


T'i CARET 

VE İKTİSAT HAYATI 

Maltaya ihracat 
ihracat ofıs• ıetkikabnı 

tamamladı 

Türkiyeden Maltaya harbiumu· 
miden evvel pek çok hububat, 
kuru sebze, kepek pamuk ve 
hayvan ihraç edildiği halde bi
Jihare bu ticaret zaafa uğramış
tır. ihracat ofisi Maltanın Tür
kiye için ehemmiyetli bir mah
reç teşkil edebileceğini nazarı 
dikkate alarak oraya ne gibi 
mallarımızın ihraç edilebileceği 
hakkında tetkikatta bulunmuş ve 
bakla nohut darı, pamuk tohu
mu, sığır, koyun, keçi ve kuru 
meyvelerimizin kolaylıkla Mal
taya ihraç o'unabileceğini tespit 
etmiştir. Malta ile Türkiye ara
sında Holanda ve Alman Yapur
ları doğru seferler yaptıkların-
dan nakliyat işinde de kolaylık 
vardır. 

izmir Mersin Tüccarları Mal· 
taya ihracat yapmnk için hazır· 
landıklar1 gibi Maltadaki tica
rethanelerden bazılarıda Türkiye 
ihracatçıları temasa girişmeleri
nin teminini ofisinden rica et
mişlerdir. 

Afyoncular blrJi~ii 

Afyoncular dün saat ı6 da 
yine ihracat ofisinde toplanarak 
aralarında yapmak istedikleri bir
lik ~eseleıi etrafmda görüşmüş
lerCır. 
Bir memnufyetin kaldmlması 

Eir müddet. evvel ispanyadan 
Fransaya der1 ve yapağı ithali 
menedilmişti. Alınan malümata 
nezarnn eb;ren Fransa hükümeti 

bu m~~nuiyeti kaldırmıştır. Mem· 
lekehmızden de Fransa.fa deri 
ve yapağı ihracatı yapılmakta 
olduğundan bu memnuıyet kara· 
rının kaldırı ması bı:ıi alakndar 
etmektedir. Ticaret odnsı Fransa 
hükümetinin yeni knrarmdan 
tüccarlarımızı haberdar etmiştir. 
. Cenubi Afrıka yrpağı ve tif

tik müstahsilleri hükümete mü
r2caat ederek tiftik ihra
catını arthrmak füere para
dan altın mıkyasının kaldmlma
smı istemişlerdi. Son alınan ma
Jürnata göre hükümet yapağı ve 
tiftik müstahsillerinin bu talebini 
reddetmiş ve altın mıkyasını ter-
kelmemiye karar vermiştir. 

Son haftanın ihrabab 
Son hafta zarfında memleke

timizin muhtelif mıntıkalarından 
yapılan ihracat: lzmir mıntıka
sı.~dan: 996,833 kilo arpa, 631 
kı.o afyon, 104,257 kilo incır, 

Tasarruf haftasına 
hazırlık 

iktisat cemiyeti dUn proğramı 
kararlaşbrdı 

MUli iktisat ve tasarruf cemi· 
yeti dün Fazlı beyin riyaseti al
tınd,11 toplandı. 

12 kinunuevvelde bathyacak 
olan tasarruf haftasında yapıla
cak merasim "Ye faaliyet prog-
rammı tespit elti. Bu programın 
ihtiva ettiği maddeler arasmda 
ıunlar vardır: 

ilk, orta ve lise talebeleri ara
sında tasarruf mevzuu etrafın
da müsabakalar tertip edilecek, 
birinci gelenlere nakdi mükafat 
verilecektir. Yerli mallar ve vit· 
rin müsabakası geçen sene oldu
ğu gibi tertip edilecek birinci ve 
ikincilere madalya ve diplomalar 
verile.cektir. Haftanın her günün
de radyo ile konferanslar verile
cektir. Milli tasarruf mevzuu hah
kında plaklar ihzar edilecek ve 
bunlar sinemalarda tiyatrolarda 
çaldmlacak, umumi meydanlara 
hoparlörler Tasıtasile neşredile
cektir. Bu hafta içindeki cuma 
gü~ilnde halk evi binasında milli 
tasarruf ve iktısat cemiyeti ta-

Ayvalıl~ sabunları 
lstanbulda '4yvahk tamgası 

vuruluyor mü? 
Ayvalık tüccarları Ayvalık be

lediyesine müracaat ederek is~ 
tanbulda yapılan sabunlara Ay-
valık tamgası vurulduğundan şi
kayette bulunmuşlardır. Tüccar
ların bu busustnki şikayetlerine 
göre Ayvalık sabunlarının tam
gaları üzerinde yapılan bu sah-
tekarhk Ayvahk sabunlarının sa
tışına tesirıni göstermiş ve sahte 
Ayvahk sabun!arınm aynı nefa
sette olmayışı Ayvalık sabunla
rının müşterilerini azaltmıştır. 

Şehrimiz ticaret odası Ayva
lık tüccarlarının bu husustaki şi
kayetleri etrafında tahkikat yap
maktadır. 

itslyada iktisadi vaziyet 
CP.nevre, 15 (A.A) - Ame

rikadan gelen 96 sandık altın, 
İtalya bankasının Romadaki mer
kezine gi5nderilmiştir. 

Ticare~ mahafili, iktısadi vazi
yetin ıslahına matuf birçok ha-
diseler kaydetmektedir. 

Ceneve ve Napoliye Amerika
dan mühim altın istokları gel
miş ve teşrinisani ayında ilk 
defa olarak ihracat, ithalatı geç
miştir. 

Piyasa 790 milyon 130,000 Ji. 
ret jthal ve 825 milyon 550,000 
liret ibra ç eylemiştir. 

Maamnfi istatistikler ecnebi 
memleketlerle yapılmakta olan 
ticari muamelelerin tedrici suret
te eksilmekte old'1ğunu, fakat 
ihracatın da aynı suretle tenez
zül etmelde bulunduğunu gös· 
termekted r. 

Buadayın sukutu 
Uverpol. 15 ( A.A) - Buğ

day p,iyasası geçen hafta .zarfın-
da ecnebi piyasalarında fiyatların 
sukutu i!zerine bliyük bir gev

şeklik göstermiştir. Taleplerin 
azhğı tasfiye muamelatını ağır
laştırılmıştır. 

Arjantinde souğun tahribat 
yaphğı bildiriliyor. 

1,ı99,t97 kilo üzüm, 12380 kilo 
zeytin yağı ve 279,534 kilo pa
lamut, lstanbul mıntıkasından: 

1074 çuual fındık, J 55 balya tif
tik, 22,000 çuval arpa, 28 san
dık afyon, 4603 çuval buğday, 
534 balya yapağı. Samsun mın
tıkasından: 162.391 kilo tütün, 
1715 sandık yumurta ihraç edil-

miştir. 
Tütlln stok mıktarı 6,409,000 

kilodur. • 

Sağlık haftası 

Fahri Can beyin teklifi mem· 
nüniyetle karşılandl 

Dünkü nüshamızda Dr. Can 
beyin veremle esaslı surette mü· 
cadele edebilmek için ortaya 
altlğı fikirleri yazmıştık. Bunlar
dan biri, her tütün ve sigara pa
ketine 20 paralık bir verem 
zammı yapılması diğeri de bir 
sağlık haftası kabulyle bu haf-
ta içinde mektup ve telgraflara 
verem pulu yapıştırılması ve 
verem hakkmda halkı tenvire 
yarıyacak tetbirler ittihazıydı. 

Dün be hususta fikrine müra· 
caat ettiğimiz Hilaliahmer reisi 
Ali paşa bize şunları söyledi : 

- Dr. Can beyin ortaya at
tığı fikirleri memnuniyetle kar-
şıladık. Esasen her sene topla
nan kongreye bildırdiğimiz te· 
menniler arasında bu fikirler de 
yer tutmaktadır. Sıhhiye vel<ale
tinin bu mes'eJe etrafında esash 
tetbirler almaı ta olduğu muhak
hr. 

mu m mumm uı 11anımmu un n n 111 m ı nm manum 

rafmdan bir kabul resmi yapı· 
J?caktır. Ve o gün milli sanayi ve 
tıcaret erb~bımızm, izcilerimizin, 
spor teşkılatının iştirakile bir 
resmi geçit yapılacaktır. 

OD Telgrallar 
Alman nasyonalist

JerJ ne karşı 
bir sosyalist meb'Usu ateş 

bUskUrUyor 
Heri in, l:i (A.A) - Parlüm"nto 

Gazi Hazretlerinin Kurt
dereliye büyük iltifatları 

sosyalist grubu reisi meb'uslardan 1\1. • " •• ntilıJ 
Rudelph Brcit cheid, Darnı tadt'ta Reislcilmhur Uz. ' Ben gureşirken b t-
bir nutuk söylemiştir. l\lumaileyh, milleti arkamda hissediyorum" diyen Kur 
demiştir ki= .. . . pereliye bir mektup gönderdiler ve beŞ 

lmparatorluk hukfımetınden ,.e dı· •• • • 
ğcr Alman de\•letleri hükumetlerin- yuz lira hedıye ettıler .. 
den nasyonalistlerin tedhiş harekatı· Ankara, 15 (Yakıt) - Kurtdere1i Mehmet pehlivanın son gu: 
na nihayet vcrmiye mütemayil olup reş müsabakalarında hakemlik vaptığı malümdur. Türk kuvvetin• 
olmadıklarını, faşizme karşı c~dal a- cihan pehlivanlığını uzun zaman muhafaza ederek gösteren Kurl-
çıp açmıyacnklarını. yok~a n~syona: derelinin bu alikası ve, "Ben güreşirk~n bütün milleti arkamda 
Jistlere muta' eat etmek nıyetınde mı h" d . 1 d k· . . · · · .. 
b 1 d 1 1 S bu ~on t"k ısse erım ,, yo un a ı beyanatı Gazı Hz. nın mahzuzıyetını ınu u un u < arını oruyoruz, ~ " · . . . . · e 
dircle, hütiin Alman proletaryası, ken· cıp. olmuş_ ve ~endısını bir takdir m.ektubu ve bcşyüz lira ıl 
disine dü en mücadeleye bütiin çare-I taltıf etmışlerdır. 
ıere has nırnrnk girmiye fımadedir. ı Arpa ve mey~alarımız 

islah edi iyor Cümhuriyeti koruma 
Lfiyiha vekHler heyetine 

sevk edilmiştir 
Ankara, 15 - Bir müddet

tenberi hazırlanan Cümhuriyeti 
koruma kanunu layihası ikmal 
edilere!< vekiller heyetine sevk 
edilmiştir. Bu kanunun tatbikına 
lstanbul, Izmir, Ankara, Erzurum 
Diyarbekir ağırceza mahkeme
leri memur edilecekler, bu mah· 
kemelerde kararlar kabiH temyiz 
olmak üzere sür'atle verilecektir. 

YerlımaJ ar 
ucuzla yor 

Ankara 15 ( A.A.) - Milli ik
tısat ve tasarruf cemiyetinin İz
mir şubesinin teşebbüsü üzerine 
izmir terzileri yerli maldan ya
pılacak kadm elbiseleri üzerin· 
den yüzde otuz erkek elbisele
ri üzerinden yüzde yirmi tenzi
lah }apmayı kabut etmişlerdir 
Ankarada bir terzihanede bu 
tenzilata kabul etmiştir. 

M. l .. itvino ı n tekzibi 

Rusya Çinli ce'!Arellara 
yardım etmıyor 

Moskova, 1~ (A.A) - M. I~itvinor. 
l\f. Hirnta•ya bir nota te\'di ederek 
memleketinin Çin - Japon ihtilafın. 
da bir ademi müdahale siyaseti tal.ip 
etmekte olduğunu ve :"ol'yetlerin Çin 
jenerallerine )'ardım etmekte oldukla· 
rınn dair haberlerden mü~teki bulun· 
duğunu beyan etmiştir. 

Maarif veliilimiz Bor
sada mektepleri gezdi 

Bursa, 15 ( Yakıt) - Maarif 
vekili Esat B. bu~ün mektepleri 
stadyumu gezdi. Muallimler bir
liğindeki çayda muallimlerle has
buhal etti. Gece kız muallim 
mektebinöe müdür ve baş mu· 
allimlerle konuştu. Maarif veki
limiz yarın sabah Edirneye ha
reket edecelct;r. 

iş talimatnamesi 
Ankara l 5 ( Vakıt) - Da

hiliye vekaleti it talimatnamesi ha· 
.ıırlamıştır. Talimatnamenin f'sası 
bütün devairde muamelatın bir 
sistem dairesinde görülmzsidir. 
Talim~tname tabedihıektedir. 

Rontgen flimleri 
Ankara 15 (Vakit) - Ront-

ken cihazı filim camları-

nın teferrüa~ından olduğu 
hakkındaki Şuray devlet karan 
gömrüldere tamim o'unmu~tur. 

Gayri menkul eınvalın tasar
rufu hakkında yeni bir kanun 

Ankara, 15 ( Vakit) - Gayri 
menkul emvale tecavüzün ref'i 
aakkında bir layıha ha:ıırlanm~
tır.Şimdiye kadar hu1rnku tusar
rufiyenin teminj valilerin salahi
yeti cümlesindendi. 

Halbuki tasarruf iJam ve ta
scnedi ile olabileceği ıçın 

tarlalarda köy mera ve çayırla
rında vaki tecavüzleri badema 
vali nıcnederek vazıyeti mcvcu· 
denin ve asayişin muhafaz~sile 
münazaaları mahkemeye sevke
decektir. 

Ankara, 15, (A.A.) - Iktısat vekaleti bu sene ihracat arpıı
larımmn evsafını islah için esash tedbirler almayı kararlrştlr" 
mıştır. Bu maksadın temini için ve çiftçilerin tobumlar1 bu mer
kezlerde meccanen seçilip ilaçlanacaktır: Bu iş için muktezi ma
kineler mübaya edilmek üzeredir. Hususi bir teşkilatla mevsi· 
minde faaliyete geçilecE.ktir. Müteakıp senelerde tedricen bütün 
arpa mıntıkalarına da teşmil olunacakhr. 

Ankara, 15, (A.A.) - Memleket meyveciliğinin inkişafı ve meV" 
cut kıymetiyle meyva nevilerinin tamimi için lzmir, Istanbul. Bı..r
sa, Adana zıraat mekteplerinde memleket ve Avrupa meyva nevi
lerinden müteşekkil olmak üzere birer kolleksiyon numune meyva 
bahçesi tesisine başlanmıştır. Anaç ağaçları teşkil edecek olan 
bu bahçeden alınacak aşı kalemleriyle yetiştirilen meyve fidanla
rı mevsiminde halka tevzi olunacaktır. Bu suretle en makbul ne
vilerin teksir ve tamimi temin olunacaktır. Kolleksiyon bahçele
rinin yanında birerde meyva fidnnlığı vücuda getirılmiştir. 

Rus futbo cuları geliyor 
Moskova, 15, ( A.A ) - Terbiyei bedeniye yüksek meclisi 

Türkiyeye gidecek olan Rus sporcularının müsabaka progranı" 
Jarını izhar etmiştir. 

Sovyet futbol takımı iadei ziyaret etmek üzere Türkiyeye 
gidecektir. 

Be ediye ene·· sala-
hiyetleri artıyor 

Ankara, 15, (Yakıt) - Hususi kanunlarla belediye meclislerine 
verilen salahiyetleri belediye meclislerinin iki defa toplanmaları 
dolayısile bu gibi işlerin sürüncemede kalmaması için dahiliye 
vekaleti bir layiha hazulamışbr. Layihada belediye mecliılerine 
yerilen salahiyetler her gün hali içtimada olan belediye encümen· 
lerie verilmektedir. 

Ahvali şahsiye sicilab hakkında da bir layiha haZ1rlanmı1hr. 

Gayrı mubade lere verilecek 
para Yunanlılardan alınıyol9 

Ankara, 15 (Yakıt) - Gayrı mübadellere tevzi edilmek üze· 
re Yunanlılarm. vereceği taksit ( 47500 İngiliz ) bjr hafta sonra 

alınacaktır. 

Akalliyetler kanunu layıhası hazırlandı 
Ankara, 15 (Vakit ) - Lozan müahedenamesi dinle dünya iş

ler inin ayrı olmasım amir bulunduğundan Dahiliye Vekhlcti bu 
hususu nazarı dikkata alarak bir akalliyetler kanunu layihası ha
zırlamıştır. Layihada akalliyet camaatlarının başındaki rüesayı di· 
niye yainız din işlerile meşğul olmasmı ve cismani meclislerinin 
din adamları hariç bırakılarak teşekkül etmeleri gibi mevadı 
havidic . 

Mısıra tlltün tohumlarının ithali memnu 
Kahire, 14 (A.A) - Hususi muhabirimizden: Mısırda tütün 

yetiştirmek memnu olduğundan tütün tohumlarının ithalini ve 
dahılde satışlarını yasak eden yeni bir ı..anun layihası hül<iımet 
tarafından hazırlandığı haber alınmışhr. 

11 
Osmanlı borçları hamillerine cevap verdb~ 

Ankara 14, (A. A) - Osmanh borçları hamilleri meclisinin 
mektuplarına Türkiye Cürnhuriyeti Hükümetinin maliye vekaleti 
tarafından verilen cevabın bugün postaya tevdi edildiği haber 

alınmıştır. 
==================================================~~ 

Çin imperatoru 
Tehditlerden t oı kar ak kaçmış 

Tokyo. 15 (A.A) - Hükl-metinin 
rmri üzerine hareket eden 'J'ien -
'l'sin'deki Japon kon olosu, ınhıl\ Cin 
imparatorunun kendi ine mütemadi· 
yen yapılmakta olan işkenceierden ve 
müfrit mahafilden mütemadi) en al· 
makta olduğu tehditlerden korkarak 

Tien - Tsin'den knçmı~ olduğunu he· 
)an etmi~tir. Jmparatorun :rıcr<·ye iJ. 

tica etmiş olduıht mnlUm deö-iJdir. 

1 
Hint mJr=!~manlan ve lngm~ıer 

Londra, 15 (A.A) - l\lüslümanJa. 

Şükrü Kaya Hey 
Dahiliye vekili EIAzizde 

1 Eluziz, 14 (A.A) - Dahiliye ycıdl 
Şükrü Kaya Bey Elfıziz vilayeti ka~ıt· 
la nnı teftişe başlamıştır. Bugiiıı c;e· 
mişgezeğe gitmiştir. Vekil bey hat1'• 
in temastan sonra Elazize dünntiW 
tür. Yarın Hozat ve Malazgirtc gidt" 
cektir. (Gecikmiştir). ~ 

rm ittihaz ctml., oldukları hattı ha:~ 
ketin delfılet eylediği vcç!ıile ştıY~. 
pazartesinden enci bir itilf1f hru ıl 0 

mı.>nca.k olursa fedemsyonlar ınuıııı· 
sebatı komitesinin mesaisi o güu bi&:ı' 
ma erecektir. 
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_l_a_-_a_B_a_ll_e_r ___ l~e_r ı __ I 
Belecllyecle 

Mflstahdemlnln tescili 
Adliyede: 

Mahkeme heyetinde 

Poliste: 

Sarhoş kardeş 
Efki ya hikaye.si 
De medeni yet 
"1aaaiı 

Verllen mUhlet dlln ak,am bltt1 Üç ayrı noktıai nazar Kız kardeşini bı~aMla vurup 
öldUraUU 

ıırt- enıperyaliıt dünya ne tuhaf· . 
ti!: Yere göz koydu mu derhal 
~ •damlan, idare amirleri, 
~ f ler, hatipler hep bi1' ağız· 

.. erndı bastırırlar. 
~ Ceri memleket uayifi yok! 
~ da bir yabancı yafıyabilmek 
~ iri lllut}aJca imtiyazlara ve atlih· 
l' r ~niyete muhtaçtır. 

le ~llaat devri battan nihaye
dıa. y ar hep bu sözlerle dl'luy
~ • alan tarkı pazar yeri yap· 
le b ~enler hergün bir vesi!ey· 
••••acıyorlardı: 
,.- Adliyeniz muntazam deiil ! 
.. - Aaayitiniz namevcut! 
r-::..~ olunuz yok! 

laı:~ bir memleketi insafsızca 
~ra gelenler için adliyenin 
~:anası Yardı: Yahanc1yı her 
l.L,.~Qraa olaun haklı çıkarmaktı. 
~ adalet Şebpir'in Vene· 
efe taciri (Şaylok) nun hayalin· 
ı._~ıyan adaletti. Her hakkı a· 
~a Teren, borçluyu borcu· 
it.:'.. IUlllldırmdan, budundan etini 
~le ödeten adaletti. istedi • 
~~Yit borçlulannın etini kese· 
bit Qltaeıini alan adamm dolq
b.L.. Yerlerde herkeıin ona alkıt 
~rydı. lıtediği yol, pazarda 
)ol llllryam köye kadar götürecek 
~"· Nitekim demirvollan bile 
'ı tın elinde müıte.mleke pazarı· 
;~ttıkça uzatan bir vasrtaydı. 

~I U?kiyede bir giin iki köylii bir· 
t-rı erine yan gözle bakıa bütün 
~ • lllonden Londra harekete ge· 

-lazeteler feryadı basarlardı. 
~ - Kan gövdeyi götürüvor. 0-

alci tebaamız ne olacak? 
) tGluiumuzun çocuğumuzun ha 
:: tehlikede. . . Haydı zırhhla-

ız ne duruyor? . 
..... ~ -tdr- laa':r Q':T el-dTo n;....1.. 
~ F ranaız gazeteleri Kilikva
~lalcaaında muhayyel isyanlar· 
tt bahsettiler, yayl'arayı gökle-

çdcardılar. 
~akedonyadan, Yemenden, 
~ Ye teriat iıyanlanndan son· 
~tertemiz bir memleket için ı<iy· 
~~ ıö~lerin hedefi o eski bildi· 
~ı iddialardı. Bir memleketin 
~ine propaganda yanmak için 
lı:t ')i . uıul eıkiya bolluğundan 
~ek ve nihayet, memleke· 
il a-.L• 1 • 
.,-nıp enne: 

w_ .._Efendiler ıiz bu memleketi 
~ edemiyonunuz, demektir. 

• • • 
et.'tarı.ada ıeııiz geçen, ve ıes· 
)ultç.meıi Fran11z büyiik serma· 
~-cliplomatlannın, hiıkUnet 
~nnm, gazetelerinin i~ine 

ir hi.diıe cereyan ediyor~ 
'~l.~ Fransız harp gemilerile 
>"4'Clta ediliyor. Ada baştan niha· 
fra.a_kadar askeri kuvvetler tara· 
't-..... taramyor. Herf(ün yiizler· 
't 'daın elleri kelepçeleniyor, ıa
dt 1~iyor ki adanın biı köşesin· 

11lth patlamasın. 
ltı.\~denizin bir adaıında bir ihti-
~ ibür tarafında bir hareket .•. 
~ ilrriyetten bahsedenler. millet 
~ hakkından bahıeden1er ka
l>., _, liqvediyor. Korsikada 
~~ topları Koraikah kellesi 

,!~·t kta "ki k b" b" • '-t ~ tar ı omıu ır ırı· 

~- h&ıua ihtilal var diye ilave 
l( aıı aazeteler tı111 ! 

~Olfttu komtuya yan b&ktı diye 
~ tebekelerini harekete geti· 
ftt ... kerlerini seferber eden .f ev 
cliı-111&li tıı I Çünkü onlar medeni· 
~il ( !) dünyanın ivi idarl' edildi
'ltt.e Alcdenizin Kıbnıla Koni • 
lir. 1 0ıı1ar için bili bire1' c;rnek· 

.............. Sadfi F..TEM 

.!,~ 11ekn eserler. 

'1111aa Kort1e1a 
"" h.a f?eın Zeka ve Faruk Rıza beyle· 
!'tÇ er1:1rnde btr flir kitabı çılrtL Bu 
~ fil,rlerinde bize l·ann için ümit 
""lllllfa lu, Yar. Karilerimlzt tavaiye 

Şehrimizdeki bilümum miia· 
tahdeminin tucili için verilen 
son mühlet dBn akıam nihayet 
bulmuştur. 

Dilne kadar belediyeye mn-
racaat edenler 2500 kiti ye 
baliğ olmuttu. Dnn de sabahtan 
akpma kadar ytlz elli kiti ka· 
dar mDracaatta bulunmuıtur. 
Mnddeti yeniden temdit edilme
diği cihetle bugünden itibaren 
mahalle ihtiyar heyetleri teftişat 
yapacaklar Ye tescil edilmiyen 
mllıtahdemlerin birer listesini 
tanzim ederek belediyeye \'ere
cekler ve bunlar belediyece ce
zalandml•caklardır. 

OtobDalerln muareneal 
Bakırk&yle Sirkeci arasında 

iıliyen otobllaler son otobüs ta
limatnamesinin emrettiği husu· 
1attan bir çoğunu tamildir. Bu 
hatta işliyecek olan otobnıler 
hergtn ikifer, üçer belediyeye 
gelerek muayeneleri yapılmakta, 
badehu çalıımalan için sahiple
rine rubsatiyeler verilmektedir. 

Stadyum 

Bir dava, muhakemeye imkanı 
kalmaması şeklinde neticelendi 

İstanbul birinci ticaret mahke· 
mesinde epey bir müddettenbcri 
ril'yet edilen Ranc:o is ta vrcpulo 
efendi ile Hantal zade Tayyar 
bey ve ~erikleri arHındaki hu
susi şirketin t2dıyesi dav2sı, 
mahkeme heyetini teşkil eden 
bir reis ve iki azanın, ayrı ayrı 
noktai naz.arlar ileri sürmeleri 
dolayısile, ıruhakemeye devam 
imkinı kalmaması şeklinde neti· 
lenmiftir. 

Ranço efendinin bulunduğu 
bu meselede, davacı taraf hususi 
ıirketin mevcut olduğunu, dava 
edilen taraf meYcut olmadığını 
iddia etmişler, mahkeme heye· 
tini teşkil eden üç hakim ise, 
birbirlerininkine uymayan noktai 
nazarlarda bulunmuşlar, üç bi· 
kimden ikisi arasındada noktai 
nazar birliğ'i husule gelmemesine 
göre ekseriyetle de karar Yerile· 
memiştir. 

Mahkemece bu noktadan mu• 
hakeme mümkün olmaaığı iki 

fn,ası ne zaman tamamla• taraf vekillerine bildirilmiş, da· 
bllacek? vacı taraf bu kararı temyız et-

Belediye 931 blltçeıine ıtad· miştir. Vaziyeti şimdi temyiz 
yum inp11 için 40 bin lira tab· mahkemesi tetkik ~decelctir. 
ıisat koymuıtu. fakat bu para Bir katli. maksad~le c&rh 
ile asri bir ıtadyum inıasına ki· davacı netlceler:dl 
fi gelebilecek bir yer satın alın- Usküdarôa bir zabıta memu· 
maaı ve intaat yapdmaaı imkan· runu katil kastile yaralamakla 
ıız g6rülmOıtnr. Binaenaleyh be- "aznun Hasanın muha~<emesi, 
lediye 932 bOtçeaiae stadyumun dün ağır cezada neticelenmiş, 
inşa11 için muktazi blltün tahsi· maznun, altı sene hapse mabkiim 
satı koyacak, ondan ıonra faa· edilmiştir. 
liyete g~çilecektir. Maınun mevkiinde bulunan 

932 BOtçeai haziran bidayetin· Uç rr~<:ıca!=ı hernet etmi~Er. 
de Wbika h•ı'u•pjm.___..,_._ 
Statyumun ikmali gelecek yazın DarWtünunCJ .. 
sonlanna dotru kabil olabilecek· G~a-z_e_t_e_c_l_ll_k mektebi 
tir. Ancak o zamana kadar saha 
tedariki ve sabo alınması ve 
Statyumun plan ve projelerinin 
ikmali, münakasa ilanı Ye ihale 
gibi form aJiteye taalluk eden 
bütOn huuaab bitirilecektir. 
Statyumun in1a1ı için birkaç 
ecnebi grubun da talip olacağı 
anlaıılmaktadır. 

Mezbaha resmt 
Okka ba,ır.a na kadar 

lnbet edlror? 
Diın bir gazete mezbahada 

kilo baıma ahnan resimlerin 
mecmuunun 35 kuruşa baliğ ol
duğunu ve bir takım yolsuz ver· 
gi ve resimler abnmakta bulun
duğunu yazmıfb. 

Bu huıusta belediye reis mu· 
avini Nuri bey demittir ki: 

- Bu netriyat asılsızdır, itte 
bir rakkam hatası oldujıına :zan· 
nederim. Şehir mecliıiade vali 
bey de reımen ıöyledi,Mezbaba· 
dan ahnan b&t&n ruıumlann ok· 
ka baııaa isabet eclen yekunu 
azami 9, 10 kuruıtur. 

Tramvaylar 
Bundan sonra halkın erzakını 

ta'ıyacak 
Belediye, bavayici zaruriye ta-

limab için tramvay tirketile mil· 
zakereye ıiriımiştir . Esasen 
lram•ay ıirketinin mukavelesin· 
de eıya nakliyatı için vagon tah· 
ıiıine dair bir kayıt varsa da 
bugOnkll ıebeke buna miısait 
olmadıiından bu nakliyat yapıl· 
mamaktaydı. 

Belediye riya1eti, herıün yal-
nız sabah ve akıamları Emin6· 
nilnden Şiıli ve Bebeğe birer 
vagon tahrik ettirilmeai fikrin
dedir. 

Halk, Emin6n6 Ye Balık pa· 
zarandan ucuıc• alacağı havayici 
zaruriyeyi ufak bir Gcrct mukabi· 

Çarşanba gUnll bu mesele hak· 
kında karar verilecek 

Darülfünun divanının çarşanba 
günkü top!anhsında gazetecilik 
mektebi meseles·nin tetkikine 
başlandığını yazmıştık. 

Çarıanba günil tekrar topla· 
nacak olan divanda bu mesele· 
nin halledileceği ve mektebin 
ikinci s6mesterden itiLaren faa· 
liyete geçeceği katiyetle muhte
meldir. 

Öğl'endiğimize göre gazeteci• 
lik mektebinde tahsil müddeti· 
nin 2 sene olması münasip gö· 
rülmektedir. Darülfünun divanı 
toplantılarında bilhassa dul.ut 
ıartları münakaıa edilmektedir. 
Gazetecilik mektebine clyevm 
gazetecilik yapanlarla, yalnız bu 
sene müstesna olmak üzere lise 
mezunlarıns;lan istiyenler kabul 
edileceklerdir. 

Mektebi bitirenlere verilecek 
diplomamn derecesi şimdiden 
mftnakaşalan mucip o'maktadır. 
Okutulacak derslerin programını 
hazırlamak üzere bir komisyon 
intihabı da düşünül mel; tedir. 

.ii;d·~··b;··;;;·t;;i;;i; .. ;;i;;i·~;·~i=-· 
var yerlere kadar nakletmiş ola
caklardır. Bu tedb:rlerin c:!e 
hu gibi mınhkalardakı 
bakkal ve kasapların fiyat· 
lan kırmalarını mucip o!acağı 
ve binnetice pahalılıkla mücadele 
edileceği zanno!unmaktadır· 

Yeni ettelye levazımı 
Etfaiye için yeniden malzeme 

alınacağı malumdur. Öğrendiği
mize göre alınacak malzeme ara· 
sında 12 mot6rpop, 5 arazöz, 2 
bil yük pompa, 1100 metre bor· 
lum da vardu.Bu 140 bin lirahk 
malzeme münakasaya konulmuı· 
Uır. 

Cuma günü akşamı Üsküdar 
da kıskanç'ık yüzünden feci bir 
cina~ct olmuş, Ya,ar ism:nde bir 
adam hem,iresini bıçakla mub
te!ıf yerlerinden ağır su..-ette ya
ralamı~, kadançağu kaldırıldığı 
Tıp fakültesi hastan,sinde öl-
mliştiir. ~ 

Polısin tahkikatına göre vaka 
şöy~e olmuştur: 

Evvelki gece Usküdarc!a Va
lidei atik mahallesinde Çavuıde· 
re mahalles;nde 208 numaralı 
bahçıvan Dilaver Efendinin ev:n
de aynı mehallede oturan Refik 
Efendi ile zevcesi Ayşe Hanım, 

ve tütün amelesinden kainbira· 
deri Yaşar, aynı mahallede otu
ran Mıstaf a, biraderi Şirketi 
Hayriye memtarlarından Şükrü 
Efendiler toplan:ırak eğlentiye 
başlamışlard1r. 

Aradan bir müddet geçmif, 
saat yirmi buçuğa doğru bir 
aralık Yaşar Efendi sarhoşlukla 
dışarı çıkmıştır. 

Buna sebep de bemıireıi Ayşe 
hanıma diğer arkadaşlarının ga· 
rip bir surette baktıklarına za· 
bip olu~udur. içkinin tesirile 
kendini kaybeden Yaşar Efendi 
dışarı çıkan hemş"resini eline 
geçirdiği ekmek bıçağı ile yü
zünden ve kalçasından ağır su· 
rette yaralamııtır. 
Kadının feryadına içeriki oda· 

da bulunan erkekler yetişmişler 
fakat bu arada ev sahibi Dili· 
ver Efendi 5ağ omuzundan, 
Şnkrll Efendi de parmaklarından 
yaralanmışl.rdır. Ane Hamm, 
derhal Tıp Fakültesine kaldı· 
rılmış, fakat az sonra ölmüştür. 
Yaşar yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir araba kazası 
Evvelki gün, Balatta feci bir 

araba kazası olmuştur: 
Ömerin kullandığı 3749 nu· 

maralı yük arabası Ballttan ge· 
çcreken 7 yaşında Sara isminde 
bir kıza çarpmış, ve arabanın 
tekerleği kızcağazın 1';Jrnından 
geçerek ölümüne sebebiyet ver· 
m1ştir. Arabacı yakalanmış, tah· 
kikata başlanmııtır. 

Lamba yorıanı tutuşturdu 

Ev•eliki aktam Samatyada 
Araplar sokağında 59 numaralı 
Evde oturan Hatice isminde bir 
kadın, gece yatağına yatmıı, fa· 
kat söndürmeyi unuttuğu lamba 
her nasılsa devrilerek yorğan 
tulutmuştur. Ateı güçlükle ıön
dürülebilmi' , kadın muhtelif 
yerleri yandıktan sonra haataha· 
neye kaldmlmıshr. 

Maarıtte: 

ilk mektepleri teftiş 

lstanbul mıntakası dahilindeki 
mektep!er ilk tedrisat müfettiş-

leci tat-afından sık sık te:tiş edil
mekte ve bu arada tedris me
seleleri etrafında mühim top
lantılar da yapılmaktadır. 

Dün de maarıf müdfir muavini 
Hıfzırrahman Raşit B. Sarıyer 
ve civarındaki mektepleri teftiı 
etmiş, bu mıntaka mekteplerinde 
bilhassa hususi mesai hedefi su
retile vücude getirilen tavukçu· 

Juk, ciltçilik gibi birçok sahalar· 
da da talebelerin iyi yetiştirilmiş 
olduğunu memnuniyetle iÖrmüt· 
tür. 
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Bir tefrika ve tashllıl 
Bizim gazete, üç, dört gjindOr, 

mebus Rasim beyin beyanatım 
naklediyor. 

Bir zamanlar Sultan Hamidi• 
muhafızı olan bµ zat, bu 0.
manh padişahının son günlerine 
dair yazılmış olan bir tefri
kada o l adar yanlış bulmuştur 
ki burı n hepsi etraflıca sayte 
Jıp oök ııse, muhakkak, ye11i bir 
tefrika olacak. 

Bu tashihler, son seoelude pek 
alıp yürüyen tarihi tefn"kalar 
baklunda bir fikir vermiyor de
ğil. 

Haber aldığımıza göre hu son 
neıriyah okuyan Arif Oruç bey: 

- Bereket versin, demif, S\d. 
tan Azizin muhafızı sağ degildir. 

• * * 
Semtler ve kokular 

Bir tanıdığım var ki birka~ 
seneden beri iki g6zü de gör• 
mez. Biraz ihmal ve birçok te
tebbu biçareyi kör yapb. 

Mamafi bu kör dostum açık 
gözdür ve neşesiz değildir. Diln, 
benimle konuşurken diyordu ki: 

- Tramvayla uzun yolculuk 
etmekten, mesela bir Eminini). 
Bebek seferine çıkmqtan pelc 
sıkılıyorum. Bu yol, muhakkak ki. 
sizin için de sıkınbhdu. Ukin, 
biç olmazsa siz, gelene geçene 
bakar binaları, mağazalan görür, 
kendinizi oyalarsınız ya ben, ben 
ne yapayım? Bereket venin, bur
num iyi le oku •lır ve son za ... an• 
larda her semtin kendine mahsus 
bir kokusu var. 

Meseli, tramvayın Sirkeciden 
geçtiğini kahve, yemek yağl, 

tütOn ve bekAr kokusundan an
lıyorum. 

Sağdan, soldan pashrma ko
kusu almıya başlayınca fark 
ediyorum ki Emin6nii yaldat
mıştır. 

Tramvay k3pr0nün &zerinden 
geçerken yapur d11mam, zift •e 
karpuz kabuğu gibi kokan de
niz burnunuza dular. 

G41latamn kokusu malüm: Şa• 
rapı, anason ve bunlarla kanfllr 
bir küf ve rutubet kokusu. 

Tramvay, Galatadan uzaklq-

tıktan sonra tekrar şarap ve ana• 
son kokusu duyarsam müskirat 
inhiaarının yeni yapbrdığı bina
lara geldiğimi anlıyorum. Betik· 
taşan havasında nargile, Orta· 
köyde bazı mevkilerde çiroz, 
Kuruçeşmede kömür tozu, Ar· 
navutköyünde taze balık ve Be
bekte durgun deniz suyu kokUIU 
var •• 

Jşte ben kokularla nereye gel
diğimi, nereden geçtigimi anlı• 
yarak kendimi biraz oyalanm. 
Yoksa tramvayla uzun seferlere 
tahammülüm yok, doğram • ., 

,_.,. j,q. 
ı-~~~~~~~~~~-----

nler, Gidenler 

Şehrım zde bulunan Zonguldak 

kömür banasının maden m6i. 
dürü müderris Refik 8. aTdet 
etmiştir. 

' § Bartın milddeiumumisi Saf· 
fet B. dün mezunen ıehrimiEe 
gelmiştir . 

§ Barbn maarif müdür vekil· 
Jiğine tayin edilen orta tedrisat 

mÜf eltişlerinden Cevdet B. me
muriyet mahalline hareket et• 
miftir. 
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mınımıııııuıımıııııııuııııı Müellifi: Nizamettin Nazif 111ııııııııııı11111ıııırrııııııı1111 Ressamı: Münif Fehim uınııııııııııııı,/ Palabıyık Osman Efendi vakit- j ğını, bir oto-::ı:le bindirildiğini 
Ehemmı•yet verme '• Çog-U gı•ttı• ' siz misafir beklemiyordu. Yatsı hissetti, ve, bayıldı. 

•• ezanından sonra kim gelebilirdi? * * * 

kaldı ! 
O günlerde şehirde sık sık garip Osman Efendi kendine geldiği 

azı vak'alar oldu~unu gazetelerde o- zaman, biraz daha ferahlamıştı. 
kuduğu için, Osman Efendi , asağıl Bıyıkları ağzından çıkarılmıştı. -- Harlı· g·t Ya ın gece çok bek· inmeden evvel, pencereyi açtı vel Şimdi. rr.hnt bir koltuğa oturtuı-ı •• r esen hızlı rüzgarın uçuşturduğu mustu. Kolları ve vücudu koltuğa 

ıetme benı•' erken gol f palabıKyı1.mkla0r;,nm arasından: bağlanmıştı. Ayakları da bağlıy-

..,. f . 
' . ' 

~ g • dı. Herhalde deminki vaziyete na· 
Diye seslendi. Aşağıda, köşe zaran dllha rahattı. Yalnız, bu se-

- 6 - başındaki kapının önünde pelerin fer, gözlerinde siyah bir bağ var• 
li bir hayalet görülüyordu. Başını dı, hiç bir şey göremiyordu. 
kaldırdı: Osman Efendi düşündii. Ken· 

- Telgraf!. • disini niçin kaldırmışlardı. Hiç 
Dedi. Osman Efendi, müsterih bir düsmam yoktu. Bu adamlar ne 

oldu. Camı kapadı. Arkasına pal- İstiyorlardı?. Sakın canına kıy· 
tosunu alarak ve "acaba nerden. masmlar?. • 
kara haber olmasın da,, diye düşii Bu düşüncenin tesirile tirtir tit· 
nerek merdivenleri indi, ka.pmın rerken bir ses duyuldu: 
kol demirini hınklıyarak kaldırdı, - Ben hazırım, ne dersiniz, ke· 
açtı, elini uzattı. seyim mi? 

O ande kuvvetli bir eı, Osman Osman Efendinin korktuğ\l ha· 
Efendiyi bileğinden yakalıyarak şma mı gelecekti? Zavallı ada.m 
dışarı çekti ve üzerine, köşeden can hevlile bir hareket yapıp kur
fırlıyan pelerinli dört kişi çullan- tulmak istedi. Fakat bağları sıkıy· 
dılar. Osman Efendi neye uğra- dı. Meçhul adamlar konuşuyor• 
dığına Şa§ırmış, kılını bile kıpır- lardı: 
datmıya vakit bulamamıştı. Aldı - Kes amma, başını oyna~rsa 
başına gelir gelmez, ilk hareketi işine mani olur, başını bağladın 
sevki tabii ile, kurtulmıya çalı§- mı? • 
mak oldu. Fakat eli ayağı sımsıkı - Nasıl bağlıyayım, neresın• 
bağlanmı,tı. O zaman istimdat et- den? Biriniz saçlarından tutarsa• 
mek için bağırdı. Bu sefer de an- nız olur biter. 
cak boğuk iniltiler duyulabildi. Zi - Peki ama önce şöyle ma~aa• 
ra, başı kalın bir pelerinle sal"ıl- la bir başlasan, sonrası daha ko• 
mıştı, zorlukla nefes alabiliyor • lay olur. 
du. Maamafih, kendisine hücum - Lüzum yok canım, sen suyu• 
edenlerden biri: kaynat getir, Ben yumuşatırım o· 

- Sesi pek duyulmuyor, amma, nu. • • 
dedi, ihtiyaten ağzına bir tıkaç Nerdeydi? Bu adamlar kimdi? 

[ Yazı ve resimlerin telif htıkkı mahfuzour J k k Os.man Efendiyi kaynar suda haş 
A§açlar arasında dUşUncell aUs.Unceli dola•an bu genç kız ••• oysa · layıp ne yapacaklardı. Biçare a• 

"(' Bir batkası: dam, engizisyon mezalimine uğ· 
Ve gayet lakayt, her şeye, ço-ı 

~ğun bağırı§ına, lahnalarma ve 
unyaya lakayt bir rehavetle doğ-ı 

l'\ıldu: 
- Bu sabah size taze calı fa 

l\ılyası, hiyar .. Turfanda" toma • 
teı ... Sonra .. - . . . . . 
d -Dur bakalım daha neler gön
b ~dim .•• Haaa ... iki kalgal soğan, 
ır lcangal sarımsak .. Daha daha .. 

F Delikanlı onu dinlemiyordu. 
akat o farkında değildi.. • 

- Daha ne gönderdin i>aka -
)ıhl ... 

lı - Ne görderdiysen gönderdin. 
·~ıabını arkadaşla görürsün .. 
l&hnaları da say .. Bana işin kısa 
~'rafını söyle... Borçlumuyuz, a
'caklı mıyız? 

- Nerdeeee ! Daha geçen haf
t., aldığımız parayı ödiyernedik ... 
I Parmaklarile bir şeyler hesap
'dı: 

Genç ag"'açlıg"'a dalınca bir lahza evleneceksin!, diye beynimin eti- 5 d b" d'l f'l~ - en e ır men ı 1 an var- rıyacaktı. Osman Efendi, çocuk· 
kadar durdu. :'Acaba gözetliyen ni yiyor.• . ? 
göz var .mı,, gibilerden etrafını - Onu ıstemem ben desene. • mı. ken bunları okumuştu. Kaynar su .. 

- Yok. ların hunilerle gırtlaktan dökü-
şöyle bir blaçan etti. Sonra ram- - Demiyor muyum sanıyor· - Sende. • lüşlerini, gözlerin oyuluşlarım, 
pa dıvara.. sun .. Daha temin üveyi anamla _Bende de yok. tırnaklaı·ın sökülüşlerini gösteren 

- Piost ! Pist .. Pısssst ! kavga ettim. Bana "Beğene.nıe- _ Ne yapalım? resimleri görmüş, fenalıklar geçir-
Konaeın bnhç.esini cevir.en.du- din...mi onu??.,, 4!cdi .. Koskoca bir _Ha ... Bıyıklarını agzına so- mişti. Peki amma kabahati neydi? 

v~r, bir ~caç. y~rinden göbek ver- Sun'ullah Efendinin karde~iymiş kalım, olur biter. Bu zavallı m~mur hayatmda kim· 
mış ve hır yerınden d.e •. ama tam o .. Maksatlarını öğrendim .. Sun'- 1 b 
ortasından yıkılıvermışh. ullah Efendi bugünlerde Padisa· Bir kaç kahkaha duyuldu. Son- seyi incitmemişti. Hatta, pa a ı-

0 b ı b . d 1 ra birisi Osman Efendiyi bağır· yıkları ile alay edenleri hile. Os· 
rta oy u.. ı .. r a amın gö_g_'"' s.u.·n· hın pek nözündeymiş ·, bab;m d b d l · · 

d k b f 1 ° masın diye gırtlağından bastıra- man Efen i u üşünte erm tesı• 
e. n. yu arısı o ur tar.a tan 6.oru. c- mevkiinden korkuyor .. Beni kar- l d y t 

b 1 d G d 1 k rak, ba•ındaki pelerini çözdü. rile ağlamıya başa ı. aş ar, 
ı ıyor u. enç e ı ten ıçerıye deşine verirlerse, akrabalık başlı- :r I k 

t t k f d Osman Efendi, hiç olmazsa bu gözlerindeki bağdan süzü ere ya 
uza mış ı a asını. · yacak, babam a kırılası kafasın- kı d O k d 

P P P r elı'n sahı'bı'n·ı go .. rmek, ve bilahare naklarmdan a yor u. a ar - ıst. · ıst. · ıst · dan müftü kavuğunu çıkarmıya- • 1 
Dıvarın öteyanı da yemiş acaç- cak. . teşhis edebilmek için gözlerini içini çekerek ve sessız ağ 1 

.. 

!arıyla doluydu. Eh "yet Ç ... dör• J\Çmıştı. Fakat gecenin ka- yordu ki, cellatlardan birisi mer· 
- Pıst .. Hişşşt ! Pıssst ! gi;.- ~n;dı verme.. ogu ran · ,da bir şey göremiyordu. hamete geldi ve: 
Ağaçlar arasında düşünceli dii- 1 821

•. a 1
: • Bu nrnlık, üzerine iğilmiş olan a- - Arkadaşlar, dedi, haline ba· 

şünceli dolaşan bir gene kız, bu ... Bu, guzc.~ ~.ır kızdı. Duvarın ya- da.m palabıyıklarını, ta .. kulak- km zavallının, kıymıyalım şuna.• 
sesi işitince başını çevirdi. Ve ga- rıgından .. g~~~~e.? omuzla~ı yuvar ları~ın arkasına kadar giden pa- Sert bir ses cevap verdi: 
liba o da böyle bir davete intizar l~~· .. baş ortu.su?~n şeffafıığından labıklarını toparlamış ağzına sok- - Hayır, olamaz, kararımız 
ediyordu ki, derhal duvara vaalş- goz~n çalabıldı.~ı gerdanı, göğsü mıya uğra,ıyordu. Osman Efendi- kat'idir, hüküm verilmiştir. Su da 

be - Daha çok 
rıden .. 

tı: ve bılhassa yüzu. ·Hele kaşlarının nin gözleri artık karanlığa alış· hazır, haydi başlayın bakalım.·• 
alacağınız var - Geldin mi? çapkın manası .. Dudaklarının bi- mıftı. Kendisine taarruz edenleri - Peki, şuradan usturayı ver ... 

- Geldim ya. . . ~iş~n yerlerine yakın, yanakların· görebiliyordu. Bunlar, beş kişi idi - Biledin mi? 
- Öyleyse, bana müsaade 

~de ... 
t. Deminden beri her şeye karşı 
;tıı bir lakaydi gösteren bahçe
i)tn birdenbire ve garip bir alaka 
~•ordu: 
~ - Yemiş ağaçları ara'.iında 
ı;.}'1 le bir dolaşmak istiyorsun, dc
aı nıi? 

Genç tatlı tatlı gülümsedi: 
- Evet ... 

I> - Haydi, öyle olsun.. Sen 
"ek fena dadandın o yıkık duvara 
k ~a neyse .. İş bir kere Mollanın 
ıt u ağına gitti mi bil ki yandık 
ara! 

lı Gene cevap vermedi. Yalnız o
'tt.1111 göbeğine parmağıyle doku-
1.l UJ>1_dilini cıkardı ve koşar adımla 
d ~a,..laştı. Bahçevan onun arkasın
.:rı takrak bir kahkaha fo latmış, 
h tıra Yeni yeni filiz veren bir tar
-~~1~haşına çömelip yabani otları 

,..lamıya başlamıştı. 

ttı Yıkık duvar .. Eh, bu duvar pel< 
~&.~ta değildi. Lahna tarhlarını 
doj •kten sonra genç, ısıre::mlarla 
kaı u, ba~çenin nasılsa bakımsız 
tuı hlj hır yerine vardı. Yirmi o
~İbi b.1111 kutrunda, harman yen 
bir ... ır meydanlıktan sonra sık 
bo,:gaçlıija daldı. On adım ötede 
l'\il anın .hududu bitiyor, etrafı 
batkekb hır duvarla çevriimis bir1 
~aııı a ahçe, bir konağın bahçesi!' 

:r 'Yordu. 

- Beni özledin mi? a i çukurcuklar Pek cazipti. ler. Beşi de uzun pelerinler giymiş - Evet.••· 
- Özledim ya. . . Bir müddet önüne baktr, gözle- lerdi. Maskeli yüzlerinden hiç bir Osman Efendi, üst tarafına ta• 
- Ama çok bekledim bugiin rinde elemli bir ifade ve düşünü- fey görmek mümkün olmuyordu. hammül edemedi. T*ekrar bayıldı. 

seni. . şünde çarpışan iki fikrin, insani Osman Efendi bunları tetkik e- ı:: * 
_ Ne yapayım .. Çok iş çıktı. . bir neticeye ulaştırınıyan kararsız derken, dişlerini sımsıkı sıkıyor, Ertesi günü gazeteler iri liarf· 

Asker değil misin ... Verilen emri lığı vardı. üstündeki adamın avucunda top- lerle şu satırları yazıyorlardı: 
yao.mıya mecbursun .. Git oraya, Delikanlı hayran hayran onu ladığı bıyıklarının ağzına sokul- S ON B 1 l' l K IJ 1 
gel buraya.. ' seyrediyordu. Kızın dul'gunlu- masına mani olmak istiyordu. Fa- Diin akşam, "llıyık aleyhtarları ca-

- Eyi .. Güzel.. Kime yutturu· ğunu görünce sordu: kat, meçhul mutaarrızlar, bu de- miyrli,, gece 11arrsına "doğru şrlırimi-
yorsun bunları .. Sen asker değil- - Ne düşünüyorsun Halime? beleş.mekten artık usanmışlardı. zin maruf palabıyıklarından Osman 
sin ki.. Koskoca bir bölükbaş:- _ Hiç.. Reiı gibi görünen: f,'fendiyi, lAnyadaki lıanesinde~ kal-
sın.. - Yok yok. . Gizleme, ~öyle! _ Cabuk olunuz, dedi, şimdi dıraralı: hir semti meçlıule götiirmiiş-

- Daha eyi söyledin ya .. Rüt- Kız başını kaldırmaksızın uy- biri g~lir.. ler re mumailc>ylıin bıyıklamıı fr<1ş 
be büyüvünce vazife de büyür.. k d ki 'b' d l d' 1 fk' k' · d h •w•ld0 l B' · · 'k" "'itı:'·tcn sonra tekrar 1.vine f/Ctirip u a sayı ar gı ı, a gın a gın ı ışı a a ıgı ı er. u·ısı ı ı .. " 
Her ne halse, nkşam rcı.aht uyu- söylendi: parmağını, Osman Efendinin bu- bırakmı lardır. O man Efendi ira l'B• 

dun mu? H d l'kl · t k k h nasında fartı teessüründen iki defa · · - Diyorlar ki alim, st>ninle run e ı erme a ara aşını ge-
- Alay edı'yorsun !?alib~ .. Han- 1 • b · k d Z 11 d w bayılııııştır. Kendisi il griifmek isti-- " • ev emrsem en aç kalırmışım. . rı anır ı. ava ı a am agzını 

~i uykudP.n bahsediyorsun.. Sa- Çıplak kalırmışım. . açmak mecburiyetinde kaldı. yen mulıarririmizi. Osman Elendi, ka-
hura kadar biıaz uyumuştum a- 1 hk h ş· d' O Ef d" · b bul etmcl..· istememiş, sadece, kapı a. Gene bir :n ·a a salvermemelc ım ı, sman en mm aşı 
ma. . Sahurdan sonra gözlerimi icin k;ndini güç zaptetti: gene pelerinle sarılmıştı. Biı;are, rnlığmdan: 
kırpmadım.. • D e ki mesel .. h. bir araba çalı süpürgesi yutmu~ - !Jrn im yiizle nasıl elôleme g6· 

- Neden?. - esen e mu .ım.. 'b' h "I d'l 11 riiniir, sokağa çıkabilirim. Mcıamafilı 
Genç kız kimbilir daha neler gı lı ta .akm.mu.l e dı mez gdıcı <San- . t'k l -Send ~ t t bu nlçaklardan 111 ı ·mııınıı a acagım. - en.. söyl' ecekti Fakat agwz _ ma ar, ı sın ı er uyuyor u. on-

- ! !? .. · ıy · ını acama k d' · · el k ld ld Jııuıl.larım tekrar e hisi gibi çıkana 
- Ne olacak bizim halimiz dı. Çünkü tam o eımada gÜzelce •. ~~: .... ~.~ .• !~.~~!~ .. !.~~ ... ~.1.': ...... ~.-·'·~~ ...• ~: /:adar erde oturacağım. l§e rıidenıigC'-

böyJe. sesli bir kadının avazı çıktığı ka- na tarhlarının içine daldı.. ceğim miiddet için de zarar zır ziyanr· 
- Sus .. Artık söylemiye mahal dar bağırdıcı duyulmuştu: DÖRDÜNCÜ K 1 S I M mı "Bıyı1: aleylıiaı ları cemiyeti,, nde11 

kalmadı .. Murat Paşa gelecek bu - Halime! Halimeee ! Hey 1 la Sıraları gelenler daııa edip alacağım. 
sefer. lime. · Halime Hamum ! _ Batka? Demiştir. llabcr aldığımıza gure,"Bı-

- Kim bu? Genç kız telaşla: - Bir saatçi var. yık ale111ıtarları cemiyeti,, palabıuık 
- Kubbe veziri.. Arkadaşlar - Hadi git! ... dedi. Yarın ge- - Ne yapmış bu adam. Osma11 Efendinin tra ettikleri bıyık-

dediler ki "Yahya Efendi onun ce çok bekletme beni .. Eı·ken gel.. - Yeniçeri ortasında saatleri /arını cam bir malı faza içinde t;apla· 
sözünden cıkmaz !,. - Merah et:nc. · Hadi oGıırlar tamir ediyormuş. Kolu mu çarp- · mıya /;arar rermif. ı·c bu tarihi bıyık-

- İşallah. . Ah Halim, bilsen olsun.· mış, ne olmuş; yanlı~Iıkla duvar- ları bir sigorta şirketine 100/JOO Tiirk 
ne azap içindeyim. Babam iki gün - Sana da. • dan bir levha düşürıniiş.. • lirasına sigorta cttirmi'itir. 
den beri tutturmuş, "illa o teneşir Güzel kız eve do~ru kostu. De- - Soma? Fikret Ad~ 
yıkayıcı softa ile evleneceksin de likanlı da gene koşar adımla lah- <Bitmedi) 



Mekteplerde Kadıköy lisesinde gençler nasıl ye
tiştiriliyor /ar, neler yapıyorlar? 

Kadıköy erkek 
lisesinin teşkilatı 
sağlam bir koo
peratifi vardır. 
Bu kooperatif, 
me-ktebin tek 
devreli bulundu
ğu geçen sene 
teıckkül etmiş
tir. O zaman 
defter , kalem , 
çikolata satışı ile 
işe başlıyan bu 

Bir kooperatif_ve_b_i_r _t_iy_tr_o 

Spor 

ı lstiklil lisesi .. Senbenuva maçı 
1 - Ameli hayat - ltalyan ma

çını takiben istiklal ve Senbenu· 
1 va alkışlar arasında sahaya çık-

tılar. Her iki takımda tanın-

teşekkül sene 
sonunda hisse 
sahiplerine yüz
de elli n i s b e
tinde kir 
temin etmiştir. 

Bu müddet zar· 
fında talebey • 
koo per atif le rin 
içtimai faideleı.- _,itip Behı. • 
ne dair lazım gelen malümat da 

R .-f• Cevac, Kltlp Adnan bayler 1 
ka ve armalardan getirmiştir. 

verilmiştir. 
Bu sene mek

tep liseye tahvil 
edildiği için ta
lebe miktarı ço
ğalmıı, esasen 
yeni teşekkül et
miş olan koope
ratifin de daha 

mükemmel bir Lise :\1üdi.iru 
hale getirilmesi F. ZUhtU B. 

dOşünülmüştür. Bu. münasebetle 
mektep müdürü talebeye koope
ratiflerin maksadı teşekküHeri 
hakkında faideli malümat ver
dikten sonra, talebe kendi ara
larında heyeti idare azalarını in
tihap etmiştir. intihapta reisliğe 
geçen ıeneki reis 99 A. Cevat, 
muhasipliğe Cahit, katipliğe Ad
nan •e Sedat beyler seçilmiştir. 
intihaptan sonra heyet, faaliyete 
geçmiş ilk i' olarak talebeye 
mektep kitaplarını azami tenzi
latla temin etmiştir. Sonra mek
tep armasını havi zarf, kağıt ve 
~Yiyet varakaları yaptırmış mek-
ep idaresinin kabul ettiği şap-

Son zamanlarda lise müdürü 
Ferit Zühtü beyin himmet ve 
delaleti!e Kadıköy erkek lisesi 
kooperatifi tamamile istihlak ko
operatifi şeklini almıştır. 

• • • 
Kadıköy lisesi temsil heyeti 

Kadıköy erkek lisesi talebe
leri edebiyat stajiyeri Sırrı Nu
man beyin riyaseti altmda on 
kiş"lik bir temsil heteti ~llpmış
larclır. 

Pu heyet, bütün ders senesi 
zarfında faaliyette bulunacak ve 
her ay içtima ederek o ay!ık 
mesai programını ihzar edecek
tir. 

Yapılacak müsamereler ve ho
calarından istiyecekleri konfe
ranslar inkılap fikirlerini uyandı 
rıcı bir ıekilde olacaktır. 

Heyetin faaliyeti yalnız fikri 
sahada kalmıyacak aynı zaman
da mekteplerinin kütüphanesine 
ve labratvarlarına ellerinden ge
len maddi yardımda bulunacak 
ve spor faaliyetine de azami mu
zaheret gösterecektir. 

1 Ama.tör Sahneleri Arasında. l --------
Gençler temaşa grubu kör 

sini nasıl oynadı ? 

• 
pıye-

Perşembe ve cuma günleri Geneler 
Temaşa Grupu Vedat Nedim h;.}in 
(Kör) ismindeki e~rini O) ı•adı. 

Gençler kendilerinden ht>klenilmi. 
yen bir muvaffakıyet ihraz ettiler. 
Bilhassa, Kör, acmn, Suheyla rolü:tü, 
oynıyanları tebrik ederiz. 

Sözü fazla uzatmadan enel şahıs
lar üzerinde bir az durmak ve onla
Jann mu,·affakıyetini sizlere anlat • 
mak istiyorum. 

(Kör) rolünde Avni ~ok rrüzcl OY· 
ıtadr. İkinci perdenin sonunda iskem
leyi karısının arkasından atması ga • 
yet tabii oldu. 

Suheyta rolünde, (Lutfiye) hanım 
çok güzel oynadı. 

Son perdenin son medi i tabii geç· 
ti. (Acma) rolünü Recai iyi oynadı. 
JesHeri \'e mimikleri ~ok dizeldi. 

Yalnız piyesin onunda rolünü ko
medi) e çevirdi. E asen Recai l\ome
dici bir tip olmak itibarile kendisine 
böyle ehemmiyetli bir rolü vermek 
ve sonra muvaffakıyet beklemek doğ
ru değildi. 

(Salih) rolünde (Nihat) biraz dur-

gundu. ikinci perdede Siiheyhiya a~ · 
kını itiraf ederken bir mahkfım gibi 
reket ediyordu. 

Fakat böyle olmakla bcrabeı rolü
ne ehemmiyet vermiş ve ezberlemi~ti. 
Bu mu,·aff akıyetlerinden başka yeni 
dekorlar, ve kuvvetli ziya, eseri bir 

kat claha güzelleştiriyordu. Gençleri 
tebrik ederiz. 

Dekorcu 

Gençler temaşa gru;>unun 
ramazan hazarhkları 

Bir tavsiye 
Gençler temaşa grubu ramazanda 

her hafta bir başka semtte C1lmak üze· 
re birer m fü:a mcre verec,.ktiı'. 

Bir aylık temsil progmmıncla şu 

dört pi) es vardır: 
Kör, f'çüzler, Sekizinci, 'l'a ı;; par

ça ı. 

Bunlardan bnı:ka g·up her on be:. 
günde bir Suıtanahmetteki merkezde 
verdiği temsi11crc de,·am edecektir. 

Belki iyi, belki güzel ama eocuklar .• 
Şu grup kelime~inin b.ışınd;ki tema
şayı kaldı rnı .. 

mış oyuncular vardı. 
Saha çamur içinde her tarafta 

küçük küçük göller var. Çizıiler 
kaybolmuş, elhasıl insanın gözü
ne batacak kadar kötü bir saha.• 

Hakem: Galatasaraylı Leble
bi Mehmet .. 

Oyuna istiklallilerin hücumile 
başlanıyor. Senbenovalılar bu 
akını kırarak sağ cenahtan hü
hücuma geçiyorlar. Mehmet Re
şat oyun üzerinde çok tesir ya-
pıyor. Istikl5llilcrin akın yapmı
ya uğraştığını görüyoruz. Fakat 
sol aksıyor. Açık berbat. Sağ ta-
rafın açığı yok.. On kişi oynı
yorlar. Her iki taraftan da akın 
mümkün olmayınca bu sefer or-
tadan ilerilenmeğe başlandı. Fa
kat Senbenovalılar gittikçe ağır 
basıyor. Top istiklal nısıf saha
hasmda, bütün yükü müdafaa 
yüklenmiş, bocalayıp duuruyor. 
Burada kalecinin yer ttmadığı 
nazarı dikkata çarpıyor. Birkaç 
şüt önden yandan gidiyor. lstik
Jalliler bir akın yapıyorlar Sen
benova kalecısi topu elinden ka
çırıyor fakat lstiklalliler bundan 
istifade edemiyorlar. 

31 inci dakikada hakem is
tiklale penaltı veriyor. Pek yavaş 
çekilen şütü istiklal kalecisi sırf 
yer tutamamak yüzünden kaçı
rıyor. Ve go. 

Senbenova: 1, istiklal: O 
ikinci devrede Istiklallilerin 

canla bnşla oynadıklarını görü-
yoruz Senbenova müdafaasını 
kurcala1J11ya baş! ıyor. Fakat or
t~clan yapılan akınlar müessir ol-
mıyor. Behemehal açıktan akın 
lazım. Fakat sol berbat ... 

lskender, Nezihi çok çalışı
yorlar. Bülent favllü oynıyor. 
Adil, Fethi, Hayri işleyemiyor. 

18 inci dakikada Senbenova ka-
lesine seri bir akın kaleci topu 
içerde tutuyor: Gol fakat hakem 
saymıyor. Halbuki bu enfes bir 
goldü. 

32 inci dakikada istiklal ka- . 
lecisi bir kurtarış yapıyor. Fakat 
::s9 uncu dakikada Senbenova!ılar 
ikinci göllerini yapıyorlar ve 
oyun böylece bitiyor. Hakem 
gizli favlleri görernyüordu 
verdiği cezalarda tereddütle dü-
dük öttürüyordu. Senber.uvalıla
rm miidafaa ve muhacimleri gü-
zel Mehmet Reşat, Adnan, Ke
mal çok güzel oynıyoılar. istik
lalde, Nez hi, Sagir, Iskender, 
Celal ve kısmen Bülent ile fet-
hi iyi oynaÇı!ar. Senbenuva ~rn
Jecisi jyi olmakla beraber cakalıy
dı. i stiklalin kalecisi ço~{ çalış-

mak ister. istiklalin Senbenuva
ya karşı aldığı netice yine bir 
muvaffakıyetlir. Çünkü Senbenu
vah:ar bütün maçlarda muvaffa-
kıyet görıterm"ş bir takımdır. 

rstiklal lisesinde 
2 - Baytar mektebi ile 

( mektebin ı B ) takımı arasın
da y<ıpılan voleybol maçında is
tiklal !İsesi her iki devrede de 
galıp gelerek rakibini yenmiştir. 

Ameli hayat - italyan maçı 
3 - Perşembe günü saat 

1,30 da Taksim stadyuımnda 

olimpiyat kupası için Ameli ha
yat ile lta lyan ınektebebi karşı
laşmış Ameli hayat 2 - O galip 
gelmi:ttir. 

Nusret Sefa 

Adanada '' Bizim grup , , her g(tn 
biraz daha inkişaf ediyor •• 

( DarU lbedayl revUsU nasıl oynandıf> • 
Adana, (Hususi) - Bundan evelki l le temsil edildi. Cemal Çavuş rol , 

mfü:amerelerinde gösterdikleri murnf- nü Ezber Zeki, Aziz rolünü 'f. J.1, 
fakıyetleriyle Adana halkrna. kendile-
rini sevdiren "Bizim Grup,, gençleri 
hu defa üç piyes birden oynadılar. 

Piye lere başlamadan evvel liseden 
Namık Kemal bey giizel bir h!tabe 
s1y1edi. 

Sonra Ezher Zeki bey beste He 
Ayhan beyin n kendinin hayatını 

monoloğ yaptı. :Monoloğu müteaki. 
IM>n piyeslere fmşJanacaktı. Ayhan 
bey çok heyecanlı ve neş'eliydi. Ezher 
Zeki bey revünün bir dekorunu takı· 
yordu. O da ço1' sevinçli göriin üyor
du. 

l:i dakika sonra Y. Ayhan Ye Ez
her beylerin yazdıkları "Darülbedayi 
Reviisü,, ismini taşıyan fakat daha 
:ıiyade bir (Grostesli) olan, ve Dariil
ht"dayi san•atkfirlarınm orijinal tip • 
Jerini tasvir i~irı )1mlan hu revüye 
başlandı. 

Ertuğrul 1\1uhc:in rrılünü üzerine 
alan Y. Ayhan bey sahneye çıkarken 
herkesin dudal\larında tebessüm izle-
r i belirdi. Ert:ı~rul Muhsini elinde 
K<.'mençeyle tial"kı c:i" !erken aşık 1i -
pinde ilk defa olaral\ bu revüde gür
d iik. Beraber sahneye çıkan ,.e Uaşit 
Rızayı güç bulunur bir tipte yaşatan 
Ezher Zeı< ıı .:_v ı!" aym muvaffakıyeti 
~arattı. C:iincii şahıs ~-evzattr. 'J'ıp· 
:n lsmail G ıli:• olmu~tıı. 

Emin Beliğ rolünii Sait Özcan bey 
Ercüm!'nt Bchzat rolünü de Ffüri 
Dehşir beyler umulmadrk biı· kudret
le yaşattılar. :Fakat ah ne olurdu, öz
ran hey ince <;e.,,i le konuşma aydı .. 

Hele Vasfi Rıza (Enver) ile Ha
zım (Moiz) beyleri .görmeyin. Öyle 
roller verilmi ti ki, Yasfi Hızanın be
linde tabancalar, bıçal,lar, saç sahal 
birbirine l\arışmıs, miiteaddit cina -
) etler yapmış müthis azılı hir cskiya. 
Ve)a tam bir 1\1eksika1 ı Ko-.boy. Ha • 
zım ky de lıö) le bir tipte) di. 

Behzat Hiıl\ i hey bir köylii tipin· 
de, 1\1. Do "nn hey tarafından ya~u • 
tıldı. Bunda da r.ım &ff:ıkırem bas
ka bir teznt 'ardı. 

l'ıl. Jü mal roliindc. :\1. li:emal bey 
5~mi kadar cİ'- nıİı.i de g iizel benzet ti. 
F akat bu taklitte l\f. l\<'nrnlin sahtcli
i!: belli) di. (' iın.\Ü 'la ldki :'.\l . l\{'ınal

den tam bir mr tre uzundu. 
H üseJ in lü·maI rnliiııde Zi)rı Bii· 

lent bey ço1' muvaffak oldu. 
Gelelim Makasçı piyrsinr: 

Hu pi.} es de bozulmadan bir ahenk· 

Cümhuriyet mahfelinin 
yeni müsameresi 

6 tesrinisrın i cum·\ ~iinii cünıhuri· 

yet gençler mahfeli tan•fından Bey • 
o~lu Halk fı rkası mcrker.indc yenj bir 
mii amcre Hrilmişti r. 

Kuliip reisi Müctdı:ı hey gelen mi
safirlere tcscl\kür Nle rrk J,uliı!.ıiin 

mak at \'C gayesi lıakl,ında hirkn ç ~iiz 
söylemi': ve temasa su he. i tara fıııclan 

Yağ' kuncli1i \'c Senj boı1arım ııiyesle ri 
temsil edilmisti r. Gençl<.'r murnff-ık 
olm t!slarclır. Fal at bu ınuvaffakıye·
t e l anmamak. daha çok <:alısmal\, da
ha çok mu,·affa l,. olmak Ifızımdır. 

(Gü zel san'atlar birliğ") tiyatro 
şuhesi tc':>!i "j ediyor: 

!Ik svyısı intişar etti İkinci sa
yısı rıhmnk üzer('dir. Çıhan eski 
nesiller"n arn <>tör mcrmuabnn -
dan r ok f arkhdır 

(Çır ) ı çıkaranlar ha vata çoh 
~hem.miyct veriyorlar. Mecmua 
bastan baı;a c-enrlcri alakadar e· 
ele~ mescl~!erl" dl')ludur. Ve bu 
yazıların nıı:?vzular1 kadar yazılış 
tarzı da can! dır. 

Çığda :i !ı'k .. yelcri. şiirleri, ma
kaleleri gençler için tavsiyeye la
yik buluyoruz. 

llk nfühasmrla Nazım --likmet, 
Ve Bedia Muvahhitle yapılan mü-
15.kallar d ıkl<ale şayandır. Bu 
nüshada (Sn.clri Eten:) de bir ma
kale ne~rediyor. (Çıii) ı karileri
mize tavsiye ederiz. 

Yukarda Darülbedayi'in Adana sera· 
hatindc Ertuğrul Muhsin ve BebzaE 
beyler« Bizimgrup>unobjektifi karşısındrla 
Altta (Bizim grup ) gençle 

han beyler temsil ettikleri tiplerle e~. 
rin heyecanını arttırdılar. DO.{ 
tor rolünü Enver bey ser ıne"".11• 
rolünü l\foiz beyler kusursuz bir~~ 
de oynadılar. Memur rolünü ı' il°' 
nulent, amele rollerini 'i'ala ve il' 
ğan beyler oynadılar. Bundan ,,o il 
Ta Ezher Zeki heyin komedisi ol' 
(Hncı ile Hoca) temsil edildi. 

Hacı rolünü alan Doğan beyle ~~ 
cayı oynıyun Talat beyler bizi ölÇ~ 
siiz giildürcliiler. Uiger rollerde '/J; 
ya Bülent, Özcan, l\1oiz ;·e l\e,·z' 
beyler vardı. ~ 

Müsamere umumiyet itibarile 1 • 
geçti. Dekorlar da bu defa diı'!er d~., 
falardan iyi hazırlanmıştı. Dckoı1lt0, 
ler: Bzher Zeki, l\1 Hikmet, Bek~~.~,, 
Ziva Biilcnt beykrdi . .Avhan reJı"0 

E~\'er bey müdür, Talat. hey akses0
; 

v:ır, Maiz bey m ·ıldyaj~ı. Nenat bt 
kondü\'it, 1\1. Hikmet bey sahne 1111sl' 

mıydı. 

Tivatro 
De1sie1 i 
Baslı yor 

lki :ene evvel birlik dahilirıde 
açılan (Tiyatro dersleri) ne btı ,ç 

~ 
ne tekrar başlanacak ve devafll ., 
den gençler her on bet günde 1'1 

le"Dsil vereceklerdir. 
Bu temsillere Daı ülbedayi ,r; 

tistlerinden Vasfi Rı:za bey ı iy••e 

edecektil" d• 
ilk m.üsamere bu ~n·ın sonuıı 

\" C'rİ lccd: ve {Aya'. 1< ;ın«·disi teD'• 
sil olunacaktır. Darülbedayi -'; 
ti,.tleri:ulen bazıh-! bu eserde r" 
ala::a!~1.u dır. t 

Tiyatro dersleri akşam 5şl, 
beşten sonra yapılacak, edebi>'' 
şubesinde de bu sene serbcc;l ed~ 
biyat dersleri verilmiyc başlan• 
cakhr. ....-"""' 

Yeni Birmecemlz -ı 
Vedi harfli bir yerim 

1 • 2 · 3 üncı.i hnrflcrim, gençlerin •'" 
kasından koştukları bir şeydir, 4 - S 6' 
7 inci harflcrim,lıcr evde bulunan bir ~e~ 
dır 4 • 5 - 6 ıncı harflerim Afrikad• 
müsctmlekedir. 
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lionımlar, bakınız Kolay 
IJulgar ktzı ne 

d . ' _ ıyor • •• 
r::~--.;;... __________ \ 
1'lr1r kad1111 bugUnkU har 
"'-kll kaw .. ile •l111amıt· 
~·Bu bir J8dlgArdır ki .. 

.. Ancak o zaman al
lUnzzı gururla yüksel-

tebilirsiniz •. 
....._ ~•linin karanbk aS1rlan, ka
.... •çin zal m adaletı:zlikJerle 

doludur. Hatta 
geçen asırda 
bile etya Ye 
esir muameleli 
g6ıen ve ukek
ten duo bir 
memcudiyet te-
1 lkki olunaa 
kadm, arbk er
cekle omuz o-

uza yüril· 
m'ye baıla· 

1. V•nen mıt bulunuyor. 
Dünya kadın!a· 

~ içinde en matdur bir vazi· 

Ve 

Güzel 

El işi 

Bir 

Yasbk 

Modeli 

Hanımlar nasıl güzel- ,' 
leşebilirsiniz ? 

_,_ 
Erkekler modayı sevmez, beğen

mez gibi görünürler amma .•• 
Yalnız bazı dana figürlerinde 

topaklargnızı kaldırdıimıız za• 
maa ialrarpinlerimizin çorabımız· 
dan kayuak topuklarımızın fırla· 
maıma mini olmak için iıkarpi· 
Din topak aizmm iç tarafına bi· 
raz balmumu sürmek çok fayda· 
lıclır. 

iyi giyinmit tabirine liyık hil' 
kadın, erkeklere en devamlı eaa• 
deti veren mahlU..lctur. 

iyi giyinmişten, pahalı giyüı. 

mit, ipeklere batmıf mi\nasım çı• 
karmavınız. 

Çok pahalı giyinen. ytlms 
fiatlarına bakarak kumat aeçea 
kadmiann iyi giyinmiş olmalan 

mümkün müdür? •• 

Balmumu çorapla1'ı yırtmaz ve 
tam yapııtmcı bir madde olma· 
clıiı için iabrpinlerinıizi11 arka 
lmnu toputamuza kaskatı yapı· 
prak adnnlanmızı rahatsız et· Çaylarda, davetlerde elbiseleri• 

nin rahataızlıiınc:tan ütülü gibi omes.. 
Biraz hafif karbonatlı au ile a· turan, köstekli gibi yürüyen b• 

,.ıdarniuzı banyo ederek tere dın, erkekleri ancak rüldürür. 
mini olabileceiimizi aiSylemittim. Güzel hanımlar!. • • 

Çok terlemiyenlerin çorap içine Sizlerle daha ıöriifeceğim •• Ya 
,alms (Talk) pudrası serpmeleri nn vücudunuzu nasıl huırltyw._. 
de lrlfidir. tımzı konUf&C&iız. 

811le itiaalı hazırlanmıt bir Kadmm vücudu; bazı erkeldeı 
bclmm haftll içinde bulunmak için yüzünden daha mühimdir. 
ne sevldidir. • • Hatti burada, ekseri erkekler içia 
Ç•mqırlanm, elbisesini iyi giy diyeceiim. 

mit hir bdmm balotı da batka o- Çünkü erkekler zevkte mukaJ. 
layor. • • M d bex.---

1-•erinin rahatbimı sanki •Öz· littirler. o aJI sevmez, ....... 
\08 • mez ıibi görünürler ama, kadm-

lerinden ıbin içinize akıtırlar; lardan çok modanın esiridirler. 
Bu anlarda ılık hir banyoda e olan lnz karcieıimiz Tilrk 

~! birdenb"re oencirlerin 
lııı.:..-_;~-· "Ye barem kafeslerinin 

• • d iil Bu.-:~-L:~ moda da vücuda vii-imit pbi leYf8'SIDIZ e mi?.. auuau ı--
' Bence sGsel olmadıkları halde den ziyade ehemmiyet vermefi 

erkeklere çok cuip alriinen ka- emrediyor. (Bitınftll) 
-.ıırucupu ,ardl. Fakat itiraf et• 
'-elidirlri ba pek kolay kuaml

bir manffakiyet oldu; çlhı
'8 Tarlı bdmı hUrriyet ve mü-

tYatana m8cadele ile deiil yeni 
• arlciyeaia baaiıinden bir yadi

olarak alc!L 
8.ık•n lcoaferama. bana. TJıık 
•dıalanm yalandan girmek Ye 

.... rla alrlfmek imklnuu verdi. 
?erle lcadam, hlriyetini kendi 
'-leadeleai uyeıinde kazanma· 
-., olamlcla '-aber pek uzun 
~ htlriyetine ka
~n bclmlaım .....ı oldaldan 
'41efeceye hu kadar k... bir 
~det içinde erifebildiji için 

e iftihar eclebHir. 
l>anyada h~r kadının vas.ı ol

İltediti gayeye, TOrk ka· 

valll olmuttur. Fak at hiç 
·a bununla vazifeıi bitmiı 

or, billkia bazı mecburi· 
er ve YUife albna giriyor. 

~-- Yat- karp olan ••zİ· 
bUDlum en bqanda ıeliyor. 

....... a&m.. Tlrk kaclmı arbk, mem 
etin aalhea tarakki ve ihyası 

..... ,...ela pce1i pd6zltl çajq-
• mecbardar. . 

tandan bqka c:iban ıulbD 
de phfmahclır. ÇllDka yal· 

ba 1arette dOnya daha iyi 
~ ıarebileceldir. Beteriye-
11.a uadeti içtimai ve 
"'9.ctı bahranlarm imhası, 
::e-ıc ba suretle m&mkln ola· .._ktir. Fakat bitin bu me

Ye içtimai faaliyet ara11nda 
~masa ilzam gelen m&bim 

YUİfe de aaaelik vazifesidir. 
cLa cemiyet hazunmda deruhte 

""lf yuife ye meı'uliyetleri 
bu aaretle tamamlayabilir. 

v. İfl• ancak o ıamandll' ki r 
jradan da mlaterib bir 1 

::'.:' Ye ı•arla ,abelmif bir 
,.._ hedefine nlll oldu-

deiil keacli vazifeaiai de 
'...:t~--0. Japbimı iddia edebilir. 

..,,... .... ~ pzctal 
.......... M.....a 

Y•na 

Bu atzel fantezi .. lon yasbtmı çok kolaylıkla yapahlllrm*. 
Çizgili kendinizin resmedebileeeğiniz derecede baaittir. 
Portakal rengi kahn ipekli tızerine, kahve rengi, ..,. ve yetil 

floıla iflenektir. 
Bu nevi yaıbklar hem son modadır, hem sa10D1ara muhtetem 

bir uofet -ıirı 
Yukmrld re.fm, yubjm tekmı1idir. Apt1ndaki de nud iflene

ceğini g&termekteclir. 

-1- -2- -a-

Bu roplar son modadır •.• 
1 - Bu elbise bf'~ az 

satenden yapılmı:tır. Parlak 
kumaıtan ve omuzlara doğ
ru yayılan bir yakası vardır. 
Etek kısmını onu ile arkası 
birdir. 

2 - Bu elbise kırep jor
jetten ) apalmışnr. En guzel 
kısmı beli ve piıiseleıidir. 
8 metre kumq kullanmak 
14zımdır. Siyah eldiven ve 
çiçek kullanılmasa da olur. 

Sağda: 
Dan verdi· 

ll•lz m•ntO model• 
ı..enın ark•l8n. 

Solda ı 
DUn verdlll.mlz 

tuwalet modellnl• u-

3 - lpetJi kadifeden 
yapılmış bir tuvaleL Ke
merlidir. Btitün fmtazlsl 
makas maharetinden lba
rettJr. 

dmlarm 111'1'1111, ÇM'•tırlarda, el· 
bieeJerde, ftlhaaıl bir kelime ile; Dlk~t ~ • • 
(tam pk bdm) dimlesinde ara·ı Kanlenmız bıze telefon ede-
malqa.. rek adresleri ıorabtlirrer: 

Meğer meşhur polis hali ye si Nat
Pinkerton siyasetle de uğraf11Uf 
Son ......... Loaclrada Riprt 

Rnen Damanda bir muharrir 
polis hafiyeli mqhur Nat Pin· 
kertoau hayab ve aileli hakkın
da çok mlhim mal6mat veren bir 
kitap aep'etmiftir. 

Nat Pinkertoau baagimiz ta· 
nama,U? Çocuklujamazda mek
tepte, hoca den •erirken gizli 
sizli, lll'a altlarmcla onu mace
ralanm okumakla kanmaz, bi
riktircliiüniz ,eadeliklerle, Ra
maua pceleri pada burada, 
batta analanla karalan leJJU 

IİDemalucla b• filmlerini aeyre 
sidsclik. 

ift• aepeclilea kitap, bu met· 
laar po1ia laa6JelİllİD ailesinden 
baU.tmektedir. Zira, Nan Pin
kertoa laayall bir kahraman de
iiJclir. Allea PiDkerton 1842 ıe
neıinde ia,Uteredea Amerikaya 
hicret etmif fakir bir adamdı. 
Bu fakir adamın b&,nk bir ze
ki.il varda •• Amerikaya ıelir 
plma. ilk ifi, bunu, ispat et
mek olda. Amerika polili, uzun 
:umancbr, bir •bteklr kumpan
,_ takip ediyor, fakat bir 
ttlrlll ele feçİremiyordu. Ailen 
Piakerton ima bir :uma.la bu 
lmmpuyaya balda Ye polise tes
lim etti. Amerilc"' o deYirde de 
ba pkl sibi, bir poliı hafiyesi 
için ça .... lacak 1eaif bir aaha 
iclL ifte ba hadise Pinkertona 
fihret kazaachnmt, ve 10ara ber 
takip ettiil it teertlbelİllİ artbra
ralr, ODU ber p yeni maYaffa· 
ldJete .............. 

Pmkertoa'an munffakiyetle 
bqardaia ak'alarm bir bulha
mm ,.,.Ü kabil dejildir. Yal
DiZ ta aokta11 ipret ve illve 
eCllMld, Piakerton udece bar

btilleri takip etmekle 

kalmamafbr. Onun Amerika ..._ 
yuetinde olduğa gibi Beynel
milel siyasette de mevkü Yarcbr. 

Meseli 1865 deildilrlilea Amerika 
Reili Cumhuru Abraham Lin
coln eğer Pinkerton olmuaych, 
tıç ıene daha enel, btr resmi 
kGpt eanaımda katledilmit ola
cı.ktı. 

Bundan bqka, canilerin lnt
dut harici edilmeleri Ye dnlet
lerin canileri birbirlerine tealba 
etmeleri bU1U1UDda yaptıldm 
muabedelerin aaaıaı kuru 
adam da ba mqlıur ve latat 
polis hafiyesidir. 

Sultnalunet ~ MlA Add 
hdkimlllfntlm: 

Çarf1kap181Dda Beyazıt eaddeela4• 
sobaeı Artin efendinin 118 numara 
lı dt1Wnmda mUstahdem iken el
yeYm ikametglhı IHÇhul Davit Ab
kalyan efendiye: 

Solakyan efendinin ale,.w.üe q. 
mıı olduğu 279 lira yazaa bedeliadea 
dola11 namınıza ginderilea dpetiye 
ve arzuhal ikametgiluDIZlll meçhul(. 
yeti haseblle teblii edlleıaemeeiadea 
dolayı bittalip ilben tebligat icruıaa 
karar verlleeek bu lllnlar da muhte
lif tarihlerde ve tefailltı dosyasm.tla 
mevcut olduiu ilzere icra edilmiş Te 

bu defa da mtlddet binnetice size 
mla teklif etmiş olduğundan yem .. ·~:'llMı 

ra için lP-11-931 tarihine mıt1111~ı2m 

çarşamba günü saat 14 te malike .... 
de hazır bulunmanız ihama abl tak· 
dirde yeminden imtina etmft addola
narak davaya sabit nuarile bakıla· 
cağrna dair i bu yeminden bahslle .. 
lan muameleli gsyap karan h1*11k 
usulti muhakemeleri kanununu m. 
Hl, 402 ve sonraki maddeleri ahkl • 
mına tevfikan teblii makamına kal• 
ol.ak llzere ilin olanur. (mi) 





a ır ••• 

Tarihi zifaf d8şeıı bu odaya ••rllecek 

.6tbdOlmecidin kızı Dürrü- tercüme ve iktibas etmeyi ka:-: 

'-h\'ar evleniyor. Dünyanın her lerimiz için faydalı bulduk: 
t 
'"afında gazeteler bundan bah- . _ 

~diyorlar. Bazan bu işe siyasi 

~ llıescle çetniıi veriliyor; ha-

~ da İf, servet ve depdebe 
lfından göze çarpıyor. 
~ bu hadisede siyasi bir 

~miyet vebmedenlere kah-
"'llyla güleriz. Fakat itiraf 

~~tiz ki bu izdivaç sakıt hali
~ enlirikaya fevkalide müs
u._l~ bir zeklıı olduğunu ispat. 
--.qlftir. 

~ Damat, son derece zengindir 
d lldiıtan bir gece masallarındaki 
tl>dıbelerin zaman zaman ihya 

'dild· . d w b" d" da ıgı ve yaıan ıgı ır ıyar-

. "· Bu itibarla Bombayda çıkan 
~liıce Bombay Kronikıl ga.ze
tainde okud~ğumuz şu tafsili h 

Damat Azam Cah 

( Bombay Kronikıl.) gazetesi, 

dört büyük sayfasını dolduran 

merasim programmdan evvel şu 

malümatı vermektedir: 

Haydarabat Nizamlari ile Os

manh hanedanı arasmdaki mü

nasebat pek yeni değildir. Bu 

günkü clamadın büyük annesi 

Mümtaz begüm, Aptülhamit za

manında istanbula gitmiş ve bu 

günkü n.zamı Osmanlı piren:1es

lcrinden biriyle evlendirmek iı

temiıti. Fakat Aptülhamit fazla 

Çifte Düğün! 
Dürrüşehvar Haydar
abat veliahtlarına mah
sus tarihi zifaf döşeğinde 

yatacak! 
Sultan 1\1 uradın yeğeni Niliifer Hanım da 

1\1Iızazzan1 şahla evleniyor ! 
bir si~asi hassasiyet göstermiı, 

ingiitere himayesine tabi bir müs

lüman pirens ile akraba olmayı 

doğru bulmamışh. Eğer o zaman 

Abdülhamit böyle bir izdivaca 

razı olsaydı Azam, Naime sultan 

dan doğmuş olacaktı. 

Şimdi gelelim işin merasim 

tarafına.. Eski halifenin kıu 
için Haydarabatta pek depde

beli hazırlıklar yapılmaktadır. 
Düğün peri masaliarmda olduğu 

gibi tam k1rk gün kırk gece 

devam edecektir. Hindistanda 

mevcut ne kadar raca varsa 

hepsi bu düğüne resmen davetli 

bulunmaktadır. 

Mevcut an'anelere göre bu 

rocalar m her birisi asgari 4 fil, 
sekiz maymun, iki at, yarım dü
z.ine papağan, elli bülbül ve 40 
tane tavus kuşu hediye etmiye 

mecburd~rlar. 

Mamafi mesele bununla bit

memektedir. Ayrıca. her raca 

kıymettar bir taç veyahut bir 

inci gerdanlık hediye edecektir. 

Prenses DUrrUşehvar 

ğı gibi gene Haydarabat nizami· 

nin ikinci oğlu şehzadei muazzam 

Cahla sultan Murat ve sultan Ab· 

dülhamidin yeğenleri Nilüfer ha· 

nımle nikahları kıyılmıştır. 

T aymis gaz.etesi bu münase· 

betle şu sözleri söylüyor. 

" lngilterenin Hindistanla 

alakadar oluşundan beri Hindis

tan prenslerinden hiç biri yaban• 

cı bir handandan kız almamıftı. 

Bilhas :ı Haydarabat nııamının 

ailesi, yabancı hiç bir kadım si

nelerine almamıştı. 
0 Haydarabat memleketi Hin· 

distanda hükümran olan Moğol 

imparatorluğundan neş'et etmif 

olduğu için, bu memleket. zama· 
nın ihtiyaçlarına intibak ede· 

Eaydarabat nizami son derece 

zengin olduğu için kendisine ve

rilecek hediyelerin mali mevkiile 

mütenasip olması lbımdır. Bu 

hanedan, el'an ınoğol adetle
rine riayet etmektedir; binaena• 

leyh Dürüşşehvar, veliahtların 

an'anevi zifaf yatağında, ilk ge• 

cesini geçirecektir. 

Nepal racası.. gelmiştir. Onun için Haydar-

Bu yatak, altı asırdanberi bu. 
vazifeyi görmektedir. 

Düğünün kırkıncı günü akşam 
üzeri Haydarabadın kibar aile
lerine mensup kırk bakire, yata

ğı, dini bir ihtimamla saklı hu· 
Junduğu yerden çıkaracaklar ve 

iJAhiler okuyarak kuracaklardır. 

Yatak dört şilteden mürek
keptir, biri meşin biri yünlü, bi-

ri pamuldu ve dördüncüsü ise 
ipekli kumaş kaplıdır • 

Şehirde umumi sofralar kuru
lacak, 40 gün 40 gece halk ra

canın yemekleriyle karın doyu
racaktır. Ve sarayda racalara 
verilecek rcs·11 i ziyafette o ka-

dar fazkt ~ampanya içilecektir 
ki, Bombaya kadar yayılacak 
olan içki kokuları, keçi sütünden 

başka birşey içmiyen Gandiyi 
körkötük sarhoş edecektir. 

* * * 
Düğün düğiln üstüne 

DUrUşehvardan başka 
Nilüfer de evleniyor 

Taymis'in verdiği malumata 

göre geçen perıenbe günü Hay-

darabat veliahtı azam Cah ile abada gidecek iki Türk prensesi, 
sabık halife Abdülınecidin km Haydarabadıp içtimai tarakki·. 
Dürüşelıvarın nikahları kıyıldı-

1 
sinde büyük bir nüfuzu haiz 

Cavalı sultan ParasboJo 

olacaklardır. Esasen Haydar 

abatta gerek müslüman; gerek 
Hindu kadınların tahsil ve ter• 
biyelerine ehemn:iyet verilmiye 

başlanılmııhr. 

"Nisteki merasim kısa ve 11• 

· de olmuş ve Haydarabat maliye 

nazm "Ekber Haydan,, temsil 

etmiştir. 

Düğün bil'ahara Haydarabatta 

ve son derece muhteşem bir 

surette yapılacaktır. Bununla b~ 
raber sabık halifenin yakında 

Hindistam ziyaret edeceğine da· 

ir hiç bir tas:ıvvur yoktur. Eu 

izdivaçlar herkesten fazla, Hay

darabat memleketi maliye nazı· 

rınm tavassuti!e mümkün ol

muştur. 

,, w-Vtlllml 
Adres: 1 tan bul ,\nkara cadd~si 

\"akıt 'urdu. 

Telefon: Yaıı ışlen 2.4379 ve 
2.3872 ıd.ıre ~ 4;7;:"Q. 

Posta kutusu: 46. 

- .J 
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f uıZ av ı stafilokoklardan mütevellit ( er· Sökede bulunan krtaat ihtiyacı için Ordu sıhhiyesi ihtiyacı içiıt ~~ 

(

E = genlik. kan çıbanı, kolluk altı çı· ekmek knpah wrfla münakasaya lem ede-vatı timariye ve sipen~-

1 g e -
=-=---= hanı, arpacık) ve bütün cilt hasta· 11..,. konmuştur. lhalesi lS-11-931 çar- pazarlıkla alınacaktır. 16-: -11' 

hklarma karşı pek tesirli bir aşı· şamba günü .saat 15 te Söke Sa. Al. pazartesi günü saat 16 da jbal .. ; 
\___ ~ ~ ~ dır.Divanyolu No. 189 4 J{om. tarafından yapılacaktır. Ta· pı(ncktrr. T1iplerin şartnant~~~ 

s;;;;;;~f ~i~;;;,~;:~;;F;"'ikt·:; .... ~ ,lllBiiijl S~~~~:f ~ri~:f i@c~f iJ=~ ~;~in==;~;:~~,:.~~::;~;~: 
, K d .. " * * Askeri mUr.eye nakli icap ede~ ..t 

_ 59 _ ara eniz postası '=.=··: Jığl r Çatalca mfü::tahkem me\·kiin unu larrn aleni münakasa ile pazar 
1 ~ul bir istikamede dogru ha. )a r.;;k, i çir.c:l, , Tom~k. lrkutsk ve U-ı Samsun vapuru. g pazarlıkla alınncnktrr İhalesi 16 - pıJacaktır. İhalesi 5 - 12- ~~il 

.-.t etmiştik. Müfn?'Le kumandam cli nsh, hınn!o.\. 16T sanı li 11 - 931 tarih pazartcs: günü 8aat marte"i günü saat 16 da kont~ it· 
mtıD.ı !harp, semtime uğramadı. Yn1- 'l'ı en hattı charında ru asıra çok t 

1 
g 14 buçukta komisyonumuzda yapıla- muzda icra kılınacaktır. Talı~~ 

- ktasyondan istasyona beni tanı • mah uld::ır nra l'ide arpa tarhıları gö- !' azar es :; caktır. Taliplerin şartnameyi almak şartname ve keşifnamesini ~~irPı~ 
~a teşhir etmek istedi1!'.'ı zaman ··1 ·· d ~· ·! :: üzere her gün Ye ihale,\·e ic:tirak et- üzere her gün Te münakasaya J; .. .. r u u) or u . .-.encnın ancak bir kaç ayı iı :: ·~ dt 
;r.8zlııtl görüyordum. Bir kac defa •• :: mek iizere de \•akti muayyende ko- edeceklerin de vakti muayYel1 .._ .._.ı.ı.. s....u g-lin<' c;'i g<'çt P i halde rnahsııl nıükem- fİ k 5· k · l t H ("'dl) -. _,,.....,,. ~yesine sabretmiştim. Bir 1: günü a şamı ır ecı rı ı ımın- •• misyonumuza müracaatleri. (!'i.36) misyonumuza müracaatleri. .,.,.,(11;.'f! 
a.;..._ mel ı::urette kemnle ermic;1i. Benim : H ,,., 
:ıuı:ınr lfl.Yfrcilere arkamı cel"irerek yü- · •• d h k ti (Z ld k · ı· (:~773) ~ ~ördüğiim znrnanl:.rda kö) •ü babadan ı'=ı an are e e ongu a , ıne- !, 
llmll göstermek istemedim. Tabii hu .. * * * 
~i onlar hiç beklemiyorlardı. lmlma ve a''at'tnn ınaınul ciftl<'rle tar i2 bolu, Samsun, Unye, Fatsa, i: 

9n mrada birisi Almanca hitap ediyor- l~ları ~üri;v11orl ardı. Belki şimdi onlar ~~ Ordu, Gireson, Trabzon, Rize H 
k Hatınmı sureti nazikanedf' c a nsn ını uldarla çalışmı.ra h:ışla- i! p ) . '- l 1 . . t :c 

1 1 O 
. . . _. .. !' ve azar ısııı:e e erme azıme :: 

aordllktan sonra, hen bahsi Ruslann mı cı :ırc ır. zamanlar ı~ıttıgıme gore ı! . ı: 

!hana gösterdikleri fena muamelelere arazi hfü lİmete ait idi. Çiftçiler i şk-11-~~~~~~~!~: ................ - ................... :~ 
tımkal ettirdim. Bu esnada yeni sc- tebilecekle ri araziyi hiikl'ımetin mü.ı-a :! v t g 
,trcDe.r vagona girmişlerdi. Bunlar- adesile ekerlermi5. Tabii bir ailenin u a a n H 
Clan ikisi kadındr. Yüzb~r, daha iki sen eti ele nüfusunun ziyadeliği ile U !i 
zabit Te hammlar vagonda iken tren mütenasip 'bir tarzda -bu usul üze- !i t ~ H 
ant eurette hareket etmişti. Hareke· rine - artarmış. n 'Yapuru ~ 8 !I r ' !I nı !I H 
U bfr tren manevrası telflkki eden hu Sibirynhlann scyahnt günleri bay- f! T. sanı U V U U :j 
heyet, ayakta bekliyorlardı. Fnkat r ·· ·· 'lı ' add ı s· d'f :: !: 

~m. gunukgıl ılı 1 _o ~lnudr . ._.ımen ı er i: günü akşamı Sirkeciden hare- :: 
mesele hiç de dUşündiikleri gibi çık • nn ınsan a a a ı ı;ı ı e olmuş vagon il g 
madt. Ancak bi~ saat sonrn basım bir •ı ketle ( Zonguldak ı'nebolu •• 

r • lan içinden şarhlnr, Ruslara ır.ahsus h ' ' i: 
!stMyonda vagonu terkelıildiler. Balalayka çalgısının ~en nağmeleri ta !i Samsun, Ordu, Gireson, Trab- i~ 

Bu bir saat zarfında kendilerine •• .. 
uzaldnra nksecler. l{ırlarda, ırmak ke- u zon, Su"rmene •e Rize) ye :: 

kendi esaret macernlanndan, Uus =ı· .. :: 
hapishanelerinde gördiiğüm vthşet • narlarında eğlenceyi ço!c severler. eğ. i. gidecektir. g 
ten bahsettim. Sözlerim hepsim ür lence merkezlerini büyük köpriilerin ~~ Fazla tafsilat ıçm Sirkeci, i~ 
kütmüştü. Uir aralık dedim ki: civarı i<'şkil eder. Bu Jcöprüler şaya- ii :~ 

.. Eğer biz Almanyada Rus esirleri- nı dikkat derecede büyiik olmakla be- !: Yelkenci hanındaki acenteli- ii 
ne bu muameleleri tatbik etsek Hus- rabcr böyle harp zamanhrında nö- ii ğine müracaat. Tel. 21515 Ü 
lar bizim hakkımızda ne dü.,ünür- lıetçisiz tcrkoiundl!klarına da hayret ::::::::-:~::::::::~-:::-:---.::.-:::::::::::c 
ler? Hu sırada bardaktan bosamrrası- ediyordum. Ar:ısıra nehir -sahillerin BARTIN st~R~T PQSTASJ 
na lfir yağmura tutulmuı:;tuk. Smnk- de nsl;:erlerc tesnddüf olunuyorsa da Bartın vapuru 
lam bir haldeydik. Bahusus hanımlar bunların haberi olmadan bu köprüleri 
yazlık kıyafetleri!e perişan olmuşlar· atmak hiç tc zor bir mesele değildi. Her PAZARTESi günü saat 18 de 
dı. Bu suretle açık bir \'agoncla seyıı- l\leseffl Yernissey Ye Ob l:öpriilerinin Sirkeci rıhtımından hareketle, Ereğli, 
hat etmenin ne elemek old•ığ•mu öğ- hasarı <lemck Şarki Asya münnkala- Zonguldak, Bartın, Amam~ Kurucaşile, 
rendiler. tının inlutaı demt'kti. Uattfı muhafız- Cide iskelelerine arimet ve aynı tarikle 

nu andan itibaren erkam hnrp yfü. lnrı.ıqdnn birisinin anlattığına «öre lstınbula a\·det cd<'cektir. 
b h k .. ır. · hnnnmı .. .. , b Sirkeci, Yeni Han !\o. 15 Telefon: 
~un ana arşı mu ayım < • ' • hu koprulcr ta harp haşlangıcındnn 23609 ve 23~88 

ya başlamıştı, hattfı iyi Polon) :ıc:ı ko- heri 1Jöylc muhafazasız terliolunmuş· aJ'M ,. 1111\!1 

nu:.tuğu için, '.-trada ~ırarl :ı :•enimlc ıa rdı. Bu kö~~üleri berhava etrnek, I SEYRISEFAfN ~ 
nıu~hahe ediyor~u. Fakat iaşem için herhalde Ol ıçın çocuk oyuncağından 
ta.h~ olunan l , i:l rulı1e yermiyeliğin başkn hlr şey değildi. 
l,50 ruble ini kendi cebine ind:rmekte 
hiç tereddüt 'Ctm•vordu. G~riyc kalan 
25 kapiki de lı:ına ekme!{ lır.c'elı olarak 
veriyordu. Onun hu harek!!ti, bana i.,. 
kence yapmah istediği için değil. ru
huna girmis olan nnaforculuk itiya. 
ıhndan ileri geliyordu. 

Sibirya yolculuğunda tam iki ay vn 
kit gcçirclik. Bu müddet, SibiQ·nnın 
namütenahi ormanlarından. mütead
dit Steklerinden geçmek i~in çok rlc· 
fildi. Ya medeni insanlarla meskun 
11ehir sahilleri iizcr inden yolumuz 
geçmfştf. Ilu uçstiz nihayetsiz mmta
kaya Sibirya diyorlar. 

Oral da ;larındnn Amur'a vil~ıl ol· 
muştuk. Bur:ıdnn da Ilnykal gölUnc 
geçtJk. Ondan sonra Mongolistan'1 
uğrıyarak muhtelif memleketler gör
düm, muhtelif insanlar tanıdım. 

Sibfryn treni tek hatlıdır. Bn hat 
akıl1ara hayret 'eren me nfeyl baş
tan başa knteder. Lokomotifler had
dinden fazln biiyiik, \1\gonlar Ye Yol
cu salonlan Avrupa trenlerinden· rla
ha rahat, daha geniş. lfom bu vagon
larda. Avrupa usulü seyahat edilmez. 
Yolculuk edecek olan Sihiryalı yatn
ğını, çanağını cln birlikte alır. glinfor
ce devam eden seyahat esn:ı.smdn kcn 
d.iAini elinde hisseder. Sa1onun içinde 

Omsk şehrinde bir tren dolusu esir 
Avus turya ve l\fncnr zabitlerine tesn· 

düf ettik. Frk:ıt muhafız~nr bir keli-
ıne olsun konuşmıya müsande etme

diler. Hu zabitler de Sibiryaya sevko· 
lunacaktılar. Aralarında bir znhitin 
cenazesi vnrmış. Öğrendiğime göre 

müJazimicwcl rütbesini haiz olan hu 
Macar zabiti üç sene kadar ec:a rette 

lrnlunuyormuş. Diğer zahitlerin se,··' 
koluncluğu trenden atlıyarak firara 
teşebbiis etrnis. Talih hu ya atlarken 
bacağı kırılmış n olduğu yerde kal-

mış. Mesele) i haber alan sevkiyat z:ı
hiti valm' mahalline iki nc:ker gönder
n .· Macar zabitini yalrnhyan Ruslar 
onu tekrar yerine getirerek tecziye e· 

decekleri yer, zavallı zabiti bcY· 
ninden kurşunlamışlar. Tabii 
bu iş insanfız S<ı\idrat zabitinin emri· 

Merkez acentası· Galata köprü ba~ı R. 236i 
Şube A. Sirkeci l\1iıhiırdar zade han ~- 2740 

TRABZON POSTASI 
(İnebolu) vapuru 16 Teşrini· 

sani pazartesi 17 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle Zongul· 

dak, İnebolu, Ayancık, Sam· 

sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire

son, Trabıon, Rize ve Mapa'Y

riye gidecektir. Dönüşte Zon· 

guldak yoktur. Of, Sürmene 

ve Tireboluya da uğrayacaktır. 
PiRE· lSKENDERIYE Postası 

{ EGE) 17 Teşrinisani Sah 
10 da Galata Rıhhmmdan 
kalkar. 

AYVALIK SÜR'AT POSTASI 
(Mersin) 17 Teşrinisani Salı 

17 de Sirkeci Rıhtımından. 
le ol mu§. Macar zabitanı cenaze)! defi 
netmck için trene almışlardı. 

Rus askerinin, böyle zalim Çar ta· -~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~t8j 
raftan zabitana karşı isyanlarına hiç 1 z A y 1 L E R 1 
te tnnccüp etmemeli. ı :et ekim ac:ker • 
ler ele merhamet duymadan bir çolc ::S541 No. lı otobüsün ~. S. pi-
Rus zabitanını muhtelif S<'mtlerdc kat lakası Za}'i olduğundan yenisini 

alacağız hükmü yoktur. 
lediyorlarc?ı. İstanbul Halk otobtisleri Nh·azi 

\ ' C ~er:ki 202J (Bitmedi) 
sıkı oturmak hiçte hosl" rına '!İtmez. fjE!~ICllJD'il!Ell!P.lD.la:?!mE~mfli2:1"'!2ZZ!"tt!li\•Ra••m••rıı':11illH•a••1ı1,~ 
A'\"'l'Upa adabı muaşeretinin burada Beyoğlu, lstikliil caddesi (Tokntlıyan karşısında kain) 
ınlnasr çok başkadır. lcabı zaruri o
lan :halleri sahte ar ve hicap pcrdc. i1<' 
&itmezler. Tabii Sibirya hayatını ö,:. 
reumek için en nş:ığı mev~i trenle ha-

1 reket. etmek lflzım. Yoksa 1 üks tren 
lerde bu gibi hallere tesadüf olunm:ız.j 

Sihirya istepleri Tumen ciYnrıncl .ı 
bir esmer çimen deni1Jne çok benırr 
Jer. Bu niha)Ct.c;iz düzlüklerde k h 
tük ağaçlara tesadüf olunur. Ye.,.illil. 
1i ımmtakalarda JH?.k ender olnrnk C'r 

ğJT sürlileri, atlı cohanlnrın ve uzu 
t:iiylü çohnn köpeklerinin l-irn:ı,·e~in 

Cle görülür. Giinlerce dolu"ılc:a ~e bir 
köye ne de bir ""'hire te ... adlif olunmaz. 

LUVR 
~~AGAZASI 

Apartımanlarını san'atkarane ve htisnil intihap dairesinde 
tcfri;; etmek arzusunda bu!unanlar tarafından diğer mağazalara 
t c rc.h edilmektedir. Bu mağazada en iyi cinz ve en son moda 

bilcümle tcfrişat levazimatı kolaylıkla ve ner yerden ehven 
ntlnr la tedarik edilmektedir. 

Sibiryanın en Miriik ve rrühi'll şehir- Mezkur mağazada sa!on tezyinatı, yemek odası takımları 
Jert a1R11mJy~tle tren hattı cinmndn- \'C bilhassa en birinci bronz karyolalar emsalsiz fiatlarla satıl· 
drr. Bu doku~ şehir 3,100 kilometrelik C'laktadır. Ko:ınaat kesbetmek için bir defa ziyaret etmekle 
bir saha.da şoylece sıralanmıı:;ıl~ardır. J paranızı da iktısat ctmi olacaksınız. 

N~~ltO~,Tumw hra~~•-•••••••••ş•n•••••••••••••••• 

Ordu s~hhiye ihtiyacı için '.:27 ka
lem er1.ayi tıhhiye Ye kimyeviye pa • 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi lfl - 11 
- 931 tarih pazartrsi günü saat 15 
bu~ukta komisronumu7.da yapılacak· 
tır. Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ,.e ihalPye iştirak et. 
mek lizcre de yenni mııayyenrie ko
misyonumuza miirncaaUeri. (j37) 

(:ITT4) 
• * * 

Kolordu ve birinci fırka kıtaatı 

için senelik bulgura kapalı zarfla Ye· 

rilen fiat pahalı görüldiiğünden pa
ıa rl ıkla alınacaktır. lhaJesi 16·11-931 
tarih paz:ırteı:ıi günii saat 16 da ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. 'l'aliple
rin şartnameyi almak üzere her gün 
Ye ihaleye iştirak etmek üzere de 
\"akti muayyen-de lrnmisyonunıuz:ı. mü 
racnatleri. (53~) (3775) 

• • • 
23 Ün('Ü fırka kıtaatı hayı-anatt ih· 

tlyacı için arpa ve yulnf ayrı ayn 
şartnamelerle kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. lhalesj 23 - l 1 -
931 tarih pazartesi günü arpa saat 
14 te, yulaf sr.nt 16 da İzmit satın al· 
ma komisyonu tarafından yapılacak· 
tır. Şartnameyi almak için her gün 
komisyonunıuza Ye ihaleye fştirnk C· 

deccklcrin de \'akti muayyenlnde t~ 
minat 'e teklifnnm(?lerile mezkur k'>
r.tisyona müracaatlcri. (577) (3672) 

• * * 
Ji:. O. Ye birinci fıTka lntaatınm 

ihtiyacı i~in şeker kapalı zarfla mü
na.knsaya konmuştur. İhalesi 23 -
11 - 931 pazartesi günli saat Hi te 
kom is) onumuzda yapılacaktlr. Talip· 
Jerin şartnameyi almak lizere h~r 

gün münakasaya iştirak etmek üze
re de vakti mııayycninde teminat ,.c 
teklif mektuplarile komisyonumuza 
müracaatleri. (SOG) (;}:J94) 

* "' • 
K. O. ve birinci fırka kıtaatınm 

pirinç ihtiyacı kapalr zarfla müna:rn. 
saya ı~onmuştur. 1ha1<'-Sİ 26 -- 11 -
931 pe~mbe günü saat ı;; te Fındık· 
hda K. O. 3. Sa. Al. Kom. nunda ya. 
pılacaktır. Şartnamesini almak üıe· 
re h2r gün ve ihale saatinden ene} 
teminat ve teklifnnmelerile birlikte 
komisyonumuza mliracaatleri. (504) 

(356~) 

• • • 
Ordu ihtiyacatı flıhhiyesi için ka

palı ıarfla katgüt mübayaa edilecek
tir. Jhalesi 2:">-11-931 tarihinde sa
at ı:ı,:; dn krn edilecektir. Taliplerin 
şartnnm<'ı::ini almak ve münakısarn 

iştirak etmek üzere temina ve tekl
0

if· 
namel<!rilc rcvmj mczkurda komisyo. 
numuza milrac?.atlerf. (:ill) (~5Ii) 

* • * 
11 - 11 - 931 tarihinde lzmir 

müstahkem me,·kii satın alma komis
yonur.da kn!J~lı zarfla ihalr<:i icra kı· 
Jınacnihn ilfın edilen t:ayyarJ> taburu
nun li7S40 kilo ekmekltr gaz<'tc ila
natın noksan yazıldığından yeniden 
münaka-;nyn ko:ır.ıu~hn. !halesi 3n 
- l1 - 9:n tarih pazarte~i günü r-a
at 15 te yapılacaktır. Taliplerin mez· 
J,ur güı:clc l~mir müs:ahkcnı me,kii 
sn!ın nlm:ı komisyonuna miirac:ıat . 
!eri. ( 541) (a77S) 

* • • 
I\apaJı zarfla alınacağı iJan edi • 

lrn 1. inrj fır!,nn:n ratafec;ine -~rilen 
fi:ıt hnddl itida lde eörü!rn~diğinden 
fiatlar haddi itidalde görüldüğU tnk· 
dirde 16 - 11 - 931 pazartP i günii 
saat 13 te p:ı:ıarlık surctile ihal<'si İc· 

ra 1,ılınacnktır. Taliplerin ~ artnamc
sini almak ve paznrhğa iştirak etnıck 
üzere I{om. a müracaatleri. (550) 

(.';~53) 

" * • 
K.O. '°e birinci fırka kıtaatr jJıtİCV 

için pa1.arlıkht pirinç satın altI13 

tır. lhal~i 16 - 11 - 9;n ta~ ~t 
zartt>.si günü saat 16 da koınıs~ 
muzda yapılacaktır. Ta1ip)eriıt -~alt 
nameyi almak ÜT.ere her gün re 1 JJ 

. . kt' ııtll ye ıştırak etmek üzere deva · ı ıt 

yende komisyonumuza müracaa~) 
(559) (~'' 

* * * 
Kastamonudaki kıta.atın ihtİff° 

için 8922 kilo yağ kimyevi nıua)tlle; 
tabi olmak şartile münakasa.rıı • 
muştur. İhale tarihi 5 - 12 /' 
cumartesi günü saat 15 te ka!'i t 
le~i icra edilecektir. Ta1iplerııt 'ııf' 
mi meıliurda Kastamonu S:ıtııı ;. 
komisyonuna müracaatleri. (56l

3
)d 

( ~ 

* • * -~ Adana merkez kıtaatı harrsıı ~ 
nın ihtiyacı olan 250 bin kiJo 8'~1 
kapalı zarf usulile milnaka5a.fll J 
muştur. İhale tarihi 2 - 12 .,,.. ~ 
çarşamba glinü saat onda yapr13J 
tır. Taliplerin ihale giinii tan'. , 
tinde teklir mektuplarile te11'111 

f 

nıu,·akkate zarflarile Adana s~t7:;ı 
ma komisyonuna mliracaatler•· 

csss2> 
* * • f!l'' 

J{ınık Te Rergama :ımbllrl' ıı' 
te"lim edilmel< üzere 40 hin 1'i10

\l, 
karalı zarfla münakasaya ko1\tt' ;r 
tur. lhale tarihi 25 - 11 - 93t il' 

şamha gtinii gaat 16 da. f;v~:ıf "~r 
raiti anlamak tizere her gün ,·c "' rO' 
kasaya i~tira.k edeceklerin de :)'ılı-s 4 
yar.ıh yevm Ye ~antinde Bergalfls1,~ tın alma komisyonuna müracaat~j) 

(55S) (~ı 
•• "' 1 

Çorlu Ye Tekirdağındahi ı.ıt9_:ı 
ihtiyacı için kapalı zarfla müıtll~ 
ya konulan unun ihale tarihi 5 ~/ 
- 931 cumartes i giinü saat J.} te ~ 
lim edilecek m:ıiıal ve miktarlar~ 
ğıcla gösterllmiştir:. EYsaf ,.e şe6, 
anlamak için her gün münııl\8:• 
iştirak edeceklerin de yukarda ~ 
dikn ye\'rn \'e saatinden en·el " 1 
satın alma komisyonuna mürac!! 

(557) (.,..,' 
Cinsi 

Un 
Un 

J\iln 
90000 

130000 

J\lı.tb~ 

çort.11J 
Te1'1r 

* $ • ~ 
Aydındaki kıtaatın senelik eı.~./ 

kapalı z:ırf usulile münakaı;;ııys ,} 
nrn~tıır. İhale tarihi :-l - 12 "'~t 
cumartesi gihıü saat 15 tcdir. "tJ 
namenin birer sureti İı::tanbul "~· :J 
mir müstahkem mevki ile Jleniı ~· 
tın nlına komisyonlarmda ,ıı ıJ 
Taliplerin ye,•mi mezku rda ih:tlC ·ıı• 
tinden e'-vel 19~1 lirayı haYi tett1

1 
! 

mm·akkatelerile beraht'r tt-klifl' ... · 
)\()I'" 

ha\"İ zarfları A) dın satın alma c'f/J 
yonuna \"erecekleri ilan olunur· ~ı 

(~ 

* * "' ·~ 
(•• d ı • J ' t . ..,,el 1 
.ıresun ?.nı .ı .aa m ı:ı~· ıtl~ 

295SOO kilo rlnr.ek kapalı zarflll ~ 
nak?saya konmuştm·. 5 - 12 ..--: ( 
cumartesi ;:linU rx'lat 14 te ihnlt~t~ 
pı lacnl;:tır. Taliplerin 2108 lirll fi ~ 
ııatı nıuvaltkatc ile Giresun sflt;~~·ı 
:ma l,omi ~·onuna müracaatır.ri-.. c::;) 

(34"' 
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PE1.ROL 
Saç dUkillmesinln ve kepeklerin en 

müsslr ilei\cıdır. 
S.çlaıı uzabr, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfümeri mağazalarında arayınız. 

Jlnkara valiliğinden: 
Nn'i Kilo Kilo 

Azami Asgari 
~ fualya 2500 1500 
~pirinci 3000 2000 
•akama 1500 1000 
~etil mercimek 300 200 

IDZI « 300 200 
erU nohut 700 500 

P
Barbunya fuulya 400 250 
ıtateı 3000 2500 

Sade yal ~500 l 700 
~az penir 800 SOO, 
~,...ar 400 250 
Zeytin 1aı 600 400 
Zeytin tanesi 300 200 
Sirke 300 200 
Soğan 2000 1500 
lekeı 2500 2000 
'ruz 500 400 
Soda 600 500 
Sabun 1500 1000 
Amasya bamya 40 25 
F11tık ıs 10 
Ceviz içi 40 20 
Salça 400 300 
Pekmez 150 100 
tahin 150 100 
Çay 20 15 
Sarımsak 40 30 
Erik kurusa 150 100 
Çekirdeksiz üzUm 300 250 
incir 300 200 
limon 2500 Adet 2000 
Yaprak 100 Kilo 50 
t.Jn 2000 1500 

~..kaha 100 70 
• 
111nik ince 100 70 
?el şehriye 100 70 
Arpa 200 150 
Pirinç unu 70 30 
kırımzı biber 15 10 
Ballar 30 20 Kutu 
Kara biber 1 O 5 
Salep 10 S 
Bedeli mubammeni 10376 liradan ibaret Ankara san'atlar mek

<tlbine ait yukarda yazıla 42 kalem erzak için kapalı zarfla yapı
-._ dliinakasada verilen teklifuamelerde muharrer fiatlar haddi 
llyık olmadığı anlaşıldığından ihalat kanununun 18 inci maddesi
lahı " C " fıkrası mucibince bir ay içinde talibine ihale edilmek 
~re mllnakasa müddetinin 10-12-931 perşembe günü saat ona 
~~ar uzatılmasına ve şeraiti anlamak için taliplerin her gün öğ
-.Uen sonra encümeni vilayet kalemine ve pazarlık için de her 
hzartesi ve perşenbe günleri saat ı 5 te 776 liralık teminat 
~ektubu ve muhasebei hususiye makbuzunu hamilen encümeni 
~Ayete müracaatları ilin olunur. (3874) 
1
1tRAMIYELI 

Em~iyet Çayını 
Arayınız 

Jandarma satın alma komisyon ri· 
)asetinden: 
Jo.ı Jandarma ihtiyacı için (800) sekiz yüz kışlık ceket ve panto
tlae inıaliyesi pazarlığa çıkarılmııtır. Taliplerin şartnameyi görmek 

re hergiin ve pazarlığa iştirak için 18· 11.931 çarşamba günü 
~t. onbeşten on altıya kadar Gedikpaşada Jandarma aatm alma 

~ııyonuna müracaatları. (3883) 

t--1-st_a_n_b_u_l_B_e_l_e_d_iy-e--:-.--·.·-.-a=-n-_-ı;:a;:r::ı==.:.:.:_-.:..:;l-
\t k Bugün kapalı zarfla mtinakasası yapılacağı 26· 10-931 tarihli 
~~ ıt, 1~-~1-931. :tarih~i Milliyet gazetele~ile ilAn edilen 28 bin 
11aiJc gaz ıçın temınat mıktan sehven 110 lıra yazılmış ise de bu 
)ı tar 400 lira olduğundan talip olanların ona göre muamele 
...:~lllalan ve 400 liranın bankayv yatırıldığına dair ahnacak 
~llıat makbuzunu ve yahut bu miktarda banka kefalet mektu
'O!o.r u teklif zarflarının içerisine koymaları lizımgeldiği ilin olu-
~ (3886) 

Hizmetçi istiyoruz - iki kadın 
hizmetçi istiyoruz. .Saat 9. 12 arasında 
lstanbul Bahçekapı dördüncü Vakıfhan 

asmak at 29 numaraya müracaat (1983) 

Emlik satan ahraz - iskeleye, 
~ümendüfere, tramvaya, otöbüse yakın 

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

lstanbul Bahçekapı dördüncü 
Vakıfhan asmakat 29 

Gayri mUbadll bonolara -
Almak yahut satmak için saat 9 • 12 
arasında müracaat (1983) 

lstanbul dördüncü Vakıfhan 
ısmakat 29 

Parakazandırıyoruz-Tstanbul 
aşra vilAyetlerinde, kazalarda memur yahut 
erkek işçi istiyoruz. işinize, vazifenize 
halel gelmiyeeektir. içine 6 kurutluk pul 
koyup mektupla sorunuz. (1983) 

Istanbul postanesinde 400 

Para - DükkAncı esnaf haftalık tak
sitle kefaletle 50 liraya kadar para ala· 
bilirler, fazla almak için ı 5 liradan ziyade 
varidatı olan em!Ak terhin edilirse senelik 
faiz komisyon yUzdc 12 dir. Saat 9 • 12 
arasında müracaat (1983) 

Istasbul dördüncü Vakıfhın 
ısmakat 29 

Damızhk için halla Jarmen 
Kanaryası - Şişlı Osman bey Ah· 
met bey sokağı Fortun zade Murat Bey 
aparumanı beşinci kat (2022) 

~ıı ııımııııııııı ııııııwı~~ııııınıııııım~ı~ 
Darilşşafaka lisesi 

mlldlriyetlnden 
Talebe için kumaşı ve malzemesi mek

tepten verilmek üzere dablll ve haricl 
elbise ile pelerin yaptırılacağından ima
liyesine talip olanların şartnamesini alm&k 

üzere her gün ve "mUnakısa,, için de 
18 Teşrinsani 931 çarşamba günü saat 
1 O da Nuruosmaniyecle Cemiyeti Tedri
sıye merkezine müm:aatları. (3737) 

1 
As. Mk. SA. Al. komlsynu ı 

illnlar1 

Askeri ektepler ihtiyacı için alent 
münakasa suretile dört şartnamede 
beşer bin kilodan 20,000 kilo beyaz 

peynir satın alınacaktır. İhalesi 24 -
ikinci teşrin - 931 sah günü saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki ma
halli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamelerini görmek 
için komisyona miiracaatleri ve işti

rak için de vakti muaYYeninde hazır 
bulunmaları. (123) (3590) 

• • • 
Kilo 

3900 Tıbbiye mektebi 
3:>00 Tatbikat hastane& 

80000 Piyade Mp. 
7800 Kuleli lisesi 
3500 Çengel.köy orta mektebi 

33000 Baytar Mp. 
133700 
Yukarda isim ve miktarları yaz.ılı 

m~hallere bir şartnamede :ılent mü
nakaas suretile 133700 kilo ot satın 
alınacaktır. ihalesi 24 - il. Teş. -
931 salı günü saat 16 ya kadar Tfar
biye mektebindeki mahalli mahsusun
da icra edilecektir. Taliplerin şart
namesini görmek için komisyona mU
racaatleri Ye istirak için de vakti mu
ayyeninde hazır bulunmaları. (122) 

(3i>89) 

1 LAN 
Yüzde üç faizli. 1911 tarihli (Cre

dit Foncier Egyptien) tahvillerinin, 
1 kfmunue,·el 19.31 tarihinde icra kılı
nacak amorti keşidesinde başabaş te
diyesi tehlikesine karşı Osmanlı ban· 
kası Galata merl<ezile Yenicami n 
Be~ oğlu şubeleri tarafından pek mü
sait şeraitte sigorta edilec~~i mezkur 
tahvilat hamillerinin maltlnıu olır.ak 
iizere ili'rn olunur. 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Fikret Adil 

VAKiT Matbaası 

Btıytlk kıymetli bir Hereke halısı Sandal 
teşhir olunuyor 

bedesteninde 

Alpullu Şeker Fabrikası 
Bu sene 

Kesnıe Şekeri 
imaline muvaffak olmuştur. 

Bu şeker Avrupanm piyaskmızdaki kesme ıekerlerine tamamile 
muadil olduğu halde fiatı Avrupanınkinden okkası yüz para 

ehvendır. Muhterem halkımız Alpullu kesme şekerlerini 
her yerde arayabilirler. 

Çanakkale Jandarma satınalma 
komisyonundan; 

Mtıddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve günO 
24 31-10-931 23-11·931 Pazartesi 

1 - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 No. lı mekteplerle jandarma 
hastane hayvanatının tarihi ihaleden Ağustos 932 gayesine ka
dar bir senelik iaıelerine muktezi arpa yukarda yazıla tarihten 
itibaren yirmi dört gün müddetle tekrar kapalı zarfla münaka
saya vazolunmuştur. 

2 - itbu arpanın ihalesi yukarda yazılı tarih ve günde za• 
vali saat 15 te Çanakkale vilayet dairesinde icra kılınacağından 
ihaleden evvel 9 No. lı mektepten satınalma komisyonuna müra• 
caat eden taliplere derhal şartnameler verilir. 

3 - Mllnakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif· 
nameler ıartnamedeki şerait dahilinde Yerilecek fiat yazı ve rak• 
kamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

4 - Bedeli muhammenin yllzde yedi buçuk teminab muvak
kateıi sandık makbuzu veya hükumetçe maruf banka makbuzu 
kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahYilitile borsa 
fiatinden ytızde on noksanile sair eıham ve tahvilitın teklifua· 
me ile birlikle ikinci bir zarfa koyarak komisyona birer makbuz 
mukabilinde verilecektir. (3742) 

Nafıa vekaleti yollar umum 
mü dirliğin den: 

Milbayaa edileceği ilin edilmiş ve edilmekte olan 50 adet 

yol silindirinin münakasa günü 2 Ki. sani 932 tarihi yerine, 

münakasa evrakmda yapılan tadilat dolayısile, 10 Ka. sani 932 

puar ,OnO olarak teabit edilmiştir • 
Mukavele mOıveddesile münakasa şartnamesi tadil edilmiş 

olduğundan ıimdiye kadar almış olanlar da tekrar Ankarada 

yollar kalemine, lstanbulda Nafıa başmühendisliğine müracaatla 

mllnakasa ıartnamesi ve mukavele müsveddesinin tadil edilmiş 
nOsbalarından almalan ve evvelce alınan münakasa evrakından 
bu ikisinin hükmii kalmadığı ilin olunur. (3767) 

Muhterem Istanbul Halkına 

Y alovaMille!._ ve Baltacı Çiftliklerinin 
satış mağazaları pek yakında açılıyor. 

Pangalb Haliıkir caddesi No. 171 de açılacak olan birinci 
aabf mağazasında: (Bir ve yarım litrelik şişelerde) 

Pastörize edllniş halis inek sütü 
inek stlttlnden mamul nefis tere yağı 
Ankara Orman çiftliğinin leziz kaşar 
peyniri, gtl.nlUk ve taze yumurta 

ve çiftliğin diğer mahsulAtını bulacaJ..sınız. Fiatlar rekabet kabul euniyecek 
derecede ehven olacaktır. MahsulAtımızın mazh:ır olacağı rağbet nazarı dikkate 

----· alınarak sut için şimdiden abone kaydına başlanmıştır. ---· 

Kütahya viliyetinden: 
1 - Kiitabya viliyet matbaası için olbaptaki şartname ve 

niimuneleri vechile 408 lira 1 O kuruş kıymeti muhamminesinde 
ve muhtelif eb'atta kiğıt, mürekkep ve el numaratörü mubayaa 
olunmak lizere alenen münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 2 kanunuevvel 931 çarşamba günU aaat 15 te vilayet 
daimi encümeni huzurunda icra kılınacaktır. 

3 - Taliplerin mi"nakasaya iştirak için 661 numaralı kanun 
mucibince % 7,5 tem·nat göstermeleri lazımdır. 

4 - Nümneleri görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
Kütahya encümeni daimiıine veya matbaa müdürlüğüne mü-
racaatları illn olunur. (3739) 

Jandarma Satınalma komisyonu 
riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için 164 le alem eczayı ttb biye kapalı zarf 
usulile mfinakaaaya konulmuştur. Münakasa 26-11· 931 perşembe 
gOnll saat 14 te jandarma umum kumandanlığı levazım müdüri
yetinde yapılacakhr. Taliplerin şartname için Ankarada jandar
ma umum kumandanlığı baş hekimliğ:ne ve istanbulda jandar
ma ıatıaalma komisyonuna mUracaaUeri. (3690) 
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