

nj aramıya çıkmı lar.. :Fazla zah · 
met etmesinl~r önlemiye J?"idece • 
ğinı .. 

- Yapma çocuk •• - .... 
: Çocuk! 1 

- C~~~fum! J 
Elleri acrk, gencin arkasından baka 

kalmıştı. Deli Jfaqanla arkadaşı, kara 
yosunlu taşlar arkasında gözden kay 
boluvenal~lerdL 

Bir illi ldfllemı lfitildl. Sonra aal 

namaz. .. 
- Öyle deme ... A çocuk bu krıdar 

hüyük söyleme ... Yüz ki i)e bPlkl gü· 
din yeter. 1'~akat bin l<isi çıl,ar a (,ar· 
şına ne ynpnr ın? 

Genç oğlağın nar gibi kızarmı'<, 
fakat vanmnmı~ hir tarafından bir 
parça ;t kopardı. f'fleyip ı ırarak lıil' 
kac lokma ) edikten som·a: 

- Bin ki~i dcil;il ... dedi. On hin ki· 
ı;ıi de çıkarabilseler artık benim için 
bir tehlike )Ok .. EH•t .. Yok ... Çiinkü 
yarın sabah erkenden ) ola çıkr) O· 

rum .. Ölmez. sağ kalır am. l.ısa doğ
ru buraya dönerim. 

- Ne dedin? 
lhtiyar hayret ve telaı:ıla g<'nce 

bakmı h: 

- Dediğim bu işte ... Artık gidiyo
rum .. Ka)seri)e gideceğim ... ~asıl 
herkes bir kaleye kığışıp padisaha 
kendisini tanıtıyorsa... Ben de öyle 
yapacafım .... Kaleyi zaptede('eflm ... 
Sonra da beylik istiyeceğlm .. 

nii<le Alatini köşkünde olsun, 
isler lstanbulda Beylerbeyi sa
rayında.. Başmuhafız Rasim bey 

tam manasile bir diktatördü. 
Harbiye nazırı bile gelmiş ol· 
olsaydı, ancak Rasim Beyin re
fakatinde AptlUhamit ile görü
şebilirdi. 

Son Posta yaptığı neşriyatı, 
muhafız zabitandan Naci beye 
atfetti. Evet muhafız zabitan 

araımda böyle bir zabit vardı. 
Fakat bu zabit Selinikte iken 

bizle beraber değildi ki, Alatini 

köşkünde sabık padişahı karşısı
na alıp saatlerce konuşabilsin. 
Naci bey Aptiilhamidin yüzünü 
gördilyae Beylerbeyi sarayında 
ve ancak aabete (irdiji ender 

Ital)n sanca~ını hfımil 'e İtalya 
hükumetine ait ve 'fürkiyede lt~ya 
sefareti mai) etine mahsus Yulanda 
ıu u ~ehri tc r'ni \'Velin yirmınci 

gece~i Haliçte A apıda Vasil Na • 
hum efendi tabı ıl a ma palamar bent 
iken Gnlntacln Ömer Ahit hanında 
mukim J{ostantin rordopulo:ı efe\ldi
) e ait Yıldırım 1 omorkörile 1 tnnb 
liman inhisar siı l\ct ine ait l.ıir nlavn 
tarrıfından ikn ed'len hasarl,ır hak· 
kında mczkii r Mu süvarisi tarafın· 
dan tnnzim olun n raporla gemi ta 
yıfa ının i imleı i ) azıh eetvcli mabı 
kernemize \erilmi \e isbu h1ısı 
tetkiki sehı·i teı.ı ini aninin 16 ıncı 
1.arte i giinii sa t 13 buçukta '! 
riir etmiş olduğundan işbu hadiseyle 
nlfıkadnr herkes rapor almırken asa 
]eten Ye) A nkfileten hazır buluııaM 
leceği deniz ticaret kanununun 106r!' 
lncl mad4e ine te' !ikan llAn olunuı 
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PETROL -1-
BiRiNCi KISIM 

Madam Destol evine, tahmi
ninden daha evvel dönebilmi,ti. 
Aparbmana girerken kapıcıdan 
kendi namına gelen bir kaç .mek
tubu aldı, merdivenleri çıkmaya 
başladı. Birinci kata gelince, ade
ti veçhile duvardaki büyük ayna· 
nın karşısında nefes almak için 
durdu. Boyasının bolluğuna rağ
men bozuk renkli, iri yarı, fazla 
çığırtkan bir surette süslü olan bu 
kadında, Reisicümhur F elix F au· 
re zamanında mühim ve kuvvetli 
bankacılardan Mösyö Destrol'ün 
nazarı dikkatini celbedip te ken· 
disile evlenmeye sevketmiş olan 
güzellikten müphem bir eser kal
mıştı. 

Fakat Madam Destol hitufkar 
aynada rengının bozukluğunu, 
göz kapaklarının şişkinliğini gör
medi, bilakis zarafetine hayran 
oldu ve kendi kendine tebessüm 
etti. Ve bu suretle tebessümünün 
letafetine, bir kere daha kendisi
ni inandırmış ve hayran etmiş o· 
luyordu. 

Aman yarabbi çehre ve hiçi· 

PETROL 

min muhafaza edilmesi mecburi 
olan bu zamanlarda yaşamak için 
ne cehit sarfetmek lazımdı. De
min, bir lokantada dört dostu ile 
yemek yemişti. Bu dostlara kızı 
Melli Roz "silahşorlar,, diyordu. 
Bunlardan üçü, kocasının sağlı
ğında kendisile sıkı fıkı miinase
bette bulunduklarını iddia ederek 
dedikodu yapıyorlardı. Bummla 
beraber, yemekte zarif, ho~ rnh
bet davranmı~tı. Haydi canım. 
bütün bunlara rağmen hayatın 
tatlı tarafları da vardı. 

Saç dökülmesinin ve kepeklerin en 
müessir llAcıdır. 

Fakat ikinci kata gelince, Ma· 
dam Destol'un keyfi kaçtr. Apar· 
tımanından piyano ve keman ses· 
leri geliyordu. 

Sa.çları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfilmeri mağazalarmda arayınız. - Öf ... diye homurdandı, ge-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ne ~ominik ile Viktorinçalgı çal~ . ı Bulmaca yorlar. · Günün Muhtırası Bu, hizmetçilerde. bir hastalılc 
. ı haline gelmişti. E.vm hammlan 

Takvim - Çarşamba! l Teşrinisani 
11 inci ay 1931 28 CcmaZi) ül:lhır 1350 
Senenin ~eçen ~ünleri: 314 kalan !!iinler-
51 h 

GUneş- Doğuşu. 6,21. l'atışı 17,17 
Namaz vakitleri - Sabah 4 59 

Ô j!;le· 11.5& ikindi 14.55; Akşam 17.17 
Y:ıtsı 18.49 imsak: 4.41 

Hava - Azamı 21, asgari ı ı Rüz· 
gı1r keşişlemeden mutedil ha\'a az bu
lutlu. 

Radyo 1 
Ankara radyosu 

S:ıat J 8 den 18,30 a kadar orkestra 
Mozart Uvertür La flüt Anşantc, Volpattl 
Dans Arap, G. Perne Siiit - Rımunçe
No J-2., s:ıııt ıs.:m-19 Violonscl Kon
ser-Edip B. tara l m, saat 19·19.30 
orkestra, Fıçik marş florantin, Şlezinger 
faud de diyez minbr, Straus Vals Do 
nav \"eJbchcn, ·Ş . .Zing~r Potpori Parad 
Dam ur, saat J 9 30·20 JJarp konser t\lell. 
Roza I\Jois tarafından Saat 20-20,30 
konferans. 

'Yakıt: Abone şartları: 
., 

1 3 ö 12 
Dahilde l 50 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

Aylık 
Kuruş 

llln ••rtlarımız: 
Rcsmt llusus! .. 

Satın I O Kş. 12,50 Kş. 
Santimı 20 .. 25 

KUçUk llln şartlarımız : 

1 2 
30 50 

3 4 
65 75 

l·IO Defalıh 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir. 

~ H - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 
eı uun için 5 kuruş zammolunur 

ti.. 
MUak ,rat umum mUdUrU- A· 

sım bey /\. .,Jtarayı girmiştir. On gün kı· 
dar orada 1t•l~cak \"e ihtimal 932 büt· 
çesi Uzerindl M&f' llye vekaletilc ceaw 
tdeccktir. \ 

& çıkar çıkmaz, oda hizmetcisi pi· 
32 AA 2 yanoya geçiyor, kocasr. sofra ~iz· 

31 Al.& 3 metçisi de kemanını alarak, evin 
~O AAR 4 4 efendileri gibi çalmaya b<-'şlıyor· 

29 A E A i ~ 5 du. 
28 .A.A N &L\l.A, 6 Madam Desto hi etle hıpıyı 

27 A A.A ı\& A& 7 çald1. lçerde calgı devam ediyor· 
26 &AT i H .AA.A s du. Krmse ce;ap ver,medi. Belki 

25 .AA s .A T .&. A.A.A 9 kızı evdedir diye düşünerP.k. mer-
24 'Y L i c 'Y L 'Y'Y ıo divenin başında olan ve Nclli'nin 

23 'Y'Y S T A N'Y 11 ekseriya ~irdiği küçük kapıyı çal-
22 'Y'Y R'Y ı T 12 , dı. Bu sefer de açan olmayınca. 
21 T MC 'Y'Y 13 anahtarların çantasında olduğu-

20 TT L 'Y ı 4 nu hatırladı. açtı, girdi. Fakat sa· 
19 'Y'Y'Y 15 lona girmeden. duran maısanın Ü· 
ıs 'Y'Y 16 zerinde bir mektup görerek dur-

'Y du. Mektup başkasından geliyo,·
du. Sinirli bir hareketle zarfı yırt 
tı ve okudu: 

17 
Yukanki şeklin çerçevesindeki 

harflere bakınız. 
1 den 9 a kadar: havayı bildiren bir 

adet. 
9 dan 17 ye kadar: Aydınlatır. 
14 ten 17 ye kadar: Olmüşlere de

nir. 
1 den ı:> e kadar: Bir vilayetimiz. 
~rçe,·edeki kelimelerin harflerini 

müsellesler yerine koyduktan son
ra, şeklin içindeki müselleslere de 
birer harf koyacaksınız, sağdan sola 
doğru her satır bir manalı kelime ola· 
caktır. 

Kıaa Haberler 1 
Barem dereceleri - Bütçe en

cümeni yarından itibaren toplanmalanna 
başlıyacak ve ille iş olarak baremlerin 
maaş bütçelerine intikal etmemek şartile 
sınıf ve mertebeleri üzerinde tetkikat 
yapmıya karar v~recektir. 

Ankara hukuk mekteblnde
Ağaoğlu Ahmet beyden inhilll eden hu
kuku e~asiye milderrisliğinc Yusuf Ziya. 
Tevfik Kdmil beyden açılan Roma hu
kuku dersine de muallim mua\•inl doktor 
Ali Fuat heyin tayinleri l\ararlaştırıl
mıştır. 

Bundan mada profesörler meclisi ri• 
yısetlne adliye vekili Yusuf Kemal, reis· 
vekllliğine de hukuku düvel milderrisi 
Cemil beyler se,ilmişlerdir. 

"Ru sabah göndermiş o!d11q1tnıu:: 
taalılıiitlü mektup metni ile telefonla 
olan mulıaveremizi tc'/:it etmekle mii
şerefim. Son aylarda duçar ,)[d1t{Jıı
nuz zararlar; nal-di kefaletirı;::lc l.:a
patılmadığı için karşılık olarak güs
termiş olduğunuz eshamı bu(Jiiuldi 
borsa mucibince satmaya ve ruzi11cti
nizi tasliye ctnıiye mecbur nlduk. 

Ay sonuna kadar, zimmctirıi::de O· 

lan lıesabımızı tesviye etmenizi, aksi 
takdirde ••.• 

Bu mektubun madam Deslol Ü· 

zerinde yaptığı tesir o kadar ~id
detli oldu ki, hizmetçileri payla
mayı unutarak sadece: 

- Matmazel burada mı? 
Diye mırıldandı. 
- Zannetmiyorum madam. 
Madam Destol elindeki mek

tuplara bön bön bakıyord\1 • Bun· 
lar terzi, fapkacı faturaları idi. 
Sinirli sinirli buruşturdu, salona 
girdi. Burası, pencereleri Troka· 
dero meydanına bakan geniş bir 
yerdi. Hizmetçiye: 

- Briç masasını hazıriaymız, 
dedi, misafirler nerdeyse gelir
ler .. Ben de şimdi gelirim. 

Düşünceli düşünceli, salondan 
çıktı, oradan bir koridordan ge· 
çerek bir kapı açtı, kızının daire
sine girdi. 

~~ 

Voronof .. 
Kanseri maymuna 

Maurls Löblan'dan : fa. aşz/ayabffdi .. 
Madam Destol'un dairesi ne ka- Acaba kansere bir aŞl 

dar karışık ve derbeder ise, kızı ya ı bil c k mi? 
nın iki oda ve sade mobilyelerden ... pı a e e 
ibaret olan dairesi o kadar mun
tazamdı. 

Madam Destol içeri girerken 
öteden bir kapı açıldı ve kızı Mel
li Roz geldi. 

İri, narin, esmer olan bu kızın 
parlak, ateşin hemen hemen §ehe
vi bir güzelliği vardı. Sade fakat 
emin bir zarafetle giyinmişti. 
Nelli'nin fevkalade güzelliğinin 
çekici olmasına rağmen, ~af ve 
temiz genç kız hali, mavi gözleri· 
nin temiz ve açıklığı aynı zaman
da hörmet de telkin ediyordu. As· 
ri, sporcu, çalışkan olan Nelli' ele, 
safiyetine rağmen eski zaman 
kızlarının çekingenliği ve cahilli· 
ğinden eser yoktu. Ana, kız, biri
birlerine zıt düşüncelerinin bir 
zerresini bile eksiltemediği bir 
muhabbet ve şefkatle kucaklaştı· 
lar. 
-Anneciğim, seni şöyle bir gö

rüp gitmek mecburiyetindeyim. 
Düşün ki meclis saat 3 te topla
nıyor ve muhakkak senin gelmen 
lazım. 

- Yavrum Nelli, sahi heııim 
gelmem bu kadar lazım mı? Modern ins:ın= Maymun+ Kaptumbığ• 

Genç kız kollarım bağladı ve -~ Pariste beynelmilel bir hakidl'" 
§akadan paylar gibi bir tavurla: ler kongresi toplandığı maliidl'" 

- Anne, anne, dedi, meclis a· dur. Bu kongrede münakaşa ed~ 
zasından olasın ve ben de lübura· lecek esas mevzu, mukayeseli 
tvar müesseselerinde katip ola· maraziyetti. Gelen haberlerde~ 
rak işe başlıyayım, ve sen de gel- anlaşılıyor ki, müzakeratın sey.rt 
miyesin? Olur mu hiç? ~snasında, bilhassa şu iki nokt• 

- Ne tuhaf kızsın Nelli 1 Bü- nazarı dikkati celbetmiş ve ınü
tün vaktini fenni işlere verip ka- him bir alaka uyandırmıştır. 
fanı patlatmandaki zevki bir tür· K" 1- Gençlik aşısının meşh~I' 
~p.~~1i::~~Y:::iı;:· "gibi gı:~~·~~ kaşifi profesör Voronoff, bıl' 
yirmi yaşında olursa .• : maymuna kanser aşılamağa ınU'" 

_Peki amma anne. bunlar 0 vaffak olduğunu bildirmiştir. 
kadar meraklı şeyler ki.. 2- Süı>heli bir verem a~si11~q 

- Garip kızsın declim ya .. Ben 'aşifi olan Kalm"'et ıam aa 
senin yaşında iken... Maamafih Fransıs doktoru, Lübek şehrinde 
orada bir çok ta arkadaş ht.ıluyoa·· cereyan eden muhakeme esna" 
sun ya. . . sında uğradığı ittihamlara cevaP 

- O kadar neşeli, samimi ar· vermiştir. 
kadaşlar ki. . Bilhassa bana kar· Karilerimiz hatırlar ki, Alman" 
şı.. yanın Lübek şehrinde, Kalmet 

_ Herhalde onların araumdan aşısıyle aşılanan 244 çocuğull 
kendine bir koca bulacak değil- 76 sı ölmü§tü. Herkes bu feci 
sin. . . ueticeyi evvela aşıyı tatbik edeO 

Nclli bir 1t ... hkaha ttı: Dr. Dayke paşanın caniyane 
- Ama anne, dedi, daha ev- cehline atfetmiş, fakat sonradan 

lenmevi düşünmüyorum.. anlaşılmıştı ki Dayke paşanın 
- Ben de bir şev demiyorum.· bu işte hiçbir sun'utaksiri yok"' 

Fakat bana, oradaki çocuklurd"-n 
el 

_ tur. 
hiç birisinin sana kur yapma ıgı· Alman dokturu mahkeme hu-
m söyliye.mezsin ya. · zurunda aşının .kaşifi olan Fran" 

- Anneciğim. o kadar geç ka- sız profesörü Kalmeti o derece 
lıyorsun ki. · · Haydi. bana kur öldürücü ittibamlar altında bı
ynpan filan yok.· Bana kur :ra· ' rakmışh ki, - dogv rusunu r··y
pan ve eli kalbinin üstünrle mırıl· 
danan birisi de varsa silnhş.orla- lemek iazım gelirse - bu zatta 
rm dördüncüsü ve sen\n dostun ilmi haysiyet namına bir zer'" 
Valne'dir ... Şu sadık Dartanyan recik olsun kalmamıştı. ÖleP 
m. bors:ıcı. borhıva ve beyaz ne- çocukların velileri de harekete 
tirli Valne.. Bizim ora<l<l kiier geçmişler, Kalmetten maddi, ma"' 
hep iş arkadaşları .. O kadar. nevi zarar ıiyan talebine kal-

-- Yavrum, ben ~e-ıç kızlarla kışmışlardı. i~te 20 teşrin evvel 
erkekler arasındaki arkadaşlığa salı günkü müdafaalariy!e Kal"' 
inananlardan değilim .. Günün bi- met yakasını bu beladan kurtar-
rinde fena olur. mağa çalışmışhr. 

Nelli hayretle gözlerini a\'tı: Profesör Voronof tecrübesi 
- insan kendi isterse fona o- etrafında izahat verirken de

lur. Ben herkesin haddini bildir- miştir ki: 
meyi bilirim. Benim için korku- - Üzerinde çalıştığım maymun 
lacak bir şey yok, anne. • insana en yakın olan cinstendir. 

- Nelli, sen asıl hayltın ne ol- Bu itibarla iddia edebilirim ki, 
duiiunu anlamıyorsun. Sen hazan şu anda herhangi bir kanserli ın"' 
çok acı ve ağır olan hakikatlerin sandan farl<sız bir halde bulu
haricinde kalıyorsun .. 

Suh Madam Destol'un bu ka- nan bir maymuna tatbik edile'" 
~ k 1 1 b'l' b cek tedavi tarzları, muvaffak dar ciddi e ime eri ı nas&a u • 

kadar ağır başla sövlediği vaki olursa, elde edilecek m ice, 
değildi. Kızı ona baktı ve tebcs· derhal kanserli insanlara da taPl 
süm ederek sordu: bir emniyet ve katiyetle tatbik 

- Ne 0 anneciğim, bir şey mi edilebilecektir. 
var? Kederli misin, ne oluyor? . Ümit ediyorum ki bu maY-

Annesi acele acele cevap ver- mundan alınacak serum, şimdiy~ 
di: kadar elde edilmiş neticeler• 

- Bir şey yok.. Hiç bir Şt!Y gölgede bırakacak" derecede 
k mühim olacaktır. Acaba kanser yo .• 
- O halde? gibi bir mel'un illetin de, çiçek ha~ 
- Bazan istikbali daha ciddi talığında olduğu gibi, basit bit 

bir surette alman lazım getdiğini aşı ile önüne geçmek müml<üll 
düşünüyorwn. olabilecek mi? Şımdilik bir şe1 

-Bitmedi- söylenemez. 
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OCUK SAYFASI 
- - ., 

111 Çalınan çocuk JlU 
-- - .-, 3-2 ...... ... .. Yazan: N. H. 

Yaya kaldın tatar ağası l 
( 8 Perdelik takipli, entrikalı senaryo) 

Kan koca kavga 
nnı ondan 

ediyorlar, hınçla
alıyorlardı 

(Hayvanat bahçesinde gardiyanlar bir gün, havyar kesmişler, kapıları kapamayı unutmuşlardı. Kedi kardeş 
derhal milleti arkasına tak11uş, hepsini ~aretten kurtarmıştı. Sahilde boş bir gemi vardı, hemen içine atlamışlar
dı. Hayvanlar bunun üzerine hal<iskclr ları olan kediyi kaptan intihap etti-ler.) 

(Bu hikaye dört gUnde bitecek) 

-1 
lık Küçük Hüseyin hasta... Karan-j 
ınıu od~da bu küçük inilti de ol • 
l a, ıçerde kimseler yok sanı -ı a.cak. 

1'1tı b Piı bir çuvalın üstünde kıvrı
y u Çocuğun kafası ateşler içinde 
,,::ı•Yor. Yanında onunla haşhaşa 
'ta. a.ra .~öpeği (Bico) var. Bu hay
dit~ dunyada bir tanecik sevdigi-

•ir~U~eyin inledjkçe, köpek ağır 
)lJtJ 1S•rıi çekiyor. ~na hiraz daha 

Cl§I}'or, 

liiiseyin daha on yaşındadır ... 
)o Annesini, bahasını hiç lanınıı

t, Bir akrabası bile yoktur. 
CtıkA.nneaini, habaamı tanıyan ço
)'a t olur mu? Diyeceksiniz. Olur ... 
lt k0

1
nun hikayeni bakın ne kadar 

1 rdır: 

d Bico kulaklarım dikti .. Dısar
}'~~ir gürültü var .. Oda kapı;ına 
lu Cl§an sert ayal sesleri duyu-

Y'or ••• 
i . Bico kapıy;:, koştu, havlamak 
3hyor, fakat. küçük arkadaşını 
}'alnı~ bırakmıyor ve •Jyandırma· 
!bak için havlamıyor. 
.. Sert ayak sesleri '1üshütün gü

'iiltij çıkarıyor. 
n· işte kapmm önünde durdular. 
ırhirlerile kavga eder gibi konu

!U!orlar. Biri anahtarı koybet • 
~1! olacak ki öteki kadın sesi ona 
.'ırrıyor, kızıyor, çirkin sözler 

&<S}'lüyor. 

Anahtarı buldular.. • 
.. tapı kmlır gibi büyük bir gii
~ltü ile arkasına dayandı. Bico 
) 
1ttdi, Hüseyine biraz daha yak • 
~tı. Onu her türlü tehlikeden 
) l'tarmak ister gibi üzerine yas
'lldr. 

Hem neden çaldı? 
Para yüzünden ..• 
Çünkü kardeşi çok :zengindi, 

Çoktandır çocuğu olmıyordu; bu 
çocuğun dünyaya gelişi amcayı 
hiç memnun etmedi. Yarın kar
deşi öldüğü zaman kendisine on 
para miras kalmıyacaktı. B~ el 
kadar yumurcak bütün servetı e-
lmden alacaktı. Çocuğu kaybet-
miye karar verdi. • 

Bir gece sabaha karşı yavaşça . ., . 
d · d' . yavruyu 1) Kedi kardeş ufku tarassut edi 2) Hemen ıe1ıne bir dürbün aJdı vı 3)- Arli:adaşlarl GardıyanJann mo 0 aya gır 1

' uyuyan d B' d d' l k d k.. ·· ·· d · 1 Ç k k d 
h · · · it sakladı yor u. ır e ne görsün? Gar ıyan a uman a oprusun e dırek bulunma törü çok sür'at ı... ar çı ar eş, ça· 
armanıyesımn a ına ı t .. d w • • •• f k b' · t•• • t 
k E ıd h l d - h · _ n aşı yan motor son sür'at la yaklaş- ıgı ıçın zura a arıdeşin boynuna tır Jrştr çabaladı, fakat ızım mo or ma 

çı tı... vv__e ~n azır a ıgı apı mıyor mu? mandı. etti i lemi or .• Ne yapmalı şimdi? 
sane kacagı hır adam sokakta 1 ş Y 

bekliyordu, eline de ~~ş yüz. lira - i rrrr--·--.....,--------. 
verdi, onu uzaklara gondcı-dı . 

Bir gün evvelisi o adamla ko· 
nuşmuş şöyle demişti: 

- Bu yumurcağı elinizle öl
dürmiyeceksiniz, fakat bakınıya• 
caksınız; aç kalacak, hasta ola • 
cak, bu suretle kendi kendine 
ölecek. Elinizle öldi.:rE>cek olur-
sanız, bir gün mt:ıydana çıkar, 
bütün planlarımız alt üst olur. 

Çocuğu bakımsızlıktan öldür
miye memur olanlar işte bu ka
rı kocadır. 

il 

Vakıt biJmece 
kuponu 

11·11 ·1931 

il 

Yeni Bilmecemiz 

Yirmi iki harf ve üç kelime
den ibaret bir cümle bulacak
sınız. Harfleri rakkam sırasile 
böylece bulabilirsiniz: 
Zahmet demektir - 1,3,4,5 
Çıftçiye verilebilecek bir emir - I,2 
Hırsız demek olan bir sıfat-6.7,8,II,lt 
Ziya demektir -9,10,13,17 
Haksız demcktir-14,lt,15,16,18 
1 Jıdırcllesin iptidası-15.l ç,20,21,29 



Japonya 
Bakalım bu 
Akvam ne 
Gösterecek? 

işe Cemiyeti 
suret 

Fransa, lngiltere ile japony' anın arasını 
bozmak istiyor ... 

Acaba Briyan bu işi yapabilecek mi? 
Birka~ ,Ondenberi Çin • Ja

pon meıeleıinin fevkalide ehem
miyetli bir safhaya girdiğine 
dair muhtelif siyaset merkezle· 
rinden gelen telgrafları neşredi
yoruz. 

Hakikaten Mançuri kıtnsı hem 
yeni, hem eski dünyayı, hem 
garp, hem şark memleketlerini 
candan alakadar eden hadisele· 
re sahne olmaktad11. 

Bu hadiselerin başlangıcı şu
dur: Japonyanm nüfusu mütema· 
di,Yen artıyor. Bir senede arla!l 
nüfusun miktarı en aşağı bir 
milyonu buluyor. Japon adalan 
bu nüfusu arhk besliyemiyor. 
Nüfus ihracatı için yeni toprak
lar la!ımdır. Diğer taraftan Ja
ponya uzak şark memleketlerinin 
ingiltcresidir. Sanayi itibarile 
fevkalade inkişaf etmiştir. Ayni 
zamanda cihan iktısadi buhra
nından müteessirdir. Bu itibarla 
son :ıamanlarda Japon ihracat 
ticareti Avrupa ve Amerika ma
mulahna karşı hatta biıim mem
leketimizde bile damping yapma· 
ğa mecbur olmuştur. 

Fakat şayanı dikkattir ki Ja· 
pon sanayi ve ticareti bu tarzda 
müşkülata maruz bulunmakta 
iken Çinliler arasında milli his· 
ler artıyordu. Japonyanın (Man-

çuri) kıtası ü:ıerinde evvelce mu· 
ahedelere istinaden elde etmiş 
olduğu imtiyazlar aleyhinde ha
reketler baılamış, gün geçtikçe 
Japonyanın Mançuri kıtasındaki 
mevkii tehlikeli bir şekil almıştı. 
Onun için Japonya Mançuri me• 
selesini halletmek için fırsat kol-

!nyordu. Ve nihayet fırsatı bu 
defa buldu. Bu fırsat Avrupa ve 
Amerikadaki umumi vaziyeti si-

yasiye ile ÇioJilerin Mançurideki 
ba:ıı Japon askerlerine karşı yap
tıkları tecavüzlerdir. Japonya 

umumi vaziyeti Mançuri mesele
sinin kendi lehine halli için en 
müsait bir ıekilde gördü, Çin 
milliyetperverleri tarafından ih
das edilen bazı hadiseleri vesile 
yaparak bu kıt' ayı filen askeı i 
işgal altına aldı. 

Japonyanın maksadı Mançuri 
kıt'ası üzerine sevkettiği askerleri 
bir işgal kuvveti mahiyetinde 

göstermemektir. Bu işgale ~ 
çuride muahedelere müstenit ba:ıı 
bak!arım müdafaa için alelade 

bir Hhıta tedbiri manzarası 
vermektir. Bu aradeı Çin hüku· 
meli ile müzakere kapısı açmak, 
müzakereyi uzatmak, fili olarak 

vaziyete bir kerre hakim olduktan 
sonra meselenin kat'i ıekilde 
hallini zamana brakmaktır. 

Halbuki Çinliler Japooyanm 

kendileri için Mançuride kurduğu 
tuıağa dUşmek istemeyerek doğ
rudan doğruya Cemiyeti akvama 
müracaat ettiler. Japonyamn 
Mançuride yaptığı harekatın 
cemiyeti akvam misakı ile Briyan
Kelloğ misakma bir darbe teşkil 
ettiğini söylediler. Hülasa Japon
ların Mançuriyi tahliye etmele· 
rinde ısrar ettiler. 

Cemiyeti akvam meclisinin bu 
müracaat karşısında iptida aldı· 
ğı vaziyet malumdur. Japonya 
Cemiyeti akvamın daimi azala
rından biridir. Aynı zamanda İn· 
giltere ile şarkta an'anevi bir 
dostluğu ve ittifakı vardır. Da· 
vada hukuki vaziyeti zayıf gö· 
rülmektedir. Diğer taraftan Çin 
de Cemiyeti akvam azasından· 
dır. Onun için meclis azası bu 
meseleye vaz.'ıyet etmezden evvel 
Çin ile Japonya arasında doğru· 
dan doğruya görüşülmesine ta; 
raftar oldular. Fakat Çin buna 
muvafakat etmedi. Israr etti. 

Sonra bütün dünyanın gozu o• 
nünde Cemiyeti akvam meclisi· 
nin böyle bir meseleye vaz'ıyet 
etmekten çekinmesi mevcudiye
tini inkar etmek olacaktı. Bu 
gibi mutalealara binaen Cemi
yeti akvam Mançuri meselesini 
ele almağa mecbur oldu. Bunun
la beraber Çin - Jappn mesele
sinin müzakeresinde alakadar o
lan Amerika da meselenin tetki· 
ki hususuna iştirak için davet 
edildi. Amerika bu daveti kabul 
elti. Murahhaslarını gönderdi. 

Bunun üzerine Cemiyeti akvam 
meclisinde Çin murahhasları ile 
Japon murahhasları arasında a· 
leni bir muhakeme cereyan etti. 
Her iki taraf noktai nazarlarını 
söyledi. Şikayetler ve müdafaa· 
lar dermeyan edildi. Sonra mec· 
lis kararını verdi. 

Bu muhakemeye dair matbu
ata akseden maliimatta en ziya
de nazarı dikkati celbeden cihet 
şu idi : Çin mürahhısları Cemi
yeti akvam meclisinin kararını 
bila kaydüşart kabul ettiği hal
de Japonya ihtirazi kayıtlar der
meyan etti. Bilhassa Mançurinin 
Japon askerlerinden tahliyesinin 
ne zaman nihayet bulacağı 
hakkında sarıh bir tarih tesbit 
etmekten çekindi. Japonyamn 
bu tarzdaki hareketi ''Manç.uriyi 
tabliye edemem.,, suretinde tef
sir edildi. Bunun üzerine cemiyet 

akvam meclisi son hüküm ve 
kararını tebliğ etti. Bu kararın 
esası : Japonyanın Mançuriyi 16 
T eşrinisaniye kadar tahliyesin
den ibaret idi. Etmediği taktirde 
yeniden toplanacak olan Cemi
yeti akvam mcdiıi Japonya hak-

a o o a 

inde ne 
iktisadi buhran Japonyayı da 
sarsmıştır. Mallarına pazar bula
mazsa Japonya iktisaden mah-

volmağa mahkômdur! 

Aksayı ,ark sularını dolduran Amerikan dfrlt· 
notlarından birinin baş tar&tlerlnl görUyor musunuz? 

· ikinci resimde Japon mlkado*u Çin'e sevkedllen kdaatı tefti' ediyor. Solda baştaki kahh 
Ruslara taraftar olan Çin Jenerahna aittir. öbUr adam, Japon Milli bankasının mUdUrUdUr• 
Şemada 1928 senesine nazaran bankanın altın deposunun 250 milyon azaldığı anıa,d• 
maktad1r. Bu sukut ihracalln azla§ından ve istoklarını eritmek için Japonyanın yapll§ı ucuı , 

sabşlardan tevellUt etmiştir. işte bunun ,içindir Japonya Çin'e sald1rıyor. 

kında zecri tetbirler alacaktı. yor, bilakis artıyordu. Bunun için bir rolü olduğuna hUkmolunacak• 
Her halde verdiği tahliye kara- Cemiyet akvam namma M. Bri· tır. 
rını Japonyaya kabul ettirmeğe yan hem Japonya, hem de Çine Briyan, Cemiyeti akvamı ve 
çalışacaktı. tebligat yaptı. Harekah askeri- bu cemiyette dahil bir uzüv ol: 

Mes'ele bu safhada iken tabii yenin derhal tatil edilmesini bil- mak sıfatile İngiltereyi, Mançurı 
herkes 16 teırinisani tarihini bek- dirdi. Fakat bu habere yine Ja- meselesinde Japonyaya karşı çı" 
lemiyebaşladı. Acaba Japonya ne ponya tarafından verilen cevabın karmak suretile, Japon gazete"' 
yapacaktı? Mançurİyi tahliye ede- kafi olmadığı anlaşılıyor. Onun !erinin dediğ~ gibi, İngiltere ilı 
cek mi, yoksa etıniyecek mi idi? için Cemiyeti akvam meclisinin Japonya arasında uzak şarkt• 
etmediği taktirde Cemiyeti ak- fevkalade içtima ederek derhal an'anevi dostluğu ve ittifakı boz" 
vam meclisi nasıl bir tavır .ve va· Japonya aleyhinde kararlar ala· muş sayılacaktır. 

ziyet alacaktı? Bu suretle bu iş cağı hakkında telgraf haberleri ..AleJ.JHe.t Asım 
Cemiyeti akvam için de bir hay- geliyor. · 
siyet meselesi şeklini almış oldu. Son bir iki gün içinde bu ha- Mançurideki askeri 

Fakat efkan umumiye bu in- bcrlerden bahseden bazı ecnebi hareketler 
tizar devresinde bulunurken şark- gazeteler Briyanın Japonya ile 
tan gelen haberler fikirleri tes- Çin karşısında aldığı vaziyetin 
kin edecek bir şekilde olmadı. tamamile bitarafane olmadığım 
japonlarm Mançuriyi tabliye et· kapalı bir ifade ile yazdılar. A
mek şöyle dursun, yeniden ye- caba Briyan bir siyaset oyunu mu 
niye bazı şehirler işgal ettikleri yapıyor, diye zihinlere şüphe ge
duyuldu. Ayni zamanda Çinliler tirdiler. 
ile Japonlar arasında mevcut Bu noktai nazardan meselenin 
olan ufak tefek müsademeler, en mühim ciheti, Cemiyeti ak-
ileri karakol hareketleri büyük vamın kararile bu kararın tatbi
muharebe manzarasını aldı. Muh- kinin Japonya - İngiltere müna· 
telif taraflarda yüzlerce adam sebatında yapacağı tesirdir. 
maktul ve mecruh oldu. Bazı Japon gazeteleri, Cemi-

Bunlardan başka büyük mun- yeti akvam meclisinde ingiltere· 
tazam Çin ve Japon kuyvetleri nin Japonya davasını nıüdafaa 
arasında vukubulan müsademe- etmediğinden şikayet ettiler. "Bu 
ler gittikçe Rus nüfuz mıntaka- meselenin varacağı netice, ingil
sına yaklaşıyordu. tere He Japonya arasındaki an-

Görülüyordu ki Cemiyeti ak- anevi dostluğa nihayet verecek!., 
vam meclisi Mançuri meselesi dediler. Eğer hakiJ<aten Mançuri 
hakkında kararını verdikten son- meselesi böyle pıühim bir netice 
ra meselenin vehameti eksilmi- verirse bunda Brjyanın büvük 

Cenevre,9 (A.A.)-Çin hfikö· 
meli M. Briandın 6 teşrinisaPi 
tarihli ~olasına cevap olarak 
gönderdiği bir telgrafta Japon• 
yanın Cemiyeti akvam meclisinin 

kabul ettiği karar suretindeki 
mecburiyetleri ve mükellefiyet"' 
leri nazarı itibara almıya1ak as• 
keri hareketlerde devam ettiği· 
ni bilmiştir. 

Tokyo hiiki'ımeti de aynı nO"' 

taya cevaben gönderdiği bir tel• 
grafta bu yakınlarda cereyan e"' 

den müsademelere ilk önce Çin
lilerin girişmiş olduklarını beyan 
ettikten sonra askeri harek~tle· 
rin müml<ün olduğu kadar tah• 
didi için Japon askerleri ku· 
mandanlığ.ma 6 teşrinisanide e~ 
mir vermiş olduğunu ehemiyetle 
kaydetmİilİr. 



............ ,. .. ,. ....... 

....... lerln hepal Pllrl• 
, .......... 1 

llıımlar ! Dikkat 
ediniz ! 

~e bir arlıad.t uki 
1..-_--in iç cebi &zerindeki tersi 
-;-.....,... koparıyordu. 

e.y, "- 11p .. k i.teclijiai IOl'Clam; 
""- )apiardatam elbiseye dike-

..._11111.4ecli.= • Anladım ki moclum 
biride r .... a t ..... k- . 

'U;; 8- illati itenden ene! çaka 
'.._den bir ikimi bqau İf 
~ ~ J8p.,orlar. 

Pttiai Lo.dn " dijer ltly&k 
~•ki •9fllm terzi, ppkaa, 
~•lcet •e ııire etiketlerini oJ:. baıka mlleuiıelere u· 

a .. tel>ekenin merkezi pariate ........ 
8- it latanbulda da IOll ele

..._, İlerJu.it. Boyuna e1c1_.ı. 
~ •qbar terzi etibtleriai ı 
-..eJere yaplfbnp abyorlar. 
r., ... Pak..- •odeliclir diye 

ililr edip .tek doluıa para 

· ı.. BiBniı ki, Pakeninde, 

aı .... ,. 100 .................... ...,ona .......... Uda 
Kaclm Tllcadunaa ıra-iletme çareai teldir. BU ela apor .. 
Bu reame bakmaz; -.m. adeleler bal .. 
Uzan •e bojumauı fil bacaklar, ıporun eaericlir. O~k ve 

ıert fU bacaklar, aporua eseridir. Çevik ve h~akim ıu 
. • ... ~-t~ 

Hanmılar! Daha güzel 
olabilirsiniz? 

L,, - -- - - - - - - - - ~ ' 
Bir kadının en bii:yiJk zeka ka-

biliyeti nerede belli olur ? 
Gbel hanımlar! Sizlere mabadı· 

mı anlatırken yudıfım sfbl taulye • 
leriml a111ea tutac:atınızı ümit ede • 
rek yurlanma bqlıyorum. Bir ıe • 
cenin yorpnlafa, ertesi gflniin n· 
hat..slıtı sizi ılzel olmaktan menet. 
memelidir. D8t8n8ntlz ki, gtinlerl • 
nisclen ayıraeatınız on beşer dakika 
ile b11 iti tamamen halletmiş, Uç, 
dört &7 içinde tamamen deii§•it bir 
kadm olaeabınıs. 

Gelin, tiyle bir dlftnm kifnln'ae 
bqbap oturalım. Siz lnee bir pija
ma slylnls. O tekilde hlr pijama ol· 
sun ki, rieadtiabln hatlarım iyi 
girebileyim. Ona ılre ftreeeil• na
sihatlan tamamlıyayım. Tabii an • 
Jadmıs. Vflcudiinfke yapıpn pija • 
ma11 slyditlnlz uman size bakacak 
pzler benim aklerim delildir. 

Sisler bent olnldaktan aonra kendi 
aynana bqımada kendinize benim 
pdmle bakaeabnuz.. Ba muayene 
için aabahlan aYMnıza ~evireeeğiniz 
gözlerini'& çok bitaraf çok mü
dekldt olmalıdır. Dofraya gö. 

işte flç sual ki bltlin düya b • 
d!nlanm, h8tln diıl)'aam leYUt& 
fabrlkalannr fpl ediyor. Bea • 
lere buacla enell, harl$te aiıllıNlc 

rebllmek için kendi kendfnlr..e GUnefte gezmek Ye ~ 
bakttfmrzr, o anlarda slılerlnizln gUndUz •••lında gUHI gllrtlMilik' 
sizin pzlerlnfz oldufunu unutmalı • Uzere ~ 1to,.nn119 .,... .... 
smız. Vilcucliin baeeleak ve kalın • yerlerinizin tuvaletini ~ 
Jqtınlaeak yerlerini kolayca anla • Vlicudtlntiziln tenasDlnl, IİJ!f• 
mü bere en rtl•l çare 111dur: lık ftya tifmanlıfmı 1011 ,..tamnk 

• 
de Madlenin ve Makrisia Eaki kaclm JU•11plllljı laapa JUltu arbk. Her ~ua lambur 

Şuvartain da o muhtewem lumbur •llau• kadıD ..-Uipai ıeri memleketlere barakahmda, 

Boy ayaanızın tam ortasından P· çok basit U81111erle Jaalledetb. Sa• 
k111I bir diz ~rci çl&melL Ba çlzalyi bahleyln :ratatmısdaa bit~ ~ 
abanla çizmeli ki, feabmda çabuk kit ilk iflnlz aynaya kofmak olliab 
slllufn ve MUiD lireeek misafirle- dır. Aynada diliaise 1-lmlm prihd 
rlnb sabahlan •efllll eJdufunuz .işi paah ise yilzlnhde ve sk~ 
sezme11lnler. Şakuli çizgili aynanızın daha ziyade yorgunlu allllBi al• 
ka?f19ma çıplak bir vaziyette yahut cekainiz. Böyle sabahlarda •mnlıl 
yukarda tavsiye ettiğim şekilde dar hemen bir balina cetnUle tealsl-... 
ve ince bir pijama ile çıkarsınız Vü- lisiniz. Bir bardak limonata ~ 
cudünUziln harici hatlannı hayalinjz. sonra hemen bir miktar alt kayaa~ 
de tecessUm ettireceğiniz kadınınki mahsınız, bu iş için yUz dirhem .at 
ile mukaıeee eıij.Diz. Bu JQukayesede kifidir.. Sıçak aite bir laavla ~tı~ 
a111&11ıan ortumdan ~ saban rak ••cak sut kompreal 7&PIJWlô Sıt,lk 
çf,.Waln fanafle riead&ntlzde za • alt okmpresinden sonra yarım .aı 
yıflamuı veya tftmanlatnası kap e- durunuz ve bu aralıkta blanltmm 
den yerleri hemen bulununuz. yapanınız. Yanm saat aonra a.at 

• burada imal eclilmek· fU adeJeJerdeki nefaseti doya doya ıeyredellm. 
,_. .... ______________________________ _ 

VlicadiinfizUn şlpnanhk veya za • su ile kompres yapmalısınız. Ba 1-
yıfiık nispetini, başmmn btlyiiklüğii tün bırakacaiı yaflan alır.. Ytlztl • 
ve çehrenizin manasını nazarı itibara nlizlln yoJ'&'Unluk hali ba sure~te tza,. 
alarak tayin etmelisiniz. Gözlerinin le edildikten sonra en nazik me.1e 
altı aon modaya muvafık surette bir başlar. 

tte Yar yal onlar kadar 
ele, baza euyileri Uma 

derecede m&k~mmel it 
r var. 

Y8bek mallarıD iyi ola· 
lcaai ola pek çok kim-

tardar. Paeain etiketJni ---- 200 lira ftrir de, banu 

'-••• dikti deaeaia me-
8 ... 

•"dat. taaıchjım bir hanım 
-.ı • koca• kadıam püa& 
..._ . .ıa..ılc iptllhma baba ....ı 
,:: oı....tar. 
~ llblee almıya an karar 
-...;.' Daha evvel erkek o 

'..!_.• aidv. - ucuz elbise· 
ta ~• • Jlbek fiati ve 
fi ,. ........ laerine de ea u~uz 
;. q,>dutw. Sonra birlikte 
~ plerler. Erkek ıa1et 

... tea bnatua iateciitiDi 
.ıı •••. x... m~laakblc ... 

~-ll,atJinı Hçer. Ve ma· 
•719ı lr ....... nud da belB 
~ lılfıı!ç bllslç fikirler .... 
- ..... o ... .. ... , .. ..::..:-= "S.. iace kad....a-•e.mi bllinia,, 

Bir İngiliz gazetesi soruyor ! 

O muazzam ticaret az çlirtık olan kadınlann zayıfa ya • Podralanmak, kremlenaek .,. w 

filomuz nerdedir ? 
kın bir vUcut intihap etmeleri lazım- hklanmak meselesi-
dır. Birde vlieudUnflz çehrenin ma· Dünyada bir kadınm en bib'lt 111ıo 
naaına manfrk oluna yapacafı te • ki kabiliyeti bu Uç iti ikmal ededml 

Gemiler uyku hastalıtına tutulmuş, 
kaptanlar aelıktan DIQyor 1 

sir daha aheakli olar. belli olur. 
Bu podralanm4)t iti ae ko1&7 ... 

Bunu tayin ettı1den soanı YÜZÜ • göriintlr. Fakat ne inee .. r _.., .. 
müzUn boyası meteleai mfihimdir. halinde tecelli eder. 

uıl bo,.anaeatız 7 Bence yflzilaU iyi boyıp"*8 
fatiltere cu evinden vurul-1 Binaenaleyh, fazla ge•ezelik Naaıl allık ku11anacatız? dın yübek bir reeaamdır. tşt, ~ 

maftur. Çolc ft•' t fiinler içinde- etmeden şu acı hakikate haana· Tunlet leva••m•mn cinsleri n ! bu mUfkUI san' at isine 'bqlqa-a• 
Jiz; Ye afakta, teselli Yerici hiç- hm: markalan n .. 1 olacaktır?.. 1 (Blf&4ll) 
bir aydınlık yoktur. lagiliı liman- ingiltetenin deoiz ticareti ba- l-=ro·mo-rll!llk•.1111_1•err•n-·m~lkt~aıan~200~=z=".;. ___ =ıııs:ı-..-----·~·._....,. 
lan uylca baataböına tutulmuı en vOzde 60 mahvolm11•tar. "'" u neticeye namzet bulUD6...,._. 

•· 
1 b .., m&tecavizdir. illve edelim ki •-t · ıemilerle dolu mezarbldan an· ll1Bk limaolanmız " ir çojun· gv. enyor.,, 

dınyorl ,. da kılavuz gemileri, iıtimbotlar her intifiı limanı ve f llzla ola· Çok ciddi bir mecmua ola 

Loadracla cık•• •• Sfer " 
mecmuua b• ve!veleli aerlevlaa 
altmda D8fretbii bir makalede 
eliyor ki; ..................... 
bir -1.,W. Hma ... , ~ pler
ıeniz. slzlerinize muhakkak ina
namamaıL Bir zamanlar, gemi 
uabrlanyle biç durmadan çal
kam Ye pçip sfdea, relen Ye 
hareket edea AJlllS gemilerin 
&e,.ı klplkHl dilmen 1Ulariyle 
•thı m&temadlyen k6pDren 
o liman, aellislili Ye hare
ket.illi.ille lili derh.ı tet
hif •ler. Çinici bir zamanlar 
1eblilf ..... semiaia •trata 
olu o bmada tlaacll deler fop 
..,...utadır. Ve k..U kem11-

rlmorklrler Ye batta hususi yat• rak lfelclka, Holan Balbk "Sfer, beynelmilel ikbal •• .S. 
lar Ye mot&rler kaba halatlarla memleketleri ve Fransı.. liman· ya1et cereyaalan &zerilade 
nhbmlara batlan•lf bulunuyor. lan da ba aeviden betbalıt mi- him bir mana ve JaJmrıett· 

y..ı..z •Bilekvoter,, limanında safirlerle dohıdur. Geçen ayın fU ba•ikatı tespit etttkteD- ,, __ ... 
• iki mubte•if kampanyaya ait ilk ıBDleriada yalmz Anver1 )ima· ra '" 1abrları illYe ediyor : 
65 remi demirlidfr. E8 ufala nıncla, bafı.larduberi ı•manc:h- Ticaret fiJolll ~ cewo 
1000 tonillto çeken bu gemile- raya baib duran İngiliz bandı· miyetine mmmp SOOO''Dirl8cl 
rin bir çop bBJlk tilepler veya rab ıemilerin miktan altm• .. an •nıf gemi aunrili İPiS . ~ 
yolcu gemileridir ki laaamfarınm fazladır. "T' kalmıfbr. Bmlaı'ID bir .ı...ili • 
mecmua 165,000 tonilitoyu ıeç- Son iatatiatildere rırare, 931 mek parua ka•--" · ._. 
mektedir. av lemlerde, lokantalan'• ~fr 

Liman dairuioia resmi iatatia· b=dayetinden bupe kadar, faal etmekte, bir inim• İle efffl&ca 
tiklerine ıöre, F avey limamnda aeyriıefer kadroauadan çık anlan kaptuhk ettikleri ,..04"de t.y• 
9 btlvtlk tilep, Falmut ve Tırtiro ıemiler 743 taaedirı. fa ye hatta atqçi olarak İf ta,t• 
kıyılannda 78 Ye Dartmutta 35 930 HDetinde tamandıraya 890 mak~darlu. 
tilep tamandırıya bağlanmıt bu· ıemi bıtlandığını babrlar•k, Gemiler yardır ki en aclt ~ 
Junmaktadar. Eu ıemilerin zabit· limanlanmızdaki &llm manzara• pllll& kadar bllttla mlrettMb 
leri de, tayf alan da klmilen iıten sanın fecaatini daha ,azel ta- rDtbeti, niıınb, mektep m.-..U 
çmkanlanılardır. pit etmiı oluruL kaptan ve çarkçılardan 1alll:k-

Maamafib abl kalan a-emiJer Birde BoJBk 8İrita11Ja teldr- keptir. 
bDDlarclu ibaret deiiJdir. lerine f&yle bir balumz. Kapa· Knl tarafmdan ....ı ........... 

Fuua teaadDfen Betfort lima· nan fabrikalar. if bllrolan hlln-
nma urarumı glriraA-•- I.! 1-.J.J_ teki fedaklrhğına mukaMI -......... aı de mn beldlyn .,......-, ve me- k .. _~_, 
menclire içinde tam 29 gemi 1' ukeri nipnlarla mım ... 
Yarchr ve biç biriıillİll bacua ui nezaretinin raporlarile İlla- mit bir bnmatlantik 
tlt1aeL Bu ıemilerin onbir ta· tiltikler; inpı buchruma JI• ikinci 11mf bir tiyatroda .._t
aeai b&y&k poata Ye mltebaldal km zamaalara kadar prur Ye çililc etmektedir .. H91 .,_. a 
( 8000 - 12,000) tota hOCl9Unda ilatipm •erea auaızzım tiı-.aret =-" baJlfJelW 
.. ~ filolanmma ,.....,.., iciacle f ..... ....,_ 

.SJll"91'1ta; um.-. ~tala lraı. ... ıt .,. feci -.- -. 
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• 
Bulgaristanda galeyan var! 1 Maruf bir Fransız l 

intihar mı? Cinayet mi? 
Amele meb'uslar hükümeti katillikle 

ithama kalkıştılar ... 

ParlAmento tahki
kat yapıyor 

Sofya, l O ( Hu11Ut muha· 

birimizden ) - Hnkilmeti de

.trmek makıadile tetekknl 

eden komGniat ıebekeaİDİD 
reialeriaden olup mevkuf bu· 
hmdaldan emniyeti umumiye 
mDdOrlUğtlnde intihar eden 
Koçoff ile Nenoff'un 618mleri 

etrafında kamaradaki mOna
k• Uıeriae bu itin bir anket 
komiayonu tarafından tetkik 
edUmui kararlaıbnlmııtır. Feci bfr şekilde intl'hıı.r eden 

Bulgar komünisti 
Çoçonenoff 

• Sofya - 9 { H'!9u.st 1 Bulga- ı (Çoçonenoff) komünistlerin şif
!'l•~da ~o~O!lıst ıht~ili yapmak relerini idare ettiğini itiraf etmiş 
1Stiyen gızb bır te~kı.l~.b~ zabıta ve şifre anahtarlarile birçok gizli 
tarafınd~ keşfe~ıld~gını ve ~a- teşkilat mensuplarını polise ha
pılan takıbat netıce~ınd~ ~u ışe her vermiş ve Hiristofun intiba
h ayak olanlardan muhım bir rını öğrenince eline geçirdiği bir 
lmmmıu .Ya~ay_ı • ele v~rdiğini jiletle bilek damarlarını keserek 
evvelce bıldırmıştım. Karılerimiz intihara kalkışmıştır. 
hatırlarla~ ki teşkil~tın fevkala- Fakat zamanında yetişen tabip 
de salihıyetlere mahk olan reisi heman yarasını sarmış gencin 
K · ff "Dur ! · · uma~~~e. . ,~' emrıne ıtaat ölmesine meydan bırakılmamı~tı. 
etmedıgı ıçın po.ısler tarafından Maamafi Darülfünun talebesi gc· 
aokak ortasında . katledilmişti. ce olunca kolundaki sargıları 
Fakat ŞO~ranya~akı amele meb- çözmüş, büküp ip haline getir
aslar ıd~ıa edıyorlar ki bu bir miş ve bir ucunu pencerenin de
ltah~nedır. Bulgar. zabitası gizli mirine bağladığı bu iple kendi
komlle ~a~eketle~ıne, bilhassa sini asmıştır. Eu ölüm talebe ara
haff komünıst tefkılatlarıne karşı sında fazla teessürü mucip ol-
çok h~ssaltır. Binaenaleyh şe- muştur. 
hekenın ele geçen mensupları Çoçonenoff çalııkan ve gayet 
fevk~lide sı~ı ve şiddetli bir sakin bir hayat geçiren bir gcnç
tabkıkata tabı tutulmuşlardır· ti. Hiç kimse onun bu kadar 

O derece ki teskilatm esrarını faal bir siyasi komiteci olduğunu 
ifıa etmek iıtemiyen · komünist- tahmin tdememişti. 
lerden ikisi intiharı, çektikleri Sofya - 9 [hususi] Sobıan· 
azaba .• terbih etmişler. Bunlar· ya öğleden s~nra saat dörtte bir 
dan bırı bapisanenin 359 numa- . t' kt t · ı ·· -ıt·"l" 
ralı odaasında ü f ·d ıç ıma a e mış ve çon guru u u m n erı en roev- . . 
kuf bulunan "H. · t ff t k" münakaşalar cereyan etmıştır. 

ırıs o ,, u ı C . . b' 1 . k 
ne ıuretle intihar ettiğini haber else ışçı me us arın bır ta -
vermiştim. ririyle a~ı.mış, Yorgi Kostcf na-

• işte bu hadisenin gürültüsü mında bir meb'us polis müdüri· 
~ıtmeden, bugün bir üçüncü in- yetinde intihar eden komlinist 
tihar daha olmuştur. Bu defa fırkası umumi katibi Hakarciyeff 
kendisini öldüren, Sofya Darül· ile fırka veznedarının ni~in inti
fOnunu hukuk fakülteıi talebe- tihar etmiş olabileceklerini öğren
linden "Çoçonenoff,, namında ve mek ıstemiştir .. Meb'us bazı da
''25,, Y8:fı!1da bir. gençtir. ihtilal rülfünun talebelerine işkence ya
te&ekesının k"faabyet~ etrafında pıldığını da söyleyınce ekseriyet 
)'llpllan tah ıkat netıcuinde bu , , . h l'fl 
ııencin, bu neYİ işlerde pek mü· fırkası meb usıarı~~e.. ~u a ı er 
lüm bir rol oynadığı anlaşılmış dolaşmışlardır. Gurultu, patırtı 
Ye kendisi, bir gece yarısı (Hi- yarım saat devam etmiş, netice
riatoboneff) bulvannda "23,, nu- de mcb'us Kastaf'ın cezaen üç 
marab evden çıkarken yakalan- celse meclis müzakeratına iştirak 
Dllfb. etmemesine karar verilmiştir. 

Çin hükômetlnin milletler 
cemiyetinden talebi 

4;000 kişilik bir kuvvetin Mançuri demiryol
larınfla polis vazifesini görmesini istiyorlar 

Londra, 10 ( A.A ) - Daily 
~ Çinin cemiyeti akvam· 
t\an Mançurt ıimendiferlerinin 
Aaaıeai için 400o kişilik bir 
t:ı WVYet vücuda getirilmesini 
l:temit olduğunu iıtihbaratına 
atim yazmaktadır. Çin, bu kuv-

J. • L'!}i ha wi zırda Çinde veya 
Ularmda bulunan e cnehi 
dhlanndao mürekkep ol

...... teklif eylemiıtir. 
'911117etl akvam mecllslnln 

9elecek içtimaı 
Parit, (A.A) - Cemiyeti ak

p meclisinin gelecek içtimaını 
_p. ~de Pariıte yapma11 

resmi surette tesbit edilmiştir. 
Mançurlde askeri hareketCer 

Cenevre, 9 (A.A) - Çin hü
kumeti M. Briandın 6 teşrinisani 
tarihli notasına cevap olarak 
gönderdiği bir telgrafta J<tpon
yanın cemiyeti akvam meclisinin 
kabul ettiği karar suretindeki 
mecburiyetleri ve mükellefiyet
leri nazarı itibara almıyarak 
askeri hareketlerde devam etti
ğini bildirmiştir. 

Tokyo hükümeti de ayni no
taya cevaben gönderdiği bil l"•l· 
grafta bu yakınlarda _,.,_ 
edea müaaclemıl••iik ..... g. 

mütefekkiri 
[ Ü~t tarafı J inci sa\ ılamı;ı:da ] 

Duhamel bütün romanlarında
ki şahsiyetleri, etrafında yaşıyan 
insanlardan almıı olduğu için, 
eserleri doğru ve kuvvetlidir. 
Onun en meşhur eseri " Gece 
yarısı itirafları,, dır. 

18 yaşmda iken Duhamel bp 
tahsil ediyordll. 

Ilkdefa Parise ge!te mek
tebe gittiği zaman, .dershanesin
de burnuna çarpan ecza koku
lanndan ziyade Paris kaldırımla-
nnın kokusu, geçenlerde Selami 
izzetin hiçte yerinde olmadan 
kullandığı " dünyanın kokosu ,, 
nu ona tanıttıracak o1an ilk ko
ku olmuştu. 

Harpten evvel Dubamel çok 
ciddi piyesler yazıyordu. Çünkü, 
kendisi Blanche Albane isminde 
bir artistle evlenmişti. Bununla 
beraber. Jules Romains gibi 
şahsiyetlerle u Unanimisme ,, 
akidesinin esaslarını atmaktan 
da ğeri kalmıyordu • 

Duhamel .. Medeniyet,, isimli 
eserini Dcnls Thevenin müstear 
iımile ile yazdı. Eserinin ken· 
di kendini müdafaa edip edemi· 
yeceğini tecrübe etmek istiyor· 
du. Filhakika bu meçhul mu
harririn eseri Goncourt akade
misinin mükafatını kazanmakta 
gecikmedi. 

Umumi harp olunca, Duhamil 
cerrah olarak orduya iltihak et
mişti. Yaptığı ameliyatların sa
yısı dört ila beş bin arasındadır. 
Bunun neticesinde "Mazlumların 
ha yatı,, eserini yazdı. Bu kitap 
harp kitaplarının en güzeli sayı
labilir. umumi harpte Duhamel 
30 yaşında idi ve diyordu ki: 

"Düm anın ve hayatımın otuzuncu 
yaşında\ ım, 

Diin) anın bu cınızuncu yaşıdır ve 
d:ıha hiç hir şe\ 01..IOm değildir .. , 

Harp biter bitmez, Duhamel 
«aydınlık» ismi verilen ihtilald 
harekete dahil olmuştu. Harp 
aleyhtarıydı. Fakat pek çabuk 
bu hareketten ayrıldı. Çünkü: 

- Manevi olmadıkça, bir ih
tilal olamaz. Ust tarafı sefalet, 
hoşuna akıtılmış kan ve göz 
yaşıdır. 

Bu düşüncenin tesirile de tut· 
tu "dünyaya malikiycf:,, bimli 
eserini yazdı. Bu esere, onu ta
nıyan ve sevenler 20 inci asrın 
incili demektedirler. 

Duhamel, sonra sırasile 0 iki 
adam,, , "gece yarısı itirafları,, 
"Lalavinin hatırat defteri,, , ' Li
yonlular kulübü,, 0 Prens Jaffar,, 
ve "Moskova seyahati,, eserlerini 

lilerin girişmiş olduklarım be
yan ettikten sonra askeri hare• 
hareketlerin mümkün olduğu ka
dar tahdidi için Japon asker
leri kumandanlığına 6 teşrinisani 
de emir vermiş olduğunu ehem
miyetle kaydetmiştir. 
Amerikan muhtcrasına Tokyo 

hllkOnıetinin cevabı 

Tokyo, 10 ( A.A) - Ameri
kan muhtırasına hUkümetin ha
zırladığı cevap dün akşam gön
derilmiştir. Hariciye nazırı bu· 
günkü şerait ve hadiseleri nazarı 
itibara alarak iki hiikfımet ara
sında cereyan eden muhabere
lerin neşrini istememeye karar 
vermiştir. Bununla beraber M. 
Stimson iki hükfımet arasında 

teati enilen vesikaların neşrini 
arzu ettiği taktirde Japoyanın 
buna muhalefet elmycceği aıÖyR 
lnilıfiktedir. 

llı&&q;alllG wnpt •···m 18 ~ ~ jap• • 

• • lzmir belediye reisı 
niçin istifa etti ? 

Sezai Beyin verdiği cevap : Para 
az olan ailelerde daima kavga çıka 

izmir belediye reisi Sezai. be· 
yin istifa ettiğini ve belediye 
meclisi azasından doktor Mitat 
beyin reis vekili intihap edildiği
ni dün telgraf haberi olarak 
yazmıştık. Dünkü posta ile gelen 
izmir gazetelerinin verdikleri ma
lumata göre, Sezai beyin istifa
sına son zamanlarda aleyhinde 
yapılan neşriyat sebep olmuştur. 
Bu neşriyat Sezai beyin lazım 

gelen faaliyeti gösteremediği yo
lunda vulrn bulmuştur. 

Anadolu gazetesi baş makale
sinde bu vaziyeti tahlil ederken 
belediye \taridatının son sene 
içinde pek ziyade azaldıgın1, 
kantariye rüsumunun kaldırılma
sile belediyenin 150 bin liradan 
ntabrum olduğunu, musakkaf at 
vergisinin belediye .hissesinden 
bir faide kalmadığını, bu vergi
nin yüzde elli tenzil edilmesile 
tenvirat ve tanzifat rüsumunun 
da aynı nisbette noksan buldu
ğunu yazarak, belediye işlerinde 
bariz bir faaliyet iÖstermenin 
zaten mümkün olamıyacağını ile
ri sürüyor ve bu şerait dahilinde 
Sezai beyin istifa etmekten baş· 
ka çare bulamadığını yazıyor. 

Sezai Bey de istifası sebep
lerini soranlara şunları söyle· 
miştir : 

- Belediye reisliğine geldi
ğim zaman (2,100,000) liralık bir 
bütçe bulmuştum. Sonra bütçe 

·························-··············-·····---..... yazdı. Bundan sonra 11Muatatil 

hayattan sahneler,, dir ki, onun 
Amerikaya seyahatinin müthiş 
bir aksülamelidir. 

Duhamel herhalde kusur 
dediği - eğer kendisi bunun ne 
olduğunu bize söylemezse • ıeyi 
bu kitabında yapmıştır, zanne
diyoruz. Zira, beynelmilel bir 
adam olan bu mütefekkir, bu 
kitabında A1erikayı istihdaf 
ederek bütün beşeriyetin bugün-

kü temayüJlerini tam küçük bir 
«Borjuva>> gözile görmektedir. 
Esasen bu . eseri, Amerikada 
oldugu kadar, Avrupada da bir 
hayh dedikodular yapmıştır. 

Buna da delil, bir tek satır ilan 
yapılmad bu eserin yfizbinlerce 
satılmış kapılmış olmasın
dadır. 

(Bravodan) 
fa. 

kerlerjnin Nonoi ırmağı üzerin

deki köprünün 7 mil cenubuna 

çekildiği bildirilmiştir. 

Tokyonun re&mi bir tekzibi 

Tokyo, 10 (A.A) - Japonla

rın T asching civannı bumbardı

man eylemeleri neticesinde Non

ni ırmağı şimalinde muhasemata 

tekrar başlamış olduğu ve 

Ma - Tchan-Chan tarafından Ja

ponyaya harp ilan edilmiş oldu

ğuna dair işaa edilen havadis· 

lerin tamamen asılsız oldukları 

resmen beyan edilmektedir. Bil

akis vaziyetin sakin kalmakta 

devam ettiği fakat, son müsade
meler dolayısile Nonni üzerinde-

ki köprünün tamirinin birkaç 

gün teehhür edeceği ve bunun 

neticesi olarak Japon kuvvetle

rinin tahliyesi ameliyeıinia aeci
ktteeji 81yleD1Dektedir. 

( 1,400,000 ) lira olarak t. 
edildi, yani bir milyon ekıildı. 

iki milyonluk bir ihtiyacı 
milyonla idare etmek çok ıot 
Bina Kanunu bütçede yeni 
(200) bin liralık bir açığa ıe 

oldu. 
Bu açıklar kapatılamıyo 

Mecliste münakaşa hararetli 
halara girdi. Aza mütamadi 
uisteriz,, diyordu. Bu efendilet 
istiyordu? ( 800 ) bin liralık 
bütçe ile ne yapılabilirdi? P 
az olan ailelerde daima ka 
çıkar. işte istifamın sebebi. 

Sezai Bey iıtifanamesini 
Kazım Paıaya göndermişti. 

Vali Paşa da istifayı bir ta~ 
ratla belediye meclisine bildif 
miştir. istifaname ile Mitat ':! 
yin muvakkat reis intihap eoP 

diği belediye meclisinde ukud' 
muş, doktor Memduh beyin t , 
lifi üzerine Sezai beye ifa et 
hizmetlerden dolayı teşekkür -~ 
dilmiş, Sezai bey de mukabeı. 
etmiştir. Sezai bey şehir rne 
sindeki azalık vazifesine de 
edecektir. 

Yeni belediye reisinin kim oll' 
cağı henüz belli değildir. say~~ 
nen bazı isimler arasında rv 
vekili Mitat, avukat Münir blf 
lerin de isimleri geçmektedir• 

Diğer taraftan İzmir beled~ 
reisliğinin iıtanbulda olduğu iJ 
vali tarafından deruhte edilıııe 
de muhtemel gö.ôinmoklo.li ... 

Belediye meclisi içtimaın1 
topçu oğlu Nazmi ve Şerif pJ 
zade Remzi beylerin de istif.
okunmuş, meclis Nazmi beyin il 
tifasmı kal:>ul etmiş, Remzi bl' 
yin geçen seneki hizmetini oaıat' 
itibara alarak azalığa devanı er 
mesini temenni etmiştir. 
--~~~~~~~~~-_,I 

1 ZAYILER J 
lıtanbul gümrüğünün 369~ 

numaralı ve 16-4-93 tarihli b~ 
yannamede muharrer B/~ 

.6)11) 
markalı ve 1041108 numaralı E 

1 
5 sendık pamuk menıucabn retti 
gümrüğün makbuzu zayi olıod 
ve yenisini çıkaracağımızdan el 
kisinin hükmü yoktur. 

Katırcl oğlu han Benezra Fintz "' 
Eskinazi el 

ltalya kıralının dol' 
doğu gün 

ltalya kırah Viktor Eman~f 
Hz. nin yıldönümü münasebeti-' 
bugün Beyoğlunda Sen Antuv" 
kilisesinde dini ayin yapılacs1'ı 
merasimde ltalya sefiri de buld" 
nacaktır. 

Çocuıunu du,urtmlye 
sebep oldu 

Altay mahallesinde Cihan fJ. 
sokağında 15 numaralı efd' 
oturan Hatice hanımla, Hatiç' 
sultan mahallesinde Bekircile' 
caddesinde 58 numaralı kah~! 
hane sahibi ve süt müteahhı0• 
ibrahim ağa arasında kavg' 
çıkmış, ibrahim ağa kadını yer• 
düşürerek çocuğunun dü~me5i01 
sebep olmuştur . 

Bir diş doktoru aaır surett• 
yaralandı 

Sirkecide diş doktoru Kaıoilı 
efendi, 3511 numaralı kamyonolJ 

albnda ka1mıt aiır aurette ' ' 
ralanmıştır. 
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S EY Rl SEFA iN ij Alemdar Zade Mehmet iİ 
1--------.....;;.._ __ 1 ij Vapurlan Ei 

Merkc7. accafası, Galata köprü bıışı B. 2362 ·ı :1 
S .. _ .. C" ::!• Lu" ks ve seri Karadeniz poıtası !.·1• Ouc fl. ;,lrkcci J\lühürdar zade han 2. 2:'40 ;ı 

ı----------..;..--11 ;J Havanm muhalefetinden dola- H 
TRABZON POSTASI =· l ·r if yı geç ge en :: 

(KARADENiZ) 12 Teşri- :: B •• ı t VAPURU ~İ 
nisani perşembe 17 de. ~i u en 11 T. sani H 

MERSiN POSTASI •r ç b "I 

(MAHMUTŞEVKETPAŞA) :ı;.! arşam a !!I 
13 Teşrinisani Cuma ı O da. 1 
Galata rıhtımından kalkarlar. ii günü akşamı saat 18 de sureti r 

•-------------·• ii kat'iyyede Sirkeci rıhtımından !1 
idarece aşağıda ismi yazıla !! hareketle (Zonguldak, İnebolu, !: 

k h :: .. o d i: 
a ve ocağı müzayede ile ki- ii Ayancık, Samsun, Uoye, r u, ee 

ralanacakhr. ii Giresun, Görele, Vakfıkebir, f: 
Teminat maktuan 1000 li- ;i Trabzon, Sürmene ve Rize) ye fi 

rtıdır. U azimet ve avdet edecektir. ~ .. .. 
ihale 3-12-931 saat ] 6,30 ii Yük ve yolcu için Sirkecide g 

Trabzon hattm işliyen vapur- 5! Vezir iskelesi sokak No. 61acen- Si 
larm kahve ocakları bir sene ii tesine müracaat. Telefon21037 n 
beş ay on sekiz gün müd- ii:.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::: 

detle (3759) "-··-·-·---------········· .......... -•••• =:::: ··-·-·---·-... ·-····- Ü 

llıld•::.-~an-bu•l b•irin-ci-.if-las•m-em-url-ug .. om 'I ~~?.;t~!~ ~ 
Müflis Tenekecı zade Hacı Meh- ~ • :!.ıurı_utJ;]] jj 

met Emin efen diye ait olup paraya • li 
~evrilmesine karar verilen l'Jsküdar . Karadenız postası ii 
da Bülbüldere caddesinde 16 numara- lrzara• i 
lı tahan fabrikası içinde fabrika alat ıı 

\'e edeYatı ile teferruatı açık arttır- 1 
ma ile 12 - ıı - 931 tarihine müsa- I vaTp.u1ruan~ı 1 t 1 r ~ I nı h 1 

1
,
1

= 
dif perşembe günü sabalı1eyin saat ! U U U U 
dokuzdan itibaren maha11iııde açık ı'I 
arttırma ile satı1acağından taHp o · 

1
i günü akşamı Sirkeciden hare- h 

!anların mahallinde bulunacak me • ıı= ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
0

İf 
muruna müracaatleri. 931 - 12 dos· • ı 
ya numarasile ilan olunur. (1992) 1 Samsun, Ordu, Gireson, Trab· p 

D zon, Sürmene ve Rize ) ye ~ı 

1 gidecektir. 5f 
ı. 

Doktor 

Hafız Cemal Fazla tafsilat için Strkeci, il 
Dahili hastahkları mutahassısı 1 Yelkenci hanındaki acenteli- n 

Sıra numarası beklememek isti- y. Ü t T ) 21515 Ji . . gıne m racaa • e. •• 
yorlar, kabı.lleye müracaatla veya·-···-.... ·--·---.. -!: telef onla randevu saati almalıdırlar. _ .. _ .. __ m ' _ .. ____ _ 

C d d h Ü 
••• 1 d Eyüp sulh mahkemesinden: uma an maa a er g n og e en 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan- Madam Beatrise ait bazı ınücev-
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu- verat ve zinet altını 13 - 11 - 9.11 

susi kabinesinde dahili hastalıklan tarihinde pazar gü"nü saat 14 te Çar. 
muayene ve tedayi eder. Telefon: Is- dak bedesteninde müzayede ile satı-
tabul 2398. lacağı ilin olunur. 

A s. Mk. SA. Al. komlsynu ı 
ilAnları -----Fen tatbikat mektebinin eJJi santi-

metrelik ışıldakları için iki a:let elek· 
trojen gurubu aleni münakasa sure. 
tile satın almacaktır. lhsı.le!'i 26 -
ikinci teşrin - 931 perşembe günii sa
at 16 ya kadar harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edilecektir 
Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatleri ve iştirak 
için de vakti muayyeninde hazır bu
lunmaalrı. (3688) 

* * • 

Bütün dügya şporcwarının tıraş oldukları 

MOND-EXTRA dır 
Uzun müddet R AD 1 UM braş 

bıçağını imal ve piyasaya sevket• 
miş olan ROT-BÜHNER babri
kası bu kerre evvelki sevkiyatı 
yerine MOND·EXTRA tıraş bı
çağını muhterem müşterilerine 
ayzeylemektedir. 

MOND· EXTRA bıçağı fennin 
bir ibdaıdır. Cihanşümul bir şöh
reti olan ROT- BÜHNER fabri-

Askert mekteplerle hastaneler hay- kası bu yeni bıçaklarile teravet 
vanatı ihtiyacı için 94500 kilo saman ve sıhhatmı muhafaza etmek is-
pazarlıkla satın alınaca1itır. Pazarlı- tiycnlere emsalsiz bir hizmet daha 
ğı 14 ikinci teşrin 931 cuma1·tesj giinü göstermiştir. MOND- EXTRAyı 
saat 16 ya kadar Harbiy~ mektebin- tecrübe etmelerini teveccühlerinin mazhariyetile müftehir olduğu· 
deki mahalli mahsusunda icra edile- muz muhterem müşterilerimize hararetle tavsiye ederiz. 
cektir. Şartnamesini görmek için ko- Her yerde bulabillrslniz 10 adedi 75 kuruştur. 
rnisyonamüram~leri~~tirnki~inl•••••i•••••~---------~--~~---~ 

de vakti muayyeninde hazır bulun. lstanbul adliye levazımından: 
malan. (133) (3758) 

• * "' lstanbul umumi hapisane ve tevkifbanesiJe Usküdar hapisa• 

Askeri mektepler ihityac! için 
10,000 kilo zeytin yağı kapalı zarf su
retile satın alınacaktrr. ihalesi 28-
lkinei teşrin - 931 cumartesi günü 
saat 14 te Harbiye mektebind~ki ma
halli mahsusunda icra ediforcktir. 
Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyone müracaatleri ve iştirak 
için de vakti muayyeninde hazır bu
Iunmalan. (126) (3685) 

Jstanbul Cl8liye mahkemesi iiçün • 
cü hukuk dairesinden: 
Beyoğlunda Kurtuluşta Sinem köy 

Korenti sokağında 24numarah hane
de mukime madam Lfıkiye tarafından 
aynı ]tanede mukim ve ikametgahı 
meçhul kocası Yordan efendi aleyhi-

nesi için muktazi 50000 kilo mangal kömürü münakasaya vaze• 
dilmiştir. Şartnameyi görmek istiyenJerin hergün levazım daire• 
sine ve taliplerin de 26 teşrinisani· 931 tarihine müsadif perşem· 
be günü saat 15 te defterdarlıkta müteşekkil komisyonu m;;.h• 
susuna müıacaatları ilan olunur. (3724) 

.................. ,..~·--······-· .. :=:···············--·········· .. ···················-·····························::I ::·.~~::::====:r:r:rnnı:::ra::-.::5:ı:r::5:::::::::::::;:::::::::iii!55555::::F ... =iiiiii::::::::::::::::::::::::::ı .... ==·· mi Zafiyeti umumiye, iştahsızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük iiU :::: . . . .. .. :.=ı m; faıde ve tesırı goruleo :::· 
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ne açılan daYamn cereyanı muhake- c O c . ' Faruki ltriyat fabrikasının ilk defa üçüncii 
mesi neticesinde: K. M. nlu 132 ve yeı li mallar sergisinde teşhir ettiği "Cici,, 

138 inci maddeleri mucibince muma- ı ) isimli yeni es:ıns, pud a, dudak bousı 
ileyhimamn boşanmalarına karar ve- • yağsız krem ve losyonlar Anupadan ge-
rilerek İ!'lbu kararı havi sadır olan 
8 _ ıı _:_ 931 tarih ve 780 numaralı !enlerden daha ıilı\ oıduğu için pek ziyade rağbet J,azanmı~ur. 
ilamın Yordan efendiye ilanen tebli- Farukinin meşhur ve emsalsiz limon çiçeği ko!onyasmı 

şimdiye kadar hiç kullanmamışsanız b"r tecrübe ediniz. 
ği tensip edilmiş olduğundan ilan sn- Deposu: Sultanhamam No. 11 
nti~n t~lii makamına kai•~mak~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
üzere mahkeme divanhanesine talik 
edildiği ilan olunur. 

Üsküdar Hale sinemasında l 
(HalAsk~r Vatan) Mümessili: üuğlas 

Fairbanks ilaveten Yıldmm Ekspres. 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmeı 

YAKIT Matbaası 


