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Fırka Grubunda 
""--:--------~~--~~-

M 16a hrJI u 101 Müzakereler 
1' e diye ' 
Muvazenesi 
liüku tnu ... nıet bir taraftan bütçe 

ken"d~:nesini temin için çahtır· 
zen .ıger taraftan tediye ınuva· 
nu e~ı. ıneselesini ele almışbr. Bu·ı 
ıa.t •çın gümrüklere gelecek itha.· 
y k!Yası üzerine kontrol koymı· 
h~tç arar vermiştir. Bir devlet için 
rid e rnuvazenesi, sarfiyatın va· 
rekatı aşmaması, hazinenin ge
nı.. lllenıurlara, gerek efrada ve 
ti ~ssesata olan borçlarının vak· 
n n J e ve tamam olarak verilmesi 
tek c~dar mühim bir işse bir mem 
rn··etın iktisadiyatı için de tediye 

Grupta Darülfünu~ gelecek seneden itibaren 
Mali sene, Mecli- yeni şekilde faaliyetine devam edecek 

t U\>azenesi, ihracatın ithalatı te· a,, .. 
ti uz etmemeGi, memleketin ha-
tı~cn aldığı malların harice sat• 
~dı mallardan fazla olmaması o 

ar mühimdir. 
Ilı Çünkü ithalntın ihracattan kıy
b~::; .fazla o!r.1ası memleketin 
~ "••d:ı ıctihs<.\li" tile, kendi tabii ka
cl<\neı i1e isti'ı' Sk ettiği eşyayı Ö· 

l1':hememes~ . "'n-?mle1s:etin ecnebi 
~ 1 etlere b- rdanması d~mektir. 
h~,153a mutlaka ödenecektir. 1t
la~ '1_t fazlasile harice yapılan horç 

8 ılk zamanlarda memleketin 
;~kasında, bura3mda ihtiyat ola-

saklanmış altınların, ziynet 
~. ~alarının, kıymetli halıların ve 
aı · k renın toplanıp ecnebi memle-

lı etlere sevkedilmesiyle ödenir. 
.,,: ~ıpkı muayen maaşıyle geçi· 
~ ııtıyen bir memurun kasaba 
Ödkkala, terziye olan boi'çları~ 
11 °ııtek için evindeki pırlantalan· 
~' halılarını, sair ev eşyasım sat· 
apı l~nbılinden bir facıaclır. 

lal'ı akat ziynet e~yalıırınm, hab-
0 n, ev eşyasının da svn:ı va1·dır. 
Lt'dan sonra facia, daha müthiş 
n r felaket halini alır. Tmkr bu
h Un gibi ithalat ihracat miktarım 
her. &ene aşmakta devam ederken 
<lrıce ·d · h I 

1 
gı en zıynet eşyalarının, 

Q a 1 arın ve sair kıymetli mevad-
c:ı!'b ~o~u gelince memleket iktisa
~. ır ıflas uçurumuna sürüklen· 
"QIŞ olur. 

Son yarım asırdan beri Türki
~nin tediye müvazenesi hozuI-
Uştur. imparatorluk de .... ·rinin 

~011 za.nıanları kıymetli eşya nev· 
~llden tnemlekette ne varsa hep bi 
•er h' r ırer ecnebi alacaklılar tara· 
)~llda.n toplanıp gönderilmiye baş 
iE~rşbr. Nihayet memleket mali 
ltı_·jj,a sürüklenmiştir. Anadolu 
\~ ı hareketi memleketi siyase· 

kurtardı. Fakat iktisadi $aha· 
.Atef.m~.l A.sun 

'!Alt tarafı 10 uncu sayıfadaj 

sin çalışma zaman
ları görüşüldü 

Ankara 17 (Vakıt) - Fırka 
gurubu, on buçuktan yarıma ka
dar içtima etti. ismet paşa, mü· 
zakeresi )ü2umlu olan maddele· 
ri izab eyledi. 

Birinci madde, bütçenin T eş
rinisani gibi mali yıl başından 
dokuz ay uzak bir zamanda mec 
lise verilmesi yolundaki mecbu· 
riyetin ihtiyaca göre tadil idi. 
Teşrinisani mecburiyeti dört ay 
sonra Martın mali yıl başı olma· 
sın dandı. 

Bu husus etrafında Maliye ve
kili izahatta bulundu. 
Hakkı Tarık Bey, mali yılbaşı

nın mesela umumi yıl başımn 

kanunu esasiye alınmasındaki 

zarau, faydayı; haziranda kal· 
makdaki faydayı karııJaştırmak 
istedi. 

Maliye vekili, mahsullerin id
raki zamanına yakın olduğundan 
haziranm tercih edildiğini söy
ledi. 

Hasan B. "Gümüşhane,. , teb
dile mülayimdi, 

Bu yı1larda yapılmasmda 
güçlük gördü: "Bütçe meclis 
yılının son işi olmalıdır,, nokta
sını mudüfaa etti. 

Mazhar B. "Aydın,. - Teş

rinisani, kanunuevvel bütçe tet
kikine yetmez, dedi. 

Neticerf e mutlak olarak teş
kilatı e:sasiyedeki teşrinisani kay
dının mali yılbaşından en az üç 
ay evvel tevdii suretinde tadili 
ne teşebbüs tercih edildi. 

Saat üçte meclisin tatil za~ 
manları müzakere edildi. Teşki
latı esasiye kanununda altı ay· 
dan faıla tatil yapılamıyacağı 
yazılıdır. Hükumet yedi, sekiz 
aylık fasılalı bir mesaiye müte
mayildir. 

Neticede bir defalık tatilin üç 
aydan fazla sürmemesi esası üze· 

[(Alt tarafı 10 uncu sayıfadal 

Bulgar operet kooperatif 
dün geldi tiyatrosu 

Bur 
k ıar •rtlstlerl Sirkeci lstas~onunda kendllerlnl 
•r•ıhranlar arasında. [Yazısı Sinci sayfamıı:da} 

Getirilecek mütehassısa direktif, doğrudan doğruya 
hükumet tarafından verilecektir 

Maarif Vekili Esat B. 
seyahatinin 

vilayetlerde yaptığı 

intibalarım anlatıyor 

Bir milddettenberi memlekcti
miz:n muhtelif mıntakalannda 
bir teftiş seyahati yapmakta olan 
maarif vekili Esat B. Borsadan 
Marmara vapurile şehrimize gel· 
miş ve dün akşamki trenle An• 
karaya gitmiştir. 

Esat B. dün asarı abka ve 
şarkiyat müzelerini ve vali Mu· 
b tt in Beyle birlikte Sişlideki 
inl; ı ap müzesini gezmiştir: 

Esat B. dlyorkl: 
Vekil B. gazetemize şu beya· 

natta bulunmuştur: 
- Memleket dahilinde yaph· 

ğım bu seyahatte dört vilayet 
ve bir iki kazamızda muhtelif 

tetkik 

maarif milesseselerini gördüm. DarUlfUnunun Beyazıt meydanındaki kapısından g8rUnUşU 
On bir gün devam eden seyaha· bulunduğum yerlerde mektepleri 1 yaptım. Derslerde bulundum. 
timde her gün sabah sekiz bu- gençlik müesseselerini, spor sa• Muallim arkadaşlarla ve talebe 
çoktan gece dokuza, ona kadar halannı, I.reşleri gezdim, tetkikat [ Alt tarafı 10 nuncu sayıfada.l 

-·--.. ·~;-~·-·e- dün gnmr-ı\-· · ·ere-ıeı;· ···ğ···-eaııcır--

Istanbula yüzde 70 kontenjan isabet etmektedir 
Devletlerle yeniden yapılacak ticaret muahedeleri Rusya 
ile olduğugibi yeni mütekabiliyet şartile tanzim edilecektir 

Ecnebi bankaldrı mUdUrlerl tahdit kararını çok faydah buluyorlar 

Ankara 17, ( Va kıt ) - Gümrükler umum müdürlüğü ak- ithali yasak edilen ve edilmi· 
şamki tebliğinden sonra bugün bütün gümrnklere resmi gazete• yen liste ile tahdit karamamasi 
ye merbut cetveli ve gümrüklere ayrılan kontenjan mıktannı dün gümrüğe tebliğ edilmiştir 
tamim etti Istonhula % 70 nisbetinde kontenjan isabet etmektedir. Bu eşyanın gümrüklere ait 

Gümrüklerde hegün de ithalat muamelesi yapılmamıştır, tevziat listesi gelmediği ıçın 
Tebliğler, yerine göre tahriratla, telgrafla yapılmıştır. lstan- gümrükte dün de muamele ol· 

bul için bu akşam posta ile gönderilmiştir. mamış yolcu beraberinde gelen 
Umum mlldürlüğün yaphğı tamimde muafiyet ruhsatnameleri ve ticaret eşyası sayılan eşyala-

olan fabrikalarm mevadı iptidaiyelerinio muaf tutulması vardır. rın da gümriikten çıkarılmalarına 
Yeniden yapılacak ticaret muahedeleri Rusya ile olduğn gibi müsaade edilmiyecektir. 

mütekabiliyet şartile tanzim edilecektir. Rekabet kalmıyacak mı? 
Müzakerata devam edilen Macarlarla olan Ticaret muahedesi Tahdit kararının tatbika baş• 

de bu esas dahilinde yapılacaktır. ( Alt tarafı 8 inci. sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••;•••••;••••••••••••-.••••••••-•n•:ıı•••••••••••••••••••••• •••-.. •-••--...... ,._,,,.,, •• , •••••••••••••• ,,,, ................... ,.,, ......... ...._. 

Komiınıstler 
Bulgarlstanda zabıta
nın elinden kaçtılar 

Sofya, 17 ( Hususi muhabiri
miz telefonla bil.diriyor) - Bugün 
Sofyada komilnıstlerin reislerin
den biri tevkıf edilmiştir. Komil· 
nist teşkilatının kuv\'etli merkez
lerinden biri olan Selimiye kasa
basında bugün 20 kişinin te\'kifi
ne teşebbüs edilrniş , zabita 
ile komünistler arasında şiddet· 
li müsademeler olmuıtur. iki ta· 
raftan da yaralanan vardır. Fakat 
ölen yoktur. Tevkif edilmek iste-
nen 20 komUnistten beşi yakala
nabilmiş, diğerleri balkanları aş
mıya muvaffak olmuşlardır. 

Kıbrısa muhtariyet? •• 
Atina, 16 (Hususi) - Atinada 

münteşir Patris gazetesinin istih· 
barabna göre, Kıbnsa muhtari
yeti idare bahşedilmesi cereyanı 
kuvvetlenmektedir. Son günlerde 
Atina ingi1iz sefirile Yunan hari
ciye nazıra arasında vuku bulan 
millikatlar bu mesele ile alika
dar addedilmektedir. 

Harem 
Ağası 

Mttteesstr ! 

- Dürrü
şehvar evle

nz yor nı u ş 1 

ağa. 

-Vay, kalp
sız, vay .. Ku .. 

cukkan ba-, 

na soz var ... 
mzştı I 

• 
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Dahili 
Ve 

ı-ıa rici 

Akvam cemiyetinde 

Üçüncü defa 

J~ponyadan itl1a edi en eşyanın 
kıymeti 15 mi yon lira değildir 

o arak .• 
Mançurl meselesinin tetkl• 

kine başlanıldı 

Paris, 17 (A.A) - M. Briyan, 
Cemiyeti akvam meclisinin 65 İn• 
ci • fevkalade içtima devresini 
dün saat 16 da açmıştır. 

Dün Akşam gazetesi İstanbul 
ticaret müdüriyeti mmta•·a sı da
hiline dol·uz ay iç.ndc on dört 
milyon uk Japon e ası ıthal 
edildiğin i yazmıştır. Dön bu hu
su ta yaptığımız tetkikata göre 
1931 senesi ilk sekiz ayı zarfında 
Japon) adan itha liitımız 3, 746 ,570 
lira, ihracatımız. ise 5430 lirad1r. 
193J s:nesinin ilk sekiz ayı zar· 
fındaki ithnlahmız ise 1,910, 147 
lira, ihrtıcatamıı 1,556 l'radan 
ibaretti· Geçen seneye nisbetle 
bu senenin sekiz ayı zarfında Ja· 
ponrndan ycıptığı:nız ithaliit bfr 
cuçuk milyon lira artmıştır. 

pon r ı 1 m dUrO diyor 1: 
Bu mesele etrnfında cün Ja· 

pon scrg·ai müdürü M. Harada 
ife de örüştllk. M. Har~da bize 
dedi ki: 

- Ak§am gazetesindeki ha· 
beri ben de okudum ve hayret 
ettim. Bu rakam dogıu değ'ldir. 
Elimde kat'ı bir istatistik o'.ma· 
malda beraber Türkiyeye bu se· 
ne ıarfmc!a yaphğımız ihracatın 
3 buçuk milyon liradan faıla 
olduğur.u :zEınnetmiyorum. Japon· 
yanın Tfir~ iyeye Y ptığı ihracat 
ni etinde ithalat yapmadığı key· 
flyt-tine gelince, bu da tcdr cen 
olmaktadır. Birkaç sene evveli· · 
ne gelinceye kadar Japon~a ile 
Türkiye arasında ticari mUna· 
sebat hemen yok gibiydi. iki 
bu~uk sehe h·veJ c.çıJan sergimiz 
Türk tCccnrlarına Japon emte· 
asmı tanıtmıya ve bu suretle Ja· 
pon fabrıkalarile Tilrk tüccarla· 
nm temasa getirmiye çalışmak· 
tadır. 

Sergimiz bir sene biç bir iş 
)Bpmıya muvaffak olamamış, fa
k~t ir ne sonra yavaı yavaş 
ik mnm e tüccarları arasmda 
münasebet teessüsüne başlamşbr. 
Biz, kendi mahmııa Türkiyede 
ınfitteri bulmakla kalmıyor, aynı 
zamanda TOrk emtaasını memle· 
ketimize de tanıthrmıya çalışı· 
yoruz. MeGaimiz semeresi bugün 
için görDlmüş değilse de ergeç 
görüleceği muhakkaktır. Meseli 
timdiye kadar Türkiyenin incir 
Oılim ve tlltünlerini Amerika va· 
ııtasile almakta ve bunların Türk 
mahsulü olduğunu bilmemekte 
idiler. Halbuki geçenlerde (Tok
yo ve Ozakada açılan sergilerde 
tethir edilen Türk mahsulatını 
Japonlara tanıtmtş olduk. 

Hiç şüphesiz bu b:r başlangıç
tır. T6rk emtaasına Japonya gü· 
zel bir mahreç olacaktır. Mem· 
leketimizin pamuk sarfiyatı sekiz 
yüz mılyon gibi mühim bir ye· 
küna baliğ olmaktadır. Bunun 
bir miktanııı olsun Tür iyeden 
clmaklığımız temin edı.ecektir. 

Pamuklu mensucat ilzerinde 
d 3 mping yapıldığı iddiası da 
varit değildir. D:ımping bir ma· 
lı, maliyet fiyahndan aşağı ver
mek suretile yapılır. Halbuki bi
ıim fabrikalanmızın böy.e birşey 
yaptığı yoktur. Ucuıa vermeleri· 
ne gelince bu da aynı malı ucu· 
za maledebiJm:ı olmalarındandır. 
Yugoslavya gUmrUk tarlfele· 

rinde tndllAt yaptı 
Yugo lavya hükumeti 21 ey· 

lülde mevldi meriyete giren bir 
kanunla gümrük larıfc,erinde ta· 

dilnt yapmıştır. Bu tadilat me
yanında susam, h;ııhat, pamuk 
ve k"ten tohumu g:bi madde
ler de vardır. Meclis, 24 teşrinievvelde itti-

Frans ya ithah men baz ed ilmiş olan karara tevfikan 
edilen mevat toplanmıf bulunmaktadır ve üçün-

Fransa hül fımctı rtsmi gaze· cü defa olarak Çin. Japon ihti-
t d e neşred ilen bir kıırarname lafı ile meşgul olacaktır. 
ile batı itha lat eşyasını menet~ Paris 17_ (A. A) _Çin • Ja-
m1ştı r. · 

Konlerj<ına tabi tutulan mad- pon ihtilafının tetki~irıe 1 asrcdi· 
deler şunlardır: Canlı kümes len Cemiyeti akvam ı:ıeclisinin 
hayvanatı, canlı g ilvercin, canlı umumi cel!lesini küşat eden M. 
h:ıvşan, taze etler. •umurla; bu Briand ezcümle demiştir ki: 
mevat 11 T. Sani l 93 t den 31 .. Bugün mlişkül bir vaziyet mu· 
Kiinunsani 932 tarihine kaaar vacehestnde bulunuyoruz. Hadi-
tcsbit edilen kontcrjnnlar dahi· sat ümitlerimize muvafık bir tarz-
lind Fransaya ithal edilecektir. da cevap vermemiştir. Maamafih 
Buğd Y on para yUkseldl burada haur bulunan iki taraf 
Dün buğday 10 para yüksel· bu vahim ihtilafın halli maksa· 

m ·ştir. lstanbula gelen buğday 
·ı t 34 d A 'k dile her zaman iştiraki mesaide 

mı ~ arı vagon ur. merı a-
dan gelen buğday fiatlarında te- bulunmak arzusunu ve iyi tema-
beddül yoktur. Dün 850 kuruş· yüllerle mütehassis bulundukları· 
tan altı ıandık afyon ıatılmnşhr. nı göstermişıerdir. 
Arrerika bceabma yapağı mU- Pariıs, 17 (A.A) - Cemiyeti 
bayaah bir iki günden beri 1000 akvam meclisi hususi mahiyette 
balyayı geçmiştir. 1500 balyayı bir içtima yapmıştır. Bu toplan· 
bulacağı tahmin ediliyor. Fiat tıda Çin ve Japon murahhasları 
43,5 ile 45 arasındadır. Ruslar- hazır bulunmamışlardır. içtimala· 
da ycıpağı aramışlarsa da fiatlar rın bu tarzda yapılmasından 
idare etmediğinden muamele ol· 'i 

maKsat alakadarlar tarafından 
mamışlır. Sisam fiatları iyidir. 
J 8,S kuruştan satıJmıştır. derhal zararlı İtiraz ve mukave-

t<amblyo borsasında metler vukuuna sebebiyet ver· 
Dün kambiyo· borsasında in- meksizin noktai nazarları karşı-

giliz lirası evvelki günkü fiyata laştırmaktan ve faydalı teklifler 
nazaran üç kuruş kadar. ~ksel· ileri •Ormektcn ibarettir. 
miştir. Sekiz yüz uruş on iki ' Paris, l '/ (A.A.] - Cemiyeti 

' buçuk parada açılmıf ve seldz 
yüz kuruşta kapanmıştır. Dolar akvam meclisi yarın içtima ede-
47,t 9 da açılmış, 47,33 te kapan· cektir. Meclis Çin ve Japon hü-
mıştır. Liret 9,16,5 le ~çılmış kümetlerinin nolttai nazarları ara· 
9, 1S,18 de kapanmıştır. Mark sındaki ayrılığın her iki tarafın 
l,9{',03 te açılmış 1,98,93 te ka· ileri sürdüğü azami metalipten 
panmıştar. İsviçre Fraugı 2,41,83 ileri geldiğini gördüğünden bu 
de açılmış 2.42,43 te kapanmış· taleplerdeki müşterek noktaları 
tır. Borsada dünkil muamele ortaya çıkormağa çalışmaktadır. 
miktarı şudur: 

Sterlin 3500, Dolar 9500, Li· Meclis her iki taraftan sarih 
ret 285, Mark 10,000, İsviçre izahat istiyecek ve Çin· Japon 
Frangı 50000 Drahmi ve 5225000 rıoktai nazarları bir birine klfi 
Fransız Franaı. derecede yakleşmadıkça umumi 

Almıın borçıounın yekOnu 
90 mtlyar Mark 

Berlin, 17 ( A.A ) - Al-
man hükumetlerinin ve kom-
münlerioin borçları hakkın· 
daki resmi i tatistikler, her sene 
1 Martta neşredilirken 1933 se
nesine !<adar bunların neşri tatil 
edilmişti. Wirtschaft Und Statis· 
tik mecmuası bugün bu boşluğu 
doldurmuş gibidir. 

Bu mecmuanın, 31-3·31 deki 
hesabatına nazaran bu borç, 21 
milyara baliğ bulunuyordu. Buna 
umumi teşebbüsat nafıa borçları 
olan takriben 2.600.000.000 mar· 
kı ilave etmek muvafık otur ki bu 
takdirde yekunu takriben 24 mil
yondur. 

Eunlarm bir rub'u faıla bank
not ihracı suretile itfa edilmış 
olan istikraz tahvıllerinin kıymet· 
lerınin düşme i yüzünd~n, üç 
ıub'u da yeni girişilmiş olan taah· 
bütleı den ileri gelmektedir. 

Ecnebi hesabında bulunan beş 
milyarın yüzde 32 isi uzun va· 
deJi, yüzde 12 isi de kısa vade· 
lidir. 

Duyunu umumiye, 90 milyar 
kadar tahmin oluoan Alman 
borçları ye ununun ~üzde 'J.7 ısi· 
ni te~kil etmekte ve adam başı· 
na 26 mark faiz düşmektedir. 
H~rpten evvel duyunu umumiye 
mıktarı 23 milyar mark olup 
adam b~;ma dl.gen faiz miktarı 
20 marktı. 

ve aleni içtima yapmıyacaktır. 
Diğer wraftan ... 

Tokyo, 17 (A.A) - Harbiye 
nezarebne gelen resmi telgraf· 
lara nazaran, Ma·Chan·Sban or· 
dusuoun kısmı küllisi Tabsing'e 

10 milden daha az bir mesafede 
bulunmakta ve bu ordunun su
varileri Japon sağ cenahını tehdit 
eylemektedir. Suvari kıt'alar; dün 
Sung·Huva· Yuna' da Japon kuv· 

vetlerine taarruz etmişler ve on 
neferin ölümüne sebep olmuş· 
lardır. Taarruz defedilmiştir. 

Varşova, 17 ( A. A. - Har· 
binde bir Sovyet menbaından 
gelen bir haberre nazarao 38 

. Japon tayyaresi Moukden'de ye
re enmiı ve Tcbang-Tcnoun ve 
Taonan'a hareket etmiştir. 

Sovyet matbuatı, Mançurı'deki 
Japon ordusunun yüzden fazla 
bombardıman t~yyaresioe malik 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Hangi fne lnanmah? 

Tokyo, 17 (A.A) - Çinli je. 
neral Ma Chang Shanın Japon 
jeneralı Honjo tarafından teklif 
edilen şartları kabul ettiği res· 

men teyit ediJmekektedir. Bu· 
nunla beraber bu haberin ecnebi 
memleketlerde müsait bir tesir 
husule getirmek maksadına ma
tuf olması muhtemel bulunduğu 

M. Muşanof aı·ic·ye lcomisyanunda 
TUrkiyeye yapacağ: :;eı,•ahat hakkında lzahat verdi .. 

• • v Sofya, 17 (Husm,; muhabir~miz telefonla bildiriyor) - Bug~ 
ogledeıı sonra parlamento harıcıye komisyonu topiandı. Baş\Tek 
Gospodin Muşanof son Bulgar-Yunan itilafı hakkında komisyo:1• 
izahat verdi ve bu itilafın mecliste tasdikından soma ticaret 
muahedesi için Yunanistanla Bu garistan arasında müzakere bar 
lıyacağını söyledi. 

Başvekil, Kanunuevvel iptidalarıoda Türkiyeye yapacağı ~r 
yahat baklanda da komisyona izahat vermiş ve ezcümle derııır 
tir ki: 

Balkan devletleri içinde menfaatleri yekdiğerinin aynı ol,O 
iki hükfımet \'arsa o da Buigaristanla Türkiyedir. Bu iki bük&' 
metin dost olması pelc tabiidir. Tiirkiye cümhuriyeti bükumetiniO 
Batvekili ismet pa{a hazretlerinı ziyaretımden ı:ı iyasi manalar çr 
karmağa çalışacak olanlar ve bu ziyaretten memnun olmıyaealı 
olanlar da belki bulunabilir fakat her hususta birbirine çok yr 
km olan Türk ve Bulgar milletlerinin dostluğuna bu şüphelet 
ve memnurıi vPtsi1I f'r f.ir ı-. ;r !'ınrplf,. h~lel ,...e ti .. mez ' . 
Suriye rnh ı karn. t-ay_ata 

tekıif edilmedi 

Paris, 17 (A.A) - İngiliz me· 
nabiinden çıkan ve Fransa hü· 
kumetince Suriye tahtının kıra! 
Faysala teldif edildiğine dair 
olan şayia tamamen asılsız ve 
esastan aridir. 

Parlata bir ,ehlr keşfedildi 
Paris, 17 (A.A.) - Mimar M. 

Viıoz, Paris şehri civarında Cel· 
te'Jeden kalma ve Parisin inşa· 

sından 3000 sene evvel yapıldı· 
ğını tahmin ettiği bir şehir ha
rabesi keıfetmiştir. 

Mısır kredi fonsiyesinde 
kazananlar 

Kahire,. 17 (A.A) - Yüzde 3 
faiz ve ikramiyeli Mısır kredi 
Fonsiye tahvillerinin dünkü çe· 
kilişinde: 

1886 senesi · tahvillerinden 
339,470 rtu.innra' .50,000 ,. lraiilC, ' 
1903 seneıiJah.viı~odent5.lMBı 
numara 50,00U frank, 1911 se· 
nesi tahvillerinden 254,774 nu· 
mara 50,000 frank kazanmışlar
dır. 

" Snowden,. Vikont oldu 

Londra, 17 ( A. A. )-M. Snow· 

den'e Vikont ünvam verildi. 

da zannoıunmaKtadır. 

Japonyanm Rusyaya vereceği 
cevapta jeneral Ma Chang Sha-

nın kumandası altındaki asker· 
lerin vaziyeti bir kat daha va· 

bimleştirmemeleri şartile Japon
ların 1 sitsikar üzerine ilerleme· 
mek niyetinde bulunduldarına 

dair yeni teminat ita edileceği 
rivayet olunmaktadır. 

Resmen beyan edildiğine göre 
Mançurideki Japon ordusuna je-

neral Ma Chang Shan 25 Teşri· 
nisaniye kadar askerlerini geri 

çekmiyecek olsa bile, Çinlilere 
hücum ve taarruzda bulunma· 
ması için sıkı ve lcat'i talimat 
verilmiştir, 

Tokyo, 17 (A.A) - Mançuri
deki menbalardan alıntın bazı 
müstacel telgraflarda jeneral Ma 

Yun a n ktHıye nazıunan ıatl,.. 
sından sonra 

Atina, 17 (A.A) - Adliye ~ 
zırı M. Abraham, istifa etmişti" 
Bu '.stifa üz.erine M. Veniz~I~ 
Adhye nezareti umurunu bıZV 

kendi uhdesine almıştır. M. 'it 
nizeJosun Yunanistana gelmeıde' 
evvel G iritte Adliye nazırı ol~ 
ğu kaydedilmektedir. 
TUrkiye ve Japonya arasın.t' 

Tokyo 17, (A. A) - Japod' 
ya imparatorunun riyasetinde ~ 
tolunan meclisi hbta, Türk~ 
ve Japonya arasında yapılan ~ 
car et ve seyı isefain muabedV 

müttefikan kabul ve lastik e; 
miştir, 

ltolva krahna tebrik teıgrdt 
ltalya kralı Hz. nin doğufll.,

rının yit dönümü olması ınti~ 
sehetile Gazi Hz. tarafın~ 
kr ~. n ir .. ik tc 

çekilmiş Ural Hz. tarafından ti# 
kabeleten teşekkür olunmuştf' 

Ankara 17 ( Vakit ) - Kaç~ 
cılığın kökünden sökül,.,... 

için meclisin hususi bir encnrıa" 
yaparak tedbirler kararlaştır~ 
sı söyleniyor. 
Yun nlstan parlamentosutt4' 

Atina. 17 (A.A) - Meb •uf" 
melisinde beyanatta bulunan ~ 
vekil , müzakereler esnasın 

drahminin altın esasını mubaf,,. 
maksadile alınan tedbirlere ~ 
halefet tarafından sarahaten rtll'J 
dedildiği taktirde milletin reg'f· 
müracaat etmenin hükumet ı 

bir vazife olduğunu ve bu 
selenin şekkü şüpheye tabam~ 
lü bulunmadığını beyan eylepJİ( 
tir. 

Defterdarlar arasında • ...M 

Ankara c,7 (Vakıt) - EIV 
defterdarlığına Siirt defterd,,. 

Ha mit Maraş defterdarbğ.o' 
Elaziz defterdarı Nafiz Beyler fi' 
yin edilmişlerdir. 

Ank ra Helk konserleri • 
Ankara, 17 (Vakıt) - G,

Hnzretlerinin arzuları ve ecnİ,.a.-
ri iizerine Ankara Halk koııs,,
leri bu Cuma günü başhyacal' 
tır. Konsere Gazi Hazretlerioi' 

ı 
l 

Chang ile yapılan müzakerelerin 
akim kaldığı bildirilmektedir • 
Jeneral Ma Chang Chahın eşki· 

yalık vak'alarını ortadan kaldır
mak için bazı Cin kıtaalının şar· 

ki Çin demiryolunun cenubun
da bırakılmasında ısrar göster· 
diği söylenmektedir. 

de gelmeri muhtemeldir. 
t 

Yeni kazanç vet"glof .:.a 
Anl<ara, 17 ( Yakıt ) - Yfl" ~ 

kazanç projesi vekiJler heyet_, iı 

Mukdenden gelen bir telgrafa 
göre bu seferde bizzat Jeneral 

Ma Bbang Chabın elyem müca· 
dele etmekte olduğu Japon kuv

vetleri kumandam bir oltimatom 
göndererek bu kuvvetlerin Monni 

hanlisini tabhye ctmcs ni isle· 
mişlir. 

sevkedilmiştir. 4 

G ndi tile ondreda tıtJ 1 
Londra, 17 (A. A.) - !et.., , 

saninin 21 inde Londrayı terk ,1 
mek niyetinde bulunan G~ tir• ~ 
hareket gününü deği tirıP1f 

Mumaileyh, bu snbah başvekil 
Mac Donald ile bir milJAk3 

bı.luoacaktır. 
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1 &la la Ba berlerl 1 Tr~:~aydaöldü 
• ı. .. Be_ledlyetl.__..._ ..... ___ ~T~-~f·k~ .. -1--.-d~~-A~cU·ı,·ec1~.-=----- Sabık polis Ziya 
ıt11alatın y •1 k 1P a u tesın e Efendinin babası 
7 angın ara arşı l ? Yaralanan kadın ahdidi ne er oluyor• Beyazıt merkezi mürettebatıa-
8 B fk+aata d pos Çorepçı tUkrU Ef. tarefuıd•n· dan polis Ziya Efendi bundan 

d ir lcutu kibrit = 1>trroKG buğ- eş ........ SD e u GflrtlltDIO geçen bir 1111 ,., ... n ... , k•IH kastı v•nn• altı ay e•vel bir gece bekle-
.,... yaptırıldı lıtanbul ağırceza mabkemuin mekte olduğu noktayı terk ve 

•iıl'k T~\'azene, hayır müv,,zene· Şehrimizde yanrınların ıeoiı· içtimada konu• de, Zebra iımiade bir hanımı bir kadınla birlikte gitmekte 
Ye dı urk mahauUerile, Türkiye· leıne1inde h.ıhc:a lmilia ıatuı- şulanlar yaralamakla maznun çorapçı Şlik· olan birkaç kiıiye iltihak ettiği 
1 fardan ıelen mamul madde- ı k ld i ır. b ı d" D ı. '- el iddiasile polis divanına verilmi.._ er araaınd k" f t f k ·· t u o u unu ıuren e e ıye linail A&fam guet erin- rü efendinin muhalce'ltetine baı· ,, 
ren en ıüz:ı •m;:ald~;. ını gos e- ,sebrin muhtelif yerlerinde ıu den biri tıp fak6lte1i müderrisler lanmıthr. divan kararile polislikten çıka• 
\l koa~ocaman bir okka bujday, tokları teıiı etmiye karar ver- mecHsinin son içtimaında bir rılmıt. evrakı mliddeiumumUii• 
.. ~L\111 bır emek, bir çok inasnlarrn mitti. Bu d'polardan ilki Betik- b 1 gürültülü k J ol Remriye H. iımiade bir tabit, verilmiıti. Müstantiklikce yapıl .. 
~ flll&a k d ay 1 müna qa ar - vak'a eıt1aa•nda,vak'anın cereyan tahkikat neticesinde Ziya Efeudi-
tetini lcı, .. topra~ın, i~anuı, •ı • lafta yapılmıtbr. Çirağan ura- duğunu bu arada mllderriılerin ettiji e•de kendisinden batka nin kadın mesele1ile alAkuı oı. 
~ uçbencık, bır kaç tkhta yında 40 tonluk metriik bir ıu Muammer Raıit beyle tap fakDI- lcim1enin bulunmadıj'lnı s6ylemiı, madığı anlatılmlf, maamafih 'Y&-
qt,uı ~dı"e iraz fosfora anca te• depoau olduğu haber abamıt bu· teai reiıi Tevfik Recep beyi ıid· k' •• 1 l t t z"ıfeyi ıbmal noktasından hakkın• 

D. yor. . d.l . 'im' k d ıonra va ayı .,.,ye ana mıt ır: 
qq ne demektir? rau t•mır ve ta ı etbn ıı, detli ten it ettilclerini yazıyor u. _ BirfOn ŞOlrr& Ef. eve rel· da muhakeme lüzumu karan 
~ t~ demektir: ve depo dOnden itibaren iıtifa- Den bu aracla ismi ıeçen di. Zebra hanımla konuıtular. verilmittir. Evrak, Oçüncti ce~ 

11cu:lciye ziraat mahıulleriııi çok de edilecek bir bale relmi,tir. doktor Akil Muhtar bey keadiaile Uf, çorap için y6n abnıp aha· mahkemesine tevdi olunmUft 
ar k &alıyor. Fabrika mamulatı- Fakir çocuklara f6r0ıen mubanirimize ıunlan mamaaına dairdi. Biraz IOnra mahkemede Ziya Efendi poli8 r. Pahalıya alıyor. dı 1 1 ı6y1emiıtir: ' Şlkril Ef., rıkb, ...-.... Bir de noktasını terketmediğiai, batka 
•~ - ır nıemleket mütemadiyen ma yar m Ç D " - Ben tıp fakülteıı·, daha ... ..... bir arkada•ına teslim ederek 
._... ucuz · M""t d" D L N" t da ali baktam, Zehra h•nımın üzerinde "" ~lı a verır. u ema •.yen On aapm ıpn •tm 'Y dojruıu darDlfnnun hakkında biç aynldıtını a6ylemittir. Mahkeme 
hl .__ mal alırsa bu hesap nıhe· kona;.nda Muhittin beyin riya- kan lekesi •ar. Y aralandıfım esasla meıgul olmadan e"'8km 

1101kocaman bir (O) la kapa l bir ıey s6ylemeyi dM-ru bul mu- anladım. 
llıt. • ıetinde mGbim bir içtima yapı - -• mahkeye aeliı tanını batalı h..t-

d k• yorum. Bu fibi m8him mueleler M • 
Bir cemiyetin batma aeyrinde mıtbr. Eu içtfmaa ıehrimiz e ı ancak darWfOnun div.aı, faklilte aznun ŞDkrG Efendi, kendi- IDUf, keyfiyetin tetkikinin •• 
lekete ıirenle, çıkan arum· biletimle bayir mDeuueleri mi· d 1 linin Zebra Hammı y.ralama· lüzum veya men'i muhakeme ka· 

cfıl_ tezat, yerli malımn kıymetten dOr veya m&meuillerile ıehri- mO erril mec iıleri ıibi malaafil- dağım, e•den pkbfı zaman onan ran verilmeai huaulUDUD 'Yillyet 
,-,ın de mlinakap edilebilir. d 'eai:ıe mukabil, dıtardan ge· mizin bazı kibar ze•at 'Ye ha· Ancak tu•u itaret etmek ia- ııbbah yeriade oldapou iddia idare heyetine ait ol otunu p 
1tıırı_-:- kıymetlenmeaile artar. Yarı nımları ve inoiJiı .. fire1i iıtirak ediyordu. Remlİ•e Huam, Zeb- rerek e•raln iade etmiftir • 
. ,.e J k · hakk b d H -·· terim ki; mtlderriıler meclİIİDin " k ~ Ilı e enın ı u ur. er etmi·'•rdir. içtimada latanbuldaki ra hanımı Şakra EfeDdi pkbk- Ziyr efendinin yetmit Glar 
L."t• llıiiate.mleke ucuz verir, pa· ır geçen toplantı11adaki müzakere- 1 d n_._. ı di · • ...11_ 
~ fakir çocuklara vHi mikyaıta tan IODra yaralı alrdGi8 teldia- · Y&f ann a uc&ır e ea .... .,.. 
~ .: m.al alırl. TürkiyTede ~u çı· »ardım edilmesi .. •releri dlfll· ler bu ıaı,tenia yasdttı fibi ol- deki ifadesinde IRar etti. ibtt,ar bir babua yardJr. Dibi 
'-. t.:.=-nzımatçı ar açh. anzımat· .,, ro d muı değildir. Esaıen bu toplantı Bekir efendi otlu Ziya ef..H 
'lllı ...,Iıyan (tezat) hili. devam nülmOt ve yeniden baıı te bir- meKut mllfkllltı dlltllaerek bu- DIYaa Tekili tarahndaa, e'Y· ile birlikte vtlAyet makaw 

?ektedir. fer alınmııbr. Bilbaaaa birkaç b im k velce maznunun lebra hanımı 
1-t &nzimatın (bırakınız yapaın· mOaamere daha •erilmeai teabit na çare u a makudile ya- 6ldlrecejinden bahsedip etme- relip Tali muaYini Fazlı beyi Iİ-
.L • bırakınız geçsinler) diyen pılmıthr, Aynı zamanda bab1e- . ....: _ __. ·d ~h"t bu h yaret etmek ve tabkikaba tee-

~ ... let ricali ve onları takip eden olunmnttur. dilen diğer birçok -ylerde me•· dijiai ..,...uur u. er 1 aaaı· riini rica e~·lemek üzere Edinse-
r- ta mal6matı olmadıianı bildirdi. N · li b l L:-ı ...._ ,~iyet maliyecileri herıün •-rifteı zubahiı b1le edilmemiıt•r... . kapıda es ·ıa 1U tan ma11111-

,ııQr" --L ul ı d d Muhakeme, bir phidin celbi 1 ç dd · d ._. 19 ~ ıye uuuıa ü i e •tar an ıe- Mektepler.in tefttfl C-2a.taneler meoeı-ı esinde inar ca esın e"ı 
~ lllaaddeler arasındaki uçurumu Dünk& sabah refiklerimizden Diıer tuaftan allk•dar ma• için kalcla. . numaralı e•lerinden çakmıtfar, 
"'~tirdiler· J nl ilL d . f • 1 • kamların ı&ylediklerine -xre ru- Mar111araukl kau tahklk•b Edirnekapı - Sirkeci aramada it-

......_ 'riitıkii Türkiyeye ıerbeıttçe 11· ba an ·" te ,,..t mi eltif en• •- M ...11_1_• k liyen tramvay arabalanndaa bl0 • 

~v.q k · ı · · kt ı · t ı..:. b••ı. k mt butanelerde halla bqana · armara.._ı IOB ftpul aıa-~ leramye ban aııy e, gümriı· nın me ep en e ... 19e ..,.yaca • aa hakkmdald talakikata devam rine btnmiflerdir. Ziya ef-cli, 
......_ e, İnıtiyazlarıyh, demiryolla· lannı ya111orlardı. Halbuki ilk gllnde 150 k111'Uf lıadar bir pua M d ı"b•"'ar bab•••""ı b·ır y••e , .... ...ı..;.;._ 
·1a f d ld".ıı.t b ld kllt b t edilmektedir. 81a eme uetice- ... ~ _.. .... ~-.-
l~k hir teY yapb: tedrisat mOfettiıleri mekteplerin ur e i 1•• a e fa e " •· d b d k t;-"p oturttuktan sonra keaclisl 

'L_-vuu • d ul dde • d t ~--ı ,_ ...., de ıin e atan vıpur an urtarı· ... '""- ıeneun e ma.m ma açıldığı ı&ndeaberi mıntakaları nuın e ya an uu a ... a a .. D vatmanın vanma gitmiı ve orada 
---~ yapan Türkiye yirminci d 50 kurnnın ıarfediU;Jr..i idcliaıı· !anların ifadeleri teabit olunduk· ' 
-~ ancak dııarıya çıkardı~ı dahilinde mektepleri oJaımakta -r.- •"''15 taa ..,., eYNk altlaıd•r ma• d•aa bir arkadqile kOHt•t• 

.
dörtte üç fazla11nı ıatm ve ....... beek• .... ufta iDii• doın. dejılclir. k d "lecektir baflamlfbr. Araba Malta ~ 

ayyen bir mektepte muallimlerle t1nka reamt hata hanelerde ama ıın en • ıından F atilae doj'ru yals•k• 
'rtt aQ.., iniı? ! Dörtte üç fazlalık, birlikte toplantder yapmakta· ki bu lSO kuruıun İçinde pla- Dna yaıdıpmıı gibi, •ak' ada birden arabama içinde bir telaf 
~r~ eıya fiatlarrnı tepetaklak dırlar. dan batka illç, hademelerin ve mea'aliyeti mucip vaziyet bulu· eseri görülmüı, bir adamın IJ-
~ hem daha 1800 ıeneıinde Mu•lll111ler koope,.tlfl haıtah•ne memurlannın yedikleri nup bulunmadıp mea'uliyetin düiü haberi duyulmuıtur. Ziya 
l'fiı.k~bsullerinin dütkun fiati Bir mOddet enel lıt111bul ve haatanm çamaprlannın yılcan· kimd~ .olduju Hukuku DOvel efendi, ne olduğunu anlamak 11-ı 
~ ... kYerıin belkemiiini teşkil e· muallimler birliii bir muallimler ma masrafları dahildir. Tıp Fa- kaideleri mucibince Le Loinı zere içeriye girdiği zaman ba
~ töy imanlarını fakidetiyor· kooperatifi t--kilini do..nnmilt külteıı"nde baıta batına cl•·en ıem .. nın menıap buluaduju basının oturdug"'u yerde ıeuizce ta.L._-i_er fU aon senelerin istihaal - 9u -. 
~arma f3yle 1'ir bakacak 0 • ve esaılaranı çizmi9ti. SO kurut ise yalnız itda masra· Fr•nH tarafından tetkik ve ta- kimıeye bir şey söylemeden ken-
~-alacaiınız netice ıudur: Oğrendiğimiıe r6re bu koo- fadır. )'İD olunacaktır. diainden geçmit ve gözlerini ba· 

?ürk köylüıü fazla çah,mqlır. pentif muka•elenameal vekiller Eundan baık• Tıp Faklltelİ · LeL oinf ı•mİli yann Batuma yata kapamıı olduğunu ı-.... 
~~a mahsul almı!tır, fazla m•h- heyetinin taaclikinden çıkmıftrr. hutabaneainde 400 yatak •e•cut• hareket edecektir. tür. 
'-l&bnıttır. Fakat ona lnukabil ÔnOmOzdeki ay içinde kooperatife tur. Bu 400 haıtanın 150 kunJttan ihtiyar Bekir efendinin otur-

lb .leçen para azdır. ortak otan muallimler bir toplantı yalnız yiyecek mıarafı 162 bin ·· dutu yerde vefat etmiı olcluta 
tıyacı olan mamul maddeyi B 6nce dikkati celb etmemif, p-
alarnıyor. Bu netice nihayet yaparak faaliyet programını te1- lira tutar. Halbuki ev•elce 185 UJ işe &izde f8f1D 

tlcka.. buida• = bir kutu kib· bit edeceklerdir. bin lira olan bütçe bu sene 156 nıadaki yolcu ihtiyarın ı&zlerini 
._. lla 1 kapadığanı g6r0nce uyuklaclajım 

~Yatile ifade edilectk bir Şirket kadrosu içinden bir bin liradır. Bu parama ieiade 15 13 rakamının LL k d 
, .. 70 ı:anne.tmif, Raat en i DıeriDe 
l~d r. .. . lmak . . satıı ıube1i de Tlcude ıetirile· laboratuvarla daha birçok tedriı Ş / fazla ytlklendijini gftrllnce ihti• 

• manı o ıçın; cektir. masrafı v11rdır. eameti k b 
ı! ınız yap11nlar, bırakınız; yan uyandırma İltemİf, 11nua 
"'tıtt.:.~ tezadından), Gen çllk ve Heyecan lltizelerc.e: .. Le Petit - Parlzien,, ıa· lmkin11ıbğın1 anlayınca Bekir 

f!-"""ıak lizımdır. Selim Sırrı bey yann akpm r.etesinin son ıelen niıhasın. efendinin ölmfit olduğu meyda· 
~ta~" çare9i airecek malı çı· aaat sekiz buçukta radyoda mu· Bulun•n herkellef' "'"'-h•••••· da bid hayrete dtif8ren bir na çıkm11br. 
~ lb il .. , __ -kt' k f -• 4 l•r ta,.fınden tetkik olu11 uror havadiH raqeldik. d 1 F h 
'tiU: a a oagae ır. tat on uan .. •nnın 4 lndillna . Son aylar zarfında hafriyat ne- Anba dur uru muı, ati po-

lli t~1enin iktisat müvazencsi verecektir. bu B• havadia, ıuetenin bi- lis merkezine haber •erilmiş, H-
didi " etmek için ithalatın tah· Menu : .. Gençlik •e heyecan,. tice.inde istaabulda lunan au- ~~·J~d:-~~::J~mr,• v~ö~:r:~ tediye tabibi ismail bey 1elerek 
~ h:.:.tabif bir çaredir. ismet Pa d1r. n atikadan birk•ç heykel ve ki- fonla bildirllnıit bir haberdir. muayenesini yapmıı •e Bekir ._ "y-,. illetinin tahdit kararı Tü.- Oç sınıflı dersh•11•l•r •çll•caıı tabe, m6zeye oaklo!unmuıtu. Bıi kaadr ehemmiyet verilen efendinin kalp ıekteainden 11-
"~lr Yan müstemleke 'ıe.rından ~otru delil Mutahuaıılar bunlar tizerinde bu haberi hep DMrak ettiniz 
~tid1• ac.lc en kat'i harekcl:!erden Dünkü sabah refiklerimiıc!en h delil ad? Bakın• neymi~! düift teıbit olunmuftur. ihtiya-

J ... •f d l h . tetkikat yapmakta, angi devir- "Şerburg, 13 - Allın un ü- rın na'ti evine naklolanmllflm. 
t...-:.'llaet. p.. . . biri maan mi Or Oi6n0n te rın lere ait oiduklarınıa ve rnOma1ili çüncü cunıa günü, rrıüthif bir _._

1 
k ... ._._ 

~d k:"'!' or~udakı. %aferıne, uzak 1emtlerinde 3 ıınıfh mek- fırh•a g~lrdlkten •onra li- Bir 9ecede Uç ç- .... ..,. 
:~ı_ ~ ı •JYuı esen ne bu aon d".. . malumahn tesbitine çahtılmak- "'°"" g("len Olimpik mpurı.n- odun çal111ı• 1 
•il~ 1ktiıadi yeni bir hanıle tepler açmıya kar.r •er •ıını tadırlar. Bilha11a geçenlerde bu· d• bir .,,olea, Ma,..d11a11tı Ev•elki gece Fmdıldıda t .. 

e etti. yazıyordu. lunan heykeller, ehemmiyeti haiz t1lt1Mlt iz~re l) iirtcü ~eriden 'Ye ıimdiye kadar miıli g&rlllme-
-_ C' .J • t: .. ___ Dü b h t 'f il F. - 13 1111maralı bir tayyare p ~:------"-G-•c:t_~_ n u usuı a maan m - g6r01melctedir.Bunlar, .aıarı atika ge binnuk cnarctini göster. miı bir hırsızlık olmut, kim ol-
~.~-ı dDrliiğOnde tahkikat yapbk. Ôi· mür~sint- ,.~r·f'~tirilm; .. t i r . miıtlr. Hu llOlcu MMl/Ö Gri:ı- dup anJaıdamıyaa bir adam 

,. lctli, readijimize 161 e b6yle k.rar z« ilminde bir zattır ı·e 13 Fındıleladaki odun depolanma 
"'•rkezlnde bir lla•n Resmı aaıreıera• ~·"••• ..,.. Nlkktıntını fNlfletine inanma· 

&e.i1ı 1111 ... u açlldı mevzuubahis dejildir Ye b6yle bast meslek erbabının maktadır. " biriıinden gece üç çeki kelil-if 
~e laf halk farkası merke- bir ıeye pmdiki halde lüzum .ıö- k•zanç verıllerl - E"-1· Bu kadar. Bütün kuru meşe odunu çalıamıfbr. 
bit u ... "_111naaa maltsus olmak Oıre rUlmemektedir. EıHeD ıebrin Defterdarlık maimüdürlükle· havadis bundan ih:trt.t. Meçhul hırsız aranalmaktadır. 
L -.. le 1 k l · d ld .. ·b· d d k Fransa gibi bir menıleket-~"- b 1 1lrlU açılmıt ve dera- uza yer enD e 0 U8'I fi 1 a· rine bir tamim ıin erere , be- te ve Petit Parfıien ıibi bir Clnaretln e .... n anlafıla111Hı 
'~liıc:lf llıllalftır. Bu kurslarda bilinde bile birçok Hmtlerde 2 yannamey.s tabi olan ve bir mö- ruetede çıkan bu hıl\·adis. Abırkapıda bulunan cesedia 
«~,.._ e, Almanca, Fransızca derabaneli mektepler me•cuttur. eueıenin k•dr01Uaa dahil bu- 13 rakka•raın ..... tıne bu büvi•eti benllz anlaplama-· ... •. 
~ le fi k .. ar ehemmivet verilmetıine ı -Y~ .. , 

~. le d •erilmektedir. Bir kaç Bunlar ihtivaca ' . !1•1mektedir. lunmıyan ıerbest meslek erba- bfzi hayret ettirdi. lpt!daf ıiyiniti ve &zerinde bulunan el-
'çc•c.~ ar da bir muı!kJ ıubesi Ek111ek tlratl•ı bının, resmi de'Yair ve m&e .. e- 1'avlmlerin Totemlerile Hnh • biıeler bunun bir amele olduğa 
~ tar1c:ı:_ I.tanbul belediyuinden: °Tq- aatta ifa ettikleri biımetler lbU• ~~1/; :.~d:~:~•.nlerin bu ihthıaalini vermektedir. 

S...1a ihti . •erkeıinia- ıimdiki riniıaaiain 18 inci çarpmba rü· kabilinde aldıkları llcret ve eıD· Mori henüz raporunu •erme-
~ 1.-!~ca kafi gelmediii rıOnden itibaren ekmek 7 kurut uli mebalitden kaıan~ •erpi Biz de f8f8)ım ! mittir. Mahlza ıavalluun bota-
~ ~. •llauip bir biDa 10 para •• francala 11 buçuk . kesilmesi icap edeceiiDi tanillu ııadan 111olmak 1Vetile aldlrll-
~ lmraftar. bllclirmiftir. ... ........... 
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• • • Bez parçasını Zarfın 

koyar koymaz .• 
üstüne 
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. K~eldeki k.om~~o~~uk daires.~ ·I 
nı bılmem hıç gordunüz mü? Uç 
katlı muhteıem bir binadır bu .. 
En üstünde büyük bir tarasnsı var 
dır .. ki' yüz çift rahat rahat dansc
debilir .. Orasını komodor zabitan 
ailelerine tahsis etmi,ti. Öndelci 
geniş meydanın üc dıl'ına, muhte· 
lif gemilerden 9kan bahriye ıi· 
Iahenclaz bölükleri dizilmi~ti. Bi· 
na.nıfı tam önünde ise "Fon der 
Tan,, dil'itnotunun o devirde her 
nasdıa büyük bir şöhret kazan· 
mıı olan bandomızıkası duruyor • 
du.'Kanalda ne kadar gemi varsa 
hep"'ainin suvarileri, filotilla ku· 
mandam ve üssübahri erkanı har
biyesi cümle kapısının meı·mer 
merdivenleri üzerinde mevki al· 
mİ~Iardı. Hepsi büyük üniforma
lal'Inı labis bulunuyorlardı ve bü
tün nitanlarım takmı!lnrdı. 

kapağını kendi eliyle açarak: 
- Bu da. . . -dedi- ebedi 

bir şerefle Alm~!1Ya tarihine gi
ren kahraman uu - 28,, in hisse· 
sine dü~en mükafattır. 

Mızıka milli mat'fm nakaratı· 
nı tekrar ediyordu. Bu kıymettar 
ni!janı da bayrağımızın üstüne iğ· 
neledim .. 

Artık merasim bitmişti. Asker
ler fifrelerini öttürerek gittiler. 
~o~odor beni bırakmamıf, ICen· 
dısıyle başbaıa bir çay içnıemi tek 
li~ etmiıti. Kabul ettiğimi söyle
mıye lüzum yok tabii. . Boğaz ve 
mideye mütealli ikramları bir 
bahriyelinin reddetmesine imkan 
ve ihtimal yoktur. 

Fakat, komodorun yazıhanesi
ne girip te başba,a kaldığımıx za· 
man, hazr~tin hana ilk u:ıatlı~ı 
şey bir bisküi tabağı değil, bir 
mektup oldu: 

- Bu ne 7 -dedim-

•c() - 28,, de bandomüzilta ne 
gezer .. Bizim iki fifremiz vardı. 
H~ onlar da bu i,in ehli değiller• 
d!!:~a, neyse İfte: .. Ar!<adaşlara Verdiği cevabı aynen yazryo· 
ayak, uydurtmak ıçın hır gfü·ültü rum: 
li.iımdı ya .. (K-) Bunun için onla· - Bu -demişti- Sizin derhal 
r~~ıt·~~u? ba§ı!'ld~ yer verıniştik. Ki~lden. uzaklaş~anızı emreden 
Fıfrelennı alabıldıklerine öttürü· bır tahmatnamedır. 
yÔrw; keskin, kulak tırmalayıcı - Talimatname mi dediı,iz? 
bir ıeı çıkarıyorlardı. Biz işte bu - Evet .•• 
sese ayak uydurarak meydana - Peki ama bu emri bana gön· 
Jirmiştik. deren kim? 

S,,_ert bir kumanda verdiın. Ta· - Zarfı yırtıp şöyle bir göz 
~ komodoru, gemi süval'ilerini gezdirirseniz anlarsınız. 
ve!'erxanı harpleri selamladı. Mey Bu beyaz renkli orta kıt'ada bir 
danın üç tarafında dizili duran si· zaı·ftı. · Açtım; içinden bil' başka 
lahendaı bölüklerinin önünden zarf çıktı. • Fakat zarfın üslü bom 
geçtik. Sonra bir soldan çark yap- boştu. Acaba komodor berılmle ~
bk; ve geldik, mızıkanın tam yir· lay mı ediyordu? 
mi beş adım berisinde durduk. Hayır .. Bu ~şi ciddi oir vazife 
Safı harp nizamına girmiştik. Ko· gören adamların tabiiliğiyle yap
modorun bir isareti üzerine bando tığı muhakkaktı. Gülümsiy~rek: 
milli marşı ç~ldı. Akabinde ko· -Veriniz ·Onu bana!. -dedi -
modorun bize doğru ilerlediğini Zarfı uzattım. Masasınm .rözün 
gördük. den ince muşambaya benzeı· bir 
. Heyec:an içindeydi. işitilir işi- bez çıkardı. Ve derhal zarfın üze· 
tı1!ne~ ~ır sesle bir şeyler söyle eli. rine koyduğu bu bezi, biı· iki da.
Kımbılır belki da bu onun itika· kika soma cektiği zaman mcktu· 
dınca bir nutuktu .. Sonra kılıcım bun üstünde~ peyda olan şu dört 
11yırarak avazı çıktığı kadar hay· harfi hayretle okudum: 
kırdı: - H. A. D. M. 

Mareşal 
Pilsuaıski ! 

Halbuki bu adam çarhk 
devrinde onu mUdafaa 
etmişti. Lehlstanda si· 

ynsi hayat •• 

İbretle okuyalzm ! 
10 Eylül 1931 gecesi Polonya 

kısmı s!yasi memurları, jandar· 
nıalarla birlikte, sol cenah ve 
merkez meb'uslarından 19 Polon· 
ya meb'usunu tevkif ediyordu. 
Bunların arasında iki sabık nazır 
ve bir sabık parla,mento reisi var· 
dı. T evl<iften bir kaç gün evvel 
Marşal Pilsudski miralay Kostek 
Biernacki'yi Brest·Litovsk kalesi
ne mevki kumandanı tayin ediyor 
du. 

Meb'uslar bu kalede hapse atıl
dılar. Varşovadan Brest·Litovsk'a 
kadar olan yolda meb'uslar fena 
halde hakaretlere maruz kaldılar, 
hatta dövüldüler. Bu sun.tle Çar· 
lar zamamnda Mareşal Pilsudski' 
nin müdafii bulunan soıyalist par 
tisi reisi Möıyö Liebermannı, bir 
ormanda dayaktan bayıltana ka· 
dar dövdüler, sonra da mevkuflar 
kaleye kapatıldılar. Polonyanın 
yüksek içtimai mevkilerine sahip 
olan bu adamlar en adi mua.mele· 
lere maruz bırakıldılar. hapisha· 
nede kendilerine yatmak için bir 
çuval ot bile verilmedi. Meb'u•lar 
dan Popiel, Baginıki ve Korfanti, 
<loktor Puteck ve Barlik'e dayak 
atıldı. 

Mevlcuflara dayak atılırken mo 
tör işlettiriliyor ve seslerin duyul· 
ma11na mi.ni olunuyordu. Niha· 
yet, miralay Koıtek, mevkuflan 
korkutmak için hayali idam sahne 
leri icat etti. 

Bütün mevliuflar, intihabat bi· 
terbitmez ve Mareşal Pilsudskinin 
istediği olduktan sonra tahliye e
dildi. Bunda, bu hareketten .mü
teneffir olan Avrupa efkarı umu· 
miyeainin de dahli vardı. 

Şimdi mevkufların nlahkemcsi 
1laılamıştır. Kendileri 1928 den 9 
Eylül 1930 senesi ara!ında. dev· 
Iet reisleı·ine suikast ile ittiham e· 
diliyorlardı. Delil olarak (Krako· 
di) de toplanan ve &ol cenahla 
merke7.den müteşekil kongre gÖs· 
terilmektcdir. Halbuki bu kongre 
umumi ve aleni olmuştl\. T eşek· 
kül eden bu blok, büyük bir pro· 
pagandaya başlıyncnktt. Makamı 
iddia İ§te bu vaziyet hük\ımetin 
emniyetini ihlil olarak gö~termek 
tedir. Makamı iddia, şahsen mah· 

- Y qasın Alman donanması· Bu harflerin delalet ettik~e··j kumlar aleyhine bir iHihamda bu
gemi su· lunmam.e.kla beraber, onları "hal· ıun on genç amirali. . Yasasın manayı bilmiyen hangi 

Hans fon Mayerlih! Yaşasın.yeni varisi vardır. 
amiral! H. A. D. M., (Alman bahı·iye..,i 

lu hükumetten nefret ettirmiye 
sevk, ve mareşal hakkında .şayia· 
)ar çıkararak onu gülünç mevkie 
düşürmek istemekle,, itham et· 
mektedir. 

Mızıka tekrar, gürültülü biı- başe.mirallığı) 
hava çaldı.· Meydanı doldı•ran Demekti. Ve demek ki b:-.~ami· 
askerler, ko.modorun sözlerini va- rallık bana yeni bir vazife tevdi 
yarak uzatarak tekrarladılar. Ta- ediyordu. 
raa'yı dolduran genç k1:dı.mn, o Acaba bu vazife ne o1ab'füdi? 
sırada, çılgınca sallanan ipC'k men 

İşin garip tarafı, evvelce bir 
Çu mahkemesi tarafından mah· 
kum edilmiş olan Piiauc1$kfnin, 
(Krakovi) mahkemelerinden bu 
meseleyi Varşova mahkemesine 
naklettirmek suretile bir haksı:::lık 

dillerini hala hatırlarım. . (Bitmedi> 

Anık'. a.miral olmuştum. On da· 
kika evetine gelinciye kadar ma· 
fevkim olan komodor, btmdan 
sonu. artık yanımda kelimcleı·ini 
tartarak sarfetmiye mecbur, ikin· 
ci sınıf bir zabit haline girmişti. 
B~nac• t.leyh, yanımda duran ya
\'erini çağırdı: 

- Yil=bnşı Grünberg ! 
- Ernrcd~niz .miralayım .• 
- /\

1n;-. şunu! 
Ar~·ı.:;-· rr'a duran iki nefer sah· 

tinn ı~":--lr iki büyük mı::.hfazayı 
el'c- ··n+• tutyorlardı. Grünberg 
bunlardan bi;·ini alıp kapnğmı aç· 
tı .. Kutunun içi demir salip nişan 
lc.riyle doluydu. 

Bunun üzerine komodor bana 
hitap P.tti: 

- Bu teref ancak size ait ola
bilir l'.miral cenapları! 

Ne yalan söyliyeyim .. Öyle de· 
rind<?n gelen bir gurur hiHclrois
tim ki,' Matyaı'ın göğsüne takt~
ğım nişanı alİrken parmaldarım 
titriyorclu .• 

Mü:-ettebatm nişanlarım tcv-zi 
ettikten sonra. Komodor ikinci 
T1eferin elindeki kutuyu alrh ve 

(•) Bu fik:rclc bulunan bizim Mat
vas' c~~:U,ıu-

Matmbaamıza nelen cı:rerler. 

Dar Kapı yapmış olmasıdır. Zira, Varş.ova 
Yazan: Andre Gide. terüme eden mahkemeleri 1917 den evvel bir 
Ye l'la~tıran : nurhnn Unıir. 221 ~ıyfa çok Rus ve Polonya sosyalistlerini 

:\fathaacılık Ye neşri\•rt T. A. S kül'cğe mahkum ettiren Rus kanu 
Güzel San'atlar :ı!.:ndcmi.;;:i mual· nu cezasını tatbik etmektedir. 

Hmlerinden Bilrhan Omit Rey Ant1re Bundan elli ıene evvel Sibirya· 
Gide'in en okunan YC tanınm:ş eserle· ya nefyedilen ve şimdi serbest 
rinden "Ln Potre Etroite - T>ar kapr., Polonyanın nazırı olmus olan bir 
Yi Türkçeye çeYirrniştir. adamın bu hareketi diktatörlüğe 

'l'amamile Avrupai hir kap H' l1a~l\I şayanı dikkat bir misal teşkil et • 
fle neşredilen hu kitabı hütlin yilk~ rk mektedir. 
m~ktep talebeleri ile ecnebi 1i c::a n ı bil- --:D::::--a_r_u-=· 1-=-b-e_d_a_yı_·-=y=-e_m_s-=-ill-:--e-r-=-ı-

m1yen fakat fikir işlerile alftkadar o- Bugün akşam .... ,. l 
Jan!ar okumalıdırlar. t 21 30 d ISUHBUL BELtiMtS 

d,~·~;~:~~:;:~;~:ı~~~:; ~-~:"gö,~:: l:Ua~D~~e· ~ n ı·e U ü ~ t~ ~" 
renlerdcn hır tanesi belki ıfo en hasta m n n Hrf TIH 
gelenidir. ~ Facia 

Bürh:ın !:mit Bey hu escrl'otan hiir 3 perde 
metini, onu hemen hemrn l,cılimc keli
me di~·ecek hir ~ureUe terriime etmek 
~urt>tile göstermiştir. \' r Ş" yet bu ki· 
tabı okuyanlar haz1 yE.'rlerrl<> duracak 
o~ urlarsa. ayni <:.a tırla n i~i defa 'e 
dil.katle okum:ılıdırlar. 

Ilürhan Ümit Beyin kenrli l1aş1na n 
hiç hir YHden ~ardım görmeden böyle 
~-ükM.>k bir eseri tercüme edip sadece 
ilendi maddi vasıtalarıyle hastırn:a..<ir 
hütiln gençleri imrendirecek bir şey. 
dir. 

Yazan: 
S. Maugham 

1il1 

11111111 
Tercüme eden: 
A. Gazenfer 

Zabitan gecesi 
Her akşam hususi tramvay 

Yanar Dağ? 
DarUlbedayl Tiyatro mektebi 

mUdUrlUjUnden: 
ikinci tesrin pazartesi gününden iti· 

baren tedrisata başlanacaktır. 

Atinada neler gôrdam? 

Bu iyinler niçin gizli 
Kalıyordu acaba? 
Meğer mer.ak ve ~ecessüs hislerimi 
tahrik eden esrar bundan ibaretmiı! 
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Atina civarında Rlvıis harabe
leri denilen bir yer var. Burada 
çok eski bir mabedin enkazı bulu· 
nuyor. Bu mahet harabelerinin bi
raz ilerisinde yeni Yunanistanın 
büyük gayretlerle vücude getirdi
ği çimento, şişe, şarap fabrikaları 
görülüyor. Atinada bulunduğu
muz günlerden birinde buraya ka 
dar otomobil ile bir gezinti yapft 
tık. Otomobil cok muntazan1 as
falt döşemeli bir yol üzerinden ka 
yarak (Rlvı3is) e kadar geliyor. 

iptida Rlevsis Harabelerini gez 
dik. Milattan üç yüz, veya he~ yüz 
ıene evvelden kalmış olan bu ma· 
bet enkazı, yıkılmış heykelJ('ri ve 
mermer sütunlarıyle meşhur Ak~ 
ropol gibi eski Yunanistanın mad 
di terakkiyatını bugünkü insanla· 
ra nakleden tarihi vesikalardır. 
F aknt maalesef bu ve~ikalaı- vak· 
tile buradaki büyük mabedin içe· 
riıinde olup biten şeyleri bugün 
anlamıya ve öğrenmiye kafi de
ğil. 

Eski Yunanistanda Rlvsi& ma· 
bedi buraya mahsus dini ayinlerin 
mabede giremiyenler için ebedi 
surette .meçhul kalan mahiyeti ile 
şöhret almış. Bugün hala Yuna· 
nistanda "Rlvsis'in esrarı,, tabiri 
dillerde dolaşıyor ve tabir ile ma· 
hiyetinin öğrenilmesi, anlaşdması 
mümkün <>lmıyan gizli hakikatler 
ifade edilmek isteniliyor. 

aından geçereli üç tarafı se~ ·~t 
merdivenlerle çevrilmit genİf ~Jt 
odanın zemin kısmına gelclı1'· 
Möıyö Moskopuloı: 

- Burası kurban kesilen yer
dir. Halk tarafından mabedin ili• 
hesine nezredilen kurbZLnl.rı 
getirirler, mabetteki pap!lzlar• 
verirlerdi. Papazlar da kurbanl"· 
rı itte burada keserlerdi.,, 

Mabedin burasında vaktile eı• 
rarengi:ı Rlvsis papazlarmrn kıJI"' 
ban kestikleri yerler hala durd" 
yor. Bu yerler bir buçuk metre 
yükseklikte yekpare taftan gayet 
kalın mabet sütunlarının kaidelr 
rine benzer bir §ekilde yapıJruıt• 
tır. Kurbanlar bunlann üzerind• 
papa:ılar tarafından kesilir111it 
Kurbanlar kesilirken de onhırr "'' 
bede ve mabuda nezredenler et' 
rafta merdiven biçimindeki sa.bit 
sıralar üzerine otururlar.mı~. 

Anlaşılıyor ki eski zama~larda.: 
ki papazların en mühim vazif eJ.,S 
bu yerlerde kasaplık etmekn1it 
Y almz bu papazların yaptıkl&t' 
kasaplıkla alelade kasaplar ar•/ 
smda bir fark var. Eıki zamanla.r' 
da papazla ilahiler için ;:ıet.r" 
dilen kurbanları ahaliden ahrl•'' 
kendileri için keserlermİ§. Bu ıll' 
retle kiliseler ve mabetler içiıı~' 
mükemmel surette geçinirlerlll'': 
lhtimalki Rlvsis mabedinin h-!'", 
heleri içinde şimdi hiç bir eserı" 
tesadüf edilemiyen, fakat eski t•: 
manlardaki Atinalıların ve 

11
• 

nanhların o kadar .merak ve ıl 
cessüs hislerini tahrik eden e•1': 
rın en mühimmi de bundan ibJrt 
. ' 

Rlvsis mabedine girenlerin, bu· 
rada ibadet edenlerin gizli ve hu
susi bir mezhebi var. Bu me:zhebe 
girmiş olanlar için Rlvais mabedi 
içerisinCle yapılan merasimin ha· 
riçte ifıası son derece memnumuş. 
Bu memnuiyet hilafına hareket 
edenler için çok şiddetli cezalar 
verilirmiş. Hatta Atinalılar Sıcil · ,. _______ .,..Jt.Jt_.;."'..;..;.et_~_,,,,., 
ya adasına sefere çikbğı sırnda ..,. 
Rlvais papazlarına intisap etmiş 
olan bir ceneral birdenbire gemi
den dışarıya çıkarılmış. Kuman· 
daklıktan atılmış. Gökten iner gi· 
bi birdenbire meşhur bir Yunan 
cenerali hakkında tatbik edilen 
bu cezanın sebebi bir zaman hiç 
anlaşılamamış. f'Jihayet ceneıalin 
Rlvsi~ mabedine ait bazı esrarı if· 
şa ettiği için böyle bir cezaya uğ· 

mı§ ••• 

radığı hissolunmuş. 
Rlvsis Ha1·abelerini ge~erken 

yanımızda Y unanhların k:ı:ymetli 
tarihşinaslarından Mösyö Mosko· 
pulos da vardı Bize harabeleı· hnk 
kında İzahat veriyordu. Kendisi· 
ne sordum: 

Bu aktaın bütün latanbul halk• 
senenin en ŞEN Fransız vodvili 
YAŞASIN HAKIKA1' 

Filmini görmek için 

MELEK 
Sinemasında bulunacaktır 

- Acaba Rlvsis mabedinde ce· 
reyan eden ayinlerin bu kadar giz 
li tutulması bunların o zamana 
göre gayri ahlaki mahiyette hare· 
ketler adedilme&inden olmasın? 
Mademki bu mabet feyiz ve he~ 
reket ilahesi Dirnitra il~ onun kızı Paramont filmidir. iU.\·eten Pararnu~· 

tun :1 numaralı sesli va söılll 
Persefoni namına yapılmış .. mağazini ile ı::csli Yaryeteler 

Mösyö Moskopulos cevap ver - =-----------••"" 
Fran~ız Tiyatrosu .. 11~ di: 

-Hayır, dedi, böyle değil. Bu da· 
ha ziyade vaktile Türkiyede olan 
Bektaşilik ile hala şimdi beynel· 
milel mahiyelt~ olan F arma.sonluk 
gibi bir şeydi. Bir Fransız .muhar· 
riri kitaplarındn bu mabette teren 
nüm edilen şeyleri k1&men neşret· 
miştir. Anlaşılan Rlvsis mabetle· 
rindeki ayinler de Yunanista:>a o 
zamanlar Mısırdan gelmiştir. 
Rlvsis mabetlerine ibadet icin gi· 
rerler bir kere umumi surette ya
pılan ayinlere istirak ederlerdi. 
Fakat bu ayin ve.merasimlerin bir , 
devri, bir safhası gelirdi ki buı·a· 
da mabette bulunanların çoğu dı· 
şarıya çıkarılırdı. İçerde yalnız 
Rlvsis mabedinin esrarına vakıf 
olanlar kalırdı.,, 

Yıkılmış duvarların temelleri, 

Bulı:ı;ar opereti tiyatrosu 70 lc•f
1
,1, 

arti~t. balet ork"srra Ye kor h"yetil~ ı!ı· 
kında lManbula gelecek. 19 lkiııcı ufl' 
rin 93 l tarihinden itiharen her geee tJI d' 
ta.zaman Beyojtlunda l'ransız t" •·:1trôS"

11 

tem5il ,·ermiye başlıyacaktır. e~ 
R"pertnrı ''Konteı:: !\]arlt~,. Har"' 

Esrarı., 'Çar kraliçesi,. ı~ayadcra •• 

saire. • d ~.et 
Her bir piyes için tiyatro husu~ı e 

Ye diıı;er levazımla mücehheıd,!;;_ 
• 1 
SIR! HEYECAN! şf.V" 
TOURJANSKY' olfl 

Meçhul 

Şarkıcı 
MURA TORE' 111' 

kırılmış mermer sütunların parça- Fevkalade sesi 
ları, bu eıki mabedin tas enka· ._ __________ ~ 
zından kalmı§ son parça( aı-ı ara· 
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11 
___ 

11
, Bu bir iim i hah ikatt ir .. 1 ı 

Ac zenin definesi ( 
~ııımuını"™ııııı Müellifi : Nizamettin Nazif nıtıııııııııı11111ıunııııııı11nı Reuamı: Milnif Fehim mııı-1•ıınıı/ 
Tesadüf sanki Germanetto'ya hak 
kaza dırmış olmak için bu sahneyi 

yaratmış olacaktı ... 
~ IÜnü gelmiyor muydu? 
te r Yfine pi.yan yoktu. O e-e· 
)'or;t'at ve deliksiz bir uyku 1:reki
"eıı u: .~akat Cumartesi günün· 
ail' bılıtıbar yemeden içmeden ke 
.,::or, l&ğa bağmyor, ıola çatı· 
lir{ blhanımül edilemez bir hale 
Pıt Yordu. Nihayet ipin ucuna ya· 
~.:ar; habire ha habire ha ~eke 
-~r.~mbeyi getiriyordu. Ve 
clilııaJ ~r§embe günü, tekra.l" Ye· 
'enın defterlerine el süriive· 
~ aldı bqına geliyor, sinirleri 

IIJordu. 
.... 

-8-

~t.da bir an ıüren bir ı '.lkün -
~ Genit omuzlu, palabıyıklı, 
J&:.• katlı, kara gözlü ve sert ha
~ Yatlı bir sipahi olan yediku· 
l..~&aı dizleri üatündeki defteri 
~· kanttırdı. Sonra paı·· 
~yle bir ıeyler hesapbyl\• 

l .._Yok .. Yok .. Yok .. -dedi
e:z.:.~aaa on beti doldurarmya· 

l&ı~l'Yit Pqa, kırçıl ıakalm1 hi· 
~ak: 
...,::- Olmu .. -diye homurdan· 

Ne yap ne yap bul. . 
,;- Nerden bulayım a pafam: · · 
. ~ llU yaratayım? 

...... Neüzübillih .• O nasıl laf?. 
&:" Neyliveyim a pa~a? 
•lnıem ki? 
~ Ne mi edeceksin? 

'-' ır lihza durdu. İki diti arası· 
'-"-.~!a!llUt bir yemek art,:'..1nı 
~le kazıyıp çıkardıktan . 

[Yazı ve resimlerin telif hakkı mahfuzdur 1 
He~dl ukehm •• Herkes d•ld•ınr 

ya baılamııu. , aynı kapıdan çıkıp, sağa sola 
Bu 11rada Senlorenzo kiiiıcıi kaçıtmıtlardı. 

önünden geçen mükellef bir ıed • Derken pala bıyıkları terı dön· 
ye, limanı muhafazaya memur müt, katları çatılmıf, gözleri 
askeri kumandanın dairesi önün • kıvılcımlar fıtkıran bir adam ku· 
de durmuftu. Sedyenin dört ko· mandanlrk kapısında belirmif, 
)unu tutan izbandut iriıi dört a- uzun bir kamçıyı taklatar~k: 
dam, yavaş ya vat iğildiler, sars~a - itler! DeYYUılar ! Kaltaklar! 
dan, .sallandırmadan sedyenın - diy~ haykırnıJt~ - Elime ge· 
.dibini .,..e ~rdüu.. çeraeniz ıöıteririm lıen ıize .. 

Bir el aacaklı bir perdeyi ara - Teıadüf, sanki Germanettoya 
ili -;-s~di .. -dedi- Deft ;tleri- }adı, kalın bir seı mütehakkim hak verdirmek için bu ıahnE:yi ya· 
do~l>1' yerine git. · Kuleleri b:r bir ahenkle bağırdı: ratmıf olacaktı. Liman k~an~a· 
iti · ··Belki bazı adamlar vardır - Germanettooo ! nının ne derece akıi biı- kalıluk 
d~~lllleri her ~aı.ılıa 

0
un

1 
utulmu~. Sedyeyi taşıyanlardan biri şöy· olduğunu anlanıak için bu manza· 

e ıeçmemı•tır. · Ul" a. · le bir toparlandı: rayı ibret gözile ıeyretmek kifiy· J Evet Pqa Hazretleri. . _ Emrediniz efendimiz... di. 
~l~ onları da ili.ve eder·Tıı. · _ Bııraya geliniz Germanetto. Korku ve teli.tin Gernıaııctto 
~"1 de taliimiz acılır da ll.k1ama _ Buyurunuz efendimiz... binadan uzaklatmamıt, henıen 
lit -.. bir kaç kiıııi daha dü~üve· Kapıyı açınız Germanetto !.. duvar dibine sinmitti. 
~~ · Ezandan evvel gel. Seni bu- B ·· t.. f d' · K d .. .. · ·• .. he - af uı une e en ımı~ .. · uman an onu goruverınce: 

" 1 klerim. Germanetto, bıyıkları yeni ye- - Ya ıen ne arıyorıun bura • 
._ n9al1Ah patam. · " d ni terliyen bir gençti. Gayet tat- da? - diye bagır ı - Başının 

~-:"- Hadi !imdi sen git· Zaten }ı bir ıesle cevap veriyoT, fazla belasını mı arıyorsun yoksa? He? 
~ ı~ teldi. geçhor. ,.Ben de sar~- hareket yapmıyor, put gibi duru- Zavallı hizmetl;Ar, bu hiddet ve 
~ll~ecetim .. Malum a.; Padı- yordu. siddet kartııında ne yapar.ağını 
"-.:han epi bir müddettır rah'l.t Sedyeden gelen son emri işi- şafırınıt; büyük bir korku ve te -

~.ır. huıuyorlar.. tince, hemen mini mini bir gümüş litla parmağım uzatarak: .. -.'"'1• beılıen defterlerini topla· ld k B B n degw il O' O' "' mandalı ka ırıp apıyı açtı. - en... e ·· . . -1 

~n yanmdan çıktı. Uzun beyaz sakallı, lıa§ı mü· diye kekelemi4ti.-
B E Ş i N C i K 1 S 1 M ternadiyen titriyen ihtiyar bir a - - O mu? O dediğin de kim o-
--~rlp bir eh' veri'.. dam, yavaf yavaş doğruldu, genç luyor? 

~~aaak bir gök .. Mavilikleri hizmetçbinin yardımile sedyeden - Monıenyör Sekaldi.. Na .• 
'&aa.L!'ü:" b. k b b ı t çıktı. itte orada ..• 
it...~"' en ır aç ey az u u a Kumandan kara gözlerini gen-
~1~ da batan güne§ hafif bir Bu sırada gemiden sandal ka· cin gözlerine dikti. Sonra kolunıı 
~ bulattmyor. . raya yana~mı§, hatları kal'l.tklu baktı, nihayet az ötede aedyesi· 

d, d z aüt liman.. ötede beri- üç ~c.mici rıhtıma ayak hasmı~ • nin önünde ayakta duran ihtiyar 
dt ~--İrli kalyonların direklerin· )ardı. 

·ı gözüne ilitti: 
ı er uçuyor. d" - Hımın! - ıye mırıldandı 

'ı ıu ya bu g·in, Cenova - Germanetto l kendi kendine - Valinin akıl ho-

Dr. Pölten ispat ediyor ki, insanla
nn menşei Türkistandır ..• 

Büyilk Gazi- A i: N"SAN --
mizin yalnız harp 
ve siyasette de
;il, fen ve ta· 
rihte de parlıyan 
ytllraek debaaı, 

bize daima bü· 
yilk ve Hil haki
katler gösterdiii 

3 4 ~ALİ MAl.IR 
>( "' 

bir daha tabak- PLYOSıEN. 
kuk etti. Yaz-

• 'lENİ ofvfl.İ 
dıiı bUyOk ta· HIYOSfN SAl.İS 
rihteki-batka yol 
lardan istintaç 
tarikile bulduğu· 
bakikatJeri Av
rupa prof ta6rle
ri de tamamen 
ayn olarak bat· 
yollardan bulu
yorlar. Bu cftmle
den olarak,insan
larm meDfeienin 
turan olduğunu 
metbur Alman 
fen ıazetai "Di
Koralc., nin son 

01.İU.O!ıEt-t 

i Ski Ol:"'f'.İ 
: .S.ALIS 

tarihli nllshaıında 
Dr. F. Pölten iı
pJtt etmektedir. 
Mumaileyh mO
taleatım "0nelo Resimlere alt izahat makalonln elbndedır 

Abel,. iımiadeki ilimin •on ese- dadımızın memaliki harre ve or
rine istinat ettiriyor. mana değil kayalara brmanan •e 

Keza W. D. Mıttbeve nazaran sahralarda yaşayan cinse aidi· 
ayni eıue ait bir ırafiki ıle H. yeti icap etmektedir • 
F. Osborna nan.tan bir tecreyi 4: Orta Asya Ye bilhassa 
de zikrediyor. Okuyucularıma Türkistan, zaman zaman kurak· 
bugtin bu grafik ile şeçreyi ar· lığa uğramıt ve hayYanat ora• 
zediyorum. Ve bu husustaki ka· dan hicrete mecbur. ol~. 
bir delillerden bazılarını hllliaa Bu cihet ayrıca tah~k~uk -e~jk· 
ediyorum, Yakında bu makaJe- tedir. 
leri aynen terceme edeceğim itle blltün bunlardan ve di· 
gibi billhara Abelin eserinin de ğer bir çok deliller ve tafsilattan 
mfihim kıaımlarmı aynen arze· insanların Türkistandan nq'et 
deceğim. Eu husustaki kahir de- ettikleri neticei kat'iyesine n-
lillerden bazıları ıunlardu: rılmaktadır. 

1: Ayni tarihte yaıadığı mu- Birinci resmin lzahllU 
hakkak olan ilk inıaa iskeletle- H. F. Osborn ismindeki alime 
ri dOnyanın yalnız bir m1nhka- nazaran insanların şeceresi: Her 
sındı bulunmamq, d&nyanm he- iki A, B şubeleri aynı C k6klln
men her tarafında ve bilhassa den menıe'lerini alıyorlar. Fakat 
Cava ile Avrupada bulunmuıtur. bir çok şubelere ayrılıyor ve bir 
Eu hadisenin izahı ancak insan- çok kısmı mllokarız oluyorlar. 
lamı Tllrkiıtandan nq'et ettilde- A Insan ıubesi: Yaıayanırk-
rini kabul ile i:ıah edilebilir. lar: ı Beyaz ırk, 2 S•n ırk, 3 Zea-

2: Memalilci barrede Y•tayan ciler, 4 Awıtralyalılar. Ölen ne
halibazır maymunların bizim ec· siller de fUnlardır ; 
dadımız olmadıldan fenaen ta- ikinci resmin lzehllU 
hakkuk etmiıtir. Bunlar bilhaua insan ırklarının nasıl netet 
uzun kollu olup kollan 6ıerine ettikleri: (V. D. Matthew ye na
istinat ederek 11çrarlar •e bil- :ıaran ) 
haua ıpçlarda Ye ormanlarda A: Mongollular, B: Kafkulılu, 
yatarlar iki ayakh ytlrGmeğe te- C. Şimali Avrupalılar, D: Alph
mayOlleri yoktur. lar, E: Hindii Vüstalılar, F: Zen-

3: Dailarda ve pek ıoğuk· cilcr, G: Habeşler, H: Amen°ka· 
larda yaflyan maymunlann mev· lılar, i: Malaylar, J: Awıtralya 

IUnl~rinden birini yaşıyor. - Efendimiz... caıı... Acaba başımızda bir bela 
~ -Kum~dam~n~~~ır· ----~-~~~---~=~=========-~-
~.. ? mı dolafıyor? 

cudiyeti tahakkuk etmiftir. Ec- ırkları. 

tiiıı..J e.nin denize en yakm knl~si, mak mümkün olmaz mı · H k adamdır.. En dolru L- -ekeli en aaate kadar limanımızda böyle -..et emen amçıyı Yere attı: ıed- mu-
dit&,.-•ncleki kocaman bayrağı in- - Pek aksi bir ad:ım oldl.lğu· yeye doğru koştu. Ak ıakallı a· iyi ,ekilde yapan bir zabitin affe- bir gemi yoktu. Fakat u eYYel 
~~ rı, cenup t~rafın~aki bu ·ı nu söyl~yorln~·· Fak~t emrcd<:!'· damın önünde yerlere kadı-r if;i- dilecek hangi batası vardır? bir gemi gelmişti ... 
)'•~. d?lanan hır gemı, yava~, ıeniz bl'r tecrube edehm efendt • lcrek: Bu iltifat kumandamn hotuna Sahildeki nöbetçilerden birini 
't th ıç ıuruuıa giriyordu · miz. ·· - Kusurumun affını rica ede- aitmitti: çağırdı: 
• ..,.,_ .. UY .uyijk bir kadırgaydı bu. Genr hemen ko•tu bir yıldı· · , d' · ded' z t - Teıekkür ederim efendi - - Asker! 
ıl-... .. erı · . d" . k"' ki ~' x ' rım eıer. ımız .. - ı - a ı d-..1 b 
'rliy0 d nı ın ınnıt, ·ure e rım hızile kumandanlık binasından asilancleri şüphesiz iğrenilecek miz .. - eui - beni minnettar - Emret yüz atım .•• 
~ k j· Sahile yuz, yüz elli içeriye daldı. Fakat aradan henüz bir manzara.ya şahit oldular .. Fo.- ettiniz... - Bu gelen gemi ne gemist 
~S·p bi: =d ktüdreu~~e;ini sucll\n bir saniye geçmemi,ti ki ak saka1Hı kat emrim aftındaki aek-?rlerin Sonra askeri bir hörınel vazi • dir? 
ı._ OJar e · adam onun gene bir yılduım n· serke~likleri tllhammül edilemez yeti aldı: Asker koşarak geldi, zabite 
""ı:...;-::ı bir tek top attı. Gali- zile binadan dı~arıya fırladığını bir dereceyi bulmustu. Tekrar, - Emirleriniz? yaklaftı, hafif seıle bir ,eyler 
~İtti. k ~albeyi se!i.?1lamak İs· görmiıttü. tekrar kusurumun affını rica ede- Ak sakallı adam ıakalının u· ıöyledi... 
-~ .. _ • e una ıkı top ata • G e d .. d""rt k l . f d" · cuyla oynuyordu·. -Tuhaf şey .. - diye söylendi -..,-1.p -er.J· ene o ına a, uç o aı ~r e rım e en 1.mız... b 

O " ~n ı za it. -' atada b• . ha h .. kı bir iki kadın ellerile yüzlerini ka- Ak sakallı gu ümsedi: _Vali huretleri •• - dedi -
........__ te ~ !,_!tadn ~rı çtan pıya.rak, bağırarak. çağırarak Bir zabit, yaptığı §eyi biltn bu aün limana bir Türk gcmiıi Sonra: 
-~~ • ~ı ~~ ~n~r~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~=~ -E~ndimiz .. -deffi--pmi 
... Li111an lleir botaltmıttı 1 ç o c D •• ı a r 1 aelip ıelmecliiini ajrenmek UZU· limana bayraksız girmi,.. Sabile 
~ .a.ker da. ıalabalı~ y~ktu. Bir .. • aundadırlar •. • çıkanlar, vali hazretlerini ~ör • 

::~de ;'ikl ~!:1;:::.l ~;::; ~·--·--------- p a r s A v ı dü,~~~ndan bi" saniye kadar ·hi:kiz~h~~c;;'b~hıl!;;;aı!: ç~kiS: 
.Pie Pİa llten ıki uç sokak ka· - Bir Türk gemiıi mi dediniz? yorlarmı, ... 

111, 0erlte tablqıyordu. B .1 d 9 ... d eh Ok r • - Evet... - Nerede bunlar? ......... _:-!' ıem·d ki ı a,.a ı ... uncu sa..,..amız a r ... uyunuz .•• 8. T k •• , B 1 k l f d 1• I ,\-..a ı en u2CL ••an.
1 
.. _________________ 

1111111 
_______ .. I - ır ür ıemuı.. ir ür - ıte e en im I" 'Yor ar .. 

aalaile clojnı yol almı-l pmiai? HQll' efeıaclim haJD', IMı• 
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A Tral>zondaki Rum manastırının esrarı.. A C E C E . 
Saltan Murat, topçuların kala· 'YARl}IMl>AN .}ON~A· ~ - _,., 
larını niçin kesmek istemiş? 
Rahip Ambrozos efendi ınukaddes tasviri nasıl sakladığını 

sonra nasıl bulduğunu anlatıyor!., 
!/ııııuıtı ın •uıı 1ııııırııı 11111ııırııı11111ıııııı1111111ıır11111111 11 111 ı ı ıııı ı ııııJi 

=-:~------~=:- d k [ Dünkü nushamızda,Trabzon· 
5
_-_-_==_ a ·i manastırı örten esrara bir ışık 

vurmu~tuk. Yunanistanın bugünkü 

kazmayı takdis ettikten sonra 

mukaddes höcreden tasviri kal
dırdık. O, önde mum tutarak ben 

' 
arkada hacıma!lık ederek, ma-

ve 

- 8 - Morla Löblan den:/'· 

Jerar, cüzdanını gösterdi. BaratofıJ 
gözlerinde bir hırs alevi parladı··' 

tt! 
- Bu, salın son e'rlişidir, dedi, Jerar omuzlarını silkti. Bar•~ 

ben kamçıyı ~aklallığım vakit, sen devam etti: 
de gel, hava karardı, kimse farkı· - Sana işaret vermek i~iıı; 
na varmaz. yakmadan evvel Polonya J3

1 Dilenci itiraz etti: malarıyle anlaşmıştım .. · t(l1: 
- Bu sefer, sen kendini telıli- meselenin ne olduğunu attl• 

keye koyuyorsun, beni bir bulur· dım. ,of 
larsa işin fena olur. Kıs kıs gülüyordu. Bira7· 
Kadın titriyordu, fakat uzakla

-
E ictimat munenet nazırı l\l. Yasu- ~ 

nidis'in Puntos'ta milli Yunaı mcf· = 
~ kOresi için çalışmış bir zat olduğu, j 
(_=- o yazıda derhal belli oluyordu. Bu· =-=_=_-_=_=, 

_ gün de rahip Ambıozos efendinin 

nastırdan çıktık .• Vakit gece ya
rısını geçiyordu. Yüz metro iler
de bir yamacın kenarında dur
duk. 

. şırken boğuk bir sesle: 
ra: ., 

- Biliyor musun, dedi, biSI 
telde bekliyorlar. 

= serencamını kendi ağzından dlnli· i yelim. i ı 
\lllUlfln MI 11111111 ll111111llllff1t11il11111111111111 l llflf fllllllll il lf fi ılllll llllj; 

Mucizeler manastm .. 

Ambrozos efendi Atina gaze
telerine aeyahati etrafmda şu 

malümah vermiştir: 
- Ben, Aynaroıda uzun müd

det bulunduktan sonra, Anado
Judaki ruhani dairelerden birine 
tayin edilmittim. Tarihi hatırım
da değil ama.. Herhalde aradan 
17-18 aene kadar geçmiş olmalı .• 
Kayseriye geldiğim zaman bu 
şehre kolay kolay ısınamamıştım. 
Fen erden beni bir başka yere 
aakletmesini rica etmiştim. Sen 

Sinot bu temennimi kabul etmiş 
olacak ki iki ay sonra Trabzonda 
S um ela manastırında bulunuyor
dum. Şu anda san'atkirane kıy
metini zevkli bir dikkatle doya 
doya aeyrettiğimiz mukaddes 
tasvir; manastırın başpapazlık 
dairesinde ve demir. kakılı, hu

susi bir höcrede mahfuz bulu
nuyordu. Bizanıtaki meşhur Ho
deyitriya tasviri mukadde

ainden sonra Küçük Aayadaki 
bu dini eser, nesiJlerin ta
vafgihı olmuştu. Bilseniz etraf

tan akın eden ziyaretçi kafile
leri nasıl gelirler ve gilnlerce 
manastırın etrafında çadır kurup 
nasıl bekleıirlerdi. 

Sumela manaatırınm bir çok 
vakıfları, akaretleri vudı, fakat 
ziyaretçi akınlarının teberrilatı 
bu vandatm bir kaç miali fev• 
kindeydi. Türk milliyetpenerle
ri Puntostaki milli hareketimize 
o kadar ani bir darbe indirmiı

lerdi ki kendimizi toplamıya va
kit bulmadan manasbr, hergün 
bir az daha yaklaşan tehditklr • 
bir saldırış 

süprülmiye 
gelmişti. 

karıısında silinip 
mahkum bir bale 

Bir gece ba, papasla karıı 

earşıya durmu.f düşünüyorduk. 

ikimiz de aynı hüzün ve azabın 
eı:riydik. Fakat bir türlü ilk 

teklifi yapacak cesareti kendi
mizde bulamıyorduk. Nihayet o 
benden daha kamil ve tecrübeli 
olduğu için dedi ki: 

- Amb rozos.. Belki kaçar, 
belki kalırız.. Fakat tasviri bir 

başka e:e düşürmemiye mecbu
ruz. 

-Ne yapabiliriz.? - deye sor
dum • yatağınm iki şiltesi ara
sından büyücek bir kazma 
çıkardı. 

" - Iıte.. ·dedi· T aavirin tali
ini bu seçecek.. 

Ve bir ıstanoz çıkararak 

Işte burası ! 
fşaret ettiği yeri kazdım .. Üze

rine balmumu sürülmüt bir ku
maşa sardığımız tasviri orada 
toprağa tevdi eUik. 

iki ay sonra tali bizi Yunanis
tana kadar sürüklemiş bulunu
yordu. Puntostaki « Kamena » te
pelerinin bir tenha yerine sakla
dığımız tasviri ara sıra acı acı 

düşünürdüm. Tarihi, dini ve mad
di baha biçilemez bir çok kıy· 
metleri olan tasvirin altı l<anş 
toprak altında yatbğını düşün-

dükçe içim sızlardı. 

Ha.. Sırası gelmişken size 

tasvirin muc zesini anlatayım. Os
manlı padişahlarından bilmem 
kaçıncı Murat, Sumela manastı
rının topa tutmak ister. Fakat 
topçular bütün gayretlerine rağ
men topları ateşliyemeıler. Padi
şah kızar; "Bunların heps'.ni kesi
niz.! ,, der. Topçular, bir defa 

da başka bir istikamete ateş 

etmeleri için müsaade isterler ve 
gene topları ateşliyemeılerse[bo-
yunlarmo kıldan ince olduğunu ] 
söylerler. 

Padişah müsaade eder. 
Bir de ne baksınlar toplar 

' "'I 

mükemmelen ateş almıyorlar mı? 

O derer.ede ki hemen bir iki sa
at içinde topa tuttukları tepeyi 
yakıp yakıverirler. Kamena ismi 
işte oradan geliyor. Kamena yan
mış demek değil midir? Bunun 
üzerine sultan bu işte bir kera
met olduğunu anlar ve manastıra 
gelip tasviri seyreder ve papas-
lara ihsanlar ver1r. 

Ruuı muharrirler, bunun üze
rine ken Jisine taharriyat ta güç
lük çekip çekmediğini sormuşlar. 
Ambrozos tuna gülerek şu ce-
vabı vermiştir: 

- Neden güçlük çekmiş ola
lım.. Gittik.. Koyduğumuz yer
den aldık.. Bunun sıkıntı nere
sinde? Mamafih büyük bir min
net ve teşekkürle ilave edeyim
ki Türk memurlarından cidden 

nazikane ve kıymetli yardımlar 
görd~. 

* * • 
Atina büyük kilisesine vaze

dilen tasviri bergün binlerce in
san ziyaret etmektedir. 

============================================= 
Bulgar pabasları istiyorlar ki . . . Ma

kedonya eskisi gibi olsun! 

Cemlylltl akvama mUraceat eden Bulgar papaslan 

Osmanlı saltanatının Balkan- kilatını muhafaza etmek kaydın -
larda tamamen hüküm sürdüğü da .. 
sıralarda idaresizlik yüzünden İşte bu yüzden zihniyet nelice
Makedonyadaki papaslar dini ıı· si olarak Mekedonya papasları 
f atlarına bir de ıiyaıi sıfat ila· Cemiyeti Akvama müracaat ede· 
vesine muvaffak olmuşlar ve a - rek Sırbistan ve Yunanistan i~ga
kalliyetlerin talim ve tedrisini el- lindeki Makedonya aksamında f'S· lerine almışlardı. 

Osmanlı saltanatı mevcut ve ki Osmanlı saltanatı zamanın i .,Ici 
müstahak olduğu akibete uğı·adı. imtiyazlarının tekrar veıilmesini 
Cümhuriyeti, din meaelelE-rile si- istemişlerdir. 
yui ve dünyevi meseleleri yekdi- Yirminci asırda papas kafası· 
ğerinden ayırdı. Halbuki Make· mn sökmiyeceğini Makedouy~ ra· 
donya hala eski kafada .• Ve hala lıipleri bakalım ne vakit anlıya -
sabık an' aneıini, ıabık bozuk teş- caklar l 

-Gel, 
Dedi. Adam biraz bekledi. Son 

ra, kırbaç sesini duyunca sürüne 
sürüne arabaya sokuldu, içine gir
di ve araba kalktı. 

Sala binerken, jandar.malar ka
dının elini sıktılar. Araba, iki kü
çük atla beraber sala girdi, ve sal 
ırmağın sazlı sularında hareket 
etti. Kadın, arabanın icinde, ada
mın hareket ettiğini d~yarak, ne
fes gibi yavaş bir sesle: 

- Aman kımıldanma, dedi. 
- Hayır, sana yaklatmak 'sti-

yorum. 
Kadın sustu. Sonra, daha hafif 

bir sesle mırıldandı: 
- Sağ taraf boş, sepetler öte

de .. 
Adam ilerledi. Kadın ensesinde 

onun ateşli dudaklarını hisseli, tit 
redi. Adam: 

- Biraz başını çevir, dedi. 
Kadın başım çevirerek cevap 

verdi: 
- Olmaz. 
- Dudaklarını ver. 
Kadın dudaklarım uzatarak: 
- Olmaz, 
Dedi. 

•• ııı 

, On be~ dakika sonra karşı ta
rafta, Polonya topraklarında idi
ler. Adam usulcacık arabadan in
di, torbayı sırtladı ve gitti. 

Bir evin ilersinde, sönen bir a· 
teı kenarında bir başka adam onu 

bekliyordu. Biraz daha ilerde bir 
kızak vardı. 

Bekliyen adant elli ya§larmda 
vardı. İyi giyinmişti. İri yarıydı. 
Yüzünde hem sert, hem de kurnaz 
bir .mana vardı. Geleni görünce a
tıldı: 

- Bonjur Jerar, ne harikulade 
adamam, tam söylediğin ıaatte 
geldin. Bari muvaffak oldun mu? 

- Hemen hemen. 
- Gerdanlık? Buldun mu? 
- Evet Baratof. 
-Ver. 
- Şimdi. . . Heybemde. 
- Senetler? 
- işte. 
Jerar cüzdanı gösterdi. Bara-

1 tof'un gözlerinde bir hırs alevi 
parladı. 

- Olur §ey değilsin! 
Ve ihmalkar bir tavırla sordu: 
- Çocuktan ne haber? 

Bu sefer Jerar cevap vermedi. Yü
rüdü, kızağa bindi, yanına heybe
leri ve el'an torbanın içinde sesini 
çıkarmıyan çocuğu yerleıtircli. 

Baratof dizginleri eline almış 
ve kızak uçar gibi kaymıya ba:ıla
mıştı. 

Çiftçi kadın, arabasında Jerar'ı 
bekliyordu. Fakat Jerar dönüp e· 
liyle olsun bir isaret etmeyi t:.:!ut
muştu. 

Kızak, karların üzerinde kuş gi· 
bi uçuyordu. Jerar susuyordu. Fa
kat Baratof sordu: 

- Demek .mektubunu alc.!m? 
- Görüyorsun ya, yoksrı İste-

diklerini nasıl yapabilirdim. 
- Plan vazıhtı değil mi? lşa· 

retler? 
- Evet. Herşey yerli yerindey· 

di. 
- Tekrar tebrik ederim, kolay 

it değildi. 

- Kim bekliyor? , 
- Şey. . Bizim müşter\iel~ 

Kontes Valin iki gündür ~ur' #1 
otelde. Zavallı kadın deli ~ıb~d' 
rak içinde. . Öyle ya .. ouıı bil 
bir çocuğu ile gerdanlığından 
ka nesi kaldı ki. . I 

- Bu gerdanlık adeta bir 
vet .. 

- Ya ... Hoş sen de elnı ;;I, 
iyi anlarsın ya, şerait huıusif 
kendisile anlaştım .. Merak 
kafese koymadım. dl 

Tekrar kıs kıs g~ldü. Je~~r ; 
dü, baktı, fakat bır şey ,oyle 
di. 

Baratof: ıtl. 
- Bundan başka, dedi, i~ ,,·~ 

selesi bertaraf, kadın fena de~ 
Daha güzelini bulmak z2'.tl 

mem ki kabil olsun. -" 
Jerar, bu sefer dudakl3 

büktü. Kısaca sordu: 
- O kadar güzel mi?.. .. 0~ 
Bu sefer de Baratof donuP Jİ: 

baktı ve o da kısaca cevap -1e! 
- Evet. bol 
Fakat Baratof, arkadaşınaJ 

görünmek istiyordu: d• 
- Ya öteki it, Jedi, tabii fırı 

da muvaffak oldun, değıl "11;t1'l~ 
ni şu ihtiyarın işi? O da ~~dir 
bekliyor. Ey?. . Senetler, 
gibi mühim mi?. J' 

- Cok mühim ... Onu da 1' 
se koymadın mı? . .. e.,; 

Jerar bu son cümleyı mu•\t' 
söylemişti. Baratof aldırmak 1 

medi: 
- Sen de! 
Dedi. 

(Bitnı~ 

Kısa Haberler _..., 

'---~~~/ DarUlfUnun emini ha~t • tıt' 
Darülfünun emini l\luammcr Haşıt I 
rahatsız oldu~u için 4 gündenberi -' 
kamına gclmcmisıir. Bu yüzden btlr: 
toplanması kararlaştınlmış olan D•' 
rünun divanı toplanamıyacaktır. /-

Tasarruf haftası - lkıısat r 
tasarruf haftası mürnsebctile mckt1~ 
!erde temsil edilmek üzere bir pi. 
h:ızırl:ımıştır. _,/ 

San'at aleminde J 
Serbest tiyatro dersıcrl ~ 
G S b. ı· -· d M cc• • . ır ıgın en : e il" 

serbest tiyatro derslerine bat .,i 
nacaktır. Eski talebe ile Y~e' 
lı ayıt o:unacak hanım ve beY ,O 
rin her gün saat 16,30 dan t 7ı , 
kadar Gülhane hahçesi metb~ 
tindeki müdüriyete mürac~ 
.. ,.d• 
UskUdar HAie sineması ··rtı'~ 

SAHRADA BiR FACJ,ı nt
11
•1i'" 

silleri: Norman Kerri, Lcvistoıt• 1 

olarak: Yll.JDIRIM EKSPR~ 

Doktor 

Hafız Cemal , 

··' Dahllt hastalıklar mutah•' i;cl' 
Sıra numarası beklemcnıe1' ,• ,·t 

yenler, kabineye müracaatla 1,1· 
telefonla randevu saati aıınatıdıf J; 

•'ğ)tP 
Cumadan maada her gün ° t-' 

sonra saat 2,:JO dan 5 e) kadar b •' 
bul da Divanyohmda 118 nurnaralı 1,ıı 
susi kabinesinde dahili hastalı~ , 
muayene n tedavi eder. TeleioO 
tabul 2. 2398. 
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Mel'un ••• Bir Türlü 
Açılmıyordu ... 

Baş aşağı yuvarlanıyordum. Yak
laşan yer gittikçe büyüyorau •• 

(Sotda) paraşUt açılmu' yere iniyor. (Salda) Tayyareci 
atlamaoa hazırlanıyor. 

l\l~llrnatik paraşutlar, tehlike o- lngiliz tayyarecilerinin en bü
~a 0 rnaz yere sukut hatladığı za· yüklerinden olan Arsi Grig bir ka 
llı.ı ~ ~e.~di ~e?dine açılauladır. zaya uğramıf, fakat altüst olan 
der ~nlı,:eyı kı.m haber verecek tayyareden bir türlü kendini kur· 
~e:fl}z. Bunu pilot haber verir. tarıp dışarı atamamıştı. Nihayet 
'l'ehı·la tayyarede oturuyorsunu'Z. bir takla esnasında kurtulabildi 
bir ıke oldu. Sizin de sırtınızda ve 1200 .metre yüksekten sukuta 
~e htornatik paraşut var. Pilot, si- başladı. Fakat parafutu derhal 
~~ aber vermeden bile bir kola açmadı. Çünkü hava tazyiki müt· 
ll!ğ arak oturduğunuz koltuğu boş hiş olurdu. Yere 500 metre yak
Ott a atar. Pek tabii önce siz beş !aştıktan sonra açtı ve rahatça in
let.ıf~tre müthi§ bir ıiiratle dü- di. 
~dit nız, işte bu esnada paraşut a· Bir canbaz, bir sinema şirketi 
~it ı:.e .o zaman sukut yavaş ve a· ile anlaşmış, ve, paraşutla bir film 

Ö ır •nişe tebeddül eder. çevirecekti. Canbaz, kendisini tcıy 
~ctttı teki cins paraf utlar istenildiği yareden bırakacak 500 metre su~ 
iı, a~, sukut eden tarafından biri ku!: edecek, sonra para,utunu aça· 
lll.l~ekılmek suretile açılanlardn·. caktı. Başka bir tayyareden -h o
l}ıtıh u kkullanabilmek için İnsanın nun filmini alacaklardı. Bu iş için 
\>e h~ ~ak .tayy~reclikle ül5kası kendisine büyük bir para verdiler. 
~ak ~Yuk hır soguk kanlılığı ol- Canbaz tayyareye bindi, hava-
~ azım gelir. landı. 2,000 metreye gelince dı-

~eııJ.ni zamanda, bu aleti, ancak şarı çıktı, birdenbire atlamadı. El
titı• tni tayyareden atmak cesare- lerile asılı kaldı. Çünkü pilot, per
lit·t1 gösterecek olanlar kuBanabi- vanenin rüzgarı kendisini rahat
~İr~t, ki bunlar da profesyoneller- sız etmesin ve bir kaza olmasın 

l~~e Zaman tayyareden atlamak 
lıı.t,1~dır? Bütün mesele işte bunu 
~h~n • etmektedir. En iyi usul, 
~ ... F' eyı sezer sezmez atJama.h· 
t1.1~tı akat sakın atlarken paraşu
\> ()ltı~u tayyarede unutma!·mız. 
llit- da, pestilinizin çıktığı gündür. 
)lj~ e, mümkün olduğu kadar 
te 11 ~tte iken atlayınız. Zi l'a. ye
d~ : a.dar yakın olursanız. o ~a
~tıı ehlıke çoğalır. Kurtulu:? ım
ıfe ~ l>araşutla, yere olan mesafe 
dat ~.kusen mütenasiptir. Ne. ka
ttıak ~hk~ekten atlarsanız !mı tul
tat, V lımaliniz o kadar çok ar · 
layl}> akıa, 25 metre yüksekten at
~I\) ta kurtulanlar da var amma 
1 C\tb .. b 
Cltıd ' u ışın ustası ve can az-
~arı1 ır. A.lelekser, kurtulmak im
~C\ti dancak SG-60 metrede as
bit t krecdedir. Şi.mdiye kadar 
haıd: k kişi 40 metreden atladığı 

Urtulabilmiştir. 

t· 
~tıl~~dbe:rg, bir gün, tayyaresi bo-

diye pervaneyi durduracaktı. Fil
vaki durdurdu ve tayyare bin met 
re kadar yere indi. Pilot, a'!'tık can 
haz kendisini atmıştır zannile per 
vanevi işletti. Halbuki canba.z da 
ancak ve tam o esnada ellerini hı
rakmışh. Pervanenin rüzgarile le
pe taklak oldu ve paraşutun ipi 
elinden kaçtı, beyinüstü yere düş
miye başladı. Bakınız bu sukutu 
kendi~i nasıl anlatıyor: 

- Bas a~ağı gittiP,i.m için, yerin 
p.ittikçe büyüdüğünü görüyordum. 
Halk. başlarını kaldll'mış bakıyor 
lardı. Filmi alacak olan tayyare 
de benimle beraber yıldırım qibi 
yere iniyordu. O anda mahvoldu
ğumu anladım ve gözlerimi kapa
dım. Fakat birdenbire bir hava 
boşluğuna rast gelerek tekrar baş 
aşağı oldum. Tabii "bas a:a~ı ol
dum,, demekle esasen ba~ım aşa
ğıda olduğuna na,.aran düzeldim 
demek istivorum. Bir ü.mit, kurtul
mak ümidi icime S?eldi ve güzlel'i
mi açmış, ipi buldum, paraşutu 
açtım, ve kurtulmuştum. 

Y ansen Atinada 
Mösyö Venizelos ta
rafından kabul 

edildi 
Geçen hafta istanbuldan ha

reket eden mimar M. Yansen 
Atinaya vasıl olmuş ve Yunan 
Başvekili tarafından kabul edile00 

rck ıerefine bir ziyafet verilmiş
tir. Mimar M. Yansen kendisile 
görüşen Atina gazetecilerine ati
deki beyanatta bulunmuştur: 

" - Ankara Balkanlann en 
güzel şehirlerinden biri olacak00 

tır. Bu, Gazi Hz. ri, ve Ankara
mn imarı için tanzim edilen planı 
bilakayıt ve şart kabul eden 
Türkiye hükumeti için bir şeref 
teşkil eder. Istanbula gelince, 
Estetik bir şehir değildir. Ve 
tesadüfe göre inşa edilmiştir. 

Atinayı ziyaret eden bir adam 
üzerinde en ziyade tesır ıcra 
eden cihet, şehrin yeşillikten 
mahrum olmasıdır. Mamafih Ati
nanın da ba~ı güzel cihetleri de 
vardır. Atinada üç kattan yük
sek bina inşaatına müsaade edil
memesi, ıehrin ahengine ve ze
rafetine uy~undur. ,, 

Maarif cemiyetinde 
lstanbul laare heyeti seçlldl 

Fakir ve zeki yavrulanmızı 
ilim ve irfan aahaıında techiz 
için çalııan ve onlan yurtlar 
tesis ederek ve mektepler aça00 

rak himayesine alan Türk maa
rif cemiyeti azaları Istaobul ida· 
re heyeti intihabı için Cµmhuri
yat halk fırkflsı merkezinde 
umumi bir içtima akteylemiştir. 

Istanbul mümessili ve Cum
huriyet halk fırkası idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim bey cemiye
tin 1929 senesinden bu güne ka
dar olan mesaisinden babs.etmiı, 
cemiyetin muaddel nizamname
si okunmuştur. 

Yeni nizamnameye göre Istan
bulda da teşkili lazım gelen idare 
heyetine, isimleri atide yazılan 
zevat intihap olunmuştur. 

Nakiye H. Şehir meclisinden, 
Cevdet Kerim B. C. H. F. 1, H. 
Reisi, Muammer Raşit B. Darül
fünun Emini, Hamid B. mualJim
ler birliği reisi, Behçet B. Tütün 
inhisar umumi ıııudürü, Latife 
Bekir H., Mazhar B. Edebiyat 
fakültesi rei:ıi, Hüsnü B. Yüksek 
Ticaret mektebi müdiri, Bebcet 
B. Edebiyat fakültesi müderris
lerinden, Ahmet B. Kara mustafa 
zade tüccardan. 

Cemiyetin lstanbul idare heye· 
ti riyaset ve mümessilliğine tek
rar Cevdet Kerim B. intıhap 
olunmuştur. 

1 Gelenler, Gidenler 1 
itimatnamesini takdim etmek 

üzre Ankaraya gitmiı olan Fin
landiya sefıri M. Aritti dün şeh
rimize gelmiştir. 

İtalyan fabrikatörlerinden M. 
Tenerodi Kolongo Sofyadan şeh
rimize gelmiş ve Ankaraya git
miıtir. 

§ Cümhuriyet merkez bankası 
umum müdürü Salabattin beyle 
bankanın Istanbul şubesi müdü-

dı, Pa §tu. Hemen parasutla atla
lır <:inraşut ta, el ile çekilince açı
ba§ladstendi. ipi buldu, çekmiye 
Sdtnıy 1' Fakat paraşut bir türlü a
'iiral) orb ve. saatte 400 kilnmctre 

Pek tabii yolcular böyle rü Sait bey şehrimize gelmişler-

Sit ~a eyın üstü düşüyordu. 
tan aon ç de_fa tepe taklz.k olduk· 
lla.taıut ra, lındberg çektiği ipin 
~ bir t afac~k olan ip değil. baş 
t J> Ötet. ~ dugunu gördü ve bıra
l lıldu. F ~k çekti ve bu suretle kur 
'"tıkta, ku at tam 700 metre, boş· 
"uk kan} l§~n gibi düşmüştü. So
~01tta.n öh~gı 0~~aaaydı, Lirıdberg 

ahti Muh{. dunyaya geçmi§ ve 
lı aşmamış bulunacak· 

anlarda profesyoneller gibi dir. 
soğuk kanlılıklarını muhafaza Salihattin ve Sait beyler 
edemiyeceklerinden onlara mah • Cümhuriyet merkez bankasının 
sut olmak üzere rahat bir b · uradaki şubuinın açılması için 
paraşut yapılmıştır. Bu, bir 
koltuktur. Ve yolcu, tayyarede =h=az=ı=rl=ık=y=a=p=a=c=a=k=la=r=d=ır=.===== 
bu koltuğa oturur, kemerleri sa· otomatiktir. Bu koltuğun denize 
rar. dilşmek ihtimali de düşünülmü~ 

Bir kaza olunca, pilot, bir ma- ve koltuğa mantarlar konmuştur. 
nivela vasıtasile tayyarenin altı- Yüzme bilmiyen bir kimse bile ol
ni açar ve yolcu koltuğu ite birlik· sa bu koltuk ona can kurtaran si· 
te olduğu gibi yere düşer, para1ut midi vazifesini görecektir. 

Hanımlar nasıl 
güzeli eşe bilirsiniz? 

Tesadüf ettiğim şark kadınlarının 
ekserisi tırnaklarıni cok kırmızı , 

yaptırıyorlar •• 
-8-

iyi tuvaletli eller b8yle seci'ei gibi ve toparlakça kesllmlf 
tsrnakh olmahdsr. 

Şu halde lastik gibi hem yu- de yağlanmamak için çok mües• 
muşak, hem sıkı bir vücuda ma· sirdir. 
lik olmanın sırlarını öğrenmeli- 3 - içkilerden mezesiz: içile-
yiz. bileceklerini tercih etmek. Bu 

Evvelce söylediğim gibi hem tavsiyem daha ziyade Şark için· 
yumuşak, hem sıkı bir vücuda dir. Malumya, ıimdi Avrupada 
malik olmanın sırlarım öğrenme- Koktey içmek revaçta olduğun· 
liyiz. dan bizim kadınlarımıza şimdilik 

Evvelce söylediğim gibi, za- böyle bir tavsiyenin lüzumu yok-
ifJarken sıkı vücut yapmak için tur. 
behmebal bir az hareketlere 4 - Kabil olduğu kadar 
ehemmiyet vermek lazımdır. sıcak banyo almak. sıcak banyo 
Yalnız yemeklerden kısarak za- dan çıkarken suyu tedrici bir su
iflamak hem vücudu porsudur, rette suğutarak dökünmek sıkıık 
hem de yüzleri sıbhatsız ve renk- nezle olmamak için lüzumlu bir 
siz yapar. tedbirdir. 

Kadınlar en ziyade karın ve Şişmanlamamak için esaslı ted-
kalça hizalarından genişlerler. birler olarak şu dört maddeyi 
Fazla oturmak ve yatmak vücu- tatbik eden kadının tabii sikle
dün bu taraflarına daha fazla 
bir şişmanlık istidadı verir. 

Mideden itibaren baldırlara 

kadar inen kısımların mevzii bir 
tarzda küçültülmesini ileride 
[ kadınlr rı ı sporu ] bahislerinde 
anlatacağım 

Şimdi yalınız tuvaletle meş
gul olduğumuz için esas~ı bir 
kaç ta' s:ye ile iktifa edeceğiz. 

Manikür ve yüzüklere dair 
hasbıhalimize devam edeceğim. 

Şişmanlık için esaslı tavsiyeler. 
1 - Akşam yemeklerini hafif 

yemeli, hamur işi yemeklere pek 
hevesli olmamalı. Bazı mütehas
sıslar ekmeğin kabuklarını ye
mek içini yemekten daha eyidir 
diyorlar. Fakat ben şabsi tecrü
belerimle ekmek içinin şişman
lamak için daha elverişli oldu
ğune inandım. 

2 - Akşam yemeklerinden 
sonra bir bardak sıcak su içmek. 
Bu hem hazmı kolaylaştırır,bem 

tinden geçmesi çok müşküldür. 

Yukarıda da söylediğim gibi 
mevzii zaiflama usülleri ( kadın 
sporları l bahsinde geçecektir. .. "' 
Şimdi tekrar esas mevzcumu• 

muza avdet edelim. Baloya Ye 
ya bir gece davetine gidiyoruz. 

Geceleri nazik yapılmış mücev• 
herat kullanmak güzeldjr. Elek
trik ı~ıkları altında pırlantaların 
göz kırpması, yakutların yanık 

bakışları kadın güzelliğine başka 
bir mana verir. 

Bu gün Avrupanın yüksek ta
baknsına mensup kadınları küpe 
takmayı pek sevmiyorlar. Bu 
belki Avrupada büyük taş 
olduğu zaman lrnlaldarın ağır

laşmasındandır. Bence küpe mo
dasının geçmesine kadınların 
baş hareketlerinde serbest kal
malarını istemeleri sebep nl
muşlur. 

(Bilmcdlj 
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Liste dün gümrüklere tebliğ edildi 
1 

l Ost tarafı 1 inci sayıfam1zda ) 
}anması üzerine piya93da reka
betin kalmıyacağını Te fiyatların 
a"tacağl aöyleniyorsada piyasada 
benOz buna delalet eder bir ha· 
reket yoktur. 

Gizlenen mal varma? 
Yalaız ithalı menedilen eşya

fordan elinde stok malı bulunan 
bazı tüccarların ihtikir makıa
dile bu :nalların bir kıımanı giz
ledikleri iddia edılmektedir.Altı
kadarlann fikirlerine göre tahdit 
tedbirinin maaifatura emtiaıı fi. 
atlan Uzerinde teıirini göstere• 
ceği zannedilmekted r. 

itbalitın tahdidi bakkıudaki 
karar şehrimizin ecnebi mali 
mahafilinde de mllsait bir ıu· 
rette karıılanmı~r. Dün görüş
tO~ümüı banka müdürlerinden 
"Şark memleketleri Fransız ban· 
kaıı0 direktörü M. De Botton 
demiıtirki: 

- Temini için ıon ittihaz 
edilen kararla tediye muvazeoeıi · 
her memleket için çok lbumlu 
bir ıeydir. ithalatın tahdidi, milli 
paranın iıtikrannı ticari muva
zene ıuretile temin etmiye ya· 
rayacakbr. Bu suretle harice pa
ra ~kmamıt olacakbr ki bu da 
tab t balkın menfaatinedir. 

Binaenaleyh halkın bu karar
dan endişe değil bilakis sevinç 
duyması lbımdır. Mahalli sana• 
yiin çok münkt'tif olmadığı mu
hakkak bulunmakla beraber bu 
karann fena neticeler vereceğini 
zannetmiyorum. BilAkis halkı ik
tısada alııhrmak gi~i. mühim bir 
fayda temin edece.dır. Her ne 
babaaıoa olursa o'ıun ithalAtı 

azaltmak lizımdır. Bu ihtiyaç, 
buhran deneaindc her memle· 
kette hiasedilm ıtir. 

Bilhassa lOka eşya ithalinin 
menedileceğini zannediyorum. Ve 
hemen hemen her memlekette 
b6yle yapıhnııtır. 

ithalitta tatbik edilmek iısten
diğini zannettiğim mübadele usu· 
lü ise, ıannederim ki, bazı müş
küilt doğuracaktır. Fakat bu 
gayn kabil deiildir. ithalat ve 
ve ihracat da müsant veya mü
badele har ... giden ıermaye 
miktarını i aktır. Son ka· 
rıır milli 1 ıo istikrarını te· 
mine yarayacak mllhim bir ted
birdir." 

Doyçe Orycnt Bank direktörli 
M. Post'da demiıtir ki: 

- Yeni kararnameyi çok mu
vafık buluyorum. Türkiyede ça· 
lııan bir mlleaaenin baıında bu
lunuyorum. Binaenaleyh Türkiye 
mali vaziyetinin tamamile emin 
ve talim olmasında menfaatim 
vardır. 

Bunun için esaslı çare de dö
vi.z'i Limaye etmektir. Eğer bu 
himaye memleket sanayünin in· 
kif afını da temin ederse bundan 
bir kat daha memnun olmak li· 
zımdır. 

Zaten ıon kararname timdi
ye kadar hiç. tecrnbe edilmemiş 
bir vaz.iyetı ortaya atmamaktahr. 
Udluml harpte dört sene mem· 
leket hariçten mal gitirmeden 
yqadı ve bnynk bir sıkıntı da 
çekmedi. Hatta bazı ufak ihra· 
cat bile yapıldı. 

Muhakkakki hariçten bir çok 
eıya getirmek mecburiyetindeyiz. 
Meseli kurşun kalem bir ithalat 
maddesidir. Bunu memleket da
hilinde yapmak hariçten gitirmek
ten daha pahalıya mal olacaktır. 
Buna mukabil mesell çimento 
ldbalAhnı te~amile men etmek 
lizımdır. Kumaş ithali de biç bir 
zararı görülmeden bir müddet 
için menedilebilir. Bu hareket 
yerli mensucat aanayiini teşvik 
etmek demektir. Bunun için ıa
lim bir ıekilde düıünerek hare. 
ket etmek yerli ıenayi şubelerin· 

deo ecnebi rekabetine karıı ko· 

DUnkD 
yabilecek olanlan ıiddetle hima 
ye etmek lazımdır. 

ithell r•aak olan mevat 
Son kararname ile aşağıdaki 

eşyanın memleketimize ithali ya
saktır: 

Ham ve işlenmiş süngerler, ipek bi>-1 
ceğl tohumu, deve, cennet kuşları 
tüyleri, sair ziynet tüyleri de
risile ya.tak ve saire doldurnuya 
mahsus kaleminden aynlnuş. hazır· 
lanmış ziynet tüyleri, diş hJ}(ıll, .ka
lem ve fır~.a ~aplan \"e saire, her şe. 
kilde kuru barsak, kursak ve mamu
JUı; baJmumundan fitilli her nevi 
mum, işbu tarifenin sair yerlerinde 
zikredllm.iyen hayvanat döJ\üntüleri, 
Guvano kuş gübresi; kuzu, oğlak de· 
rileri, işlenmiş derilerden ve tabak
lanmış, boyanmamış deriler, dontuz 
derisi taklitleri, çank için kesilmiş 
deriler. Yüzleri boyalı, boyasız derl· 
lerden mamul ayakkaplan, tabanları 
köseleden veya sair mevattan tüylü, 
tüysüz derilerden mamul çarıklar, 
l·eçi, koyun, kuzu ve oğlak ~erilerin
den aynkkaplan, bir çiftin siklcti 
(SOO) gram ve ondan yukan ayakkap. 
lan. 

Sütten kesilmemiş mand~ altmı 
kiloya kac!ar manlla yttfrô!ah;.ıoi\ 
beş kilodan -aşağı domuz, ta"·şn.n.· dert 
ayaklı sair haynnlar, kümes hayva· 
natınm ch'civleri, tavuk, horoz, ördek 
hariç sair kümes hayvanlan, deve 
kuşu, cennet kuşu, bahklar, kanarya, 
papağan, tarns barit sair kuşlar, dol· 
durulmuş hayvanlardan ku~lar hariç 
sair hayvanat. bilOmum hayvanat is
keletleri, ecza1ı mayiat dol'rununda 
gelen bilumum hayvanat, kümeg hny
vanatının etlerinden tUylü, tüysüz 
tuzluları ve salamuraları, her şekilde 
kaymak, ekle rnahsas eritilmiş hayvan 
yn~lan, rnayiatı şahmiye, tuzlu, sala· 
mura, kuru balıklar, ista:koz, yengeç. 
Ul.nğüst, istirlt, midye kaplumbağa ve 
bunların salamuralan, ezme, konser· 
,.e \'e sair surette müstahzar olanla
n, mumlu, mumsuz balık yumurtası, 

Deriden kıı uaç ve sairelerden al· 
tın, platin ile mürettep, gümü~, fildi· 
şi ve saire ile işlemeli kırba~lar, p:ıra 
cüzdanı, çanta, paket, deri ve kösele
den eğer ve koşu aksammtlan: Tef er· 
ruatı pirinç, nikel, zikıymet nıaden • 
den olanlar; terbiye görmemiş her 
nevi kuzu, oğlak, keçi, koyun postları, 
kürk imaline mahsus postlardan tav· 
şan, kurt, maymun, köpek, kedi, ça
kal, ayı, marmot, sincap, sansar, lo
ter kakom, beyz, kırmızı kruvaze, til· 
ki, kokarca, misk faresi ve kedisi, 
kunduz. köstebek postları. 

Yıkanmış, taranmış, atılmış, bo
yanmış adi yün n keçi kıh, tavşan ve 
misk faresi kıllan, yün vatka, yün T'e 
halı mamulatından şar:k taklidi kilim· 
]erden maadası, keçe ve keçe manrnla· 
tınd:ın: Kaba kantarJL Domuz kılı 
\'e döküntüleri1 bu tarifenin başka 
yerlerinde zikredilmiyen sair ha°yva· 
nat kıllan, işlenmemiş insan saçı, iş
lenmiş saç, sakal, bıyık taklitleri. 
ham tuz ve döküntü halde kemikler, 
tırnaklar, zikıymet maden ve taşlar· 
la mürettep boynuzlar veya mevaddı 
saire. ile mürettep veya gayrı milret. 
tep malaklar, gergedan boynuzu \·e 
mamulatından ham veya zlktymet 
maden Ye taşlarla mürettep olan!ar, 
mevaddı saire ile mürettep veya gay. 
n mürettep mamulatı, fil, dehiz n"V:· 
gırr, gergedan dişleri, (işlennıemi~)ı 
fil, deniz anın, cerıedan di9lerl m~-

Bulgar operet koo 
rosu dün 

e ratif ti yat· 
eldi 

Heyet mildürilnün ve Primadonnanııı 
muharrirlmize söyledikleri 

Bulgar operet koopratif tiyat
rosunun birkaç temsil vermek 
üzere şehrimize geleceğini yaz
mıştık. Perşembe günü akşamı 
ilk temsillerini verecek olan Bul
gar san'atkirları dün konvansı-
yonelle ıehtimiıe gelmişlerdir. 

Misafirler, istasyonda Darül
vazlyet bedayi rejisörü Ertuğrul Muhsin 

mulA.tı ve sair hayVanat dişleri, bati· B. ve Darülbedayi artistlerile 
na kemiğf ve çubuğu ile mürekkep ba· gazeteciler, Bulger sefareti ve 

tı • ' lığı kemiği mamula ndan hanı ve dö- Eksarse haoesı memurları, Da-
küntüleri, zikıymet mamulatı, mevad. rülfünunda tahsilde bulunan Bul· 
dı saire ile mürettep olanları; .hay-va- gar gençleri, Bulgar kolonisi ta
natı naime kabukları ve mamı1latı; rafından karşılanmıılardır. 
mercanlardan: ham, işlenmemiş dan. 

Tren istasyona girerken ope· 
lan. h · k ret eyetı or estrası istık 1 5l 

16 teıriniıaniden 30 teşrinisa· 
niye kadar qağıda ya-ıılı eşyn martını ve müteakiben Bulgar 
memleketimize ithal edilebilecek· milli marşını çalmıştır. 
tir: Ertuğrul Muhsin B. heyete ve 

VidelA n vaketadan maada deri· Primadonna Mm. Mimi Balkans
leden mamul kayış, deri eldiven, ter!>i· kaya bir boket vermiş, heyetin 
grama kadar, aynı eşya (800) grama müdürü Gospodin S oilofa da 
kadar, ipekli iskarpinler, makine ka· Darülbedayı san'atkarları namı
YIŞl ve hortum ve saire, deri '-e köse- na bir boket verilmiştir. Gospo
leden mamulkayış, deri eldiven, terbi· 
ye görmüş kuzu ve koyun postu, ter· din Stoilof kendilerini karşılı-
biye görmüş tavşan, kurt ve saire yanlara teşekkür ederken hüln1-
postu, yıka mış merinos ve tiftik ve met tarafından gösterilen teshi
deve postları, bunlann taranmışı. IAtı bilhassa kaydetmiş ve hazır 

Bir kJlosu bin metreye kadar yün bulunımları yeni Türkiyenin bn· 
ve kıl, iplik, bin metreden fazla olan- nisi Gazi Hz.aiçin üç defa yaşa 
lar, bunların boyalısı, bir metresi on 
bin metreden Yukarı olanlar, bunla· demeğe davet etmiştir. 
rm döküntüleri. Gospodin bu daveti Sioilofun 

Hayvanlar ve hayvani üzerine istasyon bura! sedalarile 

am l
.,t çınlamıştır. Bundan sonra mi.sa· 

m mu a • • • • ı.t:-..,ı .. -; .. •• 
t •· ~ in k k ko -y ·fırler kendılerıne tansıs edılen 
uış, ~S""n, e , oç "Te yun ... e , il . ll.'·.:ıt • B"l>l i .ı., ... 

keçi, on beş kifodan yukan domuz; ote ere gıtmı9.er ır. 
av köpeği, tayuk cinsi. Diin kendisile görüşen bir mu· 

At kıh, boynuz, ham sedef, sedefli harririmize operet heyetinin mü
dUğme, çıplak inci, kuş tüyü, yaş ve- düril Gospodi11 Stoilof ıunları 
ya tuzlu barsak, fitilli mum, di~i ve ıöylemiştir. 
kunduracı mumu, rnumdan kalıp, ~utr - Her şeyden evvt:1 ~unu 
kal, jelatin, jelatin mamulatı, balık kaydetmek isterim ki Türkiycye 
tutkalt, gomaJaka, kırmızı gomalaka, . . • k . dd- . 
hayvan kemiği, kimyevi gübre, koyun gehşımız atıyen ma ı bır ga• 
ve keçi derileri, on sekiz kiloya kadar 
sair deriler, kuzu derileri, o nbeş kl· 
loya kadar kuzu ve ke~i derileri, on 
beş kilodan fazla kuzu ve ke~i derile
ri, videla ve vaketa, sair deriler, ta~ 
bakJanmış deri, tabaklanmış ve boyan 
rnış videla ve vaketa, sair bu cins de
riler, koyun ve keçi ve timsah ''e yılan 
derileri, kösele, deri ve kösele dökün· 
tüleri, saraç köselesi. 

YUn ve Kd. Mensucat 
Yün kadife, karışık kadife, safi 

yünden mamul ve başka yerde zikro
lunmıyan mensucat, arşın pamuk o
lan yUn mensucat, şark hahsr, keçe 
,.e keçeci mamulatı {boyalı Ye boya • 
sız). 

ye ile değildir. Tiyatro rDe\'5~. 
sayılan bu sırad'a Sofyayı bıra 

0 
rak Türkiyeye gelmekliğimiı,bs~ 
zamanlarda kuvvetle mevı~ ııuıı 
olan Türk - Bulgar dostluğU~de 
bir an evvel nrzu edilen şek~jıe 
tecellisini temin uğrunda 
düşen vaıif eyi yapmak içindr·,. 

Heyetimiz nltnıı~ kişiden •, 
ladır. On altı Mşilik bir orke~tr~f 
mız ve Pariste tahsilini bitırO) 
ve sel<sen kadar operet betle' 
lemiş muktedir bir orkestraJ 
fimiz vardır. Operetimizde 
fe alan artistler tamamile ~~ 
vaff ak sanatkarlar olduğun ' 
lstanbul halkının kendilerini 5ç 

d w• • .. ve seve temaşa e ecegını 

lrnvvetine kani olduğum orkft 
tramızı dinliyeceğini Umit e 
rim. Burada beş altı temsil "/et' ·oÇ 
dikten sonra Ankaraya da gt 
ceğiz, biz bu suretle Türk . ·~ 
tistlerinin de Bulgarislnnı ı.ıY 
relierioe yol açmak isteriz. sır 
rada temsil edeceğimiz piyesler' 
ait dekor ve gardropları taıııt' 
mile beraberimizde gelirdik· 

Primadonna Mimi Balkaos~' 
da demiştirki: ·Jlı 

" - Gözet mcmleketiı:ize 1
1
, 

defa olarak geliyorum. Hak~ 
mızda bilhassa darülbedayi ~ 
atkarları tarafından gösterıl O' 
alakadan çok memnun ve Ol 
tahassis olduro Kendilerile t~ 
nışmayı büyük bir kazan_ç •"\t· 
yorum. Biz sanatkarlar da 1'1\e 
bulgar dostluğunu ilerletmek if 
1 uvvetlendirmek yolunda eliıı> 
den geleni yapacağız. 

Bu gün saat 18 de Darnlbt: 
dayi salonlarında darülbed•~ 
sanatkarJan tarafından Bul$ f 
sanatkarları şerefine bir ç• 
ziyafeti verilecektir. 

Etler ve ylyecekler kllo 
Uzerlne Prf madonna Mimi San'atkJrlardan Elene 

Et konservesi, domuz sucuğu, şe- Balkanska Simeonava 
brlisU~~MrjS~ ~amın~ı==========================~ 
peynir, gravyer, rokfor peynirleri, te· 25,000, sargılık kağıt 3,GOO, • B. 360, Ha arsız pamuk ipliği yalıJ1~ iif 
reyağı, mahlfit kuyruk ve saire yağı, D. 138,000, matbaa kfığrdr ve kesilme- 104,127, n. 122,SOj, hasarsız bükiilıı',ıı 
istarln ve palmatin yağlan, saat ve miş la1ğıt A. 288,000 • B. 300,000, kesil. pamuk ipliği 16.722, boyalı Istn111P ~ 
dikiş makinesi yağı, makine yağı, ta· miş yazı kflğrdl ve mektcphık kfığıt iplik 10.677, parlak iplik 44.4 ı.'l, 1' 
babette müstamel yağ, sanayide mils- 13,800, adi muka,rva 204.000, kntranlı ham iplikleri 32,522. ıtf, 
tamel, süzme b:ıl, taze bal, halık. kon- mukavva 26,700, B. fıkrası :"»3.61:;. Pamuk ipliği döl.iintülcri 1,';, 
serve balık, siyah havyar, kırmrzı Köhne demir 474, ~ulıuk 'e külçe kaput bezi 206,000. ('. air hasıı ııı er 
havyar. çelik 35,011, her nevi demir 3,131,4:;9 sucnt: 41,000, tül bet 19,000, n1crl11

11
0' 

ray 7,497,417, demir travers 2.621,299. rl• Klnunu evvelde ithal edllebl· .,ahi 17,000, p:ıti. ka 10,000, haas ., 
demir saç levhalar A. 640.31:>, A. ı.r' 

lecek eşyadan bir kısmı 
Bu listeye hin kilodan fazla e.sya 

dahildir ve bazılarının yanında gilm· 
rük tarifesine ait izahat vardır: 

Buğday unu Ul>.t6, sair unlar 
14,968, limon 465,000, sanayide müsta· 

. mel koku, poara 270,000, şeker üç 
milyon 322,000, tarife numarası (205) 

7.ı,000, kahve350,000, çay 54,750, alkol 
14,800 Ramuk tohumu 27,600, kakaoya. 
ğı,19,0~7, beziryağı 26,800, biber 10,0W 

ağaç fidani 12,800, dibağatte mUsta
ıtıel huliLsalar 19:>..000 - D. fıkrası 
70,000, odun kamUrü 86,500, selliloz l 

yalı men:,ucat 21 t,000, D. fı ~ d. 2 inci madde 9,247, Il .• 1: 1,4~2.f•iO ,. v 
4'H,OOO, sicim. jp. halat 17,'i~·1' ...ı1 

B. • 2: 44,314, demir çelik teli 1.:163 ı ıı"· 
diken demir tel 57,000, demir horu Gl 8~9. ac;1nrlıl, bez 6,.0011. < 
446,370. 4:J:i,003 "j\11' 

Otoı::ıohil tfıJtı :i ı ı,:;oo. avn1' (J' 
Dingil ve saire 42,45'1, denıirtlcn lrn-ı · :J'>.4 

b ı i!I 5 .. 3 8 9 1 
l9,t<;00, m~ m~r. grn.11t ta lnı · tflı a mamu "t .,. , :; , J. 1.ı::ı.:n. I ,, , 
cimt'nto 271,1!6 al~ı \'C lcireÇ ~·. ı'ıt' 

Kimyevi gübre 236,000, ~ ıı.:; deı i cı 
· · 1 çimento rn •rnuıtıtı l ,000, malı.crt1 rıı~ 

112,475, yaş deri C fıkra ı 9:i,O:ii, ku· dtl''" 
ru deri 278,114, ikinci 11uıırnı·nsı 5niye 32.l (~. !<iıernlt 286,1)74. 8ttf 
68,S~>.1, adi yün ve keçi kıh 1:! S:i:~, ın •• 

1 
l:iS .ıGO, dö .•melik hıf,la 20,0fı9, I~~ 

rinos 47,756, yün ve kıl ipHJ,Jcı l:.!,:':!l.ı tuğla ı :i0,1G9. rorı:: len nuın'll J-
11 .. 6~ 1 ... , •• 17? l . "'S""'~ c yUnden .mamul mensucat 2:i,QUıı, ı;;ark ,.ı '"'• ızo .ı1or - , o:ııı::e ·> ,J·~· · .,., . • • ~ ıcı 

h 1 42 000 ,. • k • ı·r.· ll "'i'IO nn,.. .,.,,.. 1' ' : ' '" ·oo uc•C il ısı , • sun ı ıpc ıp itil ı·JV ,

1
.:.;ıJ, __ .,, .ıır..,a §-ı.esı -~.... , " O. 

pirinç 328,000. eşyası 24,500, demir cevheri 16,ııO 
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,ı, ___ ec._cl••-.•--P•l•k•lr ___ ı, p-s;;:;;;,::;;;;~:;;;-J 
Bir cevap . ..:L---........ -;:::;-: Avıl 111 

-;---..--._...__......, ____ ....._ Yazan ı N. H. --...-.... 

J:lı.. -Dert 11Uncle biter çocuk hlklr••l-

oy f e korkulu yerde aileyle yaşa- Daha!. 
mak kolay bir if değildir. Biz rey hakkı 

• • - ı - ıatıyoruz .•. 
~denizinde bulunan "So- büyük ıörünüyor. Bu büyük avın Kadınlann İf hayatından çe· 
~ ' ad .. , maden cihetinden heyecanı içlerinde derin bir kor· kilmeıi hakkında profes&r (Rite) 
4,_i&nın en zengin bir yeı·idir. ku yaratıyor ama, ikiıi de birbiri· nin Matin ıaıe· 
~~~~.a .. b~tanbata da or· ne bir fe)' söylemiyorlar. tHind~ netret• 

8 • ortuludur. Ahırdan en pzel hayvanlar çı· tiii ve ıeçen 
~ \1 °l'lnanlann arasında çok hü kartıldı, eierleri konuldu. On iki 1 nuıhalarmız d an 
ı.;: .?Yrrl.ıklar vardır. Adeta ot· kadar İKİ ile renç avcular yola ko 
~ ııbi yüktelmi,tir. Bu or· yuldular. birinde bahaet-
~I •e çayırlıklarda "Pars,, Bir saat yürüdükten aonra bir tiiimiz makale 
ı...;eıı ••hti hayvan pek çok bu- orman kenarına ıeldiler. Burada kadınlak Alemin-
" .. _;~atta öyle ki, Somah'a ada· Necip Bey (dur!) emrini verdi.1 de bill akialer 
de"11eİ,·~ın hücumuna uğl"a!lUf Bütün avcular atlarından indiler, 1 uyandırıyor. 

p dır. yaya yürümiye bqladdar. .. Vakit,, Ev-
~ '1'ı korkunç ve zalim bır hay· · Şimdi ıenit bir fundalıia ıel- velki ,Onkil ıa· 
fi~~ Aslan kadar kuvvetli de· mitlerdi. Hikmet babaaınıa bir ta· yıllnda bu ma· 

.. e ondan daha yırtıcıdır. mevki aldılar. Ay bütün ormanı DU'8• Ros kaleye, Pariı ka• 
~kaplana çok benzer, fakat ıııtıJıt>r, parlak bir a7dınlrk etra· Pukolt dın ankatlann• 
~daha tehlikelidir. Kapla~m fı ıündüz ıibi ıöeteriyordu. dan madam Garnier in Terdifi 
~ 11 .. ~rtııında b:,lan _hır ın· Necip Bey yavqça "bir teYler cenbı netretmifti. 

t• onune relen bır ~ .. ~aca tır· ititiyonnn,, dedi. Hakikat hafif Pariıin çok faıla hlrmet ecfi.. 
' ~u~ ta rutıeld.•.ı• ~.uya a bir tıpırtı bir hayTan yürüyüıü gİ· 

ı..~ ~11 kurt Ç k ka len kacbalanndan Dlte• Rot ~ nı arır · un "' ~~ bi ıoluk 1ealer ititiliyordu. Çok l L • 
da çıkamaz, suda da yu .h . ("'- d b" . k 1 Puklot bu mese e 11alrkıada bır 

~ Fakat para hiçte bö,le de· 1 tıyat '°'1m ~, ır -:-nıye aeç a makale yazmıttır. 00.ea Rot 
~Onun önünden kurtulmak mak mutlak bır. ~~k~~· yuvar· Fuklot profea6r .Rite nia ae ka· 
~ haricindedir. Pan bir tim· lanmak.d~~· Ç~.P"" 0 ka dar yaalat aoktal nazerlan ıer
Li; ~ suda kolaylıkla yü,ıer ve dar çevıktır kı, dutunmı1e. ~J· dettipai 16ylediklen IODra: 
~ ~i ıibi aiaçlara tırıranır. dan bırakmadan yıldırım ııbı ın• - Hil tarafım bir tar•'- be· 
" ~pi S t halk sanın üatüne ablır ve parçalar. 
.....__ ..... ı e oma ra ı ona N . Be . d .k. bü' "k rakabm Ye rakkamlarla glrl-. ~il kedisi,, ismini vermiı- ~ıp Y1~ yanın a 1 ' • yu 
~· hakikat bu iıim ona en çok ele~k fe8!~ •ardı, fe~rı. yak· telim. 
-.~Lir sıfattır. b team selcliii tarafa çeTtrclı. Bu Dıyerek ıu aatırları yazıyor: 
A..:, -- • d L--L! L!.... ·ı.ıı.h · d --• Harpten daha çok enet, 903 
~caı"' mı hikayenin vukua an a ~n ııısr ıı • .~• . u,.~-
._ d Neap ...__ elektri~ ..mdur- ••n••=•de F-nacla 6,382,000 ka· ~ L:i &aralarda, Somatra aduın· u, -~ •• ..... - ·"r" 

......_.,._n parslann miktarı hu- dü. Bu matlab bir ~ ncu o- dm çahfayordu. 1926 seneainde 

..... ~en ç~k fazlaydı. Cenup lacaktı. Tekrar fen.-ı etrafta d'!· de, IOD yapılan nlfua tabririDde 
~..,_.lll ıürülerle ıeliyorlar, ci· laıtırdığı aman, ta uzaklarda bır 21 yqmdaa yukan ol•ık tarti-

Sift):Lı • • be ıün bi-ftk parıın vunılmut, yerde yattıiını le çalıpn kadualann uyaaa ~ ere gınp r .,_. .. d"' k 
L'" •e inaan parçahyorludı. ıor .0 • 7,800,000 olara teabit edildi. 

fırt""' ha,ıe tehlikeli bir yerde, Hıkmet yavatça: Dlıes, bundan ıoora bubra-
~~h ormanlar ve dağlarla - Bu alqam ayımız pek kıy· ranın a11l sebeplerinin batka 
\ • İ hir mahalde ıayet büyük metli olmıya~ ıaliba, bqka av· yerlerde aranmasa I~ geldi\ s;~ilc vardı. Bu çiftliğin sahi· cular var, dedı. ğin!, halihazırda F•kliltelerde 

D- • • d b" y·· L.a.tt Sa'-- - Ha,... otıa-! .-,..... bdl9 olarak 7 prol811r halundu--.:y 11mın e ır urın.. 1 __ ..ı b" ·w d .ıı:.:ı iJri 
"'" Be bu d b anı& ır ıaı ••• ' on avcuyu .x... 111 '!tnn. k d kat 1000 k .. clın _"l K..:.. y n an et seıte ev· d cak kad k d 15 .. n_,.7\IV a ınavu , • 
~~et İçİD buraya ıelmif, So- oyura ar ço parı var ır. doktor, 14,00o de kadııa memu· 
~ •~nı pek bolluk bulmuş, Parılar büt~ ~ece uyurlar. • An· run çahfmakta oldujunu 1G71&yor. 
~i. ikinci teferinde kan· cak ıa&aha ıki saat kala uyanır, - italyada bir kınan, diyor, 
~-ilti çocuiunu da ber.tber avlannı aramıya çıkarlar· Onları evlenen kadınlann itlerinden çı· 
~~i. E"f'Veli bir çif ':iik al- bu ~·n~a. yakalamak daha çok kanlmalaraaı meaederken, biz, 

zaman içinde bu çiftliii tehlikelıdir. ~lan'!' doyurduk Fnnıızlar bu bu1111ta daha mı 
e büyültmüttü. Şimdi a· tan tonra ıu 1Çı11Uye aı~erler: Aç· cr.ri dtlttlncelt olacaiız?. 

~ ea zengin bir malmıldany· lık ve IU9U&luklanm sıdercbkten •-

korkulu bir yerde aileyle 
kolay bir it deiildir. 

~ecip Bey çok ihtiyatlı ve o 
ele ceaaretlidir. Bet ıene· 

·--lrI1'•• ufak bir kaza bile 

tonra daha bati, daha az tehlikeli Fran11z kadmlanaa rey haklu 
olurlar. ltte tam bu ıırada yapılan verilmelİ için teıekkUl etmit bir 
parı avı muvafalaJetli olur. Sa· cemiyetin reiır olan madam Rot
bah oldu mu artık av imkinı yok· fukolt, makalesini t6:rle bitir
tur. Bütün sün ormanda seneri mektedir: 
dolqırlar, çok ıazü açık ve çok - Kadım it hayatından çe-
ataktırlar. kemezainiz. Bir kerre bu bayah 

Necip Bey hu ima izahab verir kafanızdan tiliniz. ÇOnktl bun
ken ı~J•t JaTq 1e1le konutUJ\)r• dan evvel F rao811 kadmlanna 
du. intihap baldo Termiye mecbur-

< BitınMi) aunuz.. 
11r;• "!~~! :.::.u~;-e'li, __ G_u_·_r_c_ü~n~a~z;.ı~n~n~ı~o~.l~d~ü~r-e_n_a .. d-=--a·m-ı_n __ 

ı: ; ~~:.,r: !'::::: :: mahkemesi başlandı! 
"' da dahil ediyordu. Hem 
d......__ ._....ile onların ceıaretJerinl Pariı ciaayet mahlremeıi, nihayet 1924 seneainde Franaa· 
~ ~,k, hem de bu tehlikeli ve GOreO.tan cttmlluriyeti Abık na• ya kaçmıı, kOçlk bir ıehirde, 
'~ı~~e lüzumlu ava onla1 da zarlannd,n Noe Ra11pi1Wi'nia ka- bir otomobil fabrikallllda mii-
~~~"tı. tili ıDrcü ÇallukYadze'nin mu- tebauıa amele olarak çabımıya 

• L. ~Iar L_ ~ • ·ı ..ı L" · L ı t Bi Dddet ~ uu gece ııçı er'lcn ırı· bakemelİae baılamııtır. uaı amlf ır, r m IOara 
~'*Desine ıi,.miıler, iki adam memleket haaretine dayuaamı· 
~ııl d B 1 k ık Geren sene, 7 klaunuAnide ı..;; ar ı. u av arı ıı ı ... yan ÇanukTadıe, GOrcO ıefare-

~, llZl&r1& mevkilerini mu· Çanukvadze, Pariate gllrcll ıoa· tine m6racaat ederek keadiıinin 
~1-~eınezlerdi. Beı senedir yal - demokrat partisi ikinci re· GGrciıtana kabullnil rica et• t-r"la.. pa-~ muvaffakıyet saye- isi olan aabık nazır Raa:ıif Tiliyi b 

.;:.~-..nn miktarları günden mipede, her De ae epteue 
lfi~tb kltibi ile partinin bir içtimaına bu talebi retedilmif, hu lca• 
b~ Şe~ket odaların~ çık· fiderken tabar.ca ile katletmişti. darla kahnmıyuak çabfmakta 
İ~e ... ~~rını çıkararak te·•ıız· Cinayet rttpe ıOndDz Ye sokakta olduiu otomobil fabrika11nclaki 
~.._.laddar. Bu ıilihlar olmuıtu. Katil, naıın yolda bit ifdendı, ıUreiler cemiyetinin te-
. .., ter,, denilen en ili cinı· aaat kadar beklemiı ve g6rin0r bbOal k J t 

._~ııı.a~ -·~~. bayra.m . ha. l:uian ıe e, çı an mıf ır. 
"11et1l:-:ea•ye edıbnıfb. 16rOnmeı, yanına 1aldaıarak •İ- Bu harekettn çok mllteeMir 

ı..-1:'"91. ~ tt" huırlandılat Git· llb1111, Bç defa ate, etmftti. Ra- olan ÇaaukYadze geçen ıene 
~~daha epeyce vardı. mitvilinin lcltibi mOdaha'e etmek Parfıe ıelmit ve it anmaya ko
~~n tepeıine çıkınca istemit fakat o da yaralanmıttL JUlmuıtur. BGtOa tetebb6aferi 
~ erdi, halbuki daha Çanukuvadze 36 yatında bir bota çıkınca; Çaaukntlze, 1ebe-

cla" 1önin1n~mifti GDrc&dOr. Ailesi klyl&dBr, Ken· bi felAketi olarak tanıdıtı ıahik 
o~ar c:lolatıyorlar. d K fk d R 1 1 b" lik Ra ' • • "k k di ar....:ı_ lcaranhk oldu- iıi • aıya a UI ar a ar • Dazar miıftli JI aati am u .. 
--~...- bir miıli daba ta Tilrki.Jeıe kar• bun •tmit, le katletmiıtir. 

Güzel alrtriı piyesi.mi o~umuf, 
elinde tutuyordu. Beni ba~an a· 
~ajıya kadar bir ıüadü. Sonra ta .. 
G6zlerimin içine bakarak: 

- ~ akıtıklı bir çocuksunuz. de 
di, herhalde zekanız da var, piye· 
ıiniz hoıuma ıitti, oynıyacağım .. 

- A1J1an h~nınıcfendi, :Jize na.
ııl tefekkür edeyim. 

Utancımd•n lcıpkırmızı kesil
mittim. Tuavur ediniz ki Bursa· 
elan yeni ıelmit ve hini iiç perde
lik bir dram olan eserimi. Da;isl· 
bedayiin yıldızı, bütün !stanbu· 
lun, rejisör de dahil, tap:ndıkları 
Meli.hat Hanıma ıötürmi' ıtüm. 

itte piyesimin kahramanı ola· 
cajını bu kadın kabul ediyordu. 
Ne yapacajın.ı ıaıırnn!trm. Kıu· 
tısında .diz çökmekten ba,ka çare 
bulamamıttım. Melihat Hanım, 
ıaçlarunı okşarken ancak: 

..ı... Hannn~ff'ndi, diyebiliyor· 
dum, Hanımcf~ndi.. 

Sonra elini ö~m. Daha aonra 
da, yüzünü lpmeme. miiaaade etti· 
ji zaman kalbimde qk ve Ü?'11it 
Joiınuttu. 

lmanm Jirmi Jatında &tık ol· 
matı, olaıan teJlerdendir. F.-dlat 
bir kadmm, bilha ... Melahat gibi 
bir kachmn beni ınece(ini, yal· 
mz beni ye mtinhuıran beni seve· 
celini dütünmek te 'harlı aptallık· 
tı. Melihat sünl miydi? Herlial
de .,.aktU. çok aünl olduiu !ÜP· 
haizdi. iyi kalpli miydi? Oııun 
dehuma ye tan'atine herkes inan 
dıp için bunu tetkik etmeden ne 
7apana kabul e~iyord~ . ~ni 
daima yanında ıormek ıst~dııı za 
man da ona tapUUJordum, ıit be
ni kapıda belde, sakın çai ırıua
dan ıelme dediii zamanlar da, o· 
ımn tedbirlerine hayran oluyor• 
dum. 

Melahat, kendiıine kuzu gibi 
muti oluıumu, aafiyetimi pek be· 
iendiği için, piyeıimi, rejisöre 
nüfuzunu bir kere daha iapat ede· 
rek kabal etİllDİftİ. Provalar bat-

. lamlfb. Ba pİJ• hakikaten sü· 
lünç, kötü bir teJdi. Bunu iılDcak 
fimdi ıöyliyebilirim, Zira, aradan 
iN kadar ıeneler ıeçti. Y okıa han 
ıi müellif, bilhuaa ıenç olursa, 
eaerini bejenmez? Bu piyeate Tril 
tan, Manon' dan abama parçalar 
mı :JOktu. neler de neler? Böyle 
bir aeri oynı7abilmek için mu• 
hakkak ki her perde arasında çı· 
kıp halka: 

- Affedeniniz ne yapalım, mü 
ellif henüz yirmi yqındadır, anlı· 
JOrlUDUZ ya? !. • 

Demek lizımclı. 
Melihat nuıl olup ta bu faciayı 

anlamwıtb? Acaba sabiden beni 
ae"t'İ7or muydu? Zira, qk ancak 
IMı kadar kör olabilirdi. 

Bütün artiıtler, daha ilk ıece
den piyesin utnJ&caiı muvaffa· 
loyetaizlikten bahaediyorlard1. Fa 
kat bu, bir muvaffakıyebizlik de
lil, bir facia oldu. "Sen!,. iıimli 
pi7eaim, daha ilk perdelerde ıslık· 
larla kartılandı. Melahat. "tirat,, 
lan yaparken dört bet defa yuha! 
tarla ıuımıya mecbur olmuftu. 
Bense, kuliıte • o zamanlar Darül 
bedaYide koliıte durulahili10r· 
clu • ·selimi izzetle yanyana clu
nyor •e: 

- HaJYanlar, diyordum, ssn'· 
attan ne ulular! 

Ve pijnakar, batımı kaldırıyor· 
dum. Piyes bitip te Melilu-tin lo· 
cuına aittiiim vakit, onu, kolu· 
llWl üttüne kaD&nmıı, hüngür 
•ünpr allar buldum. 

- Melihat, affet •• Bütün kaba 
hat benim, aen. merhametli kalbi· 
.. kurban aittin. Beni af fedebile
cek miain? 

Ruhum •• Canım. • Ah ••• Bütün 
haptan yoluna feda olaun, ıenin 
kalenim .• Beni ne ittenen J&P• • • 

Deli cilti ohnut, töyleniyor, ken 
eli felllcetimi, lonlu ümitlerimi 
unutuyor, taclec:e onu, eevıilimi 
dü9ünüyonl11111. Artık onun için 
herfey olnaıya razı olmQftum. Ken 
ttimi ............ .... 

daha ehemmiyetıiz buluyordum. 
Melahat, beni dinlemiyordu. Be 

ni görmek bile iıtemiyordu. Yal• 
vardım .. Yakardım. . Bqını bıle 
çevirmiyordu. . Nihayet bir köte
ye çekilip bir Manken gibi dur
dum. 

O aralık, rejisör kapıyı vurarak 
içeri girdi. Bütün bütün kö1emde 
büzülüyordum. 

- Facia,dedi, olur !ey değil.. 
Fakat ne ise senin için daha iyi 
oldu. 

Melahat ba§ını kaldırdı, hayret 
le baktı: 

-Neden? 
Artık ağlamıyorc!u. Rejisör de

Yam etti: 
- Emin ol daha iyi. . Çünkü, 

bütün münekkitler divorlar ki: 
"A,kolıun fU meli.hate, bak .•• 

Kendini bir müptediye feda etti .• 
Bir de kızcağıza kalpsiz derler.,. 

Meli.hat, ıimdi gülmiye başla• 
mıftı. Aynada, hemen yüzünü dü· 
zeltti ve: 

- Yalan da değil, dedi, aan'at 
için kendimi feda ettim, ht'.m .. 

-Hem ... 
- Hem eğer piyeı muvaff akı· 

yet kazansaydı, çocuğu h.tnndut 
nasıl defederdim. . Şimdi, hiç ol• 
mazaa ıerbeıtim .. 

- Ya, iyi oldu canım, gel ba· 
kayım fÖyle bir •.. 

Rejisör, bunları söylerken ifil• 
mit, Meli.bati öpüyordu. 

O, çıktıktan ıonra bulundujunt 
köteden ilerledim. Melahat: 

- A, dedi, burada mıydın ••• 
Duydun d mek. • Seni koridorda 
zannediyordum .. Görüyorsun ya, 
her teY yolunda.. Hadi, şimdi 
ıit .• Yarın aene ıörüıüniz. 

• • • 
Bu komedyayı yafıyacağıma, 

niçin yazmamııtım, doirusu ait-
manım. 

Donanma 
Piyangosu 
Çekildi 

Tiırtiye İf bankasından 

16 T. Sani 931 tarihinde Do
unma cemiyeti tabvillbnm icra 
edilen 47 inci kefidesin~ ikra
miye ve amorti iaabet eden tab
YilAhn tertip ve sira numarala· 
nnı g&aterir cetTeldir. 

Tahvillt tertip numaralan 
320, 1056, 2629, 3385. 7788, 

8286, 8556, 5539 
ikramiye isabet eden numaralar 
ikramiye TL Tertip No. Sara No. 

1000 1056 22 
~ 1056 30 
200 3385 68 
200 8556 2S 
50 3385 59 
50 320 17 
10 8286 86 
10 5539 62 
10 5539 31 
10 8286 16 
10 320 96 
S T788 80 
s 7788 52 
5 8556 39 
s 1056 45 

s 1056 " 
5 8286 87 
5 828' 92 
5 8286 26 
5 7788 39 
s 320 64 

Baladaki tertiplerin bizalannda 
,a.terilen numaralardan mOte
baki aıra numaralile 2929numarah 
tertibe I< lmilen amorti iuhet 
etmiıtir. 

ikramiye ve amorti b~ell 22 
T. Sani ~31 tarihinden itibarea 
tediye edilmiye baflanacakbr. 

Amorti bedeli beher tam 
icla C Bir Tlirk lirua Oll ) lnmif. 
tar. 
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atzn Taneiıer--ı 
lçlade .. l 

~-.. Mlltercl111l 1 Dotmn y ılcbz nllllllllıııttl'l'llıtınıffl'""'"'"""'"""'""""'"""''"U"""ıtıj 
Çamelerimi hapishanede aldıkları 
için ayağımda yalnız çorap vardı .. 

-81 -

kanal* çlkttllil zamanlar gemi 
._..,atıyor, oldufu yerde kalıyordu. 
lhl 1aU yolculuk esnumda. ancak 
al UJe teladiif ettik. Kazan e~kiyala 
nam lıtlldlm alrdtlffl bu mıntakada 
.. lrlJlerln mevcudiyetine taaccbp et 
•••* mlmkün değildi. Temiz ahşap 
lllllalar muntazam geniş pencerelerile 
muan dikkatimi celbetmişti. Yolları 
lnmla tlitenmft, ha köylerde yabancı 
llmalar ıörttlUyordu. Oirel'diğime gö 
n kly ahalisini tefkil edenler Rusya 
.. _... falıralanymış. Çarhfın 

•imine uinyan bu münene!" kitle, 
MOlllO)ktanm hatır ve hayale sıimı • 

1U ftlatl ~Uinti kendilerine ikinci 
Mr •tn iWhu ederek bu ıü•l bina
lan fllf& etmiflerdL 

llk ıeee miaafir oldutumaz eT; 
Kafk..,.b bir heye aitti. Beyin ka
nar ~k nriufirperverdi. Hatta diyebi 
llrim ki ba ihtiyar kadının b:lna yap. 
tıiı biliii bir anne ancak evladına ya 
par. Bana clfyordu ki: "Sizin mertle. 
ketinlz buraya çok uzaktır et"Iadım, 
~ kendinid burada yabana delil, 
kendi erinizde gibi hluediniz... 
llüafıslanm gördlikleri iktam te 

laetten çok memnun kaldık1an i~n 
1mla faa m•mele etmiyorlardı. Bi

rili KafkHyah Beye sordu: •Efen 
dim, haraya ,e1diffniz zaman belki de 
lll'tmızda römletiaiz yoktu, fakat na
eıl oldu da höyle güzel evler yaptı... ,,, 

"TL. Hakkın var ilk zama~lar bu 
nda fakir bir vaziyette idik. Lakin bu 
kiyde llle81dln bihimum menftler bir. 

birimize yardım etmesini biliriz." Bu 
suntle cevap veren ihtiyar bey, beni 
Wllhare dlier on iki aile ile tanıştrr-
41ı. Biitlin aileler kadmlı erkekli hat. 
tl ydlpaif gocaklan Mle çok hanr-

•?Ter luan1ardı. Bunlann ara11ndı 
profeaör, mtihendi&, zabit, dol.tor, ta
lelte, IHi velhud her •aıftan iasaJ1 
ftrdı. LA.kin barada taksimi vazif • 
)'&pJD1flar: Enelce ruhiyatl11. -.newul 
olu bir zat; marangoılak; bir doktor 
demlrdUk; bir dlferı kunduracılık 
tenmk ftllf elerlnf tir.erlerine almlfo 
lar. Oturhfamu odada, ev hanımı 
4111 Wr tarafında bana mevki ayır. 
mııtardı. Alellde bahl91erden 10nra 
bendell Jenl llandialer bekledikleri
nin farkına ftrdım. BUtün dünya De 
alüuı ke.ilen bu bitle, Jeaı şey. 

ler •• 1ent dtlnya allvalini ı,ıtmiye 
lıallfk•nlller. 
Unnnına sin cıepheterden ·n hl~ 

kritik etmeden komlnlstllk u.re)'llnla 
nndan 1mhMttl& Her earetle laakikat 
ten ..._dtyonlall. Hattl batuma ııe
Jen f elüetlert ...tara da anlattım. 
Hepsi iteni •tlkltla dinliyorlardı. Ni
hayet birisi dedi ki: "Allah :-lf etsin. 
Çar taraftarlan bize çok zuHim yap. 
tı1ar. Herkes kndt cezumı ~ecek
tir.,, Stıllahm alaea karanlığı ile ken
tlilerine Yed& etti& 

Erte.i gün bir müddet daha vapur-
1a ilerleqtik. Ba noktadan .-itibaren 
yapar yolcuhıjumuz bitti. Ya

ya olarak yolumuz ormanlara düş
•lf&L Geceyi ormanda ge~ırmiye 

ıllffhrdak. Muhafıılanm bir a~şin 

etrafın .. uzandılar, derin denn uy
DJ'& daJJıHtlardL Benim için firar et 
mek tok kolaydı. Lüin bacaklanmd~ 
lise tet blmamııtr. Nereye kaçabilir
..._ BUU mahalızlar silah çatnıış. 
Janlı. Ettal gün uyandıklar' zaman 
.nü~ daıtiler11e yerli yerinde du
ra1onlw. K•dl sltlhlarile kendilerinı 
114.., bçmachlı... tetekktll' jçfn 
'8ai tlMn dul ol•aümus zaınaa 
llir pe•&••M7• •avet etWer. Puta
.... Wr PolonJ&]ıya aitti. Jlu adam 
pil wıket &Werdl ve şehn alt bil
~ anlatmayı unutmadL 
,..,.__ phrf, Ba)'bl sil• 

n.natlül Uraıa Ye Pekin ~htrterial 
lıM51llN1 IEHftll JO)U Ozerlndtdlr. 
ili* ....... ll•dadunda haftl 
Nr W,.. eni JloNellara aitk-. 
Jlafar eline pçmif. 

Şehrin dünya ile alakası a:ıcak bir 
telgraf hattına bailıdır. Bu hat aynı 
zamanda Pekini Pet•rırl>urg:ı bf rleş
tirir. Ek!ııeri) a Çinin deve kervan lan 
bµ şehirden gtterlu. 
Şehrin telgraf merkezinde tesadüf 

ettigimiz Danimarkalılar Alman dos
tu olmadıklarını ispat ettiler. Şehrin 
şarkmdaki kışlalara esir Avusturya
Macariıtan zabitanı )erleştiı ilmışti 
Troyskosavsk, sivri çatılarile tP.ftrrtlt 
eden Mongolistanın Kiyahta şehri llf, 
Çinlilerin büyük ~hri Maymaçfn ara
sındadır. 

Tediye 
Muvazenesi 

(BitmPdf) 

Bışmakalemızden mtbaat] 
da. tediyat müvazeneıizliii devam 
ed11ordu. Memleketi feli&etten 
kartannak i~in bunun ela mutlaka 
önüne seçmek llzımdı. 

MalUındur ki l&met Pata hUkO· 
metinin son senelerdeki gayret "Y~ 
faaliyetleri hedefleffnden biri, hat 
ti bqlrcası budur. Ankaı'&da top• 
lanaıı yüksek iktisat meclisinde 
İptida ortaya konan tetkik mev· 
zulanndan hiri gene bu Mesele 
olnıuftur. ETTelki sene kabul edi· 
len gümrük tarifesinin tal\zimin· 
de ıene bu cihet bir esas olarak 
ıözden aynlmamqtır. 

Fakat bütün bu gayretlere ve 
himmetlere rafmen henüz bugü· 
ne kadar mat16p olan netice elde 
edilememitti. Bunun en mühim 
bir eebebi de IMittln d~ayr aıl 
san cihan iktisadi INhranıydı. 
Her memleket bir taraftan ilwa 
catmı arttırıyor. Buan yok paha· 
sına mal satmak için batka mem· 
leketlere damping yapıyor. He
aapıız mal eevkediyor. Diğer ta· 
raftan kendi gümrüklerine hviç• 
ten vukubulacak ithalib tahdit e
diyor. Sazan lüx nevinden olan 
efyayı tamamile meneyliyar. Ba 
sebeple ıon zamanlarda ihraca· 
tımız sittikçe ualmıttır. Ve azal
maktadır. Buna mukabil her t · 
lü ithalit etyuı mütemadiyen 
hudutlarımızdan ve limanlanmıs
clan içeriye serbestçe giru•ekte· 
dir. Bu ahvalin neticesi olarak 
hükametin tediyat müvaz~nesini 
temin hususunda 9imdi7e katlar 
aldıiı tedbirler uıl mabadı te· 
min edememitti. 

O halde daha kat'i ve daha e
uslı tedbirler almak lazımdı. it· 
te hükUmetin bir kaç ıündt:nberi 
fevkalade bir tedbir mahiydinde. 
olmak üzere ittihaz etiği k uarlar 
bu 11laksadın iıtihıaline m-.tuflu• · 
Memlekete airecek e§f& ile menı• 
leketen çıkacak etya, daha .. ~~i· 
l'UIU TGrk milletiniıa el emegı de 
ile iıtih..l edip harice ıattığı mal 
larla hariçten aldığı mallar ara· 
ımda mutlaka müvazene temin 
olunacaktır. 

Grupta 
Man M11e, Mecllstn çeh••• 

a111a11 .. fl a8rlltDldU 
[Un tarafı t inci sayıfada 

rindeld Hakin tank beyin takriri 
kabal edildi. Faaliyet aylannm 
teıbitinde temmuz, ajaatos, ki· 
nunuenel, klnubutanidıtn biika
lannm •uai 1ama111 olma1mda 
ittifak olunuyor, baılnuıla eylDl
de anlaıalamıyorda. 

Edip Servet bey 15 hazinndan 
15 eylüle diye ba noktai mzar 
ilıtiWuu Oltaladı. 

Nihayet eyliil. tqriaienel, t..
rini-, tubat, .mart, nilu, ...,... 
,. ., ....... ual olarak çallflDa 

··-· bHinlilai' netic-- .... nw.. 
Sut iMie •ota lktmat Vekili 

ba1iJlliJnun gelecek seneden itibaren 
yeni fekilde faaliyete devam edecek 

Gtlatln 

Tllkwlftl-Çarpmball 1 ~ 
11 inci ay 1931. 1 Recep 1350 ti 
geçen Kfinleri: 316 kalan pnter. ıJ! 

aa ... ,-Dotufu: 6.30i ,.,_'il' 

l Usr tarafı 1 ınci sayfada ] 
ile görUıtilm. Talebenin denle 
hakkındaki malQmabm arafbr
dım. 

M11alll• mektepleri 
Muallim mekteplerinin ehem· 

miyeti llzerinde bilbaaıa tevak
kuf ederim. Edirne, Konya, Niğ· 
de, Erzurum, Sıvaı muallim mek· 
teplerile Kayıeri, Denizli köy 
muallim m,kteplenni de 8u a
ne içınde gtirmek iıti1•am. 
Yalnız bu ziyaretl.-i muhtelif 
zamanlara takıim ettim. Aalsa
rada bir müddet kaldıktan son
ra diğer mu amm mekteplerini 
de ziyaret edeceğim. 

Çok memnunu111 
Seyabatımdan memnun olarak 

Ankaraya d6a6yorum. Muallim 
ark•daılar feraıatle çalıımakta· 
dırlar. Talebe de lhım ıelen ma· 
lômab almıtlanhr. Ancak ilk 
mektepler talebeleri de kendi 
seviyelerine töre aldaklan derı· 
lerdu mubakemelerile neticeler 
çıkanbiliyorlar ki ea çok anda
iumz da budar. 

ilk lllekte~htrtle 
ilk mektep~da d• rejim 

baklctnda ~ok ,Uzel malimat ... 
bibi tale&eler gtlıd&m. Clmha
riyet rejittal 5'in rençliiimiı em
lt .urette yetiftirHmektedir. Spor 
ıabalannda ve maçlarda bulun· 
dum. Gençliiin nepli Ye canlı 
memlekete, millete, ctlmhariyete 
kartı -.azifeler1ni mGdrik buldum. 
Ba, benim için iftihan mucip bir 
keyfiyettir. 

Millet lllelctettletfnde 
Gezdiğim yerlerde geceleri 

Millet mektepleri denlerinde de 
bulundum. Gnndtlzleri itlerile 
mqpl olan fttandaılanmızm 
sec:el • bu denhanel.-de ba
biıle erl1erine cfewam ettikleri
ni gördUm. En ziyade ilk tahsil 
ve halk terbiyesi için sarfedilen 
mesainin kıymetli semeıreler ver
ınekte olduiunu anladım. Resmi 
ve huaus~ blitçeler mGuit olduk· 
ça bu meaaiyi kuffetlendirmek 
emelindeyiz. Millet mekteplerinin 
halk terbiyeai Oıerinde çok IDÜ• 

euir oldu;.. kauaatindeyim. (). 
ku7up yazına bilen vatandqlara 

1 

yurt bilaiai, tarih, hesap ıibi 
umumi malUınat 8 kurslannda 
Yerilmektedir. 

iımirdelci ıepetçilik, çiftçilik, 
Ye ppkacalık mektebi, iakipfı 
maı..lline masruf bir mielıeae-
dir. Bu aektep, cliier villyetler
den ılnderilecek ltaj,erlerle 
memleketin miihiıq bir ihtiyaeanı 
tatmin edecek aan'atklrlar ye
tittirebileeek ınahlyettedir. Bu 
mektepler hakkında tetkikat ya· 
paralc diğer vi1Ayetlerimiı için 
tatbiki kabil tekiller araıtıraca· 
;;z. 

Çocuk bekam yuvaları 
İzmir ve Buruda gezdiğim çae 

~uk balcun yuva •an da g6zel 
ıdare edilmektedir. GOndOz iıle· 
rine tiden IKi kadınlanmız ge
rek terbiyeleri, gerek gıdaları 
ve balcıtDJan itibarile temamile 
emniyet eclebilec:elderi birer mtı
eueae btilabilmiılerdir • 

lttanbul bu seyahat proıra. 
mına d~ değildi.Fakat burada 

ıııı111111ıt11IAllllltltfım'""111Rtiı1111ııMHlllH1ınnııııt111ııı1tıt11111ıınıı 
Bey umumi waziyetin izahına 
baıladı. 

ikbal V ekilinia izahabnclan 
ao._ Huu -Bey ( Glilaiifbane) 
tarafmd~ ıon kararnameob;ı 
izahı hakkındaki alali tlzerine 
izahat •erildi. Saip Bey ( Urfa ) 

dan ıonra Adliye Vekili beyanat
ta bahmda. 

Ml1alcenye :rarm içte deYUI 
edilecektir, 

ulunduium ıırada yarım ıllntı
mll de boş geçirmek istemedim. 
Aurı atika ve ŞarJayal albe
lerimizi gezdim. Her iki m6zeyi 
de güzel tertip ve tanzim etlffmit 
buldum. 

"Gezi evi ,, 
Şitlide Gad Hazretlerinin ilk 

inkılip esaslarını ba11rladıldın 
" Gazi evi ,, namı verilen inkı
lap müzesini de vali beyle bera
ber gezdik. Bu müze için çok 
kıymetli qya toplamlmııbr. Bun
ların taınifile utraşılmaktaclu. 

iltanbul dakimevcut ltadyumu 
gezdim. Yakın bir zamanda İs· 
tanbul ıehri için en münasip yer 
de bir stadyum yapalacatmı bu· 
nun için yakında yer teıbit edi
lerek mUmkiln olan kısa bir za· 
manda kuUanabilecek bir hale 

getirileceğini vali bey ı6yle4i. 

Namaz nkltlert - Sıbals ı'l)f. 
Oğte: 11,ss. ikindi 14,SS. AkP• 
Yatsı: J8,49. fmsık: 4,41 __,,ıı} 

Hava- derecel hararet c aza-pOJ"' 
( asgari ) 1 O derece. Bugün riiZ,_ 
havı az bulutlu olacktlr. 

Vakiti Abone .. rtl8ru ~ 

h ı 400
3 7~ l~~ ill"' Da ilde 150 '7\1 .,., 

Harlçıe - 800 1450 2700 

J 2 3 4 
30 SO C5S 7S 

A - Abonelerimizin her 6Ç ~ 
ıı için bir defa meccano-t 

R - 4 saun geten i1Anluııa .... ,.._... 
saun için S kuruş zamnıoll..,_lrl 

İstanbul da, hiç fOphe yok, 
ıençlerimizin spor sabuındaki 
kabiliyetlerini İDk&pf ettirebilecek 1.-- B Q R S A 
a.,t bir sahaya malik olacaklar. ll~:":""t..--~ ..... "'!'ml""P"-~....,liii 
çok tememü ederim ki, m&nener 17 
gençliiimiz adetli çoğalacak bu 
nhalarde kendi muhitleri •e ıe
Vfyeleri Jıaricirideki gençliğimize 
rehber olııinlar. l!u sayede içti· 
mai bir çok f aideler eclilecepe 
ıtıphe yoktur. HnkUaıetimiz de 
laef aabada olduju pi bu •· 
hada ki inkipfa da daima yarduna
nı esirgememektedir. Veklletimiz 
meldeplerde gerek bedeni terbi
yeyi 'ft gerek spor hareklbnı 
muntazam ve mUnkefif bir hale 
koymakla meığuldilr. Yeni tali· 
matnameler hazırlamaktayız. 

Spor muallim mektelll 
Ankarada bir •por muallim 

mektehi buırlallllllfbr. A.ıapa• 
dan Jelecek ve burada mevcut . 
mllteh11111lar, liselerimiz •e mu· 
alliın mekteplerimiz için bu mll
eaeaede teknik bir tarzda ıpor 
ve be.en terbiyesi mualliınleri 
yetittirecelclen:br. Hullaa, T&rk 
gençliği fikri sahada oldup ıibi 
bedeni aabada da tab'an haiz 
olduğu kıbiliyetini yOkıeltecek 
ve inkiıaf ettlrec:ektir. ,, 

Darotrunun ve mOteha•••• 
Maarif Vekilimiz darnlfnnunun 

ıalab ve teklmDln esaslanm ha· 
zırlamak Oue celb edilecek mll-

Kambiyo 

1 lnıdfs IU.ı Kr. 
.. T ı. makablft Oolar 
•· • haak 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 

Liret 
Belp 
Drallm• 

la. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
~iftar 
Peam 

• • Marlı 
• Zloti 

• • Pn~ 

tn Ln Kanı, 
ı Ttirt Hraaı Dinar 
Çervoııeç Kurut 

Nukut 

ı lımııa (lnctllıı 
IDoler (A• ... 

Frank { Fransız 
Liret [lıalya 

o Frank l'elçlh] 
Drahmi (Yanan! 
Frllll Llh1çreı 
Leva Balıar J 

1 FJorlD Fe ..... kj 
ıoltaron [Çekoslovak. 

~lltnJ Avastur} a 
1 Peıeta !ispanya] 
ı RanmarklAlmaııyı) 
ı Zloti Lehistan 

ı Penıö l\lacırlstan 

Ley [Romanya] 
Dinar Yagoslovyal 

ı Çevoneç Se\'}tt 

Altın Bo 
nı 

Mecidiye barld 
Rankonot 1 

teba11ıa hakkında da demiftir ki: , .. _ _ _ _ _ ıııiiııım_._ ... ~ 
- Bir m&tebauaa intihabı için 

lsTiçre h&k6metiaden ricada ba
lanmuftuk. Bu mlUebauıaan leÇİI• 
dij'ini zannediyorum. Fakat be· 
nnz resmi bir if'ar yQktur. Çok 
yalda bir umanda inltehauıs 
blorak kima ıetirileceği taay
ynn e:tmiı olacaktır. 

Gelecek mütebauısm buradaki 
mesai ve faaliyri tarzı bakkmdı
ki direktifleri doğnıdan doğruya 
bükimet verecektir. Çnnki Bli· 
yük MiUet Meclisi ba humataki 
aallhiyeti hüldlmete •ermİftİr. 
M&teha•ı ınemleketimize ge

lince, me•cut tqkilita tetkik 
edecek, Darülfünunun tekemmli
ln ve inkişaf. eaaıları hakkında 
ki tekliflerini bazarbyacata bir 
raporla hükCimete bildirecektir. 
Bu raporun iki, Oç ay içinde ha· 
ıırlanacağını tahmin ediyorum. 

Raııor verildikten IOlll'a b61c6-
met ilzam gelen ba11rhklan ya
pa...,k meclise arzedecektir. Hli· 
tlhı bmaJ,arm bu sene içinde ya• 
palarak aelec:ek aeneden itibaren 
DarOlfilDunumuzuıı yeai tekilde 
faaliyetine de•am edecef;iDt ku•· 
Yetle Umit edıyoruz. Arzu ve 
t ... &lalerlmlz •a merkezdedir. 



.___.'.j-~- -~ {Mahkeme ve icra llfinları 1 
/stanbul malıkemei asliye birinci 

ticaret dairesirıdcn: 

' Mi I" küme ,, ye doğru 
Bu hafta Galatasaray - Beşiktaş 

Bin beş yüz biı· 1 viçre frangı 5:l 
santimin maa faiz ''C rna arıfi nıuha
keme tah"ili tazammun olmak üzere 
lsviçı e hanka. ı 'ekili ·urctHıı bey ta· 
rarından Sultnnhnmamında hezzabçı 

Jıanmda 17 - 21 numaralarda mu -
J-im ~am Leli \C ıo;ürek'ı ı efendiler 
ale)hiııe i~Hh,.:ıl l') lecliği 7 - teşrini· 

e\'vcl - 931 tarih 'e 369 nu.marali 
ilamı "İ) n bi ı;u ı eti ın us ad d,llı.ası ika· 

takımları l<arşıla"i'ıyorlar 
Senenin mühim maçlarından biri 

~ l . 
JG.,ı: :ara, İstanbul ve lzmiı ku-
ai.. • ~ı arasında "Milli küme te-
.. ıcı b ·· ~'ll - n azı t savvurlar olduğun-

ki rekabetlerine daha baı :z ve sı- met fıhı lrnzm me' cut bulunan Snm 
kı bir şekil ve kıymet veımiş bu· Le' i ve şürel.fısı efendilere telJJiğ O· 

lunmaktadır. Muhtelif tahminle- luımmadığındnn hukuk usuHi muha· 
re ve intibalara göre Galalasaı ~y mekcleri lrnnununun 142 inci m:ı.dde · 
takımı da, F enerbahçe gibi hu sinin bahşeylcdiği saı:lhiyete bin:ı.t'n 
ene parlak bir vaziyette değildir. tebligat icrasına karar nrilmiş ve 

Buna mul'abil Beşikta§ daha kllv· mezkiır ilamın sureti musaddakası 

11-VAKIT 18Teşrinsani 1931~ 

f ___________ s. ___ K __ • __ o_. __ s_A_. __ A_L_. __ K __ o_._d_a_n __________ ~( 
J(ınık ve Bergama smbarlanna 

teslim edilmek üzere 40 bin kilo un 
kapalı zarfla münakasaya konmuş · 
tur. fhaJe tarihi 25 - 11 - 931 çar
şamha günü saat 16 da. 1'.,;, .. ~ar ve şe· 
raiti anlamak üzere her gün ,.e nıiına· 
kasaya iştirak edeceklerin de yukarda 
yazılı .revnı ve saatinde nergnma n· 
tın alma komisyonuna miiracantıeri. 

C:i5S) (:1~76) 

• • • 
3. K. O. ve birinci fırka kıtaatı ih· 

tiyacı için sovan alent münaka.'a ile 
satın alınacaktır. lhalesj 19-11-9:31 
tarih perşembe günü saat 14 te 3. K. 
O. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin şartnameyi almak 
üzere her gUn ve ihaleye iştirak ~t
mek üzere de yevmi muayyende ko
mi~yonumuıa müracaatleri. (!'iOO) 

(3-199) 

19 - 11 - 9:J1 tarih pf'1 şernbe gün il 
saat 16 da komis.:t onumuzda yapıla -
caktır. Taliplerin şartnameyi almak 
üzere her gün \'e p·-ızarJığn i ·tirak et
mek üzere de 'akti muayyene.le komi~ 
yonumuza müracaatlcri. (56 ) (3915) 

* * (: 
Çatalca miisblıkenı me,·kiin benzi· 

nj p.ızaı Jıklu alınaca!,tır. lha!e:-i 23 
- 11 - 931 tarih paznrterı:;i günü sa
at 16 ela komisyonumuzda y::ıınlarak· 
tır. Taliı>lerin •. artnameyi elmak üze
re her gün "e mi.innka a}a işt\r~k e
dcceltlcrin de ye,·mf mueyycnde komis 
yonumuza nıiıracaatlcri. (531) (3912) 

* (: * 
._~·helce bahsetmi§tik. Bu ta
f~e r hareket sahasml\ gimıiş ve 
'llı-e~aayon bu işle ehemmiyetli 
ttr. 4 F alakadar olmıya b.:.şlaını~
liı:ı.d edero.syon bu .mevzu üze -

,,~ !U febliği gönclermis ir: 
~, ı · Millt küme: ) nkaı~. İzmir 
'st)ııhu.1 arasında Lir (Milli 
~'>' e .teıuı olunacaktır. Bu kü
~~. §ırnJilik İzmir ve 1staııl>ul • 
'hilÇt-r ve Ankaradnn iki kulüp 

vetli bir manzara göcteriyor sairei mezkürenin birinci fıkra"ı mu-
Di~er maçlar cihincc maht,l'me divanhanesine talik • • • 

Cuma giinü yapılacak maçlar· kılınmıs olduğundan kanunu nıezkü· Ankara merkez kıt:ıatı hay,·anatı 

K. O. hayYanatının yulaf ,.e :ır

pası pazarı kla alınacaktır. ?halesi 
2.3 - 11 - 931 tarih pazarte~j günü 
saat 14 te komi yonunıuzda :rapıla • 
caktır. 'l'aliplerin art.namesini al
mak üzere her gün Ye pazarlığa işti

rak elnıeh isti) enlerin de )evmi muay
yende komisyonumuza müracıuıtleri. la santle1 i !Unlnrdır: r~.11 ~41 ünd.i n~a~ıle i mucibince malı ihtiyacı için kapalı 7.arf ı;ıuretile mü-

Taksinı stadyumunda: (Biı-in· kunıunalcyhın ılımın neşri fcrdasın· nakasaya konulan dört yiiz bin kilo 
ci küme) Galatasaray - Beşiktaş dnn muteber olmak üzere iki uy müd- kuru otun ihalesi 26 - 11 - 9~1 ta
ikinci takımları 13,30 ve Sülcy- det zarfında kanuni h:tkkını istimal rih perşem~ günti saat 14 te icra e
maniye - Vefa ikinci tak,mlarI ey]em<'Sj ,.c al i takdirde nnınmelei dilecektir. Taliplerin şertnameyi 
11,45 te. kanuniyenin ifn kılınacağı alelusul görmek üzere her gün ve münakasa-

(535) (3913) 

* "' * 
1( .. olacaktır. 

!4'c Uınenin ilerde tebeyyün ede
,;~~vvet muvazenesine göre 
~~ \•e münakale İa<>e Ye ibate 
~ lt f!~rının kartıl;ğı bulunduk -
'hr~•ıı ıalahiyeti federasyonca 

Süleymaniye - Vefa b\rinci eHakı havadisle de ilan oluııur. ya iştirak i~in de şartnamede yazılı 

Ç.ttalca müs. I\'. un ihtiyacı pa· 
zarlıkln alınacaktır. ]halesi 21 - 11 
- 931 cumartesi günü saat 16 da ko
mbyonumuzda yapılacaktır. Taliple
rin şartname~ini almak :iizere her gün 
ve pazarlığa i tirak edeceklerin de 
yevmi rnuayyeııinde komisyonumuza 
müracaatleıi. (ft36) (39H) 

takımlan 13 le. Galatasaray-Be· -------------- teminattarile birlikte teklif mekt~p. 
şikla! birinci takımları saat 14,45 lstanbul üçiirıcü icra memurluğun· lnrını yevmi saa.ti ihaleden enel An· 

..1an: k 

(l "ıdur. 
te. ""' kara mtr ez satın alma kmoisyonu 

~,·eçen aene şampiyona.sına na
~rı ~ İstanbul ve lzmir'in birinci, 
le~ \'e üçüncü gelen kı-lüpleri· 
ltaı ~aranın birinci ve ikinci ge· 
~~ lüpleri bu kümeyi teşkil 
. ~1.kierdir. 

Fenerbahçe stadında: (İkinci 
küme) Kumkapı - Eyüp birinci 
takımları 12,15 te. 

Balkan kupa~ı 
maçlarına 
hazırlık 
Atina 15 - Balkan futbol 

l~ tlli küme müsabakalarının 
htt ' fenni ve .maJ- hususları te!· 
hi; .'dilebilmek üzere lıtanbulda 
-.. lÇli l k B kuprsı İçin teşrinis.:ninin sonun-
~ kıııtna yapı aca tır. u içti- da, Atinada toplanacak kongre 
~· .üpler tarafından 'aHihiyct-
~t)ti haiz murahhaalarla mm- de Yunan futbol federasyonunu 
"l· !'t\urahhasları iştirak ettirile- temsil edecek murahhaslar, top-

Qr. Ianmışlar ve balkan kupası maç-
''-!·· Şehir muhtelitleri: Futbol larına ne suretle devam ede. 
~~Yetinin mütekasif olduqu İs· ceklerine dair mUzakeratta bu
~-tıl, İzmir ve Ankar~ mınta· lunmuşlardır. 
~ ,'t'ının temsili takımları arasın- Kupa maçları için Romanya 
~(~ıca müsabakalar tertip edi- ve }':ugpşfay.ya federasyonları 
'd'"l lır, Bu müaabakalnrm dn tarafından bazı teklifler vuku 
ltııbt~, fenni ve mnli şartlan 1'u 
~~alar futbol heyetince .m~n- bulmuştur. Bu içtima neticesinde 
~İ) ll'ıerkez heyetinden de sala- Ballrnn kupası maçlarına iştirak 
~tl t.lnıak ~artile imza edecek· eden memlelcetler federasyonuna, 
~~nıeaaillel'in İ§tirakile yapı· ve bilhassa Türkiye futbol fe
~~ir. ıçtimada takarrür ettirile- der as} onunn daveti) eler gön-

tt ,.'-li.ipler ve mıntakalar bu bap- derılmesine karar verilmiştir. 
"b~~iden mutalea dermeyan Ankaradaki maçlar 
'dırler. içtima 4 - 12 - 931 Ankara futbol heyetin.den: 'k günü saat 10 dn federasyon Cebeci sahasında: Gençler 

elinde yapılacektır.,, birliği - imalalıharbiye ikinci ta-
lı llu haftaki maçlar kımJarı arasında saat 10 da lik 

~.~ h~fta Taksi~ stadyu~unda maçı. ( Hakem Aptuş bey ) 
~l lan1n en mühım §ampıyona istiklal sahasında: Altınordu
~tından birisi yapılacak, Ga- imalatıharbiye birinci takımları 
~ttl rayla Beşiktaş taknnları arasında şilt maçı saat 15 te. 

il ~cakla.rdır. 
~ ~ \ı ltıaç mühimdir. Evvela bi- ( Hakem Sedat bey ) 
~J::la.taaarayla Be§iktaşm bu lnglltere a§ır sıklet BOX 
~1 Vaziyetlerini göatermit 0 • şampiyonluğu 
uoJ &ı.~eticeıi itibarile de 932 fut· Londra, 17 (A.A.) - İngiltere 
~- ~"'llpiyonluğunun hangi tab- ağır siklet boks şampiyonluğu 
tht ~.•rnet olacağı hakkında tak- müsabakasında Market - Harbo

~:•b..~t fikir vermiş olacaktır. Fe- rough'lr Reggie Meen Londralı 
k1_~i'E~nin lik maçlarından çe • Chaı·ley Smitth'i on beş ravund
~~ll~unması Galatnsara~ff\ luk bir maç.ta ıayı hesahile mağ
-~§ampiyonluk yolunda- lup etmiştir. 

~QPının önüne gürdan koymuş
Qı- da cürmü övle anlamışlar ! .. 
~:w-)'o k' b"ld' ·ı· • ~ . r tan ı ırı ıyor: 

~d'rıe~~anın meşhur muharrirle 
1r:, 'hl·kı heodore Dreiser,, zabı
~ •• : Yenin takibRtınP. maruzl b -r ır. 
~ teiae it t'\~ t muharrir arkada§larile 
~ ~lltit~· h.?lllahiri Müttehideden 
k~ere\ U~nıcti dahi\indeki mal 
~~ttin hOrıka\ta gitmi~ti. Bu hü
is~tlrıJ-., ududu do.l:iiinde alılak 'tli" l(e 

1 
ll«':.k !icl<lethdir. Onun 

' ~Utiiıınt!ki mahkemesi kendisi
"~tdifi dr geceyi bir kadmla 
~~et e~· ~tı dolayı mahkemeye 
-.~i •e 

1
' ''e 5,000 dolar kefalet 

~ittir ~zıu tevkil ine. karl\r 
~etle te. ahkenıe, meseleyi şu 
tı h, ""'•P;l ebrıı~tir Zabıtai ah-
\, ' ureıae ,. d . 

t "'lld' .1 r ın otel ~kı odası -
q~tt· ıa1 e b ı. ~ 
a.~ lt'lerde h" eraner gelen mu·ı 

tll'dı~·n. ır kadının akşam ü-1 
ll\ı • . ı k ı;:orrnuş er ve apı-

nm önüne, yere, Kürdanlar dik -
mişlerdir. Ertesi sabah erkenden 

kürdanları tetkik eden polis ha
fiyeleri, kürdanların kırılmadıkla 
rını, oldukları gibi durduklarını, 
binaenaleyh kapının da açılmadı
ğını ve binnetice de kadınm saba
ha kadar odada kaldığını tcs.bit et 
mişlerdir. EsasPn, kadmm sabaha 
kadar odasına gelmediı;i de ~.yı·ı
ca görülmüştür. 

Yukarda da söylediğimiz gibi 
Kentüki hükUmetinin kanunları 
pek şiddetlidir. Fakat bu itham 
bir cinayet olmadığı sadece bir 
cünha telikki edildiği için, m~· 
keme1 Dreiser'i, hudutları harici-
ne çıktıjı takdirde takip edemiye· 
cektir. l~te Dreiser de bunu bildi
ğinden, hemen Kcntüki lıudutla· 
rı haricine kaç.mııtır. 

Tamamına 1212 lira J..ıymet takdir 
edilen Burgaz ada ında bah~eler so· 
kağında 11 numarah kayden 1212 ar
şından ibaret bir kıt'a arsn ile ke:r:a 
tn mamına !'l39 buçuk lira kıymet tak
dir edilen Burgaz adasında yeni SO· 

• kakta 33 numaralı ,.e kayden 539 bu
c;ulı: arşından ibaret bir kıt'a arsa ki 
ceman iki kıt'a arsanın tamamı ~ık 
arttırmrya vnzedilmiş olupl - 12 -
931 tarihinde Şartnameısi diYanhaneye 
talik edilerek 23 - 12 - 931 tarihine 
müsadif çarşamba günü sa!lt 14 ten 
16 ya kadar 1 tanbul ücüncti icra da
iresinden n~ık arttıı m, He satılacak
tır. Arttırma ikincidir. Birinci art
tırmasında :J3 numaralı arsa 100 Jira· 
ya diğer 11 numaralı arsaya 250 lira· 
) n talip çıkmış olup bu kerre en çok 
arttıranm üstünde bmılnlac!\ktır. 
rthrmıyn it;;tirak i~in ) üzde yedi te

rninat al <'esi alınır. .Müterakim ,·cr
giler \'l' bel cdi) e re"imleri, \'akıf ica· 
ıcsi nıii-teri~c :ı ttir. Hakları tıı.pu 
sicillerile sabit olınıyan ipotekli aln
c:akhlnrla direr alakadaranın ve ir· 
Hf:ık hakkı sahiplerinin bu haklarını 
hu usHe faiz \'e mnsarifc dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün i~inde e\'rakı müsbi~lcrile bil· 
dirmclel'j lazımdır. Ak i halde hakla
rı tapu sicillerile sabit olmıyC'.nlar sa

tış bedelinin pa} laşnıa.•ıından hariç 
lrnlırlaı·. Afftkadaranın icra \'e iti!\~ 
kanununun 119 uncu maddesi hükmü· 
ne göre tevfiki hareket etmeleri ve 
daha fazla malUmnt almak istiyenle
rin 930 - 20:59 dos) a numarasilc l1a. 
irenıize müracaatlcri ilan olunur. 

(2029) 

lstanbul üçüncü icra nıemurluğun· 
dan: 

Burgaz adasında Çakıl sokağında 
mukim ye elyevm ikametgahları meç· 
hul müteveffa Prodromos Yordanidis 
efendi Yarisleri ze,·cesi Mm. llarikli· 
, a kerimeleri mntmarel El'!ni ve Va. 
~iliki ,.c mahdumu J{oço efendiye: 

Murisiniz nıiite,·cffa Prodronıos 
efendinin Teokli Strongilo v~ mahdu
nnına borcu olan 1190 liranın temini 

2 tifası zımnında haczedilen Burgaz 
adasında Yeni sokakta 33 mükerrer 
numaralı bir \'C defa Burgat adasın
da Bahçeler solrnf;ıııda 11 numaralı 
bir ki ccman iki kıt'a arsalar 930 -
20~9 numaralı do~y:ı. ile 2 inci acık 

arttırmıva ,·aze<lılnıiş \e şartname eri 
I - 12 ·_ 931 tarihinde divanhaneye 
talik edileceği gibi 23 - 12 - 931 ta· 
rihine miisadif çaışamhn gtinü ~aat 
J ı - lG ya kadar lstanbul :~ üncü ic-

ra dairesinden ikiıH'i açık nrUırmnla
rı km c-dilccc~i irra ,.e iflfl kanunu· 
nun 120 inr1 ın:ıdrlcsine tevfikan teb
liğ malmmınn kaim olmnl uzere ilfm 
olunur. (2030) 

lstanbul üçiincll icrmındcın: 
Bir borcun temini için mahcuz \'C 

paraya e\ rilmesi mukarrer iki parça 
halı, masa ve sandalyn. 23 -11 - 931 
pazar günü saat 12 den itib< ren Sir· 
kecide S Mn pasa otelinde açık art
tırma suretile ~atılacaktır. Taliple · 

riyasetine vermeleri. (513) (~65!1) 

* * • 
3. K. O. n birinci fırka ihtiyacı 

için zeytin yağı aJent münakasa ile 
satın alınacaktı•. İhalesi 19 - 11-
931 tarih perşembe günü 14,ri da ~. 
K. O. satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Taliplerin şartnameyi 
almak ve ihaleye iştirak etmek iizere 
yevmi muayyende komisyonumuza 
müracaatleri. (d9") (3497) 

• * " 
Bitlis'tcki kıtaatın bir senelik 324000 

kilo fabrika unu kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. ihalesi rn. 2. 
Teş. 931 tarih perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. Şartname n ev
safı görmek için taliplerin her gün 
ve münakasaya i~ tirak edeceklerin 
teminat "Te teklif mektuplarile birlik
te yevmi mezkOrda Bitlis satın alma 
komil!t)•onuna mUmcaatları.(52'.l) 3698 

• • • 
Gü\·erctn malzemesinin bir kı'-mI 

ihale edilmiş ı.1{4cr kısmının pazarlığı 
ıs - 11 - 931 c:arşamba ganü saat 
16 buçukta komisyonumuzda yapıla • 
c:aktıa-. Taliplerin .,..artnameYi a.lmaA: 
üzere her gün 'c pazarlığa iştirak c~
mek istiyenlerin de ye,'Tt'li muayyendr. 
komisyonumuza miiracaatleri. ~:l19) 

• (382~) 

• • * 
Ezine ve havali indeki kıtantın İh· 

tiyacı için 142000 kilo un milna .. maya 
konmuştur. İhalesi 22 - 11 - 931 
tarih pazar glinU saat 15 te y.tpıl:ı

* • * 
J{. O. Ye Birinci fırka kıtaatı 

için bulgur tekrar pazarlığa konnıuş
tur. K. O. nunl i 12 kuruş 30 paradan 
ve Birinci fırkanınki de 13 kuruş 5 
paradan talibi uhdesinded"r. ihale· 
S.i 19 -11- 931 tarih perşembe günü 
saat 16 da komi )onurnuzdn yapıla • 
caktır. Dah:ı dun :fiatla taliı, olan • 
lnnn şartnamesini görmek üzere her 
gün \'C pazarlığa tirak etmek üzere 
de ye\ mi muayyen de komisyonum un 
müracaatlri. (570) (3917) 

• l!t * 
ı:l inci frl'.k akıtaatının ihtiyacı o

lan n a ağıdaki ceh·elde tesli"lı ma
hallerile miktarları \'e terniııatı mu
' ak kate miktarları yazıJı -0fan. on 
dört bin dokuz yü~ kilo • ade yağı 
4 - l1 - 931 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle kap:ılı :1.arf usulile mÜ· 
naka aya konmuştur. lhale tarihi 
5 - 12 - 931 cumartesi giinü sant 
15 te taliplerin erai i görmek Uzeıe 
her gün münakasaya girmek üzere de 
teminat ve tel lifnnrnelerile biıJikte 

yevm \e zam. nr ıhalcden en·el ~am
sunda ı:; inci fll'~::ı satın nlma komi:.
yon1ına miirac:antleri. (5i2) (37 ·~) 
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SEYRiSEFAtN 
caktır. Talip olanlann şartnameyiı•-------------.. 
görmek üzere her giin n pey sürmek 
üzere de mezkur tarihte Ezine satın 
nlma komisyonuna müracaatleri. 

(:>ı6) (3'03) 
• • • 

K. O. ve Birinci fırka hayvana-

Merkez accntıısı: Galata L::öpru başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\tühürd.ır zade ban 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) 19 Teşrini-

sani perşembe 17 de. 
tının ihtiyacı için saman ayrı ayrı ---------------• 
şartnamelerle paıar1ıkla alınacaktır. 
İhalesi 19 - 11 - 931 perşembe giinü 
saat 15 te komisyonumuzda yapıla • 

MERSıN POSTASI 

(ÇANAKKALE) 20Teşrini-
caktır. Taliplerin şartnamelerini gör- sani Cuma 10 da Galata rıh
mek üzere her gün n ihaleye iştirak tam odan kalkarlar. 
edereklerin de vakti muayyeuinde ko-
misyonumur.a müracaatleri. (ij66) 

K. O. ve ;ir~c; fırka ::
8

,:.:., r~==;t::~T~ .. ·~·-=~r~-;~-:-~~~9~:::::.11 
için şeker paıarlrkla alınacaktı~. ~~~: ij ,\ 
lesi 21 - 11 - 931 cumarteıııı gunu h ··-•mm 
saat 14,5 ta komisyonumuıda yapıla· !l li1~r.lı.111 ... WWı ... Aı• ..... • 
r&ktır. Taliplerin her gün ve ihaleye ıı Karadeniz postası 
iştirak etmek istiyenlerin de \'akti ı V a t a D 
muayyeninde komhsyonumuza milra · h 
caçatlelri. (56li:l)t ch;sk9:) • k" . 1 =ırl vapuru 18 t H r ~ H nı~ H 

at ca m ~ n em me\' ıınm sac e T . İ 
yaJı paznrhkl:ı ahna~aktır. !halesi 1 · sam l 
ri~ mahallinde memuruna mürnc;rt. lı günü akşamı Sirkeciden hare
leri ilan olunur. :ı ket e ( Zonguldak, İnebolu, 

lstanbul sc!.l:inci iaa dairr:>in· ti SamGun, Ordu, Gireson, Trab-
.ı 

den: "li zon Sürmene ve R"ı.e) ye 
Ilir deyinden dolayı rnahcu1. ve pa- i ıd' kt" 

·1 . k ·1 (1000) ı: ır ece ır. raya çeuı mesınt arar nrı en :: . A • • S . 
adet muhttlif cinste gramofon plak- U Fazla tafsılat ıçın irkecı, 
ları 22 - 11 -931 tarihinr rnü.sadif ii Yelkenci hanındaki acenteli
pazar günü sa.at bir buçukta sandal İ ğine müracaat. Tel. 21515 
bedesteninde furuht edileceği iHin O· ~ ...... ___ .... -·------!~=-• ..... ·--·-······ ....... -... , __ _ 



PE 1'ROL öksürenlere: KATRAN Hakkı Ek~ 
Büyük kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 

Saç dUkillmesinin ve kepeklerin en 
mttssir ileacıdır. 

Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfiimeri mağazalarında arayınız. 

Kütahya vilayetinden: 
Viliyet Nafia dairesi için 2342 lira 40 kuruş muhammen 

bedelli 600 adet üçer kiloluk çelik kazma, 50 adet tekerlekleri 
demirden ve 4 numaralı saçtan mamul el arabası, 100 adet ah· 
şap el arabası, 20 adet altııar kiloluk çelik varyoz, 200 adet dokuz 
parmaklı çelik yaba, 800 adet 1,100 kiloluk uzun oluklu kürek 
•e 60 adet 12 kiloluk çelik küskn 29 teşrinisani 931 pazar günü 
saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların mezkur günde % 7,5 nispetind~ depozito akçelerile 
Vilayet daimi encümenine müracaatleri ilan olunur. 3695 

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

elli adet mazotla müteharrik silindirin -teslim ve bedelinin tedi
yesi şartları münakasa şartnamesinde gösterildiği üzre mubaya· 
ası takarrür etmiş olduğundan kapalı zarfla ve 1 Teşrinisani 931 
tarihinden 2 ikinci Kinun 932 tarihine kadar münakasaya vaze· 
dilmiştir. Taliplerin münakasa §artnamesile mukavele müsveddesi 
ve fenni şartnameyi almak üzre Ankarada yollar umum müdür
lüğüne ve lstanbulda Nafia baş mühendisliğine müracaat eylemeleri 
~e münakasaya ittirak için teklifatın münakasa, müzayede ve 
ıhalit kanununda gösterilen eşkal dairesinde hazırlanmış olduğu 
halde 2 ikinci Kanun 932 Cumartesi günü saat 15 ten evvel Na
fıa vekaleti müsteşarlık makamında müteşekkil münakasa komis
yonuna tevdi edilmiş olması ve mukabilinde makbuz .:ıJinması lü-
zumu ilan olunqr. (3612) 

Çanakkale Jandarma satınalma 
komisyonundan; 

Müddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve günü 
24 31-10-931 23-11-931 Pazartesi 

1 - Çanakkalede. 1, 3, 9, 10 No. Jı mekteplerle jandarma 
hastane hayvanatının tarihi ihaleden Ağustos 932 gayesine ka
~~r bir senelik iaşelerine muktezi arpa }"Ukarda yazılı tarihten 
ıtıbaren yirmi dört gUn müddetle tekrar kapalı zarfla mün~ka
saya vazolunmuştur. 

. 2 - işbu arpanın ihalesi yukarda yaııh tarih ve günde za· 
~alı saat 15 te Çanakkale vilayet dairesinde icra kılınacağından 
ıhaleden evvel 9 No. h mektepten satına!ma komisyonuna müra· 
caat eden taliplere derhal şartnameler verilir. 

3 - MUnakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif· 
nameler fartnamedeki şerait dahilinde •erilecek fiat yazı ve rak· 
kamla okunabilmesi için açık yazılacaktır. 

NOVOTNi 
Birahanene ve lokantası 

I 9 teşrinisanisani peqembeden itibaren 
lst:ınbul radyo orkestrası Şefi 

Necip bey idaresinde 

MÜKEMMEL ORKESTRA 
M~şbur muganni YUN K A 

dahi taganni edecektir. 

Duble bira 20 kuruş 
Fiyatlar tenzil edi l miştir. 

Sipahi ocağından: 
20 Teşrinisani 931 cuma günü saat 

14 te Ocak konkur meydanında hanım 

\e beylerle zabitana mahrns atlı man i alı 

müsabakalar yapılacaktır. Mızıka \ardır. 

Dühuliye fiatları gayet ucuzdur. 
Ehalii muhtcrememizin bu heyecanlı 

müsakakaları kaçırmıyacoklan ümit ve 
intizar olunur. 

Bir çift nadide tek taş 11 krat 

Pırlanta küpe 
19 ikinci teşrin Perşembe günü 

Sandal Bedesteninde müzayede 
ile satılacaktır. 

1 ZAYILER 1 
22 Teşrinievvel 931 tarihinde 1 

tatbik mührümü zayi ettim. Ye· 
nisini hakkettirdiğimden eskisi
nin hükmü olmayıp hiç kimseye 
borcum olmadığı ilan oldnur. 
lstanbul merkez postahanesi nakliye 

memurlarından Halit Clvi 

~.Y ~K~~·"ll 
~ı?a~s~üz ~!,:~~fl j 

Sabhk hane - Beyközda Şahin 
kayada 133 arşın arazi üzerinde mebni 
74 No. dört odalı bir hane $atılı k ar. 
Şirke ti Jlayriye idaresi k apı c ı sı Lütfü 
Ef. ye müracaat (1998) 

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

Sabhk ve kiralık - l\Iudanya 
T irilyada Naciye hanım a ait iki odalı 
evle zeytinlik, tarla ve bağ kiralık veya
hut sa tılıktır. Şeraitini Ankara caddesinde 
l\ luallimler kütük han esine müracaatlaı L 

~ıııııııı~ı~mııı~~ıı ımımııııımıııı~ı ıııı ııııııı~ııımıı~m 
Beyoğlu ikinci noterliğine 

teşhir olunuyor 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocul{larını Tutumlu VE 

O halde derhal 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

ZI raat 
Bank.asında• 

BU nunıı 
4 .- Bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk teminatı muvak

katesı .sandık makbuzu veya bükümetçe maruf banka makbuzu 
kıymetı mubarreresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatile borsa 
fiatinden yüzde on noksanile sair esham ve tahvilahn teklifna
me ile. ~irlikte ikinci bir zarfa koyarak komisyona birer makbuz 
mukabılınde verilecektir. (3742) 

Dairen izden t asdik ett i rmiş oldu. ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ğum 12 - ağustos - 931 tarih ve 6737 l K R A M 1 Y E L 1 

- 563 numaralı senede vazetmiş oldu

As. mk. Sa. Al. Ko. müdürüğünden 
ğum (Vasiliki Arnopulo) yazılı miih

rümü zayi eyledim. Bu mühı-iim ile 

bu senetten maada gerek devairi res

miye ile musaddak ve gerekse gayrı 

mu!'addak hiç bir bono, senet, taah· 

hiit, zimmet ,.e saire mühürlemiş de
ğilim. Ilöyle bir evrakın zuhurunda 

Kilo 
2:; 

1360 
l:>O 

1200 
600 
300 
840 
750 
200 

lrmik 
Patates 
Mercimek 
Kuru fa.o;ulya 
Maakma 
Bezelye 
Soğan 

Pirinç 
Gaz 

125 Tuz 
300 Soğan 
liiO Un 
150 Kuru üztim 
900 Arpa 

Hava makinist mektebi ihtiyacı 
için yukarda cins ve miktarları vazılı 
erzak iki şartnamede pazarlık}; sa. 
tın alınacaktır. Pazarlığı 21 - ikin
cj teşrin - 931 cumartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki 
nıahalli mahsusunda icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamef!ini görmek için 
komisyona müracaatlerj ve i~tirak 
;çin de vakti muayeyninde hazır bu
lunmaları. (137) (3896) 

• • • 
Askeri mft(tepler ihityac! için 

10,000 kilo zeytin yağı kapalı zarf au-

retile satın alınacaktır. ihalesi 28-
Ikinci teşrin - 931 cumartesi günü 

saat H te Harbiye mektebindeki ma
halli mahsusunda icra edil~ecktir. 

Taliplerin şartnamesini görmek için 

komisyone müracaatleri l'e iştirak 
için de vakti muayyeninde ha.ıır bu
lunmaları. (126) (3685) 

• • • 

muteber olmıyacağım ve aksi halde 

azami on be~ giin za rfında müracaat1 
ediJme!'lini natık usulen tanzim eyle- ı 
diğim bu ilftnnamenin dairC'nizce mu-

Fen tatbikat mektebinin elli santi- amel<>i kanuniyeı:; ini ifa ve Türk~e 
metrelik ışıldakları i~in iki atlet elek· Yakıt ve Akşam gazetelerinde ilan e
trojen gurubu aleni münaka.<:a sure- dilmesini rica ederim. (2031 ) 
tile satın alınacaktır. lh5tJeı:;j 26 - Kumkapı Samsun sokak 32 numa
ikinci teşrin - 931 ~rşembe günii sa- ralc cı·de mukim Prodromos kızı ve 
at 16 ya kadar harbiye mektebiııdeld Andriya zcı·cc'Si Vasiliki Arnopulo 
mahalli mahsusunda icra edilC'cek!ir 1 

Taliplerin şartnamesini görmek kin U DA lil.? nı qjp 
~~misycma ~üracaatleri ve iştiı~ak •r----- ti ~ il 1 fil 
ıçın de vaktı muayyeninde hazır bu- Adres: Istanbul .\nkara caddesi 
lunrnaatn. (3688) 

"' * • 
A~keri baytar mektebine ait bir 

reis kısrak ve piyade atı ş mektebine 
ait iki reis katır müzayede suretile sa 
tılacaktır. Müzayedesi 22 - 11 - 931 
pazar günü saat onda Üsküdarcln At 
pazannda icra edilecektir. Taliple
rin mezkur mahalde bulunmaları. 

(13S) .3919) ı 

Vakıc yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 
2.3872 idare 2 437(). 

2.4379 ve 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul \'akıt 

~.-----------------------..-
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 

"'!Şl'İyat miidürü : Refik Ahmet 
VAKiT MatbaaSJ 

• 

Emniyet Çayını 
ArayıJJ1~ 

~ 

------1932-----
Tayyare YILBAŞI Piyankoso 

Adet Lira 

1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 ,, 400,000 
1 

" 
200,000 

1 150,000 
1 ,, 100,000 
1 

" 40,000 
1 " 30,000 
1 

" 20,000 
1 

MUKAFA'T 
15,000 

100 (1,000) 100,000 
100 " " 100,000 
100 ,, 

" 
100,000 

100 " " 
100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) 50,000 
5 " 

(8,000) 40,000 
6 " 

(5,000) 30,000 
15 

" 
(3,000) 45,000 

60 
" 

(2,000) 120,000 
200 

" 
(1,000) 200,000 

5,000 AMORTi (100~ 500,000 

5,700 ADET 3,340,000 Liıt.4 


