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(V akıt) ın neşriyatında en 
küçük bir hata bile yoktur 

Abdülhamidin sabık ser muhafızı. 
Rasim bey böyle diyor 

~ sinin evvelki mlllikatta hiç bir 

Klltahya meb'usu olup vaktile · 
.\bdtllhamidin ser muhafızı bulu
ilan Raıim bey dün istanbula 

~elmistir. Muharrirlerimizden biri 
t 'ieiiCIW-.-flilllmUf ve .. Ap-

dtllbamidin son giinleri,, tefrikası 
hakkında ikinci bir mülikat 
hpmıfbr. 

Rasim bey bu müllkatında 
(Son Posta)ya icap eden esvap
ları veriyor. Ve (Yakıt) gazete-

batan olmadığını teyit ediyor. 
Su mlillkatı aynen aşağıya der
cediyoruz: 

- Vakıt gazeti muharrirlerin
den birinin tesadilfen yaptığı 
mlllikat esnasında muharririn 
sorduğu suallere verdiğiniz ca
vapları tekziben Son Posta ga
zetesinin verdiği cavapları oku
dunuzma? 

- Birkaç gftndenberi Geb
zede bulunduğum ve Gebzede 
Vakıt ve Son Posta gazetelerini 
bulmak kabil olmadığı cihetle 
ancak buraya geldikten sonra 
okudum. 

- Son Postanın cavabını nasıl 
buldunuz ve bunlara karşı ne 
dersiniz? 

- Son Posta, Abdiilbamidin 
ser muhafızı Rasim beyle Vakıt 
muharrirlerinden birinin müla
katına ait satırları büyük bir 
ha,rit ile atmehim dlyol". Buna 
hayret ederim. Bundan maada 
Son Postanın neşriyatında asıl 
hayretimi mucip olan cihet bu 
tekziplerin benim tarafımdan ya
pılmış olmasını şiipheli buluşudur. 

C Alt tarafı 2 inci sayfada ) 
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Mançuridevaziyetvahim 
Beynelmilel komünist 
ordusu da işe karışb ... 

Bir taraftan da 15 kamyon dolusu sllAh ve 
mftblmmat da gUnderlldi _ .... 

Londra, 12 (A.A) - Tokyo
dan Royter ajansına gelen bir 
habere gCSre Sovyetlerin, jene
ral Ma • Tchan • Tchana takviye 
kuvvetleri gCSndermekte olduk
lanna dair endişeli haberlerin 
VUrudu devam etmektedir. 

Son dakikada, beynelmilel 
komiinist ordusuna mensup 3000 
Çinli, Rus ve Koralının Siber
Jada kiin Blagoveschesnk'den 
T ıitaikara doğru ilerlemekte ol· 
chıta haber almllllfbr. 

Resmi telgraflar bu haberin 
asılsız olmadığım gCSstermektedir. 
Filvaki harbiye nezareti, son 8 
giin zarfında Ruayadan Angan~ 
biye 15 kamyon esliba ve mn-
himmat gelmiı oldupna dair 
ve itimada şayan bir takım vesa· 
ike malik bulunduğunu beyan 
etmektedir. Bu eslaba ve mü
himmat Jeneral Ma-Tchan-Tcha
n•verilmiştir. 

Mançurideki vaziyetlere dair gelen 
diğer haberler ikinci aayfamızda telgraf
lar kısmımızdadır. 

• 
Yedi kulaç yerin dibine uzandı 1 
Anadolu rumlannın tam on dokuz asır karşısında diz çöküp 

tapındıkları put şimdi Atinanın Bizans müzesinde .• 

'Dostça bir teberru! 

1 - Hafriyatı yapan rum rlhlbl Ambrozos et. 2 - Ke,tedllen çok yDksek kıymetll Mer
yem tas,,lrl. 3-Trabzonda Sumellyotsa manasbrının fotoır111tna bakllar11k yapllmı' bir resmi 

Son gnnlerde T&rkiye Bizans tana g6nderilmesine karar veril· Trabzonda ki ( Sumeliotsa) ma• 
tarihine ve bizan8 mllzesine mli- miştir. Tiirkiyeden gönderilen nasbnnın bulunduğu yerde haf• 
hım bir teberrude bulunmUfbu'. eser bivariyundan (Sen Lüka ) riyat yapılman için Ankara hil
Bizans tarihi ' ve mnzeıi için tarafından yapılmış bir (Meryem) kümetinden müsaade talep edil· 
fevkelide yilkıek kıymeti olan tasviridir. ( Sen Lüka ) malum- miş, Hariciye Vekaleti de ba 
bir eserin llrkiye'den Yunanis- dur ki incili yazan dört hınstiyan talebi kabul ederek hafriyabn 

=======-===== aziz ve havarisinden biridir. Bu icrasına müsaade etmiştir. Yu
Atinada. neler adam buna benzer iki tasvir da- nanistandan hafriyata nezaret 

•• ? ha yapllllfbr ki; tarihi kıymetleri etmek Ozere Trabzona gelen 
gorJ'iJm. pek ynkaek olan bu eserlerden rahip ( Ambrosos) ef. mahallt 

M. Arglropulo. 

8afmuhanirimizin bu çok 
ehemmiyetli tetkik ve miiphe
deai~ bugDn ••• nci sayfamızda 
okuyunuz! 

Muğlada bir katil 
H. Fırkası reisinin 

katili kim? 
Mağlada münteşir (Halk) re

fikımızın anadolu ajansından al
dığı bir haberde Muğla halk fır
kası reisi Sabri Beyin katilinin, 
mlllga serbest fırka reisi Ası
mın tertip ettiği pusuda adamı 
Arap Aptullah olduğunun Adli
yece tevsik edildiği ve tevkif 
kararının mercii aidince tastik 
olunduğu yazılmaktadır. 
Muğla fakirlerinin hamisi ye 

melcei olarak tanınan:Sabri beyin 
katli hadisesi burada pek derin 
bir te halli etmittir. 

bir tanesi elyevm Kıbnsta ( Ko- hükümetin yardımiyle deruhte 
ku) manastırında bulunmaktadır. ettiği işte muvaffak olmuı ve 
ikinci tasrir ise Trabzonda (Su Lukanın eseri olan kıymettar 
meliotsa ) Rum manastmnda tasviri toprak tabakaları ara
mahfuz bulunmakta idi ki Tiirk smdan çıkarmıştır. 
Yunan dostluğunun birkat daha Eserin bizans müzesine nak• 
kuvvetlenmesine yeni bir vesile line hükQmetimizce mOsaade 
olacağım tahmin ettiğimiz tasvir edilmiştir. 
işte budur. Yunanhlar için dini mahiy-

Trabzon manubıı bir bayii yeti haiz olan bu eserin Bizans 
zaman evvel yanllllfb. müzesine nakline "müsaade olun-w 

Bir mllddet evvel Yunan ması Atina'da böyük bir hllsntı 
Hariciye nezareti tarafından tesir husule getirmiştir. 
ilıu111ııııı111ın11ıııı111mıııııııı111ııııııııı1111ıııııı11111ııııııı11111ııııııııuııırııııııuıııııııııııııııı•ııııı111111ıııııı111111ıııııı11nııııııı11nıııılll11q""f 

1 "Et işinde ihtikar var! Karaman- J 
( lara krvrcık damgası vuruluyor!,, 1 
J Bunu dftn vall Muhiddin Bey şehir 1 
) meclisi huzurunda söyledi... 1 
i (Tafsllltı dördUncU sardada) i 
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.. : . .: .. 
[Yazı ve resim Abidin Dlno Iıeylndlrl 

$alr - Evet dostum evet, bir gUI gibi solmak, balr1 ,.. 
nık bir hortlak gibi dola,mak istiyorum 11 

Ahpep - Gam mDbadll ......_ 
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Dahili 1 Ve 
J-Iarici Son Telgra 

\'-}E.IKTİSAT HAYATI 
• Mançuride 
lngiliz lirası gene düştü! Ateş, harp 
Dfln Borsada 795 te açıldı, 796 da kapandı 

Dün kambiyo borsasında in
gı1iz lirası evvelki günkü fiyata 
nazarln beş kuruş daha düş
miiştür. Öğleden evvel 795,5 
kuruşta açılmış 796 kuruşta ka· 
kapanmıştır. Sterlin iizerine olan 
muamele miktarı dört bindir. 
Diğer ecnebi paralarmda ehem
miyetJi bir fark olmamıştır. 
lsterlinin düşmesi Balkan 

memleketlerinde ne tesir 
b1rakb? 

Yunanistan; mali ve tüccari 
bağlarla ve sıkı bir tarzda in
giltereye bağla olduğundan İn

giliz lirasının sukutu bu memle
kette ağır neticeler vermiştir. 

Bulgaristan; İngiliz lirasının 
sukutundan müteessir olmamış
br. Milli Bulgar bankasmın İn

giliz lirası mevcudu " 150 ,, bjn 
ingiliz lirasıdır. Bu itibarla tüc
carı muamele dolayısile fa)ldalı 
bile olmuş. Ticaret ve sanayi 
erbabı alacakhdan piyade İngi
liz lirasile borçlu olduğundan 
111kuttan istifade etmiştir. 

Romanya piyasası üzerine ta
Jt derecede tesir icra etmiştir. 
Milli Romanya bankasının kasa
lannda İngiliz lirası mevcudu 
fazla değildi ve ihracatçı mües-

seslerin bir kısmı ecnebi olduk
larından zarar daha fazla bun
ların üzerine yüklenmiştir. Yu
goslivyada da isterlinin sukutu 
vaziyeti müteessir etmemiştir. 

Afyon tacirleri birliAI 
Afyon tüccarları dün ihracat 

ofisinde müdür Cemal beyin ri
yasetinde toplanmışlar ve vücu
da getirecekleri t eşel< kili etra
fında konuşmuşlardır. Af yon ta
cirleri pazar günü tekrar topla
nacaklardır. 

Yumurta ihracab için 
ihracat ofisi yumurta ihraca-

tını tanzim ve kontrol için bir 
nizamname hazırlamaktadır. Ni~ 
zamname bu günlerde ikmal e
dilerek idare komitesinde mü
zakere edilecektir. 

Buödayın vaziyeti 
Buğday dün cinsine göre "5,, 

para ile "10,, para arasında dfiı
müştür. Çarşamba günü mütare· 
kenin senei devriyesi clmak mfi· 
nasebetile Avrupa borsalan ka
palı idi. Yalnız Almanya borsası 
açıktı. Buğday piyasaları gelme
miştir. lstanbula dün "70,, va· 
gon kadar buğday gelmiştir. Bu 
fazlalık fiyatlar üzerinde ufak 
bir tesir yapmıştır. 

'' Vakıt,, ın neşriyatında en küçük 
bir hata bile yoktur 

..................................... ___ 
[ Üst tarafı 1 inci sayıfamızda J zat da köşkte kim.enin haberi 
Halbuki Vakıt gazetesinin ha- olmadan tahkikata gidiyor ve 

na atfen yaptığı bu neşriyat neticei tahkil{ahnı gene ICöşkte-
ayn~ hakikattir. Bunun şüpheli ki muhafız Zabitandan hiçbirinin 
bir tarafı yoktur. Gelelim Son haberi olmadan Aptülhamide 
Postanın verdiği cavaplara: bildiriyor. Bunun üzerine Aptül-

1 - Eserin muharriri Ziya 
Şakir bey zaten Abdülhamidin hamit bu kadm sesinin tahmin 
mudafızlan meyanında bulundu- ettiği gibi Amelyaya ait olduğu
ğunu iddia etmemiş imiş Ziya ou anlıyor ve memnun oluyor. 
Şakir beyin böyle bir iddiada işte meselenin en mühim ciheti 
bulunduğunu iddia eden yoktur. burasıdır. Fakat acaba Aptül-
y l Z. ş k hamidin adeta mahrem esrarı a nız ıya a ir B. muhafızlar 

d demek olan zatın böylece ser-~uın a . ., .b~l.u nmuş gibi idarei 
lisa tt V k bestçe girip rıkmasına. im.kin n e ıgı ıçın a ıt mubarri- ,. 
• · b.. ı b" var mı idi? Ve bu zat kımdı ve nnın oy e ır sual sormasına 
~k olmuştur: ~~husus Ziya Şa- köşkte ne sıfatla bulunuyordu ? 
kir bey kendısını muhafızın bile Ben, Aptülhamidin muhafızı mes
haberi olmadan Abdülhamidin ulü olduğum halde bu zatın kim 
hayabnı takip edebilecek kudret olduğunu kat'iyen bilmiyorum. 
ve kabiliyette gösterirse Eğer muhafız zabitandan biri 

2 - (Son Posta), Abdülha- idi denilecek olursa; bunu kema
midin sabık ( Primadonna ) sı li şiddetle reddederim. ÇünkU 
Amelyanın söylediği Serenadı o tarihte köşkün mufızları ara· 
Ab~ülh:ımidin. di.nlediği gayet smda Aptülhamide hafiyelik ve 
barız hır hakıkattır ve bunu in- casusluk yapacak vazifesinin cid
kir etmek isHyenler Abdülha- diyetini unutaak Aptülhamitle 
midin hususi doktoru merhum çançan edecek hilkatte kimse 
Atıf beyin not defterlerine mü- yoldu. Onl:ırın hepsi vazifeJerjnin 
ıacaat edebilirler,, diyor. Abdül- ağırlığım ve ciddiyetini müdrik 
hamidin Perimadonnası Amelya- çok kıymetli zabitlerdi, Hatta 
nın Serenadını dinlediğini inkar bunlardan yüzbaşı Şerif B. (El
eden yoktur. Bunun gibi bir çok yevm miralaylıktan mütekaittir.) 
serenatları böyle uzaktan ve 
pencereden digv il, locasından din- Aldığı emri bafiyyen yapmış ve 

nöbette bulunduğu sırada saba
lemiflir. Bu mubakkahr. Yalnız hın karanlığında A bdülhamide 
bu serenatları Selanikte değil bir iradei kadişahiyi tebliğ et
lstanbulda Yıldız sarayında din- mek üzere köşke gelen beşinci 
lemiftir. Ama denilecek ki, Mer- kolordu kumandanı Hasan Tah· 
bu~ doktor Atıf bey gibi gayet 
tem1z ve gayet namuslu ve vic- sin Paşayı (Selaniği Yunanlılara 
danlı olan bir zat not defterinin teslim eden) kabul etmemiş ve 
iki üç yerinde bundan bahis kumandan Kemalı hiddetle dön
etmiştir. miye mecur olmuştur. Bu masal 

Bunun merhum Atıf B. in not değil aynile vaki bir hakikattır. 
defterinin iki üç yerinde mu- Artık bukadar sıkı bir zabıt ve 
kayyet oluşu Aptülhamidin bu rabıt altında bulunan köşke kim-
serenadı pencereden dinlediğine senin haberi olmadan girip çık-
delil olamaz Bahuaus Aptülha- mamn imkinı olabilir mi? Eğer 
midin bu kadın sesinin Amelya- imkan vardır demekte ısrar edi
nm seıi olup olmadığını tahkik lirse; bunun ıspat edilmesini rica 
iç:in kendisile istediği dakika, ve aksi taktirde bunu mehafız 
~ yerde pek Jaubali ve zabitler namına hakaret telakki 
Fk teklifsiz bir surette goru- ederim. 
~ zJtı meJDur ediY.or Ye bu 

taarruz .. 
Sonra nota iistUne 

nota! 
Londra, 12 (A A) - Harbin

den Daily Maile bildirildiğine 
göre, 2000 gayrı muntazam Çinli 
asker Mançurinin cenubundaki 
Tchang-Tchung demiryolu is
tasyonuna taarruz etmişlerdir. 

Mutaarızlar ağır zayiatla püs
kürtülmüşlerdir. 
Birde mütareke haberi varı 

Paris, 12 (AA) - Maten ga
zetesi, Çin kuvvetleri kumandanı 
jeneral Ma--Tchan Chan ile Ja
ponlar arasında bir mütareke 
yapılmış olduğunu Tokyodan l>ğ
reniliyor. Aym haberlere göre 
gerginlik bitmi, itilaf ümidi kuv
vetlenmektedir. 
M. Brland'ın Çin ve Japon 

HUkOmetlerine telgrafı 
Cenevre 12 (A.A.) - M. Bri

and, Cemiyeti Akvam umumi 
katibi vasıtasile bir telgraf çe
kerek 6 teşrinisani tarihinde 
kendilerine göndermit olduğu 
mektuba verıniş oldukları cevap· 
tan dalayı teşekkür eylemiştir. 
Mevzuubahis telgrafın metni 
şudur: 

Cevapları ve alınan son ma
lumatı dikkatle tetkik ettikten 
sonra, vaziyeti tefhimden içtinap 
için her iki bük~et tarafından 
taahhilt edilen mecburiyetler 
üzerinde yeniden israr eylemeyi 
vazife telekki ediyorum. Ayni 
zamanda karşı karşıya bulunan 
kumandanlann her hanği hare
kete teıeb büs etmemeleri için 
emir almaları icap ettiğinde de 
musırrım. 

Velhasıl Cemiyet azası bulu
nan devletlerin ınaballine gön
derecekleri ve ezcümle Nonni 
köprüsü ve Anganchi civarların
da, meclisin 30 eylül kararile 
derpiş edilen mal6mab istihsal 
etmeye memur bulunan milşa

hitlerin vazifelerinde suhftlete 
mazhar olmalannın çok ehemmi
yetli olduğunu da tahmin ediyo
rum. 

MUtekabll notalar 

Gelen diğer haberlerde Nonni 
mıntakasında bulunan Japon kuv
vetlerinin 2000 kitiye baliğ ol
duğunu, cenupta da 20 bin Çin
linin tahaŞtüt etmit ve taarruza 
hazırlanmış olduğunu bildirmek
tedir. Bu Çinlilerin Mukden üze
rine yüklenmesinden korkulmak
ta dır. 

Çin, Japonyaya yeniden bir 
nota vermiştir. japonyada Ame
rikaya itilafperver bir nota ver
miştir. 

Mongollarla Çinliler 

Pekinden gelen haberlere gö
re de Çinliler, göılerini Japonla
ra çevirmiş olan Mongollara fe
na muamele etmektedirler. 

Tien-Tsinde isyan ve sokak 
boğuşmaları devam etmektedir. 
Akvam meclisinin ictimaında 

neler görUşUlecek? 
Tokyo, 12 (A.A) - Cemiyeti 

akvam meclisinin Pariste yapa
cağı içtimada Yashizavaya Ja
donyanın noktai nazarını izah 
hususunda yardım etmek tizere 
Parise gitmeleri için Londra 

l ve Romadaki J®on ıe:fjı:clerine 

Bulgarlarla Yunanlılar arasınde cereyaO 
eden müzakereler • 

Sofya, 12 (Hususi muhabirimizden)- Yunanistanla Bulgaristl 
arasındaki müna:ıealı meselelerin halli için Yun~n ve ~ul~ar ~ 
rabhasları arasında cereyan eden müzakere nebcelenmıştır. ·
iki taraf bu hususta mutabık kalmışlardır. itilafname yarın ı 
edilecektir. 

Yeni bir harcirah kanunu hazırlanıyor 
Ankara 12 (Vakıt) - Maliye vekaleti yeni esaslar dahiJindt

bir harcirah kanun layıhası hazırlanmıştır. Liiyıha çok mübidl 
esaslan ihtiva etmektedir. Yakında meclise taktim e il ~cektir. 1' 

Mahmut Esat 8. Laheye ne zaman gidece 
Ankara 12 (Vakıt) - Mahmut Esat B. Martta Lahey diva~ 

adaletine gidecektir. ve bu müddete kadar Uç defa Lahey edı
-vanı adaletine muhtıra verilecektir. 

M. Huver Dünya va
ziyetinden nikbinbir 

Vashington, 11 ( A.A. ) -
Reisicumhur M. Huver mütare
kenin yıl dönümü münasebetile 
yapılan merasimde söyl'ediği nu
tukta bilhassa demiştir ki: 

«Sulh müdafaaya hazirlanma
nın husule getirdiği bir haldir. 
Sulhun tamamile teessüsü mev
cut ihtilafların büyük bir sabır 

ve sebat gösterilmek suretile 
tesviyesine ve bu husustaki gay
retlerin artmasına müteyakkif 
bulunmaktadır. 

" Hükümet reisleri arasında 
memleketlerini alakadar eden 
meseleler hakkına vuku bulan 
şahsi, samimi müzakereler saye
sinde bir takım tarakkiler elde 
edilmiştir. Bu müzakereler hüsnü 
niyeti ve itimadı arttırmağa ma
tuf müşterek hareketi inkişar 
etmiş ve· bu suretle istirap· çeken 
dünyayı ferahlandıracak 
yollar flS.Jlll~ ..,,_,..,~ ·• 

M.,. Jluver,ıc:opu~m Şlt r:JıÖZA 
Ierle nihayet · vermiştirı 

" Milletlerin gösterecekleri 
gayret, hüsnü niyet ve imar hu
susunda sarfcdeceklcri mesai 
tarikiledir ki dünyayı sulha ka
vaşturmak için hayatlarım feda 
etmiş olanların hatırasını daha 
iyi teb.cil etmiş olurnz. 

Yeni beliçiler kanun 
Ankara, 12 (Vakıt) - Dahi

liye vekaleti evvelce ayrı ayrı 

hükümlere niza~ımamelere ve 
kanunlara tabi olan kır bekçile
ri çarşı ve mahalle bekçilerine 
ait bütün hükumlerin tehidi su
retile yeni bir kanun layıhası 
ha:ıırlamıştır. · 

Bulgar dahiliye naz1rının cevabı 
Sofya, 12 (Hususi muhabiri

mizden telefonla) - Dahiliye 
nazın M. Gergioof iki komünis
tin şüpheli ölümü hakkında va
ki olan amele mebuslarının istih
zahlarına cevap vermiş, bunların 
Moskovadan direktifle hareket 
ettiklerini işaret etmiştir. 

talimat gönderilmiştir. 
Alınan bir habere göre 

bu sefirler, cemiyeti akvam 
meclisinin içtimalarına ancak M: 
Y osbizavayı müşkül bir vaziyet
ten kurtarmak icap eniği zaman 
iştirak edeceklerdir. 

Londra, 12 (A.A) - Bu sa
bahki Londra gazetelerinin eda
sı, cemiyeti akvamın yakmda 
Pariste aktedeceği içtimaııi mu
hitte uyandıracağı alakayı gös
termektedir. 

D~ily telgraf gazetesi baş
makalesinde diyorki: 

Bakalım cemiyeti akvam mec
Jisini teşkil eden devlet adam
ları, japonya aleyhinde zeeri bir 
hareket icrası imkanını derpiş 
ve teklif edecekler mi? 

Avam kamarasınd', 
Krahn nutkuna verilecek ce"ll 

Londra, 11 (A. A) Akvaıll 
kamarasında muhalifler krabll 
nutlmna verilecek cevap hak· 
kında bir tadil takriri verecekle" 
rini şimdiden bildirmişlerdir. ao 
tadil takririnde muhalifler bii• 
kumetin programında ziraat fe 

mali mekanizmada dahil olduğ&J 
halde başlıca san' atlar hakkında 
umumi bir konturol yakıJmasıP• 
müteallik her hangi bir plandall 
bahsedilmemiş olmasından, ha~ 
ve tamirat borçları, beynelıni1e 
para ve kambiyo gibi hala [llll'" 

alJak bulunan hayati meseleler 
ile beynelmilel serbest ticarete 
bugün iktisadi bir mani ve set 
teşkil eden bütün diğer amiller 
hakkında tesirli tetkik ve müı•'" 
kereler icrası zımnında beynel
milel bir hareket hususunda biÇ 
bir teşebbüse t~savvuru mevcot 
olmadığından dolayı teessiif be" 
yan edece1derdir . 

Mtl 1 t» 

A~kara 12 (Yakıt) - Meclig 
üçte toplanarak ru,zname de bit 
şey olmadığından içtima pazal"" 
tesi onbeşe talik edildi. 
Fırka idare ~eyetinin içtim•• 

Ankara (Yakıt) - Fırka idare 
heyeti bu akşam da toplanara1' 
geç valdte kadar devam etmiştit• 
Maarif Vekili Esat Bey bahkS" 

slrde 
Balıkesir, 11 (A. A.) - Ma'" 

arif Vekili Esat bey bugün Ma'" 
nisadan şehrimize gelmiştir. Ya
rın mektepleri teftişe başiıya'" 
caktır. Vekil beyin ıehrimizde 
iki g{in kalması muhterrrırı; .... 

...-' 

Akit 
Gazetemizin yazı işleri müdü

rü Refik Ahmet beyin yeğeni 

Mesrure hanım efendile eczacı 
Rıfat beyin oğlu Eşref beyin a
kitleri dün icra ve park oteli 
salonlarında verilen bir çay ziya
fetile tes'it edilmiştir. 11Vakıt" • 
ge~ç evlilere tam bir saadet di· 
ler, kendilerini ve ailelerini teb· 
rik eder. 

Finlandiyanın Ankara elçlsl 

Ankara dan" bildirildiğine göre 
Gazi Hazretleri dün resmen Fin
landiya büyük elçisini kabul bu· 
yurmuşlardır. Yeni elçi itimat· 
namesini takdim etmiş, bu mü· 
nasebet e Gazi Hazretlerile se· 
fir cenapları ar ıında mütekabil 
nutuhlar teati edilmiştir. 

Tayyareci Vecihi beyin hava 
seyahati 

Anadolu ~jansınm telgrafları• 

na nazaran tayyareci Vecihi B. 
ciün sabah 11 de Konyaya var· 
mış, oradan Beyşehire, Beyşe

hirden Seydişehre geçerek bu· 
radan Manavgat tarikile Antal• 
yada yere inecektir. 
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Et Meselesi Şehir Meclisinde 
Evvelki gün. verdiğim~z haber dün 

büyük bir alika ile karşılandı! 
( DUnkU batmakalemlzl okumadınızsa idaremizden alablllralnlz 1 ) 

§eh.ir meeli~i, dün Sadettin Ferit, 
&ytit riya6e'li altında toplanmıştır · r 

.. ~Jantı mühim tıthlr meselelerine 

.... etmesl i'darile, çok hararetli ve 

.. ubp.b olmuotur. 
Aladan Vahip Beyin bir hafta 

mmmb'et talebi kabul edilmi§tir. 
Med»:mn müfettiş Vefik Beyin ailesi
• )'lpl1acak muavenete dair blltçe 
mrdlntenl maıbatası okunımu~tur. A
lldan Mehmet Ali Bey, bu muavenet 
~ daimt encümene alt bir Bfllhf· 
1.d olduğunu işaret etmiş, neticede 
~konan teklif ek erlyetle kahul e
C!lfmJf, Tarinr kutübiine yapılacak 
muavenet hakındaki blltçe encUmen5 ...,.,tac lnUTafrk görUJmü~tUr. Ya.
Joıta duhuli:re tarif esine hariçten ge· 
a.lk memba gularile gazoılıır için 
htr kuruo J'e8im derci hakkındaki t&
Jebt dair iktı at encümeni mazbatası 
._muş, munfık görülmüşfür. lm
tbaı Htı!Uahmer cemiyetine ait bu-

Bir Fırtına Kopardı! 
~----- Buglinkil matinelerle her akıam ----~ 

Argentin Tangolarının Kıralı 

Edaardo Blaaco 
ve (10 kişilik) yeni 

Meşhur muganniye 
heyeti ve repertuvarile 

Sevimli dansöz 

Roslta Monteneııt lnes Blanco 

Opera 
Telefon: Beyoğlu 3()88 

Artistik 
Telefon: Beyoğlu 2sS1 

ve 

Sinemaları sahnelerinde görüp dinliyec:ckainiz;. 

Sinema programları 

f-I
Monty dB.~k··A• ik•• ·ı Çingene Hırsı 
ay } S e f ~ kısmen renkli ve bOyll~ 

kahkaha ve gülünçlü komedi ~ tema~ah operet 

Fiatlarda zammiyat yoktur. 

MELEK sinemasında 
Bu hafa hna Karah~ar maden suyunun ok- Koyunun tanesi 60 kuruşa satllırken, nasıl oluyor da 

trON resminden muafJyet talebine etin okka ını 90 kuruşa satıyor ? - ••• ' •• ı ı 1 t 1 r a' 1 Cldl ftttrımt encümeni mazbatnsı 0 • [ Şehir meclisinde konuşulan şeyleri dikkatle okuyunuz!] • IY& .. 
lammq Te bu maden suyu hakkında Jıııı 
Prim Te'rflme!;i kabul edilmiştir. Bi.ı,.-------------, mana takar. Bu şeJdldc neyile.r ic.tt Fransızca sö:tlü mükemmel bir film, beşeri ve heyecanbahf 
t&L..-- ·'-o-'- ıı:ıı'-'·"tlerlnden alın" - Q ha /de edilir ki, bu vaziyette etin neY'ini ta· kd" d" H t" ·ı· . b d ~ auıs 'ı.a. '){ n\..., - bir eser ta ım e ıyor. eye ı temaı ıyesı aşın a : 
til •.ı..eai- "·*ı"fAt mMarifi jctfrnk yine imkR.n yoktur. V k " nı. v• Ks- "' Y • al h b ı d" d ·ı Colette Darfeuil, Richard ilim ve Jean Perier ilaveten: Mic e.ı 11.l.esı hakkında mülkiye encümeni 114 b h nınaen ey e e ıye, :ungnsı e 

ı. Yl e Z a an zn birinci diye narh koym1ya salim bir Mouse mektepte. Pramount Jurnal halihazır dünya havadisler•· 
mubataın okunmuş ve ilk münakaşa 
h:rada başıam1§tır. "ıanası ne .? şekilde mu,·arrak oıamamıstır. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine· 

Siıorta şirketlerinin. mevcut ka- J.Ylj Sıfiır cinsi kUçUldU -
mın mucibince bir tarife \"!.'ya bir 1- Et fiyatlarında lhtlkAr Mesela. gene Adapazarı 'e lzmit ~------ ---
_.•ele Ue prim "crmesj icap et- yaplldı§ına ben de kaniim. civarında sığır cin i küçülmüştür. Bir L• ı• H • 
ınektedir. Bir sene geçtiği halde bun- 2 - Kasaplar1n bir kısmı sığır 60 okka gelmektedir. Dunlar, .ı4Ja& J ıan arv eyın 
la:r ne mukavele )'apmışlar ,.e ne de do Karamana Kıvırcık dam· türlü türlü şekillerde dana olarak sa- iT 
tarifeye yanaşmışlardtr. Kanunun gası vuruyorlar!. tıhyor. ,Bu fena hir ettir. Eğer bu a En büyük muvaffakiyeti 
ıp:kma.qnı müteakip, sigortacılar hele- (Vali Beyin şehir mecll suretle satılan etlerin hepsi İYi olmuş ELHAMRA 
- fle temas etmişler n yiizde fK>ş sindeki beyenabnden) olsaydı mezbahaya lüzum kalmamış 
ht!D.bfie prim vermeyj lial}ul etmişler- \. ,,_ __________ _J olacaktı. 

dir. Fakat altı ay geçtikten sonra hu 
rırim verilmemiştir. Bi){thare, Şura- Mutahııs.~s arkndn!'\lnrrn da ifndc et
yı devle~ müracaat edilmiş. Şura), tikleri gibi hu çok değildir. 
devlet, mgortaetlann itfaiye masarl- Şel1rin her tarafında et fiatlarınm 
fine iştirak edecekleri yfrıde beş hi"· ayn ayrı olmasına grlince: et Jıakika· 
senin zambneten halktan alınmasına kn, bugünkü \•aziyttc tabii ve normal 
karar vermiştir. lünakaşalar esna- hfr şekilde değildir. Bilhas a son ay
~ında Ma.nya..4it zade Feridun Bey: larda çok gayrı tabii hir şekil almış· 

- Kanun mucibince evnlıi ta.rife- tır. Hatta hundan on he~ gün f::\"Yf'l, 
de uyu~ulamaısa mukavele yapılacak· Iktısat Yekftletinin nazarı dikkatini 
tı. Makam şimdiye kadar muknvelc bu hususa celbe mechur kalmıştım. 
Y9>mış mıdır? Diye sormuştur. Şehir haricinde 1 tanbul lıudutla· 

Bu ım~Je hakkında kavanin ,.e rma hirikmis 20 hin 1wyun, 1200 ~ı~ır 
müteakiben mtilkiye encümeninden vardır. Kasaplık ha)"\ an ayndır. I ler 
se~ek Uzere bilahare bir karar veri- hay\"an kesilmez. 
leoekttr. Bir ticaret yolu 

ikinci celsede Bundan haşka ikinci hir ticaret yo-
lkmcl (e]sede, dünkü içtimnın en lu daha çıkmıştır. Alacaklılaı·. horç· 

mtlhlm ve hararetli kısmını te~il e- ludan para almak müşkülatı karşısın· 
.den et meselesinin mUZakercsin"e baş· da hay·ran almaktadırlar. I\öylüdcn 
la.nını~ttr. EVTelıl. daimi encümenin muhteltf sekillerde koyun alrnı)or. 

:> 
med>ahada yaptığı ~tkikat neticesin- .Mesela bir takım Jdmseler Anadoluya 
de huırlıJ,dığı ntJ>Qr okunmuştur. Bu giderek basma ve saireye mukabil 
~rda ezcUmle şunlar yazılıyordu: hayYan toplamakta H! şehirde ucuz 

t'J{asaplann mezbahaya getirdik- ucuz sntmaktndrrlar. Piyasa)a hir 
lm koy:unlann ancak yüzde altnmu ha} van hücumu vardır. Binaenale)h 
kalaıpl.ıkttr. Blnaenal~yh, celepler k~· hayvanlar hu yüzden kıymetlerinden 
yanlmnın yüzde altmışını satabi- kaybetmektedirler. 
lirle:· MütehaJdeini, tabii olarak, atJl- Bir lhUkAr manzarası, fakat •• 
ğr fiatlarla satmak mecburiyetinde- Ilundan sonra şehrin muhtelif yer· 
dirler. Binnetice bu piyasaya tesir et- terinde muhtelif farMarla et satıl
mekte ve nihayet mezbaha varidatı- maktadır. Hu \"ek nazarda tamamen 
nm tenezzüliine sebep olmaktadır.,, · d' ''"nl bir ihtikar manzarası ar7,c ıyor. J. • 

Vali cevap veriyor mz, piyasaya j._fihlak edilmek üzere 
Bu sırada vali ,.e belediye l'ei i Mu. çılrnnlan hay\'anın vasfı bir iki dcre

hittin Bey evvela geçirdi~i anza dola- ce olsaydt hu yerinde hir idclin olur
yısı1e hatırını soran azaya. te~kkür du. Fakat hny\'a.n birçok ch1se ayrıl· 
etmif, gonra et bahsi üzerinde söze maktadır. Rugün piyasaya cıkan et 
başlamıştrr. Geçen celsenin bu hu- koyun, keçi, s1J;r olmak ;j7,ere üçe ny· 
susa ait zabıtlarını dikkatle okuduğu. nlır. Koyun da tekrar beşe ayrılır. 
nu ve bu mesele üzerinde tetkikat Bu ~ dnsin de ayn a) n beş fiattc 
yaptığını liÖyliyen belediye reisi şun- sahldrğı maliımdnr. nu hf'ş cinsi de 
lan f!Öylemi§tir: tekrar maı;a ,.e hurma olmak iizere 

- Son senelerin et sarl'iyatı henüz .ikiye aynlır. Bu suretle hir koyun c-
t.amamU~ t.etkik Te istatistik halinde ti on nev'e ayrılmış olur. Bu on ne'ri 
tımıtJft edilmi~ değildir. tstanhulda koyun gene tekrar hirincl ve ikinci ol· 
!On bir iki sene zarfında büyük bir ma.k üzere ik;ye n.ynlrr. f:örüyMsu· 
nüfus hareketi vardJr. Adam başına nuz ki, bir koyun eti 15 - 20 nev'e 
istihlt.k itibar.ile ne kadar d düştü- ayrılmaktadır. 
ğll btlU değfldJr. Bundan başka bazı Narh meselesi 
eeınelerde fazla balık çıkmaktadır. 
Et urfiya.1ile btt da allkadardrr. Ilf. 
ııaealeyh bu hunsta kat't bit' feY i· 
fade edilemez. 
Mezbaha re•ml fazla deOll 

Datnlt aıcllmen JDAZbahada tet1d-
1tat1J:&pmış Te mezbaha resmini ko· 
~ 10 lnıraş 20 para, sığırda 8 ku· 
Ttt;~~para olarak etabit etmf§tfr. 

Belediye C\'Velce ete nam koymuş
tu. Fakat bu müsmir olamadı. Çünkü 
halk bu etlerin cinslerini tefrike 
muktedir değildi. 

Bir kasap en az yirmi tiirlil et sa· 
tar. Ekseriya çengelde görünen hir 
srranm baş tnrafım ayn bir cin~. alt 
tamfınt da ayn hir cins et te5:ldl e-,.. 
del'. Jfoyunun kuynığunu alır Jmra.. 

lhtlkAr var 
Fiat teJ1alüflinc ait bir ba~ka mi

sal daha: Halık pa7..nnnda bir dü'ı: 
kandn. kı:-vırcrk eli 90 kunıştm·, o dük
kanm tam karşısındaki başka bir 
dükftfrnda ge;ıe kıvırcık :iO ye atıl

maktadır. Et fiatlan üzerinde bir ih
tikftr yapıldıf'ına bendeniz de kaniim. 
Kasapların bir k1smı ela karamana ltı· 
,,rr.ık damgası ,·urıırorla r. 

Et hususundaki hu endiş(•ntiz ye. 
rindedir. Ekmeğe narh lw) uyoruz. 
Çünkü muayycıı nisbetler vardır: 

S<?rt buğday, yumusak buğday. Hal· 
buki 15 türlü nev'e ayrılan ete narh 
koymıya imkı"tn yoktur. 

Muhakkak ki bazı yerlerde ~ayam 
dikkat dc~c<'dc fint farldnrı vardır. 
Bunun en mühim scl>eplednden biri 
ele ihti) açtan ziyade kasap dükkiım 
olmasıdır. :~2s t>Cne inde lstanbulun 
niifusu bir milyonu mütccavizkcn ke
silen ko} un miktaı1 1,.300,000 i hul
muştur. Bugiin lstanbulun uüfu~u 
600 hindir, kesil('n koyun adedi ü=c 
600 bin kadardır. 

Bir nokta 
Bir nokta~a dikkat ediniz: Bugün· 

kii kasap dükkünı adedi 92S deki ka· 
sap dükkanı adedindeJt çok daha faz. 
ladrr. Maiı::etini aiç gövde satarak çı· 

s l J'" kar)lnya çalışan kasaplar yarcıır. 11· 

naep:aleyh l>ahnlt satmak rnecburiyt" 
ıtindedir. Başka memleketlerdeki be· 
Jcdiyelerde narh işleri ,.e Jtavayici za
ruriye fiyatlıınnı tesbit :için ayrı hir 
teşkilat ''Ücuda getirilmiştir. Yalnız 
et d('ğil, hütün havayici zarurire ' 'l' 

yiyecek madeleri hö.) ledir. Temas e
dilen hir et mesele i, bir tc fiatı cle~il 
umumi hir fiat meselesidir. l\lcscliı 
fasulye şeh,rin nnıhfolif yerlerinde 10 
- l:l - 45 kunı.,a satılıyor. Meyrn 
da hö)le. 

TeşkilAta tevsi edellm 
Acil hir tcdhir olarak hir teklifim 

\ardır: nu işten a.nlı)nn arkaclnşlar
la beraber c;alışahm. l Tmuru .iktısa
diye teşkilatını teYsi edeJim. Bugünkü 
kadro çol dardır. Bir teklir daha: 
l\[cselfi akşam ''e sabah, Eminönün
dcn kalkacak i',i araba, içlerinde yiye· 
c<'ğe ait bütün eşya bulunduğu halde 
bir:i Bebek, diğeri Şişli istikametinde 
hareket etse" ehHn Hatla bu eşyayı 
halkın istifade in-e arzetse bundan iyi 
bir netice çıkabilir.,, 
Tevfik Salim Pş.nın sözleri 

Muhittin Bey ) erine oturduldan 

sinemasında 
gösterilmekte olan en ıon esen 

AŞKA TöVBE 
Eransızca sözlü ve ~atkılı harlka.sıdu. ilcnc::lc::u: Arllın. ~ur"' 

seiili varyete Paramount Jurnal halihazır dünya havadisleri. 
Saat 10, 45 te tenzilAtlı . matine 

:a, Tevfik Snlim Paşa söz aldt ve lşini yapmıracaksak behemmehal iJlı' 
dedi ki: dit etmeli);z ! ~ 

- Rci Beyefendinin verdikleri iza- Cevdet Kerim Bey de, vali }3e dt' 
hata nazaran havayici zaı·uıire fiat- bu husustaki al[\kasına teşekkür e 
teri normal bir yaziyette değildir. Ih· rek şöyle dedi: . . • . tı' 
tikıirın me\'cudiyetini bizzat makam - Mezbaha en bırıncı etı ka!l'tl)' 
nsmi lisanla tasdik etti, Anlaşılıyor 40 kuruşa Yeriyor. Biz 80 - 90 I\~ 
l,i :kasaplar organize bir haldedir. JJa. şa yi~·oruz. Et fiatlannda gayn 
riçten gelen hukadar çok hayvana rağ ilik olduğu muhakkaktır. 
men fiatları diişürrniyorlar. DUkkAn açamaz mıyız? •1,t Gene rei Beyefendinin hey<matJa. 1'evfik Amir ve Muhittin Ilt) 
rına mı.zaran sadece et değil, bütün bu gayrı tabiiliğin sebebini kasapl~~ 
gıda mncldelerinde aynı pahalılık, çokluğunda buluyorlar. Ben bu ı, iİ' 
aynı tağşiş vardır. Demek !\i bizde hallini nnrhtn buluyorum. Cinsler~, 
umumi hir tağşis vardır. Bütiin bun· zerine narh koyalım. Bundan ba; ti' 
bir mücellci tağşişat ya7.ılacak J,ndar bir çare daha vardır: Acaba şeh , 
Jar güzel, fakat makam hunlara karşı bazı işlek yerlerinde dükkan açıp t 
çare olarak bir~ey söylemedi. Rn satamaz mırız?. Bu takdirde meı~ 
derdin çar si nedir? Belediye ne dü- hada 40 kuruşa alınacak et, azami 
şiinüyor? lli7,c hu işi halletmek ya k~ru~ Hrilebilir. Herkes ltiç ş~pJı~ 
mümkün, ya mümkün deiiildir diye blZ dıger kasaplardan alış verış e, 
miisbet, menfi hir şey sö) Jenıelerı l{ı. mez.Ye kasaplar kendiliğinden .k~J'", 
zımdır. nır, hali tabiisine riicu eder. thtı)-ı 

içimizde ulema yok mu ? miktarında dükkan kalır. 
Soruyorum: lçimizde iktısat tile- Komisyon te,kil edlllyor 1\ 

ması )Ok mu ac,tha? ... Bu iikrmı ne- Bu işten anhyan arkadaşlardn 
rede} sc hir an e'·n~l ~ıltsın rla lJU jşi müreh1tep bir .komisJ on teşkil edilr:ıteı' 
h 11 t · li n bence belediye reisi Muhittin :G· a c sın... ıs 

Vali Hey yeniden söz alclı: in riyaseti altında Hamdi, Ali Rı t' 
- Sözlerim yanlış anlaşılmamnh- Murat, ·Yusuf Ziya, Is.mail ;;e'\'Jie' 

dır, dedi. ben ihtik.'ln bazı kasaplar Rican, Galip Bahtiyar beylerden i't 

yapıyor dedim. Sözlerimin ancak ~öy. Tevfik Salim Paşadan terekküp et· 
Jecliğim Jıu us dairesinde hana atfo. melidir.,, 
dilmesi ı:zımdır. Dünyanın lıiç hir C'~\'ltet Kerim Be)in bu uklifi re1e 
yerinde et kesilmeden yenir mi, ~en- konulmuş \C kabul edilmi:.tir. Konıi~ 
mez mi diye anJatıJmaı .. Sokaklarua yon münhasıran et mese1esinı t.etıdl' 
ablan \koyunları da muayeneye im. cde~ktir. lşini şu hattan e' \'el biti!' 
Mın ) oktur. Dütiin va.tanda~ları bu diği takdirde umumi meclis fe,·kal~' 
gibi itham altında bulundurmak doğ- de içtimaa çnğınhırak müzakere edl' 
ru değildir. E:asapfar ara ında bir lecektir. 
tröst olduğunu kat'iyetle bilmiyorum. Meclis pazar günü, öirinci del're-
Tetkik etmekteyim. nen birleşelim ,e nin sonu toplanmasını yapacaktır. 
bu işi öyle halledelim dedim. Bu işi "\ 

nnlıyan arkada ıar gelsinlcı· beraber! Denizlerden 
~alışalım.. naşkn memleketlerde be-

lediyeler hayvan alırlar, ı,cserler, H·I Denizlere 
satarlar. Geniş iktı adi te~kilatlan 
Yardır. Bıı hususta biz de tedbirler i Ensari Bülent Beyin bu çok 
aldık. mii mir netice alınmaclı. Çünkli heyecanlı tefrikas1Da bugii111 
bütçede tahsisat yokta.,, devam edemdeik. y azılarımıı 

Gayri tablllllf ver Ö 
1'<."\·fik Amir Bey_ Kasap diikkan-ı1.ç.;.o.k•t•u•r•. __ z.u.·r_d•il•e-ri.ı •. ___ ,., 

lıırını tahdit etmek lazımdır.. Narh 
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) Acuzenin .. definesi ( 
\1111ıııııııı1ıın111111ııııııııı1uı Müellifi: Nizamettin Nazif 1111nıırııııı1111111uııııııııı1111 Ressamı; Münif Fehim uıırıırıııııııııı,/ 

Muhacirler e er 
düşünüyorlar ? Belindeki futa, gönderi göbeğine 

Yerleştirilmiş bir bayrak gibi salla
narak yapraklandı ve sonra nasıl 
oldu, ne oldu .. Birdenbire çözüldü, 

Onlar Venizelos' a taraftardırlar. Türl<
lerle iyi geçinmek .. işte hedefleri •. 

-9-

latanbuldan Atinaya gidel'ken 
iç.imde bir endİ§e vardı. Bu endi· 
ıe bilhassa Yunanistandaki muha 
cir Rumların Türkiyeye kc:.rşı o

sından tamamile Venizelos taraf· 
tarı bulunuyorlar. Venizclos ise 
bugün Türkiye ile dost geçinmek 
siyasetinin Yunanistanda alem• 

havalandı ... 
-3-

• • • Sonra gene gUQUmlArlnl kavradı , rUzglrı g81Usllyerek 
yUrUmlye ba,ıadı [Resimler telif hakkını m:ıbfuzdur] 

(Dünkü tefrikamızda bir hata olmuş
tur. İkinci sütunun ) irminci sanrının 
•ltına (ikinci kısım) diye bir b:ış· 
lık kO) mık Uzımdı. Çünkü Urfndn baş· 
lıyan parça ornda bitmiş. !Omanımızın 

bir başka sahnesi başlnmışnr.) l 
- Ne? OJrnca S!lnak dolusu mactın 

6ıffi ha .. 
- Elbette biter •• Bunun kndnr çe

nesi diisük )Umurcal nerde rnr? 
Kadın. bir sıcrayı ta a)ağa lrnll\tı. 

Pembe namaz bezinin çerçc\•esi için
de, ra.shklı bir cift ka~ hidctlc ~!ltıl
dı. Cndnloz bir ma!ıalle karısı bütün' 
iğrcnçliğile canlandı odanın kinde .. 

J;Jlerini l\alçalarına dayıyaral\ bir 
iki sanbe kadar kapı yanında durdu. 
Sonra. -Hnni hnkl,ı kalmasın;_ Hir 
hayli r,üzcl olan olgun hutlnrını oy
nata oynata herifin üzerine ) ürüdü. 
Dizleri kere,·ete değince durdu. 

- Dire melun: '-di)e bağırdı- Bi 
re ipsiz .. Ne )aptın o kadar macunu·: 
Nasıl zıkkımlnndın bu kadar m.ıcu

nu? He? 
Ye herifin top (:akalını kavrı~anıl 

hızla çekti, ensesine bir ) umrul\ in
flirdi: 

- Hiç hu .rumurçnk o kadar macu· 
nu yi)ebilir mi? E·er yem·<; olsaydı, 
şu köpek ence"i öyle ciyak dy2k ba
ğırabilir miydi? 

Herifin sakal na bir dnlta nsıldı. en 
se köküne bir ) umruk daha ) er'e~tir
di. Sonra, homurd..ınarul\, mırıldana
:nık du,nra gömülü bir fahta raftan 
bil) ücek b:r cümle'• cıJ,anh; bıl'·nuna 
dayadı: 

- M" k gibi loku. or .. -dedi- E· 
lime snğlrk .. 

Çömlcl\ yarılanmı tı. Hani, bir za
ınanıar çocuklan uyutmak için ma
halle karıları hnshnslı macunlar ) a
P<ırlardı y-:t .• 1 le Ö.> le bir macun 'ar
dı bunun da içinde. 

Tallta bir kaşıkla, bir kısmını cana
b cldardı: 

- Al! -dedi- Bunu da zıkJ,ınıJa. 
nırs~n, o kırıla ı knfnnı dibeğe so!,ar, 
to'•nnkJı.> a tol.maklr) a gebertirim se 
ni ••• 

Bu kadın ne haşarı e) di. ya rap: 
lfocası onun yıınmcla bir bulgur ta
ne i gibj göriinii) ordu: 

Ye içinden bir parmak aldı, be~ik
te nefes almadan bağrra·ı ~ocuğım ağ 
zına sürdii. Sonra, çömleği rafa ve <'a 
nağı herifin yanma koyclu. Bir kenar
da duran if,i hakır gö<Yümü l,n!pla -
nndan kavradı; mumlardan birini 
söndürdü: 

- Ben artık gidil orum .. -diye ho
murdandı- Geldiğim zaman bu ence· 
fi zıbannış bulmalıyım. 

Ve knpryı arkasından vurdu; çık

tı, gitti. 
Şimdi, kimbilir hangi minarede Ö· 

ten bir müezzinin sesi. 'J'ürk~eden baş 
ka bir dille bir şeyler okuyor; ve ge
ne l<iml>ilir, belki de lıir şarkı söylii
yordu. 

Uer.if tl'lcrar sediri'! Uz.l!nnu;;t Co· 
cuf.. ta artık sesini kcsmi>', uyku.> a dal 
mı~tJ. Bir kaç dakika kadar otla hir 
firmTn mezarı gitii se~~iz kaldı. :Fa
kat bu hnl ni!ıayet o kadar devam et
ti işte .. 

Bird<'·ı herifin yerinde cloğnıJduğu 
gifriildü. Sanki bu, o esniyen, g-erinen. 
ı ı ac:am <leı;ildi. Bir zıplayıı;;ta 
odadan çıktı. Kom unun bahçesine lıi 
ti ik duvarı bir kertenkele gibi tır. 
manarak aştı. 

nu epi geni<ı bir bahçeydi, öhür ucu 
na hndar l.oştu. Oradan diğer bir hah 
çeye geçmek istiyordu galiba .. Fakat 
bu tarafta duvar iki adam boyundan 
yük<:e1di. Hiç düsünmedi, duvar dibin 
deki nıraçlardnn birine çıktı; dallar
dan birine tutuı arak, öbür tarafa 
sarktı; bir Jfıhza lmcl:ır kendisini tart
tı. Sonra "p \t! .. diye yere atladı. 

Gene koştu. •·Yn biıisi beni ~örür e, 
::ıa bir sen kim in rliyen olur?., Biç 
böyle e) ler dü iinmediği anlasılıyor 
dı1 • 

Ve, babasının cvi)~i gibi h!r kapı
yı nçaral;: sokağa ~ıktı. 

Etraf 7jfiri ıkaranJıktr; \e nrnhnk
l ak ki <"-Ok pi bir solm'<tı bu .. 

Çamurlara bata çıka, bata çıka. bir 
müddet yü;iidü. 1'nJ1ta parmnJ.lıklı 

b"r mezarlı i-ın ~anına gelince bır an 
durdu. Snnr:ı bir kö t>~ i döndü. J\a
pı ında kandiller yanan açık hir ka
pıdan ict>riye claldı. 
llınnda ağır lıir buhur kokusu var

ch. Pencerelerinden ışık fışkırmı bir 
binanın kap·sını, ayetlerle ~iislü bir 
pcrcle örtüyordu. 1çcrden zilli rna a 
\C darbuka sesleri gelİ)OTdll. re pay
la ılamı) ::ın bir kemik başında hiribir 
)erine di.:-lerini gösteren l,öpclderin 
mü-.terc'r ulumalnrıııı andırır bir S<.'S 

geli)ordu. 
Ayağındaki Ök<"e iz ~emen ileri, cı

kardı. perdenin arn ından iceıi)C dal 
el ı. 

J\:ırk eJli adam, lrn rşı ka rı;;ı:rn iki 
saf tutmuşlar, l·olkola tuluşmu~lar, 

darhukanın rliimtelderine ayak uydu
rarnli bir sağa bir sola snlJanıyoı lar
ch. 

Camiye benzer bir yerdi bıı.. Bir 
mihrabı, hir rni::tbui, bir de kafe 1i 
mahfeli vardı. l•'akat şu farl.la ld, 
chn a rları büJ üklü küciiklü topuzlar. 
kalınlı inceli zincirler, ye envaı tür
Ul şişlerle doluydu. 

Ortada serili bir postun Ü7erindc 
yeşil sarıkh bir adam, kocaman bir 
tesbihi okuyup üfliyerek çekmekle 
meşguldü. Arl.a ında genççe bir a
dam elinde ucu topuzlu bir :.iş ayaJ,. 
ta duruyordu. 

Afif enin kocası içeriye girince bu 
adam sol tarafındaki şahsın arka
sından dolaşarak dişanya çıktı. Onu 
gören iki kişi daha sallanmadan vaz· 
geçerek arkasına düşmüşlerdi. 

Sakallı adam onlara ehemmiyet ''cr
memişmiş gibi bit an daha durdu. 
Sonra o da dışarıya çıktı. Şişli adam, 
ilerde bir mezar taşına dayanmı;. du
ruyordu. Bir an haşhaşa ,·erip bir şey 
ler konuştular. Gene o anda Afifenin 
kocası koşa ıkoşa kandilli kapıdan çık
tı; köşeyi döndü, akak bir e\•in cunı
basına elile üç def~ vurdu. Sonra 
gene karanlık sokakta camurn hafa 
çıka uzaklaştı, ~ 

Bu sırada, eli şi.,li adam da iki :ır
kadaşile kandilli kapıdan çıkmış, bir 
başka istikamete doğru yollanmış bu
lunuyorlardı. 

Çok geçmeden cumbalı evin de ka
pısı arılmış, oradan cıkan bir adam 
da iko;ı ko a mahaİleden uzakla~ 
mışh. 

Hicretin hirinci senesinde Rama
zan. Son hahnıın kışa yakın giinleri
n~ tesadüf etmisti. 

lan hissiyatlarına taalluk ediyor-
du. Acaba Türkiyeden mübadele 
suretile Yunanislana gitmi~ olanl 
bu muhacirler Türk - Yunnnl 
dostluğuna hakikaten tara.ftaı· bu 
lunuyor1ar mı idi? Türk ricali si· 
yasiyesi ile Yunan ricali iki mem
leket arasındaki tarihi mücadcb· 
nin artık nihayet bulmuş olduğu· 
nu en gür sesle cihana ilan eder
ken Yunanistandaki muhacir 
Rumlar devlet adamlarının sözle· 
rine kalpleri ile İ§lİrak ediyorlar 
mı idi? Yoksa Yunanistandaki 
muhacir kitleleri tarihi mukaddc -
rata razı olmak istemiyerek İz
mir, İstanbul, Şarki Trakya gibi 
Lausanne Türkiyesi hudutları da
hilindeki Türk toprakları Ü.zerin
de Megaloidea siyasetine dev'!lm 
etmek emellerini besJiyorlat" mı 
idi? 

Türkiye ile Yunanistan aı-asın· 
da teessüs eden yeni dostluk si
yasetinin temel tatı iki milletin ar 
tık birbirlerine, birbirlerinin bu
günkü hudutlarına, biribirlerinin 
bugünkü milli mevcudiyetlerine 
kar§ı herhangi bir şekilde hb ve 
emel beslemekten kat'i olarak fe. 
ragat etmiş olmaları üzeriıte isti
nat ettiği için Türkiyeden Yuna
niıtana giden mübadil Rumların 

Güneş araı:;ıxa burnunu gösteriyor, bu hususta menfi, veya müıbet 
kara lrnlutlar gökte mıhlanmış gilıi 
duruyorlardı. Her gün öğle iizerl bir vaziyette bulunmaları şüphe-

siz bu dostluk siyasetinin hayati 
başlıyan ynğmur ikindiye kadar dc-
'am ediyor; ha,a l,ararır karnrmaz kabiliyeti ve istikbali hakkmda 
lı~lıyan rüzgar damlarda kirc.mıit hı- en kuvetli bir miyar addedilmek 
rakmıyorclu. lazım gelirdi. 

lşte bu gece rüzgfır gene başlamış- Onun icin Atinaya vardığım za 
tr. Kadrn, bah~e kapısını açıp ta so- man tetkikine bilhassa eheınmi
l>ağa cıkınca belindeki fıta, gönderi yet verdiğim noktalardan biri hu 
göbeğine yerleı:ıtirilmiş bir bayrak gi- oldu. Büyük bir memnuniyetle ar 
lıi ı::allananık, ) apraklandı -ve sonra zediyorum ki bu tetkikatın ucti
nrısıl oldu, ne oldu.. Hirclenbire ~ö- cesi Yunaniıtandaki muh~cir kit
:r.üldü uçuverdi.. iesi büyük ekseriyetinin Tiirk -

Rüzgi1r öyJe şiddetli esiyordu ki, Yunan dostluğuna karşı vaziyeti 
hani bu gidi le kadının değil entari. i, 
bncıığından şahım bile fırlasa~dı, ge- zararlı değil, bilakis çok faydalı 
•1e ha) ret eclilenıczdi. Garip bir ı-üz- olduğunu öğrenmek oldu. Hnlcika 
gardı bu .. Eğreti bağlanmış hiç lıir ten Atinaya giderken Rum muha· 
:ı:C)e tahammiil cdemi)ordu" cirlerin Yunanistana Türk düş-

Bakını7m Faraza şu .. llerde, oldau manlığı telkin ettiklerini zanne
Udincü kapı.. Hir türlü kapanamı- diyordum. Bilakis bu muhacirlerin 
) or.. 11\i kanadı yan) ana geJk ~el- Yunanistanda zaten bize karsı 
mez. rüzgfır Ö) le bir saldırış saldın- mevcut olan iyi hisleri takviye et· 
) or ki, kanat (taaak !) diye arkasına miş o1duklarını gördüm. 
vuruyor.. Bir kere Yunaniıtandaki muha 

darı vaziyct:ndc olduğu için tabi· 
alile hemen bütün muhacirlerin 
ayni siyasete taraftar olduklarını 
kabul etmek lUzımdır. 

Diğer taraftan Yunanistanda· 
ki muhacirlere rehberlik etmekte 
olan meb'utların hepsi de Türki· 
ye ile Yunanistamn istikbali dost 
qeçinmekte olduğunu, bizzat mu: 
hacirlerin menfaatleri de ancalt 
bu dostluğt.ın nzami derecede in• 
kişafında bulunduğunu pek iyi 
takdir eder kabiliyet ve zihniyet• 
tedir. Bu mcb'uslardan her kim 
le tesadüfi olarak konuştumsa 

bu iyi kabiliyet ve zihniyeti göre• 
rek memnun oldum. 

Bilfarz Yunan Meclisi Mcb'usa: 
nı ikinci reisi Arğiropulos Efendi 
aslen İzmirli bir zattır. Arğiropu• 
los Efendi eskiden lzmirde avu
katlık edermiş. Şi.mdi altmış, alt· 
mış beş yaşlarında olan bu zaf 
Yunan lisanında bir şair olmakla: 
beraber şark edebiyatına da çoR 
meraklıdır ve bilhassa meşhur 'J\.. 
cem şairi Şirazlı Sadi'nin Giilüs• 
tanına adeta aşıktır. Bunun için 
vaktile lzmirde Gülüstan isminde 
bir bahçe bile yaptırmış. lzmir 
mcb'usu Haydar Rüştü Beyle 
sahsen tanıdık çıktılar... Haydar 
Rüştü Bey beni de kendisine tanıt 
tı. Kendisile epeyce 'uzun görü~· 
tüm. Bugünkü Türk topralda.nn• 
da yeti~miş olan ve Türklerin ka· 
biliyet ve kıymetlerini yakından 

takdir edebilecek seviyede bulu· 
nan bu gibi zevatın Yunanistan· 
da şayanı iftihar mevkiler almıf 
oldukla.rını eörerek sevindim. 

Hülasa vaktile Ana.doluaa v~ 
Şarki Trakyada bulunan Rumlar 
Yunanlılarla aralarında mevcut 
örfi rabıtadan .dolayı Yunanista-
na doğru tabii bir meyil gösteri• 
yorlardı. Bu temayülün her iki 
memleket münasebatı üzerinde 
yaptığı mücckabil tesirler malum .. 
dur. Halbuki şimdi arbk riıuhacit 
sıfatile Yunanistana gitmiı olan 
bu halk kitlesi ile Türkler aı·asm• 
daki müşterek vasıflar evvelki va: 
ziyetin aksine olarak Türkiye ile 
Yunanistan arasında iyi Clostlu1' 
münasebatı tesisine y:archm et .. 
migtir. ~ 

:Mehmet Jl"gJJJJ: mbettc burada hi.r hikmet vnaaar!.. cirler umumi siyasetimiz nokta-
Kadın g~ümk9 )ero~r~b;~~ •~-~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~= 

mi otuz adım ilercle Yeni dikilmiş bir 
fidann arılı ı,nlan fıtasını aldı. \Js
tüne birlrnc clüğiim )aparak bt>line 
bağladı. Sonra gene güğümlerini 

kavradı, rüzg;ırı göği.i liyerek yürü
miye basladı .. 

Sokak karanlıktı. ikide bir açılıp 
kapıınaıı impının önüne gelince bir an 
durakladı, sonra salıntılı Jıir );irü
) ü le ileride bir köse) i döndü. Dar 
, e daha çok karnnlık bir ikinci so
Jrnktan. bir diğer sokağa saptı. Açık 
mu luklu.rınd.m şanl şanı sular akan 
liç ) alaklı bir çeşmenin önünden geç
ti. Evvelkilerden epey geniş bir so
kakta. önünde bir kuyu ve kuyunun 
)anında kocaman bir çınar bulunan 
iki katlı bir e\in l\apısına dayandı. 
lliizgar oğuldı) arak esi,> ordu. 

Güğümlerini yere bıraktı. Kuyu
nun kapağını açtı; ıkalınca bir zincire 
bağlı cluran gedikli kovayı, pal<lır 
küldür iceriyc attı. Sonra zincirin her 
bir halkasına bir baska ses çıkarta
rak kovayı çekıni.) e başladı. 

Çıkan su güğümlerden birini ancak 
doldurmuştu. Kovayı tekrar kuyu
ya attı. Zinciri bir daha şakU"data-
rak kulaçladL ( Bitmedi ) 

-

Manisa Gazi meklebl lzcllerl 
Maarif vekili Esat Bey, Eğe mıntakasım teftişle meşguJdOr. 

Maarif vekili bey ankaradan izmire giderken Manisa istasyonunda 
mektepliler tarafından hararetle selamlanmıştır. Bu Yesile ile 
ogün bilhassa intizamları ve ifade ettikleri terbiyevi kıymetleri 
nazarı dikkati celbeden Manisa Gazi mektepi izcileri ilo muN
limlerio resmini dercettik. 
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Beklenen Fakat 
• 
istikrar ' 

Hanımlar , Erkekler ! 

• 
Yeni milli kabinenin bunu temin 

Bu yazıyı dört gözle ve 
dikkatle okuyunuz! 

etmesine imkin yoktur ! Biz hakkımızı müdafaa için her 

Ağlebi ihtimal yakında muhafazakarlar Makdo
zaman kavgaya hazınz ! .. _ 

naltten kurtulmak istiyeceklerdir 
Dünyanın her tarafım saran 1 

itsizlik, bilhassa Avruoa mem 1 

ketlerini feena 
halde korkut
maktadır. işsiz· 
lik öyle bir iç"' 
timai bastalık
br ki derhal 
tedavi edilmez
se birçok ihti
llller yapabilir. 
Bunun için dlln
yanın her tara-

~ 

Acaba 
Makdonald 
Ne yapacak? 

1 - Mubafazakirlarla be-
raber çabımaıma imkan ve 
ihtimal yoktur. 

da değildir. Çünkü bugünkü mecllal 
feshetmek ıaldlılgeti onura elindedir • . 
Bu Uibarla muhalazaklirlann tazyiki 
talıamiü edilmez bir dereceye vardığı 
takdirde (Mac Donald) ın birkaç ay 
evvel yaptığı hareketi, muhalazaktir
lara karıı da tekrar etmesi pek mJ. 
temeldir. Bu aefer muhafazakarlara 
karıı ıararla ameleden müteşekkU bir 
temerküz teıkU etme8l beklenir. 

BaldWln Ye kansı 
fında mtitefek
kirler bu beli

2 - Amelerfırkası ise bir 
b6ktlmet için dayanılabilecek 
bir kudret halinde değildir. 

3 - Baldvin ilk fırsatta 
ona bir tekme indirecektir. 
Bu muhakkaktır. 

Müstakil amele fırkasımn lider• 
liğine intihap olunan F enner Bro
kway, bugünkü lngiltre hükUıne
ti, dört bet sene iktidar mevkiin
de kaldığı takdirde memlekette 
ihtilal çıkacağını anlatarak vazi· muhakkak addediliyor. 
yeti tu tekilde hulasa ediyor: • • • B 

ya hır çare a· Rene 
ramakla meşguldtırler. 

•-Bu müddet zarfında fiatlar Bugün Avrupa memleketlerin· ir müddet evvel Maten gaze-
tesi bu mevzu etrafında Mösvö 

mütemadiyen yilkselecek, buna mu- de mukadderata hakim bir vazi- (Ş 1 a· ) . b . 4 - Fakat Makdonaldın 
elinde mDthit bir ıilib vardır 
i.tene avam kamarasını der~ 
hal dağıtabilir. 

Yet alan bazı diktatörler vardır. ar •te mn ir makalesini 
kabil ücretler inecek, iısizlik devam netretmi•ti. Bu adam iddı"a edı". 
edecek, fabrikalar ve madenler ka- Faraza metrutl bir krallıkla ida- yor ki: 3' 

panacaktır. Bunun neticesi ne olur?" re edilen Belçıkanın hakiki haki· "K d 
mi Mösyö Valdervaldir Faraza a ınların iş hayatına giıme-

Acaba l~f akdonald 
ne yapacak? 

Ve cevabım gene kendisi veri· ıile hayatın iktısadi nı"zamı allak F qiıt ltalyaıun itiraz kabul et-
yor: mez hakimi Sinyor Musolinidir. bullak olmuttur. Binaenaleyh 

., Netice, lngiltere halkının 8°' · bugünkü buhram hafı"fletmek ı"çı"n 
·-•· ihtU.J:.•• •• -L et t ı-J Ve bunlara benzer deha bir çok ,,....ızm -ıne muzunar eme r.n bir tek rare vardır: 
olacaktır. Memleket bunu istiyorsa.. siyasi ad&mlar sayılabilir ki hep- =-

t ıi eskiden çok müfrit birer sosya- "Kadım it hayatından menet· 
~~~r~nin dördüncü defa baş- O başka... Fakat eğer memleket bul1ll liattiler. Hele Fransız milli mek.,, 

vekilligmı deruhte eden Mı"ater istemiyorsa, bugilnkil hükilmetin uzun b k it 1 y b (Mak • an asının a ın yığın arını mü- e unu temin edecek kar.un-
Donald), e.mele f ıTkasmı bir miiddet lf batında kalmasmil mü- daf aa eden buıüııkü Fransız baş- lar yapılmaaım, kadınların yal -

hurdehq ederceıine yıkmıt bulu- saad~ etmlgecektir.,, vekili M. (Lavale), bu nevi nü- mz ev itlerile uğrqmalarm1, yani 
~zor. Mak Donald, ha.yatının bü- Şimdi Mak Donalda müzalıe- muneleril\ .en gözet. ·~dan · i aibi o41abk halinde kalma-
~ kumnu, amele fırkaaıhı vü· ret ~denler muhafazaklrlarm mu· biridir. Acaba 1\lalC DonalCl ne larmr tavsiye ediyorclu. • 
~de getirmek ve inkişaf etth·mel: ted11 f?rubuna mensup olanlardır. yapacak? Bunlardan birini mi 9 teşrinisani pazar günkü nüs
ıçın aarfetmitti. Bugünkü Mnk Muh~fazak5.rların ekserisi ise, taklit edecek? Yokaa böyle bir hamızda, bqpıuharririmiz Meh
!>?nald ise kurduğu esası yıkmak! kendi fırkalarını temsil eden ve ıiyasi iatihalede apaykın bir yol- met Asını bey, (Dünya buhra· 
ıçm beyhude yere çalıpn bir a- kendi nrooagandalanm tatbikile dan gidip bu adamların ulaşmak nı ve kadınlar) serlevhalı bir baş 
damdır ve hiç tüphesiz bu menfi metgul olan bir hükUmet teşkil istedikleri neticeyi mi anyacak? makale ile bu mevzuu tetkik edi-
çallfma ona, siyasi hayatmm de- etmektir. Mak Donaldın riyaseti Kim bilir.. yordu. 
·~ es~mda, kazandığı her şe- altında it gören bir hükllmetin Muhakkak olan bir feY var. in- (Maten) in son gelen nüshuı 
YI kaybettirmittir. Bugün Mak yapacaiı itler, muhafazakarlar gilterede iktısadi ve içtimai bir ise Parisin en methur avukatla· 
Donaldm arkasında kendisini tarafından iıtihdaf edilen menfa· iıtikrar teminine çalışılıyor. Bir nndan Madam Rene Garniyenin 
doirudan doğruya tuıa.Qk ve o- atleri tatmin edebilir mi? türlü teessüs ede111iyen bu İstikrar, M. (Şarl Rite) ye verdiği ağır ha
na müzaheret edecek bir kuvvet Binaenaleyh Mak Donald ile hiç bir zaman teessüs edemiyecek karetle dolu bir cevabı neşret· 
yoktur. Bugün buna mukabil en muhafazakarların bugünkü suri galiba. mektedir. 
~~~1~!~1ast huımlan olan mu· doatluklan mevzii kalmıya mah· 0.1t Fransada büyük bir alaka ve 
PIUSZAIUU' ar müthit bir ekseriyet kUmdur. Mak Donald, her şeyden =::==:::=:::=::;:;::=:::::;:::::;::==:::;:::;:::;:::;:=:~========;;= 
ka?nm:_!_~ulbunuyorlar. Bu ek- evvel İngiltereyi kurtarmak az· 1 3. K. O. SA. AL Ko. dan 1 
tenyet aı-. ir müddet için Mak mile hareket ettiğini iddia edi· 
Donald'ı tutabilir. Fakat mulıafa- yor; ve anlqılıyor ki bu gaye için 111. K. O. fhti:vacı için 567,000 kilo üzere de mezkQr gUnde Ezine satın 
zaklrlann ilk fınatta onu hqla- kullandığı vasıtaların mahiyetine saman kapalı zarfla münakasaya ko- alma komisyonuna müracaaleri. (:>37) 

~d~ .atarak kendi ekseriyetle- kat'iyen ehemmiyet vermiyor. A- nulmuştur. ihalesi la • 11 • 931 tarih (3733) 
ttne ıttınat eden bir hükUmet VÜ· caba muhafazaki.rlar kendisine pazar gUnU saat 14 te 3. K. O. Satın • * • 
'CUde getireceklerine zerre kadar müzaheretten vazgeçerlerse neti- alma komisyonunda yapılacaktır. 'l'a- Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için elli ka

lem edevatı timariye ve sipenciyıuiye 
pazarlıkla alınacaktır. 16 - 11 - 931 
pazartesi günü saat 16 da ihalesi ya· 

föphe etmemelidir. ce ne olacaktır? )iplerin şartnameyi almak üzere her 
Londra gazetelerinde daha tim- Belki mutedil muhafazalcirlar gUn ve ihaleye iştirak etmek üzere 

Cliden bu meselenin mevzuu hah· la liberallerden ve ameleden mü" de vakti muayyende teminat ve tek-
·-~ihneai (Mak Do ald) lifnamelerile komisyonumuza müra · pılacktır. Tliplerin şartnamesini al

mak üzere her gün ve ihaleye iştirak 
etmek üz.ere yevmi muayeninde ko· 
misyonumuza milracaatleri. ( :>48) 

11CU n m ya- teşekkil bir kuvvete dayanmıya 
kında,. amele fırkuma karşı aldı· çalıtacaktır. Fakat İngiltere gibi caatları. (475) ~ ~33~G) 
'iı vazıyetten daha mühimmini muhtelif menfaatlerin hali müca· 
muhafazakarlara kartı almak delede bulunduiu bir memleket· 
~ec.buriyetinde kalacağını göate- te mali ve iktııadi bir program, 
nyor. anasın böyle pamuk ipliğile bir· 

(New Leader) gazetesinde a· birine bağlatacak kuvvetlerle tat· 
mele fırkasının bqbca erkinın· bik edilebilir mi? Hiç zannetmi· 
dan birinin yazdıiı makaleye gö- yoruz. 
re Miater Mak Donaldm amele Şmumı da bydetmek J&zmı· 
fırlawna tekrar avdet edeceii ~ ki M" M-'- Do d b muhakkaktır Çünkü • d" d ır , ister aa na m u • 
kahir hir m~azak•r !k:,ri,.:' rm;ı~ı •il);6 ~::lük· 
tinin tehdidi ile kartılapyor. nl kabinede ırkendWne m:ı.aİe~:: 

Pdal •ac Donal4. llflllaalazaWr. 1 te bJkıtacaJi nuırlan, kolların· 
lijııa ı. flldlrll _....,.. .ıw.au1 dan tatua kapı "1qan edeceii bile 

(3$2:3) 

"' . "' 
Ordu s~hhiye ihtiyacı içiıı ~!7 ka· 

lem eczayı tıbbiye ve kimyeviye pa • 
zarlıkla alınacaktrr. ihalesi ıs - 11 
- 931 tarih pazartesi günü saat 15 
buçukta komisyonumuzda yapılacak· Güvercin malzemesinin bir kısmı 
tır. Taliplerin şartnamesini almak ihale edilmiş diğer kısmının pazarlığı 
üzere her gün ve ihaleye iştirak et- 18 - 11 - 93l çarşamba günii saat 
mek Uzere de yevmi muayyende 'ko- 16 buçukta komisyonumuzda yapıla . 
misyonumuza mllracaatleri. (5.17) caktır. Taliplerin şartnameyi almak 

c:m4) tlzere her gün ve pazarlığa iştirak et-
• • • mek istlyen1erin de yevmi muayyende 

Birinci fırka hayvanntın ihtiyacı komisyonumuza müracaatlcri. {549) 

için 245,000 kilo saman kapalı zarfla (3821) 
münakasaya konmuştur. ihalesi 15- -:G:-al-:-------. ___ _:___:.:__ 
ıı . 931 de pazar gilnü saat ı:; de K. ataaaray Lısesinde --ııııı. 
o. 3. Sa. Al. komisyonunda icra edile- Matbuat Sergl-
eektir. TaUplerin şartnameyi almak 1 1 
iizere her giln ve ihaleye iştirak et- 8 n ziyaret 
mek tızere yevmi muayye~de teminat ediniz. 
ve teklifnamelerile komısyonumuza 

müracaatlan. (479) - (3385) 

• • • 
Ezine Te havalisindeki kttaatın İh· 

tfyaeı için 142,000 kilo un münakasa
ya konmuştur. 22 - 11 - 931 tarih 

-Saat 16·19 arasında açık· 
br. dUhullye yoktur. -Türk.,gazeteciliği kitabından 

alınız, Sayısı mahdut ; 

1 
pazar glnii saat 15 te ihalesi yapıla
eaktır. Talip olanlarm şartnamesini 
slnalll tlzere her gtln ve pey sUrmek ~------..nllahaml liraclır 

heyecan uyandıran bu m~ 
madam Garniye: "Kadının İt J.d' 
tından menedilmeaini (pek ~ 
iane iddia) suretinde tefsir fJfP" 
ten ıonra diyor ki: 
Kadımn yeri aile ocağıyınİt• Jli 

tuhaf bir iddia .. Fakat bu •~;; 
caiı denilen ıey milyonlar~ -_..at 
sız kadım için tahakkuku iJDll""'" 
-1'1lıyan bir hayaldir. 

Frr.uısada daha harpten e:•-2 
kadın nüfusu pek yüksekti; haP,! 
takip eden senelerde ise bu ııilt' 
fevkalade artmıtbr. Eğer addi' 
lara it vermezseniz, koca bula ' 
mıyanlan vaktile bir aile ocail (f 

lup da bugün ocaksız kalmıt o ..... 
lan ne yapacaksınız? 

lıaiz, abl kalacak olanların ' 
yıaım kabartarak fuht denilen bf' 
layi arttırmaktan kormmuyor -" 
sunuz? 

Zannetmem ki bir kadının h"' 
yabnda itin oynadığı ahliki Pi • 
lün bu dereceye kadar cahil aı.
sınız. 

Evli kadınlar için bile • 
- mebcuri olmasa bile - biç ar 
mazsa faydalıdır, diyorsunuz~ 
kadınlara it verilmemesi için .,... 
kanun yapılsın... Kadının ib~ 
cım erkek temin etsin... Ne .., 
ıep •• Fakat niçin unutuyor•~ 
ki bu memlekette erkekleTin 
L-ıoıydi v~ 'hnthinftY .. 1-...ı 1':. •• n..u 

nunlar yapılmasına sebep ve ~ L\ 
tir. Bir baba için ( aileaini te~ 
etmek bir cinayet değil midir 1 \ıf1 
leyse biliniz ki babalan evi~ 
bağlıyan tey, bugün onlann _..... 
sevgileri değil, onları evleriilr 
kerhen alakadar olmağa icbar ,. 
der. kanunlardır. 

Sıcak odanızda oturup luı.af' 
kerametler aavuracağımza bir ıii~ 
Paria hulluk mahkemelerine geli
niz.. Orada her gün evlerindelJ 
kaçtıkları için cezaya mahkUın " 
dilen erkekler bula~sımz. 

it veren dairelerin inti%ar ~: 
lonlan ise (çocuklarım bealemP 
için) çalıtmak istiyen kadınlar1' 
doludur. 

Siz kadını, hali. basit bir çr 
cuk makinesi addediyoraunuz. O 
da erkek gibi dütünmüyor, erke1' 
aibi ısbrap çekmiyor mu? 

it kadını; kaba bir erkeğe e9İI 
olmıya mahkUm edildiği gün, bi
liniz ki cemiyete işsiz ameledell 
daha tehlikeli bir dütman olacak
tır. 

Gebe kadınlara it husuaund• 
müsaadekir davranmaktan daha 
tabii ne vardır? Kadınlan çalış • 
maktan menederek milyonlarca 
kadını erkeğin boyunduruğu al • 
tına sokmak pek caniyane, pek 
haksız ve nihayet son derecede 
gayri ahlakidir. 

Erkek ile kadın arasındaki mil
nasebetler, en tabii hürriyetlerle 
müsavi hukuka malik bir arka
datlık derecesine yükseltilmeli ve 
ailede olsun cemiyette olsun bu 
iki cina insan aym safta çahf!D& .. 
bdır. 

Kadınları içtimai faaliyetten 
menetmiye çalıtmak onlara ( eair 
olunuz ! ) demektir. 

Babalarımız serbest İt hakkını 
alabilmek için kanlarım verdiler: 
Nasıl olur da ihtilali kebir esasla-
rına istinat eden bu asri cemiyet 
içinde itiraz etmeden Fransız: ka
dınlan esareti kabul ederler? 

Hem itiraz ne demek? Biz hak
kımızı müdafaa için her 
kavıa.1a hazırız. 

• • • 



•• 
Oldürecekler mi Acaba? 

aooa 

On beş sene evvel vermek 
istemişlerdi. Fakat şimdi ? •• 

o a o 

K l b r ı s • " 

[ Soldan bfrfael resim ) Kıbnsta Anahosta kasabasının bttkO.met dairesi - [ Altında ] Adnada yapılan gUrtmftltl bir 
ntımaylf - [ Sağda yukarda ) Sel4n.lkli1cr Kıbrıs JhtiJAlcilcrinin tevkifini protesto ediyorlar - [ Altında ] Kıbnstan 

kaçan bir ihtililci meb'usun zevcesi ile kızı. 

Rıı'bns rumla.nnm Yunanistana n. sıııda İngiliz askerlerile nümaiişçiler :mak birkaç saatUk bir meseleden iba
tUbık edenleri yeni değildir. 15 - 20 arasında vuku bufan m ii01ademede iki ret kalrrdr. 
'ehedenberl, Krbm parlamentosun • taraftan da birkaç ld,.; · · f olmuş, Kıbrıs isyanında, resmi Yunan hü
~kt rum meb'uslar, her sene fırsat bazıları da yaralannn · ııgiliz v~ kfimetinin vaziyetine gelince, Atina 
uutdu){~ bilhassa parlamentonun Jisi, ancak kaçmak n .?. _ • ' hayatını kabinesi, İngiltereyi kızdırmaktan 
l'tsmi küşadında, Yunanistana ilti- kurtarabilmiştir. korktuğu cihetle, tamamile bitarafa
haıc iç.in muhtelif kararlar verirler. Kition rum metrepolidi bu i1k te- ne bir vaziyet almıştır. Fakat lıükumet 
lllgi]iz müstemlekat nezaretine gön • cavüzden sonra, halka hitaben uzun taraflığının aksine olarak Yunan ga
~erirlerdi. bir beyanname neşrederek halk: silah zeteleri muvafık olsun, muhalif olsun 

Bu iltihak kararlarının, ameli bir kuvvetile, hürriyetini istihsale davet asilere lehtar bir vaziyet almışlar. hü
bymetı haiz olmadığını, sepete a- ettiği gibi, kendisi ve daha birkaç kornet tarfından takip edilen bu bita
'trldrğını söylemiye hacet yoktur. Yal- rum meb'usu derhal meb'usluktan is· raflığa karşı ateş Püskürmiye baş
~ harbi umumi zamanında mevkii tifa eylemişlerdir. laınışlardır.. Hatta bir aralık İngil
iktıdarda bulunan Lloyd George, Yu. ilk dakikaların telaş ve hayreti za. tere aleyhine boykotaş ilam bile düşü
ltanistanın harbi umumiye iştirakine il olduktan sonra İngilizler mukabil nülmüş, fakat bunun siyaseten tev
ltt'Qkabil, Kıbrıs adasınr teklif etruiş, harekete geçmişler ve ilk tedbir olmak lit edeceği vahim neticeler düşünille
o zamanki Yunan kabinesi de bitraf- üzere ihtnalcilerin reisi olan rum met rek bundan vazgeÇilırniiştir. 
hğr muhafaza jçin, bu teklifi red- rpeolidile istifa eden rum mebu'sları- Maamafih Yunanistanın muhtelif 
detmfşti. Lloyd George tarafından Di ve lefkoşenin eşrafını tevkif ede- yerlerinde Bbilhassa Selanikte, Kıb
"aki olan bu teklifin Yunanistaru rek Kıbrıs valisinin telsizle vaki o- ns asileri lehinde, nümayı'c-Jer de • . ~ 

ltilat devletleri lehinde harbe sürük- lan istimdadı üzerine ı'l.cilen (Suda) li vam etmekte ,.e mücadelenin rneşru-
lenıiye matuf bir tuzaktan ibaret o - manmdan Kıbrıs sularına gidm ln - iyeti ve halk tarafından izhar ·dilen 
lup olmadığı bilinemez. Yalnız şu giliz harp gemilerinde hapsetmişler- haklr arzunun isafı hakkmda, karar-
kadannı söyliyelim ki: dir. Tevkif edilen rum nt<!frepolidi- lar verilmektedir. 
. "O zaman Lloyd George tarafın • nin ihtilalcuyane beyannamesi üzeri- Vaziyet hali hazırda bu merkezde· 
dan yapılan ve kral Kostantinin na • ne ok yaydan çıkmış, isyan hareketi, dir. Meselenin ne suretle inkişaf e -
ıırlan tarafından reddedilen bu tek- !köylere siyaret etmiş, deuizlerden deceği şimdiden kestirilemez • 
lif, bugün Yunan cümlıuriyetçileri . uzak rum köyleri de ayaklanmıştır. Bugünkü vaziyet şudur: 
hin elinde, kraliyet taraftarlarını İngilizler, Mısırdan, Filistind()n aci· 1 - Kıbrıs isyanı şimdilik hızını 
•iyaseten yere vurmak için iyi bir len sevkettilderi harp gemileri ve pi- almıştır. 
'beaUe olarak kullanılıyor.,, yade kuvvetlerile sahil şelıir1erinde 2 - Yunan hük\imeti, belki bir 

Şu noktayı da kaydedelim: nispeten sükun ve asayişi iadeye mu- 2aman gelir de işe yararlar diye lıı-
Kıbns romları; bu güne kadar vaffak olmuşlarsa da köylerdeki va • giUzlcr tarafından tevkü edilen ihti

'tunanJstana iltihak lehinde verdik . ziyete henüz tamamen hakim olama- lakılann başlarını kurtarnuya çalıa-
len kararlan kun'cl cebriye ile infa- rnrşlardır. Jıyor. 
ıa t.evessül etmemişlerdi. Son za • Bundan secaret alan rum köyliile- Ati nada arbedeler devam ediyor 
Zaınanlarda muhtelif Ingiliz müstem- ri, muhtelif hükumet dairelerine, Atina, 12 (A.A.) - Müterekenin 
lekelerinde kalkan gösterdiği mil- polis karako11arına tecavüzlerin: art- yıl dönümüne tesadüf eden dünkü 
li istiklal n iftirak temayül- tırınışlar, İngilizlerin dahile asl\er gün Kıbrıs adası meselesine ait teza. 
len, Londrada hüküm süren iktısa- sevketrnelerini men için birçok köp - hürlere hasredilmiştir, Bu münase • 
dt • e siyasi buhran, Kıbrıs rumları- rülerj havaya uçurmuşlar, pusuya betle Kıbrıs ahalisinden mürekkep bir 
:na cesaret vermiş, onları elde silah düşürdükleri yerli polisleri.il silahla- murahhas h<!yet amiral Kondoryoti
lngitizler aleyhine ayaklanmıya teş . rını Ye mii<bimmatmı ellerinden :ılnnş· se bir kitap takdim etmiştir. Bu ki
tj)c eylemiştir. lar ve en nihayet, İngiliz askerleri - tapta Krbrıstaki nahiye meclislerinin 

Kıbrıstaki isyan hareketi, Lefko- nin hentiz sokulamadıklarc yerlerde Ktbnsın Yunanistanla birleşmesi te -
§ede başta (Kition) rum mctrepolidi İngiliz idaresini iskat ederek bir hü - mennisini havi olarak kabul etmiş ol
'\'e Yunan bayrakları bulunduğu lıal- kOmeti mahalliye teşkil eylemişler • dukları takrirlerin suretleri yazılr 
de binlerce haUnn hükumet dairesi dir. İngilterenin muhtelif yerlerden bulunmaktadır. 
Önüne giderek şiddetli nümayişlerde sevkettiği yeni ve kü1Iiyetij kuvvet- Bu kitabın tevdii esnasında bütün 
bulunmaları ve İngiliz valii umumisi lerle vaziyete hakim olacağına ve münakalat durmuş, mağazalar ve 
~ir Ronald Storsun başında metrepo- isyanr tamamen bastıracağına şüphe idarehaneler on bctı dakika müddetle 
lıdin bulunduğu nümayişçilerin hey. yoktur. Hatta şimdiye kadar dört kapanmıştır. 
eti murahhasasını kabulden istinkfıf tarafı denizle muhat bulunan hu ada- Mekteplerde talebe ve temaşa sa· 
etmesile başlamıştır. Valinin hu is • da. asayişi iade edememesi, 'lsilere ]onlarında seyirciler iki dakika müd
tinkatı üzerine nümayişçiler, İngiliz karşı şiddetle hareket etmek isteme- detle sükut etmişlerdir. 
ntahafızlannm elinden silfıh1arrnı al- mesine atfedilebilir. Yoksa İngıliz do- Yüksek tahsil talebesile polisler 
dıktan sonra jçeriye girmişler, kalem nanması dört taraftan Kıbrıs ada- arasında bir arbede olmuştur. Yüz 
dairelerini yağma ettiltten sonra hü • sını bombardımana kalkışsa muhtelif kadar talebenin ' ' iicutlan bereler 
kOmet konağını n valinin otorıobili- yerlerden atılacak giilleler tcltı.ki e - içinde kalmış ve dört polis yaralan -
nt Yakmı§lardrr. Bu taarruz esna . debilir. Ve isyanı kanlar içiııde boğ~ mıştır. 

Hanımlar nasıl güzel
leşebilirsiniz ? 

Dansettlğlııiz erkeğe efsanevi bir mahltik 
gibi g6riinmek için dudaklarınıza, yüzü

ntize sftreceğlniz kremlerin tavsiye 
ettiğim cinslerini bulunuz 

81 r kadının altı eyhk masaJdan sonra çehresi bu hale gelmişti 
-3-

Yüze ille tıefa aürüleceK temel 
liremfnin iki parmağı ilık suya ba· 
tırdıktan sonra yüzde yapılacağı· 
nı ıöylemiıttm. 

Bu kennin, teninizin rengine 
göre hangi numaralardan olaca • 
ğmr da ilave ettimdi. 

Şimdi kremin yüzde yap:ılma· 
smı öğreneceğiz. 

Parmakların ne tarzda kremi 
y(lzümüze içireceğini ve bu vesile 
ile ne şekilde kendi kendimize 
masaj yapacağımızı anlıyacağız. 

Yüz masajlarmda prensip, a • 
c.lalelerin toplu bulunduğu rtokta• 
ları ezerek yüzü vaktinden evvel 
horsutmamıya çalışmaktır 

Eıaaer> ~"tTi bir yüz masajının, 
fenasında ı -arkı budur. 

Bazı cahil masajcılar ilk: defa 
yüze bir gençlik verecek şekild~ 
masaj yaparlar. Fakat adalelerin 
toplandığı yerler üstünde par
maklarile fazla tazyik yaparak . . 
yüzün çabuk bursumasma sebebı-
yet verirler. 

Adalelerin toplu bulundub'1l 
yerlerin tazyik edilmesi vakıa ilk 
anlarda oraya fazla kan hücum 
ettirerek kadınlara çok süı·miyen 
bir halavet verebilir. Yalnız son· 
radan feci neticeler, berbat buru· 
şukluklar peyda eder. 

Size bu yazımda iki fotoğraf 
veriyorum. 

Sizi mesleki şerefim üstüne te
min ederim ki, bu iki resim aynı 
sene zarfında alınmış ayın }{adı • 
nın resmidir. 

İsmini de verebilirim. Kdlek· 
siyonumda sakladığım mesleği • 
min en büyük muvaHakıyetierin· 
den biri olan bu iki fotoğrafı Av· 
rupada sahibinin müsaadesini alw 
madan neşretmek hakkına malik 
değildim. Fakat lstanbulda ol -
duğu için fotoğrafını verdiğim 
madamın tanınması imkanı olma· 
dığından Vakit gazetesine bıra
kıyorum. 

iki f ~toğrafa dikkat edini7.. Ne 
kadar değişmiş, ne kadaY başka 
iki kadındır. Anlamıyan bil' göz 
bile bunun birbirinden hiç olmaz
sa on beş yas farklı olduğuna ina
nır. Halbuki bu iki resim aynı 
kadının aynı yaşına aittir. 

Kadının bu kadar muvaff a • 
kıyetle gençleşmesinde fenrıi bir 
şekilde yapılmış masajın (kendi
mi metlietmek gibi olmasın ama) 
benim parmaklarımın büyük tesi
ri olmuştur. 

Yüziinüze kremi sürerken na • 
sıl hareket edileceğinin prensipini 
yazdım. Parmakların oynama şek 
li hakkında size burada. uzun u· 
zadıya teşrih dersi vermemek i-:iıı 
şekli çizdim. Yukardaki şekilde 
parmakların hangi istikametlerde 
kremi yayacağı açıkça gö~teril· 
miştir. 

Oklarla işaret edilen yerlere 

YUzUnUze kremi s0r6rken 
bu resme dikkat ediniz 

J?akarsanız lier okun bir orta yeri 
yani merkezi gibi bir dairesi var· 
drr. iste o dairelerin altında ada• 
leler t~plu olduğundan oralara 
pek basılmamalıdır. 
Basılmamalıdır. nasiliatimnen hiç 
dokunulmadan geçilerek manası• 
nı anla.mamalısımz. Oralara pelC 
uğraşmıyar2k yalnız okla işaret 
ettiğim istikametlerde dikkatinizi 
sarfediniz. Demek istiyorum. Ha• 
tırıma gelmişken ilave edeyim: 

Adresini verdiğim Londradakl 
mağazadan yazdığım kremi p,e • 
temezseniz aynı derecede ve bes• 
leyicilik itibarile belki de İngiliz 
kremine faik bir krem vardır. O 
kremi en büvük Fransız güzellilC 
müesseseleri kullanıyorlar. Bil • 
hassa Pariste (Palace Vendome)' 
daki madam V alentine mtiessese• 
sinde hep o kremi kullanılar. l~)' 

tık krem olarak daha hafif bit 
sekilde yapılmış Fransız kremini 
kullanabileceğinizi de söyledim 
değil mi? ... 

Simdi kremin üstüne ı.itreceği• 
niz Şeylerden bahsedeceğim. 

Biraz kuruduktan sonra üstüne 
podra sürmeliyiz. Podraların in
tihabı da renge ve tenin lıalineı 

Gece tuvaletinin iyice açık şek .. 
lini giyeceksiniz, gideceğiniz 
yer de fazla ziyalı büyükçe bir sa• 
lonsa, podradan evvel göz ka • 
paklarına ( ...... ) in (6) numara .. 
sından şakaklara doğru sıvanacak 
şartile sürmelidir. 

Altı numaralı siyahlıkla göz 
kapaklarınızı hazırladıktan sonra 
22 ve 23 numaralı podra ile yüzü• 
nüzü hazırlıyacaksınız. 

ince bir fırçayla podralan ta • 
biileştirmek üzere yüzünüzde da• 
ğıtmayı ihmal etmeyin ... 

Şimdi en esaslı yeşi hazırladıI< 
demektir. 

-Bitmedi-
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Maurls Löblart'dan : fa. 

Anneniz bana müracaat etmeden 
GUneş-Doğuşu: 6,21; B:ıaşı; 17,17 F • it ı d h ~ 

o::~~~; ~::jt•:.:~1:!: .~:~~: aşıst a ya a er gen~ 
evvel bu serveti idare edememişti .. Yatsı: ıs.49. ımsak: 4,41 ğ b dur 

Hava - derecel ha'.:'rct tazaml) 18 spor yapma a .. ec ur 
( asg:ırt) ı ~ derece. Bugun r8zgıı.r lodos. 

Madam Destol itiraz etti: 
- Rica ederim, dedi, kızımın 

söylemek istemediği bir şey ile 
onu borçlu tutmağa kalkışmnyı· 
mz. Yavrum Nelli - Roz, ne söy 
lediğinin f arkmda mısın? Diişüıı~ 
meden konu~uyorsun. 

- Ne için anne? 
Ayni madam: 
- Annenizin hakkı var Nelli

Roz, dedi, bu lcadar kat'iyyet ile 
taahhüt altına girmek fazla .• 

- Naııl? 
Nelli - Roz ıaıkın ıaşlan et· 

rafına bakınıyordu. Herkes gülü· 
yordu. Birdenbire anlndı ve kı· 
zardı. Bir taraftan münakaşa de· 
vam ediyordu. Fakat artık knbul 
edilmi9 olan piyangonun nasıl ter 
tip edileceği görüşülüyordu. 

Giderlerken Senya, Nelli -
Roz'u bir kenara çekti ve heye· 
canh heyecanlı: 

- Sini tebrik ederim, dedi, ya
mansın .. Bu yaptığını herkes ya
pamaz Nelli - Roz !. • Ne güzel 
söz ıöyledin. • Muvaffakıyetin· 
den emin ol. •• 

Nelli-Roz: 
- Yok canım, dedi, mülalağn 

ediyorsun. 
- Hiçte değil, bizim Frausa. 

Polonya mecmuasına verdiğin re
ıimlerle bir yazı göndereceğim. 

Nelli - Roz tekrar kızardı ve 
güldü. 

- Senya, rica ederim uslu 
dur, sonra piyangoya koy~cakla· 
rı büyük ikramiye olurum. 

- Neye olmasın, pek asri bir 
§ey olur. Ho§, merak etme, ismini 
yazmam. 

- Bir de bu eksikti, sakın ha .. 
- Ücret olarak mühim bir 

para göstereceğim, mesela beş 
milyon. 

- Çıldırdın mı? •• Haydi kim
seye bir §ey söylemiyeceğini va· 
det bakayım. 
"MAHVOLDUNUZ BANA VA
RINIZ .. ,, 

Madam Deıtol, kızını bekleme
den, heyeti idare salonundan çık· 
mıştı. 

Nelli - Roz, eve dönmek \ize· 
re otomobiline bindiği zaman el' 
an heyecanlı idi. Yolda biraz' !ia· 
kinle§~İ. V c_. annesinin, üç silah· 
,,~~1.arıle bnç oynadığı salona gir· 
<lıgı zaman da tamamen hafifle· 
miş ve neıeli idi. 

Madam Destol, içtimai ve bil
hassa Nelli - Roz'un düsünme
·den söylediği sözlerin uya~dırdı
ğı alakayı anlatıyordu. ihtiyat' üç 
ıilahşorlar gülüyorlal'dı. Dördün
cü olan, genç Justen Valne, gül
müyordu. Valne zayif, uzun boy
lu, gayet şık, kısa bıyıklı bir cıenç 
ti. Nelli - Roz'un, alay olsım di
ye Dartauyau İsmini verdiği Val· 
ne'nin saçlan hiç te bu roman kah 
ramanınınkine benzemiyordu. 

Madam Destol'ün sözlerini hid
detle dinlemişti. Nelli - Roz'u 
büyük bir ihtirasla seviyordu. O
nunla evlenmek istiyordu. Fakat 
"Kız reddediyordu. Niçin? Anla· 
mıyordu. Zengindi. Ona müref
feh bir hayat ya§atabilirdi. Hal
buki Nelli - Roz onunla eğleni
yor, onu kızdırıyor, o da, sesini 
çıkar&mıyordu. Maamafih, bir 
kaç gündür, biraz ümitvar gibi 
olmuştu .• Nelli - Roz içeri girin· 
ce annesi: 

- itte, dedi, geldin .. Demin
ki hadiseyi anlatıyordum .• 

- Aman, anne, hala mı bunu 
• dü§ünüyorsun? Ehemmiyetsiz bir 
şey .• 

- Ehemmiyetsiz evet. . . Çün· 
kü herkes bunu düşünmeden söy
lediğini anladı ... Düşün bir ker~, 
berşeye hazırım dedin, neye? 

Nelli - Roz güldü ve omuzla
rını silkti. 

söylediğini kabul ediyorum ••• Ne hava bulutlu olacıkur. - ' - .-
bilirim. . Ha. . Mesela bazı güzel * 
hanımların hayır itleri için müza- Toplantılar - Bugün, Türk tıp 
yedeye koydukları gibi bir öpü- talebe cemiyeti ~enelik kongresini Halk 
elik... 1. evinde yupaca" tır. 
-Hayır canım, sen herşeye ha·-;;:::=====:::=:;;;:;;;===:::;;;;

zırım demekle kendi kendini mli- Vakit: Abone şartlara: 
zayedeye koydun.. · 

Nelli - Roz tekrar omu:darım Dahilde ı~O 4~ 7~0 l~ 
silkti: 

Aylık 
Kuruş 

J:J 1 t 800 1450 2700 
- Rica ederim anne, artık bu c"l=a=rç::::;ı::e=-========== .. = 

meıeleyi dü,ünme... Şöylece söy- 1 lenmiş iki lakırdı. • • !!!n ,art arnımn 
Mad D t 1 b Resml Hosust am es o atım salladı: 

. - Ne biliyorsun, dedi, gazete· Sann 10 Kş. 12,50 Kş. 
1 d Sandmi 20 .. 25 ,. 

cı er uymuı olabilirler ve yazar· 
laraa ne yaparsın? KUçUk llln •artlaramız ı 

- Yok canım anneciğim .• Kim· ı 2 3 4 1·10 Defalık 
ıe bunu ciddiye almaz. 80 50 65 75 100 Kuruş 

- Öyle ümit edelim bari. , Ye· 
mekten e J bir parti daha yapa· 
lım .• 

Valne mtikalemeyi dinlemişti. 
Kaşları çatrktr. Madam Destol'ün 

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

R - 4 satın geÇen illnlann futa 
saun için 5 kuruş zammolunor 

son &özü üzerine kalktı. --------------
-:-Biraz baıım ağrıyor, dedi, 8 Q R S A 

benım yerime siz oynayın. 
Madam Destol onun yerine ge- ı ..... ----'!""""'8T-~-_....-~~"'r.ll 

çerken, Valne gidip Nelli - Roz' ll 
un yanına gitti: KamblYO 

- Biraz yan odaya gelir misi- 1 lngiliz lirası Kr. 
niz, dedi, sizinle görüşmek isti· .. T.L. mutabfll Dolar 

.. • Frank yorum. 
Nelli - Roz1 baktı, tereddüt .. "' ~;;. 

etti, sonra yan tarafta, .salon ka- .. orıhm• 
dar karma kantık bir odaya ıir- • ı.. rrant 
diler. • 

• 
[.eva 
FJorln - E, Valne, bu kadar chcr-- i· 

yelle &öyliyeceg .. in •ey nedir b~ .ı· l{uron 
:s , sıııng 

hm.. • • Peıeta 
Nelli - Roz güzel gözleri1e • • Mark 

ona bakıyordu: • zıotl 
- Nelli- Roz, bana böyle bak- .. " PcngO 

d. 2o Ley Kuruş 
mayınız, şaşırıyorum, ne ıyece· 1 Tilrlt lirası Dinar 
ğimi unutuyorum .. Hem bugün ga Çervoneç Kuru, 
yet ciddi konuşmaklığım lazım. 
Niçin bu delice, münasebetsiz tek Nukut 
lifi yaptınız? Oh .• Çok iyi biliyo· ı lsmlln (ln.:ııız.ı 
rum, kalbiniz saftır .•• Fakat, her ı ı>olar (Amerika) 

20 Frank [Fransız 
ne gaye için olursa olsun bit' öpü· 20 Liret [ltatyı 
cük bile satacağınızı düşünme· o Frank IDelçlka) 
niz ! ... Evet .. Bu sizin için ehem· o Drahmi [Yunan] 
miyelsiz bir çocukluktan ibaret, 20 Frank llsvlçreı 
f k . . B k" 20Leva Bulgarj 
a at benim ıcın. . en ı. · • Fl 1 [F - hk h l I 1 or n ·clenıcntJ Nelli - Roz, ka n a ara gü· ıoKuroo [Çekoslovak, 

lüp, elile ağzını kapatarak sözii· şıııng (Avusturya] J 

nü kesti: ı Pezcta !ispanya] 
- Dartauyau, dedi, biliyorum 1 RayşmıırklAlınınya) 

•1 l d" • d' ı Zloti !Lehistan 
evveı ce de söy e ınız 1• 1 Pengö ·Macarb;an 

Valne bu küçük eli aldı, Öptü o Ley [Romanya) 
ve adeta yalvarır gibi bir sesle: 20 Dinar (YogoslovyaJ 

- Hep gülüyorsunuz. N~l~i -. ı Çcvoneç Se\1·et 
Roz, beni hic sevmiyecek mısınız. 

Nelli - R~z, elini çekti ve: 
Altın I 
Mecidiye ~ Borsıı 
Bnnkonot \ harici - Benim jyi Valneciğim, dedi, 

sizi çok seviyorum, siz gayet iyi ~----... -------
br dostsunuz •. Yeni neıriya!J 

Milli mecmua dokuz yaşında - Evet, çok iyi bir dost. . F.a· 
kat, Nelli - Roz, bu bana yetış· 
mez .. Sizi seviyorum, ben .•. De• Milli mecmuanın ı 29 uncu sayısı ln· 
licesine ... Rica ederim, ist~ı,ham ıişar etmiştir. Milli mecmua bu sebeple 
ederim Nelli Roz, karım olnıağn dokuz yaşına girmiştir . .Muhtelif makale· 
razı olunuz. teri ihtl\'11 eden bu mecmuayı okuyucu-

Tekrar gülüyordu. lanmızıı tavsıye aderiz. Dokuz yaşına 

ısu.vor.Uuaellnlnln-ı•l4111•ra6eşlst spor te,kllltına mensapl~ 
· :i genç. geçen sene Jstan ulı gclmı~lqdJ ' 

ltalyan gazeteleri }"aşist ali bulunacak ve köylerdeki spo~ 
meclisinin neşrettiği yeni bir be· çocuklar asgari ayda bir ıef/,t 
yannameden bahsediyorlar. Buna tabipler ve idmancı mütahastıl" 
nazaran İtalya tebeasındann olan lar tarnfmdan muayene edile" 
on üç Y.a~ın~aki erkek. çocuklarla ceklcrdir. idman çağına geleli 
on sekızıncı yaşlarını ~~mal eden çocukları gizliyecek veya mua.f" 
kızlar, bulundukları koy, kasaba yen spor za l d ıeıiO" 
veya bir şehirde bir spor teşki- d 1 k mkan al rın ail ev . ı-

• • v b d ı en a ı oyaca o an a e reıs " 
)atına gırmege mec ur ur ar. . . 
Şehir ve kasabalardaki spor. teş: rı~den ihmallerinin derecesıoe 
kilfıtlarının hurusi birer tabıplerı gore cezalar alınacaktır. 

Fener bahçe l · açların& 
iştirak tmiyor ! 

F enerbab~e .. Beşiktaş maçı hakkında lstanbul mıntakasını11 
verdiği karar üzerine çıkan ihtilaf Fenerbahçenin lik maçlarındaO 

büsbütün çekil- r-• ~--
mesile neticeıe.. -~--
necek gibi gô· 
rünmektedir. 

- Peki ama, dedi, ben evlen· basan Milll mecmuayı tebrik ederiz. 
~ek is~e!11~Y?~m ki Y.alne, ~ldu· ııııı 111111 uıııııınıııuuıuııııııııı11111111ıııınınııuuııoııınnnııuuunmı 
gum gı~ı .ıyıyım .. Nıçın baglan· 

1 

Çünkü mınta• 
kanın kararını 

haksız bulan F e· 
nerbahçe bugün 
Taksim stadyu· 
munda Anadolu 
tle yapacağı ma .. 

ma mı ıstıyorsunuz? ı Bilmece _ 
- Evet, bir cok kızlar için İz· 

d_ivaç bir nevi kurtuluştur. Fakat Dokuz harfli bir 
sız .. Bu vazife ve doğruluk hisle· h J i 
rinizle, evlenirken bir mecburiyet ayvan sm 
altına giriyorsunuz. Fakat. . h, saf, ra, men, vl, ca, tat, 

- Fakat ben ancak sevdiğim or, hır, pi, ma, or, am, ha, in, 
kimse ile evleneceğim ve •• , du, ka, re. 

- •. Ve beni sevmiyorsunuz. . Yukarki heceleri aşadaki tarif 
Sevmekte istemiyorsunuz? üzere ikiş~r ikişer yanyana ge-

- itiraf edeyim ki dostum, diı· tirirseniz dokuz kelime bulursu· 
şünmüyorum bile. nuz. Bunlarm sıra ile baş harf-

- Halbuki ben sizi ne kadar 
seviyorum. Sizi mes'ut ederdim. )erini toplayınız aradığımz isim 
Evet .. Serbestinizi ne kadar sev- meydana çıkar. 
diğinizi bilirim. Fakat ben size 1 - Giyilir. 2 - Merhamet. 
hiç mani olmam. Derslerinize, 3 - Harcanır. 4 - Memleketi 
tetkikatmıza devam edebilirsiniz. muhafaza eder. S-Tahta kuru· 

çı da oynama• 
mağa karar ver .. 
miş Kadıköyfin .. t 

deki kendi Bt• ' 

hasında ayrı maç Atlnıdı Enosls • Aris maçındın bir gt5r0n0f 
lar tertip etmiıtir. Fencrbabçe dedilecektir. Bundan maada S~ 
'birinci takımı bugün, izmire gi- pahi ocağı tarafından tertip ed1" 

decek olan •Pera,, takımile bir len eski müsabakalar da vardır• 
maç yapacaktır. Rum takımı, Atina maçlar1 
izmirdeki maçlan için burada Atinada da Yunan takımları 
ciddi bir imtihan geçirmiş ola- arasında maçlar devam etmek'"' 
caktır. tedir. Yunan kupası maçı çok 

Diğer mUsabakalar hararetli olmuş ve Enonis takıoı• 
üçe karşı 5 sayı ile Aris takımı" 
nı yenmiştir. Aris takımı maliirO 
olduğu üzre geçen sene IstanbU" 
la gelmiş ve Galatasaray tara" 

- Ne bileyim, ben .. Öyle söy-
ledim itte.. Evet, düşünmeden! 

Size maddi cihetten de yardım c- sunun arkada••· 6 - Çok ağaç• 
debilirim .• Biliyorsunuz ki zengi- hk. 7 - Acı deQil. 8 - Bir ak· 
nim. raba. 9 - Bir renk. 

(Bitmedi) 

Taksim stadında lik maçlarına 
devam edılecek ve yukarıda yaz· 
dığımız vaziyet mucibince ağlebi 
ihtimal Anadolu takımı Fener
bahçeye kaııı hükmen galip ad· 

fındnn mühim bir farkla mat 
lüp edilmişti. 
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Herkes sulhten batisecliyor Alın 
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........ hah oldu, arabalar yola çıktı, aç 
dört aaatlik bir yoldan aonra •• 

size harp istiyen bir adam 1 
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Dünükü Ke~idede kazanan Nu111aralar 
biletlerlıı Beyazıtta Yeni ikbal kişesi listemizin gösterdii!i ikramiyeleri 

ibrazında derhal tediye edecektir 

Türk N 1 Türk 'i N 1 fürk 1 N ürk No. ürk 
No. f ür jTürk No. Türk N 1 Türk N ürk 

lirası lirası lirası No. lirası lirası o. r o. r o. r o. r o. 
ırası ırası ırası ırası ı 

211 60 519j 60 987 1000 421 780 60 733 60 l'J2 60 672 125 573 10000 715 60 447 ôOl 299 843l 60 

581 ~~ 574 200 8063 60 43CJ 890 60 746 1000 225 125 698 l l5 875 1000 757 60 032 200 307 877 60 
73 804 60 147 60 574 923 60 750 60 235 20(' 758 1000 921 1 2fı 777 125 645 125 389 900 125 

859 60 169 l 000 6'20 60 928 60 949 60 248 ôC 848 1000 024 60 833 60 808 125 631 041 200 851 
1641 871 60 232 60 801 6016017 125 20287 60 287 9'36 12rı 963 125 834 60 810 60 755 995 125 
190 125 885 60 329 60 814 125 96 60 294 60 38'3 6( Q(>) 12'> ~2065 125 992 1 :25 979 60 778 60 996 60 
230 6~ 4035, 125 388 125 816 00 

1 60 577 12"' ~ 8 0 ·10 60 200 125 993 125 983 1000 803 6047131 200 376 60 297• 
353 200 58 125 462 l 25 13089 1000 369 60 379 60 609 6( 60 60 220 60 36018 60l0140 200 878 00 410 125 
363 12 145 125 893 60 166 2000 463 60 435 60 623 60 121 125 241 1000 62 125 170 öO 923 60 / 459 125 
483 6 203 60 9253 60 256 125 478 125 454 60 725 178 1000 3lQ 12s' 341 60 180 60 948 60 4701 

60 
545 60 286 125 287 60 344 60 511 60 51 1 1000 170 246 60 330 60 342 2000 344 60 978 125 483 60 
574 60 322 60 304 60 449 1000 520 125 784 60 013 272 125 385 200 382 60 3QO 1000 44020 1000 511 60 
684 60 356 1000 315 60 578 125 556 60 750 60 971 12r; 347 125 462 125 386 60 476 60 144 60 528, 125 
704 125 418 60 321 125 630 60 55S 60 807 125 24029 6(' 618 60 522 60 516 1000 571 60 245 125 5591 1000 
810 60 510 125 327 60 740 125 620 601 948 200 33 200 «)()8 60 662 125 580 60 596 125 2891 125 706 60 
028 125 518 1000 389 60 750 1000 988 200 987 60 182 6(' 714 60 771 60 582 60 610 60 314 60 742 60 
931 60 553 öO 503 60 804 60 17037 60 21009 125 472 60 SOC) 125 8001 60 618 125 707 1000 416 60 843 60 
948 60 554 60 716 60 663 60 95 601 24 60 497 6C 872 125 828 60 664 200 711 60 445 ôO 852 60 
985 1000: 559 125 773 200 926 60 126 125 102 60 521 60 29331 60 914 601 695 60 853 125 537 60 858 60 

1044 60. 634 60 835 3000: 928 60 250 125 ısı 1 60 651 6C 35() 60 955 60 712 1000 869 60 562 60 48206 200 
194 125 668 1000 858 1000 975 60 297 60 164 60 737 125 3691 60 OQ5 2ooj 335 60 41009 125 668 60 209 60 
51J 60 751 60 879 125 14047 200 380 60 276 200 801 60 371 12513071 (i(l 751 60 137 60 i07 60 22sl 60 
589 60 780 60 892 125 54 60 447 60 450 125 8561 125 4181 125 73 200 36768~ 60 140 60 727 

~~ 
277 125 

601 1000 853 1000 10011 60 ı 11 60 511 60 457 1 ooo 972 60 4371 60 194 125 810 200 253 200 803 2951 60 
618 125 854 200 237 60 146 200 522 60 470 60 25002 125 640 60 3611 60 978 60 2691 125 804 125 342 125 
748 60 938 60 257 60 186 60 559 60 495 60 43 60 697 60 497 60 37019 1090 293 125 870 60 351 12~ 
772 60 940 60 394 1000 218 60 567 125 579 60 158 60 750 60 515 60 71 60 3891 60 882 125 446 60 
825 125 5172 125 413 60 307 60 830 125ı 600 60 230 IOO 790 60 773 60 102 125 773 125 893 125 469 60 
878 60 193 60 476 60 377 125 876 60 609 60 260 60 857 125 867 ()0 135 125 880 60 965 482 60 
906 60 295 125 484 60 390 60 949: 60 772 200 368 60 8901 125 895 60 258 60 9471 60 967 542 125 
958 12~ 751 60 533 60 514 200 961 60 781 60 5561 60 8% 60 Q95 60 348 60 953 60 45105 568 ıoooj 
905 60 7571 00 819 60 574 1000 964 200 903 60 564 60 951 60 3671 60 064 60 178 5851 O<>,I 
9Q7 60 790 60 853 125 617 60 1s102 60 941 60 608 60 30009 60 96 60 396 125 42 t 62 60 218 621 125, 

2084 125 729 200 945 60 650 60 381 60 22078 125 648 60 12 

60 '340711 

125 1751 601 435 60 311 60 243 6851 60 
99 200 855 125 961 125 654 125 403 60 89 125 2601s 60 134 60 196 60 533 ôO 433 60 310 6991 60 

106 125 970 60 987 60 696 60 453 125 106 60 171 60 278 1000 2361 60 714 60 4371 6011 542 881 60 
121 60 6tt9 1000

1 11122 125' 714 1000 463 125 252 60 240 60 3 ı 51 60 424 125 803 60 505 60 756 60 93·tı 60,ı 
157 60 150 60 161 200 773 125 722 60 264 60 329 60 486 200 4841 6038074 60 540 200 8731 60 490021 60 
280 60 159 125 258 125 729 200 804 60 294 60 370 60 600 00 636 1000 124 60 547 60 902 60 48 60 
303 60 501 60 357 60 804 60 834 125 360 60 394 60 606 60 696 60 247 125 507 60 460231 200 63 125~ 
370 60 541 60 446 125 807 125 835 60 414 60 5ı11 60 845 125 714 125 357 601 658 125 194 60 75 60 
417 60 652 125 452 60 836 125 19022 200 483l 125 530 125 350 60 715 60 40\ 60 679 125 2241 10001 90 60 
478 

60J 
672 200 577 60 15033 60 58 60 535 60 542 200 864 125 870 200 4'31 125 737 200 264 60 95 ôOı 

480 60 677 60 653 60 97 60 76 60 538 60 Ô28 60 892 60 ()21 60 5761 60 ~ 755 125 2651 60 105 60 
553 60 715 60 743 60 163 60 96 60 553 60 633 60 956 125 35043 60 6351 60 835 60 ·316 125 120 125~ 
658 125 i49 60 917 60 234 125 128 60 556 12~ 710 60 31073 60 235 60 6561 125- 8401 125 447 . 60 130 60 
702 ôO 756 60 959 60 284 60 225 125 596 125 739 60 97 60 253 ôO 683 60 43027 125 539 125 131 60 

821 60 809 60 972 60 2Q3 60 267 5Q7 ı 5000 964 60 156 60 260 1000 868 60 56 200 547 60 277 125 
896 60 71Q4 60 12078 60 306 1000 19281 fı50 125 974 125 225 200 276 1000 068 125 62 60 536 60 340 601 
919 125 396 60 114 60 337 1000 388 n6 100027134 125 266 60 330 125 993 125 72 200 614 60 351 60 
989 60 421 125 161 60 344 60 498 752 60 t36 1 2 ı; 272 60 350, 1000130124 1000 1771 60 627 60

1 

362 200, 
3334 1251 480 60 206 1000 509 125 528 60 988 60 157 60 300 60 385 60 l 2Q 200 1991 3000 60 420 60 

369 1000 560 60 237 200 65() 60 593 60 23055 200 412 601 3Qi 60 531 60 160 200 215 60 
6301 
727 125 5'38 66 

376 60 875 60 325 125 744 60 611 60 
393 125 921 60 381 125 758 60 651 60 
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Ist. Liman Şirketinden 
Şirketimizin Eminönü ıevk merkezi liğvedildiğinden işi 

olan tlicearlann Keresteciler veya Yağkapanı sevk merkez-
lerine müracaatlan lüzumu ilin olunur. -

ıwmım Umumi Müdürlük llll lllITTlllll1l@V 

Butalanm her ıiin aaat 8,30 • ı:: 
te 13 • 20 kadar kabul Te her sab 
.. t on ü~ten itibuen meccanen diş 
~r ,.. tedni eder. 

Muayenehane: Kadıköy .Mısırlı 
etla Yaft'Z Titrk sokak No. g 

8.Zt..altm~ ikinci ıulh mehkeene
.ıntlen: 

liri ytiz elli altr Ura yetmiş beş ku

rtlan ta.haili hakkında İstanbul der. 
tndarlıfmm Ortaköyde FJJJtıkh ma

ı..ıt..mde 28 numarada tüf ekçi Aziz 
.r..ıiatn hant.ınde Mehmet Nadir 

.,_.I mahdamu Hikmet efendi aley. 
llllle lame edilen 931 - 450 dava il -
..._ mlddeaaleyhe gönderilen da
fttlle lrimataAhmm meçhul olması 
Jluehile billtebHf iade kılındığından 

bir ay müddetle illnen tebligat icra-

8111& karar verilmiş ve muhakemesi 

1' - 12 - 931 tarihine müsadlf pa -

u.riel:t günil saat 13,50 tayin kılınmış 

ohllkla vakti meikGrda mahkemede 

W..t içatı vücut etmediği veya mu

~ bfr Tf'kil gönderme-diği tak -
dh"th gıyaben muhılkemeye devam o
l t ı 'tir Ub. olan ur. 

ÜBküdarda lstanbul altır..cı icra 
dairesinden: 

l\f uhammine( 6,000) lira kıymet 
takdir edilen lstanbulda Baht;ckapıda 
Şeyh Mehmet ee,·Jıini mahalle inin 
Zahireci sokağında. atik r, cedit 7 - !l 
numaralı üstündrodalan havi dü!i -
kimn nısıf hl c;csi. 

17 - 12 - 931 tarihine rnüsadif 
perşembe günü öileden sonra sai!t 
14 ten 16 ya kadar. Satış peşindir. 

Satış şartnamesi: 22 - 11 - 931 
tarihinde divanhaneye talik edilecek
tir. Birinfi arttırma dır. Arthrntı) a 
iştirak edenlerin yüzcle y<:di bucuk te
minat akçesi vermeleri Jaz1mdır. 

Mezkür nısıf hl~e 2001) lira muka
bilinde birinci derecede ipot~k~iı· . 
Hnkhm tapu sicilJerile sabi1 olmıyan 
ipotek alacaklılarla diıfor nlft.ka.dara • 
nın ,·e irtifk hakkı sahiplerinin bu 
haklan Ye hususile faiz ,.c mas;af a 
dair olan iddia1annr ilan tarihinden 
itibaren nihayet yirmi gün içinde ' 'e 
c' rakt mUsbitclcrilc lılldirmelcri Ja. 
zımdır. Akc;i halde haklan tapu si
cillile ı:ahit olmıynnlar satıs bedeli· 
nin payla~masından hariç kalırlar. 

Alakadarların icra 'c iflas knmı
nunun 119 uncu maddesine g(ire te'
fiki hareket etmeleri icap eder. 

Daha fazla malümnt nlmnk isti • 
yenlerin gaı - 271 do~J'a num:ırac;ım 
mUsta.c,hihen daire) c müracaat etme· 
!eri. ilin olunur. (2005). 

58 60 449 601 456 60 5651 125 171 125 2191 60 767 1000 642 125 
135 125 27549 60 563 60 6721 125 441 60 269, 60 815 60 646 60 

IRlanhul asliye birinci hukuk malı· ::m:::::::ı::::ır.:r.::::::=:::-.. -· .... o::aftll' 

l•emrttinden: S EY Ri SEFA i N U Sadık Zade Bira" 
Fatihte Hoca Ha~rettin mahal1esi r.. i,1! derler vapurları 
miri Bu hart c.-ıddesinde kain olup bir Merkez accntası: Galata köpru başı B. 2362 • 

Şuhc A. Sirkeci l\1uhıırdar zade han 2. 2740 

1
:: I( d • 

tarafı Hafız Jsmet ,.e Ahmet efendi- ! ara en I Z 
Jerc ferağ olunan Ye bir tarafı ka.c;ap IZMiR SUr'at Postası ; 
Hacı Osman menzli ,.e bir tarafı uh· ( GÜLCEMAL) 15 Teşri- Ü POSTASI 
d<'lerinde ipka olunan arsa "l'e tarafı O ff s ı 
rahii tarikiam ile mahdut 23 mükcr - nlaistaanriıhtpımazıanrda!~'3 da Ga- l!lı:: adıkza:Je 
rer emlak numaarh yüzti dort metre U 
92 ~antim '\"e sathı :;9 metre T!rnrah· BOZCAADA POSTASI !i Vapuru 13 c · 
haı 2:i de imetrc murabbaı Ye sünnet· (Ereğli) 15 Teşrinisani pa- 1.1. Teşrinisani am 
çi Bacı Hüse};n efendive siinnet~i 17 d ·a _ zar e ı are rıhtımmdan :: 
Ahmet efendi uhdelerinde hcn·e<;hı kalkarlar. ii günü aktamı saat 17 de Sir 
miinaserc lıeher metresi dört lira itiha·. u tJ 
·ı . 1 anımı"nesı·ı-= : • ııi keci rıhtımından hareke e 

rı e mecmuu kıymetı mu ı ' - b 
. lstaızbul asli11c mn/ıkenıctfi Ü'"üncü 1:1' (Zonguldak, Samsun ve Tra "' 

17:i lira 56 kunıc: kı.vmeti muhnrnını - , l • d • ııu •uk dairesinden: ii ıon) a azimet ve avdet e e· 
neli bir kıt'a aı'c'. anın sünne~ri Hacı S d '·- f i' "' ); ua a tı1.:Y tara ından Ir:ıstamonu- İ cektir. . 
11 üseyin efendiye ait nısıf hissesi a· da Saraçlar mahallesinde Pirici mah- : ... ._ ................................... - ............... . 

çık arttırma surctile 17 - 12 - 9~1 dunıu Mustafa efindi kerimeı;i Aliye J! s k 
pcrşemlıe günü saat 15 te lstanbul h:ınım ah\) hine il .. ame olunan boşan-~.~: a arya 
nıahkrmei asli~;csi birinci hukuk cia - ma daYa!';tnın tahkikatı 29 -- 12 - • 

9:n salı günii saat 14 e talik kılınmış i·ı Vapuru 15 p a i~sj iflas odaşında satışı icra edile- d w d az ol u~un an ycvm Ye vakti mezkurda •• Teşrinisani 
cektir. Taliplerin yüzde on pey ak - mahkemeye gelmc5ı lüzumu halen r: 
çe i vermeleri lfızımdır. F:ızla rn:ıl(ı- i ,ametga!ıı mC'çhul hıı1unan mumai . İ!11 günü akşamı 17 de Sirkeci 
mat nlmak istiycnlerin tarihi fütndan Jeyha Aliye 'hanıma ilanen tebliğ olu- I! 
itibaren arttırma şeraitini görmek is· nur. (2007) Ü rıhhmandan hareketle (Zon-
tiyenlerin mahkemeye müı·ncaatlcri ------------ :ı guldak, lnebolu, Ayancık, 
tür.umu ilan, olunur. /stanbul malrkcmci '13li!Je birinô ii Samsun, Ordu, Giresun, 
- - - ---------

lstanbul üçiincü icrn mcnıurluğurı
darı: 

Bir horfun temini istifası icin mah
cuz Ye paraya <:cnilmesi mul,arreı 

fotoğrafa ait ec7.a Ye lernzımat 18 -

11 - 931 çarşamba günü Eaat 1!! den 

1~ e kadar A~nıa altında Yaldız ha
nında fotoğraf alatı tüccariye mai'.:a· 

zasında ı::atılacaktrr. Taliplerin m:ı

hallinde bulunacak mcıuuruna müra
caatıeri illn olunur. 

ticaret dafresindcn: g Trabzon, ve Rize ye) azimet 
Galata ithalat gümrüğü Rıhtım il ve avdetle aynı iskelelerle 

nntreposunda mevcut olup mahkeme- n Görele ve Ünyeye uğrı .. 
fe satılmasına karar verilen Uı: san. İİ yarak avdet edecektir. 
dık sun'i ipeğin icra kılınan ":lrftırma 
neticesinde bedeli haddi lı\yikında Ü Fazla tafsilat için Sirkecide 
görülmemiş ve ikinci arttırmanm 1$ H Meymenet Hanı altında aceır 
- 11 - 931 tarihine müsadif çnrşnm- :i tetiğine müracaat. Tel. 221.34 
ha günii saat 10 dan 11 e kadnr icrası !!::::::::::ıı:::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::s: 
mukarrer bulunmuş olduğundan ta -
l"p olanlann ~e\"ın 'c ukti nıezl,ürda 
Rıhtım ant re posunda hazır bulunma
ları ilan olunur. 

UskUdar Hile slnemasınd• 
(HalAskAr \"atanı Mümcssıli: üuğl-' 

Fairbanlis illHtcn Yıldırım Ekspret. 



1ürk 

Zerinin en 

büyiik vazil esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

O halde derhal 

Muktesit 

Yetiştirmek~ 

zı raat 
Bankasından 

BiR nunıı 

Zonguldak vilayeti nafıa 
başmühendisliğinden: 

Bartın • Çaycuma yolunun O + 000 - 7 + 300 kilometreleri 
~tasında mevcut tesviye üzerinde 7300 metre tulünde yeni §OSe 
11lfası 3-11-931 tarihinden itibaren 2~ -11 - 931 tarihine mUsadif 
l>azartesi günU saat 15 te ihale edilmek üzere 21 gün müddetle 
~ahidi lnyasii fiatla kapalı zarf olarak münakasaya konulmuştur. 

Şoseye muktezi taş yol kenarında ihzar ve kısmen de kırıl
llltşhr. inşasma talip olanların şeraitini ve evrakı fenniyesini 
~iSrmek üzere Zonguldak Nafıa Başmühendisliğine ve münakasaya 
lftirak için de Başmühendislikçe musaddak ehliyeti fenniye vesi· 
kalan ve muhammen bedeli keşfinin % 7,5 nisbetinde 1486 
liralık teminatı muvakkate akçesile birlikte mezkur günde muay
)en saatte vilayet daimi encümeninde isbah vücut etmeleri ilan 
~ur. (3719) 

Silindir mubayaası hakkında 
Nafıa Vekaletinden: 
20 Adedi sekiz, 20 adedi on iki ve 10 adedi on beş tonluk 

~ili Jadet mazotla müteharrik silindirin -teslim ve bedelinin tedi
Yesi şartları münakasa şartnamesinde gösterildiği iizre mubaya
ası takarrür elmiş olduğundan kapalı zarfta ve 1 Teşrinisani 931 
tarihinden 2 ikinci Kanun 932 tarihine kadar münakasaya vaze
dilmiştir. Taliplerin münakasa şartnamesile mukavele müsveddesi 
~e fenni şartnameyi almak üzre Ankarada yollar umum müdür 
lGğüne ve lstanbulda Nafia baş mühendisliğine müracaat eylemeleri 
~e mbnakasaya iştirak için teklifatm münakasa, müzayede ve 
1halat kanununda gösterilen eşkal dairesinde hazırlanmış olduğu 
halde 2 ikinci Kanun 932 Cumartesi günü saat 15 ten evvel Na
fıa vekaleti müsteşarlık makamında müteşekkil münakasa komis
Yonuna tevdi edilmiş olması ve mukabilinde makbuz alınması lü-
tumu ilin olunur. (3612) 

.Mühendis Şevki Beyin 

Fizik Kanun ve dUaturlerı 
Fiatı 40 kuruştur. Ankara caddesi 

Remzi, Be)aZıt lnkıldp ldt:ıph:ınelcri. (1131 

MUrebbiye 
Genç bir Alman muallime burada ve 

taşrada evlerde alafranga yemek ve dikiş 
yapmak, Fransızca ve Almanca dersi ver
mek ve mürebbiyelik yapmak arzusun· 
dadır. lstiycnlerin idare memurumuz Ah· 
met beye müracaatlan. (1967) 

Hizmetçi istiyoruz - iki kadın 
hizmetçi istiyoruz. Saııç 9. 1~ :ırasında 
fstanbul B:ıbçeknpı dördüncü Yakıfhan 
asmakat 29 numaraya mürııcant. (1983) 

Emllk satın ahrız - iskeleye, 
şümendüfere, tr:ımvaya, otöbüsc yakın 

olanlar tercih edilir. Saat 9. 12 arasında 
müracaat. (1913) 

Isuınbul Bahçeknpı dördüncü 
Vakıfban asmakat 29 

Gayri mUbadll bonoları -
Almak yahut satmak için sut 9 • 12 
arasında müracut. (1983) 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
ısmakat 29 

Parakazandırıyoruz - Tstntıbul 
aşra vildyctlerinde, k:ıznlard:ı memur yahut 
erkek işçi istiyoruz. işinize, vazifenize 
halel gclmiyeeektir. içine 6 kuruşluk pul 
koyup mektupln sorunuz. (1983) 

Istanbut postanesinde 400 

Para - Dükkftncı esnaf haftalık tak· 
sitle kefaletle 50 lirasa kadar para ala
bilirler, fazla almak için ı 5 liradan ziyade 
varidan olan eınlıı.k terhin edilirse senelik 
faiz komisyon yüzde 12 dir. Saat 9 · l 2 
arasında müracaat. (19831 

lstasbul dördüncü Vakıfban 
asm:ık:ıı 29 

Sabhk hane 
lleykozda Şahinkayada 133 arşın 

arazi üzerinde mebni iıı numaralı dört 
odall bir hane ı;;atılıktrı. Sirketi Hay. 
riye idaresi ikapıeısı Lütfi efendiye 
mürncaatleıi. (1995) 

ın ,, ı ~~ rn 
Kiralık kagir hane 

Fatihte, Hafızpaşa caddesinde 
Mehmet Fuat eczanesi fevkında 
69 numaralı altı oda, iki sofalı 
iki halalı, r.ıuşanıba döşeli, mut
faklı, bahçeli terkos ve elektrik 
tesisatlı hane kısınen veya tama· 
men kiralıktır. Taliplerin deru
nundakilere müracaatları. 

TUrk anonim elektrik şirke· 
tinden: 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel Şirketlerj ile İstanbul l'e }{a. 

<hköy havagazı Şirketleri n tesi atı 
elektrikiye ~irketi, elyevm \'e olduk· 
ça uzun biı müddet için münhal hiç 
bir memuriyetleri bulunmadığı ilfin 
\'C hiç bir netice verihniyer.ek olan 
hizmet talebi ıdcıt sarfı na1.ar olun • 
masınr bilhassa :rica ederler. 

Ilinnenniry!l mii tedilere aJfllrndar 
olan hayırhah zevattnn gelen ta,·si. 
yename ve te cbbiisleı- hakkmda dahi 
keyfiyet aynıdır. 

lıtanhul altıncı noterliğinden: 
lstanhuldn Şehremininde Mevle\'i· 

1 

. . 
TRAJ\IV AY ŞiRKETi 

lstanbul Tramvay Şirketi Evkat Terifesi 
1931 senesi Te~rlnisaninin 22 ınci gi.ıniınden itt n 

ilanı ahire kadar muteberdir 

No Hudut 

ıo Sislı • Tünel 

1 J Kurtuluş-Hınel 

12 fi:ırbfye- Fatih 

14 Mııçkıı-Tünel 

15 Takqm-Sirkeci 

16 Maçka· Beyazıt 

18 Taksım.fatih 

19 Kurtuluş-Beyazıtl 

22 Tiehelr -Eminönü 

23 Ortakl5y-A k~uay 

' 34 Bcşlktaş·Fatlh 

1 -
s2 Tot'karıı·Slr\:ecl 

SJ Y cdlkule-Slrkccl 

87 Edlrnebpı-~lrlctcl 

Birincı Son 
Hareket F:ıs1Ja 1-lareket Hareket 

~ışlıJe ı - Tünele 3,6,9 6.JO 24,10 
l uneld n • ~i~lı) e G,::i5 24,33 

1( urtulııştaıı • Tünele 30 
21, .. 3,30 

Tüneljeıı - l(urtulu~ ı 21, o 4,00 

tlarbıyedt'n • ratı ıe 5, 1 ı 
6, 1,02 

fatıhten- l laiblveye 6 _{ ı.oo 

l\l:ıçkndan-Ttincle 30 20 3 ~::\,30 

Tuncldcn l\laçka)4 _ı,oo 2 .oo 
1 aksim 'cn-Sırkecive 4'5 7.10 _o,os 
Sirlieciden • Taksime 7 7.~ s 20,30 

~ \açt.:ada n·Beyaııta 6.8 640 22,20 
Beyazıtıaıı-M::ıçkaya 14 6J.~ 21,30 

Taksimden-Fatihe 
ıs 30 

7,30 18,30 
Fatihten - Taksime 8, 1 (ı 19,16 

Kurtul uştan-Beyazıta 6, 11 Cı.40 21,10 

Beyazıttnn-Kurtuluş11 15 7,30 22,00 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 

Beşiktaştan-Eminönüne 6,26 
Bebekten-Eminörıüne 8.16 6,30 21,59 
Eminönünden- Bebeğe 45 6,45 ~2.42 

Bebekten Karakö} e 22,25 
Karaköy<len Bebeğe 23,10 
Bebekten-B.Taşa 2,05 

Ortaköyden·Aksar:ıya l0, 16 6,06 
Aksaraydan-Ort:ıköye 20 6.4S 

Beşiktaştan- fatihe 7.1 l 7,00 
fatihten- Beşiktaşa 15 7,46 

Aksaraydan-Topkapıya 6, J 2 

20,44 
21,39 

20.~o 
21,16 

Topka.pıdan-Sirkeciye 6,10 6 .. 3 22,10 
Sirkeciden-Topkapıya 20 7,09 22,46 
Topkapıdnn • Be) azıta 60 1,00 
Beyazıttan • Topk:ıpı) a I ,45 
Topkııpıdan·Aksarn) :ı 2,05 

Aksaraydan-Yedikuleye 6 OR 
YedikuleC.:en-Siı k.ciye 6, ı 6,. J 22, 14 
Sirkeciden-Vedikuleye ~O 7 13 
Yedikuleden-Bey:ı;ı,ıta GO 2400 
Bey:ızıttnn· Y edikulc,·e tı 4,JO 
Yedikuleden·Aksarn} :ı 

Aksarayd:ın-Edirnekapıya G.04 
Edirnekapıtian-Sirkeciye 7 6,30 22, 20 
Sirkeciden-Edimekapıya 14 7.03 22,55 
Edirnekaoıdan· lle\ nzıta 24 24,00 1.00 
Uey:ızman Edirnckapı)a 60 24,30 1,45 
Edimekapıdnn-Akc:ıra't :ı 2..05 

Ali deniz ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Elbise ve kereste münakasası 
Sekiz kalem elbise ve 82 metre mik'abı muhtelifülcins 

kereste 29-11-931 tarihine müsadif pazar günü saat 13 buçukta 

ihaleleri icra edilmek üzere münakasai aleniyye vazoelunmuştur. 

Taliplerin şartnameleri görmek üzere Ortaköy caddesinde mektep 

müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin Fındıklıda Yük· 
sek mektepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvak

kate makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevm ve saati 
mezkiirda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müraca· 
atleri (3678) 

hane cadd<! inde 82 - 81 numaralı N f k A ı ı ı 
fabril\a ahibi Mehmet bey o~lu (Ça. a ıa ve a eti yo ar Uffi Üffi 
kır zade li bey) dairemde resen 
tanzim ettirdiği ;, - 'l'. sani - 1931 d 1 d 
tarihli \C 14112 numara)ı enet mucİ· m Ü ir igV in en: 
hince Jstanbulda Sirkecide Nur ha -
mnda Hilmi Naili beyden miibayaa Mübayaa edileceği ilan edilmiş ve edilmekte olan 50 adet 
ettiği bir adet dokuma tezgahı Ye Şu· yol silindirinin münakasa günü 2 Ka. sani 932 tarihi yerine, 
vnyter fabrikasın elan müba) aa etti • J 10 K 932 
ği bir adet 24 gözlü masura makinesi münaka!a evrakında yapılan tadilat dolayısi c, a. sani 
''C Uoti fahri.kasından mübayrıa ettiği pazar günü olarak tesbit edilmiştir. 
600 maknralık çağıllık makineleri be- Mukavele müsveddesile münakasa şartnamesi tadil edilmiş 
dcJlerini kamilen tediye edinriye k~ k d 
dar mezkur makineler iizerinde ba.> i- olduğundan şimdiye kadar almış olanlar da tekrar An ara a 
lerin hakkı mülki.> eti tamamen yollar kalemine, lstanbulda Nafıa bnşmühendisliğine müracaatla 
baki ,.e mahfuz kaldığını l>a· .. münakasa şartnamesi ve mukavele müsveddesinin tadil edilmiş 
bul \C imza e.> lemi olup eş • nüshalarından almaları ve evvelce alınan münaka"a evrakından 
ha ı snJise,>e kar ı dahi hiiküm d 3767) 
ifade eclehilme i i~in kQ fi)·ctin hir _ bu ikisinin hükmü kalma ığı ilan olunur. ( 

~:~~a~:.ı>lı~~ 1:::~u~~~n~;ı:~~l~~I~;~; ınn ~uru~ YU .. lU.. ı·ıe ~ue l .. 0U.. tık 
talep ke.> fiyet (\ ilfıyet ve Yakıt) g11· uu 1\ V n 'J J 
zetclerlle nesir ve ilfm olunur. lstanbulda Çakmakçılar Snndalyacıl:ırda kuş tuyu fabrıknsı l iızilc e 12, l ü lt. 

12 T. sani rn:n ~organ 15, yağlı boya )a~uk 5 liray:ı. kuş tuyunun kilo u 100 ruştan ba:,lar. 
lstanbul altıncı nott'.'rl Ku~ tüyü kumaşl:ınn her rengi \ardır. Ucuz s tılır TeL .! 3027 

Galip Bingöl 
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Alpullu Şeker Fabrikası 
Bu sene 

Kes1n.e ek eri 
imaline muvaffak olmuştur. 

Bu şeker Avrupanın piyaskmızdaki kesme şekerlerine tamamile 
muadil olduğu halde fiatı Avrupanınkinden okkası yüz para 

ehvendır. Muhterem halkımız Alpullu kesme şekerlerini 
her yerde arayabilirler. 

Hariciye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

100 Ton Kok kömürü Vakalet için 
40 ,, ,. ,, Misafirini Ecnebiye Köşkü için 

2000 Okka mangal kömürü ,, ,, ,, ,, 
7000 ,, kırılmış odun " ,, ,, ,, 
Vekalet ve Misaf:rini Ecnebiye Köşkii iç:n mübayaa edilecek 

miktarları yazılı mahrukat için 2- 11 - 931 tarihinde kapalı zarfla 
münakasada teklif edilen fiat baddi layıkında görülmediğinden bu 
kerre 7 Kanunuevvel. 931 pazartesi günü saat 15 de pazarhkla 
ihale edilecektir. Teminatı muvakkatesi 450 liradır. Şartname Ha
riciye Vekaleti Levazım ve İstanbul Ankara caddesinde Hazinei 
Evrak Müdürlüğünde'l alınabilir. ( 3816) 

Jandarma Satın alma komis 
yonu riyasetinden: 

7600 metre haki pamuklu bezin kapalı zarfla yapııau müna
kosasında fiat haddi layık görülmediğinden münakasa bir hafta 
temdit edilmiştir. Taliplerin her gün ve münakasaya iştirak için 
de 16 - 11 - 931 pazartesi saat on beşe l<adar Gedikpaşada 
Komisyona müracaatları. (3815) 

:-----..:___;:__~~--~~~~--~----::--

Dar ü fünun Hukuk Fakültesi 
Katibi ~mumil"ğinden: 

Hukuk Fakültesi Doktora tedrisatına 7 T. sani 931 
tarihinden itiba ren başladığı alakadarana ilan olunur. 

Veka etinden: 
nkara'da silindir münakasa 

e'<lra ı alanların nazarı d!kkatine 
Mübayaa edileceği iJ~n edilmekte olan ( 50) adet yol silindi

rinin münal<asa evrakından fenni şartnamenin ikinci defa ki tabı· 
nın sonunda (19) uncu maddede yazılı umumi yedek alattan (12) 
tonluklara ait o:anların tabı hatası olarak dercedilmediği anlaşıl
dığından evrakı mezkfıreyi Ankara'dan alanların bu noksanın ik-

mali için mezkur şartname ile birlikte Ankara'da Yollar idaresi 
kalemine müracaatları ilan olunur. ( 3825) 

Devlet Demir yolları ilanlara _______ _. 

idaremiz. için pazarlıkla satın alınacak olan 29 kalem odun, 
elektrik malzemesi, göz.taşı, mika, kireç, yazibane, kaol, saç, 
hırdavat gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 16-11- 931 ta
rihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yeYmi 
mezkürda saat 9 dan 11, 30 kadar mağazada isbatı vücut ede-

rek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat 
listesi mağaza dahilinde aaılmış olup nümune getirilmesi icap 
eden maJzeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber getiril
mesi nümunesiz •aki oJacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan 
olunur. (3827) 

Haydarpaşa ve civannda mukim demiryollar memurin ve 
mü!tahdemininin muayene ve tedavileri zımnında hergün gidecek 
doktorlar için bir sene müddetle ve aleni münakasa ile sür'at 
ve matlüp salabeti haiz bir otomobil kiralanacaktır. 

Bu işe talip olacak otomobil sahiplerinin işletme müfettişliği 
kaleminden 15 kuruşluk pul ilsak etmek suretile tedarik ede
cekleri şartnameyi okuyarak 15 teşrinisani pazar günü saat 15 
te Haydarpaşada icra edilecek münakasaya yüz lira teminat ak
çesini hamil oldukları halde iştirakleri ilan olunur. (3783) 

Bandırma tahkikat hakimliğinden: 
Avukat Hakkı B. ile lstanbul Balıkpazarında Erdekli Hü

seyin B. nezdinde Şükriye hanım arasındaki alacak davasında: 
Müddeialeyha Şükriyenin ikametgahının meçhuliyetine mebni 
ilanen tebligat icra edildiği halde gelmemesine mebni hakkında 
gıyap kararı tebliğ ettirilmesine karar verilmiş ve yevmi muha· 
keme de 3-12-931 tarihine muallak bulunmuş olduğundan yevmi 
mezkürda saat 1 Oda Bandırma tahkikat dairesinde hazır bulun
manız veya musaddak vekaleti haiz ve bir vekil göndermeniz 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (3837) 

lstanbul Belediyesi ilanları ] , _______________ _ 
Pazarlıkla beş bin kilo benzin alınacaktır. Pazarlığa iştirak 

için 187,5 lira teminat lazımdu. Teminat naklen kabul edilmez. 
Ya belediyeden irsaliye alınarak Bankaya yatırılıp alınacak mak
buz veya Hükumetçe muteber tanınmış bankaların birinin temi
nat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu 
ile pazarlığa girmek için 14 - 11 - 931 Cumartesi günü saat on 
beşe kadar Levazım Müdürlüğiiııe muracat edilmelidir. (3830) 

BÖBREK MESANE HASTALIKLARINA o· - .. OL 
KUllLARI ERiTiR • TAŞLAR• SOKTURUR 

SANCILARt TESKiN EDER BİR MÜDRIRDİA 

İstanbul beşinci noterliğinden: 
lstanbulda telefon irkcti ittisa

linde züccaciye tkaretile meşgul mii· 
vekkilim Davit Somek efendinin ~e
ko~lovak hükumeti dahilinde bulunan 
Rindi kof fabrika ınm vekil ve mii· 
messilleri olbapta.ki sipari:;-name mu
cibince Istanhulda Çiçekpazarmda 
Altıparmak hanında üç numarad:ı. 
mukim Arnştayn ve 'foledo efendiler 
vasıta ile yaptığı züc~aciyeye ait si· 
pariş mallarını çekmiye teminat ola
rak müvekkilim tarafından biri 31 
mart 932 ve diğeri ac haziran !)3!? ta -
rihlerindc tediye olunmak Uzer<! be · 
heri otuzardan altmış İngiliz lirasını 
havi iki kıt'a bono mu maile) himaya 
verilmiş idi. l\IÜH.J.ld.l im .tar~fmd~n ı 
mumailevhima vasıtasılc sıp.ırıcı edı • 
len malların fatorası mii\<>kl"ilinı 
Da,it Somek efcndi)e 'erildiği lrnlcle 
hu mallar müvekkilime teslim edil -
miyerek lstanbulcla Al:ıcahnmamda 
tiiccarclan Sıımoel Mitrani ve man · 
dumları efendilere satılmış olduğunu 
kat'iyen haber aldık ... iparişname \"e 
fatora mucibince l tanhula ~elen 
malların seyf olaarık teslimi rnzım 
gelip lstanhula vürut etmiş olan mal
ların ~eraiti kanuniye ve tüccariye 
daire lnde mih·ckkilime teslim ecm -
memesinden mütevellit icap cclen -
lerden tazminat talep etmek hakk1 
kanunimiz mahfuz kalmak şartile 
mezkur mallan cekmek için daha e,·. 
velce mumaileyhima)a mli\·ekkilinıin 
mücerret teminnt olarak vermi:S oldu
ğu balftda muharrer hedelsiz 60 İngi
liz liralık iki kıt'a bononun iadesi 
için isbu protestonun keşidesinc mec
buriyet hasıl oJdu. Tarihi tellli••den 
itibaren 48 saat 7.arfında mezkur 
bonoları müvekkilime iade eylenıc~eri 
lazım geleceği mutnaileyhima Arnş -
tayn ve Toledo efendilere ihtar olun· 
mak ve bedelsiz bulunan mezl\fır bo
noları mumaileyhimanın her hangi 
bir banka veya bir Şah,.;a ciro ettikle
ri ta' 'ircle hükümsüz olduktan tnrn
fınız.dan lfızım .ı!elen ga?.ctelerle il· n 

edilmek üzere dört 11üshadaıı ibaret 
olan işbu ihtarnamenin mumaileyhi -
maya tebliği ve tensip edeceğiniz ga
zte ile keyfiyetin ilfLnı ve bir niislwsı
nın dairei ftliyelerinde hıfzile dördiin
cü nu'::'hasının badettasdik tarnfımd 
iadesi temenni olunur efendim. 

12 'l'c~rinü ani 1931 
Galata Ömer Abit lıan üçüncii kat 

numara 5 aııukat ]Jf azlıar. 
Dairede saklı aslına mutabık olan 

bu nü~hn talep veçhilc Yakıt 6azetesi
ne te,·dt olunur. 
On iki T. sani bin dokuz yüz otuz bir 

Jstanbul 5 inci noteri 
Jllelımet Sami 

İstanbul altıncı noterliğinden: 
tstanbulda Şehremininde Mc,•levi -

hane caddesinde 82 - 84 numaralı 
fabrika sahibi Mehmet bey oğlu (Ça
kır zade Ali bey) dairemde reS<:n tan
:lim ettirdiği 5 _ ıerşinisani - 1931 
tarihli ve 14114) numaralı senet mc
cihince Ji'ransada Burguvan sehrinde 
(Dicliriş) fabrikalnı'l anonim şidcctin· 
ten mübayaa etmis olduğu iki adet ... . 
dokuma tezgfı.hile bir adet 180 santım-
Jil, rözg-ii \e bir adet 40 gözlii 'l'avel 
makineleri bedellerini tamamen tedi
ye edinciye kadar me1.kur makine1er 
üzeıincle balada meÜilır bayi Didiriş 
fabrikasrnın hakkı mülldyti tnmamen 
baki ve mahfuz kaldığını kahul ''e im

·~ 

Pek yakında 

Fransız tlyatrosund• 

Ilir kaç temsil vermek uzere 

Sof ya Tiyatrolarının en meşhur 

artistlerinden mürekkep bir 

Bulgar Kooperatif 
Operet tleyetl 

şehrimize muvasalat edecek· 

tir. Heyetin başında meşhur 

primadonna 

Madam Mimi Balkaıı:a•
ka ve Rejisör St. Sto· 

lloff bulunmaktadır. 

Tem.,illcr 19 Teşrinisaniden 

itib:ırcn başhyacaktır. 

st. nb l Halkına · • 

· let ve Baltacı Çiftliklerinin 
s~tış mağazaları pek yakında açılıyor. 

Pangaltı Halaskar caddesi No. 171 de açılacak olan birinci 
satış maı°İazasında: (Bir ve yarım litrelik şişelerde) 

Pastörize ediiniş bar§ inek sütü 
inek sütünden mamul nefis tere yağı 
Ankara O man çiftliğinin leziz kaşar 
peyn·rı, günlük ve taze yumurta 
, e çHtlığin diğer ınahsul ıl tını bul:ıca ksını1~ Fiatl:ır rekabet kabul ctmiyecek 
derecede ehven o!ac:ıktır Mahsulııtımızın mazhar olacağı rağbet nazarı dikkıtte' 

ı.-15111• alınarak sut için şiındıden :ıhone kaydına başlanmıştır. --· 

lstanbul adrye levazımından: 
Istanbul umumi hapisane ve tevkifhanesile Usküdar hapisa· 

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

fa be e iyesinden: 
Urfa şehrinin 7785 hane; dükkan ve sair mebani ihtiva eden 

emlak ve akarat kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile ve beher 
35 kuruşu bedel mubammeni muhtevi çinko levhadan numara 
yaptırılacaktır. 25-19-931 den itibaren 30 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şeraiti anla• 
mak ve teklifte bulunmak üzere belediye dairesine müracaatları 
ilan olunur. 3575 

.._ t ' j .. ~ I ' ,f-, 1932-mmm-1a11ı 

Tayyare YILBAŞI Piyankosu 
Adet Lira 

1 iKRAMiY~ 1,000,000 
1 " 

400,000 
1 

" 
200,000 

1 150,000 
1 ,, 100,000 
1 

" 
40,000 

1 
" 

30,000 
1 

" 
20,000 

1 
" 

15,000 
100 MUKAFAT (1,000) 100,000 
100 " " 100,000 
100 

" " 100,000 
100 " " 100,000 

5 IKRAMiYE (10,000) 50,000 
5 " (8,000) 40,000 
6 

" (5,000) 30,000 
15 ,, (3,000) 45,000 
60 

" (2,000) 120,000 
200 

" 
(1,000) 200,000 

5,000 AMORTi (100) 500,000 

5,700 ADET 3,340,000 LiRA 
~ c~emiş~up~huıs~i~~ka~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
dahi hüküm ifade edebilmesi için key-
fivetin hir resmi ve bir ele hıısuc;i ga
z;te ile lı"lnimı talep eylemiş olmakla 
bermucibi talep keyfiyet (Viliifet ve 
Yakıt) gazetelerile neşir ve ilfm olu-

nur. 
12 T. sani 1931 

lstanbul altıncı 11oteri 
Galip Bi11{1öl 

ZAYtLER 

Askerlik vesikamı zayi ettim. 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Üsküd:ır I Invreddin çavuş mah:ıllesi 
:\lehmet oğlu Kerim 

ımtnrwnın ıınmmmmıımıınıınumımııı uuı11uııtttnııııuuıını11m11m111ınmuımı11R 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Hcfik Ahmet 

VAKiT Matbaası 

Ulu şla-Kayseri hattı inşaat 
•• işli- ·nden: mue 

Ulukışla-Kayseri hattı inşaat müfettişliği sobaları için 4 ton 
eleklenmiş Ereğli maden kömürü ile 1 ton odunun açık müna
kasa ile mubayaası 3-11-931 tarihinden itibaren 20 gün müddet

le münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek ve iştirak et· 
mek istiyenler yüzde yedi buçuk nisbetinde 15 liralık muvakkat 

teminat akçelerini mal sandıklarına yatardıklarına ait makbuzla
rını hamilen kat'i ihale tarihi olan 23-11-931 pazartesi günü sa• 
at 15 te Ululuşlada inşaat müfettişliğine müracaatleri. (3722) 

i KRAMIYELI 

Emniyet Çayını 
Arayınız 


