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__ Et Meselesi Nasıl Halledilecek 
Kasaplar Şirketi Küçük sanayiin 

inkişafı 
S.ntraı fabrikasına bu da 
lal ' r kUçUk -nayı mınta· 

"••ına mUtevakkıftlr 

Bir gUrUnUşe göre hftkt\met içinde 
hilkftmet vaziyetinde midir? 

· Operatör Emin B. ; evvelce fakirlere sakatat daGlllyorduk, 
- İataıı~ulda ve Anadolunun ha- bunu yeniden ihya otmellylz, diyor 
-!eı:lerıııde mevcut olan küçük Şehir meclisinde, hararetli müna 
~ !i. ıün keçtikçe inhitata doğ- kaşalara sebebiyet veren et meselesl
~1Yor. Bu san'atların inhitat- nin halli için bir komis~on teşkil e 
4-, teıir eden sebepler arasın· dildiğini yazmıştık. Komisyon, her 
'-ftt.t en nıühimmi memleketimizde taraftan lstanbul piyasasına vaki o-

al tesisatımn olmamasıdır. Jan hayvan hücumuna rağmen çok 
ltırıSantral tesisatından maksadı- yüksek bulunan et fiatlarınm düşme
'tudur: Küçük aanayi zümre- si için alınacak tedbirleri ara~ıra
llıııaL ~ahil olan tezgahlar gayet caktır. Bu bahis etrafında, sabık 
~~t sermayelerle tesis eder • şehreminlerinden Operatör Emin J3e 
lr.:~ Avrupanın muhtelif memle· yin fikirlerini öğrenmek istedik. E
~nde bile bu sanayi mensup· min Bey, kendisini gören bir arkada
~ dan hiç biri kendi b~şlarına şımıza şunları söyledi: 
' ettikleri memucab ve sair _ Evvela belediyenin mezb:ılıa rü· 
,

1 
ulatı boyayamnzlar, ittüliye- sumu olarak aldığı vergi pek fazla· 

~~r: Bu gibi e.meliyah yap • dır. Halen kilo başına 35 kuruş alın
tı ICın aynca santral fabrikala- maktadır. Fakat böyle olmakla be-. 
~dır. Küçük sanayi erbabı raber bu rüsumu terkedemcz. Çünktl 
Je; klan itleri aln·lar, götürür • mezbaha varidatı en esaslı bir vari· 
~bu santral fabrikalarmda bo- dattır. Ancak senede bir milyon li
~ l.r, yahut ütülctirler. Buna radan fazla bir varidat temin eden bu 

Operatar ~mln a. 

li bil bir miktar ücret verirler. müessese fakir halka başka suretle 
'albuki küçük ıanayi tezgah· de bir ~rdım edebilir. Evvelce fakir 
'dan çıkan mamulat için.bu halka saka""ta; tel'il· ediyorduk. Ye 
-._ hyelerin ücreti mutlaka la- halk bu f"vziattan çOl< memnun ve hü
l\-~ır. Yapılmadıiı takdirde ha- hükum~te._dııahandı. Sakatatın tel"zii ,~ mıyacağına nazaran hiç olmazsa bu ita\.;i gelen emsaline karşı evsaf belediyeye senede 40 - :m in iraya suretle alınan verginin kefaret~ veril-
~·ıe çok qağı bir m='nz:ara mal oluyordu. Fakat hiç olmazsa haf- miş olur. Etin rüsum haricinde paha
'-aı er. Halk en iJri bır tezgah - tada bir gün her fakire bir lokma et 1ı olmasının bir sebebi ve en mühim 
)a ... _çılanıı uaallara - fayet bo - isabet edebili:> ordu. Ben her seyden ftmilj de kasaplar sirketidir. Bu şir
;...-...ıaınıt Ye ütülenmemit olur • evvel bu tevziatın ihyasını çı>k tenıen- ket, hükumet if nde hfltilmet ·mziye
h..ı.; LIJ'" • ... gbttı K0stermcz. E~- · d · 
~ lbarkal h aki na e erım. tindedır. Koyunıan fs~digi fiata sa-
lıııı.-•ı an er 'Y •t yerli Rfltııumun tenzflfne taraftar olma- t l d ~-arına faik bir vaziyet muha- ın 8 ır ve etleri e istediği fiata sa-
·~ eder. <lıfıma ve zaten bunun mümkün ola· (Alt tarafı 4 imcü sayıfada) 
~~~~~d~~ar=~~~~~~~~~~~~~=F~==~~.~p~~~~H~~= 'iik sanayi sahiplerinin bu müt· Atinada neler gördüm? 0VZI Ş. Z. 
tit k ihtiyacı takdir edılme:ni§· 
)eQ Ne ls~bulda, ne de vili -
~derde bır santral fabrikası vü
>. 'b~ ıelmemiıtir. Bundan dola
.. _~ ızdeki kücük ıanayi hali ipti
~ bir tekildedir. 

Let 
Çaldarls krallık ta .. 
raftarıdır amma .. 

Diln sabah izmite 
hareket etti 

Bir müddet tehrimizde bulu
nan büyük erkanı harbiye rt'!U'I 
Fevzi Paşa hazretleri dün ıabah 
lzmite hareket etmiştir. 

Apdülhamidin Son Günleri 

,·v esikadedikleri bu hatıra-
nın eler tutar yeri yoktur. 
Bir kere bu kAğıdın taşıdığı tarihte Ap

dülhamlt SeIAnlkte değil, lstanbulda 
bulunuyordu 

"Apdülhamidin son günleri,, tefrikası yürüdüğünüz yoldan sizi döndüre 
hakkında Kütahya meb'usu Rasim Beyin cek kimse olamaz. Y azdığımz ya• 
gazetemize söylediği fevkalAde dikkate zılar verdiğim veıikalanmla mü• 
4ayan sözlerin ilk lnsunlanoı dünkü ve eyyettir. Tarihin bu bahıini ensali 
evelkt günkü sayılanmızda dercetmiştık. atiye için aydınlatmak lizmıdL 
Bugün de son kısmını yazıyoruz : lıte o vazi:feyi yapmak ıerefi Sou 

Müli.zim Naci Efendi mektu- Postaya nasip olduğunu hu mek· 
bunda (Abdülhamidin son günle- tubumla açıkça beyan ederime-
ri için.. batta Rasim Bey dahi olsa { Alt tarafı 6 ıncı sayfada ] 

Bir bu eksik •• 
( Son Postanın tefrikası lehine mUhlm bir vesika ı) 

, 
ı........~emleketimizde büyük sanayi 
~~inde büyük fabrikalar tesisi 
~ sermayelere ve hususi bil
li~e mütevakkıf olduğundan bu 
~ teıebhüılere tabii ihtiyatla 
~bıek zarureti vardır. Halbuki 
~ mevcut küçük sanayiin 
~ 'b· ek ihtiyacı mahiyetinde o • 
' ır iki santral fabrikası niape-

"Bu taraftarhk, rey almak 
için kullanclıiı bir vaaıta

clır. o kadar,, 

Pata hazretleri Maçkadaki e
vinden Beşiktaşa gelmiş, burada 
bir müfreze asker ve polis tarafın-
dan selamlanmıt ve kol ordu ve (Resim ve yazı Abidin 'beyindi~ 
merkez kum~nda~l~rı, askeri ii • Abdülh:-midin esrarengiz müllzimle birdirbir oynaylfllllD resim. 

daha kolay tesis oluuabilir. 
lılttarafı 6 ıncı sayfamızdadır 1 

Ba, muharrlrlmlz Mehmet 
Asım Beyin Atlnadakl mU· 
99hedelerlne alt bu yazısı 

diSrdUncU sayfamızdad1r 
~ ~e' .A&utt 

~bul mıntakası stadyumun Yeni
hahçede yapılmasına karar vermişi 

!'f'et "ata L_ • lcarar • 1 • nuul mmtaka11 stadyumun l'~nibahçede yapılmaıın~ 
ltb.een:~IDıfl Bunu bir tebliğden 6ğreniyoruz. Bu tebliğ ile dii
.\ıalc 3 Çtbıcil sayfamızda bulacaksınız. Yukandaki resim, 
1aec1:•~ yapılan TUrkiye baı pehlivanlığı müsabakalanna Edir-

iftirak eden pehliYanlan patermektedir. 

mera ve erkanı vıla.yet, belediye===~-============================-==-
ve fırka erkanı ile diğer birçok ın• •ı d · • ' 
zeva~.t~~afınd__an te§yi _edilm~ş~ir: gı tereye ampıng 

Buyuk erkanı harbıye reısımız • 
Betiktattan motörle Peykitevket _ 
torpito kruvazörüne geçmiı ve M kd it b •• d 
kr_uv_azör sat sekizde hareket et- a ona u yuz en 
mııtır. d ·ı k . n 

~evz_i Pa~a Hazr~tleri lznıitten evrı ece mı -, 
Eakitehıre gıdecektır. • 

Sivil tayyarecilerden müı·ekkep 
bir heyet dün Fevzi Pş. Hz. ini 
ziyaret ederek tetkil ettikleri tay
yare kulübünün f abri reisliğini 
kabul eden Paıa Hazretlerine fa· 
aliyetleri hakkında nıalumat ver
miıtir. Pa§a Hazretleri kendile
rine verilen izahattan memnun ol
muı memleket gayeai etrafında 
tetekkül eden kulübün inkiıafile 
yakından alakadar olacaklarını 
vait ve kulüp müeaais ve müte
ıebbislerini tebrik et.mitlerdir. 

Pata Hazretlerinin bu iltifatı 
tayyareciler mahfelinde yeni faa
liyete bir vesile addolunmaktadır. 

Meb'usluk tahsisatı 
0/o 12,5 kesilecek 

Ankara, 14 (Yakıt) - Say
lendiğine göre meb'usların 
tahsisatı yüzc!e on iki buçuk 
kesilecektir. 

Kabine tedbirler ittihaz ediyor 

Makdonalt ve gölgesi 

Londradan Petipırizyen gaze
tesine bildirildiğine göre inril
tere BaşvekiJi M. Makdonaldia 
ahiren damping meselesi bak• 
kında irat ettiği bir J?utuk mu
hafazakar meb'uslar arasında 
memnuniyetsizlik husule getir. 
miştir. Mubafazalclr mebuslann 
ekserisi hariçten ingiltereye ge-
len ecnebi mallarının fazlalığından 
dolayı İngiliz aanayiini ve ikbsa• 
diyatını tehdit etmekte olduğuna 
kani olarak derhal gümrilk resim
lerini arttırmak ve bu nevi eşya• 
nın ithalini tahdit etmek fikrin. 
dedirler. 

M. Makdonald bu meselenin 
daha evvel tetkikini iltizam et• 
mekte ise de mubafazaklr meb
uslar iç.nde Oç yGzdea fazlaa 

(Lüüen sayıfayı çevlrinia] 



TİCARET 
VE İKTİSAT HAYATI 

Manifatura piyasasında düşkünlük 
~~~~~--··~~~~~~-

Japon dampingile, pamuk fiyatlarının 
ucuzluğundan ileri geliyor 

isterJin kırk para daha düştü -
1'1cnrt odası son günlerde manifn· Adil B. Ankaraya glttl 

tura piya asında görülen fint düş- Maliye teftiş heyeti ve bankalar 
kiinlüğiinün sebeplerini tetkik etme- kon orsiyomu rei i Adil Bey dün An· 
ğe karar vermiştir. h"'3raya gitmi tir. 

Bu maksatla teşkil edilen. mruıifa. Adil Beyin bu ~yahati Japon pa-
ra tücarlanndan Basan zndelcrde•tı rası (Yen) in borsamıza kahuliı ve 
Şinasi, Hacr Halil kardeşlerden lla· konsor iyom sermayesinin Fransız 

li1 beylerle Hacı Recep ve Oda rnpor- frangına tahvili meselelerile alaka-' 
'törlcrinden Hakkı Nezihi llcylcrden dardır. 

mürekkep komisyon dün ilk toplan· Fransa ile Bulgaristan ara· 
tısını yapmıştır. sında mUhim bir ticaret 

Hakkı Ncz.ihi Jky tarafından ha- mukavelesi yaplldı 
?ırlanan rapor okunmuş ve neticede Son günlerde Fransa ile Hulgari~-
manifaturn csyası fiatlannda yüzde tan arasında mühim bir ticari muka-
40 ni betinde düşkünlük olduğu tes- vele yapılmıştır. Buna nazaran Pran
bit edilmiştir. Bu fiat düşüklüğiinde sa Bulgaristandan mühim miktarda 
Japon dampinn-inin, ve bilhassa pa- tütün alacağı gibi. Bulgııristandan 

ımuk fiatlanndaki ucuzluğun ve para Fransaya ithal edilecek huğda) lar İ· 
farkile diğer bir tak1m sebepler.in çin alakadar tüccarların ''erdiği giim
müe sir olduğu anlaşılmıştır. rük re mini Bulgar hükumetine geri 

Komisyon toplanmalnrına dt:vam vere<'ektir. Buna mukabil Bulgar hü
ederek bu mesele etafında esaslı tet- kumeti de Fransadan gelen şarap. ha· 
a.tkııt yapacaktır. Jık konserveleri, sabun, cam. parnuk-
lngilterede gUmrUk tarife· Ju mensucat gibi mevattan aldığı 

lerl arttı gümrük resmini indirecektir. 
İngiltue hükumeti bütçesinclc acı. . İhracat tacirlerimizi şiddetle ala-

ğr kapatmak için aldı·:ı tedbirler ar~- kadar eden hu haber üzerine 'J'icaret 
sın da gümrük 1arif el erini de arttır- odası tetkikat yaparak tacirlerimizin 
mıştır. Gümrük resmi nrttmlan mad- ve tütün inhisar idaresinin rnütalcn· 
deler arasmda tütün de bulunmakta· lannın ~nnuş ve neticeyi jldısat Ve-
dır. kaletine bildirmiştir. 

Tekirda§ında ihracat lngiliz llrası gene dUştU 
Geçen ıteşrinievvel içinde 'l'ekirda- Dün İngiliz lirası borsada biraz 

ğından doğrudan doğruya Yunanis- daha düşmüştür. 
tana 1,066,531 okka buğday ihraç edil· Perşembe günü 796 kuruşta kapa-
ımiştir. nan Sterlin dün 794,!'iO de at:ılmış ,.e 

Aynı ay için de Tekirdağ borsasm- akşama 79:i te kapanmıştır. 
oa 48,792 okka arpa, 497,627 okka kuş Buna na1.aran İngiliz lirası per· 
yemi satılmıştrr. 'J'ekirdağ borsasm- şcmbe günkü kıymetinden bir kuruş 
da tesrinievvel içinde buğdayın ''n!'>n· daha düşmüş dernektir. 
ti fiatr 6,18 kunış. arpanın 3.::?2 kurnş, rran ız frangı 12,06 fiatı üzerinde 
kuş yeminin 7,21 ı·urustur. sabittir. 

hiç bu tetkike mahal kalmaksı
zın derhal bu hususta harekete 
ve faaliyete geçmeyi iltizam et
mektedir. Bu itibarla M. Mak
donaldin vaziyetini daha şimdi
den zayıflamış görenler vardır. 
Makdonald hükümetten çekilmi
ye mecbur olduğu taktirde milli 
hükflmetin istinat ettiği milli 
fırka da ikiye ayrılacak demektir. 

Londra, 14 ( A.A ) - M. 
Makdonaldm dün avam kama
rasında vukubulan beyanatı, 
siyasi mahafilde hararetli tefsir
lere yol açmışbr. 

Sağ cenah mahafiJi, bidayette 
hükümelin tarifeler bahsindeki 
sıyasetinin pazartesi günü anla
şılacağını öğrenmekten mütevel
Jit büyük bir aürur izhar ettik
tikten sonra şimdi kendilerine 
vadedilmiş olan şeylerin ümit 
ettikleri gibi müsbet bir mahi
yette olup olmıyacağını dütün
miye başlamışlardır. 

Bundan başka, mutedil mu
haf azakarlarm bu husus hakkın
da zihinlerini teskine çalışmakta 
oldukları kayde şayandır. 

Liberallere gelince liberaller 
hükiimetin bir takım kararna
meler neşretmek suretile güm· 
rük tarifeleri vazetmiye hakkı 
olmadığını söylemektedirler. Bu 
uauliin istinat ettirileceğini Na
tional Economy Actin ancak bir 
rey için mer'i olduğu ve tatbiki 
hususunun, metinde zikredilmit 
olan bazı tedbirlere münhasır 
bulunduğu söylenmektedir. 
Eğer ortada damping mevcut 

ise-ki bu cihet teeyyüt etme
miştir· Bu hususta takip edilecek 
hareket, mazideki emsale nazaran 
tayin edilecektir. 

Filvaki 1918 senesiftde bu 
kabil bir kanuni tedbir ittihaz 

===:::=================== 
edilmiştir. Fakat bunun kıyme-
tini takdir etmek İçin şurasını 
hatırlamak lazımdır ki ne hiçbir 
dampin~ vak' ası görülmüş ve 
ne de binnetice bu kanunun 
tatbikine mecburiyet hasıl ol-

muştur. Serbestii mübadele ta
raftarları ise, bugünlerde gayet 
tedbirli ve gayet ihtiyatlı daY
ranmak lizımgeldiğini söylemek
tedirler. 

Her ne olursa olsun, nazırlar 
meclisi birçok ihtirasları körük
liyen bu meseleyi tetkike devam 
eylemektedir. 

Londra, 14 (A.A) - Kabine 
damping hakkında büyük bir 
karar ittihaz etmittir. Bu karar 
Mösyö Runciman tarafından 16 
teşrinisani tarihinde Ayam kama· 
rasına tebliğ ve tevdi edilecektir. 

Mumaileyh pazartesi veya salı 
günü bük meli, ithalat kontrö-
lüne ve dampinge karşı karar
nameler veyahut lüzumlu ted
birlerle zararlarını izaleye mezun 
kılan kanun projesini tevdi eyli· 
yecektir. 

Mançurlde 
imparatorluk llln edlllyor 

Pekin, 14 - (A.A) Pekin· 
deki Çin makamatı sabık Çin 
imperatorunun yarın Mukdende 
müstakil Mançurl imparatoru 
ilan edileceğini ve Nazırlannın 
isimlerini havi listenin de ayni 
zamanda neıredileceiini be
yan etmektedir. 

Kıbrıslı Piskoposlar 
Cebelüttarik, 14 (A.A) - Kıb

rıstan sürülen 3 Piskopos Mal. 
tadan Cebelüttarike gelmiıler
dir. Piskoposlann burada kala· 
caklara ıannolunmaktadır. 

Dahili 1 Ve 
1-I erici 

Son Telgrallar 
Çin-Japon 

Vaziyet vehametlnl 
muhafaza ediyor 

Bir Çin kuvvetınin Japonlar1n 
cenahını çevlrdlll rivayet 

edilmektedir 
Şanghay, 14 (A.A) - Japon

lar tarafından neşredilen bir 
tebliğe göre Çinlilerin Avgauchi 
deki vaziyetleri kendilerine tak
viye kıtaatı ve harp levazımı 
gönderilmiş olması yüzünden pek 
ziyade kuvvetlenmiştir. Bir Çin 
süvari kıt'asının Japon askerle
rinin sol cenahını çevirdiği söy
lenmektedir. 

Vaziyetin tehlikeli olnuğu umu
miyetle teslim edilmektedir. 

Çin imparatoru 
Londradan Ajansa bildirildi· 

ğine göre Çin imparatoru meç
hul bir semte gönderilmek üze
re Tien-Tsine nakledilmiştir. 

Çin kuvvetlerine taarruz 
Tokyodan bildirildiğine göre 

şimali Mançuride vnziyet veba· 
met göstermektedir. Tunni üze
rindeki Japon kıtaatı kumanda
nının süratle harekete geçerek 
binnisbe faik olan Çin kuvvet
lerine taarruzundan korkulmak
tadır. 

Japon Harbiye nezareti 
ne diyor? 

Japon Harbiye nezareti Tunni 
üzerinde tamiri biten iki köp
rüden başka üçüncü köprünün 
tamirine başlandığını, Ceneral 
Maçanğşan bu köprülerin bo
zulmayacağına dair teminat ve
rildiği taktirde Japon askerle· 
rmın çekileceklerini nazırlar 
meclisin~ bUdfrmi~tir. 

Japonya ve müşahitler 
Tokyodan Royter ajansına 

bildirildiğine göre Japonya ferdi 
müşahitlerin tetkikatını teshil 
etmeğe amade ~e fakat bu 
maksat etrafında resmi bir ko
misyon teşkiline şiddetle muarız 
olduğunu beyan etmiştir. 

Japon tayyareleri 
Tokyo, 13 (A.A.) - Askeri 

makamat Mançuride harap olan 
Japon tayyareleriPİn yerine yeni
lerinin gönderilmesi için lazım 

gelenlere talimat vermişlerdir. 
Japonlar1n ı,gal haz1rhklar1 

Harbin, 14 (A. A) - Royter 
ajansının muhabiri yazıyor: 

Çin mahafilinde Japonların 
Tokyodan emir alır almaz taar
ruza geçecekleri tahmin edil· 
mektedir. 

Bundan baıka bir takım tak. 
yiye kıtaatının gelmiş ve Non
ni nehrinin cenubuna sekiz kilo· 
metre mesafede tahaşşüt etmiş 
olduğu Çinliler tarafından haber 
verilmektedir. 

Japonların Tsitsikari işgale 
teşebbüs ettikleri takdirde Rus 
hilkiimetinin ne gibi bir hattı 

hareket ittihaz edeceğini öğret
mek arzusunda bulundukları zan
nedilmektedir. Japonlar, R11s'ar 
hududu tecavüz eyledikleri tak
dirde bu hareketi Mongolistan 
tarikile icra edeceklerini ve hat
ta Khailara kadar ilerliyecekle
rini ve orada 300 kamyon ile 
100 vagonun şarka doğru nak
ledilmek üzere cemedilmiş ol
duğunu öğrenmiıtir. 

Japon kıtaatı. şimali garbiden 
Tsitsikarı ibate hareketlerine de
vam etmektedirler, bazı Japon 
kıtaatımn da Rusyadan jeneral 
Ma • T chan - T cbana gönderilen 
harp malzemesitıin muvasalatı 
imkimna mani olmak için diğer 

•• 
Devlet bütçesinin tevazünU nu 

ve tediye muvazenemiz t. ist 
g t 

Bütçe açığı meselesi bütün vatandaşıarııı 'trdi 

elblrliğile başaracakları keyfiyettir ~~St 
Ankara, 14-t Vakit )Başvekil 

tarafmdan mecliste verilmesi 
beklenen izahatın gecikmesinin, 
bütçe milvazenesine, iktısadi 

vaıiyetimizin tanzimine ait hüku
metçe müapet tetbirler alınmak 

suretile bir arada arz etmek 
maasadından ileri geldiği anla 
şıhyor. Başvekilin izahatnı bu-

d0t6 tı 
tedbirlerden başka birşey ti "1tns 
nülmediği muhakkaktır. Abfd- Clılar 
takip eden bir zat alınacak te. dıı~ıa 
birleri tahmin yolunda dedi 1'J: 1Por 

işin başı tediye müvsı~ k,da 
. . 1. . . yok ııı 

nesıdır. lbracatımızm ge ırını dl" • •ııt 
seltecek tedbirler, nekadar ebe. tıhıtb 
miyetli olursa olsun Türkün l~ d, g 
den artmaz, dişten artar mese ~ılın 
ni düstür yapmak için milletçe tat 

günlerde gurupta yapması, mec
liste de geniş müzakerelere ze
min açması beklenmektedir. Alı
nan tedbirin bu müzakereden 
önce tatbikma başlanacağı tabi
idir. 

bir hareket şarttır. hİ llt d 
Bütçe açığı meselesi da il" dıığu 

bütçe fasıllarile alakası olan ~r- \'ııku 
tün vatandaşların yine el bır,' ltkki 
ğile başayarakları bir kcyfiyettır· liilt 
Muvakkat bir zaman için fef" llıır 

t . 
kalade yardımlar, fedakarhkl8 Hükumetçe bittabi yalınız 

devlet bütçesinin tevazünü değil 
onun şiddetle alakadar olduğu 
tediye muuazenesini de göz önün
nde tutmak matluptur. 

Bunun için tabii mahiyetteki 

beklenebilir. Gümrük varidatı" t\ıtı 
nın eksikldiğini görüyoruz. Bu11~ htıı 
kendi yağımızla kavrulmayı teY1 fa b 
yolundaki tesirlerinden olsun i•- hııtı 
tifade etmeliyiz. l\'lit 

~111d 
ta,t 
~~ 
~ ~ 
't'ıı~ 
bi~~ 
tııı 

Maarıf Vekili Esat Bey Bursada 
Bursa 14 ( Vakit) - Maarif vekili Esat Bey saat 16 da geldi. 

Erkanı villyet tarafından karşılandı. Mektepliler Acemler meV"' 
kiinde Vekil Beyi selamladı1ar. Şerefine Belediyede ziyafet 
verildi. 

Vekil Bey, yarın maktepleri gezecek ve Çekirge palasta ka 
lacaktır. Vekil Bey obürgün hareket •edecektir. Yarın gece vilayet 
tarafından Vekil Reyin şerefine bir ziyafet verilecektir. ' t~t ~ Gazi H. nln buzuı ·ıe vekiller içtimı 

Ankara 14 - (Vakıt) Dün Marmara l<öşkünde Gazinin bu"' 
zurile vekiller içtima elmiş, bütçe ve tediye muvazenesi tetkik 
edilerek mühim kararlar verilmiştir. 

Ankara - 14 (Vakıt) R112ün vekilla.- lıP_yo+i ı ... ,..ı .... n"U>-·•••" 
ikbsat ve Maliye vekillerinin faaliyetleri hakkında alakadar mu" 

hafil ketum davranmaktadır. 
Gayri mllbadillere tevzi edilecek 

ikinci taksit 
Ankara 14 (Vakit) - Gayri mübadillere tevzi edilmek üze~e 

Yunanlıların vereceği ikinci taksit olan 47500 İngiliz lirası bll 
hafta sonra alınabilecektir. 

========:=:ıı===:====;~ 
::. =b=a=zı=n=o=k=t=a=l=ar=a=t=e=v=e=c=c=ü:=h=e=tm=iş===:=m=:l=n=ta=:k=a=sında toplanmış olan Je" 
olduğu söyleniyor. neral Ma.Tcbang-Chan kuvve~ 

Çinliler Japonların Tsitsikar'i leri ilk vaziyetlerine irca edile" 
işğal etmekten sonra tebalarının cek ve yalnız Tsitsikardaki ınll· 
can ve mallarını ahalioin ve tat garnizonu kalacaktır. 
ric'at edecek Çin askerleri:ıin 2 - Şarki Çin demiryolu ce
tecavüzlerine karşı himaye etmek nubunda hiçbir asker kıt'ası kal· 
maksadile Harbin'e bir kıt'a mıyacakhr. 
göndereceklerini beyan etmek- 3 - Anganchi ve Teonan de' 
tedir. miryolları, mutat demiryolu kum" 

Yeni taarruz panyası tarafından idare edilec~ 
Harbin, 14 (A.A.) - Cene- ve Çin kuvvetleri bu idareye ıu: 

ral Ma Cbang Sham, Japooların zumlu görmedikleri her ban~ 
verdikleri ültimatomun mllddeti tedbiri tatbike serbest buluna" 
nihayet buluncaya kadar bekle-
meden dün öğleden sonra hücum caklardır. 
ve taarruza başladıklarını bildir- 4 - Yukarıda yazılı ıartlarıt! 
miştir. Muharebe karanlık basın- hepsinin 25 Teşrinisani gününe 
caya kadar devam etmiştir. kadar itmam edilmesi lazımdır. 0 

Tokyo, 14 (A.A) - Müzake- ııııııuıııııııııııııuı ı ııııııııııınııııııııııııııııınııııııııııtllllUllıııııııııt 1 
rat atideki d6rt noktayı muhte· Telgraf haberlerimizin bit 
vidir: kısmı 6 ıncı sayfamızdadır• " 

1 - Angancki •e Tsitsikar ıınıııınıııııınnıııtllllllllıtııııııııııııııııııııııııııııııııııumııııı~ 
...~ y arınkl sayımızda "•11111ıı"'"••111ııııııı11111ı•••ııı11111ıııııı11111ııu•ıı11,ıııııınıı11111ıı1111;" ' 

lııı'"'tl"''"'"''ııı'""'"lll'•ııııı••lll•ııııııı•" J-Pehlivan Kara Alı ( 
l llıılıııııı....llıılıııııı.... lstanbula nasıl geldi? l 
1 (Bulgarlar onun Türkiyeye gelmesine müsaade etmemişlerdi. l 
~ Heyecanlı bir maceradır bu ... ] 'i 

~t 

~ , .. 
~ 1) 

ı~ 

\· 

{ l 
( 2- Dürrüşehvar'ın düğünü l ~ 
= K k .. k k .. k 1 ~ ~t ~ ır gun ır gece surece · ~ ir 
E ~ 
( Bu hususta en son yeni ve meraklı 

1 
~a]liimat, Haydarabat ( 

= sarayına ait resim er. !1 

~ i : l 
( Yarınki Sayımızda ( 
~1ııııı1 1111 ııııııııu1111ıııı11ıw11ıııııı11uııuıııı 111 ıııııııı1111ıııııııı11111ıııııı111ııııııııı11mıııııııı1111ııiıııı1uıııııııııu111ıı•111111ıı11ııııııı1u ......... 
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Pttıntak - _ 
ltaun ya heyeti sladyu• Maarifte: H ı· . k ,,..,.,odan nas1l "'•sınenibaOçede yapll· a iÇ Şif e't·ı·nı·n Va- Adiyede: l ı 
0:-- a karar vermış.. MiJlet mektepleri 

. . un Anadolu ajansı "T 1 C I zİyetİ berbat Şahitken maznun kacını/ma/ı? 
b& ·~tdailnrnb·uı. mıntakasm,dan. t.eb~ için ta imatname olan , 1) • < Tifoya türkçe kara humm~ da 

'"di: ıştır,, kaydile şu haberi Mektepler mUlklye mUfet• idare heyeti bugün derler. Pek fena bir ba.talıktır. 
"Stad tı,ıerı tarafından da tefti• vilAyetle temasa Mazbut ifadesine rllcu edince, Hastayı aylarca kendinrleıı geç 

.ı\ kilit. YUrn hakkmda spor teş- edllebllecek b gene şahit mevkllne geçti miş, ateıler içinde bırakır. Öl • 
~ -...., lllızın mubtdif kısımlanna Millet mekteplerinin üçüncfi aşlıyor Halim efendi isminde birisi, dürdüğü de nadir değildi<. öl • 
... thl. Up bazı k d ı (S tedris senesinin aşlaması üzerine Haliç şirketinin vaziyeti hak- bir zabıtaya hakaret davasında dürmese bile iyi olduktan sonra 

.. -~r 
11

,. ar a aş arın por- k d ı 1 h d . ~ı. •ınına) beyanatta bulun- bu mektepler hakkında yeni bir ın a esas.ı bir tedbir almak ya an şe a elle bulunmakla maz- vücdtta bıraktığı arızalar, hatta 
ı: 'Por . rı1 ~Örülmektedir. islanbul . talimatname yapılmıştır. üzere toplanan umumi heyet, nun olarak, lırtanbul ikinci c•za malôliyetler itibarile çok vahim 

t lf erıl b" . Buna go-re bu kt ı 16 idare heyetine ıslah çarelerı"nt· mahkemesinde dün muhakeme bir hastalıktır. Kulak, k,,}p, da· 
"td,. e ırınci derecede ala- me ep ere, b .., olan T 1 C . yatından 45 yaıına kadar olanlar araştırma yolunda geniş salibi- edilmiştir. mar ve sair irçok mühim uzuvla· 

111" l!ııııtaka h . . . 1. İstanbul d t k b yetler vermiştir. Halim efendi, muhakemede rm müzmin ve hemen gayri kabi· 
tilı,b sı eyeti merkeziyesi in· evam e me mec uriyetİnde- li tedavi hastalıklara h·ı aman • 

~ .ı, •tı~ takip eden ilk . çti maın· dirler. Tahsil müddeti bir tetri· idare heyeti, bu karardan vekili ile birlikte hazır bulunu- sız dert sebep olmuştur, 
~~ .... l Yumun Yenibahçede ya· nisaniden bir marta kadar olmak sonra ilk temasını bugün vila- yordu Zabıtaya hakaret dansın- Seyri ve akibeti itibarile bu ka• 

ç' ı;, •sının nıuvafık olacağına ka· üzre d6rt aydır. Geçen seneler yetle yapacaktır. Söy!endiğine daki şahitliğinde, mazbut ilk ifa- dar vahim olan bu hastalıktan 
.. de""llliş ve belediye riyaseti· bu müddet altı aydı. Memle- göre heyet bu arada kazanç ver- desine mübayin ifade •ermes'ne kaçmak o kadar kolaydır. 
d ltıur tt b l ketimizin her tarafında millet gisioin safi hasılattan ahnmasını 0 gün sıtmadan rahatsız butunma- Grip nefes borularında. burunda 
ıığun.1- acaa a u unmuş ol- k ·1 · ü kl' b ld ı · · ""'•b """ heyetimizden gayri me teplerl ayni glinlerde açılıp 1 en • rece ır. .,nın se ep o uğunu, ilk ifade- yer eıtığı ve tükürük ve aksırıkla 

ltkkı' ula.cak beyanabn şahsi te- ayni günlerde kapanacaktır. Diğer taraftan bir müddet- sini hatırlayıp te~rar edemediği- geçtiği halde tifo bar&akta yerle. 
it• d B d b k · ı· tenberi Har · k ı· · ni söyledi. şir ve mikrobu hastanın pistiğile 
.,- .... "f Of • ı · d tını tetkık d · • R · H · dışarı çıkar. Mikrop tabiati itibari l'ilı .... e

1 
.. ılmesi lazımgeleceg~ 

1
• go-_ un an aş a yeoı ta ımatna- . . . ıç fit e ının vaziye-

lıur. Uzum üzerine tasrih olu· me, maarı m etbş erao en gay· e en şırıeetler komi- eıs amıt Bey, ilk ifadesini 1 1 
at ı Ulk' .. f tt' 1 . d ·ı serJigv inin hazırladıgv ı bı"r rapor... ı. b 1 d" e su arda yaaşdığrndan l.~ğam • ~, rı m ıye mu e ış erıoe e mı - .. H.3 u e ıp etmediğini sordu. larda, lağım sularile bulaşık s~ 
tr ttııı.11 tebJig· i okurken hayret let mekteplerinin tefti-i selihi- göre şirketin muhtelif sebepler- "Evet, kabul ediyorum. So11ra- ı ı ı h ı d · ı. "Ilı " d d 1 ar a su anan ostan ar a yetl!eD 
o~ ""'Ot •y~ imkan yoktu. Mesele yetini vermektedir. en ° ayı son zamanlarda 3o dan hakaretin vaki olduğunu sebzelerde bulunur. içme sulan 

k ıı.,1. hır tasavvur ve münaka- Beledizede bin yolcusunu kaybettiği anla- hatırladım" dedi. Müddeiumumi demir borularla gelmiyor da eski 
ir 'ınde bulunurken ve stad- MOslahdimlerln tasclll için şılmaktadır. Ahmet muhlis bey., hakaret da- usul günlüklerle naklo1unuyona 

ttıit 11 Yeni bahçede yapılmasının verllen mUhlet bu ak,am Diğer taraftan şirketin elin· vasmm rüyeti bitmeden, Halim bunlar etraflarında biriken pis 
lııı,da•deceği ıararlı neticel<r hak- bitiyor da bulunan 12 vapurdan çoğu efendinin mazbut ifadesine rucu suların sızıntısını emeceğınde:ı 
t~ıt .. ~ •1~ra sıra ve yüzlerce vekil Şehir hududu dahilindeki ara- eıaslı şekilde tamire muhtaç bir etmesine göre, berı •i istedi. böyle sular tifo milaobile dolaıa• 

"•

1 

k h ld d" d · bilirler. 
• kik b ır en mınlaka heyetinin bacı, aşçı, seyis, dadı, sütnine a e 11

• Mahkeme e aym esastan beraet 
• ~, ••it bir işmiş gibi kararı· vesaire gıbi bilcümle mfistahde- Daha dört gün evvel biri sa. karan verdi. Şu halde tifodan kaçmak ga• ~ •re d b h d.. · ·-- ı d h yet basit olur. Tifo salgım zamRn• 
t tık nıc i. Anlaşılmaz bir iştir minin tescili için verilen mühlet a , ıgerı og e en sonra olmak Sonra, zabıtaya akaret dava- larmda evvela temiz yani memba• 

1ııt:ıd~ işaret ettiğimiz delilleri bu akşam bitecektir. Bu müble- üzere bir günde iki vapur bozul· sının rüyetine geçildi. Bunda dan çe,meye kadar demir boruda 
d:,,ı. hır çok sparcularımızdan tin yeniden uzatılması menuu- muş ve yol ortasında kalml'tır. Halim efendi, tekrar şahit 11fa· gelen suı u içmek. Böyle su teda· 

1 
'ıı., 111•ıniş ve bir çok mütehas- babı değildir. Dün akşama ka- Haliçşirketi ic!a, e meclisi' aza- tile dinlenildi. za bitaya hakaretle riki imk • nıız ise suyu kaynatmalii 
11,ı •~da bu hususia çok teenni dar belediye mtiıtahdemin idare- sından Memduh Bey şirketin va- maznun ol.n kimsenin ıövdtiğünü ve soğuduktan aonra içm•k. 
~•rı!nıesi ve vaziyetin inceden since tescil edilenler 2200 kişiye ziyeti hakkında " berbattır. kur- işittiğini bildirdi. Bu hakaret Salata ve aaire gibi piımeden 
ıı, Ye lelkik edilmeden bir ka- .. '~baliğ olmuştur, bu yekon.ı.. ba- tarmağa çalışıyoruı. ., demiştir. davası da tetkike kaldı. yenen zerzevatı yememek. Pioen 
ıaı, :•~!memesi şeklinde r.ödJell riç ~ebir hududu dahilinde, teı- Maamalıh bugünkü ilk temastan Kanuni bir mesele yemekte hiç bir mikrop yaasmaz. 
'°!i'." tavsiyeler.le bulunduk- cili icabeden ne kadar milstah· müopet neticeler beklenmektedir. Mühendis Arjantinli Zeki B. Her zamancari en iptidai hıf· 
._,, ! lfJtmemiş olsaydık bu ka- dem olduğu henüz bilinmemek- Poliste: tarafından, bir müddet evvel is- zı.mhha kaidesi olan temizliğe ~L "-•11.. h ı ı tanbulda muhtelif lı'sanlarda çı- dıkkat etmek. Ellerini temiz sa· 

:-.lll 1 ....,.,,,.. ""'yretlf" kar- _tetir. B ~ azdık H lb k" · b M h il ir alacak meselesı• kan birçok gazete aleyhine bir bunlu sularla yıka.mak ve yemek· 
al • a u 1 vazıyet öy- a a e ihtiyar heyetleri ya- lere otururken bilhassa buna dik· 
~ l'lbaktan çok uzaktır. Bu ka- rından itibaren mıntıkalar dahi· Don gece kumkapıda Kara- haberden dolayı hakaret dava· 
il t bahs .. · d d ı l" d t f · bıçak mah il · d • y ları açıimı•, davaların hepsı· ı'kı"n- kat etmek tifodan kaçınmak içio "'İıı t uzerın e üşünce e- m e e t;şat yapacakiar ve he- a esın e o.uran aşar ., lizım ve zaruridir. 

p ekrar yazacağız. lediye mi!stahdemin şubesinden b~rber Adilden alacağını iste- ci cezada beraetle neticelenmiş- Fakat unutmamalıdır ki mik· 
l. ~,:;!~~01~e~ 0mağlQ~ ~esik_a. almamış olanların birer mış ve ~u yiizden aralarında çı- ti. Bu arada .. Son Posta,, da rop girmekle mutlaka hastalık ol· 
i' d;; . rta agır sa- lııtesını yapacaklardır. kan münazaa neticesinde Adil vardı. ması lizım gelmez. Vücudun ta· 
'Qh L nya şampıyonu Tumhi B ı· 1 k bıçakla Ya kas ~ d Dün, aynı haberden dolay1 bii mukavemet" h h t J '"' k 
._ "ll•ran Polino U d . u ıate er en ısa uman zar- şan ıgın an ya- ı er asa ıga ar· 
:'.'it, 

8 

• zen e~ı on ra- fmda belediye iktisat müdürlü- ralamıştır. "Son Posta,. aleyhine aynı da· ıı uzviyeti müdafaa edebilir. Onun 
•• ~r. ayı heaabıle maglüp et· ğilne verilecek ve tescil edilme- Carih yakalaooıış ve tabki· vacı tarafından açılan bir dava, için böyle salgın zamanlarda yo-
l" "t' miş olanl 1 · d kata basl~nmıstır. aym mahkemede tetkik olun- rulmamak, mideyi bozmamak en 
ç 

1 

l\bulsporluların kongresi • ar evve ce tespıt e ilen mühim şarttır. Mideyi bozma -
~~l\d•tanbulspor kuliıhü umumi katip- şekılde cezalandınlacaklardır. Haydar B. Val!ITIİ olacak? muştur. mak bilhassa tifoda mu"hı"mdı'ı·. Tı" -

11" en Beledi u bd Tetkikat neticesinde, Müd-
;,,. .. . . ye ~ .•!• emin idare- Aldığımız malumata göre eski d . fo mikrobu ağızdan git·diği ve 

•l Vrıurn·· d k' C .. ·· sı vakble tescılı d eıumumilig· in iıtirak etmedig· i "ı uz e ı uma iunu sa· ıcap e en müı- vali ve şehremini, ~ ::lbık Istan- barsa.klarda tutunduğu duı;.ünü • 
a... 011d L f d tahdemleri o b" k d t h • b ilk davanın, o zaman gazetenı"n ı ~ -"il • a eta et apartmanın a 0 ın a ar a mm ul mebusu Haydar Beye bir ünce bu kolayca anlaşılır. 
~~!ık kongremiz yapılacaktır. etmiş idi. Fakat mühletin bitme- valil.ik teklif edilmi.ştir. Haydar mlesudl müdürü SeliSm ıRağıp Bey vaaııt'ın Hekimi 
\~R"elmcleri rica o!unnr. sine rağm~~ anca~ 2200 kişi mü- Bey~n bu teklifi pek kabul edip ~ ma ığı halde, eıim Rağıp 
{ D.h. • racaat eltıgıne gore umumi ye· t - . h 1 ey aleyhine açıldığı, kendisi is-

l 
'C"l rl t if e mıyecegı enfiz rua ürn deg· ildir. . k ~~. SJgO a ·ar C• künUD OD binden ~ok az olduğu- ticvap Ve muba eme edilerek, 

il" "•.tatbik ediliyor na ihtimal verilmektedir. irtihal davanın o suretle rfiyet olunup 
gi terı tlı tarifeler bugünden itiba· Adalara elektrik verilmesi Teessüfle haber aldıg·ımıza neticelendiği anlatılmıştır. Buna 
a" ~ktıttatbik edilmeğe başlana- Ad 1 mi ekse.lesi göre Bahriye müteltaitlerinden karşı davacı vekili, o zamaki asıl y · a ara e e trık ceryanı ve- b mesul müdür Halit Bahri B. 

l 
ttı• •

1 
mer um miralay Vessaf Beyin 1 h b k ~~i" 1 tarifelerden milşteriler rı mesi için Elektrik 'irketince a ey ine açılan u i inci davanın ıd A, .. t b· b l hafidi ve Bahri}e mütekaitlerin- - . . . ..... 1 

""'\!. ı.. ._ •.r çok tadilat yapdmır:br.. so.n . aıır ıklar yapılmaktadar. d C ruyetı ıcap ettıgını ı eri sürmü•, 
e t '• "~ 7 ş en emal Beyin mahdumu 

7 

llıt b· .. Hır, üstü ahşap iki katlı ırketın mukavelesi mucibince müddeiumumilik ayni mütaleada 
leti •nayı evvelce sigorta şirket· en son bir ıubatta Bilylikada1.•a Veasaf Bey pek genç yaşında bulunmuş, "Son posta" nm vekili 
tL ah J müptela olduğu hastalıktan kur-
"'q-.. t lap saydıkları ve fazla ce.ryan verm.elr mecburiyetinde- 1 beraetle neticelenen ayni mese-d " l d F 1' tu amıyaralc vefat etrniştir. Mer-

r ' bcs' dıkları halde yeni tarife- u. a at şırket o müddeti bek- bum pek değerli ve haluk bir leden dolayı bu şekilde de olsa, 

1
•
1101 

._,, Yle bir bina kigı"r sayıl- lemeden tesisatmı ikmal ederek K tekrar muhakeme icrası kanunen 
· 1ttad B k d gençti. ederli ailesine canabı-·~L ır. Bir bina ah•ap olmak üyü a ayı elektrikle tenvir ede- h k b b imkansız bulundugv unu kaydet-
!"I al.-_ ., a sa ır i san buyursun. 

•"'I 0~,4rP kıımı kagir kısmından bilecektir. Binaenaleyh bu ayın miıtir. 
1 1(, .. ~r. • sonuna doğru ceryan verilmesine Doğum Mahkeme, ayni meseleden 

1 
~ :.~~dve dolma tuğla evler· Belediye uıahafilinde muhakkak Kadık6y erkek lisesi müdür dolayı tekrar muhakeme icrası 
lııııdi k 1 en ~bfap sayılırken nazarile bakılmaktadır. muavini Sacit Necati Beyin bir mümkün olmadığına karar ver-
~illlleJ, ig'.r gibi olarak kabul Mektupcu Ankaraya gidiyor kızı dünyaya gelmiştir. Yavruya m' ş, bu dava avrakı evırelce ne-

• l•ıııab ~edır: Anadolu evlerinin Belediye mektupçusu Haluk Nazan ismi verilmiştir. Ailesini ticelenen davanın dosyasın• 
ıJ ~ k epsı böyle olduğu için Nihat Bey bu gün Ankaraya tebrik ve yavruya uzun ömür konulmuştur 

~tu,i:rarı~ sigorta üçretlerine gidecektir. Kendiıi Ankarada temenni ederiı. Meyhaneciyi ö&dUren polis 

1 
'i '"•" tteası.ri olacaktır. istatistik umum mildürlng· üyle Bir kaç ay evvel Çenberlitaş-tı J f d Şehir meclisi bugün toplanıvor t N d' f d ~. da ._ 

1
11 e e mıntaka farkla- t. emas edecek ve Belediyeye ait ş h' T a a ır e en i isminde bir mey-"' ~ •a d l e ır meclisi . sani devre- b h"b' ~ t~l' t~ .. f ırı rnışbr. Türkiyenin ıstatistiklerin ne suretle tanzim · ane sa ı ıni öldürmekle maznun .,. Qı ~a ınd sınin bugün son içfanamı yapa- ı· F ~ "dir. a sigorta ücretleri edileceği hakkında mal\lmat ala- k po ıs aik efendinin muhakeme-

' 1* ca br. Şehir bütçesinin tetkik J 4'.l~r cakbr. sine dün ağuceza mahkemesinde 
,, 1ıt 6

1 
ot il d için meclise verdiği eevre l<ar.u- d ~ ~~la u.... t•e er en munzam si- Evvlce a""ı mal<satla Anka- evam olunmuştur. Muhakeme, "' t.. '"re 

1 
k ld J - nen bir ay va yeni içtima dev· 

'

" "ltife ı'l-. aı· a _ırılmışllr. yeni ya giden Belediye istatistik •u· maznunun vekilini hazır bulun-" '"' g t y releri de, uzablrr.adığı taktirde 
•t•k yn. dor 8 ucrctleri vasati besi mümeyyizi halit Bey de An- durması için baıka güne bıra-

J 
uz e 22'5 . b . on beş gün olduğu için bugün k 1 t 

1t .. _. nıs ebnde kara da Haluk Beye refakat b 
1 
mış "· 

1 
'il" ugün meclisin T. sani ictıma " R Ubllk ~ edecektir. d · ep " beraet etti 

evreaı nihayet bulacaklar. " Repüblik " ıazeteai aley-

Tayyareci Vecihi Beyin 
geçlrdill bir kaza 

Gelen haberlere göre Anado
luda ikinci bir propaganda seya• 
hatine çıkmış olan tayyareci 
Vecihi B. Antalyada yere iner
ken bir kaıa geçirmiş ve tay• 
yare yere düşmüştür. Neticede 
pervane kmlmış, tekerlek lis· 
tikleri patlamıştır. 

Vecihi Beye birşey olmaımşhr. 
Kıymetli tayyarecimiz tayyarenin 
tamirini müteakip seyahatine 
devam edecektir. 

Yolsuz sarfiyat mı? 
Dünkü ( Son Posta ) gaze· 

lesinde çıkan bir Ankara telgra
hm eski darülfünun emini Neşet 
Omer Bey zaroanma ait yersiz 
bir sarfiyatın meydana çıkarıldı
ğını haber veriyerdu. Dün Ne
ıet Ömer Beyden sorduk, he
nüz bu telgrafı okumadığını, tet· 
kik ettikten sonra cevap vere
ceğini söyledi. 

hine açılan müstehcen neşriyat 

davasına, dün lstanbul ikinci ce• 
za mahkemesinde rtiyet edilmif, 
mnddeiumumilik beraet iıtemit, 

mahkeme, beraet kararı vermif
tir. 
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~ A Sarı'at ve Tenkit 

İ cuze • n def İnesi ( İngiliz edebiyatı o 
'Ei;;~Mü;ı;;;e:nNa;ııııll::l:~es;.~ü:~:~i;~( o o Sönüyor mu ? 

•• t N h b k d k • Yakın vakte kadar, İngiliz edebi- ~ ts ersen .. a a ŞU san 1 iocı yatı tarihlerinde, Aınerikalınm san'- · 
atı münakaşa. olundukça ona bir zeyl 

doludur. Hele şu altın yıg-ınlarını gözile bakılırdı. sanki bir İngiliz; 
sadece toprağınr değiştirerek daha ta-

g •• •• USU 9 ze bir hava içersinde memleketinin oruyor m n • şarkısını söylemişti. Fakat şimdi, bu 
eski köy şarkısmm, değişen ağızlar. 
da daha canlı ve kesik nağmelere va
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• 
sıflarını terkettikten başka, bir bes· 
tenin sırnnı da benimsemekte olduk
lannr iddia. eden sihirbazlar yetişi
yor. 

Büyük romancı Bennett'in ölümün· 
den sonra, Ingiliz edebi mahafili; 
onun, Westminister'e olan nispetini 
araştırmakla meşgulken: Hadiseye 
~lk defa ve büyük bir şeytanetlt
gözlerini açan Amerikalı müdekkik 
oldu: MUteveffa Arnolt Ben et 
Amold Bennett ölebilir, dediler. Ken eserlerle atılan genş ve hakiki 
disinden bekleneni yapmış olmasr itiba ye pek benziyen adımlar, ikinci ve ü • 
rile ve artrk işin, mihanikiyete vardı- ~üncü den sonra. dü~ünceli, titrek bir 
ğc bir devrede aradan çekilivermesine hal aldr. Bir yolcunun geçtiğine bile 
isabet de diyebiliriz. Fakat yerini inanamıyoruz. Muharrirler belirdi ki: 
kim tutacak?! Olenler; büyük bir ra- Kesif ve müesses bir istikrardan son
simede bulunmak üzereymişler gibi ra. birden küçülüp incelerek Irnybol • 
birbirinin peşinden gidiyor. dular. Kısa hikflyeyi aşamıyanlaı: 

Hardy; dört sene evvel öldii. Law- oldu. :Muharrir doğdu ki: lnanabile
rence'i geçen sene kaybettik. Bennetti ceğimiz muvaffakryetinin daha baş. 
geçen gün. Gals Worthy; st yaşnnda langıcmda, ıinanamadığr maneviyeti 
WeJis; bir yaş daah ihtiyar. Maug- yüzünden intihara. atıldr". 
ham; 57 Yi buldu. Ve Shaw; bunla_ lngiliz edebiy:ıtma ne oluyor? Bu .. 
rm hepsinin babası: 75 ya~ıncla". Bu nu, bir lngiliz söyliyeme7-
günkü lngiliz edebiyatının birinci sı- · Bu inhitatta muhakkak, lisanın bir 
nrf muharrirlerinin tam bir cetvelini rolü var. Lisana her gün yeni kelime
teşkil eden bu isimlerde bir taş ve bir for ''e eski kelimelere yeni yeni mana 
.tarihle hakikatlerini paylaştıktan son 1ar ihh'e etmekte büyük bir inkisaf 
ra, ta on sekizinci arsın Fielding ve sezen Amerikalı müceddide karşr 

t""Yuı. ve resimlerin telif hakkı mahfuzdur] 

Richardson'ıyla açılan bu safhada mu- Londralrnın beslediği nefret n taa~ 
kadder hayatını yaşamış bttlunacaı,.. sup, onu kendi lisanının, ana yurtta 

Bundan o kadar uzak değiliz. SaJ,- tekamül etmesinden alıkoymaktadır. 
Edelıi}atın ~önmesine bunun bir lı muharrirlerin bir çoğunda inhitat • ••• Genç •da 7 o ıahnaya el etti, bu lahnaya el attl : - Nah şunu dedi. 

eseri baş gösterdi bile. Wells ve Shaw neticesi diye balulamaz~a da; her iki d Bu gali~cı ı..:.. :: y if.ade eden F:ıkat hararı almasile bırakması ven m:y~a~a ~ıktı. Eli ~lu ba~-
._~nr§ıklı c ı ;ır vuruştu hır oldu : lı gencı suruklıye aürüklıye merdı· son zamanlarda dünya irfanından dereli de aynı görüşle mütalea etmek 

'\ Jiendilerini mes'ul sanmıya başlamış- mürnkfütdür. Kim hi~ir· in!ıitat, bel· 
Epi uzundu bu merdiven. ' Jar ve eserlerinde tedrisi gayeler ta- ki de dah:ı dt>rin sebe.P,fot· en ruıliyor. 

ıtı. koca k . ' '11 actldı; ve - Buna lüzum yoktur.. Bir veni indi. 
'çılınasile kapanması bir ~ıau. yazma var mı yanında? 

lierif içeriye daldı. Herif cakşırının çebinden ko -
d koşa koşa büyük bir bahçe - cam an bir yazma cıkardı: 
b~n geçti; bir havuz başında iri - İşte... ~ 
ti~ köpek havhyord_u. Fakat üze· - Öyle ise hadi: O simdi 
h : aaldınnıya vakıt bulamadı i kim bilir kacrncı uykudadır.:. 

erif adeta uçarak yanından gec ' 
ti \Pe h d l ) · · Yazmayı ağzına ben tıkarım, ha· 
el~ .. bı"neamyen ? dı:n a açı an {apı· ğıramaz.. Sen de vakit kaybet -

•• a gır ı. d il · · k il b v 1 
B k d l 

. me en c erını, o arını ag ar· 
u apınm a açı masıle ka -

tlanrnası bir olmuştu. 
51

~inamn arkasına dolandılar: 
l" avamndan avize sarkan bir B h ~ a çe fevkalade büyüktü. ilerde, 

kofa.da sarı saçlı genç biı· kızla 1 sık bir ağaç kümesinin ortasında 
~rşdaşınca nefes nefese scrdu: ı' kücük bir köşk vardı. Kadın kuc:a-

- Hanım nerede? ~ d k b" d d :ı: gnı an sar an ır este en oar-
- Odasında... mağıyle bir anahtar seçti. K i~ıı:rı 

d - Ala ... Öyleyse sen de gir o - açıp binaya girdiler .• 
ana. Bir müddet sonra icerden bo-

h Ve söz söylemesine meydan ğuk bir hırıltı cel<li, ve-üç beş o:Ia
l~rakn!.dan kızı dertop etti, oda- kika sonra herif önde o ""rkada 
li~d8:n birine tıktı ve anahtarı ki· tekrar çıktılar. Bu sefer herifin o
'e 1ki defa çevirir çevirmez i.ıst muzunda debelenen bir yiik var-

a fırladı. dı. Aijaçlar hı<;ırdıyordu. 
d Vüzlerce mum yanan bir oda - Tekrar çıktıkları binaya Jönclü-
lüt, Ya§lı bir kadın, bir sedır Üs· ler. Herif merdiven kenarlarına 
~ü~de oturuyordu. Herif bir tutunerak, ıkına sıkma yukarıya 
hi le gibi odaya girince, birden • ulaşınca su·tındaki yükü yere hı· 
t .. rde .~rktü, elindeki mendii ye- raktr. 
'" Uftü: Otuz otuz bes yaşlarında bir 

Ilı.._ Oh korktum be .. Fakat Meh f!encin ellerini, kollarını bağlamış 
et hu telaşa sebep ne? lar, av zını tıkamışlardı. 

Ilı t 8:Yik ağızla konuşuyor, keli - - Sen artık git .. Yalnız göz ku· 
ahe erın son hecelerini iğrenç bir j lak ol!. Kızları nereye gfüürecek-

enkte uzatıyordu. lerini anla .. Gel bana hnbet· ver .. 
- H N l 1- - Peki hanımım .• ..\ıL anım.. ası le a§ etmem .. 
q,Jıın ben de yakalanıyvrdum. 
- Yakalanıyor muydun? 
- Öyle ya .. Evi bastılar ... 
- Sahih mi söylüyorsun? 

he! b Şakanın sırası mı a hamın .. 
~ L~ı~ vardı, beşi de erkek. Bir ie: .,.urtulabildim ellerinden .. E
hald hlutfakta olmasaydım, her 

e beni de yakalıyacaklardı .. 
alç~ '! aa .. Şimdi anladım.. Bu 
l.ltıd ıgı Yapan muhakkak o mel
•aııC:··· . Allahım nereden mu • 
!tıa "> ettın bu topalı benim başı· .. 
~ derhal ayağa kalktr: 

Gel arkamdan s f ... 1 
ler, 

0
b alı geçtiler. Aşağıya indi

si bir a çeye çıktılar.. Kulübem· ı 
l.lrg-.ı ~=rd~n, kadın bir k ngal · 

bır tane de harar st::çti.1 

Herif, yorgun argın. gerisin ge· 
riye merdivenleri indi. 

Bir kapı açıldı kapandı. Rir ka· 
pı daha acılıp kapanınca kadın 
yerdeki adamın beline bir tekme 
indirerek homurdandı: 

- Mel'un köpek.. Yedirdi~im 
yemekler, sarf ettiği.m paralar v.ö
züne dizine durur inşa1lah. • Za
t~n topal doğuşundan belliydi se· 
nın .. 

Ve bir tekme daha indirdil<ten 
sonra . bacai.{ından tuUu, sürükle· 
miye başladı. 

Az evvel oturduğu odadan ka
pısı örtülii bir odaya kadar 'l'İtti. 
Kapıyı sıkı sıkı kilitledikten son
ra yerdP. serili halının bir ucunu 
kaldırdı. Üstü halkalı bir kapak!· 
gözüktü. Bunu açınca bir nıerdi· 

V b. · · d b kı"p edl"yorlar. RomanAıJıg~, hi ... olmı • Lı\kin iki hakikat gayet açıktır.: e ıttığı yer e, uruna ta::t e ... " J J 
k k "'an Shaw, bütün hayatmca zı:\tt-n bu- 1 - ngilizce, ngilterede lıayati-

topra okusu ve dizlere oğu~lu· J • '·-

rucu bir serinlik geldi. nu yapmıştı. Fakat son piyeslerinde yetıni M.ıybeden bir lisandır. lJu amc. 
bile inkar olunmıyacak kadar düş- rikaya neçiyoı·. 

Genci yere bıraktı, bir tekme 2 111··1 • J ·ı· J • z · künlüğü; bu inhitatın a~ık bir misali- - 11 ıım r:gı ız mu ıarrır erı, 
daha vurdu beline. • yerlerini dolduracak lıalel'.lcr bırak • 

G. ~· dir. 
- östereccgım sana. • Şu halde, bütün bu kafilenin ~ol\ maclan ölü11orlar 
Demetinden bu sefer hi;az bÜ· sürmiyecek olan hakiki vedarndan son Buna mnkabil Amerika, yüzünü 

yücek bir anahtar seçmişti. B· ·dak ra, fngiliz edebiyatında, uzayacağı Avrupaya bağlr ma1"..;inden, tamamen 
lr meşeden yapılmış bir kapının şerait şimdiden hazırlanan, kat'I bir kendisinin olan bir i tikbale ~evirerek 
kilidini actı, adamcağızı çekerek h'.lhran hiikiim sürecek... tam edebi hürriyet icerisinde ıniithi::ı 
içeriye aldı. . In~erc bu sah.ada rolüni.i l>itir . bir devir ve mükernm l flir Ji:sanın 

Müthiş bir ldn ile: miş t5"rünüyor. Bırkaç sene evvel şelıkarını yasıyor. F't kat Dt'hıl; o 
- Domuz topal! -diye homur üstatlarmın yerini doldurahil<'cek hiı· göriilmcmiş rahatım:hk!ar cli}arında 

dandı- Beni gebertmek istiyOl·· dolgunluk ve iktidar gö«teren gen~ bile aynı nedretle lıüküm ~tirdakçc: 
sun ama nafile! Ne yansan ben muharrirler, bugün biitiin ken- Bu yarışmanın tahakkuk etmekte ol-
bir çaresini bulur içinden sıyı·ı- dilerini gözliyenlerle beraber duğıına birden inanamıyacağı:r.. 
lırım. Bana inıne indirirsen ne o- ac, bir inkisar içinde!er. jJk HIKMI:..'T JtUNIR 
lacaktı?. Bunlar sana kalacaktı,·======================== ====== 
sefayi hatırla yiyecektin değil baht?. yor .. Karnı acıkmış galiba .. Bel• 
mi? Al işte, "'ltınları sana veriyo· * * * ' ' ki süt istiyor... Kim bilir, belki 
rum .. Bak. . Bak . Ü Ç Ü N C Ü K I S 1 M de kundağından bir zoru var ... 

Yere çömeldi: Orta kıt'ada iki Bir ı,ık ve bir maşuka - Debelenmez mi bu yavru 
ceviz sandık yanyana duruyordu: Kawğunun üzerinde kırmızı orada .. • 

- Bunları da istiyordun de~il bir tuğ sallanan, kara bıyıkları - Debelense bile, korkma a• 
mi? taze terlemiş bir genç adam, o ğam .. Korkuluğu gör.müyor mu ' 

Sandıklardan hil'inin kapnğını lahnaya el etti, bu lahnaya el at- sun? Düşmez... ( 
açıp iki eliyle avuçladı: tı: Bu cevabı veren adam. yere 
- Elmas istersen al san olmas,. fn - Nah şunu .. - dedi - • çömelmişti. Çamurlanan eHeı·ini 
ci istersen .. Bak, nah su sandık in - Bunu mu? ikide bir önlüğüne sürüyor, sonra 
ci doludur .. Hepsini al. • - Hayır şunu... ağzı tırtıllı ve iğri bir hır.akla dt 

Hepsini sana veriyorum. . Fa- - Başka? likanlının işaret ettiği lalınalnu 
kat bir dirhem ekınek vermiyece _ - Bir de şunu kes ... Dur hele.. katır kutur kesiyordu. 
ğim sana anladın ını.. Şu altın Dur bakalım... Kırmızı tuğlu adam, hayran 
yıemlarım görüyor ınusun.. lğildi, lahnanm bir iki yapra· bakışlarla çardağı seyrederek, ço• 

ğıru kopardı: cuğun ardı arası kesilmiycn bağı· 
Bittabi karanlıkta hiç bir şey - Evet ... Evet ... Bir de hunu rışlarma kulak verdi: 

gözükmüyordu. Fakat kadm elini kes... _ Senin mi bu yavru? 
sağa sola uzattıkça tannan bir şı· E b d 

k 
- vet eyza em ... 

kırtı işitiliyordu i, para denilen Gözün alabildiği kadar geniş - Cok katt yüreklisin cyleyse. 
nesneden biraz anlıyan bir adam. bir bahçe.. Gözleri bağlı beygir· - Neden?. 
bu sesin, ancak halis ve ayarı tam ler, mütemadiyen dönüyor .. iki - Ayol seslensene bunun an•, 
altın yığınlarından çıkabileceğini büyük bostan dolabından fıskıran 
pek ala bilirdi. . su; tahta yalaklann ağzmcl~n de-

Bir müddet daha homurdanclı. rince bir çukura fışkırıyor, ora -
Sonra, zavallı adamcağrnm boş dan tarhları tarıyan yollardan 
höğrüne bir telmıe daha indirdi. dört bir yana taksim oluyor ... 

Ve kapıyr üstünden kılitleyip Uzakta iki kadın var .. Toprak 
aldı başını gitti. . belliyorlar galiba ... 

Vay canına. . Ulan bu çılgın Bir köpek, fasulya sırıkları a· 
servetin sahibesi olan şu kadın da rasında kendi kendine saklambaç 
kim oluyordu?. Ya bu elleri kolla- oynuyor. 
ı·ı bağlı zavallının suçu neydi ve Dört kazığa dayanan teneşir 
kimdi bu. altın yığınları arasında tahtası gibi bir çardaktan ( Cı· 
açlıkla ölüme mahkum edilen bet· yak cıyak!) bir ç~uk ıeai geli ... 

. 
nesıne ... 

. . . . . 
- Gelsin .. Her halde bir ~ey 

istiyor bu çocuk ... 

- Belki bir ağrısı var ... BeJk• 
ipleri çok sıkılmış kundağın .• 

- Babam beni böyle büyüt .. 
müş; Anamı da anası böyle. Ku· 
lak asma sen. Bir şeycikler olmaz 
ona ..• 

(llilmcdl) 
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Atinada Neler Gördüm? M.Lavaldü
şüyor mu? 

Kasaplar Şirketi 
Evet .. Çaldaris Krallık 

taraftarıdır amma .. Fransız gazeteleri ağızla· 
rında bir şey geveliyorlar •• 

Lavalln eski devirleri 

Bir görllnllşe göre hilktlmet f çinde 
hüktlmet vaziyetinde midir? --

Operatör Emin B. ; evvelce fakirlere sakatat daAıtıyordu"
bunu yeniden ihya etmeliyiz, diyor ~~~~~~--·--~~~~~-

,, .. Bu taraftarlık rey almak için [Üst tardı J inci sayıfamızda] ve idari işlere karışmamalıdır. ·dr 
tar. Bunun önüne geçmek için, rnese- Mezbahayı bir heyeti idare ile 1 JJO 

kutlandığı bir vasıtadır.Okadar .. 
-11 -

la belediyenin beş altı yerde satı~ re etmek şeklinin de aleytarcyıP1· d 
mahalleri açarak et sattırması sure- şekli idare mezbaha), ıslah değıl. /' 
tile ihtikarın önüne•:Pek fıla geçilehi- ha zivade hozmu tur. Bskiden ol il' 
lir. ğu gi-bi salfıhiyettar bir müdürle idi' Yunan reisicümhuru M. Za

imiı, in sarayındayız. Bir gece is
met Paıa ile Tevfik Rl-ştü Bey 
şerefine reisicümhur tarafından 
verilen akıam ziyafetinden son
ra tertip olunan kabul resminde 
bulunuyoruz. Kabul salonu da
vetlilerle dolu. M. Zaimis bol 
elektrik ziyaları içinde birbirine 
karışan firaklar ve kadın tuva
letleri arasında yeni gelen da
vetlileri kabul ediyor. Bir taraf
tan ak saçlarıyla etrafına hör
met ve muhabbet ilham eder
ken, mğer taraftan kendisine ar
%1 tazimat eden misafirlerinin 
gönUllerini almıya çalışıyor. 

Yanımda muaveneti içtimaiye 
nazın mösyö Yasunidis var. O 
gllnün intibaları üzerine görüşüyo
nız. Bir arahk mösyö Y asunidis 
sözünü keserek ve elile uzakta 
reisicümhura yakın duran bir za
h işaı et ederek : 

- Bakınız, mösyö Çaldaris!"· 
Dedi. Mösyö Y asunidisin ba

na gösterdiği zat reisicümhur 
mösyö Zairnisin yanına yaklaştı, di
ğer davetliler arasında hörmetle 
eğildi; elini sıktı, sonra birbirle
ri ile pek iyi tanışan iki dost gi
bi mösyö Zaimisin sözlerine ce
vap vermiye baıladı. 
Müşahedemden emın olmak 

için sordum: 

- M. Çaldaris, haniya kraliyet 
taraftarlarının reisi olan zat de
ğil mi?,, Dedim. Muhatabım ca
vap verdi: 

- Evet, odur: Ahali fırkası 
reisi m~syö Çaldaris filhakika 
kendisi kıraliyctçidir.f ,, 

Bu manzara benim garibime 
gitmişti. Siyasi bayatta birbir
lerine takip olan fırkacıların hu
ıusi olara·k· dostça görüşmeleri, 
fakat polıtika faaliyetlerine ge
lince birbirlerile mücadele et
meleri ta bit idi. Fakat resmen 
kıraliyet taraftarı olduğunu ilin 
eden bir fırka reisinin de bu 
davete icabet ederek samimi 
bir dost gibi reisicümhurla 
glirilşmesi bana siyasi hayatta 
gayritabii bir müsamahakarlık 
gibi gelmişti.Maamafih o gece bu 
musamahakirlığın çok ehemmi
yetli bir manası vardı.Çünkü Türk-
Yunan dostluğunun bu samimi 
~s'it merasimine kral taraftarlarının 
reisi olan Çaldaris gibi bir zatın 
iştiraki ve Yunan reisicümhuru 
ile beraber yan yana bulunması 
bu merasime hakikaten rriJli bir 
ıekil ve mahiyet veriyoreu. Bun
dan sonra M. Yasonidisle mü
kilememiz şu tarzda devam elti. 

- Çaldarisin meclisi meb 'u
aanda kaç arkadaşı var? 

- Yirmi. 
- Kıral taraftarlarının hepsi 

bundan mı ibarettir? 
- Evet, Çaldaris'in riyaseti 

altında olan Ahali Fırkrsından 
maada Papa Anastasyunun, Kon· 
dilis'in, sonra Kafandaris'in riya
etleri alhnda " ittihat Cumhu
iyet Fırkası" " Milli Cumhuriyet 
ırkuı,, 11Tarakki Fırkası,, niha
et "Çiftci Fırkası,, ile •tarakkı 
ttibab cemiyeti denilen bir grup 
ardır. Papa Anastasyunun on 

altı, Kafandaris'in üç, KondiJis 
in Mecliste dört azası vardır. 
Fakat bunların hemen hepsi 
isimlerinden anlaşıldığı veçhile 
Cümhuriyetçidir. 

- M. Venize!osun taraftarları 
ne kadardır? 

- Bizim meclisi meb'usanda
ki meb 'usların umumu iki yüz 
elli ld~idir. Bunların içinde fır
kalarının isimlerini söylediğim 
muhalif meb'usların adedi elli 
birdir. Demek ki mecliste yüz 
doksan Venizelist vardır. 

- Şüphesiz çok kuvvetli bir 
ekseriyet. Fakat muhaliflerin 
arasındaki kraliyet taraftarları 
hakikaten birgün Yunanistanda 
krallığın avdet edeceğini ümit 
ediyorlar mı? 

Eenim bu sualime karşı M. 
(Yasonidis) biraz tebessüm etti 
ve her vakitki neşeli tavrile ce
vap verdi: 

- Bizdeki kralcıların hiç birisi 
artık l: u memlekette krallığın 
bir daha avdet etmeyeceğini 
pek iyi bilirler. (Çaldaris) haddi 
zatinde iyi bir adamd11. Fakat 
Yunanistanda halk tabakası ara-
sında hali kalben krala merbut 
kalmış bir sınıf vardır. 

Bizim kralcılar halkın bu te
mayülünü bilirler. Onların rey
lerini kazanmak için kracılığı 
bir nevi siyasi bayrak olarak 
kullanırlar. Evet, "biz krallık 
taraftarıyız,, demeseler intihabat-
ta kazanamazlar. Rey almak için 
buna lUzum vardır. işte bütün 
meselenin ruhu buradadır. Yoksa 
Yünanistanda Cümhuriyet reji
minin tehlikeye dilşmesi, krallık 
usulünün avdet elmesi ihtimali 
biç bir vakit yoktur. Bu ihtimal 
bizzat kraliyet taraftarlarının bile 
hatır ve hayalinden geçemez. 

.JkluHd A&utı 
Yarınki sayımızda : 
Venlzelos ve Venlzellstler 

Muhtelit mahkeme
lerde 

Türk - V unan muhtelit büküm 
mahkemesi dün toplanarak on 
bet dava rüyet etmiıtir. Bunlar· 
dan beıi talik olunmuı, beti ka
rara kalmıı ve beti hakkında da 
ademi selibiyet kararı verilmiş
tir. 
----------------~~--~----

Bugün 

MELEK 
!. 'emasında 

Mü~· ·il itiraf 
Herke~j gvreceği bu müessir 

flim J ean Perl er ve 

Bahusus ki elde soğuk hava depo- re edilmesi daha muvafık olur 1' 
ları vardır. Hayvanlann ucuz oldu- nında),m . ., 

1 ğu zamanlarda zephiyat yapılıp ele· Mezbaha resmi fazladır 
po yapılır, et fırlad1ğı zaitıanlarda tel' 

Diğer taraftan alınan mezbaha . •· 
piyasa)a çıkanlarak ucuz fiatla ast- minin çokluğundan ve bunun de~~~~ 
tinlır n fiatların normal bir şekilde lar üzerine miihim surette miler 
devamını temin edebilir. Fakat böy- olduğundan bahsedilmektedir. hll~ 
Je bir vaziyeti belediye basaracak bir ağaç mezbahasında kilo başına ko>"ır 
vaziyette değildir. Çünkü parası yok- dan 3:> kuruş resim alınırken, lsta'° 
tur. bulun ) anı başındaki Pendikt~ koyll• 

Yapılacak tek bir iş kalıJ or : Ka. başına 20, sığır başına ise 40 kuruş tf' 
saplar şirketine muarız diğer bir ~ ir- sim alınmaktadır. 
ket veya teşekkül vücuda getirmek Karaağaç mezbahasında 'kesilell 
ve onu himaye etmek. -·• • bir koyunun asgari,· 1 "l kuru.; nı-Salisen; her yerde, her hc;~ede lm· -

baha ücreti, :>O kuru:s bu1Jıanl! üctf' 
sap dükkanı açtırmıyarak kasapları ti, 30 kuruş kamyon .ücreti, ~6 kurtıf 

Fransız başveklll M. LavaC toplu bir halde bulundurmanın en iyi _,.,, 
w ahır ücreti olmak üzere cenı :rn ~'' 

Bu resim bugün Fransa milli bir çare olacagı kanaatinde) im. 1\fe. kuru ·tur. (Pendik) Je (İstanbul) met' 

l•tı·bar bankası kasalarından altın- sela bütün kasap dükkfmları hir fa,-(Hal) de toplanılabilir. , .aktile lfa- bahaları arasındaki bu büyük 
lara dayanarak dünyayı içtimai dıköJ ünde hal yaptırdığım için bir nazarı dikkati celbedecek der~ced• 

mahsustur. felaketlere doğru yuvarlıyan zatın haylı l>aşıma kakılmıştı. Hu, biliJti. 
Paris'te avukatlık yaptığı günler zam işleti1memektedir. Komisyon ne yapacak ? 

O Narh işine gelince; ete kat'i bir Belediye rnehafilinden öğrendiğl-
de çekilmiştir. sıralarda Laval narh koymak imkanı yok gilıidir. An. mize göre de komisyon reis ve azal•· 
Fransada yaşıyan ve polis tara- cak yapılabilecek şey, etin en ala cins- rı bir müddet şahsen et nıeseıesil' 
fından şiddetle takip edilen bir 1edne azami bir fiat tesbit etmeUir. meşgul olacaklardır. Sonra hay,·ı&ll" 

h Alıcı, etin aHisile ortası arasında işi- ların, mezbahanın, kasapların her ıur-ibtilalci, bir anarşistti. Siyasi a-
ne gelen bir fiatla ve pazarlık sureti. 1ü vaziyetlerini tetkik edeeeklerdit• 

yatının seyri esnasında LaYal döne le et tedarikine bir imkan bulmuş o· Du itibarla komisyon, umumi hef'' 
döne nihayet bugünkü mertebe- Jur. halinde, ancak reis n azalar ı::a1t9' 
ye ulaşmıştır. Maamafih Fransız Et fiatıarını düşürmek. ihtikfıra 1 tetkikatlarmı bitirip lıu rne5e1e .. 1tal• 
gazetelerinin son günlerdeki ağ- mani olmak için, şehir rncclbi kendi kında tamamile tene\'\'Ür ettikten soll" 

arasından bir komisyon intihap etmiş. ra toplanacaktır. Binaenaleyh kO" 
zına bakılırsa bajvekil hazretleri- Ben, komisyonlardan i~Jcrin ~ı· ge_ç mi yonun ne gün toplanacağı ''e ıı' 
nin artık fazla geldiği ve can sı- \'e güc çıkacagı mütaleasındnyrm. Na- ,.akıt hu işi bitirerek meclise se\'kedt' 
mağa başladığı anlaşılıyor. polyon, çıkmıyacak işleri komisyona ceği hakkında imdiden tahminterd• 

Amerikadaki temaslarından hayale edermiş. Hem şehir :aıeclisini bulunma~ müşküldür. Yalnız korrri'" 
bu işe kanştırmak tuhaftır. l\tüdür yonun toplanıp raporunu tanzim ecir 

doğan neticeler, Lavale karşı olanlar bunun çaresini bulmalıdır. rek şehir meclisinde müzakere ed 
gösterilen parliime.nto uzahc- Me ·uu)et duğructan aogruya ıtencn- mesıne ba ıanıncıya Kadal'~t nese 
retinin bir çok noktalardan çö- Jerine racidir. Cemiyeti belediye yal- Si hakkında ittihaz edilecek tedbirler• 
zülmeğe başladıgw mı ihsas edi- nız ınürakabe ile mükelleftir. Y c o dair gazetelere maJUmat ,·eril mi)':' 

mürakabe ıile ıiktifa etmelidir. lcrai cektir. 
yo~ Aceba Fransa için, dihill =~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~ 

politika cephesinden bir nevi Havalanan bisiklet ve bir adam! 
Makdonald olan bu adam düşer
se yerine kim geçecek ? Bunu 

kestirmek şimdilik pek mümkün 
olamaz. Muhakkak olan nokta ka
saları altınla dolu olan F ransanın 

zügürt devletleeden daha iyi bir 
vaziyetle bulunmadığıdır. 

Dartilbedayi Temsilleri 
Bugün akşam 
saat 15,30 da ISTAHBUL BELEDiYESi 

Dokl~~!!im ij~~~ ~~ 
3 perde 1 1 
Yazan: 

F odor Laszlo il il 

11111111 
Tercüme eden: 

H. N. 
Halk, tenzilatlı gecesi. 

Yakında : Mukaddes Alev 

Bugün 

ETUAL 
sinemasında 

'( 

1 

colette Darfeuil 
tarafından temsil edilen Fran· Eğlence Köprüsü 
sızca sözlü bir eserdir. iliveten: Jack Oakle ve 
MiCKEY MOUSE ( Bimbo) 1 Dolly Walker 

&, mektepte ve Paramunt Journai. • lil--
- _ - tarafından ----• 

Her gün, her seansta ••••••••-.,lıııı. 

ELHAMRA sinemasında 
Salonu lebalep dolduran 

LiLiAN HARVEY'in 
ANDRE ROANNE ve ARMAND BERNARD ile beraber 

temsil ettiği AŞKA To··vBE 
pyanı hayret 

muvaffakiyetleridir. 

Fransızca sözlü ve 
şarkılı filmindeki ı ,, 

.~~---""""=:---------a.------....;,;;.;;.;;;.;;..-==-...-.--..-..~ 
Bu resme ilk bakışta gayet mahir bir cambazın harikulAdtı 

bir hünerile karşılaştığınızı zannedersiniz. 
Halbuki; lütfen resmi yan çevirip seyrediniz, göreceksiniz bu 

bir bedbaht bisikletçi ki acemiliği yüzilnden köprüden fırlamlf, 
denize uçmuştur. 

Görüyorsunuzya fotoğraf oyunları hazen bir 7avalJıyı nasıl bir 
hünerbaz mavkiine getiriveriyor. 
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Hanımlar nasıl güzel- , 
leşebilirsiniz ? 

İıMnınıııııııınınHlll•"ı"nıııııenııuııınllJlllllllllııı~ımnp!lllllnııımnPı••ıınıınuıum•HınıııııııııııııııınııınıııııılflllHl11nıııın•n•ın1uııunınıunınmnııınHH111ııı1 

l Kadın Moda ı 
~ıuıııııı111111111ııııııı111ıııııuııııııııııuıııuııııııııııu1111111 ııııııııııuııııııııınıııııuıııııııııııııııı1111111ıııııınıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtmııııuıııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııınıımu' 

Çamaşırlarını, elbiselerini iyi giymiş bir ka
dının rahatlı(Jı erkeklere en devamlı saadeti 

veren bir şey oldu(Junu unutmayın .. 
-S-

Son moda mantolar işte~. Tehlike yok ı 
Kumaş satt,ını arttırmak 

yoktur ki... Hoyrat hoyrat spor 

meydanında koşu yapar gibi in
aam sürftklerler, yorarlar. 

Elbisemizin koltuk altlannm 

kirlenmesi bu gece çok muhte· 

mel. Kavalyemizin boyu uzunca, 

dans itiyadı da sağ kolunu bir 
az yüksekten tutmak İsa smokini 
berbat olabilir. 

Hiç korkmayın güzel hanımlar 
koltuk altının terlediğinden şiki· 
yet etmek bu gün gülünç· 
~ür. Bir azıcık ( R ... ) sürerek 

kollannızı kuruyuncuya kadar 

çıp tutarsanız mes'ele halledil· 1 

mit olur. 
Hem yalnız koltuk altma sü

recekıiniz. 

Eve avdette yıkanacağınız za
man heman çıkar. Yıkanmazsanız 

bile hiç zaran yok.. Esasen tüy· 
leri ve deriyi sertleştirmez. 
Şunu ilave edeyim; son zaman

da icat edilen kadmlann işine 

• en çok yarayan tuvalet suyu bu 
(R •.•• ) dir. 

Yakut rengi, kllçllk ıişeıile bu 
su, kaç kadını, kaç güzel kadını 

terlemek derdinden kurtarmııtır. 
~nce bu su bir çok kadınlara i 

dl btiyiik asri keşiflerden daha 

kıymetli görünür. 

Süvare elbiselerimiz içinde şim
di ne kadar rahahz değilmi? 

" llzeı kadın bu derece rUya 
~ olmaaını tabii gUzellllln· 
...._ zlpde ltlnab tuvaletine 

m~undur 

Kol altlarının terleyip elbi

semiz üstüne çıkmasından, yor· 

ğun ve kirli bir vücut gibi 

kokmaktan korkmuyoruz. 

ÇQnkn o cins allıklar fena 

'•lardan olursa , sıcak bir 

~da bir iki saat sonra 
ct.ldarınızın llstü buğulanmış 

~i ~ir hal alır, tavsiye ettiğim 
lllın Yerdiği cili kaçar, o 

~leana parıltı yok olur. Hatta 

'Panya ve saire ile ikide bir 
~ llıazaanız buğulanma h~li 

~~ruyarak çatlaklar bile ya· 

dta O..un için çıkmıyan cinsten 

'il "-le allığınızı kırmızılıklar~n 
lal htfif nev'ini yapan (K ... 1) fır-

•-..dan alınız diyeceğim. 
tJ ş._ halde sokağa çıkıyoruz. 
~ ll6111nze mantomuzu almaktan 

~tzın koluna girip aparlı· 
it. b~erdıvenlerini inmekten baş· 

11'fey kalmadı. 
~'ıc unutuyorduk... Dansede
lae z, Iİttiğimiz balo bir menfaat 

de' ~ellci çiçek satacağız. Büfe
lbiı Zillet edeceğiz. KaYalyeleri

oı..r!enç Amerikanvari ıeyler 
,.,.._ • danaederken iki misli yo
-..._Ca" 

8-ı ltz.. 
..........,, Yenı gençlerin de insafları 

(1) Btı 
~tbf lllakalelcri gazetemize yazan 

~ltrıı ll!Utcbassısı muhtelif markalan 

lttaıı Y•Plllak istemediğinden tuvalet 

lsı.nı llıınuı isimlerini gizlememizi istedi. 
b.._ crı •imale istlycn kuilerimlz mat
-~ aıı:_ 

••caıt edebılirJcr. 

Ustümüzde itinalı tüvaletin 
· blltlin hafifliği var .•• 

Ben çorapların bacaklara ya

pışması için ekseri şık kadmla
nn kullandıkları kreme taraftar 
değilim. Vakıa zarafet ve güzel
Jiğile bu işlerde kendine oterite 
yapmış olan matmazel Cbanel 

Madam Ardenin müessesesinde 

hazırlanan çorap giyme kremini 

pek sever Fakat. ben şimdiki 

çaraplarm cinslerini bu' kreme 

ihti!·aç göstertmiyecek kadar 

eyi bulurum. 
Çorap yapııtırma kreminin 

bazı bünyelerde fena bir tesiri 
oluyor. Bacaklardaki mesamat 
kapandığı için ayaklan çabbk 
terletiyor. Maamafih zerafetin 
ilahi tanınan Matmazel Chanel 

bu fikrimi söylediğim vakit, ba

na, bu mahzurun kendi bünyesi 
için varit olmadığmı söylemişti. 

Baloda çok dans etmek, şim
diki cemiyet telekkısinde kadın 

gençliğinin bir işareti gibi görünü

yor. Madem ki genciz ve genç 
kalmak istiyoruz. Fazla dans et-

memize bir sebep yoktur. Fakat 

rnımızı sıkan birıey var: Fazla 
C:lanatan ayaklarımız terliyor ve 
bu cammızı sıkıyor, buna karıı 

tedbirli bulunsak ve ferah dans 

ebek fena mı olur? 

Ayaklanmızın çabuk nemlen· 

memeıi için biraz konuşalım: 

Hangl•sı·nı· beg" endı·nı·z ? için bUyUk terzilerle fab· 
... rlka sahlplerlnln kurduk• 

ları plAn muvaffak Ola• 

Bu modeller hem kolaydır, hem 
güzeldir. hem ucuz! 

mıyacakllr 

;;,.._,._---------------------Kadın modaları zaman hadi· 
selerile taban tabana zıt bir şekil 
almaktadır. 

Alm size son ayın mo'Clellerin • 
den dört tane ınanto. Dikiş bili
yorsanız kendinizin tatbik etme • 
niz çok mümkündür. Y ook ter· 
ziye yaptırmak istiyorsanız bu 
modelleri onun defterlerinde bu
lamazsınız. Zevkinize gitiyse dur· 
mayın ısmarlayın. 

Bu sene mantolar hemen he -
men kamilen vücuda yapıtıktır. 
Ekseriyetle düz, nadiren kemerli
dir. 

Kürklerin cinsi: Son moda, si
yah aaterigan ve tilkidir. Kısa 
tüylü Biberetlerin hiç modası yok· 

Bu kriz devrinde bet kıt'anm 

(iktısat yapalım) diye bangır ban• 
gır bağırdığı bu senelerde kadın 
modası boyuna masraflar icat et• 
mektedir. Faraza iki seneden be
ri etekler uzadıkça uzadı. Evvel• 
ce üç metre ipekli kumaştan bol 
bol elbise çıkarken, şimdi asgari 
altı metre kumat lazımdır. Held 
gece tuvaletlerinde sarfedilen ku• 
mat hazan yirmi metreye kadar 
çıkmaktadır. Üstelik son aylarda 
bir de bellere uzun kadife kurdele 
koymak moda oldu. 

Moda, bu sene tam bir saidaıı 
geri çark yaptı. Tamam.en on bet. 
yirmi 'lene evvelki modalar meY,• 
dan aldı. 

Hemen hemen eıski elbiselet 
aynen giyilse kimse yadırgamıya• 
cak. 

Bazı kimselerin fikrine görd 
yakında eski, katkatlı iç eteklik· 
leri ve yerlere kadar boylu mala• 
kof sokak elbiseleri çıkacaktır. 

Bunu zannetmek hiç de doi• 
ru değildir. Çünkü hadisat 
kadını it hayatına atmıttır. ve ka
dın gündüz hayatıl)da gayet tetilC 

tur. Biçimleri görüyorsunuz ya! ve pratik kıyafetli olmıya mec.
Hepsinde küçük ıapkalara yakı· burdur. Böyle bir moda çıksa bi· 
ıanbir tarz var. le tatbik sahası bulamaz çabucalC 

1 - "T ete • de negre,, denilen söner. 
siyan dradan monta. kürkleri si- Gelelim fapkalara: Onlarda 
yah aabragandır. da aynı eski modeller. Birinci Na• 

2 - Gri draden bir gündüz polyon ve ikinci Napolyon devr~ne 

t K.. ki · · kı 11 ı·l ait tapkaları bugün kemali itina man osu. ur erı gn rçı : ı · 
k. ile hatlarımıza yerleıtiriyoruz. Yer 

1
• lettiriyoruz diyorum. Çünkü o 
3 - Yetil tiftikli kumaştan kadar küçük ki giymiye değil yer• 

manto. Kürkleri gri ve kalın a.rtı- leıtinniye imkin var. · 
rigan. Şapkalarda da aynı yüksel( 

4 - Siyah kadifeden manto. masraflar. Her biri bet on liradan 
Kürkleri mavimsi tilkiden. qağı olmıyan büyüklü kuçüklii 

tüyler. 

Hem güzeldir, hem ucuz ... Ya birbirinden görerek lıakikt 
paradiler kullanmıya kalkan ha .. 
nmılar, erkeğin can bahası ka· 
zandığı paralan avuç dolusu ver• 
mek zaruretindeler. 

1- Grı lieten üzerine yünle 
veya kotanla iılenecektit'. Tatbi· 
ki g yet kolay olduğu kaadr ga • 
yet de zarif bir yastık. 

Esasen timdi el itlerinde ince 
işlerden ziyade kolay ve şık olan· 
ları modadır. Hatta çay takım. 
ları, masa örtüleri bile en kolay 
ve kaba işlerle yapılmaktadır. 

Son moda olan bu kaba el iş-

Çoraplarımızı giyerken krem 

süreceğimize ayaklanmız hafif 

karbonatlı su ile banyo edivere
lim, ne olur sanki ••• 

Bununla kazanacatımızı bir 
bilsekl .. 

lerinin çoli güzel nümuneleri size 
göstereceğiz. 

2 - Bu da bir fantezi salon 
yubiıdır. Yukardaki, modelin 
tamamen, &§ağıda da nasıl işlen· 
diğini gösteriyor. 

Yaıbk, portakal rengi kalın 
iplikli üzerine, kahve rengi, san 
ve yeıil filitla itlenmiıtir. 

Temenni edertm ki, botun gece 
ayaklarımız kup kuru ve hatta 

fazla serin kalır. O zaman bol 

bol dans etmek imkinını kaza
mnz. 

(BlCnu:di) 

Bereket venin elmas moduı 
yok. Bunun neresine bereket ver• 
sin, desenize: Şimdi çıkan kol• 
yelerin herbiri en az on lil'ay~ alı· 
nıyor, bir gün satacak olsanız on 
para etmiyor. Gene elmas modası• 
mn §U iyiliği vardı ki bqı 11luf&D 
paraya tahvil edebilir. 

unınııı111ıu11 uı1ıııııııııuwuuıııııııttuııı1111ıııııı11ııun11Pııun111tım 

Bir 
Gece 
Tuvalet 

Elbise s i y a b 
ipek kadifeden-

dir. Parlak ipek

liden çok enli 

sarılmış kuşağı 

vardır. Askıları 

siyah kristal iri 

boncuktandır, ve 

aynı boncuktan 

kola da d3rt sı

ra aarılmqbr. 



- 5 - Maarlc• Leblanc'dan• '4· 

/ fin en gO.ç tarafı asıl şimdi baf lı
yorda. Mu valf ak olabilecek miydi? 

J S.n'•t ale111lnde 1 

Abideler 
Şehrimize bir Fran· 

sız heyeti geldi 
AUn• konfer11naı abldelerdeld 
18111lrabn 111atehaaaıalar 181'11• 
flndan ,.pt1111•aını k8rarlafbrdı 

Ruayanm ilkbahan da buz gibi· biraz aonra, yerden, küflenmit, Son gtlnlerde Atinada .. tari· 
aır. yerler kimilen karla örtülüy- bir aandukça çıkardı ve tereddiAt ht aaann mubafuam.. konferan
düve kar, yaimakta devam edi· etmeden kazma ile kaPafmı zor- 81 toplanlDlfbr. Konferansa Av-
J.Onfu. ladı. rupa ve Ameribnm 22 muhte-

Polonya hududuna yalmı olan • . Kapak çabucak açılmıftı. Genç k 130 
ldiçGk bir lcöyde sabah oluyordu. ıçınden 'bet pırlanta dizili bir ıer- lif memle etlae meuup 
Fakat o gün halk, mutat olmıyan danlık çıkardı: mlltelı....., marallbu olarak 
Wrıhldbeden dolayı,, izbelerin- - Va1 canma, dedi, adeta bir iftirak etmiftir. 
~ dqanya nkitaiz u'trmmılar- senet. Konferansta Framayı temlil 
tir. Küçüldöliaenin bpıamda, ba· Hakikaten pırlantalar mükem- eden •• FraDA ı1ze1 1aa'atlar 
•meklara bir adam otunnUf, elin mel, ~is idiler. Hemen prdaa- amam mDdGrtl M. Paul Leon'aa 
ilelri armonikile çalı,or ve umn lıiı cebme attı ve memnuniyello 
najmeli bir teY .öylüyordu, ıörii· ellerini uiufturdu. riyueti albDda Fnma aan ati
nütü bir dilenciye benziyordu. Ya Fakat tekrar aandukçayı kant- ka umumi m&fett•tleriaden M. 
pnı tahmin kabil-delildi. Başında brmıya batladı. Çtlnldl malOmatı- Pqaet, M. Verclier, M. FODtenoU 
Wr gözünün iiattine itilmit e.ki na ı&re. eandalrçacla daha batka bldel -~ il. 
püakü bir kasket nrdı. Gözünün feY)er olacaktı. Uma man ara• •e tarihi A er muuurn 
Mriai de, ayni nmanda yilsünün dıktan, &t9Ji beriyi J'Oldadıktan Foraoye ve Franea gOsel m'at
mülaim bir kmamı sizliyen pia ve aonra, tam artık YUleçecelİ ura· lar mektebi proff116rleriaden il 
tiyah bir sargı ile kapablnuşb. ~a bir çıbrclı oldu ve aandukçenm Haatecoear'den •GtetekkU bula· 

Elbiaeainin reqini tarif kabil ıç kapalı 8'1ldı. Orada ~i dola b L..t-• -•-:...a. 
bir -''-dan---'-. ,..n__.•nm "---- - •Jet ı•unmıze •---,-· Beiildi. Esuen bu, elbise demiye "'Wlli "'"° '-'l.a ___ ....- H , _ı..: M. 

mecbur oldatamuz teY yırtık, Pır· rindeki katına da f1I eatırlar J'•• eJ et ,_. Paal Leon 
tık, lime lime, vaktile kadife olan zılıydı: dlD bir maharrirbaize demipir ki: 
Mr lmmqtı. Ayaklarmdalri çizme, •• "1nık. 6aa, 1111 ,...,,.,,. ~ - Kcmferalll hemen mtlalaa-
,....dan pniDmüyordu. iki kat aziz doetrun OJ• O.tel tanılulflan. lll'eD malıtelif memleketlerdeki 
olmat urtmda da içi dolu heybe- allaüw f«Nll edllınlJk S.re ,,,,,.,,,,.,,_ taribt abidelerin mabafuua Ye 

~İi~~=~ bunlar da Ji· :;; d:',':",,.~ ıa: tamirine mllteallilc naueleleri tet-
Huin bir halile tarla söylüyor 1/0"'111. .,... 6alNI 6lr lflllltd oluna, kik etti. 

n çalıyordu. Armonika:rı çalııı buna 6lllalllGrw. 6aa indi edilen 6't Bu, flkrbnizc:e · ~ mllbim bir 
pekte iyi olmamakla beraber et· nrakı ,....,. •tuman allnlne lliitll· noktadır. Fakat •al..et bD,ak 
- ~ ""ki ' rll .. talim ,,,,,_m.ı rka eürlm. ...-ım saran mu11 - onu 8::LA. "' b" eh mmi t ---:•- ektecl" .... uma KONT VALiN ar e ye ... wumem ar. 
netle dinli,.orlardı. 

Bunu okuduktan aonra cüzdanı Ve blnaeaale,la ballaa tehir-
.Adem f&l'lmmı bitirince durdu, açb, içinden çıkan kiiıtlara bak· lercle hOktmet aclamlumm ,aza 

•vacmıu açtı, bekledi. Mujiklerin b. Bunlar bir t•lmn senetlerdi. O- albnda bulanan abidelerden bala-
paralan yoktu. Fakat her birisi o- 1 • ·· 1 b" akb ·ı • k !f .__ zer enne fOY e ır m uz ı ne- aetmiyorum. faL-t tehirlerden na J'IYece vteueri ıetirdiler. Hat lenmifti: .. 
il, bir kadın: kendisine bir kise •Franau ,._.11.,., Parltte, 7'ro- uza~ bulunan abideler maale
IJarç (Rua çorbası) aetirdi. Adam, kadero mel/flllllkfa mdfnt ••.a o. aef herılba biraz daha harap ol-
~,_~bir r..a:L- ile=-= - --1.&-.L-

-.1.1 ~ -9Jıo.a ·~ Jen tJtdörftn"; B'~ ""Mı11iıın..-""1 -~· 

Sinema 
lllfllllllllllıırt-llltı_....11 .. llitow11ı111111ıı111•ııh11ftll'INınlllllll__."°'"'''""'''"''' .. IN:ıılfflll1.......ı .... r 

Aşka Tövbe 

Boldan ı Armand Bemard, Andr6 Romne, Ul .. n Hm ..ı 
ve tarfal•r 

Baflf ve bat tarafJan, son kısım· Harve)"den ziyade, ODUllı tuafllll! 
l&rmdaa claha staeI ve .kuvvetli bir silı&Jeniyor. 
k-edf. Buna (Kadından lUAJlah) Ulian Harvey, bu fflhnde 
4elllek daha münasip olurdu. Dişil. biliyetinl çok iyi c&t.erlJor. 
nlDb kf bir milJ'Vller vardır. Pek Anatol Litwak JldımU, hentls 

taMI. mMlıif para tarfecliyor, ve her 
dilfiip ka.Udıtı kadın, tam manaaile 
kendiBIDi kafeee koyuyor. MJJyoner, 
(Andri Roanne) dır. Bu delikanlı -
nm bir de uptı var:Armand Bemard. 
itte, ba arti8tln bulundufu sahneler 

daha nvvetll. Zira, vak'a Lilia.n 

işe bqlamıt olan bir vasi 
Bu zat çok tefler vadediyor. 

• A,U töbe,, inin en ailzel ta 
resim alrtiardır. Gayet ıemlz f 
raflar var. Bilhassa Lfllaa B 
gemiden denbe atıhp, sonra • 
bille takip sahneJert pek riMJ. ,.. 

StQdyo Haberleri 
Pierre ColomlJier'in idaresi altın· 

da filim çevirmek ilzere Rene Lefehre~ 
Pathf Natan taralmdan angaje edD· 
mlftlr. Reni Lef ebft'i birçok maval· 
flkıJ•tl• o~ fiHmleri olduğu ve 
(Milyon) fJJmlnde ele oynadıfı her 
keeln mal6madar 

• • • 

kendisJace malam san·atia.i barül 
göetermektedir. Path' Natan'a 
filmi olan bu aerill yıldızı Allct 
cea'dır. 

••• 
.Anny Ond.ra ile lvan Pe 

halt hazırda Path' Natan stild 
tepvia nwbmmda. kadına bir U---ı ,r...ı- .__._.. .a--L --· '-- .., - ~- avv,.,.,., Wrun#S -

09u,.,,..,,. Konferınata m••-1 olduX.. •• ..... daha çaldı, IODr& umonika- t ........ au Mefhar tenor Muratore•nin ilk 
111111 da he,-belerile beraber sırtına "~"unlardan bqka, cüzdanın için muz dijer mlbim bir muele de sözlü filmi olan (Meçhul muganni) 
~ topallıya topallıya, köy· tle cici, küçük bir 1nzm fotojrafı tarihi abidelerin tamirinde kul- filminde btlyilk bir radyo şirketinin 
iılea u•klafb, Ye köy haricindeki vardı. Resmin altında: "Nelli _ )anılacak uaallerclir, birçok a\em- içtima aJonuna söreeek bu suretle 
~ ormuaa ıirerek kayboldu. Roz, 10 yqmda,, diye J'UIYordu. leketlerde &bidelerin tamirinde artiatlerta bitb dtln,aya neşri için 

m o Sttati8S"Jn me§lnl'r 
reti olan (Fledermana) 'ı çe'rirm 
dirJer. 

Dilencl, ormana airer airmez Dilenci bu yazılara baktı. Anla· kallanalan vuatalar çok fenadır. mikrofon ininde naeıl elyledlklerlnl 
Clolnd..L.. -rindi, ..n--ı-dek· baw ani ela 1 anJıvacak!IJlllZ. 

uu, •- ,;J"-..aa 1 11 nuyor, ve amıya ça qmryor- Ve Abidenin kıyınetini dn..n-- ,,_ • • • 
~8. ~uadi hatbGtGn baaka bir d Ona b" • • ı-~· O d ...--
adam ~ iki b6klüm dilenci ud. bu~. •t •erm,! ıaru0 't· a--f a ınektedir. Bunan için konfer.... Uzun zamandanberi seyretmediği -

• • • 
Siyahlı Kadınıa Kokua filmi 

yakında Parlste cösterilece.Mir. 
guette ex - Dunos, ve smmJf 
land Toutafn tarafından temıın 
bu büyük filmi Beyoflunun buyilk 
nemalarından birinde seyredeceii"ı 

• * • ~lannda ıenç, ıayet güzel İe ai:k..d.:.t• ~İ!:kT .. iıı.:ni~:i. ta bu tamirJerhı m&tehaU1alar miz ı. Ancolo (Kupa koz) isimli llen-
1'1clltlu hlr delikanlı idi. Yüzünde Maksadı, muvaffak olmaktı. Mu· tanfmdan yapdmasma karar Ye- rt Roueuel'in vaz'ı sahne etliği }~eli-' 
trade. azim ve metanet okunuyor• Taffak da olmUfhl. rilmlttlr. Gandera'nın nefis bir komedisinde Baroncelli pek yalanda bütthı • 
t;:a.:;:tı-:t:işı:!h:.i:t:; h ~~~1f1f~_o1ı~~~~~u?. • D!· Yunaaiıtaada bulundupaıaz· ~:-rmı:::~~ük.e:::i~~:~:!~ ~u:a~~':~;:teı:~:a~e~1:;1'~ 
11.&iler m~!elmaımı-da b·ıı-.. a ""51 ...... tımuı ıpa en 8'~ daa iıtlfade ederek tarihi lbi- (MarceJ Levesque) ilk defa olarak bu um'un meşhur romanı Palas O 

ı d• - tarafı bqhyordu. Şimdiye kadar d 1 • • llsw ı. getirdiii bütün tehlikeler hiçti. e erı Ye mGzelerı gezdik. la· filimde oynamakta olup SUT! an(ak çHirmtye başlıyacaktır. 
~~~~ 00~,~~~~~~··~~&~~~~~~===~====~===~=====~~ 

~yabancı, cebiadea bir kalıt da bir cebe evrala ,_Je,tircli, "n- Çaaka hemen hepimiz latanba- 1 Devlet Demir yolları UanlArı 
tlbnb. açtı. BaıWr pllndı. Pli· Ta, açbp çukuru kapadı, Ozerine laa blltGn cihanca methar olaa Afyon depo•u lr&mlir tahmil ve tabliyeaiain kapab 
~=~::~ eatır J'UJ var kar d&kta, aanclull:çaJ'I alarak, af· ibldelerial yalnas kitaptan tam- mlaakaWI 28 iklaci tetrin 931 cumartesi günO aaat 15 te idare 

dip lmyil)'a attı, .. ...,.,.. da ,.m. JOl'llL Burada tetkikat yapbldan merkuiacle yapalacakbr. TafJi!lt Ankara ve H:-ydarpa•a veznr 
•lfflVl~a ,,,,,.,, Nlleıt 11er. 1aı,,.,. ne koydu, azaldqtı. Yatmakta y · ı iJ F ~ 

w gerldlr. Sand~ aplınaa b dnam eden kar, &J'ak islerini ıili· IODra UDanıatan yo a e raa- rile Afyon iıtutonunda birer liraya sablmakta olan prtnam• 
.-da aana maUUnat oercmfgeee. d B d 1 • AJ• dlaecetiz. lerde yazıhdır. (3718) 
... llllJf,eaaf/bn. Çfinl'a ben de bil· J'Or U. U a JI• •••••••••••••••-.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••H••nn• • nn••H••H•H•••••••••••• 
~:Fakat ararsan Wııruua. •• • da!t~ :::.. ~d:..rı:~-:: Kudil•te dönen dolap .. I Ve kıh Abone ••rtlanı 
'C_oeul• gelin~.· • ,. izhelerin oldaia ,..re dolru ilerle- ı .1 " ı 'i Ayı• 

JCllıdrkapatb ve yoluna ko- di, fakat ore.da, ııcak bir..,- iç· F l>dh ildı ı so oo 750 1400 Kurut 

,mdu. Bir saat sonra, yübek çam mek armaana ratmen durmadı. ırsat du•• şmu•• eken gıot• 1 larıçtc t OO 14 O 2700 
aiaçlıklı bir yere gelmitti. Çamla. Kendi kendine: ':C 
nn ortasında bir şato yükseliyor· - Zarar J'Olr. • He,bemdeld e 

1 
1 llAn sP.rt lerırnrr. 

da. Aiaçlarm sol tarafmda da is- •otka ,..dtlr~ mmram. sm er ve ge mesm· ler n nı 
11ie1erden müteşekkil bir küçük Diyerek tlfeYI dikti. Şatoya ıe- e e ~a tırı ı o '' ' 
mahalle vardı. Genç. tekrar plina nnce, etrafım dolqtı. Ş§ktoda kim· Sant m O 

fhısusl 
12.SO K• 
25 • 

haldı. Evet, sağ taraftaki f1I çıp· ae yokta. lçerde laertey. sanki al· l K UçUk ila n •ı- rUar1mız: 
IKataçtı.Birazilerdede tenha mG~tG,lrarda,birkefen. skeçede çıkan Milliyet gazetesi 
bir izbe vardı. o tarafa dolru yil- Şatonun ah\ir ac:ana ıeli~, a b _J b l 1 2 

.i 
4 

riimİJe bqladı Ye izbeye vardı. dam, izi hald11 Ye hnlı adımlarla Q fikirue U UftU)'OT ! .lO ::o fı!i 7
:. 

izbe llletnlktü. Harap olnıuftU. yüriimiye batladr. Ara ana dura- ım z n er üç aylı-
Pek tal>il içinde kimse oturmuyor- yor, ve üstünde biriken 'kulan ail- Kudllate, Mucidi Akuda top- rak oyaarlar. Yanan hü"flıreti· r , ı f' ı a mf'ccıncndiı 
du. lzbenbl etrafmda küçük bir kiyordu. Bu svetle bir ldlçük or- • ı nluın faı1• 
bahçe, bahçenin içinde de bir ku· mana girdi ve orada bir izbe sar- laaacak olan"Hilafet konırea,,ine DİD b6yle bir dolaba giteceğıne ı ş ıammo unut 
yu vardı. Dilenci kayaya doiru dü. izbe, fakir olmakla beraber iakeçedeki yllzellllilderden bazı· ihtimal vermeyiz. .. 
ilerledi, iiiJdi, ve elile kuyunun iç dumanı tatiiyordu. Adam, bir k8- lan da dayet edilmit- Trakya Tllıkleri namına söz 
tarafım, tatlan m•yene elti. Par- 19ye gizlenerek bekledi. iakeçede çıkan "Milliyet., ıa· a6ylemek iddiaaıncla bu'u:ıan bir 
meWan im,...,. uıh bir kaana· (Bftmtıtlf) zeteai bu buauata diyorki: iki hocanm böyle dılavt rel re 
nm sapma teadül etti, çekti, çı·ı-,-----------,- "Mahut GnmDlcline mllftOıG alet olanlarla birlikte çah

1 
takları 

kardı, •nra, olduju yerde izbeye ıc... Haberler doira illada. Altı adım atb, dur- _ Nevzat bocaya da Kudas mnf- tekrar meydana çıkıyor. 
du, kamuya hqladı. Otolllla l•l•rl - Bakırköy· Sirkeci ttldnden bir davetiye gelmit, •Biz Nevzat hocanın ve sair 

Bir ha,.11 JDlddet kazdıktan aon ll'allnda otobüanaklJyauna bqlınılmstnr. kongreye İftiraki rica ediliyor • ., hocalann bizim namımıza lcon 
Plan we atact,u111 - Şehrimizin M ki 

ra, clilend, leYinçle haykırdı. Kaz pJlnı ve stadyum için malamat istenll· « ilyonlarca M8al&mam elle" I' eye ittirı erini kabul et mi· 
manın uca madeat bir dame çarp. dil'fne dair yazılan haberler hakkında rinde tutan devletler, dini meae- yoruz. 
mfl&L ~ ppetini arttırdı ve belediJedc maJo- pcar. leleri daima en bl,a koz ola- Zaten bqamaa dert kesilen 

~----

" l ta S Si 
D oktor 

1-: .. r e.}' ·n Naıit 
Ti:rbe, c~ki 1 i a iahmer bind 

f\ o. 10 'i e'. staabu ı : 2622 -
bu boca ar hazar hrsat dtlflllllr. 
ken, KudOse yo!lanmalannı 

bır daha avdet etmeme e 
dileris. 
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Şimdi, ihtiyar amca hapisanede 

t.faYnıun, boksürün otomobiline imrenmiıti. Dayanamadı bir gece mağrur dllnya şampiyo
nuna meydan okudu. 

Sereket •eı .... nalatlara... Gerilince onq ôyle U anda seyirciler bir ağızdan bağnftılar: Ya-
ı.,,!•r' attılar ki. fUlll Mayman pehlivan •• 
~····································································· .. ·· .. ···· ............................................. .. 

Doktor Bomba! 

( Çocuklar, mektep mUsamerelerl için a bu monclog blçllmı, kaftandır ) 
11.ıt en, evet b~n şu karşınızda nasebet efendim. Hele ben, Dr. 
il. ~ zat, yanı bu rada bulun· Bomba hiç hat& eder miyim? 
L"ıle · f b ·ı· ' 'ta.ı· sıze şere veren u 8 ım, Bunu akhmza getirmek bile ayıp. 
~•1 şahsiyet Dr. Bombadır. . t d b b .. bö l •bt" t l ı, . . ? D B ış e a a ugun, y e ı ıya sız 
~Q· ~e za~ne.~tınız r. om- bir hastanm batına ne feJAket 
gi şobreh dunyayı tutmuştur. ld"t A~ bb" 
,ı_~ d . . ., . ge ı. ·....- yara ı, aman, 
~~ uymamışsanıı, s zın gıoı ! 
~ı' b;rçok kimselerde duyma- ama aaaan ... 
~sa kabahat sizin ve onla- Eu adam ceri hasta~ığına tu· 

• Yoksa ben~m ~öhretiıne tulmuştu. Kendisine mükemmel 

' 

lJ 
~le~ 
'e •r noksan gelmez. t1em S llzıın? iat\!r cluyun, ister 
"-Jt-.Ylll ben, yani Dr. Bomba 
'llaıethur bir adamımdır. ikti-
' eıı ziyade deri hastalıkla-
~ 16rGlmektedir. 
~ CSyle uzun uzadıya tedavi 
)'Pıt •~l~ınam. iti ke!tirmeden 
~ :aı olur, biter. Olur bi
~-=~· bu cihet biraz da has· 
~ a,· •btiyatıaa liağlıdır. Kü-
~ ed' ledbiraizlik herıeyi ber
-~orh:'· Ah bu hastalar, hiç te 
~ rın tavsiyelerini dinle-
~ .it,.; ~onra netice fena çıkar,,.., N ti bizlerde bulmak iı-

• e mGnasebet! ne mü-

bir tedavi yapmak istedim. Her 
gün kaşı'c kaşık yemek için kü-

kürt ve güherçile verdim. Fakat 
bu tedavi müddetince kat'iyyen 
cıgara ;çmemeıini de ihtar ettim. 

Her İf yolunda gidiyordu. 
artık eyi olmuştu. Tedaviyi bir 
mllddrt !çio kestim. Klikt!rt ve 
güher~ ile)'İ yutturmıyordum. 

Bu sabah evinden bana tele· 
fon ettiler: 

- Aman, Doktor, çabuk, 
çabuk geliniz ... 

Acaba ne var, dedim. Hasta
ma birıey mi oldu? Hemen koş
tum. Hastamın odasına girdim 

Müthiş, müthiş bir barut kokusu!. 
Fakat basta meyanda yok! yal 
nız odanın ntesinde, berisinde 
yanmıt et ve kemik parçaları!.. 

Ne olo!muı canım, bubal ne? 
DUşündüm, düşündüm, düşün 

düm ••• 

Anladım. anladnum! Mutlaka 
zavallı hastam, ihtiyataızbk edip 
sigara içmif. 

Öyle ya! Bir aydanberi kendi
sine klikürt ve ~erçile vermi
yor mu idim? V eriyonam ne mi 

1 Yeni Bllr11ecemlz 1 
1 

1 v 
2~ 

3 ,v 
. 
' 

4 

2 3 

Soldan sa§a: 

4 5 

1- Bir gazete, 2- Bir nakil vasıtası, 
3- Bir erkek ismi, 4- Arapçı akıtmak. 

Yukardan a,ajı: 
1 - Boğaziçinde Anadolu tarafında 

bir köy. 2 - Aır muıari fiilı. 3 - Başa 
gelen bir bela, 4 - Horosa yakışarı, 
5- \'arken daha istemek. 

Vakıt bilmece 
kuponu 

15-11-1931 

Takdir varakalannızı, geliniz 
alanız ••• 

Idarehanede hlriJ,miş çocuk ve genç
lik sa~ ıfalan lıilmecelcrinden kazanılmış 
bir çok takdir var:ıkalan \ardır. Taşrada 

o.lanlara ait bulunanlara po~ta ile gönde· 
rılmişlir. Jsıanbuld:ı l ulunan karilerimizin 
takdir ':ırak:ıl:ın ile hec~iyf'ler!ni pazar· 
tesi günü saat ikiden dorde kadar per· 
şembe gi.ınü saat beş l uçuktan sonra 
almaları nhut aldırmaları rica olunur. 
Ilal varakaları üzerinde kupon bulunma
sı şarttır] 

o:ur? Allah, Allah biraz düşün
mUyor musunuz? Kükürt ile kü
berçile birleşince ne yapar? Ba
rut yapar, yavıum barut! işte 
hastamın vücudu bir ay müd
detle bir barut f ıç sı haline geldi. 

- Bu u u um! .•• 
Bir bomba gibi patlayıverdi. 
Ah doktor sözü dinlemiyen 

hastalar! 
A. İ. 

r Çocuklar dikkat! Yazılmış Hya 
terceme edilmiş güzel monolcığunuz var· 
aa bize ıedriniz. Telif hakkı vcriroru.z.] 

son gününü, ölümünü bekliyor •. 
Hüseyin de vahşi hayvan mü· 

rebisi olmak istiyor, fakat bu fik
rinibir türlü efendisine açamıyor
du. Recep Beye bu san'att öğret· 
mek için yalvamuya cesaret ede
miyordu. 

Recep Bey bu çocuğun cesaret 
ve zekasını anlamıştı onun da fik 
rinden bu geçiyordu. 

Hüseyin bir gün efendisini yu
mufak buldu ve arzusunu söyle
di. 

O günden itibaren derse başla
dılar. 

Birinci derı: 
Hayvanların kafesine gırildiği 

zaman alınacak vaziyet .. 
Hüseyin bunda az çok muvaf

fak oldu. Çünkü a)•lardan beri e
fendisinin hep vaziyetlerine dik
kat ederdi. 

Bu tavur: Kuvvetli bir sanlışla 
kamçıyı yakalamak, her an vumu 
ya hazır durmak fakat hiç bir va
kit vurmamak. • Yalnız tiddetle 
hayvanın gözleri hizasında tak· 
lat.mak .• 

Katları mümkün olduğu kadar 
ça.bp, hayvanın gôzl~rini hiç kaçır 
madan dik dik ıçlerıne bakmak. 

Vücudunu sımsıkı tutup, par -
çalamak ister gibi cesur bir hal al
mak .• 
Hayvanın çok yakma gelmesi

ne m"!ydan vermemek .• 
Çünkü hayvan yakına geldikçe, 

gözler gözleri kaybeder 'e cesaret 
azalır. Halbuki hayvan cesaretin 
azalııım derhal hisseder, ondan 
sonra bir şey para etmez, parçala
lanmak muhakkaktır. 

Kamçıyı kullanmakta da büyük 
meharet vardır. Kamçı onlann 
çok korktukları şeydir. Onunla 
hayvana hır d~' a vurulacak . olsa 
derhal terisini kaybeder. zıra o 
zaman hayvan anlar ki bu kadat 
korktuğu kamçı bir şey değilmiş. 

Eldeki çatallı demit de 
kamç.ı kadar h;ıyvanı korkutur ve 

1 Mantar oyunu J 
Bunları 
Yapmak 
Kolay 

Bu resimde glSrc:iüğiinDz şe
killer şiıe hpalarmdan yapılmış· 
br. Siz de bunlara bakarak aynı 
tekilleri yapabilirsiniz. Birinci; 
ikinci, altıncı ve onuncu şekiller
de kuyruklar için bir parça kay• 
tan, beşinci şekil için de bir ho
ros tilyü ve yarım metre kadar 
ince tel kullanmak lizımdır. 

esas müdafaa alcli budur. Yalnız 
çoh. mecbur olmad.:m kullanma• 
malıdır. 

Banlarm hepsinin fevkinde en 
lüzumlusu: Soğuk kanlı olmaktır. 

Bir kaç gün sonra Hüseyin efen 
diıiyle beraber kafese girmiye 
batladı. llk günlerde hi~ bir şey 
yapmadı, ancak yanında bulundu. 

Hüseyin ilk kafese girdiği gün 
hayvanlar öyle korkunç bakmış• 
lardı ki .. Hah!. tam bize göre bir 
av diye üstüne atılmak istediler91 

fakat sahiplerinden korktuklann• 
dan, hırsla etrafında dolaştılar. 
Yavaş yavaş Hüseyin vahşi ha,; 

vanlardan korkmamıya başladı TII 
soğuk kanlılığı çok çabuk elde etw 
ti. 

Hüıeyine yeni kostümler yapıl
dı. 

O da tıpkı Recep Bey gibi siyali 
metinden bir ceket ve beyaz dar. 
pantalon giydi. Koltuğunun albn• 
da büyük bir kamçı, bir elinde de 
çatallı demir .• 

Hüseyin gene kafese Recep 
Beyle beraber giriyordu ama, Re· 
cep Bey bir şeye karışmıyordu, 
hayvanları o idare ediyordu. 

Bu 11raalrda birkac defa Hü· 
aeyin parçalanmak tehlikeleri ge• 
çirdi. 

Artık Hüseyin kafese yalnız gi· 
riyor ve hayvanlar ondan da Re· 
cep Bey kadar korkuyorlardı. 

Bir gün ilk oyununu büyük bir 
sehirde verdi, pek çok-alktışlandı. 
Bico bile mavlamasile bu alkıtlara 
iıtirak etti. 

Aradan zaman geçti Recep Bey 
hayvanları çoğalttı. Bir kaç tane 
daha aslan, kaplan, sırtlan, para 
aldı. Bir kısmını kendi, bir kısmı· 
nı Hüseyin idare ediyordu. 

Hüseyin de on beş yaşına gel· 
di. Uzun boylu, geniş omuzlu, ko
ca bir delikanlı oldu. 

Recep Beyin kimsesi yoktu; Hü 
seyni kendisine evlat etmişti. Ba· 
ba, o~ul pek güzel calısıyorlardı. 
Artık Hüseyin müthiş bir vahşi 
havvan mürebbisi olmuştu. 

Bir gün Recep Bey büyük bit 
bağa yılanı elde etti ve buna çol< 
memnun oldu. Çünkü canba'Zhane 
de boğa yoktu. Bu öyle uzun ve 
kalın, öyle k~>rkunç bir hayvandı 
ki; günde bir keçi yiyordu. Müt• 
hi! gözleri koskoca kaf asmm üa
tünde fıldır fıldır dönüyordu .• 

Recep Bey yılan terbiye etmelC 
usulünü bilmiyordu ama cesareti• 
ne güveniyordu. Keskin gözlerile 
onu da yola getireceğine emindi. 

Fakat vazık ki it öyle olmadı. • 
Recep Bey boğanın kafesine ilk: 

girdiği gün, çılmuya meydan kal· 
madan yılan yerinden ok gibi fır• 
ladı ve b:r saniye içinde Recep 
Beyin vücuduna dolandı. 

Mel'un yılan öyle sıkmıtb ki za 
vallı canbazbane müdürü bütün 
kemikleri birbirine geç.mi,, yam• 
yas11 olmustu •• 

Recep Beyin ölümü Hüseyni 
( Ldtfen Bagıfagı cevirini.z) 

11 Teşrinevvel çarmba günkiJ bil· 
mecemizln eevabı: 

•Ekmek çalıtanın hakkıdır.» 
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!arhkla talıp çrkmadıgından pa- yapılacaktır. Taliplerın :;artnarneyi ti ç Ü 1 an arııı 
- 931 T alınacaktı~: -~balesi 15 - 11 almak üzere her gün ve ihaleye jı::. lOdefası yüz kuruştur-=== 
IQ' a. pazar gunu saat 14 te ko- tirak etmek üzere vakti mmıyyende 
ıe~Yonumuzda yapılacaktır. Talip • teminat \'e teklifnamelerile koınis-

ın §artna · · l k ·· gij . . mesını a ma uzere her yonumuza müracaatleri. (48'7) (3!41) 
ta.~~e ıhaleye iştirak etmek üzere de * * • 
ra 

1 nıuayyende komisyonumuza mü Uo1uda bulunan kıtaatın sığıt· eti 
caatıeri. (53:>) (3772) kapalı zarfla miinaka.saya konmuş-

* * "' K tur. İhalesi 22 -11 - 9:n pazar gü-

Mürebbiye · 
Genç bir .\lınan muallime burada ve 

taşrada evlerde alafranga yemek ve dikiş 
yapmak, Fransızca ve Almanca dersi ver
mek ve mürebbiyelik yapmak arzusun
dadır. fatiyenlerin idare memurumuz Ah
met beye müracaatları. (I 967) fçi olordu ve birinci fırka krtaatı nii saat 1:> te lzmitte 2:1 üncü fırka 

lh nl sabun pazarlıkla alınacaktır. Ratm alma komisyonu tarafından ya- ---------------
a esi 16 ıı 93l t 'h Hizmetçi istiyoruz - iki kadın 

D>t;_U - - • arı pazartesi pılacaktır. Talipler şartnameyi al-
... n saat 15 t k · hizmetçi isti) oruz. Saat 9 - I 2 arasında 
Ptl e omısyonumuzda ya- mak üzere her gün komisyonumuz,1 

lcaJrtır T ı· 1 · lstanhul Rahçck:ıpı dördüncü Vakıfban 
111 .. L .: a ıp erın şartnameyi :ıl- ve ihale) e iştirak edeceklerin ıle yev-

.... \'e g ek ·· h asm:ık:ıt 29 numara.rn müracaat (1983) ley . . 0 rm uzere er gün ve iha- mi muayyende teminat ve teklifna-
.... e iştirak etmek üzere de ye\-·mi melerile mezkur komisvona miı'raca- ---------------... ua- J Emllk satan ahrız - iskeleye, 
atı .. .,ende komisyonumuza müraca- atleri. (:>21) (:J676) 

er{. (531) (
3751

) * * * şümendüfere, tramvara, otöbüsc yakın 
olanlar tercih edilir. Saat 9 - I 2 arasında 

* * * 
ti Ezine ve havalisindeki kıtaatm ih· 
ı_ Yacı i~bt 142000 kilo un münal\clSffl'a 
•on · ta .nıuştur. İhalesi 22 - 11 - 931 

l'ih na .. .. t 1-C&l{t .. zar gunu saa ,) te yapıla-
tö ır •.. !a1ip olanl.~rın şartnameyi 
U rnıek uzere her gun ,.e pey sürmele 
.;:.re de mezkur tarihte Ezine satın 

a komisyonuna müracaatleri. 
(:J46) (ilö03) 

* * * 
.... ~olordu hayvanatının arpasına kn· 
..__ 1 zarfla talip ~.rkmadığrndan pa
~lrkla alınacaktır. 1hale5i l:i - 11 
; 931 pazar günü saat 14 le komis -
~111lmuzda yapılacaktır. Taliplerin 
tlı rtnameyi almak üzere her gün v<:> 
a lleye iştirak etmek üzere v<ıktt mu
lt~eninde komisyonumuza nıüraca . 

ert. (;"'>43) (3786) 

• * * 
l> 

1
26 - 10 - 931 tarihinde ihalesi )'a· 

1~ aınıyan unu~ ihales i tekrar 21 -
- 931 tarfhınde cumartesi günü :a. 15 te kapalı zarfla 2:l ünciı fırl\a 

l> tın alma komisyonu tarafından ya
~lac~~tır. Taliplerin şartnanıeyi al-

ak uzcre her gün komisyonumuza ;e ihaleye iştirak edeceklerin de rnk
llt ınuayycninde teminat H tel.! ifna

elerile mezkur komisyona miıraca
ltle-ri, {alS) (:367.n 

* * * 
'ltö Maçka silflh deposunda rr.e'vCut 
,1~hne C!;yamn satı~ı nleni mü1ınJ.a 

1\. O. 3. SA. AL. KOM. da rn•·ıla· c k . ... 
~. trr. İhalesi 2!? • 11 • 931 pazar gü-

~11 saat 14 te icra edilecektir. T<!li )-
erin ı;:a t · 1 k .. ı .: ,. ~ r nnme) ı a rna uzerc ıc!' gun 
e ihaleye iştirak edeceklerin df' 

J·e\'tn' 
ı.ı· , ı muayyen~.e teminatla··~.e k o-

(')~Jonumuza muracaatları. (.10:ij -
•l56l) 

• • • 

Kolordu kıtaatı ihtiyacı i<:in pa
zarlıkla alınacak olan çaya yerilen 
fiat muvafık görüldiiğü surette taJi
bine Yerilmek üzere 16 - !!. 'l'eşrin 
- 9:n perşembe giinü saat 16 da pa
zarlığı yapılacağınm ilfınr. ( !1~:'i) 

(:.1731) 

* * * 
Güvercin malzemesinin bir kı~rnı 

ihale edilmi" diğ«>r kısmrnın pazarlığı 
18 - 11 - 931 çarşamba günii saat 
16 buçukta komisyonumuzda ynpıla -
caktır. Taliplerin şartnameyi almak 
üzere her gün ve pazarlığa i,:;tirak et
mek istiycnlerin de yevmi muayyende 
li:omisyonumuza müracaatleri. ~;).:l!J) 

(3321) 

* * '!< 

Çatalca müstahkem mevkiinin ben· 
zinine talip !:ıkmadığından bir hafta 
talik olunmuştur. }halesi 1;) - 11 
- 9:n tarih pazar günü saat n bu -
çukt:ı sapılacaktır. Taliplerin ~art. 
nameyi almak üzere her giin Ye mü· 
nakasaya istirak etmek ii;:cre ele vak
ti muayyencle 3. K O. Satın alma 
komisJ onıına miiracaatlrri. (:;;J.ı) 

(3771) 
* * * 

* * * 
J{ lı 7. 

i . K. O. ve 1. inci fıı ka ihtb acı ~ 
.~ıtt sabun kapalı zarfla miinakasaya rn l ıl a Ull'. 'f·ll'plerin ıo;artnnmc
"Onrnuştur. thalesi 16 _ 11 _ 9 n s"ni al mal ve pazarlığa bıtirak etm('k 

a.
tadh pazartesi günii sn. at n.te. I\. _o. üzere Ifom. a mürncaaUcı i. (:>:>ü) 

S K d t 
(.Jg;jJ) 

'l' a. Al. om. a ıcar eaı ecekt.r. • "' * 
\. aupıerin şartnameyj almak üz •re 
•ler HI J{ O ve 1. inci fırka ''C Top· 

müracaat. (1913) 

htanbul Rahçckapı dördüncü 
Vakıfhan asmakat 29 

Gayri mUbadll bonolar1 -
Almak ~ah ut satmak için saat 9 - 12 
arasında miiracaat 0 98~) 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
asmakat 29 

Parakazandırıyoruz- lstanbul 
aşra 'ilnyctlcrinde, kazalarda memur vahut 
erkek i~çi istiyoruz. işinize, vazif~nize 
halci gelmiyccektir. içine 6 kuru~luk pul 
koyup mektupla sorunuz. (1983) 

btanhul post:ınesinde 400 

Para - Dükki\ncı esnaf haftalık tak
sitle kefaletle 50 liraya kadar para ala
billrler, fazla almak için 15 liradan ziyade 
varidatı olan eml:lk terhin edilirse senelik 
faiz kombyon yüzde 12 dir. Saat 9. 12 
arasında müracaat ( ı 983 ı 

lstasbul diiıdüncü Vakıfhan 
asmakat 29 

ıım~mııııııımıı 

Fen tatbikat mektebinde mevcut 
60 santimetrelik ışıldak aleni müna
kasa suretile tamir ettirilecektir. iha
lesi 30 - lkinci teşı'in - 931 p:ı.zarte

Si ~ünü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki nuıhalli mahsusunda ic· 
ra edilecektir. Taliplerin sartname
sini görmeı ... için komisyona' rnüraca
a tleı i ve istirak için de vakti muay. 
yeninde hazır bul unmalarr. (:li3ü) 

* * * 
Çengelköy a(keri orta mektebinde 

me\ cut j)O adet karyolama tamidle 
100 adet karyola tahtası ale111 müna-
1\asa ile tamir edilecek ve satın alına. 

saktır. İhalesi 7- birinci kanun 931 t gün ve ihaleye iştfra.k etmek iize. · · · 

I ~ \'akti muayyende teminat ve tek· cu ·ılaj 1 ha:nanatıımı ot ihti~ n<'ı pazartesi günü saat 16 ya kadar Har-
ıf.. ::ıyrı ~yı ı Bartnam2lerle pazarlıkla 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimliğin
den: 

Balatta Hamaıui Muhittin mahal
lesinde Mescit sokağında 2 numaralı 
hane ve .54 numarnlr dükkanın vaz'ı. 
yet muamelesine 1ede11ptidar iiç kat
tan ibaret ve oldukça barap kfi.rgir 
hanenin sokak kapısından içeri giril
dikte mermer taşlık ufak bir antre 
bir mutfak bir halft lıir küçük ve bir 
büyük oda ortası sofa ve bir hal,1 1 
ikinci katta bir ufak ve bir oiıyük oda 
ve bir sofa ü~üncü katta bir biiyük 
ve bir küçük kezalik iki oda ve bir so
fa nltında bir bap dükkanı mü~temil 
bir bap hanenin satılmasına karar u
rilrniştir . 

1 - Hane maa dükkamn kıymeti 
muhamminesi (1600) liradrr. Ha!en 
jpotek ve hacze muallak muamelesi 
yoktur. 

2 - Şartname herkesin görebilece
ği vaz'rıyette 931 - :> nunıaralı do~ya
da mukayyettir. 

3 - Tapuda müseccel ve gayri mü· 
seccel hak sahipleri taı;hi ilandan 
itibaren yirmi gün zarfında haklarınr 
tesbit etmek Uure mahkemeye müra
caatlerj lazımdır. Aksi takdirde gay
ri müseccel hak sahipleri bedeli mü -
zayedenin paylaşmasından hariç tu -
tulacaklardır • 

4 - Müzayedeye iştirak .-decek :ze. 
vat yüzde yedi bu~uk nispetinde te -
minat ak~esini depo edecektir. 

5 - Gayri menkulü mezkurun ta
rihi ilandan itibaren bir ay zarfınia 
15 - 12 - 931 salı günü saat on altı
da Fatih ikinci sulh hukukmalıkeme
sind•~ birinci arttırması icra olunacak 
ve en çok arttıran zatın üstünde bı

rakılacaktır. 

6 - üstünde bırakılan zat bedeli 
müzayedeyi beş gün zarfında vermiye 
mecburdur. Ak~i takdirde nmamele 
fesih \'e farkı fiat ile zarnrr ziyan 
andan tazmin edilecektir. Şeraiti 
mesrude dairesinde talip olanların 
müracaatleri ilan olunur. (20ll) 

Gelibolu mahkemesi başkitabetin -
den: 

Müddei izzettin efendi tarafından 
Müddaaaleyhıin Geliboludan mütevef
fa baytar yüzbaşısı Hasan efendi kızı 
Behire hanım ,-e rüfekası aleyhlerine 
ikame olunan izalei şüyu da,•asından 
dolayı usulen gıyap kararı tebliği su
retile icra kılman muhakeme netice
sinde Gelibolunun sofuca Halil ma • 
hallesindeki mahimülhudut iki !ufa 
arsanın taksimi gayri kabil olduğun
dan satılmak suretile şuyuun izalesi
ne kabili temyiz olmak üzere ~ - 10 
- 931 tarihinde karar verilnıis oldu
ğundan usulü hukukiyenin maddei 
mahsusası mucibince mezbure Behire 
hanımın tarihi ilandan itibaren se1dz 
gün zarfında müracaat etmedi~; tak
dirde hükmün iktisabı kat'iyet edece· 
ği ilan olunur. (:!018 

...... arnelerile kom is) onumuz1 nıiiı a· bi) e mektebindeki mahalli nıahsusun-
-.ıatı""'rı·. (4S

6
) (

3443
) :ı hnacal tır. ihalesi 19- ll - 931 d 'f 1. tstanbul asliye mahkemesi 3 üncii "' 1 a yapılacaktır. a ıpterin şartname-"' * * per embe ..,.ünü saat 1G da kom is) onu-

1 
hukuk dairesinden: 

)'{ muzda yapılacaktır. TaliplNin sart- sini görme]\ için komisyona ve karyo- Beyoğlunda Bursa sokağında 4 
~ • O. ve L inci frrka kıtaatı ih- namelerini almak iizcre her gün Ye laları görmcl ... iizere mektebe mürar,ı- numaralı dükkanda mukim iken el • 
ı, cı için 4 kalem sebze kapalı zarf- pazarlığa i tirak etmek ic:tiyenkrinj atlcri. (384R) <136) 

1 ye,·m ikametgahı meçhul bulunan Ma· 

l a tnünakasaya konmuştur. lhale~ı ele 'al<ti ınuayyeninde komiı::yonıımu- --------------- ~ino Malidi efendi aleyhine terk sebe-
Q At•• Haseki Hastanesi - .. llıııı. -.... ~ 11 - 931 tarih çarşamba günti za miiracaatleri. (:-:>:3) (::\Q:J2) bile Malama tarafından ikam~ olunan 
~ Kulak. burun, buj!;a% mütehassısı 

1 
daavnın icra kılınan muhak<:mesinde: 

lstanbul Be.lediyesl ilanları 1 Dr. ZiY A NAki Bir ay zarfında mumaileyh l\!arino 
---==-~~-=-~~--~---------------·--- efendinin evHlik birliğine tfönerek 

Fatih dairesi müdüriyetinden: Saraçhanebaşmda Mimarayas TUrbe, Mahmudiye caddesi kanunen uhtesine müterettip vazife-

~bltrıii kar!ı köşesinde elyevm ~anav .sergisi ol.an ~ki parçadan ••••-•••••:\•'o•.•'•6•lll4I lerini ifa etmesi lüzumunun ihtarına 
aret tarık fazl 51 mahal yemden 1 ı · d t ı· il karar \eıilmiş olmakla iHn olunur. 1 a cara verı ecegın en a ıp Çataka hukuk lu1kimliğindcrı: (" Hl) 

n •nlann teşrinisaninin 16 ıncı pazartesi günü saat 14 te daire BJJ ilk Çel~mecenin Ka.likll'atva .. ıı · 
tncibnenine müracaatları ilan olunur. (3509) ı - ~ l~öyündcn hrahim zevcesi Gülizar 

Eminönü Kaymakamhğmdan : Başı boş olarak bulunup tahtı hanımrn kocası miiddeaaleyh lstan-
lllubafazaya alman kuzunun sahibi her kim ise bir hafta zarfında bulda Şehzadebaşında iken elyevm 

l'aUracaat\a almadığı takdirde alelusul satılacağı ilan olunur. (3864) ikametgahı meçhul bulunduğu anla
şılan terzi lhrahim efendi aleyhine 

lıtanbul Belediye Riyasetinden: Be!ediye zabıtası talimatna- a<:tığı boşanma davasının cari muhn-
~eıinin 459 uncu maddesine aşağıdaki fıkra teyit edilmiştir. Ala- kemesindc bu hnpkadj dav,.tiye vara-
d •darının ma1fımu olmak üzere ilAnı keyfiyet olunur. u Derunun- kasının hila tebliğ iade krlınması ü -
tı~ alkol bulunmıyan şurupların likör namı ve etiketi altında sa- zerine miiddei ilanen tebliğat icrasını 

hıası memnudur. ,. (3863) talep etmiş ,.e mahkemece de usulün 
------ 141 inci maddesi mucibince ilfrnen tl;!b-

k itfaiye kamyonları için lüzumu olan 38 iç ve 43 dış lastik ligat ifasına karar \'erilmiş olduğun-
iç~Palı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname almak elan yevmi tahkikat olan 8 - 12 -

8 
•n lıergün levazım müdüdürlüğüne müracaat etme!idir. Münaka- 9:n sah günü saat 10 da mumaile.rhirı 

k~~a girmek içio 244 lira teminat Jazımdır. Teminat nakden bizzat veya bilvekftle tahkikat hakimi 
tı~ı ul edilmez. Ya belediyeden irasaliye alınarak bankaya yatı- huzurunda lrnlunmadığı takdirde gı-
lardPaalına. c.ak. makbuz veya hükumetçe mute.ber tanınmış banka· ) aben muamele icra olunacağ- tebliğ 

n b makamına kaim olmak üzere ilfın olu-
t• . ırının teminat mektubu ile olur. Talıp olanlar bu şekilde 
"lllın t k nur (931 - 20) li 8 ma buzu veya mektubu, şartname, teklif mektubu ve ................................................... - ... -
iL~ret odaamda· kayıtlı olduğuna dair vesikayı bir zarfa koyarak Sahibi: Mehmet Asım, umumt 
-..ıe gtı il neşriyat müdüı·ü: Refik Ahmet 
daiaıt D olan 7·12-931 pazartesi günü saat on beşe kadar VAKIT Matbaası 

/stanbul ikinci icra mmeurluğım • 
dan: 

Galatada Kemankeş mahallesinde 
Topçular caddesinde atik 82, 8-l cedit 
74, 72 numaralı emlakin şayian mu • 
tasarrıf olup elyevm ikametrrflhı me~
hul bulunan Madam Sofya binti Kos· 
tantin efendiye: 

Nazmi beye olan borcunuzdan do· 
layı şayian mutasarrıf o;duğunuz 
Galatadıı Kemankeş mahallesinde 
Topçular caddesinde atik 82. 86, s.ı. 
cedit 72, 74 numaralarla murakkam 
bermucibi talep ve karar eml<lkiniz 
tahtı )acze alınarak p~raya çevr.~lme
muamelesine esas teşkıl etmt.k uzere 
1:; - 11 - 931 tarihine müsa :lif pazar 
günü saat 10 dan 12 ye kadar mabat. 
len vaz'ıyet ve takdiri kıymet muame
lesi ifa kıhnacağı maHimunuz bulun
mak ve olbapta ihbar varakasınrn 

tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliği keyfiyet olunur. (2015) 

lstanbul yedinci icra menıurlu;un• 
dan: 

Osya hanımın Muiz efendi .varisle
ri zimmetindeki alacağından doiavr 
mahcuz Kasım paşada Çatma rncs< t 
mahallesinde Orta sokağında atik 18 
18, 18 18 mükerrer cedit 19, 21, 2.3, !!3 
numaralarla murakkam dört bap ha
nenin nısıf hi8sesi Jurk beş giln müd
detle icra kılınan miizayedeslndt· 1000 
lira hedelle talihi uhdesinde ise de 
mezkür bedel haddi Hiyrl{lnda göry] .. 
mediğinden miizayede bir ay müdde~ 
le temdit edilmi!"tir. 

Hududu: Murat efendi hanesi ve 
Tevfik efendi hanesi n iki t:ırafı yol 
ile mahduttur. 

Mesahası: 24:> metre murabbaı ar· 
sadan 240 metre bina ve beş metre 
aydınlık mahalli. 

Cedit 19 numaraJı hane: Bir antre, 
bir koridor dört sofa 11 oda iki sabit 
dolap 4 hahl ild kömürlük bir merdi
ven altı ve biı· tarasa iki mutfağı ha
vi-dir. Ilu hanetle O:sya han.tm otur
maktadır. 

Cedit :?l numaralı hane: 19 numa• 
ralı hanenin aynı oluo Yorgi ve Di • 
mitri efen diler kiracıdır. 

Ct:dit Z:l numaralı hane: Bir antre 
bir ta~hk dört ofa yedi oda üç kiler 
bir haFi bir nıutfak bir merdiven al. 
tı ve iki kömürlük bir dolap bir tara
~ası vardır. Ilu hanede Ester ve Ra· 
şel hanımlar kiracıdır. 

.. C<"dit 2:> :ııum:tralı hane: B:,.- antre 
bir koridor hir camakanla ))l;Hinmiiş 
8 oda. bir mutfak iki hala dört kömür
lük ,.e üç sofa ve bir tarasayr muhte
,·idir. nu hant•de 1\irkor ve Ahilya. 
efi!ndiler Ye Aııa<.t::ı&ya hanım kiracı· 
dır. Her dört ;1 ,11141de elektrik \ t• ter• 
kos tesisatı 1ı1c\·ı.ut olup cadd:> i.!ze. 
rinde ikinci irniht• itaberen ~ahn!ş 

Yardır. Fazlasile talip olanlarıfl ta· 
mamının kıym'!t; rr.nhammine~i olan 
16000 liradan hisse)e musip miktarı-

nın yüzde onu nispetinde pey akçesini 
teslimi Vf:Zne et" tc1eri ve- f ı:~l:.ı rn:lHl• 
matın 928 - 11269 numarah dosyada 
olduğu ve 16 - 12 - 931 tarihinde sa 
at 14 ten 16 ya :kaadr temdidi müzaye

desi yapılacağı ilan olunur. (2020) 

lstanbul beşinci icra memurluğun· 
drın: 

Öjenre ,·elet Ferc1inando Tala.so ''e 
Iıra velet lstefan tlyadi efendiler • 
den karzan aldıkl,ırı yedi bin lira mu
kabilinde Andon ve birac!erleri Van-
gel ye, llurmuz ef er.diler tarafından 

alacaklılara \•efaen ferağ olunan Ga • 
Jat:tda Topçular caudesinrle ''e Bül
bül sokağmda at=ı:. g \'e 10 ve 1:>9 ce .. 
dit Hil, ı:a . 1, rn, lS 1 muknddem:ı 
Topçular caddesinde ı:>O ve ~ülbül 

soka~mda 10 numaralı iki hap dük· 
k~in ve ~ numaralı bir b,.,p hane el· 
yevm üç bap dükkanı müs;tı:~mil tama
mına yirmi bin lira kıymet takdir edi
len ve hali hazırda alt kısın!nda ş:ı
rap fabrıkası ,.e ü t kısmmd:ı da t Ü· 

tiin depo ·u olarak :stima1 edıJen bir 
bap haıı<"nin yirmi hisse itilıarilc tev
sii intika 11i dört his.c,;esile bilft tevsi 
bir hissesi meblc1,!{ı mezburla maarif 
n• fai·ı=n:ıı temini için açık arttırmı}a 
konulmu~ olup 8 - 12 - 9:~t tarihin-

de ~artnamesini divanhaneye tnlik 
ed;\ecck ye 19 - 12- 931 t,uihine mü-

s:ıdif cum ırt~si güuü saat on dtirtten 
on altıya kadar Beyoğlund:ı ifayı va
zifeye memur edilen lstauhul beşinci 
icra dairesinde açı!, arttırma ile satı. 
lacaktır. Arttırmı .t tirik için YÜZ· 
de on teminat akçt~· , lınır. Mütera
kim vergi borçlul:nn ait {)lup tarihi 

ihaleden itibaren işliyecek vergi ve 
bilcümle .ıııair rüsum mü~teriye aittir. 
Hakları tapu sicillcrile sabit olmıyan 
ipotekli alacakhlaı 1,, diğer alakadar
ların ,.e i:·tifak hal,kı ısahiplerin;n bu 

haklnrmı Ye husu~ı 1 t' faiz ·ve masari· 
fE.- ,-;.it olan iddiala- ı i, ilan tarihin .. 
deıı itilıaıen yirmi gün zarfında ev .. 

ı·akr mlisMtelerile bildirmeleri lazımı 
dır. Al,'>i takdirde haklan tapu si· 

ciP~rile abit olmn an!ar satış bedeli· 
niu !!·l~ lasmasındclll hariç kalırlar. 
A•ıil\achranın kra 'e ;flfıs kanunu • 
nun 119 uncu maddesi hü.kmün(:o göre 
tevfıki hareket etmelcı.i ,.e daha faz. 
la malıir.ıat ve taf-ilat almak istiyen
leriı. 930 - 2166 ~ll ... ya numarasitc 
ı'H?muriyı•timize mi.ır&caatleri ilan e • 
lunur. (2017). 

encllmenine vermeHdir. (3862) 
~---'---'----------~------'--------------------------------------~-------------------------



20,000 ADET 
Müflon ile Empermeabilize 

Gabardin Parde
Gelmiştir •• su 

Galata'da Karaköyde Börekçi fırını ittisalinde büyük 
mahallebicinin üstünde · kain meşhur 

biiylk elbise labrlkasında 
231/2 liraya satılmıya başlamıştır 

Erkek, Kadın ve Çocuklara Mahsus 

Kostünı, Palto ve 
Muşambaların 

Müntahap çeşitlerinden mürekkep büyük bir 
stok kat'iyyen rekabet kabul etmez fiatlarla 

satılmaktadır. 
Fırsattan istifade Ediniz. 

Satılık nısıf ev 
Adalar kazası malmildörlilğünden: 
No. 43 ismet Paşa caddesi Heybeli

ada zemin kat: 1 methal, 1 oda, 1 taşlık 
1 mutbak, 1 kömilrlilk. Birinci kat : 1 
sofa, 3 oda, 1 hala, 1 mutbak. ikinci kat: 
1 sofa, 4 oda, 1 kiler, 1 hala. Bahçesin
de ayrıca 1 çamaşırlık, 1 oda, 1 hala bü
yük sarnıç, kuyu bahçesi taş döşelidir. 
Cephesi şimale nazır ve ahşap olarak 
inşa edilmiş olup mükemmel bir vazi
yettedir. Tahmin edilen kıymeti iki se
ne ve iki taksitte verilmek şartile 2562 
lira 50 kuruştur. Birinci taksiti ihaleyi 
müteakip alınacaktır. Satış muamelesi 
27-11-931 pazar günü saat 12 buçukta 
Adalar malmüdürlllğünde aleni müza
yede ile yapılacaktır. (3845) 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

10-10-931 tarihine ilhale olunacağı illn olunan İzmit depo
larımızdaki bin ton yaprak tütünün deniz tarikile nakline ait 
ihale 23-11-931 tarihine müsadif pazartesi günü saat ona talik 
olunmuştur. Talip olanların Yenipostane civarında tütün inhisarı 
Istanbul başmüdüriyeti binasında mübayaat komisyonuna müra-
caatları. (3821) -
Pendik Serom Darülistihzarı 

Müdürlüğünden: 
Pendik Serom Darülistihzarı bayvanatından senei haJiye zarfın

da husule gelen tahminen 200 araba gübre bilmüzayede Pendık'te 
mü•ssese'de satılacağından gübreyi görmek istiyenlerin her gün ve 
müzayedeye iştirak etm~k istiyenlerin de yevmi ihale olan 22 Teş
rinisani 931 tarine müsadif Pazar günü saat 14 te Pendik'te mü
essesese müdürlüğüne 30 lira teminat akçeıile müracaat ey
lemeleri. (3841) 

pmo------------------EVERSHARP 
Mürekkepli 

ve 
kurşun kaleınleri 

R ~N K 

Hiç bir vakit kalemin daha 
iyi yazmasını temin etme
miştir. Fakat lıalemi mtifit 
ve ayn ı zamanda hoşa gi
den ve makbul bir , asım 
yapan renktir. Kırtasiyeci

nizde güzel l~versharp kol 
leksiyonunu görünüx. Mü
rekkepli kalemlerin bütün 
çeşitlerinde k urşun kalem· 
lcr de vardır. Başlıca mağa· 
za l ard:ı satı lı r. 

ZAYtLER 

1183 sicil numaralı ehliyetna
memi kaybettim. Hükmü yoktur. 

Arabacı Ahmet Pehlivan 

Diş Tabibi 

Zeki 1lnci 
Hastalarını her g ün saa t S,:JO • l~ 

Tütün inhisarı 
dürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulile alınacak: 

" umu mı •• mu-

Büyük boy kereste 595 metre { Cibali için 30-11-931 pazartesi 
Kısa boy ,, 405 ,, günü saat 10 da 

2 - Pazarlıkla satın alınacak: 

Nişasta kola yerli malı 10,000 kilo{26·11-931 perşenbe günü saat lOdll 
Elektrik malzemesi 26-11-931 ,, 11 ,, 14te 
Damga kurşunu yerli malı 1000 ,, 24-11-931 salı ., ., loda 

3 - Satılacak: 

Köhne kanaviçe (Azapkapı de- ( 24 11 931 ı .. " t 14 de 
posunda ı 15,000 \ - - ~a 1 gunu saa 

Talip olanların şartnameleri görmek üzere hergün Yenipos· 
tane civarında Tütün inhisarı İstanbul başmüdliriyeti binasında 
mübayaat komisyonuna müracatları. (3820) 

Jandarma satın alma komis
yon riyasetinden: 

Serpuş ve tozluğiJe beraber (4600) takım kı,hk elbise imali

ycsi pazarlığa çıkarılmişhr. Taliplerin şartnameyi görmek için 

her gün pazarlığa iştirak için de 18-11 -931 çarşamba günü saat 

on dörtten on beşe kadar Gedikpaşa'da Jandarma satın alma 
komisyonuna müracaatları. (3858) 

Tütün inhisarı Umum 
müdürlüğünden: 

Tahtı isticarımızda bulunan Bebekteki Halim Paşa veresesine 

ait yalıda bedeli keşfi 459 liradan ibaret şartnamesi macibince 
yapılacak tamiratın ihalesi 23 - 11 - 931 tarihine müsadif pa• 

zartesi günü saat 11 de icra olunacağından talip olanların yeni 
Postahane civarında Tütün inhisarı Istanbul Başmüdiriyeti bina· 
sında Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (3822) 

ve 13 - 20 kadar kabul ve her salı ___ 11:1111 _______________ .,.. __ _ 

saat on üçten itibaren mecca nen diş iKRAMIYELi 
çeker ve tedavi eder. E • ç 

Muayenehane : Kadıköy l\1ısırh -4 ffiDJyet ayJDl 
oğlu Yavuz Türk sokak No. ~ ,. 

1 

Aru.yınfp . 
OskUdarHi~ sinemasında ~~----~-----~--------~~ (Para kuvveti) mümessili : l\Iadlen KaroL 


