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T'İCARET 
VE İKTİl4T HAYATI 

Sterlin gene düstü ! 
~ 

lngiliz lirası kzyn1etini hergiin biraz 
daha kaybediyor! 

Kambiyo Borsasında dün ıngi· 
Jiz lirası yine dü§künlüğilnll mu
hafaza etmiı ve sekiz yüz kuruşa 
çıkamamıştır. Hatta açılış fiatin
den yirmi para noksanile kapan· 
mıştır. 797,50 kuruşta açılmış 
ve 797 kuruşta kapanmıştır. Di
ğer ecnebi paraları üzerinde 
Borsada yapılan muamelede 
ehemmiyetli bir fark yoktur. 

Dün boraada olan muamele 
miktan ıudur: 

7,000 İngiliz, 26,000 dolar, 
50,000 liret, 10,000 Florin, 82,000 
iaviçre frangı ve 6,594,000 Frangı 

Bor.. harici altın 923 kurU§a 
alıamıt ve 924 kuruşa sablmzş
br. 

Eger altın mikyası 
avdet etmezse .. 

Uç •r aonr11 vazıyet bUsbUtUn 
berb•tl•fac•k .. 

iariJiz lirasının kıymetini kay· 
betmcf c baılamaaı Dzerine her 
taraftan klğıt paralann altına 
tebdili için vukubulan müraca· 
atlar karıısında İngiltere hükCı· 
metiııiıı albn eaaaını muYakkaten 
terkettiği malumdur. Bu muvak· 
kat kaydı, kabul edilen kanunda 
altı ay olmak Uzere gösterilmişti. 
Binaenaleyh bu kanuna göre Uç 
dart ay ıonra ingilterede gene 
albn esasına avdet edileceği 
hatıra geliyordu. 

Fakat ingiliz başvekili M. Mak
donaldın ıon nutkundan anlaşıl· 
chğına g6re albn esasının terki 
Ye mevcut İngiliz evrakı nakdi· 
yeıinin tedavlllü mecburiyeti 
hakkındaki kanunun hilkmü altı 
~! ~ihayetİnde ilga edilecek de
gıldır. Belki temdit olunacaktır. 
Çünkn İngiltere hükumeti Ster
linin kıymetini tesbit etmeğe ka
rar vermişse de bu kararın filen 
tatb.iki. için İngiliz lirasmın kıy
~etı fılen. nmumi ahval ve ıera
ıte !-~amıl~ uygun bir hale gel· 
me1ını beldiyecektir. Tabiri di
ğer ingiliz htll<Ometi bir kerre 
Sterlinin kıymetini ftlen teıbit 
edecek, ingllterenin kendi mali 
knnetile ne vakit teıbit edilen 
kıymetin mevkiinde muhafazası· 
nı mOdafaa edebileceiine kanaat 
getirir1e kanunt tesbit şeraitini 
o vakit illa eyliyecektir. 

Bu vaziyete göre ingilterede 
para vaziyetinin kat'i şeklini ala-

') 
eı20 

Yuzarlenmıftl .. Gene yuvarlena· 
csk .. Acaba nerde daranecak .. 

bilmeıi için Oç, dört ay değil, 
belki de llç, dört ıene daha 
beklemek IAzım gelecektir. 

Viyana piyasasına 
emniyet edilemez 
Viyanadan alınan haberlere 

göre umumi barptan sonra göv
desiz bir bat halinde bnynk 
mali ve iktısadt vaziyet en 
vahim bir safhaya girmittir. A· 
vusturya tzrafından İIYİçrenin 
(Bal) ıebrindeki beynelmilel ta· 
mirat ve tediyat bankasından 
talep ettiği krediyi mezkiir ban-
ka reddetmiıtir. Hatırlarda ol

duğu üzre merkezi Avrupa ile 
İngiltere gibi bilyilk devletleri sar· 
san son şebirlerdebuhranlar iptida 
Viyanadan batlamııh. Viyanadan 
sonra Berlin, ondan sonra Lon· 
dra buhranın sarsıntıları içinde 
kalmışb, Binaenalayb bu defa 
beynelmilel tamirat ve tediyat 
bankası tarafından Avuıturyanın 
kredi talebi reddedilince vaziyet
teki ümitsizlik bir kat daha art
mıştır. Yalnız Viyana ıehrinde 
300,000 iısiz ve muhtacı mua
venet inaan bulunduğu nazan 
dikkate alınırsa merkezi Avru-
panın bu biiyük şehrinin geçirdi· 
ği buhran derecesi kolayca tak
dir edilebilir. Şehrin muhtelif 
mıntakalarında her glin yeni ka· 
rışıklık çıkacağı, yahut diktatör
Jüğtln Hin edileceği tarzında ıa· 
yialar dolaımaktadır. 

Artık Cemiyeti akvamın 
son günü gelmiştir! 

Çin-Japon harbi devam ettikçe ••• 
Ceftllyetl akvam mukavelenameslnln bir paçavreden başka 

bir şer olmadılı neticesi meydana çıktnektad1r 

Pariı, 16, (A.A) - Çin- Japon siplere riayet edilmeıini temin 
ihtillfı hakkında cemiyeti akvam edip edemiyeceği ıualini irat 
mecliıi azaları hususi surette etmektedir. 
g<Sriltmiye baılamı,tır. Bu Daily Herald gazetesi yazıyor: 
mlbıaaebetle cemiyeti akvam Cemiyeti akvam meclisinin mü-
mahaftlinde beyan edildiğine göre talea ve ihtarları daima unutul· 
Amerikan müıaviri Jeneral Da·· muştur. Meclis Pariste İçtima 
wes mecliıte hazır bulunmak eylediği bir sırada rakip kuvvet-
. ti d l ki le Nonni üzerinde birbirile çar-mye n e o mama a beraber 

mneuir hareket ve te,ebbiisler- pışmaktadırlar. Eger bugün icra 
de buluna.caktır. edilecek- olan teıebbüs Cenev-

Londra, 16 (A.A.)- Cemiyeti redeki teıebbüsün uğradığı aki
Akvam mecliıi Çin-Japon ihtili- bet olursa bl1tün dünya bundan Ce
Fım 13 Oncll defa olarak tetkik miyeü akvam mukaYelenameıinin 

bir paçavradan baıka bir ıey 
edeceii f1I llralarda İngiliz ga- olmadığı neticesini çıkaracaktır. 
&et aec'iıia m1111ibane prea- Lonclra. 16 ( A.A. ) - DailJ 

1 D~~ll~1 _ 1-1arlcı Soa Telgrallar 
Fevzi Paşa 
An karada 
Ankara, 16 (Vakıt) - Müşür 

Fevzi Paıa Hı. bu sabah geJdl 
Aıkerl müfreze ve erkim aake• 
rıye tarafında karşılar.da. 

Sofyada 
Tilrk-Bulgar cemiye

tinde samimi bir 
toplanma 

· Sofya, 16 (A.A) - Türk - Bulgar 
dostluk cemiyeti Ticaret \ldasında 
Türkiye Mfiri Tevfik K!mil bey ~re· 
fine bUyük bir içtima yapmıştır. İÇ· 
timada cemiyetin reisi prof e§Ör Sto· 
yanof bir nutuk söy1iyerek Türk -
Bulgar yakınhibnm ehemmiyetinden 
bahsetmiş ve Gazinin muazzam eseri· 
ni tebcil eylemiştir. 

İstanbul konferansına iştirak eden 
avukat M. Pandos ,;e Bulgar ajansı 
müdürü M. Popo!, Türkiye hakkında
ki intibalarını söylemişlerdir. Türki
ye sefiri Tedik Kamil bey, söylenen 
nutuklara mukabele etmiş ve şiddetle 
alkışlanmıştır. 

Dostça 
Telgraflar 

Sovyet ihtilalinin 14 6.ncU yıldtsnü· 
mü mUnaaebetile ~fsicilmhnr Gazi 
Hazretle"rile Sovyet Cümhuriyetleri 
Merkez İcra komitesi reisi Kalenin 
Hazretleri ve lsmet Pa~ ile Komiser· 
ler heyeti reisi M. Molotoff \ 't' Hafi. 
clye Vekili Tevfik Rüştü beyle Ruı 
Hariciye Komiser muavini M. Kara· 
han arasında samimi telgraflar t.-ati 
olunmuştur. I· 

BeyneBmllel komUnlat ordusu 
Çlnlllere takviye kıtaatı 

gOnderlror 
Tokyo, 16 rA.A.) - Rengo 

Ajanıı Mançurideki Japon kon· 
soJasunun göndermiı olduğu bir 
rapora nazaran .. Enternasyonal" 
denilen ordunun koİnllniat grup-
lanndan biri olan ve 300 mtıaal· 
lab Çinli ve Koreliden mürek· 
kep bulunan bir kunetin garp 
havalisinden Mançuriye gelmlt 
olduğunu bildirmektedir. 

Tıitıikar'daki Japon konıo-
loıu, Harbine hareket etmiıtir. .. _. .......••..•.. -.......... ·····-····-· .. -.. ... ..... 
Expreı, nqretmit olduğü bir 
başmakalede Cemiyeti Akvamın 
ıonu gelmiı olduğunu yazmakta 
ve inıilizleri, bükfimetlerinden 
Cenevre müessesesi için ihtiyar 
etmekte olduğu masraflardan 
vazgeçmesini iıtemiye teıYik 
etmektedir, 

Am<arlken projesi 
Pariı, 16 - (A.A) - Ceneral 

Daweı, M. Briand, M. Sze ve 
M. Y osbizawa ile görDıerek ne 
gibi ıerait altında Pariıe gönde
rilmit olduğunu kendilerine izah 
etmiıtir. Mumaileyh, Cemiyeti 
Akvam meclisi içtimalannda h&· 
zır bulunmak niyetinde olmadı· 
ğını beyan eylemiştir. 

Bugün Çin - Japon ihtillfının 
halline mOteallik bir Amerikan 
projesinden bahsedilmektedir. 
Fakat bu yeni plan hakkında 
maltlmat mefkuttur. Ancak bu 
plAnın herhalde Cemiyeti akYam 
meclisinin kiltadmda mediıe 
tevdi edilmiyeceği zannolunmak• 
tadır. Ceneral Dawes, Tokyo 
tarafından verilmit olan mütead
dit teminattan dolayı hükümetçe 
zaruri tellkki edilmekte olan 
Mançurinin tahliyesi teklifinin 
kariben icra edileceğini ümit 
etmektedir. Maamafi Amerikalı
ların hali hazırda Mançuride ha· 
kim olan usul ve ıeraitin sarih 
bir vade tesbitini zaruri kılmak· 
ta olduğu kanaatinde bulanduk. 
ları suretinde bir intiba mevcut 
de;uclir. 

Bulgar. gazetecilerinin 
kıymetli tezahurları 

Sofya, 16 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Bulgar 
matbuat cemiyetleri birliği bugUn senelik kongresini yaptı. 
lıtanbul matbuat cemiyetinin daveti üzerine Balkan konferarl 
sını takip için lstanbula giden Sofya matbuatı mümeuille 
Türkiye hakkındaki intiba ve ihtisaslarını kongre huzurunda iıab 
ettiler. Neticede Türkiye Reisicümhuru Gazi hazretlerile, meslek'" 
daşlarma karıı gösterilen alakadan dolayı Başvekil ismet pat1 

hauetlerine kongre namına teşekkür edilmesine ve Tür ki} e~e 
kaldıkları müddet zarfında azami misafoperverlik ve teshilat 
gösteren lstanbul matbuat cemiyeti reisi Hakkı Tank beye de 
te,ekkürlerinin hildirilmesine ka rnr ver'lm:'itir. 

Yeni vergi hakkıiıdaki 
teklif fırka grubunda 
Ankara, 16 (Vakıt) - Fırka grupu yarın saat 10 da toplana• 

caktır. Rüznamede Meclisin eylül, teşrinievvel, teşrinisani, şubat, 
mart, nisan, mayıs aylarında yedi ay fasıla ile çalışması tasa\''" 
vuru vardır. Bunun müspet karara varması kuvvetlidir. 

Bvndan sonra, milli iktısadı kornmak için hükumetin aldığı 
ıon tedbirler mevzuu bahsolacaktır. Bu tedbirler cümlesinden ol" 
mak Ozere yirmi, otuz liraya kadar az miktarda para alanlar 
hariç olarak bundan yukarıaher neden olursa olsun üç yüz lira• 
ya kadar maaı veya ücret alanlardan yüzde on, beş yüz liraya 
kadar olanlardan yözde on iki buçuk, daha yüksek para alan"' 
lardan yUzde on beş nispetinde bir vcrği teklifi konuşulacaktır• 
iktısat ve maliye vekillerinin f1rka grupunda bu mesele hakkında 
iıabat vermelerine intizar edilmektedir. Bununla beraber bu tek• 
lifin müzakeresinin önümüzdeki cumartesi veya pazar gilnüne bı• 
rakılmur, pazartesi, salı, çarşanba günlerinde de mecliste konu· 
ıulması muhtemeldir. 

Ankara 16 ( Vakit ) - Maaş ve ücretlerden kesilecek olao 
miktar vasati olarak yüzde onu bulmaktadır. 

Yeni kanun layıhası ile memur ve müstahdemin maaşlarınd•0 

5 • 6 milyon, huııuıi müesseseler memurları maaılarından da S 
milyon yani ceman 8 .. 9 milyon lira varidat temin edileceği urrıit 
edilmektedir. . 

Bundan baıka meclis mabafilinde baremin yeniden tetki1'1 

lehinde bir cereyan baılamıştır. Beıinci dereceden yukarı olall 
memurların maaşlar1 fazla olduğu sllyJenmek edir. 

Yilzde onlar kesilirken eski tekaUt kanunu mucibince kendi• 
}erine aı miktarda tekatlt maaşı bağlanan mütekait, yetim "'e 
dulların ve bundan istisna edilmesi düşünülüyor. Yeni tekaUt 
kanunu mucibince fazla maaş bağlanan mütekaitlerden yüzde oll 
kesilecektir. 

Cümhuriyeti koruma kanununda 
yeni ceza maddeleri yoktur 

Ankara, 17 (Va kıt) _ Cumhuriyeti koruma kanun JiyihaS1 

heyeti vekileye gelmiş değildir. Layiha yeni bir ceza teyidini de"' 
ğil, ceıa kanununda vatan ve devlet aleyhine işleuen cürümlerill 
muhakemeıine ait ıeri bir uıul koyuyor, kanun çıkarsa vatan ,,e 
devlet aleyhine iılenen cürümlerin muhakemesi, sayıla vilAyet 
merkezlerinde yapılacak, icabında bu mahkemeler cürüm işlenell 
yerlere de giderek orada muhakeme vapaca\dır. 

Hamlllere verdiğimiz kararda musırıı 
Ankara, 16 (Vakıt) - Düyunu umumiye hamilleri vekillerirı~ 

Yerdiğimiz cevap bugün posta tle gönderildi. Cevabımız eSlı1 
noktai naıarımızde musır olduV.11mu1 mahiyetindedir. 

Ceza Kanununda mühim tadilat 
Yapılacak 

Ankara, 16( Vakit ) - Ceza 
kanununda mühim tadilat icrası 
takarrür etmitlir. Malum olduğu 
Dzre timdi tatbik mekiinde olen 
ceza kanunu, bir kaç sene evvel 
İtalya ce.za kanunundan tercüme 

edilmiıti. Halbuki İtalyanlar bi
zim iktibasta bulunduğumuz 
kendi kanunlarını 1 temmuz 931 
de değiftirerek yerine daha yeni 
ceza nazariyelerine göre hazır !a
nan bir kanun kabul ve tatbik 
etmiılerdi. İtalya ceza kanunu
nun değiıtirilmeıini icap ettiren 
buıuslar, tabii bizim kanun için 
de tamamen varittr. Bunu na
zarı dikkate alan Adliye Vekl· 
leti yapılacak tadilib tetkika 

ve yeni bir kanun layihası t•~ 
zimine başlamışlar. Bu yeni k• 
nunda da İtalyanın yeni ce~ 
kanunundan istifade edilecektit• 

ızmir ~um mezarhi)ı ., 
Ankara, 16 ( Vakıt) - ~ııtJ', 

Rum mezarlığının beledıye~ 
devri kararı vtkiller heyetiod 
çıkmıştır. 

Telgraf ve telefs2' kan""" ,.tı 
Ankarr, 16 (Vakıt) - Blih·~ 

encümeni, telğraf, telefon k•~:t 
nunda .yapılacak olan tadı 
layihasını müzakere etmiştir· 

Yunan kabinesinde İ' 
Atina, 16 (A.A) - M. Ved· 

zelos geçenlerde istifa eden A & 

liye nazırına vekaleten neı•'' 
itlerini deruhte etmiştir. 
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- 1 ek· in -ı: • ~esi 1 

v --ara, bere içinde bir 
ceset bulundu 

cin~VVel~i gün, zabıtaya feci bir 
h h Yet ıhhar edilmiştir. Cinayeti 
..... a er •eren Rıdvan, Enver, Os
..,an ve • ·ı 
Çocukt ısınaı adlı dört genç 

ur. 
L Mahallinde yaptığımız tahki-
l(nttan b 
iniz v; .za ıtadan elde ettiği-
c:aluınat şudur. 

h lhane parkından GülbaQe 

11 
~anesine inen yolun iki kena
&t~ a bilyUk harabeler vardır. 
har tene ben~iyen bu metruk 
ib abe~er birçok loş höcrclerden 
au ardel~r. Bu höcrelerin sonuncu· 

0 
ıı a ·her tarafı kan içerisinde 

aenç b" ' , .ır ceset bulunmuştur. 
• ~edin . üzerinde bir fanile 
'1lı ar 1~. Ve boğazında kırmıı.ı bir 

11 
eoaı1 bağlı'bulunmaktaClır. Ay

dı laınandn muhtelif, yerlerinde 
~fr~Iar .. görülm~ktedir. Bun
~ ~e yarası olduğu henüz an· 
r~ lniamışbr. Yapılan tahmin-
48 e göre cesedin bu harabede 
~~atten fa:ıla kalmadığı mu
it aldır. Ancak dün akşam 
Ji~·~ ~akte kadar Müddeiumumi-
~iiıı ve zabıtanın yaptığı tahki
,t ~ ne cesedin hüviyetini 
~ ttf etmek, ve ne de hadise 
~ klnnaa esaslı bir neticeye va-

~labilmek kabil olmamıştır. 
~d~ı~ayetin bu höcrede mi ya
ll tgı, yoksa başka bir yerden 
ltı taya mı nakledildiği henüz 
i:lGnı değildir. Fak at cesette 
t lillen yaralardan cinayetten 
~el ihtimal bir kavganın vu-

k 
gelmiş olduğu tahmin edil-

e ledir. 

~~ktulün cesedi derhal morga 
e dırılınış, fakat dün ahşam 
lJtt~ lakte kadar Tıhı adli rapor.u 

])~- edileınemiştir. 
da un, bir gazete cesedin mey
~:b ç~karıldığı harabede bir 
\tıi l ıle birde kibrit kutusunun 
•tt~~~uğunu yazıyordu. Halbuki 
di~hırettnr makamlardan öğren
lıı hı!ze göre cesedin yanında 
~!d?ır fey bulunmuş değildir. 
t ıseyi polise hnber veren 4 
~?ç cesedi tesadüfen gördükle
da}• o cıvarda kuş tutmak için 
\' i§tıklarını söylemiıtir. Zabıta •t '\~ddei umumilik hadise He 
~d ır urette alakadar olmak-
~t. 

~el •hhı adli raporunun bu gün 
blltı~esı muhtemeldir • Ancak 
~'"d an ıonra ölümün şekli hak
t~\\~ tnalümat elde edilebile-Q r. 

tta. pöyde kanlı 
~~ bir hadise 

h bir\l~ki akşam Ortaköyde kan· 
O t tıdise olmuştur: · 

lesin~ aköylü Sadık, tütün ame· 
l~trtı ~n çakır Hasan, arkadaşı 
~an~ . •le birlikte Şakirin mey-
Q;ı., sıne "d k k . w ~laın gı ere ra ı ıçmege 
~httn ~şiardır. Fakat bir aralık 
~l'ıtıdllııyetsiz bir meseleden ara-
aşı11~1 ~avga çıkmış, dövüşmiye 

~at<tlı ş ard.ır. Bu arada Hasan 
fıı.~t ~akı ıle Lütfüyü yaralamış 
~tl~11 d"~dıkla beraber üzNine 
rtltltıd •ger arkadaşının kamaları 
~~"al a kendiii de ağır surette 
tıJ antrıı V li'ken ş, e hastaneye kaldı-
~dık y ~olda ölmüştür. Lütfü ile 
"rıını~t a alanmış, tahkikata baş

t(., ır. 

. l!un:a kıren bu~unamadı 
''~lavta an bir mliddct evvel Be
~0~ularak rn~ı müdürlüğü kasası 
t~bbı~arıın i 00~ lira çalınmıftı. 
tıe ~•kattanş rn~y~ kadar yaptığı 

tice eld enüz müsbet bir 
~afi b· e edilememiştir. Maa· 
lltı ır Şnh 

llıaktad 16 zannaltında bu· 
ır. 

Belediyede 

Et meselesi 
Vali Muhitt•n bey 

diyor ki: 
Ne yapdacağı komisyon 
tarafından belli olacak 
Şehir meclisinde bir haylı mü

nakaşalara mucip olan ve niha
yet bir komisyon tefrik edilme
sile neticelenen et İf İ hakkında 

vali ve belediye reisi Muhittin 
bey demiştir ki: ' 

- Şehir meclisince seçilen bu 
komisyon henüz et işini tetkik 
etmek için toplanmadı. Çünki 
bu iş için ibsat ve ib:ınrl ba:ıı 

malfımat toplatmaktadır. Bu İf 
bittikten sonra içtima yapılacak
br. 

Halkın Bahkpazarından aJa
cağı havayici zaruriyeyi acuz fi. 
atla ve tramvaylarla nakletmesi 
meseJesine gelince, henüz tekar-
rur elmiş bir şey yoktur, komis
yon toplansın, tetkikatta bulun
sun, fayet bunu da et fiatlarımn 
ucuzlamasında bir amil telakki 
eder ve tatbikine karar verirse 
o zaman yapılacak şey yapılır. 

Ekmek ve farancala 
'lrml para arttı 

Fırancala ve ekmeğe yirmişer 
para zammedilerek ekmeğe yedi 
'buçuk ve fırancalayada on bir 
buçuk kuruş azami fiat konul-
muştur. 

Tescil edilmeyen mUstahdemler 
Müstahdiminin tescili için ve

rilen mühlet bitmiştir. Evvelcede 
yazdığımız gibi bu mühlet tem-
dit edilmemiştir. Yalnız son gün
lerda belediyeye müracaat edip 
te muamelesini bitirmemiş olan-
lar cczalandırılmıyacaklardır • 
Bunların tesdl muaml!lesi acele 
bıtirilecektir. HJç müracaat et-
miyenler ise tecziye edilecekler
dir. Dün kaymakamlara liizım ge
len emirler verilmiştir. 
Tramvay şirketi ve otUbUs 

imtiyazı 

Tramvay şirketinin lstanbul 
şehri dahilindeki bilcümle hat
larda otübüs işletmek imtiyazını 
almıya h~tıebbüs eylediği ve bu
nun için belediye ile de temasa 
başlandığı hakkında belediye er
kanı ademi malfimat beyan et
mektedir. 

Tarifelerini tasdik ettlrmiyenler 
cozalandırılmıya başlandı 

Tarifelerini belediyeye tasdik 
ettirmiyen lokanta, bar, sinema, 
gazino, ve emsali yerler kayma
kamhklarca tesbit edilmiştir. Bu 
gibiler dünden itibaren cezalan· 
dınlmıya ba.Şlanmıştır. 

Ya ovada 
Asfa tyolun yapılması 

bitmek rzre 
Kaymakam Şetiı-. B. bir otobUs 

imtiyazı almak için meş
gul oluyor 

Yalova kaymakamı Şefik bey 
dün vali muavini Fazlı beyle 
bazı meseleler etrafında göriiş
müştür. Şefik bey, Yalova kap
lıcalarında bir tesadüf neticesin
de meydana çıkarılan dehliz 
hakkında kendisinden malumat 
istiyen bir arlcaclaşımıza demiş
tir ki: 

- Bulunan dehliz çok eski
den kaplıcalarda bu!unan ve bi
lahara tamamen yıkılan büyük 
kiliseye aittir. Kilisenin arka ci
hetini teşkil etmekte ve bir kı
ta daire halindedir. iki metre 
yüksek 70 santimetre geniştir. 
Kaplıcalar r.lüdiriyeti tarafından 
temizlettirilmesine ba~lanılmış
tır. Ziyaretçiler burayı görebile
ceklerdir.,, 

Şefik Beyden öğrendiğimize 
göre Yalova kasabasi!c kaplıca
ları biribirine bağılyan eski şo
senin tamiratı tamamen bitmiştir. 
Geçen sene yeniden yapılmasın~ 
başlanan asfalt yolun inşaatı c.!a 
çok yakın bir zamanda bitecek
tir. En k~stirme bir yol olan 
asfalt şoseden Yalova iske
lesinden kalkacak süratlı oto
büslerle kaplıcalara on dakikada 
gitmek kabil olacaktır. Eşya 
nakliyatı, diğer yol üzerinde ya
pılacaktır.Şefik Bey Yalova-Kap
Jıcalar, Kaplıcalar- Bursa: Bursa
Karamürsel arasında işletilmek 
üzere bir otöbüs nntiyazı almı
ya çalışmaktadır. imtiyaz alındı
ğı tal.·tirde rahat ve kestirme 
yeni bir yol kazanılmış olacaktır. 

ölilm 
'l'cmyiz mahl.emesi ce:m dn.irC" i 

l'ci...;Jcrinden Pah rettin be) in oğlu ]j. 

se talebesinden O ·ınan bey, hir müd. 

elet enci tutulduğu ha~talıl~tan kur
tulamı)arak gözlerini hayata J\apa • 

mış. Ye dün f~tfal hnstane."i karşı· 
smdnki c\·lerinden f\aldırılarak .Maç· 

ika kabri tanma gömiihnüştiir. He • 
niiz 16 ya~rnda olan bu gene. mck • 
teptc cah~knnlığı. temiz ~hl!iklığı. 
fazilctkarl·ğ·ilc tcmayiiz etmişti. Js. 

tiknbl için büyük ümitler vadetmek • 
teydi. Osrnanın bu vakitsiz ii fulile 

kendisine tanıyanlara. Yerdiği teessür 
lıüyüktür ailesini t~ıziyet ederiz. 

Adliyede: 

isanede 
ocasına esrar 

getiren kadın 
ZihnCye H. dün eaarceı?~ds 
muh"'keme edildi, iki ay 

hapse mahküm oldu 
lstanbul ağırceza mahkemesin 

?e, dün öğleden sonra .. Zihniye 
ısmindc bir hanım, Usküdar 
hapisancsine esrar sokmıya te
şebbüsündoa muhakene eclilmiş
dir. 

Dünkii celsede, gardiyan Ha
cer hanım, şahit sıfati!e dinlenil
miş, şunlaıı anlatmıştır: 

- Bu hanım, esrar kuJlan· 
maktan mabbus koc2sı Osman 
efendiyi ziyarete geldi. Usulden
dir, içeriye girenlerin üzerini ara
rız. Bende bu hanımın üzerini el
lerimle şöyle bir aradım, çarşafı
nın pelerini ucunda tire ile dikilmiş 
katıca bir şey buldum. "Bu, ne 
dir, Hanım?,, Dedim, onu çıkar 
mak ist~dim, kendiliğinden çıkar 
dı verdı. Ben de ser gardi
yana verdim. 

Zihniye hanım, Bu şahitliğe 
itiraz etti, kendisinin esrarı ora
da, yerde bulciuğ"ı.:nu, hacer 
hanıma verdiğini ileri sürdü. 
Şahitlerden ser gardiyan Vasıf, 
gardiyan Mevlüt efendilerin ifa
deleri de hadiseyi teyit ediyordu. 

Müddeiumumi Burhanettin B. 
cürmün şahitlerin şehadeti, zabıt 
varakası He sabit olduğunu kay
dederek ceza kanununun 404üncü 
mndc{esi mucibince ceza istedi. 

Reis Nüsret, aza asım ve Ta
hir beyler müzakere ettiler ve 
Zihniye hanımın iki ay hapise, 
beş lira para cezasına mahkum 
ed1ldiği bildirildi. 

ŞUkran hammı yarahyan 
lstanbul ağır ceza mahkemesi 

bir müddet evvel Feri diyede 
Şükran hanımı daimi malüliyeti
ni mucip olacak şekilde yarala
makla mazn:ın sabık jandarma 
Mehmedin mahkemesine devam 
etmiştir. 

Mehmet, evvelce mahküm ol
muştu. Şimdi davaya temyizden 
nakzen bakılıyor. Dünkü celsede 
son şahitler dinlenilmiş, maznun, 
vekiıini hazır bu~undurn:ak üz
re, malıkemE' l:al,....ıştır. 

Etıbba odası bir 
b·na yap ıracak 
Etıbba oda~ı geçen umumi 

toplantısında Istanbul doktorla
rının şerefile mütenasip bir bipa 
yapılması için karar vermiş ve 
bir arsa alarak bina yapılması
na idare heyetini memur ctmış
tir. Divan Yolundaki arsalardan 
biri bu husus için münasip gö
rülmüştür. Maamafi buranın alı
nıp alınmıyacağı yapılan tetkik
ler neticesinde belli olacak. 

En 
A uhi 
fttfese!e 

Bundan evvell-;:i yazılarımızda 
gördük M hastalıklar iki kısma ay 
rıhyordu: Biri entani yani rnikrop 
lu hastahklar di{!eri bünye hasta
lıklarıydı. 

Entani hastahHurda gene anla· 
dık l<i yalnız hastalığı yapan mik· 
rcb:.m vücudumuza girmesi hasta
lığın meydana gelmeı:ıi icin kafi 
değildir. Başka şartlard; lizım
dır. Cünkü vücudumuzda bir tabii 
müd;,fan kuveti vardır. Bu müda
faa kuvveti bozulmadıkça öyle 
değme taarruzlnr karşısında mağ
lup olmaz. Bu müdafaa kuvvetini 
bozan şeyler arasında da vi.icudun 
iyi beslenmesi mühim bir mevki 
tutar. Gıdamız yolunda olmazsa, 
vücut işlediği zurnan sarfettiği 
kaiori - Calorie'yi dolduracak 
miktar ve tenevvüde gıda a1amaz 
sa vücudun bu tabii mukavemeti 
kolnylıkla bozulur. Tesirleri ııym 
olan iki mikroptan biri iyi beslen· 
miş olan bir adam da hiç bir şey 
yapamadıP,ı halde diğeri zayif o
la•r, beslenmesi yolunda olmıyan 
·oiı adam da hastalık yapabilir. 

Hastalıklara tutulmak hususun
da böyle fark olducu gibi tutul
duktan sonra da hastalığın seyri 
esna!iında da aynı fark görülür, 
iyi beslenmiş ve tabii mü<Jafai\ 
kuvvetleri yolunda olan adam da 
hastalık dahıı iyi seyreder-. Araz 
daha hafif geçer. Hn~talıklardan 
sonra ekseriya kalan arızalaı· bun
larda görülmez, nekahat kısa o· 
lur. 

Gıdc-.nm mikroplu hastalıklarda 
rolü bu kad<:1.r büyü::tür. 

Biinye hastalıklnrmdaki rolii 
ise daha büyüktitr. Cünkü bünye 
hastalıkları vücudun temnil ve mu 
zadı temsil dediii;imiz yani gıdala
rın hazım ve emilmesinden sonr 
"ücudumuzun bünyesini teşkil e
den hücreler (celJule) tnrafmdan 
kendilerine lazım olan e,> lerin a· 
lmm:ı~ı ve muzır şeylerin tardedil 
mcsi gibi iki büyük fiziyolojik va
zifenin muhtelif tebeplel· tahtı te
sirinde bozulmasından ileı·i gelir. 
Hücreler yemeklerin içindeki ya· 
ğı ynkamıyorlarsa yağ vücudu· 
muzda gayrı tabii birikir ve ~iş
manlık meydana gelir. Albüminli 
maddeleri yakamıyorlarsa bunlar 
gider oynak yerlerinde oturur ve 
nekris meydana gellr, bu gayrı ta
bii ihrak maddeleri kanda dolaşır 
ken damarlan bo7.ar, damar has• 
talıkları meydana gelir ... llah ... 
Tabii böyle hastalar ela yemek me 
selesinin ehemmiyeti kendiliğin
den meydana çı~ar. ~i~mnn ada
ma yağ veya müvcllidülmai fah· 
miye denilen unlu ve şekerli ye• 
mekler iyi gelmez, nekrislilere aJ .. 
büminli yemekler yani et ve yu· 
murtalar iyi gelmez, çünkü vücut 

Bu sene 
Şimen

düfer 
mekte-

, zaten bunlnn lüzumu kadar yaka
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7]~,W~~~~~~~~~~~~ mcyo~ birde hlzü~elik bunlan 

binden l·"...,.,..~ ... ~'-..~l\!ı~ 
mezun 
olan 
efendiler 

Mektebfn 17incl 
1 

devresi bltmiştir1 
Mezunlara ha·, 
yatta muvaffaka•. 
yet temenni C!"• 

lerlz. 

Devlet Dern.ı yollar idaresi şi
rnendüfer memurları mektebinin 
17 inci devresi bitmiş ve me
zunlarına diploma ve mükiifat 

dağıtılması merasimi dün saat 
on beşte Haydarpaşadaki mek
tepte yapılmıştır. Resmimiz bu 
aene mektepten çıkan genç şi-

mendüfer memerlarımm göster

mektedir. Kendilerine muvaffa

kıyet temenni ederiz.. 

ilave edersek bünye düzeleceğine 
bozulur. 

"VAKiT,, ın h kimi 

ı= ışenlanmalar 
Mülga evkaf nezareti rnüste• 

şarı Şevki beyin kızı Kadıköyü 
lisesi İngilizce muallimi Destine 
hanımefendile Burgaz sanatoryo
mu hekimlerinden Dr. Sezai bey 
nişanlanmışlardır. 

Miralay merhum Bekir Sami 
beyin kızı Arnavutköyü luzlar 
kolleji mezunlarından Faz.ilet ha
nımefendile iktisat doktoru mu-
allim Muhlis Etem bey nişanlan· 
mıflardır. iki çifti de tebrik ve 
payidar birer saadet yuvası kur
malarını temenni ederiz. 

Adres: Istnnbul i\nknrn caddesı 
\'akıt yurdu. 

Telefon: Ya:r.ı işleri 2.4379 \'e 
2.3872 idare 2.4379-

Posta kutusu: 46 
Telgraf: htanhul \·akıt 
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Şakilere karşı kat'i 
tedbirler alınacak 
Şark vilayetlerinde bir tetkik 

seyahatı yapan Dahiliye Vekili
miz Şilkrll Kaya bey. Çimişke
zek kasabasmı pek gerilemiş bir 
halde bulmuştur. Bunun sebebi 
soru!anca kasabanın Dersim şa
kilerinin taarruzlanndan haylı 

mutizarrsr olduğu anlaşılmıştır. 
Dağlarda ya~ıyan bazı haydutlar 
bu kasabaya sık sık musallat 
olmaktadırlar. 

-4-

Caddeleri dolduran erkekler onu 
görünce şapkalarını çıkarıyorlardı 
Öğle yemeğini gemide yedik. 

Komodorun yaveri olduğu için, 
yemeklerini her zaman Kiel'in en 
iYt lokantalarından getirtebilen 
aoıtum, bana bir ~ey söylemedi a• 
ma, hissettim ki "Ü - 28., in ah
ç11ını pek beğenmemişti. Alman 
bahriye zabitleri ve bilhassa Kier 
'delCi komodorun maiyetine dGşen 
l:>ahtiyarlar midelerine pek düş
ICiın olurlardı. Domuz yağıylc pi~i 
rilnıit balık çorbası, onların zevki 
ni pelC okşıyamazdı ! .. 

Firitrih'de bu neviden imtiyaz. 
Jı bir aıaletmeaptı. Yer gibi gözü
Jniyor, fakat hiç bir şey yemiyor· 
'du. Hele iki gün evvel pi~irilmi~ 
JCasliatı bir bifteğin yarısrnı ken~ 
aisine uzattığım zaman, suratını 
öyle bir ek§itmişti ki, gayet terbi
yeli biı- asker olmasına rağmen e
mirlierim, daynnamamış basmış· 
tı Jiahkahayı .. 

Firidrih buna bir kat daha içer· 
lemi9ti. J\ma, amiral Hans fon Ma 
yer)ih'in yanındn "0 - 28 mü
rettebatından birine haka;~t edi
lebilir miydi?. Bifteğe ha kıp du· 
aaklarmı ısırmış, sonra tek gözlü
iilnü düzeltip: 

. -. Nedir bu başını"'l. gelen? -der 
gıhı· derin derin göğüs geçirmişti. 
. Maamafi dostumun keyfini ye

rıne getirmek biz:m i~in müşkül 
~lmadı. Ona bir puro uzattım ve 
IComanya çavu~unu çağirıp yük
sek sesle fU emri verdim: 

- Matyas f Ak§ama doğru, ko· 
modorluk yaveri yüzbaşı Firiclrih, 
aauz. emirberini gönderecek .. Ona 
benim içtiğim purolardan on beş 
yirmi kutu kadar vereceksin .. Dik· 
kat et .• Marknlarınn iyi bak!. Bi
Jiyoraun ya .. Bazı kuh:larda tnçlr 
bir val-iti reanıi var. 

- Anladım ku:nandan .. 
- Hem artık bana kumandnn 

deme .. Amiral Hans fon Mayer· 
lihe ba~lta tiirlü hitap etmek 15.zım 
dtr .• 

1~!~ farkında olmıyan Matya:ı 
kendısıyle alay ettiğimi zannet· 
mİ!tİ galiba ki güldü. Bir cok Ö· 
lüm tehlikelerini yanynna y;şıyon 
adamlar arasında madunluk ma· 
f'evklik pek mevzuu bahsol~"'z .. 
Bir tahtelbahir4c ya~ıynnlnr ;;.yni 
makinenin muhtelif kollaı·ımı. ben 
zerler. Biz, geçit resimlerinde fi-
yakalı kılıç selamları veren komo· 
dorluk zabitlerine bem:emeyiz .. 
"~ - 28,, ~ir harp ve ateş ailesi· 
nın hem evı, hem de mü~terek 
metfenidir. Gemimiz lıi<:ini kabu· 
ğumuzdur. Biz deniz böcekleri 
şeytan minareleri ve sad~fle; 
gibi onun içinde yaşar, onunla ha 
tar onunla çıkarız .. V c o bir kere 
batar da çıkacak kudreti kendin
de bulamazsca, hepimiz onun için 
de, denizin dibinde, her dakikası 
hır sene süren, azabı akla sığmaz 
bir ~nçekişme ile göçer gideriz. 

Bınaenaleyh Matyas beni sevi
le.n b!r.büyük kardeş, addeder; be 
nım ıçınae o viliıyetli bir akraba· 
dır. 

• PUl'o!a.r hak~md~ki vadimi ye· 
rıne ge.tırınce Fıridrıhin çatkın su 
ratı, bırdenbire tntlılaşıveı·mi~ti. 
yar~ saat.kadar, ağız dolusu ge· 
vezelık ettık. Sonra da.ima yele
ğimin cebinde ta§ıdığım düdüğü 
çıkardım: Üç defa öttürdüm. 

Bir tahtelbahir kumandanının 
düdüğü, bir zırhlı da üc borazan 
ne yaparsa onu yapar anladınız 

m .. ? .. 
Yani ben düdüğümü üç defa öt

türdüm mü "Ü - 28,, in ne kadar 
mürettebatı varaa hepsi güğerte-

nin üstüne çıkmıya mecburdur. 

Gemide bir koşuşma oldu. Az 
sonra bizim erld1n, başta Matyas 
çavuş olduğu halde yukarda top· 
lanmış bulunuyorlardı. 

Firidrih'le ben kumanda kule· 
sirvf e hclirdiğimiz zaman muavi· 
nim mülazim Grünberg sert h1r e· 
mir verdi; mürettebat selanl vazi
yeti aldılar. 

"Ü - 28,, in dar güğertesinde 
kısa bir sükun oldu. 

Bir deniz kuşu, teleskopun ho· 
rusuna konmuş, kanat çırpıyordu: 

- Arkadaşlar! -dedim- Ge· 
mi.mizin vazife olarak gördüğü iş· 
ler Kayzcr tarafından pek kıymet 
li bir vatanperverlik suretinde tef· 
ııir edilmis. . Pek basit addettiği· 
miz işler, ·anlaşılıyor ki, çok mü· 
him §eylermİ!, fakat biz farkında 
değilmi~iz. 

Matyas: 
-Yaşasın Kayzer! - diye ba .. 

ğırdı-. 

Mürettebat bir ağızdan milli 
marşımızı söylemiye ba~ladılar. 
Firidrih, hazırol vaziyetinde, put 
gibi dimdik selama clurdu. 

Mnrş biter bitmez, ben de söz· 
lerimi şöyle bitirdim: 

- Knyzer "Ü - 28,, İn kahra· 
.man ailesine takdirlerini ibzal et· 
mek istemi~. Ben amirallık rütbe
~ine yük;eltilmiı.ıim; mülazim 
Grünberg binbaşı olmuş, murette· 
batın her birine fahri gedikli rüt· 
beleri, niımnlar ve nakdi i1~rami
yeler verilecekmiş. Ayrıca Kiel 
iissiibnhrisi müzesinde hıfzcclil· 
mck üzere bir d murMsa (demir 
sdlip) nişam verilmif. Arkadaşım 
yüzbaşı Firidrih, bugün saat üçte 
kcmodorlukta yapılacak merasi
me bizi davet ediyor. Yaşasın "Ü· 
28,, in harp bayrağı! 
-Ya~asm!. .. 
Tayfalar avazları çıktığı kadar 

havkırmışlardı. 
Bilhaısa Matyas öyle kahhar 

bir nara f ırlatmı§tl ki, zannede· 

Evvlce bu şakkileri tenkil için 
hareketler yapılmış fakat kat'i 
netice alınmamıştı. Dahiliye Ve
kili burada bütün kazaları dola· 
şacak ve köylülerle konuşarak 
alınacak kat'ı ve esaslı tedbirleri 
tespit edecektir. 

Bu bahis etrafında. Dahiliye 
Vekilimize refakat eden Siirt 
mebusu Mahmut Bey gönderdiıi 
bir telgrofta şu satırları yazıyor: 

Dersim havalisindeki halk es
kisi gibi bOyük tecavüzlere, kı
tallere maruz kalmıyor. Fakat 
hayvanlarının, mallarının. yolcu
larının Dersimin eşlciyası tara
fından soyulması sık sık vaki 
oluyor. Bundan batka eşkiya 
tarafından öldUrülen Tilrk va· 

·tandaşları da az deiildir. 
Bütün t:u vaziyet civar halkı

nın heyecane. endişeye düşmele
rine sebep olmaktadsr. Malını ve 
canını emniyette görmiyen halk 
imkAn bulunca memleketini hıra· 
kıyor. vatanın ba~ka aksamında 
yerleşmeyi dü~ünüyor. Bu yüzden 
Çimişkezekte münevver denilen 
bir gençlik kalmamıştır. Kasaba
nın umumi seviyesine bakılınca 
bu cihet kolaylıkla anlaşabyor. 

Şüphe yok ki dahiliye vekili· 
nin bu havalideki halk ile dog
rudan doğruya teması. Dersimin 
asi dağlartnda sığmarak civarın
daki halis Türk unsurunu tehdit 
eden tehlikeleri götmes, en niha· 
yet bütün bu hadiselerin iktısadi, 
ruhi \'C mahaJlt amillerini bizzat 
tetkika imkin bulmam ço~< faydalı 
olduğu gibi, böyle bir tetkik 
derhal alınan tedbirlerden başka 
ilerde alınması icap edecek 
daha esaslı tedbirler için de za
ruri olmuştur ,, 

rim uylm merakhsı komodor, an·-;::============::-
c.alc o zaman ya•a~mdan çıkabil· 1 San'at aleminde 1 
mişti, ve hiç §iiphesiz asgari ya· -----~--~--
rım saat tn l;üfretmiş olacaktı. Fa- Yunan grubu Atinaya 
kat ne olursa olsun "Ü - 28,, li· dö fi 
lerin bugün neşeleri vardı, ve se• n yor 
vinmiye onlar lmdar hak kazan• Bir aydanberi ıebrimizde tem-
mış olan bir baska adam buluna· siller veren Yunan tiyatro trupu 
bilir miydi?. ~ birkaç güne kadar Atinaya dö· 

·Muzaffer oluncıya kz.dnr aslan· necektir. 
lar gibi çnlı!mışJıudı ve muhaİ<· H M il El · 
kalt ki gördükleri takdjr ynptıkia· eyet evvelki gece e · enı 
rı eserin yanındt\ pd; kii;ük kah· Papadakisin ıerefine La dam 
yordu. O kamelya piyesini temsil et

• • * 
MERASiM 

Saat üçte, ben ve muavinim. bü 
yük üniformalarımızla kahraman· 
larımızın ba~mdn yola düziilnıüş 
bulunuyorduk. Matvas. rnülazim 
Grünberg'in iki adJ~ cerisincle ve 
dört süngülü neferin arnsmda yü
rüyor; caddelerin iki tnrnfını clol· 
duran erkekler onu görünce şap· 
ka.larını çıl::arıyorlat ve 1;.ıdınlar 
çiçek atıyorlardı. 

Çünkü Matya.1 ''Ü - 28,, in 
bayrağını t şıyordı,. 

O bnyrnk ti, tarihte ilk defa o· 
laı-ak muransa d mir salip ile tal· 
tif ve t kdir ediliyordu. 

Böyle bir n;~nm bizden evvel a· 
lan olmamıştı. 

Bizden sonra da kim~eye verH· 
medi. 

Anlaşılan biz Almanya tarihi
n\n geçmişte \1c '?elecekte bir ben· 
zeri ola.mıyan kahramanlardan· 
dık! 

(Bitmedi) 

miştir . 
Meli. Papadakiı san•at kabili

yetini göstermesi için bilhassa 
mUsait olan bu piyeste çok mu
vaffak olmuş, alkıılanmıı ve ken• 
disine birçok buket verilmiştir. 

Temsilde vali Muhittin B. de bu
lunmuştur. 

Bulgar operet heyeti hu 
aabllh geliyor 

Bulgar operet kooperatif tiyat· 
rosu san'atkirları bir ka~ temsil 
vermek üzere bugünkü konvon
siyoneJle sofyadan şehrimize ge• 
lecelderdir. 

Misafirler, istasyonda Darül
bedayi san'akarları tarafından 
karşılanacaklardır. 

Darülbedayi tarafından çar
şanba günü saat altıda DarOlbe
dayi salonlarında Bulgar operet 
san'atkirları şerefine bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Eğer M. Venizelos 
istemiş olsaydı .. 

Yunanistanc/a şahsi bir diktatörLIJ.k 
tesis edebilirdi! Bu muhakkak ! 
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Bundan evvel kayıt ve işaret bat programının devamında~·~te' 
ettiğim, mÜ§ahedntımın bir kö~e· ret olacaktır. Venizeloa Jl1'1 
sinde İsmet Paşanın Atinaya mu· hiplerine karıı: ·rıi~· 
vasaleti csnanında oradaki başlıca -Evvelki intihaabtta Sela 11t,• 
Ermeni komitecilerinin fevkalade le ilan ettiğim programdan t\I 1,. 
bir idari tedbir olarak Yunan hü- rı tahakkuk ettirelim; şunları 0,r 
kumetince tevkif edildiklerini, pıyorum; şunlı:ı.rı da bundan • 
mevkufiyetin yirmi dört saatten ra yapacağım.,, 
fazla devam etmesi kanun&u:r. ol· Diyecektir. ..,,. 
duğu ileriye sürülerek yt'.pılan §i· Hakikati lınldc Atina vt. ''ı;~ 
hô.yetlere karşı da bizztl t Ven ize· rında yapıle.eak k11a bir .ce.;e r)' 
losun: geçen üç. dört aenedenberı i~ 

- Yunanistanda üc; gi.ln i~:in nistanda. pek çok itler ye.~1 Jo' 
adliye yoktur!,, olduğunu gösteriyor. VeıuS~ 

Şeklinde bir cevap verdiğini la beraber siyaı.i arkaadşl,.r 1,~ 
kaydetmittim. Yunan Ba.şvekili· ltısa bir zaman içinde yaptı\,.,. 
nin bu sözü yalnız lıımet Patanın bu işler gelecek intihabatta .. ;,_ 
şahsi masuniyetini kmin etmek nan milletinin kendilerin! ıt~i~ 
için Yunan hükUmetinin memleket reyi vermesini hiç füpheıız ~ ~ 
kanunları fevkine çıkacak deı·ece· edecektir. Bunun için Verııt ~i· 
de diltkat ve itina ettiğini göster· sun ve onunla birlcşmi~ o12lf!j 
mckle kalmıyor. Avni zamanda ğer fırka reioleı·inin gelecek ıJf 
Mösyö Venizelosun Yunan\shtnda habat neticesinde kazi'lnaca·~ 
haiz olduğu nüfuzun yiiksek de- mcb'uslukla.nn iki yüzden İiJif 
recesine de delalet ediyor. olınıyacağı muhakkak sayıl• Uf , 

Hakikaten bugün Yunanistan· Atinada bulunduğumuz st1 ,d' 
da Venizelosun fevkinde siyasi det zarfında vaki olan müt•~.,ı: 
bir kuvvet ve şahsiyet yoktur. Si- bmızdan aldığımız intiba fU. /. 
yasi fırka ihtilafları an'anevi bir Eier Mösyö Venizeloı iıteJ!l''dit 
mahiyet alan bu memlekette Av· saydı Yunanistanda şahsi bır .. ~ 
rupadan ikinci defa olarak Atina· tatörlük tesis edebilirdi. JJugtif 
ya gelerek it batına geçmesi ve muhaliflerinden çoğunu fa~ ff' 
son intihabat neticesinde Yunan sahasından m:alda~trrabilirdd· lf. 
Meclisi Mebusanmı tetkil eden kat Yunan Ba~vekili b~ t~rz ~i~ 
iki yüz elli meb•usluktan yüz dok· idareye taraftar değıldır. r~" 
san dokuzunu kendi tarafına cel· meselelerin idaJ"eainde muhP.~· 
bedehilmeıi Venizeloıun ııahsi rine söz vererek serbestçe rO ~e' 
kuvvet ve kudretine, ayni zaman· kata edilmeıini iltizam ettı'f tl'' 
da ıiyasi meharctine kafi hir de- dir. Yunanistanda bulunan .. ~ 
lildir. reislerinden kondiıiyle teırı1"\1eı• 

Vakıa VenizeJosun iktidar mev· sai edebileccgi kuvvetli 1a\\' ~,t 
kiinde bulunmnr;ından halk ara· }erden istifade eylemektedir· ~' 
sında şikayet edenler yok değil- ta bugün kendisine muhalif (\1 ~i 
dir. Fakat ondan hu suretle şika- yette olan siyasi ıahıiyetlerd~ tıil' 
yet edenlere neden dolayı Venize· le istifade imkanlarım t>\J !, Jı' 
losu iıstemcdiklcri soruluncn. ekse· mektedir. Bu .muvl'.ffaktyet •"'f'' 
riyetle alınan cevap şundan iba· yok ki bir devlet adamı için t• 
rettir: nı takdir bir ınazhariyettir.L.ııl 

- Artık VenİzP.lostan bılttık. u· ..AlefalHd ~ 
sandık; bi~z da ha§kaları i§ ba-

1 
/ıj 

tına gelsin!., ' Kısa Haberler __.) 
1 

Maamafi Venizelosun Atimı.ya Aldat verflllyen doktorıet f 
son gelişinden sonra yapılan inti- Etlbba muhadcnet cemi;·eti, ıidatıııt '10ı ha.batın hiikmü bitmek üzeredir. mtyen dokuz aza~ını Haysiyet di"•11 ~· 
Önümüzdeki Mart içinde Yunan b ·· ·· t0P 

ı b 
vermi~tir. Divan per~em e gunu (! 

meclisi ayam için kı~mi inti la at narak bu do ıaorlar hıkkında kart 
yapılacaktır. Bu intihapta Yunan 

ı . . . .. b" . d .. . vcrcccktlr. . J 
ayan mec ısınan uçte ın egışc· Fevzipaşa hattı - Bir h•t"' 
cektir. Gene öniimüzdeki Ağus· göre revıipaşa. Diyanbekir hattı El~ 
tosta YunZ\n Mecliıi Meb'usam İn· f ı ~~ den ğeçmiyerek E Azize otuz; ki o 1 
tihabatı olacaktır. Fakat Yul"!a· me!afede "Raskıl., \e "Gölçek,, arası 
nistanda intihabat günü gelnıe:r.· bir kavi~ çizerek Erganiye gidec~ 
den en aşağı iiç, clört ay fıvvel in· -------..;._-~--
tihap hazırlıkları ba~lar. Meh'cs- Darülbedayi Temsidetl ,&\ 
)ar dairei intihabiyelerine dağılır· Bugün akşam BELrallV 
lar. İntihabat mücndelesine giri· t 21 30 d (STAHBUL LI' 

şirler. Onun için bugünkti Yunan saa ' a ~~~~ ~~ 
Meclisi Meb'usanmm Nisan \'C Mu~~dde~ H 1 n u 
::~~t~:~;:;.a i~~~ ~:~!~a~:~ AU~~c~a ~ 
nan Başvekili Veniz:elos da önü· 3 perde 
miizdeki ilkbahardan itibnn~n ye· 
ni meclisin intihabatı i~lerile meş· 
gul olacaktır. 

Acaba Vcnizelos bu defaki in· 
tihabalta da geçen defa olduğu 
gibi muvaffak olnc:ak mıdrr?. Fır· 
kası için Yunan mecfüinde kuv
vetli bir ekseriyet alacak mıdır? 
Yeni intiha batta na,ıl bir prog· 
ram ile ortnyC\ çıkacaktır? 

Venizelos gelecek sene intiha· 
batı için y~ni bir program dü;ün· 
müyor. Önümü<:deki intihabatta 
pro$?ramı üc ıene evvelki intiha· 

Yazan: 
S. Maugham 

1il1 

11111111 
Tercüme eden: 
A. Gazenfer 

Talebe gecesi ır 
lstanbul cihetine tramvay t• 

sis edilmiştir. 
Yanar Dağ? 

1
,, 

DarUlbedey1 Tiyatro .,,ete 
mUdUrlU!)Unden: ıd' 

ikinci tcsrin pazartesi . günündct1 ~ 
b1ren tedri~ata b~slana~ : 

~------ Sinema aleminin 
Otuz senedenberi kaydetmediği en büyük hadise 

lstanbul Sokakları 
.. ;Jı 

Tamamen Türkçe konuıan, Türkçe şarkılı, Türk musikı•1 
.,. 

kismen Arapça. Rumca. Frans1zca sözlü Türk aan'atkArlafl
111 

Türk sermayedarlarının vücude getirdiği bir şaheserdir. • 
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~ c zeİıin def. esi ( iık hatta.ve · rde 
umıı:"ııE;k;k·;;;;;~;;:ı~lllF;lk;tanu: ;d:~m~ii kahraman olan biziz ! 

den emsalsiz .. O boy o pos .. O kaş o 
göz .. O memeler.. .3illih bir içim su .. 

r Yazı ve resimlerin tellf hakkı mahfuzdur J 
Nerede bulayım a paşam? Adam ' mı yaratayım? 

~&Ydar) yazılıymı§ ... Üçüncü bö
luk (Bu herif Hazreti Aliye küf
~er~ yor) diye tutturmuş... Saatçi 

e Yal<a paça zindanı boylamı~ .. 
- Çol<tanberi mi yntıyor? 
- Geçen şevvalde değil daha 

'~."elki ıencn:n §evvalinde gel -
lılıt. Demek ki iki seneye yalda
fl}'or .. 

- Ali., onu da kaydet .. Başka? 
k ·- iki tane çingene var.. Bir 
ıırı bir koca ... 

- Bunlar Ayvar.sarayda ehe-ı 
tiimeci, hindiba satarlarmış. Her 

•abah, gün doğmadan sokak sokak 
dolasır bağırdıklnrı icin mnhalle
li tikayet etmiş.. Bfr sabo.lı da 
tam karakolun önünde avaz ava.: 
bağırıp ağayı tatlı uykuııundan 
etmişler.. O da ramazı-.n keyfile 
ltollarmı bağlatıp bize göndermiş. 
._, - Çok oluyor mu? -

- Eh, bir sene kadar .. 
- Ala yaz onları da .. Ba~ka? 

L - Başka .. Baıtka .. İki tane ya
qı.ıd· ~1 

ı og anı var ... 
- Yahudi mi dedin? 
...._Evet paşa hazretleri .. 

J._ ._ Ne münasebetle gelmi1 bun-
ı-•• 

._ - Defterde sarahat yok.. İki 
~ C\'\rel bir akşam üzerİJjdi.. Bos

tıcı batı bizzat getirdiydi .. 
-Acaip ... 

b - Galiba medi ulya (il-) 
'~retleri emir buyurmuşlar .. 

itt - Geç öyleyse .. Mademki bu 
~ \ lnehdi ulya hazretler var •. 
li u •kkak bu iş bir para işidir. 
b\l'~. keranın da parmağı olmalı 
lerj

1t!1 içinde .. Gel sen şu yahudi-
ır kenara bırak.. Başka? -~ y fi.e~s0i b~ kadar mı? Kosko

l'tıi edıkule' de epi topu beş kişi 
\'ar? 

ı,.,:-Y ~~ılıyorsunuz Paşa Hazret
Re:i: Evvelkilerle beraber onu 

:r ı .. 

tini; ~nu geçti mi dedin? On ki
taht afı nıı olur. Koskoca payi
te ed:b. ~i!i ile bir hafta nasıl ida
cla11 • • 1 lırını ben? Yalnız Alme;'· 
l'aıı~~ç111 beı kişi lazım. . Ya Be-
0,kiid Ya Tersane? Ayvansaray, 
ha öt j1'1 Galata? Buralal'a ve da
reeeı?z~rH berilere kimleri gönde-

- S. · . e.n:ı hana bak. . 
_ ı)~1 dinliyorum paşam .. 
~sözüme .. Eğer 

cali bt '1' alide sultanı hill funt-t ri
oy e tanırlardı .. 
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benzerlerse külahları değiştiririz - Ala .. işimiz iş desene. • 

haa. • Y edikule ağası Koçhisarlı Re-
- Aman pafam. • cep, lstanbul suba§ısı Dervi~ paşa-
- Hiç amanı zamanı yok.· Sen yı ziyarete gelmi~ti. Ziyaret husu-

geçen haftakileri hana yutturdum ai bir mahiyeti haiz değildi. Bu iki 
mu zannediyorıun. · adam, vazifeleri icabı, haftada bir 

-· Kerem buyurun paşa hazret gün, yanyana gelirler, karşı kar· 
leri ama geçen haftakilere hiç söy şıya geçip öldürülecek adanı se· 
1enecek söz yoktu doğrusu. • çerlerdi. 

- Sus. • İstanbul 5ubaşıs1 her hafta as-
- Billahi hepsini ayrı ayrı, gari on beş adnın katletmek mec· 

kendi elimle seçmiştim: Hele Be- buriyetinde idi. Payitaht ı1sayişi
yazıda gidende bir boy pos val'dı.. nin selametini İmparatorluğun ilc
Bucüne kadar Yedikulede böyle- ri gelenleri halka gözdağı ver.mek
sini gören olmamıştır. te buluyorlardı. Bunun için her 

- Susss ! Artık cok olm1ya. baş cuma günü, Y cdikuleden on beş 
ladın.. Biraz haddini bil. . Ayol kişi cıkarıhyor, Beyazıt gibi, At· 
sen bi2i bu İşten hic anlamaz mı meydanı gibi. şehrin işlek ve ka
samyorsun? Beyazıttakinin bir gc la balık meydanlarında herkesin 
zü kördü .. Yuttuk sanma.. gözü önünde parça parça edilivor-

- İnsaf edin paşam .• Mübalô.- lal'dı. 
ğa ediyorsunuz vallahi .. Biraz şeb Bittabi halk bu vah~et karşısm-
la bakıyordu •. O kadar. · da tedehhüş ediyor, başının k.:>rku 

- Haydi o şehla bakıyordu. Di sundan herkes :;inecek bir köşe a
yelim ki kör değildi. Ya Ayvan- rıyor, ve bu zulmü kalkan gibi k\11 
saraydakine ne buyurulul'~ Elin Innan saray, bir hafta daha, mil
topalım ne diye başımıza musa!- lelin ensesinde rahat rahat boza 
1at ettin?. pi~iriyordu. 

Bu bir hakikattı galiba ki karşı· Mamafi payitahtta asayiş deni-
-dan cevap çıkmadı. len şevden de eser bulunmuyor-

- Neye sustun? Dur bakalım, du .. Namuslu henışerileri sindi-
dahası var .. Ya Atmeydanmn gön ren tethiş, eşirranın bilakis gayre
derdiğin?. Herifin ağzı kt,lağına tini arttırıyor; hafta geçmiyordu 
kadar yırtıktı. Bu da mı mübnla- ki bir, beş, on yer soyulmasm .. 
ga? Kendi halinde bir tüccar şehrin 

- Elbette mübalağa paşam. · göbeğinden kaldırılıp kimbilir n? 
Ağzının kenarı şöyle bir pal'ca çi- relere götürülüyor, faraza kcsko
zilmişti. Hem o eski bir şey değil- ca bir konak içindekilerle tutu~tu
di ki. . Kapıdan çıkarken ayağı rulup yakılıyordu da, böyle lmt
bir yere çarpmıştı i bir yere tutu- merli bir cinayetin faillerine dev• 
namadı, düştü. Düşünce ağzının Jet hiç bir şey yapa.mıyordu. 
kenarı bir parça sıyrılmış olacak.. y akahyamıyordu ki yapsın !. 

- Uydur bakalım. • ş h 
- Hem farzedin ki ağzı yırtık- Dedikti ya. · e rin göbeğinden 

tı; bundan ne çıkar paşam. . Kız- adam lmldırılıyor ve bu adamın 
ailesinden re.smen fidyei necat aJarımızı verecek değiliz ki. . Bu 

kadar kusur müftünün torununda ramyor, e§şek yükleriyle glimüş
bile vardır.. ler ve altınlar mukabilinde hay.itı 

_ K. fi, kafi .. Anlaşıldı. Bu- kurtulan adam, işkence çarhma 
s:t"Ün sana çene yetiştiremiyece- vurulsa bile; 
ğim .. Bari bu seferkilerin eli aya- - Beni filan kaldırdı, filan ye· 
~ı biraz düzgün olsa .. Şu çingene· re götiirdü .. demiyordu. 
ler nasıl.. Diyemiyordu; tabii canının kor 

- El·kek zararsız. . Fakat ka- hususunda söyliyemiyordu: Ve bti
dın cidden emsalsiz. . O boy o tabi her cinayet ':e haydutluk, es· 
nos .. O lmş, o göz .. O memeler.. rarıyle beraber nısyana karışıyor, 
Billah bir içim su. . çalan çaldığıylc, kaptıran kaptır-

- Ya saatçi?.. dığıyle ltalıyordu. 
- İri yapılı. . Adeta dev gibi Halkın kubbe altına zerre ka 

bir adam .. Nah böyle, papuç ka· dar itimadı kalmamıştı. Hatta <ı 
dar kocaman elleri var •• Avakla- kadaı· kulrnamı .. tı ki, bu sabah, be 
rı da ona göre. • bu ıeferkiler de geçen haf takilere 

~~~~~~-~~~~~~ 

Çanakkale, yabancılara şerefinden bir zer
resini israf edeıniseceği111iz bir tarihtir 

Atı,ıerlnl her tarafta gördUğUmUz filmin bir sahn ..... 
Oır, dört gündür s-!:~ !.:ar - gifü: Jmm c!ök;iJnıesine aebep ol • 

da, Üzerlerinde Türk C-) ;ağı bu - duğunu gö~terir. 
lune.n ilanlar görüyoruz. Bu ilan- Bununla beraber filmin aonua
lar .(Çanakkale) isimli bir filmin da, !ngiltereyi ve İngiliz milli iz~ 
ilanıdır. ı Zf"tİ nefgini yük4'~lten bir mezat. 

Çanakkale filmi denince, ak- taşr, bir kitabe vardır ki filimıı 
hmızıı ilk gelen §ey, geçen sene batlı başına bu kitabe için yapıl• 
lnı:ilterecle gösterilmıı, ve serlav- mış demektir. 
hast (Tell England) yani (lngil - Bu kitabe, gene bir zabitinme
tere}0e söyle!) demek olan filim zarına dikilmişti.-. İngilizler Ça• 
geldi. Bu filim (lord Askit) in nakkaleyi tahliye ettikten ıonra; 
oğ!u .Antoni Askit laraf ından ya- onlat tarafından tnhliye edilen 
pılm'Ş bir filimdir. Mevzuu da, hatları Türk aslterleri İ!aal edi· 
lnnilterenin, Çan;:-kkalcy~ olan yorlar. Türk askerlerinin bqın • 
beyhude hücumunun ne kadar ln- da kahraman vaziyette bulunan 
deıteiiin baııldığım haber alan su ada!11 ~ir .~ima~ zabitidir. Kita• 
başı, erkenden işe ba!lamış, mese- benın ustundekı şu satırları o o • 
leyi tahkik etmek istemişti. Fakat kur: 
hiç bir netice alamamıştı. "Ey im abicfrnin öııünd,•n geçenler, 

İtin garibi yüzlerce keselik mal Jngiltercyc süııleyiniz ki biz onun için 
ları kaybolanlar, yemin hiJlah öldük l't' burada lıuzur içinde 11aşıgo-
edip ağlanııtlar: ruz.,, 

- Hayır pafam ! -demişlt.r- Antoni Aıkit bu kitabeJle ilci 
di- Herfeyimiz yerli yerinde du- şey kastetmiştir: 
ruyor, on paramız bile çalınma- 1 -· Ispartalıların mqhur ve 
mı§. . tarihi vatanperverliğine bir tel• 

Bu terait içinde ne yapıla bifü·- mih, 
di? Su batı bu işin bir tek çaresini 2 - lngilterenin en genç fairi 
bulmuftU; zaten vazifesi de he- addedilen ve Canakkalede aı • 
men hemen buna inhisar ediyor- müş olan Rupert Brook'un feda• 
du: karlığmı hatırlatmak !.uretile, in• 

Kesmek .• Asmak!. • gilizlerin, lüzumsuz da olaa va .. 
Ve durmuyor, dinlenmiyor, kl:- tan uğrunda ölümü kabul edecek• 

ıip asıyordu. lerini gfütermek .. 
Dervit pa§a için bu vazife tıpa- FH ;mele Jngilizlerin Çanakka • 

tıp biçilmit bir kaftandı. Hayır iş leye asker ihracı , Türk hatlarına 
lemeyi seven bir adam fukaraya hücumları, işgalleri, harp sah• 
ekmek dağıtmaktan nasıl bir zevk neleri ve pek tabii mevzii muvaf • 
duyarsa, işte şurada, şu sedirin üs fakıye!lcri, yarını adayı tahliye 
tünde bağdaş kurmuş oturan b ı t"dişleri gösterilmektedir. 
kırçıl sakallı, gaga burunlu adam Beyoğlunun iki ainema&ı• 
da, kestiği astığı İnsanları k~şe nın gösterece~i fil" nı, işle ötesi be
baslarında teşhir ettiği zaman hp risi çıkaı·tılıp, y<!rİnc, Türk u • 
kı Öyle bir zevk duyardı. Doğru- kerlerinin hat'p veya manevralan 
sunu isterseniz başka bir işi de esnasında altn "ı•l'3 bazı parç.aları 
yoktu. Yahut vardı da hiç birine ckle...111ek surelilc yapılan bu ingi• 
kulak asmıyordu. O vazife·,ini·n liz filmidir. İngiliz kahramanlılını 
yalnız bu losmıyle uğraşıyordu. tesbit eden bu eser, kırmızı TiirlC 

inceden inceye düşünmüş, ada- bnyraJdarınm ~füicdigi il&nlarla 
m~kıllı bir program yapmış•ı. Her s~kiz on rnal~a·: vuruşu ve bir par• 
perşembe günü öğleden somn Y ~ ça yamayla millileştirilmit bulu· 
dikule ağasını karşısına alıyor; sa- nuyor. Bu filmi, gelecek aeneye 
atlerce haşhaşa "·er!p defterleri saklayıp da Çanakkaleyi ziyarete 
karıştırıyor, ertesi sabah cellada gideceğimiz tarihte gösterselerdi 
teslim edilecek znvallıları, adeta her hdde daha iyi olurdu. Bu SU• 

yarış atı ıeçer gibi seçiyordu. ı·c.~le şehitlerimizin ruhlarım ıa• 
Hani Y edikule ağası da ımel'u- cletnıiş olurduk de~il mi! 

nun biriydi ama,-insaf edelim- Onun için ciddi konuşalım. 
pa~ayı valf.sının yımmda o, zem- Biz, kahunn.nlık!arımı7.la bur· 
zemle yıkanmıs. oirüpak bir insan rıumuzun dibinde alay ettireme
oğlu insandı. Hiç olmazsa bu i~i ··~-. C:ünkü hiz tJek iyi biliriz ki 
na, onu bete indirmiye çalışıyor lngilizlere karşı kazandığımız za• 
karalamadan yapıyor, on bc.~i o· I ..:r Türk sün :t•ı..ünim ve l ıirk :.ı:e
vc nihayet paşa gibi ince eleyip Vilo:mın eserid; ~. 
sık dokumuyordu. C:anakkaleci<- muvaffak a,lan bi· 

Hazret, bir kere on beştc:n san- ZİL~ Erkam h:ı.rhiycde üç dört kü· 
tim inmiyordu. Hoş .. Payitnhtrn lüstÜi Alman zabiti bulunm~. 
S?'Özünü doyurmak için bunu da k'i r .,J,at ilk ha\ı:: ve siper, )'alnız 
fi görmüyordu ya.. Her ne halse. hizLm kahra.Manlığmıızın ıahn~İ· 
Mademki eline ancnk bu kadar eti:-. Çanak!:al~: yabancılara il· 
geçirebiliyordu, fazlasını iıttenıı- yernut şerefinden bir o:erresini fe
yor, aza ltanaat e:liyord-.ı. Falmt da edemiyeceüimiz bir tarihtir. 
on beşten bir tane eksik olmasın.ı ~imdi so"~ıvoruz: füı 1&1Ui2 
da bir saniye tahammül edemiyor < mperyaliznıınir. s'lhtf' kahra• 
du. Hem on beş tane adam seç:- nı.mlığrm göst··ıen filim aaneör e
yordu, hem de kör, topal i:•lt.rni- dilrni1 micliı·? Edildiyse ııuıJ e
yordu. Sake.t adamlara tatbi•< edi .ıihr-iş ve gös.:~ ilmcsine nuıl mü• 
len cezaların faydasma kani de- saade olunmuştur? 
{!ildi. Acaba bizde son ör 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~™~~~~~ 

f;;ı;·i~ndaki Rum Manastırının 
Esrarı Budur!. Hanımlar nasıl 

güzelleşebilirsiniz? • • • 
Etinizin 

-:z-

elastik taze 'balık gibi 
V yunanistan'ın içtimai V •d • 
ı azan: muavenet nazın M. ı OSUnl IS 
Trabzonlular onları müslüman diye tanırlardı. Fakat onlar halis 
muhlis Puntoslu ve I-lristiyandılar. Gündüzleri canıiye gidip sahte 
namaz kılarlar, dostluk ettikleri Türklerden öÇJr:enmek istedikleri 
şeyleri ö(Jrendikten sonra, gizli, sapa yollardan M anastzra ulaşırlar 
ve camiye girdikleri için aldıkları günah1, sabaha kadar bıı tasvirin 

olmasını isterseniz.o 
Güzel giyinmiş bir kadının beli ile 

farkedilmiyecek kadardır. 
Vücutlarımızı güzelleştirmek bahs\

ne giriyoruz. 
Hanımfendiler? Burada sizlerden 

biraz sabır ve biraz da hüsnü niyet is· 
tiyoruz. 

kalçası 

karşısında tövbe ve istiğfar ederek geçirirlerc!!: _ _ 
,_, ,_, ~ _,_, ~ .-. ~ ~-. - ~~-.-. ,_ __ ... ,,_, ,_awwws_awwws -

Yücut güzelleştiren hakikatte bir 
çok mütehassısların yaptıkları gibi ya. 
pılamıyacak ,.e yahut yapılması ~ok 
güç spor hareketlerini tavsiyt? ederek 
canınızı sıkacak değiliz. Yücuclunuzu 

Evvell bunu okuyunuz! 
[ 13 Teşrinisani cuma günü çıkan 

nüshamızda, Ambrozoz efendi namında 
bir Rom papazının Tırabzanda b:ızı 
hafriyat \'lptığını ve hafriyat neticesinde 
meydana çıkan çok kıymetli bir kilise 
eserinin Yunanistan& nakledildiğini yız· 

• mışnk. HükOmetimiz tarafından Yunan 
milletine karşı gösterilen bu çok kıy· 
metli cemtle Atina'da ve Yunan efk~n 
umuıniyesinde layik olduğu ehemmiyetle 
karşılanmışnr. Son gelen Atina gazeteleri 
bu mevzu etrafında verilen tafsil4tlarlı 
doludur. Bu meyanda, esasen darülfünu
numozda tahsilini ikm8.l etmiş Puntoslu 
bir sabık vatandaş olan Yunan içtimat 
muavenet nazın l\L Yosunidis'in tarihi 
bir makalesiyle, hafriyatı idare eden ra· 
bip Ambrozoz tfendininllmerakla oku
nacak bir sergüzeştine tesadüf ettik. iki· 
sini de neşrediyoruz.] 

Rahip Ambrozos efendi mukaddes tasviri saklamak için gece 
yar1sı bir maGaraya gitmişti. [Yazısı yannki nüshamızda] 

bugünün telflkkisine uydurmak, şekli
nizi yeni elbiselerin hatlarına uydur • 

mak üzere sizden istiyeceğim hareket.
ler esasen hayatınızda mevcut olan 
şeyJerdir. 

Tabii hayatınızda mevcut ohm ha • 
reketlere dikkatinizi celbetmek istiyo • 
rum. 

Dansetmez misiniz? .• 
Çarşıya gidip öteberi satın almaz 

mısınız? •. 
işte o zamanlannızdan vücudunuz 

için azami derecede istifade etmenizi 
hatırlatacağım. 

1am bin beş yüz sene '~9öiiiil.,...-_ .. ..,-~~~ etmişlerdi. Bu tasvir şimdi ara
mızdadır; ibadet ve ziyarete 
amadedir. Düne kadar puntos
lular Yunaniatana hicret etmiş, 

fakat puntos '\'unanistana gel
memişti. Artık puntos ta Yuna· 

Eğer yemeklere düşkünı::eniz, biraz 
da o tarafta fedakarlık istiyeceğim. 

Ama çok az, hissetmiyeceğiniz katlar 
küçük bir fedakarlık ... 

Aç kalmak suretile veya ilaçlar a • 
tarak zayıflamanın cildinizi ne kadar 
harap edeceğini, yüzünüzü ne kadar 
ihtiyarlatacağım bir bilseniz;.. O:ıun 

kin cildin gençliğini muhafaza etmek 

evvel 
Yunan muaveneti içtimaiye 
nanlYI. Yasunldl• diyor ki: 
.Sumela Manastirı, Puntostaki 

rum Manastırlarınan en eskisi ve 
muhteremi idi. Bu manastır,(Pe· 

~iıtera)ve Vaselon manastırlanndaq 
daha mühim ve efsaneleri ile 
hurafeleri daha çok zengin ve 
müessirdi. 

Ben bu manastırı çok iyi 
bilirim. Yüksek kayalara arka
ıanı Yerdiği için, uzaktan bakı· 
lınca göze pek heybetli görünürdü. 
orası Puntoıluların tavaf ettikleri 
bir yerdi. Bir nevi Kudüs gibi 
bir ıeydi. Hıriıtiyan dininin 
azizlerinden olan Senjan Ye Sen 
jorj, yalçın dağlar arasında kain 
olan bu manaatınn en kıymetli 
hazinesi olan bu tasvirin r muha
fızlen idiler; onu bekleye bekle· 
ye ermişlerdi. Komnenos aile· 
ıine mensup Bizans impera· 
torları va dağlarda dolaşan atlı
lar bu manasbrı ıık sık ziyaret 
ederler, kıymetlerine paha biçiı
lemez hediyeler takdim ederlerdi. 

Esaret zamanlannda, bu üç 
manastır, Puntos impratorluğu
nun yaralanmıı tek kartal başlı 
impratoruna ilticagah ve teda
vibane olmuf, ve eski Romadakl 
ölü mahzenleri nasıl hıristiyanla
nn beşiği olmuı ise, bu manas· 
br da o civardaki Yunanlılık 
mefküresinin beşiği olmuştur. 

Pootosdaki hristiyan cesare· 
tini, Osmanlı idaresi zamanında 
en yliksek şan ve şeref derece
sine isal eden ve gündüzleri 
müslüman, geceleri hristiyan olan 
Stavriotlar, Klastiler, Dipistiler 
bu manastırlara gizlice gelerek 

yaftiz oluyor, günah çıkartıyorlar 
ve asırlarca müddet orada evle
niyorlardı. 

Sumeli manastırı, puntosun 
[Küdüsüşerifi] ad ve telakki edi
liyordu. Çifokü en zengin haıi
ne ye malikti. Keşiş Sofroniosla 

~şartile ,·ücudunuza son sene modala· 
rının zarif ve dal gibi şeklini n•r r.ce-

nistana gelmiştir diyebiliriz. ği~lmdi güzel vücutlu kadın, yeni mo-
Cünkü mukaddes tarihi tasvir deli eri iyi giyebilecek gibi ''Ücu iu o-

burada bulunuyor. lan kadındır. . . · ~ 
Stavrosioti manastırlan ara- Bugünün muhtelif modellerıne dık· Vücudunu modaya muvafık şekle koyı:tı• 

sında, Sumela masbrı gibi, sarp kat ederseniz ' bel ve kalçalann çok istiyen bir kadı:ıın itina ile tartılıt'. 
ve yüksek dağlar arasında kain farklı olmadığını görür~?n~7Hır Tl~tta Terliyerek ittc('hnek, cildin içinde~ 
bir manastır arayalım. Büou Su- belile kalçasının farkı ıç e 1 0 mı· zehirleri defederek zayıflamak deıue 

, yan kadınlar daha makbuldür, diyece- tir. o zehirler ki, ihtiyarlığın baştı'. meli manastırı diye tesmiye ede- ş 
)1 b ğirn. ca amilleridir. Yüzümüzdeki holluk 

Mukaddes ve mucizen tasvirin 
Yunan gazetelerinde : çıkan 

son resmi 

ve Barnalasın bundan tam bin 
beşyüz sene eYvel Atinadan ge
tirdikleri kıymetli tasvir, mucize· 
lerini burada gösteriyor, ve her 
gün biraz daha şöhret buluyor
du. Civardaki Türkler bile bu 

lim. Bu suretle üçyüz e İ in Güzel giyinmiş bir kadını arkasın- delelerimizin ü~tünde derimiz!n ge\'Şt' 
Pontosluya bir kalp tesellisi ver- dan gördüğünüz vakit belinden kal~a- mesi forliyemeden zayıfladığımız "'' 
miş olacağız. sın:" doğr~ ~.n~.n hattın düze yakın ol- kit olur. 

1 Artık onlar, eskisi gibi çok dugunu goruruz. . Terlemek için de fazla dans et~t», 
bildikleri tıyinlerine devam ede- Eskiden kalça ne kaadr taş.l:ın, hcl ta\'siye etmek yanlış olmaz kanaatıl1 
bileceklerdir. Artık onlara eski ne kadar kopacak gibi ince olursa ka- deyim. •. 

1 dm o derece makbu] addolunurdu. Bu !='izleri birdenbire spor hareke••~ heyecanlarını duymak imkanını d 
gün şu tarif ettiğim şekilde ortasın an sürüklemek güçtür. vermiş olacağız· boğulmuş balon gibi olan kadınlar ta- Şimdi, her yerde dans edildiği iÇ~ 

Bizim Puntosta yaşamış, eski tisiz addohınuyorlar. dans etmek fırsatını daime bufabili~ 
bir saz ~airimiz vardır. Bu sa- Şimdi şık kadına yandan da baktı- niz. Hem bu ho~ lıir şeydir. DanslG 

11 tırları yazarken onun meşhur bir ğımız zaman karın \'e arkası:un bom- la vücudunuzu biraz zayıflattıktan so, 
beytini hatırlıyorum : hesi ancak farkedile~ilece~ k~da.~ ~:ı- ra s izden istiyeceğim bir kaç beden Jı~ 

"Sumela manastırının putu ö- fif, çok hafif bir tlcvır halın de gorun· rekatını müşküliıtsız, hatta se,·c~~e 
nünde çelenk taktım. Sana Ko- meli~ir. . . . , . , , 

1 
yapacağınıza emin old_uğum için, .~i 

meta derler kimseden korkmam.,, Bız, ·ımdı heı :;;eyde~ e"\i~e . fazla ağır başlı, can sıkan hır spor mua1l:eı· 
' şişmanlamamanın çaresıne bakalım gibi bai'lamak istemiyorum. Bida) 

0 tasvirin zairleri idiler. Arwbrozos efendi Putu nasıl Kilomuzu arttırmamıya muvaffak te size fazlaca dans edin, diyoruın: 
Sultanlar muhtelif fermanlarla gömmu,tu? Nasıl çıkardı? olduğumuz gün vücut şeklimiz kudret- kaadr.. . . ·e 

bu manastırın imtiyazlannı teyit Yarınki nushamızda leşmiştir. Sikletimiz artmazsa vücud~- Eğer bütçeniz müsait..-;e dans et~1:tl 
=======~====================-=' ~~zun biçimini yavaş yavaş <lüz ·ltebı· de ihtiyaç hasıl. olmad.a~,. ~ir yer::r1· 

B h b • h • • d•kk. t lırız. . .. kıpırdatmadan ıncelebılırsınız. (1 ·ıe1' 
U a en epJffiJZ 1 a Ve Esas prensip olarak ılk on be~ gun- fin) banyosu, yatarken tatbik e~ı(lllo" 

1 k 1 f de, her gün tartılmak şaı:ttır. He.r ,.e hiç yorulmadan terleterek ıa) 1 rı· ibret e 0 uya Jm • g~n.kü tartı mızı. t~pk.ı d~rece~ ha.rar~tı· tan bir şeydir. :Faka~ Istanb~lda ! 11 ibi 

Bulgaristanın Vaıington aefiri 
M. Stefan Paneretov vefat etmiş
tir. Sefir bıraktığı vasiyetnamesin 
de servetinin büyük bir kısmım 
kamilen memleketinin maarif ve 
hayır müesseselerine terlrederek 
bir çok talebelerin tahsill~rini te· 
min etmittir. Sefir bu paraadn bin 
dolarını, Bulgaristan Prensesi 
Evdoksi'nin emrine bir hayır mü
essesesi namına bırakmışhr. Ken
di namına Bulgar bankalarına 
mevdu bütün aerveti M. Panere· 
tov Bulgar fen akademisine, ve 
Darülfünuna da 5000 dolar bırak
mııtır. 

mızı kaydeder gıbı hır yere )azn.alı) ız. fin banyosunu tatbık edebılecek S-
11

, 

Bundan baıı.ka fen akademisine, On beş günden sonra haftada hir kere müesseselerin bulunduğunu ı:annetıt , 
~ 1 k k. f"d" . . r· 'L .. 019 

f . 25 OOO d l t b d k tartı ma · a ı ır. yorum. Bunun ıçın para ın l •• ın, se ır o ar e erru e ere y • • y. 

' • . ReJ"ime ba!'öladıgımız zamau balına· rından bahs bile etmıyecegım. . 1,ı b. k"" .. h l t s • IJıf ır utup ane yapı masını ıs enu~ sız kauçuktan yalnız kalçaları k:tplı • lki türlü güzel vücut olur. ile 
ve kendi kütüphanesini kamilen yan korselerden bir tane edinmeliyiz. göze güze] görünen, diğeri de teır.115 

b ·· h d" etmistir Genç kız1ar için, cildin tarevetini bir ürperme hissedilen YÜcutbr ... : ıeıt u muesseaeye e ıye . · k . b"l .. . 
1
. · . rıf" 

kaybetmeden zayıflama · ı~tcn ı e Yucudumuza yenı şek ını ve . et· 
M. Paneretov 4000 dolar da kı- değildir. bu iki güzelliği de bir arada t<·P1111 

zı namına muhtelif kolejlere teber Mademki tenis. giire~ ~ib~ spo "iarı miye dikakt etmeliyiz. orsıı1' 
tt.kt b k İstanbul Rober yapryorlar, bir haftada ıkı kılo rahat- Dansta zayıf fakat gevşek, P 1,eı-· ru e ı en aş a b" . 1 •1 . 1• k d ·· d t ·ısı er ~a kaybede ılır er. gı JJ Jlr ·a ın \'UCU unun em. 

Kollejine de 1500 dolar bnakar~k Dizim burada daha ziyade meş~ul lere en fena tesir eden şeydir. '"''' 
bu paranın faizi ile mektep kü· olacağımız evli kadınlar oldu 1u i~in Bir kadının zayıflığı içinde. ~ll ttıf• 
t .. h · · b .. ""t""lmes"ın"ı •ste- onlara göre rejimleri anlatacağız. ve elastikiyet hissini \'ermcsı ;;nr'1lJ1~ up anesının uyu u • . . 

1 
. . bO) 

. . . Hanımefendiler! Şu cümleyi hıç Başka bir tabırJe, et erının ki ~ 
mı§lır. Sefır, karısı namına ayrıca l hatınnızdan çıkarmayın! kauÇ,uk gibi hem yumuşak hem sı 
1500 dolar, İstanbul Amerikan Zayıflarken behemehal az ve}a çok rılmış bulunmasıdır. . di) 

· • \ 1 ı· · · (Bıtnıc Kız mektebine teberru etmı§tır. l ter eme ı::.ınız. 



..._ A Başka Memleketlerde Genelik .•. • 

Almanya,. Rusya ve ltaly8da 
Gençleri Nasıl Yetiştiriyorlar? 

Mussollnl Faşistler italyan gençlerlntt mitral!.• z 
talimi yapbrıyorlar. 

Papa 11 inci Pi 

Dünya genç· 
lı~ine şöyle bir 
Roı atarsak gö
türüı ki her 
lneoıtekett e 
~ençlere lrnrşı 
' 1Yasi fırkalar 
•on derece bas
Sas bir alaka 
&östermektedir
ler. 

Almanya da 
liitter fırkasına 
ait olan genç:er 
teşkilatı , beş 
Yaşındaki ço-
cuklara varın
caya kadar işi 
Renişletmiş, on
ları bile çok 
sıkı bir fırka di
siplinine tabi 
tu~ ttıuştur. 

• 

t 
ıtatyada fa

§fstler bir tek 
Renci başı boş 
bırakmıyor. 

Orada yeni 
Hitler teşkiUibna dahil iki Alman çocuau 

lleslin fıkir inkişafı, günün ve Faşist teıkilatında bir araya 
&ecenin her saatinda mütemadi gelmiş üç dört genci on dakika 
konferanslarla ve pr~kaganda- susmuş göremezsiniz. Derhal iç
larla temin edilmektedir. ferinden biri masanın üstüne fır-

Büyük küıüphaneler her an lar ve başlar bağıra çağıra bir 
Rençlerin arzusuna amade kitap. nutuk veya bir konferans Yer-
lat1a doludur. Bu kitaplar bil- miye. Ve sokaldard3 gençlerin 
ha R d k heyecanlı heyecanlı bir şeyler ssa usyada o ka ar ço ve 
t anlattıklarını ~örürsünüz. aıiptir ki gençler arasında mü-
'ı ıaa denilen ıey bir moda ha- Gelelim Rusya'ya .. Rus fahri· 
•tı~ • • • kalarmda çalışan genç işcilere gırmıştır. 

1 
C!.umamak artık bir nevi ayıp karşı, fabrika idaresi bir nevi 

~.t~~r edilmektedir. Az okuyan mürebbi ve müşevvik vazifesi 
"el. görüyor. 
d 

a hiç okumıyan genç arka-
Cbıl k Almanya'da yaptığı her nüma-k " 1 kıymetini gün geçtikçe 
aybetmektedir. yişte Hitlerin yanında boy gös-
li · teren ltalyada faşist ve Rusya'da 

k İtler teşkilatının kadın ve er bolşevik olan gençler bu mem· 
r·ekıeri günün muhtelif saatle· leketlerde istedikleri veya müda-

Fransa'da bir çok siyasi fır
kalar olduğu için gençler arasın· 
da muhtelif birlikler Yardır. Bit
tabi bu zaman zaman, muhtelif 
içtimai temayüllil teıekküllere 
dahil olan gençlerin birbirlerile 
münakaşa ve kavga etmelerine 
sebebiyet vermektedir. 

Gençlerin kavgacı ve atılgan 
yetişmeleri yeni terbiye esasla· 
rına uygundur. Fakat bir mille
tin istikbalini birbiriyle tepiıerek 
yetişmiş ve muhtelif içtimai te
lekkilerin mücahidi haline gir
miş unsurlara terketmek kadar 
tehlikeli bir şey olamaz. Fransa 
ve ona benzer adedi sayılı libe
ral demokrat memleketler böyle 
bir tehlikeyi kendi elleriyle mem
leketlerinin istikbaline musallat 
etmektedirler. Kavgacı bir genç
lik, fakat tek cepheli, inkilapçı 
bir Türk gençliği ..• Hedefiniz bu 
olmalıdır. 

Sağlam, atılgan, zeki ve oku
yan bir nesildir ki hedefimiz, 
Türk inkılibım bileğile müdafaa 
ettiği kadar kafasile de onun 
en mutaassıp muhafaza unsuru 
olsun •• 

[lta!yan mizah gazete~i il 425 ten] 

[Papas "Ona ahreti öğreteceğim,, diyor 
Faşist bırakmıyor, ••Hayır ·diyor· O
nun en·ela dünyayı öğrenmesi !Azım, 

onu ben yetiştireceğim! ] 

Moris Löblan dan: f.a. -7-

Benim sıram geldi... Artık çocuğu 
bana ver! 

- Belki bu akşam.. Onu çok 
5eviyor musun? . 

Küçük kızın yüzü güldü: 
- Çok, dedi, ne kadar çok .. 

Annem ne iyi, ne güzel kadm
dır. Bütün annelerin en güzeli
dir. 

- Ya!.. 
Adam, durmuştu. Şimdi yü

zünde o eski mana yoktu. Gül
dü. Bu gülüş, küçük kıza emni
yet vermit olan gülüşe benze
miyordu. Gözlerinden güzel bir 
kadının müphem hayalı geçip 
gidivermişti. 

Artak hava geceki gibi soğuk 
değildi. Adam tekrar yola dü
züldü. Gece ıırtında o kadar 
ajır çeken yük, şimdi arbk kay
bolmuştu. Öğleye doğru Po
lonya hududunun yakınında 
olduğunu gösteren işaretleri gö
rünce sevindi. Nihayet, gelmişti. 

Biraza sonra, geoiş bir ırma
ğın kenarında oldukça mühim 
bir köye gelmişti. Burası hudut
tu. Uzakta, nöbetci Rus asker
leri gözüküyordu. Bir kısmı da 
eski gümrük binasının önünde 
toplanmış, konuşuyorlardı. Ya
bancı, hiç tereddüt etmeden, 
yollara doğru ilerledi, sordu: 

- Irmağı geçmek için bir ge
çit olup olmadığını öğrenmek is
teyorum. 

Askerler ona baktılar. Bu ser
seri ne istiyordu. 

- Rusyadan çıkıyormusun? 
- Hayır, bayır, şurada otu-

ran akrabalarıma gideceğim. 
- Evrakım göster bakalım. 
( Adam gösterdi. Muntazamdı. 

O zaman askerler yumuşadılar 

ve yolu tarif ettiler. Adam: 
- Peki gidip biraz dinlene

yimde •• 
Deyerek uzaklaştı. Epi kala

balık vardı. Herkes, şehrin ke
narına doğru gidiyordu. 

Orada bir polis kulübesinin 
önünde bir sal vardı. Beş on 
araba, karşıya geçmek için nö
bet bekliyorlardı, Her sala bi
nen de pasaportunu gösteriyordu. 

Serseri yolcu, heybelerini ve 
torbasmı indirdi. Usulcacık sa· 
ate baktı, boynundan armonika
sını çıkararak çalmıya başladı. 

işi gücü olan adamlar dinle
meden geçiyorlardı. 

Bununla beraber, bir kadın 
onu dinlemiye başladı. 

Adam, ona gözlerini dikerek, 
ha:.in bir şarl<ı söylemiye başladı. 
Bitirince kadınla konuşmıya 
başladılar. Kadın karşıya geçmek 
için sırasını bekliyordu. Bu ka· 
c'.m, Polo.ıya tarafından bir köy• 
den ara basile gelir, erzak satarak 
boş küf el erile tekrar köyüne 
dönerdi. Adam, onunla, adet 
olduğu veçhile senli, benli konu· 
şuyordu. Bir aralık sordu: 

- Araban burada mı ? 
- Evet.. 
Elile dört tekerlekli küçfik bir 

araba gösteriyordu. Arabanın 
üstü çenberli ve örtülüdü. 

- Yaya yürümek var mı? 
- Elbet, hem bir senelik pa• 

saport.. Hoş, zaten beni herkes 
tanır. 

Adam, kadının gözlerinin içine 
baktı: 

- Şu torbayı görüyor musun .. 
dedi. 

- Evet. 
- içinde küçük bir kız var. An 

nesine götürüyorum. 
- Aman yarabbi!. . Seni haber. 

veririm diye korkmuyor musun·! 
- Senden eminim. Onu araba· 

na koyup götüreceksin. . Yarın 
akşam gelir, alırım. 

- Peki, ya sen, sen nasıl gele· 
ceksin. 

- Gece suya atlar, yüzer geçe· 
rım. 

- Seni köpek gibi vururlar .• 
- Ey, ne yaparsın .. 
- Peki amma, büfon be -tehli· 

k,,Je?:e neden göğüs geriyoı:aun? 
Para için mi? 

Adam düşündü. Acaba sahi· 
den bunları para için mi yapıyor• 
du. 

- Hayır,dedi, para.. Param 
var. 

- O halde? 
- Hoşuma gidiyor. insan ha· 

yatta eğlenmek için bir çok şeyler 
yapar, alay olsun diye.. Ben de 
böyle şeylerle eğleniyorum. 

Tekrar aımonikasını almış ve 
öyle tatlı çalıyordu ki, bunu sade, 
kadın anlıyordu, adam, ona baka· 
rak ve şarkısının tatlı kelimelerini 
söyliyerek uzun uzun çaldı. Kadın 
ona iğilmiş bakıyordu. Mavi göz• 
lerine, beyaz dişlerine, güler yü· 
züne bakıyor ve o da gülüyordu. 

Böylece saatler geçti. Akşam o
luyordu. Irmaktan kalın bir sis 
yükseliyordu. Adam an.sıra, öte 
tarafa, Polonya tarafına doğru ba 
kıyordu. Nihayet aradığını buldu. 
Karşıdan önce hafif, so-.ıra büyü· 
yen bir ışık yanmıştı. Bu, bir ita· 
retti. Çiftçi kadın: 

- Hadi, dedi, benim sıram 
geldi. Çocuğu ver. 

Kimse farkına varmadan torba· 
yı aldı, arabanın içine koydu. Son 
ra, adamın yam na yaklaıarak: 

(Bitmedi) 

kınde muhtelif mevzular üzerinde faa ettikleri rejimlerin en büyük 
d Onferanslar vermeğe mecbur- davanma direkleri yani kuvvet-

t ..... rl-.ar • ._~~-~.;:__E_~_rid-ir~_e..;;ş_h_u_r __ B_e_y_n_e_l_m,.i_le_J __ f<._o_ş._u_c_u_L._a_r_M_a_s_ıl_K_.oşar/ar? 
Zengin bir çiftçi gibi geçinen 

bu kadının güzel bir tipi ve en
damı varkı. 

lGuu 
A rnek hızlanıyor! 

llna'da T. . 
el.ip g urkıyeyi temsil eden atlet 

Nurml flnAlde.. Padok koşar adımda.. Pelzer ko~arken.. Sera Marten yakıa,ıyorl Rltoll son sUr'atte 

' aıetcle d 
r e çıkan resimlerde ve si- 1 nemalarda çevrilen filmlerde gördük ki, ı intizamı. itibariyle ~n fazla gö~e ç.arpan 1 alcsef bize değ~! rakip tak,mlara .. şeref ı na] Bina~naleyh y~kardaki bıcıldan fecle-

üniformalarının temizliği ve elbiselerini ekipti. bkııt adalenın muvalfakıyeu mı- sunmuştur. [Tıbd bayrak yarışı musteı· rısyonı ıttlhaf ediyoruz. 
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Müthiş bir sis içinde! Bütçe 
Müvazenesi 

Marmarada batan geminin afçısı 
üşümemek için denize atlarken 

[Batmakalcmizden mtbut] 

çenin ilk tanzimi eınasında hii
ktlmetin tatbıkini auu etmediği 
bir tedbire şimdi müracaat edi
liyorsa ortada bunu zaruri kılan 
bir vaziyet var demektir • 
Kezalik mUracaat edilen ted
birin yalnız memur maaıla
nna munhHsr kalmam01, diğer 
botlln hmuıt mlle11eaelerde ça
hıan iıçilere, mllıtahdemlere de 
teımil edilmesi bu vuiyetteki 
zaruretin dereceaini g61terir. 

çille palto giymiş! ... 
( Uıt Utaft 1 inci sayfada ] I 

bmail bey vapura geçtikten sonra 
cü'martesi günü saat l:> te l\farnıaraya 
41fru yoluna devam etmiştir. Isma
il kaptan vapura geçmekle beraber 
Tazlf eel Çanakkale boğazında. başlı -
:Yİicafı i~ln geminin ~evk ve jdaresile 
a~lkadar olmamıştır. 

Sla ba,hyor 
Vapur Marmarada ilerlerken gece 
başlamış, biraz sonra ortalık göz 

zl görlllft bir hale gelmiştir. nu 
U yet karoısında l'apurun siirati a· 
altrlmııtır. Vapurun kaptanı sis ~o
(a1mca n kazadan iki buçuk saat 
ev"ftl kaptan köprüsüne gelerek ku
manda71 eline almış, ve kau dakika· 
ama kadar gemi)i idare etmiştir. 

Zlflrt karanhk içinde 
Gemi, gecenin zifiri karanlığı 

':e yer yer azalıp çoğalan bir sis dal
gası ~inde kısa fasılalarla düdük ça
larak "f orta bir sUratle yoluna de
Yam ederken aat on bfre doğru başka 
blr geminin düdük sesi işitilmiştir. 

Sancaıa g611yorum! 
DüdWc !eSJ çok yakından geldiği 

l~n İspanyol gemisi meni müsademe 
;nızamnamesf mucibince dUdükle 
(sancağa geliyorum) işareti vermiş, 
bu sırada lspanyol gemisinde bulu • 
Danlar geminm iskele baş omuzluğu 
lrlZ181J\da, sie arasında Fransız gemi-
11dnln aydmhfmdan gelen ziya huz · 
melerinf görmUşlerdir. 

Tornistan 
İspanyol gemisinin kaptanı karşı -

81Ddaki gemiden ipret alamayınca 

~e Fransız gemisinin sUratle ilerledi
ğinf rirünce kazanın önüne geçmek 
fçin gemiyi tornistan etmiştir. Fakat 
her llq gemi de birbirlerini çok geç 
drclUklerl için yapılan bu manevra 
~irslz kalmış, ve saat tam 22,4! te 
Fransız gemisi müthiş bir gürültüy
le İspanyol gemisine iskele (sol) ta
rafından ve ba, tarafa doğru bir ve 
Od numaralı ambarlar arasından 
~l'pftllJUr. 

Yataklaranclan f1rladtlar 
Çarpışma. pek şiddetli olduğu için 

İspanyol gemisi aldığı büyük yaradan 
giren sulann tesirile yana yatmış n 
hızla batınıya başlamıştır. Şiddetli 
bir sadme ne yataklanndan fırlryan 
n vardiyada bulunmıyan İspanyol 
gemisi mürettebatı tellşla güverteye 
~kmışlar, gemi mUt.hlş bir meyille 
yana yattıtr için fllikalan indirmek 
kabil olamadrfrnı anlayınca ellerine 
seç(rcllklerJ tahl~tye yelek ve simitıe
rlyle dentze atılımşlar, tayfal::ırdan 
bazılan denizde uzun müddet kala • 
bilmeleri 1~ denize tahta ve direk 
lt•~ da atmııtardır. 

TOrk klavuzu ile kaptan 
Çarpıtma esnasında kaptan köprU

d'ncle oturmakta olan Türk kılavuz 
kaptanı bmail bey ve İspanyol kap
taıı Mendlrat Landra gemiyi en son 
olarak ~rlcetml§lerdlr. 

iri yar1 bir lapanyol 
lsmanil kaptan, tahlisiye ye

lek ve si midi olmadığı halde te
llş içinde ayağındaki lAstikle . 
ri bile ~r:karmadan denize atıl
mıştır. İsmail kaptan denizde bir a -
ralık bUyUk bir tahta parçasr bularak 
batmamak İçin buna tutunmuşsa da 
Uhlis slmldi olmıyan iri, yarı bir İs
panyol ta~ası can avlile bunu elin -
elen a.ldılı için ytizmiye mecbur ol • 
muttur. 
Palto palto UatUne glymı,ı 

Çarplfma esnuında uykuda bulu -
nan Ye telifla yatağından fırhyanlar 
arumda bulunan geminin aşçısı Js
p&DJl.Dlll Blakaya tehrinde 26 yaşın
da Juan Koldyano uyku sersemliğile 
~ 7enl aldıiı ild paltoyu ve yeni 
ıalblaelerlııl ıeçirml§ olduğundan de -
nize atlaclİktan sonra elbiselerinin a
lıthill• 7Uzeınemit ve boğulmuştur.f 
bpanyot ıemlsinin diğer mUrettebatıl 
'H kılan• kaptan çarpışmayı mütea
ldp C1erhal durarak filikalannı indi-ı 
nrek Fra.D81Z gemisi tarafından kur-1 
tanlmı§lar ve gemiye almmışlardır. 
Gemide kazazedelere Uzım gele-n te -
•il yapılmıf, bayılan İsmail kapta-
11111 elMaelerf ,fttette kesilerek kendisi
• ... , nefes yapılmıştır. 

kılavuz kaptanla beraber 3.2 kişidir. 
Fransız gemisi müsademeden son

ra dört saat kaza yerinde kalarak 
kaybolan aşçıyı aramışsa da bulama
mış ve limnımıza gelerek Haydarpa
şa önlerinde demirlemiştir. 

Limanda 
Kaza ticareti bahriye ve polis be

şinci şube müdUrlüklerile müdeiumu
mtliğe haber verilmiş, Müddeiumumi 
Muhittin bey tahkikata başlamıştır. 

Ticareti bahriye müdürlüğü tahki
katını yaparak raporunu Jstanbul vi
lA.yeti vasıtasile mtiddeiumumlliğe 
vermiştir. 

Müdeiumumi Muhittin bey: dün Iır 
panyol gemisi kaptanile kılavuz kap
tan lsmaiJ beyfn ff adelerini almıştır. 
Fransız gemisi donanmaya 

mensup 

Bntçe milvazenesi bir devletin 
nOfuz ve bayıiyetinin, iıtiklAI 
ve ıerefinin temelidir. Bu temeli 
her tllrlft ıaraıntılardan muhafaza 
etmek bir bOkOmet için en btl
yük muvaffakiyettir. Bununla be-
raber memurlarm ve halkın 
menfaati de gene müvazene ile 
kaimdir. Zira haıineden bir iki Le Loing Fransız donanmasına 

mensup bir gemi olduğundan, mese- aylığını muntazam surette ala-
lenin hukuku düvel kaidelerine tebe- mıyan memurlar istihkaklannın 
an takip ve tetkfk edileceği anlaşıl - yalnız yOzde onunu, on betini 
maktadır. Hukuku dtivel kaidelerine değil, hazan yüzde kırkını, elli
göre her han~i bir ecnebi devlet do- •İni bile gözden çıkanrlar. Fakat 
nanmasına ajt bir gemi mensubu kim- . • 
seter hakkında tahkikat yapılması gene gerı kalan yüzde elli, alt-
ve isticvapları, mensup bulundukları mıtı alamazlar. Onun için bazineniıı 
devlete aittir. Gemi, ecnebi bir mem tediyalta intizamını muhafaza 
leketin kara sularmda bulundnfu aı· etmek için zOzde 00 on iki 
rada bir hadise Tukua gelmiş olsa. bi- • d k" . ' ' 
le tahkikat ve takibat için esas budur. mıkdarın a 1 tenezzülü •eve ıeve 
Bu husustaki ahki.m, ticaret genıile- karplamak ll:ıımdır. 
rine ait ahktmdan tamamile ayndır. Kaldı ki (barem) kanunuyla 

Şehrimizde yalnız batan gemiye muhtelif memurin sınıflanna tah· 
mensup olanlarm ifadelerinin tesbit ıis edilen azami maaşlar tesbit 
edilerek ait olduğu makama verilıMsi d"ld".... dak• h t ah 
:multemeldir. e ı ıgı zaman ı aya dp .. a-

Fransız gemisinde lıhğı araaında ucuzluğa ogru 
Dlin bir muharrJrimiz Fransız ge- bllyllk bir fark vudır. 

misin~ giderek kaptanla. görüşm~k Eşya fiatlerinin ucuzlamasm• 
fstemışsede gemiye gtrilmeelne mil- d ld d"l k ruflar 
maneat edilmiştir. an e e e ı ece tasar , 

Yar1 çıplak adamlar biç fDpbeaiz maaılardan ve llc-
l\!~harririmiz bu esnada !spanyol retlerden yapılacak tenzilat nis· 

gemısınden kutarılanlarrn pverd~te betlerini fazlaaile kapatacaktır. 
yan çıplak bir halde yattıklarını gor-
mUştür. .Jt.ehH.et ~ 

İspanyol gemisinin acantes\ Kazes 
bir tUrlU elbise tedarik edemt!diği Sivil tayyareciler 
için İspanyol mUterrebatr dün geç 
vakte kadar karaya ~amamıılar ve 
Fransız gemisinde kalmşlardır. 

Klavuz idaresinde 
Hadise hakkında kla.vuz idareein· 

de de tahkikat yaptık. Fransız gemi
sinde kla\'llZ bulunmadıfr ve esasen 
klavuz almasnun da mecburi olma • 
dığı cevabı verildi. lspayol gemi· 
sinde bulunan klavuz kaptanın da 
vaıifesi gemiyi Çanakkale boğazından 
geçirmek oldufu ve gemi klavuz su
lannda bulwımadıfı, vazif edar ol -
madrfı cevabı verildL 

Fran- aetareUnde 
Le Loing Fran8TZ gemisinin silva-

ri.-;i korvet kaptanı M. Matol Lerl 
dün Fransız sefaretine giderek kaza 
hakkında izahat vermiştir. 

Buradan verilen malftmata göre 
baş tarafında çok hafif bir yarası 
olan Le Loing 48 saat içinde limanı • 
mızdan ayrılacaktrr. 

DUn bir muharririmiz balan gemi
nin kaptanı M. Mendiat Landra ile 
görUşmüştilr. İspanyol kaptan evve • 
la bir şeysöylemek istememiş sonra 
demiştir ki: 

O ne mUthht •l•tll 
- 44 yaşındayım n yirmi sene-

den bert deniz berinde dolaşıyorum. 
Kan gecesi Marmarada tesadtif etti
ğimiz sis kadar kesif bir sis şimdiye 
kadar hiç gönMdim, diyebilirim. Bu 
kadar fazla sis olacağını bilseydim, 
o gün hiç hareket etmezdim. Fakat 
sisle karşılaştıfıma zaman çok açıl -
mıştık. Geri dönmektense ilerlemeyi 
ve yoluma devam etmeyi tercib ettim. 

Kaza cumartesi gecesi saat tam 
22,44 te Marmara adaSI açddannda 
oldu. Kaza esnasında Türle klavu.z 
kapdanı da kumanda k&prilsönde bu
lunuyordu. 

iki tarafta mes'ul cl•lll 
Kazadan hiç bir. tarafın mes'ul ol

madıfı kanaatindeyim. Ben de, Fran 
sızgemisfnin kaptanı da mUnıkUn o . 
lan her manevrayı yaptrk. Fakat sis 
kesif olduğu için birbirimizi çok geç 
görmüştük. Manevralar tesirsiz kal. 
dı, ve içtinabı kabil olmıyaa b11 kau 

Kulllp için bir bina 
temin ettUer 

Tayyareci HayrUnnas B. ra· 
kında radyoda konferans 

verecek 
Sivil tayyareciler kulnb~ umu· 

mi heyeti tarafından teıkil edi
len ve bir mnddettenberi itleri
ne deYam eden varidat ve tq· 

kilit encilmenleri dlln yapbklan 
aon içtimada vaıifelertni bitir
mitlerdir. KulOp merkezi olarak 
Beyoğlunda Ambasadör kahve
sinin bulunduğu bina kiralanmıı
tır. Bunun için mektupla bir 
sermayedar arasında itilaf edil
miştir. 

Binanın da,enmesine ve haırr
lanmasına bugünden itibaren baı
lanacaktır. Binanın açılma mera
simi 1 kinunuevvelde yapılacak
tır. Mllessiılerinden tayrareci 
HayrOnnu B. bugünlerde radyo 
ile kulübfin teıekkOIUndeki mak
sat ve gayesi hakkında bir kon
ferans verecektir 

Bir teberru ve teıekkilr 
Geçenlerde Franaada Nia 

şehrinde vefat eden serasker 
Rıza paıanın zevceıi tarafından 
6~ sOzlere 11rfedilmek 6zere lz
mit hımayeyi~tfal cemiyetine te
berru edil,n eıya milzayede ile 
1atıJarak 251 lira 5 kuruf bası
llt temin edilmiıtir. İzmit hima
yeietfal cemiyeti, önUmüzdeki 
bayramda yetimlerin giydirilmesi 
için sarfedilecek olan bu teberru 
dolay11ile merhumun ailesine te
tekldlr etmektedır. 

Tahdidat dün başladı 
(Ust tarafı 1 inci sayfada) 

ket senayünin inkitafı ve mevzii 
ıanatlann icapları göz önünde 
tutulur. Pabahbğı tezyid edebi
lecek husmların ve fili inhisar 
teşebbilslerinin ref'i tedbirleri 
alı nar 

Madde 3 - Devlet bütçesiy
le buıuıi ve mulbak bütçelerden 
ve amme müeueıleri "Darülfü
nun fibi,, ile menafii umumiye
ye badim mlleaaeseler ''Hilaliah
mer, Him•yeietfal gibi,, bütçe
lerinden ve bir imtiyaz işleten 
mOe1ae1e ve şirketler tarafından 
verilmek üzere 'cnebi mem!eket
lerinden salın alım~cak eşyaya 

mukabil bu eşya bayilerinın mem 
leket mahsulat ve marr.ul atından 
muadil 1 ıymette eşya satın al
malar1nın temin olunması işbu 
mübayaaho icrası için riayeti mec 
huri şarttır. Ancak beyan olu
nan tekilde fakat imkanı olmı
yan yeya amme hizmel nin ifası 

imklnaız kılan vaziyetlerde bu 
mecburiyetin bilkmen veya te
mamen ref'i İcra Vekilleri Heye
ti lcararına bağlıdır. 

Madde: 4 - Ticaret Planço
muzun ~çık olduğu memleketler
le yapılacak veya yapılmış olup 
ta mnddeti bittiği için yeniden 
aktedilecek muahedelere açığı

mızı kapatmak U:ıre bir "Kom
paaasyon,, hiaaesi iJAve olunur. 

Madde 5 - Birinci maddeye 
tevfikan tayin olunacak konten· 
janlardan fazla eıya ithali mem
nudur. ÜçUncll madde hilkmü 
hilafına kontenjan dahilinde da
hi olsa vaki olacak mubayaat 
için d6viz verilmesine müsaade 
olunmaz. 

Madde 6 - ithu kararnamenin 
icrasına icra vekilleri heyeti 
memurdur. 

ithali menedllen e,y anelerdlr? 
Ankara, 16 ( V AKIT ) -

Bugünden itibaren mevkii tat
bika konulan memleket iktısadı· 
yabnı koruma talimatnamesi üze
rine gümrllkler umum müdürlü
ğü gUmrilklere emir vererek bu 
giln memlekete yapılacak itha
Jitı menetmiştir. Bu ak,am geç 
vakte kadar meıgul olan mü
dürü umumi talimatnamenin su
reti tatbiki ve gümrüklere tah
sis edilen kontenjan miktarını 

teıbit ederek gece mühim yer
lere telgrafla diğer yerlere tah
riratla gilmrilklere tamim etmiştir. 
Tamimde en ıiyade istanbuı,· iı
mir, Mersin, Samsnn limanlarına 
fazla kontenjan konulmuştur. 1600 
kalem eşyac!an mürekkep olan 
gilmrUk tarifesi llzerirıe !azım gelen 
tebJiğat gümrCklere yapılrmp c'ı
ğından lugün memlekete mcıl l

bal edilmesi menedilmişt; r. istan
bula tahsis edilen konlerıjan mik· 
tan yilzde elli raddes ncedir. is· 
tanbul ithalatın merkni olduğun
dan istanblda l<ontenjan kalm2c'ı
ğı taktirde tüccar eşyasını ,, oı tc

nian olan diğer gümrüklet e ıı ak· 
lile oradan ithal edebileceid r. 
Gllmrilkler umum müdf rlı~ğli 
lUzum g&rUrse diier giimrlildere 
verilen kontenjanlardan kafon la· 
lannı iıtanbul, İzmir gibi rnüh ım 
itballt merkezlerimize nakledıle· 
cektir. iktısat vekaleti tal imatın 
icapları name üzerine paha ı ı ı 
evlit edebilecek Hhinhis· r lf şt b· 

büılerininin reffi ile mevziı san'dt
ve memleket ıanayiinin inh i~afı 
üzerinde tesir icra et mesı için 
tedabir ittihaz etmekted ı r. M ı 1 \ e 
vekaleti de tafİmatnarreye f ür e 
cHSvizin sıkı bir kor.tro .a tabi 
lutulmaaı için tedabir ittihaz 
etmektedir. Bu cümleden ola 

rak Horsa komiseri Adil be1 
Maliye vekili tarafından burayı 
davet e<lilerek kendisine liıl~ 
gelen teligat verilmiştir. A~ 
beyi gördüm bana hükuınetı~ 
gümrüklerden girmesini tesbıt 
ettiği talimatnamede muharret 
eşyadan lıontenjan bulunduğu 
takdirde makbuzlarındaki kı)"' 
metlerine göre kambiyo verecek 
birde viıe edilen kambiyo ınik
tarmı istandarize edeceğiz, tal~ 
matnamenin tatbil<i neticeler• 
üzerinde lbım gelen tedbirleride 
alacağımız, tabi dir dedi. MeınJe
kette ithali temamile menedilen 
eşya meyaninda sünger, mercal'lı 
kuş tüyleri, didiklenmiş yüPı 
perdelik tül ipek, ipek kozası, 
sun'i ipek, susam, çeltik, ınısır, 

arpa, yulaf, çalvdar unları yaf ~e 
!<uru üzüm incir ve yaş meyveler 
Amerikan fıstığı, sebzeler, pan'" 
car, patates, helva, bilcüınle 
miiskirat, yemeklerde kuUanılall 
nebati yağlar, zeytin yağı, tti
tün, sigara, ot, saman madent 
teller, ağaç fıçılar, pamuk ve 
kismen pamuklu mensncat, bi
lümum iplikler, zikıymet taslar, 
zikıymet maadin vesairedir. 
DUn yeniden eşya çıkarda• 
madı, komisyoncular ve 

hamallar işsiz! • 
ithalatın tahdidi hakkındaki 

heyeti vekile kararı dün resıııi 
iazetede neşredilmiş ve iş'arı ahi 
re kadar gümrüklerden tüccar 
eşyasının çıkarılmaması hakkıll .. 
da da bUtün gümrüklere telgraf
la emir verilmiştir. Bunun içİ11 

şehrimizdeki gümrüklerden dOll 
sabahtan itibaren hiç bir eşY1 

çıkarılmamıı ve muamelede ya
pılmamı ır. Y lnız evvelce ~ 
ameleleri yapılmış ve bitmiş olsO 
tüccar eşyalarının öğleden soıır• 
çıkarılmalarına müsaade edil
miştir. 

Dünkü vazıyet tüccarlardall 
ziyade komisyoncularla gümrUk 
hammallarım şaşırtmıştır. DUO 
öğleye kadar hiç bir eşya çık• .. 
rılmadığı için komisyoncular ~e 
hammallar iş yapamamışlardır. 

Dün kendilerile konuştuğurnuı 
züccar lar temdit kararı hakkında 
şunları cöylcmiştir: 

- itbaJatı temdit kararı meı:tı .. 
leketin iktisadi vazıyetinin bir 
icabıdır. Eu tedbiri her lıükull\et 
gibi hüki'?metimizin ce alması 
pek tabiidir. EsaEen mallarıınıSI 
gümrüğe geldiği gibi çıkararnl' 
yor, ihtiyaç n"spet nde p iyasaY1 

çıkarıyorduk. Binaenaleyh b11 

lrnr:ı rın biıe zararı yoktur. 
rttM m m llôt&rda stok 

Y:: ptı ~ ırr ız tohk ikata göre 
sehr o zr'eki ç:fmıük ambar ar-
"' ' ' mc.'a ve antHpol; rda stok eŞ'/ 
mıktan miih im miktara bal iğ ol .. 
maktn r' ır. -
En çok m uı; n- c ht yaphA•"'1 

mcmıc ite feri '! i\haUlt ve 
Hırac ~t ,- f f:l::etlmiz 

B ze e n ~ o t t a!atta bulunall 
ırem'eket'et!e or!nra karşı ol•" 
it r<ı catım ı zın v s et ini dün şu sıJ' 
rdle tes bit ett I< : 

i~roc ııtımız 1 .. 
1930 s er t sı r c e ita l) ava 23~u

manya' a 19, Fr osaya 18, 
n. nıst rı na 11, ng ltereye 13, fdr' 
sıra 6 m ,, on 1 1 ~ur lira. 

l l .d&tur. ı:z t 
l -l ç; o ı et t s ne e A .n an>adaP 

·ııeha f:t ıır ız ~7,ılt \<' <en 2ü,ingı 
rcc..en 16, f- ram .C:;n 15, Aıne
ri~ a r;:o •• f; .... .. l ·- cı•r liradıt• 

--------~------oa-.-----------~ ı.(., t;;. '4 ... 6U )Ol< 

Ecyoğ.u mınt ehsında Lilb~~ 
Ş ş i ve Nı~a r. t n ~ı cihetlerıP 1' 
ter : os su)uı un g i'.ııcrzleri. "

1 sık kesildiği hakkında beledıyef 
bir çok şikayet yapılmıştır. 
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i~trl::::~ır;;~ ~-~ı~atıo~ar~tl~-~ı 
Bu Adam Bir · ~ Otello, Söz istiyor ... 
Keçiye . Benziyo... l!!titt\ Dinli yelim efen diler! 

:••• lhUrar bir adamın, bUyUk sarılması için çok parası 21 .AA Z ..&..& 5 
ınaaı llztm geldlllnl bilmeseydi belkl hemen bUtUn ser- 20 .AR A.&N ..& 6 

(Bir zamanlar TUrk sahnesinin en çok alkışlanan artisU 
san'atkir kıymetini hlll muhafaza ediyor.. Buna 

ı,kembeclllk yapbrmırahm •• ) vetlnden vazgeçerdi .. ) l 9 AA Z ..& R A.& 'l 
18 'Y'YLA i ... B 

9elnt Shaw 

IO -COrc Bermart Şov,, l"'} gfinün en 

111 
k konuşulan ad~mıdır Sosialist bir 
~rir, tem~qa müeJJ ifi, bitmez 
t.. ez Paradoxlarm üstadı diye 
'-il. rıu.~· Ese~J~rinde dcrfo bir heye
\ toremeZStnız. Fakat z~ka tarafı 
'8kiııdir. 

1856 da doğmuştu. Bu itibarla 75 
~dadJT. Fakat bütün hayatınca 
~ genç, daima ne~'eli olarak 
oq}lllı§tır. 

L__Son zamanlarda Rus:}-aya. seyahati 
""""Yalism eeaslan üzerindeki kanaati 

~"'etlendirecek bir mahiyette sa
"1 Ordu. BiT araltk Atinaya kadar 

ltlişti. lstanbula uğramadı. 
liıı ll11tya seyahatinde iken ona Şo • 
Ilı Slcf yoldaş dediler. Bir İngiliz 
~ altrelinde küçük, ku\'vetli bir nük-

Şı Ya~ılsa (Shııvian Joke,. (**) olur. 
ltıdı de bir memleketlisi, ona bir 
~ 1ı\kabmı Yererek (Saint Sh:ıw) 

1or. 

ır. "talnrz şunu unutmamalıdır ki: 
~ Sosyalisti bütün serveti, ha.ki
l tı l'e tarihteki münakaşalr mevkii
~ &'Örerek bu Jakabı isminin başma 
\t >"llll adam, bir lrlandalıdır. Gene 

r lrlandalı olan Shaw'a bir :lZiz de-

~in - ancak kendi Jisanırnıza mun-
1~ kalacak hir nükteyle kaydede • 
'il b- güzel bir azizlik olacağından 

P e edilemez. 

~a Saint Shaw deniyor. Fakat 
ı-.; ~eyin ki bu, saçlan ve saknl
~1-Ut gib! beyaz ve gözleri pırıl, 
't'e laıran ihtiyar, srrtında bir çul 

O, ~l'ık tabanlarile ç1>11erde geziyor. 
' l bir içtimai şekUn azizi ve ta 
~i ~anın şimalinden Buenos Ai
'-iwt il tenubuna kadar sosyalist dini-

'- ~iki salikleri taarfmdan çılgm-
Pılnuş yaşryan bir abidedir. 

~ ~llun]a beraber kahramanımız, 
>a,~~ece bir latife olsun diye 

11>1.ıa~•tah bir sosyalist., olmanın 
lllııd '?atağı alakadan pek mi boş • 
~~edir ! Yoksa, paradan, aziz 
lt,eın annnız; bilyük bir fayda bek-
e~ ÇUnkü çocukları yoktur. 

~ .. ~ra, içkl iç~ez. at yanşlann
"eııı· r bahsiTie giriştiği de görül
t~itfr. Bir k~i bdar idarelidir. 
ı.ı.d letae bir keçi gibi yüksek yer· 

~~·:O herkesin tepesinden bakmak 
Et u, onun iptilasıdır. 

latlll btı~~k diinyada ihtiyar bir ada . 
' la u sayılnıası için, parası ol
ltısrıua:"' geldiğini bilmiyecek kadar 
'el'l'etf dz olsayJı; belki hemen bütün 
)'._ n en 

btıt n· Vaz~eçcrdi. Fakat dün-
..... 1'1iih· ır hıı:·dut bile kazancının 
tlf ınt bir k 

"ertrıedfk Ye urı tufacak- vergisi-
>or ... ( ,. çe •slah ıiml etmiş sayılmı-
~ları ) Al Kapon·ı nasıl hapse 

Paran olmadı mı. o kac\ar itibann 
olmuyor. Eski hz~zleri çöllere, ma -
ğaralara, manastırlara sürükliyen, 
~ocuklara taşlattıran, çullarma di•
kenler taktıran sebep :neydi? Para -
]an yoktu. (Olduğu zamanlarda 
- ahmaklar gih; - yoksullara veri
yorlardı) ve ölünciye kadar kimse on
lan saymadı. 

Halbuki Sha~; yaşadığı müddetçe 
sayılmak ister. Öldükten sonra, ko
layca unutulacafından emin olabilir
friniz. Bir insanm. öldükten sonra 

17 ·~A'Y 9 
16 'YA'Y ... 10 
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14 .... 12 .. 

13 

Yukardaki şeklin çerçevesindeki mö
selleslerin yerine aşağıdaki tarif üzerine 
birer kelime koyunuz. 

Ortadaki müselleslere de birer harf bu
lursınız her satır bir manalı kelime 
olur. 

Birinci müsellesten yedinciye kadar. 
.yaşaması için, hayatta iken ya bir Damlara konur. 
şeye inanmış, yahut Şeksper (4) gibi 
yaratmış olması lazımdır. Shaw'ın, ne 
bir muayyen akidesi. ne de Shakes
peare'inkine benziyen ibda edici bir 
dehası vardır. 

Pek Ala! Nasıl aziı oldu? Dünya
nın en büyük şöhreti nasıl kendisin • 

' . dedir? Ve gene nasıl; şevkin, neş enın 
hudutsuzluğunda geziyor bu adam! 

Cevabı kolay.. Önce zarif bir in • 

Yedinci müsellesten on üçüncilye ka
dar: Gemi ~apılan yer. 

On üçüncii mlisellesten ondokuzuncu 
ya kadar: Çağırdığlnız kimsenin verdiği 
cevap 

On dokuzuncu müsellesten birinciye 
kadar~ Ara bozan. 

Bilmece 1 
sandır. lrlandaıla doğmuştu. Ve pa- On harflidir. 
rası yoktu. Kalktı. İngiltere gibi pa· lstanbulda bir semtin j,mi. 
rası çok. zarafeti az bir m<?mlekete h b ar, ma, pa, a, ay, sa , va, ya, 
geldi. lngilizlerc<? hürmet cıtilen ne ra, hır, dı, na, hat, ka, ay, pa, 
nrsa saldırdı. :rıu celadette bir oyun 
bile sezmediler. ka, zar, ra, ar. 

Jngiltereye geldiği zaman ilk işi, Yukarki heceleri a~adaki tarif 
kendisini bir Agnostik (ii) ve bir iizrc ikişer ikişer yan yana ıe· 
Sosyalist olaark ilan etmek olmuştu. tirirseniı on tane kelime bulur-
0 zaman bu iki kanaati de açığa vur- sunuz. Bu kelimelerin baş harf· 
mak, günün en büyük günahiydi. Şoy lerini sıra Ue toplayınız aradıiı· 
hu şecaati yüzünden birden tanındL 
Huysuz hir keçi gibi en kud- DiZ çıkar. 
si mabet!t- ine giriyor, ht-r şeyi 1- Giyilir. 2- Herıeyi göa· 
yıkıp yırtıyor. sonra kaçıyor. yük • terir. 3.;_ Elbisede bulunur. 4-
sek bir kayaya saklanıyordu. Sansör, Bir kumaş ismi. 5- Atın başlı
tehzil ''ız geliyordu ona .. Bir döpdü ca gıdası. 6- ~~yerinde. 7-
mii, • ark~chtn 58~1 ~an bütiln bu GODJerden biri. "8- Firma. 9-
tedbirle r ruzgar kes·Jıyor.au. . 

Ç k d Öh t . b··ı·· 1 .1.A Başa konur. 10- Bır meyva. 
0 geçme en ş re ı u un ngı t.t:re 11 11 11 yi sardı(Das kapital)(G)gibi donuk bir ıııı111111ıııı 111111ıımuıııııııınttıııııııııı ııııı11111ıııııııııııı111111nııııı 

ifaclevle söylenen mefhum, onun ağ- Sultanalımet sullı malılı:enıesi ikin
zıııd; parlak bir nükte halini aldı. ci hukuk dairesinden: 
Herkes onu konuşuyordu. Diğer So- Şefik paşa ve mahdumu Mehmet 
syalistler, bu ışıltılı zeka Ye bu yıl- Emin beylerin Vasilaki Yazıcı oğlun
maz, muzip ces'l.retin etrafı:ıa top - dan istikraz ettikleri 300 lirayı natık 
Janmıya başladılar. Onun bu delft1e- 19 - mayıs - 929 tarih ve 61 gün va
tinden o kadar memnundular ki: Bü- deli emre muharrer senet zayi edilmiş 
tün bilenmiş ffütrlcrinc rağmen, baş- ' 'e mumaileyh Yasilaki efendi vekili 
Jı başına bir ferdiyetçi olduğuna e - Zeynel Abidin bey tarafından senedin 
hemmiyet bile veremiyorlardı. ipt:.:~ hakkında ikame edilen dava 

Şov; aslen Aristocrattır. Halk • üzerine 45 gün müddetle üç defa ill
tan, tenzudan ve Sosyalismin isti . nına mütedair karara mebni tarihi 
nat ettiği beşeri :nüsa,•attan nefret ilandan itibaren 4:> gün zarfında mez. 
eder. Zaten; alayı seven bh· adamın kür senedin Sultanahmet ikinci huku
Sosyalism gibi düpedüz bir nıihaniki- kuna ibrazr, ibraz edilmediği takdir
yetten hoşlanmasına imkan yoktu... de müddetin hitaınında mezkur sene-. 

din iptaline karar verileceği ikinci de-
Mamafi lrlandahlar, boyuna bir- fa olarak ilan olunur. (2022) 

Milli Tilrk tiyatrosunun en 
eski ve çok kıymetli san'atkir· 
lanndan Otello Ki.mil Rizayı 
karilerimiz pek iyi tanırlar. 

Hayretle kaydedelim ki, Klmil 
Riza, artık seyyar çorbacılık 
yapmıya ve hayabnı böyle ka· 
zanmıya karar vermiştir. 

Kamil Rizayı san'atına bağlıyan 
yüksek alakayı tanıyanlar için 
bu, inanılmıyacak bir haberdi. 
Acaba çorbacılık yapmıya karar 
veren san 'atkir, hakikaten tanı· 
dığımız Otellomuydu ? 

Merak ettik, aradık, bulduk.. 
itte nihayet onunla karşı karşı• 
yayız •• 

Türk sahnesinde yirmi beş 
senedir « Otello Klmil » diye 
şöhret bulan adam ... 

Her vatandatta, bu içli •e 
kalender san' atkira ait az ha· 
tıra mı vardır? Anadoluyu, \ 
köy köy, kasaba kaaaba 
dolaşmıı, bir çok tiyatro teşek
ktıllerinin başında çalıımış za
man gelmiş, Borsada verdiği bir 
temsilin akabinde elinde ailibı 
dağa çıkıp istiklal mücadelesine 
atılmıı olan OfeUo .• 

Yaşı kırk... fakat yllzünde 
göçkDn ihtiyarlann kanşık çizgi
leri var.. Fakat, sesine hala 
eski muzaffer gençliğinin gür ve. 

pürüzsüz ahenği hakim •• 
Yannın GzOntüsO... bagllnlln

den emin olmıyanlann kırgınlı
ğı... açlık korkusu... Her tek ve 

himayesiz kalanın bezginligile 
Kamil Riza, bize dediki: 

- Ondört milyonluk Türki-

Hakiki Otello 
[ Hamleti oynadığı gftnlerde 
yapılmış bir karı kalem] 

yede bir tek tiyatro var.. O da 
Darülbedayi. Hoı mey
dana ç nlan şeylerde geste
riJen rdımlara mukabil bir 
fe•kaladelik görülmiyorya.. Bu 
yardım ki cidden bir nimettir. 
Kendilerinden daha çok şey 
beklene bilirdi. Gelişi güzel bir 
teşekkül de bu nimeti ~rse.xdi 
apğl yukan bu ayarda bir ne
tice elde edebilirdi. Darillbeda
yi 'in Türk camiasına sanat heye
canları verecek birçok eserleri 
temsil edcme}işindeki en büyük 
sebep, kadrosunun mahdud olu-
ıudur: Bu yüzdendirki yüksek 
ve şumullü beynelmilel eserler 
bizde temsil edilemiyor. 

Daha söylenecek bir çok şey
ler var .. Fakat bırakalım bütün 
bunlan .. 

Sigarasına söndOdü. Şimdi onda 
sanatını seven bir art istin kalemle 

tarif edilemiyen hüznü seziliyordu 

birlerini çekiştirip dururlarmış. lla - CE!!!J t b- l "k~icra m l---;--- • s an u ı ·ıncı l'mur ugun-
kın, arkadaşı bu~u yapıyor rn.u: Ba? dan: 

- Niyetim bir çorbacı dük· 
kinı açmak!. Dedi. Mamafi ser
maye bulamazsam üç tencereyi 
dört tekerlekli bir el arabasına 
yerleıtireceğim. Belki ahbaplar 
bize rast geldikleri zaman bir 
çorbamızı içmek isterler. Ben 
iyi mercimek çorbası pişiririm. 

ka.sıkol_sha~dr, bu 1ıple .~u1yuyadı~ı1Demı- Bir borçtan dolayı :rnahcuz ,.e pa-
yece ı tıyara ne er soy emez ı. os- . .1 . mukarrer 89? laka 
t ·ıı·r t d" !::. bi . raJ a çevrı mesı .. p 
~· ona ı ı :ı e ıoyr. ~ov; r azız- numarasını hal'i Oktant markalı spor 1 

dır. otomobili bir adet yedek ~stepene ile t 
21 - 11 - 931 tarihine müsadif cu - 1' 
martesl günü saat 14 - 16 da Top • 
hanede Tophane garajında açık art. 
tırma ile satılacağından taliplerin 
mahalli mezkurda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

BugUnkO Ote'llo .. 
f Klmil Riza 1 

' Hele bir işkembe çorbası pişi
ririm ki emsalzizdir. 

Ve geldiği gibi, metin ve 
azimkir çıktı gitti., 

Otello şimdi sahnede değil 
sokaktadır. 

Bakalım piyesleri ne olacak?? Ve 
şimden sonra yazarsa aynı meftunluk 
la peşinden koşacaklar mı"!! Şimdi 

yazmıya kalkışsa bile, eserin; dün -
küne nispetle tanıamen zıt fikirJerJe 
meydana çıkmasın~an korkulur Çün
kü bugünlerde İngiliz halkını heyeca
na getirmek için rnuhafazakrlr olmak 
lazım geliyor. 

lstanbul üçüncü icra mcnwrlıt - :::::ıı============================ 

Bir muharri:- sıfatile Şov o kadar 
cittiye alınamaz. Ancak bir insan 
olmak itibarifodir ki: Hiç hir ne.sil -
den doğmamış harikayı temsil eder. 

Kudsiyetine gelinse: Bin aziz bir ara· 
ya gelse; onun bir küçük parmağı bi
le olamaz, diyeceğiz. Onun kadar 
entirika ~evirmış haı:ıgi hanvri var -
dır? 

JllKl'tfh'T .UONIR 

(*) Goorge Ilcrnard S'ıaw 
('"~ Şov·vari nükle 
(''""*) Al l'apone 
(4) Slıakespcare 
(5) }Jlünkır 
(6) Kari J!arkHın aernıagl' ntlı ese-

ri. VAKiT 

ğundan: 

Sakit hanedandan elyeyın ikamet -
gahı meçhul Şehzade Abdiirrahim 
efendiye: 

t .. tanbulda Galatada köprü başın· 
da rnki Mehmet Ali paşa hanı namile 
maruf handaki hissenizin evkaf namı-• na tashihi kaydı husuna beşinci hu -
kuk mahkernei asliyesinden hiiküm 
verilmiş olmakla icra ,.e iflits kanunu 
nun maddei mnhsusasınn tevfikan ö
deme emri tebliği makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olu.10r. 

Beıinci icra memurluğundc.ıı: 
l\lahcuz büfe ve saire 21 t~şrinisa

ni 931 tarihinde saat 9 - 10 dan itiba
ren Aynalı çeşmede Nazim pa~a apart 
manının önünde satılacağı l!an olu -
nur. (2027) 

Istanbul Evkaf 
düriyetinden: 

Kıymeti muhamminesi 
Lira Kuruı 
1543 2 

111 mu ... 

Beyoğlunda Tophanede Hacı Mimi mahallesinde çıkmaz 
Gülhan solcağmda atik 37 cedit 39 No. ile murakkam 9 oda 1 
mutbak 1 sarnıç ve sair cıüştemilata havj bir bap kigir hanenin 
nısıf hissesi satılmak üzere dört hafta müdddet!e Hin ve milza· 
yedeye Tazedilmiştir. Müzayedesi Teşrinisaninin 28 inci cumartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olmak lstiyenler balidaki kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte lstanbul 
Evkaf müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti mahhilat k11mma 
mllracaatleri illn olunur. (3465) 
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r"i"'"'Zii""'iiiiVViiii""'""'r'""'""''""""""""""'l f GUnUn Muhtırası 11 1 Kapa:.~:r::b;,;:rıg~:~:;~:.e;; nu~~:~·:::kin b~: 
~ 9 ._ __ T_a_k_v-lm ____ S_A_l-.. I-1 ,-T-t:-şr-in-i~-a ... ni neden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık mliıayedef' 
~ nl cw ı ~ Jl inci av J 93 ı. 6 Recep J 350 Senenin konmuşter. Talipler şartnameyi görmek için hergün levazım flJi' 
} .., ıB il { o<çeo ~ün!"'' 315 k•lan .,Un!" 43 dürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için bir ';: 
\.,.,- MUterclml : Dojjan Yıldız "'"""'""""'"'"""""'"""""'''""""'""'""'""""'"'""') GUne•- Do~uşu. 6 !10. Pan,.. 17.I O çuk lira teminat lbımdır. Teminat nakden kabul edilmez. ~ 
Bu Şehrı .. n du.,nya z'le ala" kası l•Şte Namaz vakitleri - ~ahah. 4,.'i!l Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alın~~a.k mak fllll 

O~le· I 1.58: ikindi 14.S!'i: Akş:ım 17,17. veyahut hükumetçe muteber tanınmış bankaların bmnın tem 

bu kada,dlrJ Yatsı I8.4Q imsak: 
4
•
41 mektubile olur. Bu şekilde teminat ile beraber ihale güa8 oll' 

Hava - derecei hararet ıaıaml) 18 19-11-931 perşembe günü saat on beşe kada daimi encOmeO' 
-60- ( ugarf) I 1 derece. Bugün rüıg:ır poyra?. müracaat edilmelidir. (3541) 

hava az bulııtlu olacktır. Siıbirya güneşi Te istirahat heni ca- talnrda suyun derinliği 60 s<intim<'t- ---- k h · _.-
------------,---- Bedeli keııfi 354 lira 54 kuruş olan Hase i astanesı m n getirmişti. Romatizma acılarım da reye dil,ti) ordu. G('mi kun1a oturduğu • k r 

ld k ı t B Radyo . rini ııhhiyesi irin yaptarılaca'< elbise dolabı açık münakasaya O o o ça aza mış ı. unun yerine, şnr- zamanlnr hf'pimiz sahile c;ıkıyorduk. ~ _..... 
ka doğru uzayan kilometreler çoğal- Bu suretle gr>mi tekrar ı-u ÜL~rinde muştur. Talipler şartnameyi ve keşif evrakını görmek için h~,.»~ 
drkça ben de o nisbette vatana tahas- yUl.scliyordu. Sahil boyunca lıir miid- 18 dön 19 knd:ır ~amafon neşriyatı Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münalcasaya gırdlt 
sür duyuyordum. Aylar geçmişti ki det yiirüdükten rnnra tekrar biniyor- 19,30 dan 20.30 a t.adar Nermin ,.c için 27 lira teminat lazımdır. Teminat nakten kabul edilmez. ' 

memlekete dair hiç bir havadis duy- dul\. Gemiyi kumlııl<lardan tnhlis i~in Vedia Rıza hanımların i~tirakile ~az Be!ediyeden irsaliye alınarak Bankaya yatırıp al.ı~a~a.k mak.b~ 
mamıştım. Gurbet günleri tevali ettik- de uzun sırıklar kullanıyorlardı. 20.:ıo dan 21 e kadar Satıh i\luıat be\' I veya hükümetçe muteber tanınmış bankarın bırmının temiol 

~memleketi! sağ dönmek ür.ıitlcri de Bin mii, l.iilfltla cenubi Ba~kal ' 'a- tarafından konferans 21 den 22 ye kadar mektubu ile olur. Bu şekilde teminatla be:-aber ihale güntı ola' 
azalıyordu. lrkutsk'tan itfJaren man- dilerine, Ba~·kal kazakları nııııhıkası- Tahsin Ef. \"C Helkis hanımın iştirakile 19-11-931 perşembe günü saat on be§e kadar Daimi Enc8me0' 
,ıara güzelleşmiye başlamıştı. y~~i l na r.elnıi5tik. l'ızun tiiylü. küçük hi· saz 22 den 22,30 a kadar orkwra. müracaat etmelidir. 3540 
~fr çember Baykal gölünü ihata ıçın nek hayvanlarile sahile gelen kazak- k l rfJ mD-

fk l """"' Mübayaasına lüzum görülen 45000 kilo benzin apa ı .za a u a kadar uzayor n~ kay'>oluyorc u. hır bizirn geminin kaptanı ile ekseri- r:; l l .. 
Gölün üzerinde küçük hacimde vapur yanlış veriş ediyorlardı. Kaptan yal· Yakıt: Abone şarttarı: nakasaya ko:ın;uştur.Talipler .ş~rtname almak için ?er gü~ .eva~ 
]ar b 1 k k ki .. "ku"vordu 1 ,J tı 12 Aylık müdürlügv üne müracaat etmehdırler. Münakasaya gırmek ıçın • ve a ı çı ayı arı gozu - · nız bahri-..·elı' de.ı:.iı, a'-'nı zamanda gil. L"uru~ - .J:. 

.,,, b' ,, ı; " Dahilde 150 400 750 1400 " . B · '-d k b ı d"I Y beleua Tren hattı, oirbirini takip eden ır zü açık bir ticaret adamı idi. Yerlile- lira teminat lazımdır. u temınal na" en a u e ı mez •. a 
k 'T' l · Hariçte - 800 1450 2700 I 1 k kb e..a ·aç tüneli geçtikten sonra go un sa ıı- re satabileceği en ehemmiyetli eşya), yeden irsaliye alınarak bankaya yatırı ıp a ınaca ma uz y ,-
lini takip ediyordu. Bu tünellerden iki da birlikte getirmişti. Gemi nehrin ce- llAn $&rtlarımız: hükümetçe muteber tanınmış bankalardan birinin teminat melr' 

gi de el'a.n ~iz.im casus teşkil~~ını~ reyanının aksine hareket ettiği için Resmi Hususi tubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile 18~ tahrib::ıt ızlerını taşıyorlardı. Ilızınıkı 1•1 1 .. "k he . ı 1 5 
K t kl"f l b . d k ti ld - una dait 

1 ...ı. 1 .. yer ı er arasıra rnçu · vgır ere su- ~aun ıo Kş 12, O ş. name e ı me tlu u ve tıcaret o asma ayı ı . o ug er bu tünelleri tahrip ctm\:J\: <= mu- • . . . · . 05 11 931 -r-
hi hl i .. . t'ler Çünkü Ya gırerclc gcmının yanı sıra gelıyor- ~antimı 20 .. ~ vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale gilnü olan 19- - y-__ 

m r ş goremernış 
1 

: •. U· lardr. Pazilrhğın uymadığı zamanlar- KUçUk llln •artlarımız: şembe günü saat onbeşe kadar daimi encümene verilmelidir.(3So5) zak olmıyan lrkutsk şelmııden surat. 
. .. da kaptnn gemiyi sahilden uzaklaştı. 

1
.
10 

Defalıh b 
le malzeme tedarı~ olunmuş ve tunel- rıyor. pazarlık uyduğu takdirde de gc 1 2 3 4 Viliyet hususi dairelerinin 926 senesi bütçelerinin tab'ı kapa 
ler tekrar eski halınc konulmuştu. Bu mi sürntini keserek eşyalar teslim O· 30 50 65 7~ ıoo Kuruş nrfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname almak ozeı• 
tüne!leri bizim casuslar krş menimin lunuyordu. Suyun derinleştiği nokta- A - Abonelerimizin her üç aylı- hergün levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. MünaL.alA,. 
de tnhrip etmişlerdi. Lakin nakliyat Iard:ı. beygirlerin süvarisile paketleri· ~ için hir defa mccc.:.ınendir. girmek iç~n tahminen 71 forma itibarile yüzde 7,5 niıpetiodl. 
inkıtaa uğramamıştı. Eğer Ru ·tar fü. H - 4 satın geçen ilAnl~nn fazla _.J:.. 

el] 1 t el le yüzmesi cidden görülecek bir mRn· •atırı 1·çı·n ,r kuruş zammolunur teminat lazımdır. Bu teminat nakden kabul edilmez. Ya bel~ n erj tamir için ma zemc e arik e- o •1 

demeseydiler bile, kalın buzlarla mes- zaraydı. (Bitmedi) yeden irsaliye alınarak bankaya yatmlıp alınacak makbuz yeyr 
tur Baykal gölli üzerinden tren hat- but hükumetçe muteber tanınmıı bankalaran birinin mektuba 0-
tını geçirmek hiç te müşküJ bir iş de- G l ı d . ı .. olur. Bu ,ekilde teminat makbuzu veya mektubu, şartname, tek-
fildi. a a tasar ay isesi m Ü ur u- lif mektubu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair veai_!-J: 

Bayka: gölünün sağ sahilindeki en bir zarfa 1<0yarak ihale günü olan 19-11-931 perıembe r---
büyük şehir Udimskdi. 'l'ren seyahati d saat on beşe kadar daimi encümene vermelidir. (3507) 
miz buraya kadar demm etmişti. gv Ün en : ktW 
Şehrin bir köşesindeki barakaya gel ldanbul belediyesinden: Gazoz ve menba sularının reD 

mlştik.Çokpisolanhubarakadan,fe- 1 -1931-11\32 ders vılına Blt. ikin· küçlik şiteler derununda satılması hakkında mukaddema ve~ 
na kıyafetli bir adam çıktı, kaba bir '"1 .J karara tevfikan esnaf yeddinde bulunan renkli şi clerin bet""" 
hareketlesağelfninparmaklarilehur cı· taksı·t tn, drı's ı·ı·cı·etJerı·nin t<-thsi- şişeye tahvili için verilen bir sene mlihletin tarihi ilandan iti"f 
numdan yakaladı, diğer eliyle de ağ- \ ' ren altı ay daha temdit olunduğu alakadar olanların malumu P-

Ztmı açmak için tazyik ediyordu.Son )ı'ne 1'lzJ.IlCl. teSfl.Ill.Il 23 l .. lTICÜ pa- mak üzre ilan olunur. (3902) 

m~~mı ~~ü~ d~adı. O . ~ ~ ~===~=====================~J zaman bu adamın doktor olduğunu, • •• •• d · · b b J ı Ko. dan 
beni muayene etmek istediğini anla- zarteSJ gtılllJfl ell ItJ aren aş a• 3 • K. O. SA. AL. 

dım. Muayene hitama erdikten sonra ] 1 b · · · k .\. K. o. n birinci fırka hayvanatı ihtiyacı için arpa ' 'e yulaf ayn ayn fit! 
doktor Yandaki kapıdan içeri girdi. }) aca { \' e 111 Ü a lll e e )f} }1 CI •an u- namelerle aşağıda gösterilen tarih Ye s:ıatlerde kapalı zarfla münaka .. 1~ 
Bir müddet sonra seyahate müteham- h · 1 • l d fcra kıhnacaktır. Talipluin şartn:ırneleri almak üzere her gün ve Uıal. 
:ntil olduğum bildirildi. ~ni buraya 11 un i] k af tas 1 n 1 1 ay e tın e { a . ar iştirak etmek üzere ' 'ak ti muayyeninde teminat ve teklifnamelerile K. °' 
kadar getiren muhafızlardan ayııldı· Sa. Al. J{om. nuna müracaatlerı (49,i) (3477) 
itm için cidden mütecsirdim. "SeH'ı- de\T 3ffi ede Cekti f. Cinsi İhale tarihi Saat 
metle .. Allaha ısmarladık!,, Hopsi de d k I h b.l K. O. nun arpası . 21-11-931 14 
k b 1 1 2 - Talebei asliye meyanın a mu ayyet olrDa an ase ı e ·ay 

0 nıuş ardı.Yeni muhaf:zlar dört 1{, O. nun yulafı !?l-U-9:U 14,5 
kerd ·b kanuni ten:ıı·ı~ttan birinci taksitte istifade etmiı olanlar tenziıa· 

1 
· · F .,

1 11 
•v•ı 

1
r as e~ ı aretti. Içlerinden hirisi " . ıncı . ~rpası .. - _.,,, n 

n!.ong.olı tanlı olup, dördü de gen!; T"e tın mUstenidah olan resmt vesaiki her taksitte ibraza mecbur~ ı. inci F. yulafı 21-11-931 15,5 
dordü de omuılnnnclnki a,puletler ü- durlar. 

,,erinde 20 numarasını taşıyorlardı. 3 _ TalelJei asli)reden )rüzde )rir- • * • 
v~nı muhafızlar arasında ilerJcrken, 

yolumu,zhiçtedüşUndüğümgibiçık· JllJ tenzı'JaAta talJI. 0Ja1ılaı·la kardeş mamıştı. Jı:ıt~ Yon Yerine açık araziye -
çıkmıştık. Çayırlar, tarlalar üzerin- ] k ) . d d J 
den uzun bir yolculuk ni~nyet ufku o ara de\ram etme erın erı o 8)'1 
kaplıynn su gözüktU, ince 1Ji'r duman d · . f d d 
istikametinde ilerledik. Bir vapur bizi kardeş tenzilatJil 4 an JStJ a C e en-
bekliyordu. •• J • • 

Vapura bindikten sonra Rlagovyeg. Ier ikinci taksit ucret erjı11 tayın 
çensk'ye gitmiyeceğimizl Pek iyi bili. •• J f J 
yordum. mndiğimiz \'apurdaıı ha~krı ve temdit edileı1 muc det zar 111( a 
herşeye benziyor; tam nıfınaslle Haz-

reti Nuhun gemisi. Takriben 60 adım vermİ)rPce]{ olurlarsa yerlerine 
uzunluğunda 10 adım genişliğindeki 

eemi, ikikath idi. Nehir na!diyatına }18IlSrVOJ'l talebeden htı fll3hivette 
müsait hir tarzda sathı inşa olunan J " 

geminin arkasında, koskocanıan bir olanlarııı nakli sureti le ta lel)ei as-
çarh vardı. Gih•crte kısmı insan ve e~· 

yakalabalrğıiledolmuştu.Akıntısına ]iye adetlerinin doldurulacağı \Te 
doğra hareket ettiğimiz Selen~a neh· 1....1 

li, mcmbaını Alfay dağlarından ala- kendilCrJJ)Ül kanUnJ tenzilatt311 
:rak Baykal ~ölüne miintchi olur. Ilir 

müddetsonra Troyskosavsk ~ehrine müstefit olmıyan pansiyoner tale-
gideceğimi'Zi öğrendim. .. 

Bu şe~ir Gobi çölünün başladığı be nıe'. '"anına alınacaaı ilan olu-
noktada, Mongolistan hududu üzer:n- J u 

de idi. Burada günlerce yolculuktan .. (390kJ) . 
sonra ancak insan yüzü görülebilir. n u ı . 
Likm beni Sibiryayn şimale göndere- I -t b ) --- takas ti t 
c.ekleri yerde, buraya sevkettik1erinin s an u mın l care müdüriyetinden: 
sebebini anlryamıyordum. 1''akat be- Ticaret kar.unu ve lktısat ''ekiıleti celilesinin 14 - 9 - 931 tarin ve 61240 
nim için şimal ile cenubun fa1kı yok- - 619 numaralı emirnameleri mucibince tasfiye halinde bulunan Milli lktısat 
ta. Vapur seyahati çok can sıkıcı de· bankasrnın heyeti umumiye.<;i fe,·kalfrde olarak kiınunue\..,'elin 17 inci per~em
ğı1di. Ara sıra kum l.adcrnclerine te- be günü saat 14 tc dördüncü vnkıf hanında üçüncü katta ticaret müdüriye. 
.gtfUf ediyorduk. Geminin kuma otur- tinde hissedarlar içtimaa davet olunur. 
maması için bu gibi anlarda çok mü- Ruznnmei mUzakerat: 

ieJakkız bulunmak lazımdı. Bazı nok- 1 - Tasfiye hakkında göriişlilmek Ye Jbım gelen kararları ittihaz etn1ek. 

Çorlu Ye Tcldrdağındaki kıtaat 
ha:}Tanatının ihtiyacı olan trslim rna· 
halleri ile miktarları aşağıda yazılı 
arı>a kapalı zarf usulile münaka.saya 
konmuştur. lhale tarihi 7 - 12 - 931 
pazartr~i r,iinii saat 15 le yapılacalt· 
tır. E\' af ,.e ~raiti anlamak üzere 
her gün münakasaya iştirak için de 
yel'mj m<'zkıirda Çorlu satın alma ko.

1 
rniı:;yonuna miiracaatleri. (.'l6i) (1f!OO) 

Teslim mahalleri I\ilo ı.:insi 
Çorlu 168000 Arpa 
Tekirdağr 59900 Arpa 

* "' * 
l\. O. \'e Birinci fırka ihtiyacı 

için şeker pazarlıkla ahnacaktır. iha
lesi 21 - l1 - 931 cumarteı.i günül 
saat 14,5 ta komisyonumuzda yapıla· 
caktır. Taliplerin her gün n ihaleye, 
iştirak etmt>k isti.renlerin de Yakti 
muayyeninde komisyonumu1,a müra -
caatleri. (565) (3898) 

* * • 
K. O. 'e Ilirinci fırka hnyvana

tının ihtiyacı için saman ayrı nyrı 

şartnamelerle pazarlıkla alınacaktır. 

İhalesi 19 - 11 - 931 perşembe giinü 
saat 10 te komisyonumuzda yapıla . 
caktrr. Taliplerin şartnamelerini gör
mek üzere her gün Ye ihaleye iştirak 
edeceklerin de ~akti muayyeııinde ko
misyonumuza müracaatleri. (;;66) 

(3899) 
• • • 

IJI. K. O. ve 1. ind fırka ,.e Top
çu alayı hayvanatının ot ihtiyacı 
ayrı ayn şartnamelerle paz~rlıkla 

alınacakhr. İhalesi 19- 11 - 9::11 
perşembe günü saat 16 da komisyonu-

muzda ynpılacaktır. Taliplerin 
namelerini almak Uzere her 1ü11 
pazarlığa fı:ıtimk etm•k isti,.n 
de vakti muayyenınde komi'1'01' 
za müracaatıeri. (553) (38fı2) 

. • * • 
Ezine ,.e ha,·afüindekf kttaat!'J 

tiyacı için 142,000 kilo un mün&P) 
ya konmuştur. 22 - 11 -- 931 ~ 
pazar günü Mat 1.1 te iha?al JSP'".J 
caktır. Talip olanların ~rtna~ 
görmek üzere her gün ,.e pey ~ 
üzere de mezkur günde Ezine ~ 
alma komisyonuna mür::ıcaalerl. (JJ" 

(3733) 

* * • ~ 
Tiredt-ki kıtaat ihtiyacı için -r ,1 

kilo ekmek kapalı zarf usalil• fi' 
1. J{~. - 932 salı günü saat 15 ~ 
rede askeri salın alma kom dl 
tarafından ihalesi icra edileetl' 

Şartname sureti musaddaka1arı' 
deki kıt'a lzmirde müstahkem Jllf fi 
An karada Milli ::\1iidafaa ,·ek:AJet~, 
lstanbulda üçüncü kolordu satııl ~ 
ma komisyonu riya~tinden ili~ 
edileceği Ye taliplerin temldi1~ 
müracaatlcri ilan olunur. (5''7) (,,,,,.-

* • * 
Kolordu ve hirinci fırka kıtaatl 

çay aleni münakasa ile sa.tnı 

caktır. İhalesi 2:i - 11 - 9Jİ 
çarşamba günü saat 15 te k 
numuzda yapılacaktır. TaUplet 
nameyi almak üzere her güll .,, 
nakasaya iştirak etmek üzere .. 
ti muayyende teminatlarile 
numu.za müracaatlerio (510) 
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Mücevherat satış ilanı 
Emniyet sandığ müdürlüğünden: 

~raz t\o. • Merhunatın cins ve nevi Borçlunun ismi 
286 Bır roza tek taş yüzUk kolu elmaslı (bir taşı Nuri B. 

noksan) bir roza yüzük bir sun'i yakut yüzük iki 
albn bilezik bir altın madalyon 75 dirhem gümüş 

12176 Bir çift roza küpe. Mehmet Burhanettin B. 
12752 Bir roza pantantif, bir roza pat iğne, bir çift Ahmet 

roza küpe. Mehmet B. 
13016 Bir pırlanta yüzük bir pırlanta ağraf bir elmaslı Mm. 

13090 
13724 
13799 
13847 
16194 
19709 
20325 

20950 
21726 
22052 
22814 
23172 

24033 
27616 
32474 
33060 
33188 
33342 
33858 
33946 
34137 
34187 
34207 
3'4278 
34313 
34382 
34413 
34494 
a4S73 
34656 
34658 

34950 
34981 
11982 
35025 

35028 
35056 
25!23 

kol saati bir roza iğnelik bir roza yüzük bir T rehüs)ef 
altın köstek bir altın kolye iki altın bilezik. 
iki nlhn iki gllmüş madalyon. Ayşe Mediha H. 
Bir çift roza küpe. Seher H. 
Bir roza yarım gerdanlık. Mehmet B. 
iki altın eaal iki altın köstek. Aptullah B. 
Altı yüz dirhem gümüı. Meliha H. 
Bir çift roza küpe bir roza tek taşy üzük Hatice Sabiha H. 
Bir elmaslı saat maaşatlen bin yetmiş beş dir· Fatma 
hem gümüş. ihıan H. 
Dört bin sekiz yüz elli dirhem gümüf. Şevki B. 
Bir roza lokum madalyon (bir taşı noksan) Ayşe H. 
Bir roza pantantif. Huriye H. 
Bir roza tek taş yUzük. Emine H. 
Bir çift roza küpe bir pırlanta pantantif. Mehmet 

Lutfi B. 
Bir çift roza küpe. Naciye H. 
Bir çift roza küpe, Ali B. 
Üç altın bilezik Kadri B. 
Bir çift pırlanta küpe bir roza tektaş yilzük Kadri B. 
iki çift roza küpe bir çift roza küpe altı. Nazmiye H. 
Bir çift roza gül küpe. Hatiçe H. 
Bir pırlantalı yüzük. Hava H. 
Bir çifte roza küpe. Pertev. 
Yedi gümüş zarf. Hatiçe. 
Bir çift roza küpe. ismet B. 
iki roza yüzük. Tevfik B. 
iki miskal inci bir roza tek taş yüzük. Behçet B. 
Bir çift pırlanta gül küpe. Vesime H. 
Bir çift roza küpe bir elmaslı bilezik ıaatı. Zeynep H. 
Bir çift roza küpe. Saim B. 
Alta yüz yetmiş beş dirhem gümüş. Fatma H. 
Bir altın hurda köstek. Ahmet B. 
Bir gümüş çatal kaşık takımı. Halil Bey. 
Yirmi beş miskal inci iki ~ift loza küpe iki Suat B. 
roza iğne bir roza yüzük bir altın saat ilç 
altın kordon bir altın köstek. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük. 
Bir çift roza küpe 
Bir altın kulu. 

Celal B. 
Aptürrahim B. 

Umran H. 
Bir roza kol düğmesi takımı bir pırlantalı kra· Nadire H. 
vat iğnesi. 
Bir elmaslı bilezik saati bir edet bir liralık. Zeynep H. 
Bir roza yuzUk. Nimet H. 
Bir p1rlanta tek taş yüzük bir pırlantalı bilezik Zahide H. 
bir pırlantalı iğne bir elmaslı tabaka. 
~ir çift pırlanta küpe. 
Bir pırlanta yüzük. 
Bir alhn bilezik 
Bir pırlantalı pantantif. 
Bir pırlanta yüzük. 

Ayşe H. 
Osman B. 
Mefahir B. 

Hayriye H. 
Saniye H. 
RuhiyeH. Bir roza iğne 

Bir altın saat Hüseyin Hüsnü H. 
Nusret B. Bir pırlanta yüzük 

Bir altın saat Ayşe Mediha H. 
Bir elmaslı bilezik saah 
Bir roza pandantif bir gUmüş çanta 
Bir çift pırlanta ~ektaş küpe üçyüz dok
san beş dirhem gümüş. 
Bir altın kolye 
Bir pırlantalı yüzük 
Bir roza pandantif biı- pırlantalı yüzük 
bir altm köstek; 
Bir çif roza küpe iki roza iğne üç taı 
noksan 
Bir roza hurda kuş iğne bir taş nok-
san bir roza ay iğne iki roza yüzük 
hır roza madalyon iki miskal inci bir 
altın hurda saat bir altın saat dört 
nazarlık altını dört yüz yetmiş beş dir· 

Keteon Ef. 
Saliha H. 
Aliye H. 

Salih B. 
Raife H. 

Handan H. 

Saadet H. 

Meliha H. 

3 1ıem gümüş. 
5810 Bir roza maşallah bir roza hurda bi-

Ruşen H. 

3594 Je.zik iki yüz elli dirhem gümüş. 
y ~ Bır altın saat Ferit B. 

bitindukarıda İsimleri zazılı ıevat gümüş ve mücevherat muka
lcdi e sandığımızdan İstikraz elmiş oldukları mebaliği vadesinde 
tdiJJ.~. etrnemelerine mebni kendilerine a:elüsul ihbarname tebliğ 
Yuk ... ıdı halde gene tesviyei deyn eylememiş olduklarından ecnası 

.. r a ·· t ·ı Sand k gos erı en merhunattan deyne kifayet edecek miktarı 
Ptrşeı bsnhş heyeti huzurile 26-Tcşrinisani. 931 tarihine müsadif 

ı:n e .. .. lllt.aat id gu.nu saat öndertte Şehremaneti Sandalbedesteni 
ı Yede re ın~e bilmüzayede satılacağından talip olanların mü
istiyen nınbnlline ve tesviyei deyin ve tecdidi muamele etmek 

"· tıı oluınedyunların Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu 
nur, (3905) 

1 AKI 11 ~ N f v k Al t• d ı L!_{üçük ilftnla~ı1 a ıa , e ~. e ~n .. n 
~ IOdefnsı )ÜZ kuruştur-~ Ankara da sıhndır mu na kasa 

Hizmetçi 1 tiyoruz - iki kadın evrakı alanların nazarı dikkatine. 
hizmetçi isti} orur. Saııt 9 • 12 ara~ınd1 

lstanbul Bahçckapı dördüncü Vııkıfhan 
asmakat 2() numara~a miır:ıcant. (1 83) 

Emlak selin almz - bkelcye, 
şümendüfcre, tram\ a:;a, otöbuse yakın 

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

1 tanbul flahçeknpı dordüncü 
· \'akıfhan nsmakat 29 

Gayri mUbedll bonolara -
Almak yahut s:ıtmak için saat 9 • 12 
arnsınd!ı miiracıı:ıt (1983) 

ı~tanbul dördüncil Vakıfhan 
asmakıt 29 

Parakazandırayoruz - lstanbul 
nşra \İl~yt:tlcrinde, lrnzalnrda memur yahut 
erkek işçi isti} Oruz. işinize, vnzifenize 
halci gclmiyeeektir. içine 6 kuruşluk pul 
koyup mektupla sorunuz. (1983) 

Jstanbul postanesinde 400 

P re - DükkAncı esnaf haf tnlık tak
sitle kefnletle 50 lirara kndnr para ala· 
bilirler, fazla almak için 15 liradan ,ziyııde 
Hridnb olan emlılk terhin edilirse senelik 
faiz komisyon yüzde 12 dir. Saat 9. 12 
arasında müracaat (1983) 

lstasbul dördüncü Vakıflıın 
asmakat 29 

O amızhk için halis Jermen 
Kanaryası - Şişlı Osman bey Ah
met bey sokağı Fortun zade Murat Bey 
apıtrtımanı beşinci kat (2022) 

Mübayaa edileceği ilan edilmekte olan ( 50) adet yol silindi
ri11in münakasa evralundan fenni şartnamenin ikinci defaki tabı· 
nın sonunda (19) uncu maddede yazılı umumi yedek alattan (12> 
tonluklara alt o!anların tabı hatası olarak dercedilmediği anlaşıl-
dığından evrakı mezkfıreyi Ankara'dan alanlarm bu noksanın ik· 

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

Zonguldak vilfıyeti nafıa 
başmühendisliğinden: 

Bartın - Çaycuma yolunun O + 000 - 7 + 300 kilometreleri 
arasmda mevcut tesviye üzerinde 7300 metre tulünde yeni şose 
inşası 3-11-931 tarihinden itibaren 2~ - 11 - 931 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 21 gün müddetle 
vahidi kıyasii fiatla kapalı zarf olarak münakasaya konulmuştur. 

Şoseye muktezi taş yol kenarında ihzar ve kısmen de kırıl· 
mıştır. inşasına talip olanların şeraitini ve evrakı fenniyesini 
görmek üzere Zonguldak Nafıa Başmühendisliğine ve münakasaya 
iştirak için de Başmühendislikçe musaddak ehliyeti fenniye vesi· 
kaları ve muhammen bt:deli keşfinin °o 7,5 nisbetinde 1486 
liralık teminatı muvakkate akçesile birlikte mezkur günde muay• 
yen saatte viliyet daimi encümeninde isbatı vücut etmeleri ilin 
olunur. (3719) 

lH ~uru~ yüzü ile ~u~ tüyü yastı~ 
lsıanbulda Çakmakçılar ~nndalyacılarda kuş tiıyu fabrikası ) lizlle şilte 12, yüzil~ 
yorgan 15, ) ağlı boya ) asuk 5 lira) a, kuş ıuylinün J; ilo u 100 kuruştan ba~lar. 

Kuş tÜ) il kumaşların her rengi \ardır. Ucuz s:ıtılır Tel. 2. 3027 

Satıhlt \7G klrahtt - Mudanya 
Tiril)ada Nnciyc hanıma nit iki odalı 
evle ze}:tinlik, tarla ye bağ kiralık ycya-
hut satılıktır. Şeraitini Ank:ırıı caddesinde H • • v " " 
Muallimler kütiıkbanesinc mürncaatlnrL arıcıye ekaletı Mübayaat 

~il !~~00 t.' !~\ .. ~ ~o~ısy~~· Komisyonundan: 
1 ilanları 1 100 Ton Kok kömürü Vakalet için 

Ton 40 ,, ,, ,, Misafirini Ecnebiye Köşkü için 
10

6
0
50

0 Kuleli askeri lisesi 2000 Okka mangal kömürü u 
Herbiye ınektebi " " " 

800 Tıbbiye tatbikat hastane.si 7ooo " kırıhınş odun ,, ,, ,, ,, 
730 'l'ıbbiyc mektebi Vekalet ve Misafirini Ecnebiye Köşkii için mübayaa edilecek 
400 Gülbane hastanesi miktarları yazılı mahrukat için 2-11 • 931 tarihinde kapalı zarfla 

3580 
Yukarıda jsimleri hizasında mik· 

tarlan yazılı ınaha11erc beş şartname 
de kapalı zarf suretile 3:>80 ton !!ıva
rnarin kömürü s:ıtın alınacaktır. !ha· 
lesi 22 - 'l'<'şrinisani - 9:n pazar gÜ· 

nü saat 14,30 da Harbiye mektebinde
ki mahalli mahsusunda icra edilecek· 
tir. Taliplerin şartnamelerini görmek 
için komisyona müracaatlcri n işti
rak için de şartnamesi nçlıile hazır. 
lryacaklart teklif mektuphrını vakti 
muayyeninde ınilselsel numaralı il· 
mühaber mukabilinde koml<>)'On ri.ra· 
setine vermeleıi (112) (339'.{J 

• "' * 
SüYari mektebi ltaymnatı ihtiyacı 

için 180600 kilo yulaf kapalı zarf su
retile satın alınacaktır. ]halesi !'l -
kanunuevvel - 931 cumartesi gilnü 
saat 14 te Harbiye mektebindeki ma
halii mezl\iırda icra ccUiecektir. Ta -
}iplerin şartnamesini görmek için ko
misyona müracaatleri '\"e iştirak için 
de şartnamesi vcçhile hazır1ıyatakla
rr teklif mektuplarını ye, mi ihalede 
.vakti mua~ ycnninde nıüseL el numa
ralı ilmlilıah<'r mukabilinde komisyon 
riya etine H 1rmclcri. (13-l) rn7S2) 

Kilo . .,_., 
ı:~60 

ı:;o 

]200 
600 
:~oo 

840 
7:>0 
200 
l2:i 
300 
l:iO 

* .... 

t..mik 
Patates 
1\fercirrıek 
Kuru fnsul) a 
Mankrnn 
Bezelye 
Soğan 

Pirine 
Gnz 
Tuz 
Soğan 

Un 
l:iO Ruru üzüm 
900 Arpa 

mn·n maldnist mektchi ihtiyacı 
için )tıkarcla cin Ye mi!,t: rl •ıı )azılı 
Nznk iki şartnamede pazal'!ıl,la sa
tın alınnraktır. Pazarlığı 2l - ikin
cj tesrin - 931 cumartesi günii ::.ant 
16 )a ı,aclaı· Harbi) e mC'l,tebindeki 
mahalli mah usunda icra edileccktir.

1 
'J'nliplerin sartnamesini görmek için 
komi ) onn mlirncaatlerj \'e j..,tirak 
i<'in de 'aktı mua) e~ .till<Jo hazır bu· 
lunm 1 rı. 1 

münakasada teklif edilen fiat haddi layıkında görülmediğinden bu 
kerre 7 Kanunuevvel. 931 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Teminatı muvakkatesi 450 liradır. Şartname Ha
riciye Vekaleti Levazım ve İstanbul Ankara caddesinde Hazinei 
~Evrak Müdürlüğünde!) alınabilir. ( 3816) 

Ulukışla-Kayseri hattı inşaat 
müfettişliğinden: 

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

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

teminat akçelerini mal sandıklarına yatardıklarına ait makbuzla.· 
rmı hamilen kat'i ihale tarihi olan 23-11-931 pazartesi günU ıa· 
at 15 te Ulukışlada inşaat müfettişliğine müracaatleri. (3722) 

.. - ------------------

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

10· 10-931 tarihine ithale olunacağı ilin olunan İzmit depo
larımızdaki bin ton yaprak tütünün deniz tarikile nakline ait 
ihale 23-11·931 tarihine müsadif paıartesi günü saat ona talik 
olunmuştur. Tal:p olanlarm Yeni postane civarında tütün inhisarı 
lstanbul batmüdüriyeti binasında mübayaat komisyonuna müra· 
caatları. (3821) 

Yüksek mektepler mubayaat ko
misyonundan: 

Cinsi Yüksek Baytar mektebine ait Küçük S.H. mektebine ait 
Kat Kat 

Elbise 27 31 
Palto 24 adet 31 adet 
Şapka 27 ,, 31 ,, 
Ay .ıkkabı 54 çift 31 çift 

Yüksek Baylar ve Küçük S. H. mektebine ait balada müfre· 
datı yazılı elbise vesairenin 25-11-931 çarşamba günü saat 14 te 
ihaleleri icra edilmek üzre aleni usulile münakasaya konulmuştur. 
Şartnamelerini görmek için her giin ve münakasaya iştrak için 
de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek mektepler muhasebecılik 

dairesindeki komia3onumuza müraca•tlan. 
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Istanbul Evkaf müdü
riyetinden: 

Mubammini 
Lira Kuruş 
234 6 

Kocamustapaıa mahallesinde Leblebiciler sokağında 
atık 22cedit 26 No. 156 arşan 4 parmak terbiinde 
bulunan arsanan tamamı. 

27 
KadıköyünCle mukaddema Osmanağa elyevm Rasim
paşa mahallesinde Karakolhane sokağında atik 31 
cedit 107 No. 264 arşın 91 santim terbiinde bulunan 
arsanın tamamı. 

Ball~a semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emlak 
satılmak fitere dört hafta müddetle ilan ve müzayedeye kon· 
muştur. MUzayedesi Kinunuevvelin sekizinci salı günü saat 15 
tedir. Talip olmak istiyenler baladaki kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçelerile birlikte lstanbul Evkaf müdüriyeti bi
nasında Varidat müdiriyeti mahlulit kalemine müracaatları ilan 
olunur. (3746) 

----~~------------------------------------------ ! iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

Istanbul Evkaf Müdüri
yetinden: 

KJ;meti mubamminesi 
Lira kuru, 

31 34 
Os~üdarda .Selimiye. mahallesinde atik kışla cedit Dayebatun 

ıokagında eskı 24 yenı 61 numaralı tamamı 2:,5 küsur ~rşın ter
biinde bir kıt'a arsanın 12 hisse itibarile dört hissesi baladaki 
kıymet üzerinden dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. 
Müzayedesi Teırinisaninin 24 üncü sah günü saat on beştir. Ta
lip olmak istiyenlerin balada muharrer kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerıle birlikte Istanbul 
Evkaf münüriyeti l:>inaı;mda Varidat müdüriyeti mahlülat kısmı· 
na müracaatleri ilan olunur. (8467) 

Dftnyanm en hassas en dakik 
ve ayda bir dakika bile 

farketmiyen saati 

l 5 sene için taahhütlüdür. 
1929 senesi Barselon Beynelmilel 

meşherinde birinciliği kazanmıştır. Fiat
ların ehveniyeti ve ~aatlcrin zarafeti 
bilhassa diğer maı kal arın fevkindedir 

Türkiye için umumi deposu: 

VAHE üTüCIYAN 
lstanbul Sultanhamam No. 32 

~fokaddema Beyoğlunda Torntom 
mahallesinde yeni çarşı caddesinde 
122 numaralı kömürcü dükkanında 
mukim iken halen ikametgahları meç
hul bulunan kömürcü l\lurat ağa ile 
kömürcü Şe,·ki efendilere: 

lstanbul ikinci icra memurluğun -
dan: 

Lutfiye hanımın htanbul mahke
mei asliye ikinci hukuk dairesinden is 
tihsal eylediği 15 - 12 - 931 tarih 
930 - 396 numaralı ilamda muJdi
yenin nısıf hisesine mütasaırife ol -

• 
duğu Tophanede Tomtom mahallesin-
de yeni ça~ıda kftin bir bap dükka • 
nın nısıf hissesini, ttısfı ise mutasarrı 
f ı Şevki efendi iki yüz lira bedel m'ı· 
kabilinde l\Iurat efendiye ferağ eyle
miş ise de müddei Lutfiye hanımın 
ikame eylediği hakkı şifa davasının 
cereyan eden muhakemesind~ müdde
abih nısıf hissenin bedeli fel"'dğ elan 
iki yüz lira mukabilinde müddeiye na
mına kayden icrai tashihine ve masa· 
rifi muhakeme ile 2:> lira ÜC!'eti veka
letin müddeialeyhimaya aidiyetine da 
ir sudur eden ilfun indettemyiz 16 -
5 - 931 tarih ve 17!lS esas ve 1119 ka· 
rar numarasile tasdik edilmiş \"e nıa· 
sarifi temyiziye de müddeii temyiz. 
Iere tahmil edilmiş olan ilamat bera
yi infaz dairemize tevdi kllınnrak 
namlarınııa tanzim kılınan ve ifai 
vecibeye daveti mütezammin olan ö
deme emirleri ikametgahları;uzın me~ 
huliyeti hasebile tehliğ olunanıadığın. 
dan bir ay hakkr itiraı tayin kılına. · 
rak tebligatın ilfrnen icrasına karar 
verilmiştir. Tarihi iUrndan :tibaren 
nihayet bir ay zarfında esasa ::nüte · 
allik itirazınız olduğu takdirde ~:n 
- ·10-19 numarasile dairemize gelerek 
şifahen Yeya yazı ile bildirmeniz Ja. 
zımdır. :Müddeti mezkürenin hitamın
dan sekiz gün sonra birnzıı muma· 
ileyha Lütfiye hanım namına ve be • 
deli mezkür mukabilinde tak1 ir \"er -
mediğiniz ve \"eremediğiniz surette 
cehri icra yolile mezkur dükkanın nı
sıf hissesinin Lutfiye hanım mı.mına 

bermucibi hüküm kayden tashihi için 
tapuya iş'aratta bulunulacağı mallı· 
munuz olmak \'e olbaptaki ödeme em
rinin tebliği makamına kaim bulun · 
mak üzere ilanen tebliği keyfiyet olu
nur. (2026) 

Mu~a~<~M~!.~.~d~O ~'~ ~~.1 
Şube A. Sirkeci Mlihllrdar zade han 2. 2740 

AYVALIK SÜR'AT POSTASI 
(Mersin) 17 Teşrinisani Salı 

17 de Sirkeci Rıhtımından. 

1 • 

Tıraş bıçakları her yerde satılır. 
~--------------------~~-----------------------------------------------===========---

Samsun vilayeti Daimi 
Encümeminden: 

1 - Samsun· Bafra yolunun 21, 29 uncu kilo metrolarındaki 
9682 lira bedeli keşifli tamiratı müzayede, münakasa ve ihalat 
kanununa tevfikan Teşrinisaninin yirmi sekizinci Cumartesi güne 
saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline itimat 
edilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar 1'e tamiratın devamı 
mliddetince mühendis veya Jiyakatı fennisi Nafıa Başmühendisli• 
ğince musaddak bir fen memuru istihdam edeceğini vesaikle te
min edenler dahil olabilirler. 
3 - Talip olacaklar mezkur kanunun 6 ve 7 inci maddelerine 
tevfikan teminat vermiye mecburdurlar. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler ' teminatlarmı ve 
fen vesikalarını bir zarf derununda ve teklifnamelerini aynı zarfın 
içinde ikinci kapalı bir zarf derununda pullu ve imı:ah olarak 
tahrir ve esas zarfın üzerine münakasaya dahil olduğu it zikredil· 
mek suretile sahibi tarafından mühürlenmiş veya imzalanmış bu· 
Junduğu halde imza mukabilinde Vilayet Daimi Encümenine tes' 
lim edeceklerdir. 

5 - Şartname ve evrakı keşfiyeoin birer suretleri fstanbuı 
Vilayeti Nafıa Başmühendisliğine gönderilmiştir. · 

6 - Münakasaya dahil olacaklar şartname ve evrakı keşfiye· 
yı görmüş ve münderecatını anlamış addü itibar olunurlar. 

7 - Encümen ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 
8 - Gazete ilan ücretleri ihale ve mukavelename pul vesa• 

ire mesarifi talibine aittir. 
9 - Fazla tafsilat almak isteyenlerin Samsun'da Vilayet Da

imi Encümenine :ve İstanbul' da Viliyet Nafıa Başmühendisliğine 

müracaat eylemeleri ilan olunur. (3894) 

Çoru~ Viliyeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Çorum - Yozgat yolunun O + 000 - 76 + 000 kilometreleri 
arasındaki 35272 lira 3 kuruş bedeli keşifli ve muhtelif parça· 
larda cem'an 17 + 000 kilometre tulde kaldırım inşası ameliyatı 
üç ay zarfında ikmal edilmek üzere bir ay mü<ldetle kapalı zarf 
suretile münakasaya konulmuştur, Talipler bedeli keşfia yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde münakcssa kanununa tevfikan (2645) lira 
teminatı muva~kate irae edecekler ve ticaret odasında mukayyet 
bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince Nafıa daire· 
since ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyliyece\cler ve bu 
fen memurları mukavelenameyi ele imza edeceklerdır. 

ihale muamelesi Çorum Encümeni Daimi riyaseti makamında 
7-12-931 tarihine müsadif Panrtesi günü saat 15 te icra edile
cektir. Fazla izahat almak ietiyenlerin Çorum Başmühendisliğine 
müracaatları ilan olunur. (3908) 

Maraş Valiliğinden: 
G. Ayintap- Fevzipaşa yo'unun Maraş Vilayeti hududuna 

tesadüf eden yamaç oba kısmının tamiratı esasiyesi kapalı zarf· 
la ve 13000 küsur lira ile bir kinunuevvelde ihaltsi icra edilmek 
üzere münakasaya vazedilmiş ve 325 kilometrodan ibaret olan 
vilayet yollarının istil<şafı da 1 teşrinisani tarihinden itibaren iki 
ay müddetle münaksaya konulmuştur. Talip olanların vilayet en-
cümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (3866) 

Tütün inhisarı Umunı 
idarece aşağıda ismi yazılı d 111 1 /1 d 

is.,anbul ithalat gümrüğü mü- kereste pmrlıkle satın alı- mü ur tigw ün en: 
d 

nacaktır. Teminat % 10 dur. 
Ürlüğünden: ihale 17 -11-931 saat 17 Tahtı İ!ticarımızda bulunan Bebekteki Halim Paşa veresesioe 

Sarayburnu ambarlarına olbaptaki ketifname ve şartnamesi Çıralı ~·am 60 tane, Meşe 5 tane. ait yalıda bedeli keşfi 459 liradan ibaret ~artnamesi macibince 

mucibince mevcut taşlarla yaptırılacak kaldmmın 6-12-31 tarihi- • yapılacak tamira!ın ihalesi 23 - 11 • 931 tarihine müsadif pa" 
:ne müsatlif pazar günü saat 14 te münakasasmın icrası mukar- Sah_ibi: M~h~e.~ Asım._umumi zartesi günü saat 11 de icra olunacağından talip olanların yeni 

d' T r l . . k~ d . . neşrıyat muduru: Refık Ahmet p . . rer ır. a ıp erın yevmı mez ur a ıstanbul ıtha'at gümrüğü mü- VAIOT Matbaası ostahane cıvarında Tütün inhisarı lstanbul Başmüdiriyeti bıoa· 
düriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. (3901 ı sanda Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (3822) ____.., 
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Annelere lerini kuvvetlendirir 


