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TafailAbm 4 tine& .. y. • 
famınla okuyunuz 

eemiyeti akvam müzakereler yaparken ... 

Japonlar Mançuride iki 
tehir daha zaptettiler ! 

Bir Çin kumandanı kaçtı 
~ • Japon m~esİDİll halli 

11
..__ Paride toplanan cemiyeti 

f6YQadan ne tekilde bir karar 
•eata ve bu karana nual 
~ edileceti beniz malam 

• 

Cean;eti akvam ba mena 
e he>raretli ve gizli toplan

yapa < u15un, muhtelif men· 
dua v.: Mançuridea ıeJen 

.... .,_ ... __ ler vaziyetia gittikçe daha 
~ bir tekil aldata, Japonla· 

Bir eehir 
Daha düıtü! 

Mukden 18 (A. A) - Ja
pon piftarları 1aat 20de Tlit
sikar ıehrine girerek Çin po
lislerinin aiWılarını ••••ılar ve 
der .ıal bir beyanname netret

miflerdir. 

Ba beyannamede kanunlara 
riayat glaterecek ahalinin 
mal ve canlarmm tamamile 
koruaacata vaddilmektedir. 

taarruza ıeçtiklerini ve batta 
t...iden iki çin phrini iıgal et· 
~l'IDi a~tmaktadır. Bunun 
i:"'ir ki anam meclisinde gizli 
~ dojurduğu nikbinlik 
.. ._ Anpachi'in Japonlar ta• J -•---
..,... ___ dua uptedildiği haberi Gze- •hau apollllU"lll tunun 'Mecirelea&rmin km Dürriitell· 

--"-'--etli neticeler •erm;... ·ı n..;._• .... "'- ı.::..t--d .... _ derhal deiiımit. buuun re- .... .-•-1 M C -n Yar ı e vwuı 1111 uaoc anma men· 
.. ,.. enclifeli bir bava bqlamlfbr. ÇinB jeaeral a • bua. Shan IUP ~· Nihifer'in Niate na• 
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ve Makclendea gelen matl6p olank kaçmı1a batlamlf ul nlendiklerini eYYelki etin yaz· 
.. , J n1 An b" ·ı T • llllfbk. Bqia de izdinç --..i· 
er hillAlatan fUDlardır: " apo ar ıanc ı ı e lttaı- mini teebit eden reami netrediyo-

Japoniar dla ıab,ah fecir vak- kan İflal etmitlerdir. Bu llOD ruz. 
taama.. geçmitlerclir. Nomü ıebrla ifgalile Japonlar tukl Çin Niateki izdivAÇ bir nevi ticari 

eki blltGa krt'at tauruza demiryolunun iki tarafım da ele mukavele teatiaiadea ibarte oldu· 
d•ılaWirler. Buna aa- peinait ~ J!: · "n fala ~I!_lüzum ıö

Çiaıiler GejapöDfarm mO. paa1ana ._ tanm ~le& ·rfllıiifiiCDillr:.~--'tbu iDildOil) 

ruf bir kııç hlntli ıazeteci Ye O.· 
- .... - Qiullanndan bazılan ile Hay 
• ..... abat niummm maiyeti davet 
olunmufbir. 

Am1 izdi.aç meruimi evvelce 
de tafıilitmt ftl'ditimiz gibi, kırk 
sün kırk gece Haydarabatta teı'it 
edilecek ve Dürrüıehvar, veliaht· 
lara mahsus an'anevi zifaf döıe· 
~ptaca1mr 

Reaimde AWO'mecit ortada o-

tanıyor, aa'fm'Cla Jmr Dilnüteh· 
var, solunda premea Nilüfer • 

• 
Dürriitelıvarm kocuı Azam 

Cah arbamda ayakta daran çi• 
çeklere aanlmq garip kıyafetli a• 
damdır. Ömer Faruk onun 79nm
da ve Nilüferin kocuı Muazzam 
Cah iıe, öbür tarafta, ıene çiçek· 
lere aanh bir halele duımakı.dD'. 
Reemin tal batmdald adam Ha,... 
dara&at maliye nazın imi ... ~bm kesmek için Smalinde nin bir aebebi Çin tarafmclau hadiaeyi HintlileN tepfir için ma• 

.... =::.:. ı.;::·~~ :::: ;;::.-.. bir nıı..,..t Hususi liste dün gümrüje bildirildi 
~ etli kar. nıı...ııwma tutula- Cemiyeti akvam mecllalııln fçtiiııaı c b h d b h ı 
~- a-mcla Jetifeme- :,:.ı"' ... babcılcr jkiaci ..,,.._. umartesi sa a ın an iti aren it a at 
-..ııııııı---------------------------------M ali meseleler Fırka grubunda muamelesine müsaade edilecek 

bugün görüıülecek 
...... ~~a, 18 ( Vakat) - Grup Ali B. f Afyon ) in riyuetiadel 
.........._ Rahmi B. ( Sıvu) CeW B. (İzmir), Turgut B. (Mani
~ Uct..cb Yapyetimiz hakkmda mutalealanm ı&ylediler, billhare 

t •ekili Mutafa Şeref B. ceYap vereli. Mab meseleler ya
~:.pta ı&tfllecektir. Grup bir baıka zamanda acllt ihtiyaç-
~ J!Alukere edecektir. 

ithaline nıUsaade edilecek mallar, bir hafta içinde çıkarıl· 
mazsa sahibi sıra hakkını kaybediyor 

Dan .. n•rl erlNlbı ve fllbrllmt&fer bir toplanb ,.pblar. 
veldl1er h.,.Une lefekkUr telgraftan çeldiler 

Ankara, 18 (Valot) - Bu::ün -

Gllzl it& ile 

Sa1111UD, Trabzoa, Kan, Antalya 
giimr&ILlerinde ve Uçtlndl derece 
olan g1mrllderdea ithal mua• 
•eleai yapdmltbr· Buraya gelen 
mal6mata ~are iıtanbal gllmrtl
ilnde aaat uçten aonra muame
le yapılmua iaıklnı olduta an• 
l8flhmımalda beraber muamele 
yapdap yapdmadıia bakkmcla 
slmrllder amam m8d6rl8tBne 
maıa .. t gelmemittir. Yum g. 
tabi, izmir, Menin gllmrll)de
rinde muameleye batlaaacaktır. 
İzmir ıtımr6jilnde telgrafla bil· 
dirilen bazı mevadduı muamelesi 
yapılmqbr. 

Enell klmlerln n .. llan 
çık•nlacak 

lthalibn tahdidi hakkmdaki 
karann umum gllmrilkler mOdOr
IOğOnden blitlln gtlmrllk idare· 
lerine bildirildiğini yaımlfbk. 
bun de İstanbul, izmir ve diğer 
limanlann ithal edecekleri etya· 
Dm mikdannı gfiıteren hususi 
listeler ganderilmiıtir. Umum 
srllmr&kler mOdOrlOtnnden karar 
Iiakkında birer izabname de ı&a-
derilmiıtir. Buna göre muamele 
ma de gBrGlecek, bey41nnameyi 
enelce verenin mab eneli çı
karılacaktır. itbaJlt mıktarı liı· 
tecle ahterilea mıktan bulUDCa 

S. n•~ blrllllnde dan toplanan fabrlkaUSrlerden bir grup 
geri kalan mıktar erteli ay çı· olanlar bir hafta içinde. malım 
karalacaktır. gilmrGkten çıkarmıya mecbw 

Don gilmr&kte tOccar etyaıma olacaklardır. Akli taktirde bun· 
ait gene biç bir muamele yapıl- lann hakları mliteakıp numa• 
mamıı ve mal çıkanlmamqtır. rayı tafıyan beyanname aabıbine 

MUdUrler toplandı verilecektir. 

Huauıi listenin gelmeli Ozerine Bundan başka aynı cilten o-
g&mrük mildOrJeri iıtanbul mil· lupta ayn ayn eıhua ait olan 
dOrü Seyfi beyip yananda topla· mallardan birisi çıkanldıktea 

aarak liıteyi tetkik etmitlerdir. soma geri kalacak -olan ........ 
Beyanname ııra11na gBre Cümar· miktarı listede gösterilen miktan 
tesi gtlnOnaen itibaren itbalita geçtiği taktirde bu mabn fulUa 
mlisade edilecektir. tefrik olunarak gelecek ay Çaka• 

Bir hafta içinde elindeki be- nlmak &zere gömrtık anbannda 
yannemeyl yarm akıama kadar bırakılacakbr. Mabn tefriki kabil 
tescil ettirecek olanlardan malı~ olmadığı taktirde bunun fıkanl-
lllll itbıliae mlude edilecek (Alı ~ sinci f&Jildl) 



• 
Yunanlıla da 

tahd·t ed· 
halatı • 

1 

orlar 
Bu karardan kömürlerimiz zarar görecek 

Ecnebi memleketlerden yapılacak 
olan ithalatı tahdit karnn, bazı kim
seler - bilhassa ecnebi tüccarlar ta
rafından - garip bir surette telfıkki 
olundu. Halbuki bu karar iktısat mc· 
selelerlmizde, alınan kararlann bel 
ki en isabetlisidir. Esasen ithalatı tah 
dit edip (Kontenjan) usulünii tatbik 
e<1en yegane memleket biz rleiğli1d 
Başta Jngiltere gibi memleketler ol-
duğu halde bütün dünya biikurnetJe. 
ri, bu usulü tatbik etmektedirler. 
Balkanlarda da, bizden sonra, Yuna. 
nistan ithalatını tahdit için faaliyete 
geçmiştir. 

Pazar günü, Atinada, ithiliıtr tah
dit komisyonu son celsesmi yapmış. 

Bu komisyonun faaliyeti bilhassa 
mahrukat, inşaat malzemes: Ye oto. 
mobil ithalatı üzerinde toplannıakta. 
dır. 

Yunanlılar, kömür ithnlil.tını ser.e
de 100,000 ton azaltabileceklerini tah 
min etmektedirler. Bu karara naza. 
ran Yunanistanın, Türkiyeden yap. 
tığr kömür ıithalatı da zarar giirecek
tfr. Zira, Yunanlılar, Tüı·liyeden se-
nede asgari 150,000 liralıktan fazla 
kömür ithal etmektedirler. 

Bu iş i~in Yunanlıların almnk is
tedikleri zecri tedbirler ara ıncla. Ati
na, Pire, Selfınik ve Patras şehirle-

rindeki havagazi te i atını kaldırmak 
da vardır. E~· işlerinde kullanılacak 
olan havagazını da, komisyon, elekti
rik cereyanile yaptrmak niyetindedir. 
Yunnnistandaki elektrik şirketi. bu 
takdirde, kilovatı bir drahmi yani (3) 
ktrruş kadar bir para mukabilinde ce
reyan ,.~rmeyi ve tesisatı er~ye 
)':lpmayı kabul etmiştir. 

Komi yon, kabotaj yapan vapurcu
(ar arasındaki rekabetin de izale ini, 
bu suretle kömürden iktısat yapmayı 
d ü~nmekted i r. 

Bundan başka, fnbrikalnn ;işlet · 
mek Uzere elektrik cereyanından isti
fade de dü~Unüliiyor. Bunun için de 
şehirler ara rnda elektı·ik istasyonla· 
n yapmak, ve her şehirde ayrı fab

rika çalıştırıp fazla kömür yakma
mak prensiplnı 'cabnl etmektedir. Yu
nan linyitinin kuilanılması meselesi 
de daha derin bir surette tetkik edile· 
cektir. 

OtomobllJere ı;elincc komisyon ye 
ni makine ithal'ni menetmek niyetin
d.?r,ır. Her şehirde takside ~alı•:acak 
olan otomobillerin sayıc;ı da tahdit 
edilf'cektir. 

nu nılinasebetle şunu söyliyelim 
ki. Macaristandn. yenı otomobil ithali 
;;as:ıktır. Sadece otomobillHin sası kı
s.ıı lnrı ith:ıl ed1Jir, karosorilerl mem
lekt ı dahilinde Yılpılır. Şonrn, oto-
molınterin lfısti~ sarfiyat~ fazla ol
masın diye de, n1 inşaatına fazla 
ehemmiyet nrllır.ektedir. Yunanis· 
tnıı da nynı noktni ııazarda bulun
maktadır. Yalnız. kendi belediye va-

mişlct'di. Zira, ev-vdce ~ ümrük alın
mıyordu. 

ihracat tUccarlar1mızın mu· 
kavele yap~rken göstere· 

ceklerl en esash şart 
İngiliz lira ının sukutu ile başlı. 

yan son buhran üzerjnc ihracat tüc-J 
carlanmızın rkseriyetıe bir noktadan 
şikayet ettikleri göriilmektedir. Bu 
da ~cnebi nwmleketlerc ithal eWklc· 
ri emtianın ödl'mr. şcrailinden neşet 

etmektedir. U.ı ihtilfıf umumiyetle gö 
rülmekte olaıığurıdan bunun i~in ih· 
racat tüccarlarımızın şu noktaya na
zarı dikknt!crini celcbtmek istiyoruz. 

Aktedect-h:lcr: mukavelelerde dii{er 
tarafa şu ,.artı kabul ettirmiye çalış
malıdırlar. ''l:.hu nıukn\'elenameden 
tahaddüs edecek ihtiif\fat beynelmilel 
ticarr.t odası hakem heyeti tarafın
dan hal ve faslolunacaktır,, Ancak bu 
takdirde mukaveleden nf',ŞCt edecel< 
ihtilafatı en seri bir tarzda hallede
cek bir me~cij temin etmiş olacaklar
dır. 

Buöday yUkselmekte devam 
ediycr 

Buğday dun cinsine göre :l \'e on 
para aras111da yüksdmiştir. Arpa da 
dcği~iklik yoktur. Amcrilmhlarm al
dığı yapa°'ı bin balyndır. 
Fransaya gönderilecek yu• 

murtatar 
Bir refikimiz Fransaya ithal edi

lecek )•umurta kontenjanının b!t:miş 

olduğunu dün yazmıştı. Bu hu usta 
yaptığımız tahkikata göre bu haber 
yanlıştır. Fransaya tcşrinisanı için 
ithali tesl1it edilen yumurta mil,tarı 

(3<160) kental ve kanunue\'vel için de 
(:JOOO) kcntaldir. Y~Jn1z bunların tah 
sis edilen ayda memlekete girmesi h1-
zımdır. 

Kaça çılar vat.an 
ha·n·dvrler 

Falib R:ıı 'kı Beyin 
bir nnakalesl 

Ankara 18 (A A) - Falih 
Rıfkı Bey Hakimiyeti Milliye 
Gazetesinde neşrettiği Başma· 
kalede diyor ki: " Kaçakçı, k.:ı
çıran, kaçırana yardım eden, ka-
çakçı ile ortaklık eden herkes 
vatan düşmanı ilan edilmelidir. 
Kaçakçılığa karşı müsbet bir 
tedbir vardır. Bu tedbirin ne ol
duğunu, eşkıyalar, mOrteciler, 
herhangi bir zaman devletin 
emniyet ve varlığı için tehlike 
teşkil etmiş olanlar, pek iyi bi· 
lirler. Bu tedbir, bu tehlikeyi kö
künden tenkil etmektir. 

Devlet teşkilatında yer tutan 
bütün unsurlar kaçakçılığa karşı 
seferber olmaiıdır ve bütün va
tandaşlar kaçak'?ılığı vatan hiya· 
neti addetmelidir. Her kaçakçı· rtaları yollann inşaatına - Uı>kı 

bizim gibi - kafi gelmediği için. bir 
mn devesi ve sırtındaki malın ~ok usuUer tatbik etmiştir. l\leseıa, 

bunlardan birisi, şudur: Yunnntc;tan, hazinede bıraktığı açık, vatandaş· 
ecnebi markalı bir benzin şirketine, lar taraf mdan ödenmektedir.,, 
memleket dahilinde s:ıcl.- kendi ben . Makalede kaça:<cılığa karşı 
zinini kullanacağını veyahut, o marka fevkalade tedbirler alınması lü· 
dan az ithalat resmi nlacağmı söyle- zumu ileri sürülmekte ve vatanın 
miş, buna muktıbil de yollarının ya. en hassas menfaatlerjne dokunan 
pılm.ısrm istemi tir. Şhket bunu ka· tehlikeleri ortadan kaldırmakta 
bul etnıiş \'e b:rçok yollar, yapmıstır. 

Bir başka yerde de. hük\ımet, ·hu- ihtisas kazanmış olduğumuz ha-
susi şirketlere, otomobil yolu yapmak tırlatılarak "dağda ve şehirde 
buna mukabil de. o yoldan gerecek kaçakçıyı casus gibi kovalıyaca
her otomobilden be , on drahmi, ya. ğız,, denilmektedi:-. 
nl yfrmf otuz kuruş almak hakkını . 
vermiştir. Ru suretle de birçok yol- MUsteı ,lckat eşyası mUstesna! 
]ar yapılmıştır -ve Yun"\nistan lfal- Londra, 18 ( A.A ) - M. 
kanlann en güıel otomobil yollarına Runciman tarafından teklif edi· 
malik memleketi olmuştur. len gümrük tarifeleri, İngiliz müs-

Inşaat malzemesi itlıaliıtr tahdit temlekat ve demiryollarmdan ge· 
fş:inf, Yunanlılar. inşaat mnlzemesin- len eşyaya tatbik olunmayacak
den de gümrük almak suretile hallet. '· ur. 
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Gizli sözler 
Cemiyeti Akvam 

ne yapıyor? 
Paris 18 (A. A) - Cemiyeti 

akvam meclisinin gizli içtimaı 
biraz daha fazla nikbinlik hava· 
sı içinde cereyan etmiştir. Fakat 
Angarchi'in Japonlar tarafından 
zaptedildiğine dair alınan haber 
bir endişe gölgesi salmıştır. 

Neclis saat 16 da yapacağı 
hususi bir içtimada M. Y oshiza· 
wa ile M. Sze'yi ayrı ayrı dinli· 
liyecektir. 

Amerikanın vEJziyetl 
Paris resmi mehafilinde Ame· 

rika'nın veziyeti şu suretle tarif 
olunmaktadır:Vasbington, 9 dev· 
let arasında aktedilmiş olan mu· 
ahedenameye istinat etmekte 
olup her ne olursa olsun Man· 
çuri'de açık kapı rejimini tagyir 
edecek hiçbir hal suretini kabul 
etmiyecektir. 

Bilhasaa M. Stimson, Tokio 
hük~metinin askeri bir iıf;al sa
yesinde muahedelerin tatbikatın
da yenilikler vücude getirmesi· 
ni ve bu yeniliklerin Mançuri'de 
diğer devletleri Japonyanın du
nunda bir mevkie ilka etmesini 
kabul etmiyeceği söylenmektedir. 

Bu böyle oldu\.tan sonra, je
neral Dawes'in Japon tezinin 
ıeklini kabul etmek suretile fe· 
dakarlıkta bulunmakla ve bu 
suretle Vakatsuk kabinesinin ha
li hazırdaki vaziyetten ~erefli bir 
şurctle sıyrılmasına müsaade 
babşedilm-.!sine taraftar oldu· 
ğu söyleniyor. Mühim olan cihet, 
siyaoi şeniyet ve fili neticedir. 
işte bu sebebe binaen tahliye 
bahsinde Japonları tatmin etmek 
mutaleası serdolunmaktadır. 

Burada gerek Japonlar tara· 
fmdl!n ve gerek Çinliler tarafın
dan nufuz ve izzeti nefis mese· 
lesinin Pario müzakeratmı ihlal 
etmemesi temenni olunmaktadır. 
Zira bu muzakerat, akim kala
cak olursa vaziyet büsbütün ve
hamet kesedecektir. 
Cemiyeti Akvamın nUfuzunu 

VUkseltrnek için 
Paris 18 (A. A) - Bu sabah

ki celsede Sir jobn Simon, M. 
Zalesky, M. Lerroux ve M. Von 
Bülow, hükümetlerinin Cemiyeti 

akvama müzaheret ve nüfuzunu 
ila için bütün kuvvetlerile çalışa· 
caklarım beyan etmişlerdir. 
r~Utekcbll nUsha, pllnlard 
Tokyo, 18 (A.A.) - Ahnan 

haberlere göre Paristeki Çin 
murahhas hey'etinin teklif ettiği 
plan Çin hükumetinin Cümhu-

riyet hududutlan dahilınde ve 
Mançuride sulh ve sükunu muha
faza kudretini haiz olup olma· 
dığını tetkik etmek üzere Çine 
v~ Mançuriye bir 1ahkikat he
yeti göndermesini Cemiyeti ak
vamdan istemek maksadına ma· 
tuf bulunmaktadır. 

Japonların da muvakkat bir 
tesviye, sureti planı hazırladıklıtrı 
bildiriliyor. Çinlilerle Japonlar 
arasında nota teatisi de berde· 
vamdır. 

Suriye tahtı 
Paris, 18 (A.A) - İngiliz me

nabiinden tereşşuh eden ve F ran
sız hükumetinin Suriye krallığını 
Irak kralı Faysal'a teklif etmek 
tasavvuranda bulunduğuna dair 
olan haber, asılsızdır. 

Atioa, 18 ( Hususi ) - M. Ve· 
nizelos, dün açılan meclis meb'
usanda drahminin kıymetini dü· 
şürmemek için hükumetceittihaz 
edilen tedbirler hakkında bu gün 
kısaca izahat vereceı tir M. Ve 
nizelosun bu izahatından sonra 
muhtelıf siyasi fırkalar reisleri 
söz alacaklar ve mutedil bir li
sanl tenkidattda bulu&acaktır. 

Siyasi fırkalar rüesası, dünkü 
içtimalarında şiddetli hücumlarile 
vaziyeti gerginleştirmemnk ve 
hükumeti meclisi dağıtmıya ve 
yeni intihabat ilanına sevketme
mek için mutedil bir hattı ha
reket takibine karar vermişler· 
dir. 

Muhalifler, meclisi 
da ceryan edecek 
esnasında bizzat 

meb'usan· 
müzakerat 
M. Veni· 

zelosun hazır bulunmasında is-

Borsada bir tüccar, kazaen daktilostl 
tarafından vurulup öldü 

Bursa, 18 (Vakıt) - Bu sabah Uzunçarşıda ibrahim Ef. ,,~ 
h .. te"' 

tın aldığı tabancayı boş sanarak daktilosu Sara amma gos 
rirken tabanca Saranın elinde ateş almıs ve koltuğunda otur'" 
ibrahim 8. kalbine giren bir kurşuni~ . vurulup ölmüştür. Sır' 
tevkif edilmi tir. Tahkikata devam e dılıvor. 

M. Grand· 
Beyaz sarayda 

Bu ziyaretten 
neler bekleniyor? 
Vaşington, 18 (A.A) - Ame· 

rikan gazeteleri italyan hariciye 
nazırının Vaşington seyahati hak-

kında birçok makaleler ve mu· 
liabir mektupları neşretmektnrii .. 
M. Grandinın Amerikayı ziyare· 
tinden çok samimi ve hararetli 
bir lisanla bahseden bu gazete· 
ler İtalyan haridye nazırının ev· 
veli bir muharip, sonra da hari· 
ciye nazırı sıfatile yaptığı işleri 

ehemmiyetle kaydetmakte. M. 
Hoover ile M. Grandi arasında 

yapılacak mükalemelerin beynel
milel anlaşamamazlıkları, bugün· 
kü güçlükleri, Avrupayı ezip bi
tirmekte olan ağır yükleri, bü
yük harpten doğan düşmanlık· 
)arı izaleye yardım edeceğini te
min eylemektedirler. Bu gazete

ler bu hususta sarfedilecek me
saiye Amerikan hükumetinin de 
samimi bir surette iştirak arzu
sanda bulunduğunu da ilave et
mektedirler. 

Vaşıngton 18, (A. A) - Bu
gün saat 16 da yapılması mu
karrer olan Hoover • Grandi 
mülakatı yarın saat 9/15 e tehir 
edil mittir. 

M. Grandi beyaz sarayda 
M. Hoover sabahleyin başka 

biç kimseyi kabul etmiyecektir. 
Ziyaretten miispet bir netice 

Vashington ıs ( A. A.) - Ho
over • Grandi mükalemeleri, dün 
matbuatın kabulü münasebetile, 
bugüne tehir edilmiştir. Vaşing· 
ton'da umumiyetle Avrupa vezi
yetinin anahtarı İtalyanın elinde 
olmadığından ve İtalya fİmdiki 
meselelerin halline mahsus su
rette medar olacak kabiliyette 
bulunmadığından M, Grandinin 
ziyaretinden müspet neticeler 
çıkmıyacağı düşünülmektedir. 

Maamafi, Amerika'nın resmi 
taahhütlere girişmemekle bera· 

rye 
Tayinleri 

Beş yün kişilik ıtst~ 
Ali tasdik arzed1Uf0

e 
. ·Ankara, 18 (Vakit) - J\O!i'" 
memurlarını intihap encümeP1 U
akşam vazifesini bitirdi. En'/ 

. ı· ,~ 
menin kararnamesı yarın ".: ~i· 
dike arze.rlil·-~1·'-ı. • lieş yu~ et 
şilik becayiş ve yeniden tayııı1 

vardır. 

iogil ere ve Amet1' 
kadaki Jşsizleriıı 

miktarı · 
9 'fd Londra, 18 (A.A.) - ·ş• 

rinisani 1931 tarihine kadar ,1 e 
sizlerin miktarı 2.683.922 kişi~ 
balığ olmuştur. Bu rakkaın g~ 
çen lıaftanınkine nisbetle 27.0 ( 
kişilik bir tenezzill gösterm~Ict ( 
dir. Bazı işsizlerin kaydedılrl' ir 
memelerinin sebebi bunlar!D ~ 
sizlik tazminatı istemelerınd ~ 
ileri gelmiştir. Talep ettik)e 
bu tazminat reddedilmiştir. e' 

Vashington, 18 (A.A)-A'°ri• 
rika işçiler federasyonu, AnıÔO° 
kadaki işsizlerin adedini6,200,, 
miktarında tahmin etmekteciı'uı~ 
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Kısmı 9 uncu sayfamnıdll 111nuııır uıuııııııııı11111111111 111ııı1ııııııııııı ııııı nııııııı ııııııııııı1111ıııııı d• 
ber italya'yı kendi yanıbaşıO ~ 
görmekten babtiy

1
ar olac.ağ• lli~ 

italyanm Avrupa ya müteB di• 
bazı meseleri v~ bilhassa t~b s"' 
di teslihat meselesini ayoıd ğO 
retla derpiş etmekte ol u 
bedihidir. le' 

Fransız· İtalyan deniz: mes~,. 
lerine doğrudan doğruya ala 1 .. 1~ 'J\B,... dar olmakla beraber Amerı u· 
her iki memleketin Londra ıı> ,., 
ahedenamesine İ§tİralerine ıııii5 ti 
ade balışolacaK bır hal sıı~e 
elde edilmesini arzy etıoe 
olduğu söylenmektedir. 

MüUikat bugüne kald• rJ. 
Vashington, 18 (A.A) - ı;• 

Grandi M. Hoaver ile ilk ııı~.~ 
katını yapmak üzre bu sa bel 
erkenden M. Srimson'Ja bera 
beyaz saraya gelmiştir. 



e 
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ŞUrtn takdir olun
duğu yer? 

Gazetelerde tafsilatile oku
ınuşsunuzdur: SaTasta genç 

~u.alliın ve Şllir Kutsi'nin tcşeb
'Qfl 1 ve hinımetile bir san'at gü-

Yapıldr. Etrafta ne kadar saz ,,. . . 
~' hıkayeci ve halk san' at-
tıld varsa hepsi Sivasa topla-
~ ı, onlar üç gün hikayelerini 
~ Ylediler, sazlarını çaldılar; kaya 
1~lannı okudular. 

, ?Yastan gelen bir mektup 
uab... . d - venyor u· ,, B . 
tliQ ~ toplanhmn ıonunda bü· 
lar .-ırlere onar lira dağıtılmış-

• " 
~u haberi hiç şüphe yok, Is
b bul'un - meb'us olmamış • 
l_ttııı şairleri haset ve gıpta ile 
'""Ullluılardır. Gelecek ıene Si
~"!· bu şairlerin takdir olun-
~ memlekete bir " şuara 
licr~ti ,, başlarsa hayret etme-
"eli! 

• • • 
Ayı! 

b Gnzel san'atlar birliğinin 
t•tro şubesi bir senede bir 
~tktep açarak heveskir genç· 
~t dersler verecek, sık sak tem
•ıller verdirecekmif .. 

EVvelki günkü " Vakit ,, in 
ltnçlik sayıfasında göıümüze 
krı>.n bir havadise göre bu he
~~lr gençler yakında " Ayı " 
~illinde bir piyes temsil edecek-

r, bu piyeste Darülbedayi san'
'lkirlarından bir kısmı rol ala
'-~ınış. 
ı..~Çİnde Darülbedayi aan'alkir· 
~ da oynıyacakları piyesin 'e ne buyurulur? 
lt.a ~e ayle geliyor ki belediye 
'-dlldu dahilinde " Ayı ,, oy• 
• lıııak bundan bir kaç sene ev-
tl llıenedilmi9ti. 

1_0lJlu, j,4He 

~ate: 
Sarhoşluk neticesi 

iki yaralama 
~~Un gece aaat 2,S ta Şehre

' L lllftde saray meydanında sar
;::!~k yüzündnn bir hadise çık
~r, Sabıkalı çoban Salih is
~de biri taşıdığı bıçakla Eı -
..__~ğ . ve sol elinden, şöför 
c~ isminde bir diğerini de 
~dan yaralıyarak kaçmııtır. 
J)ı' tavcı yakayı el& verdi 
~iin Sultan Ahmette bir tav
~ hadisesi, tavcılann cilrmii 
bit .ut halinde yakalanmalarile 
~tir. Vak'a §Udur: 

il 'ıehmet P•ta yokuşunda 9 
ı..~•rada oturan, tapo memur· 
ç 1llıldan mütekait Nureddin Bey 
ı:-::ı-nba pazarında dolqırken 
lf,~a, Şerif, Ahmet, Mustafa, 

illet iıimlerindeki şahıslar :::;a •okulmUJlar ve le endisini 
lııı ırarak yarma şeftali soka· 
~k ~.g<>ttirdükten ıonra üç lira· 
it~ •.r aaatı 25 liraya satmak 

'flbıtlerdir. 
~·~lc.ı.nan tavcılar hakkında 
~ başlanmııtır. 
~Yett ... . 

""~ •r lc8yUne giden otUbUsler 
Sirk"·~~de duracaklar? 

~le11ı ~cı ıle Bakırköy arasında 
~Yo•ge _bqlayan otobüsler, iı
d"rnı nk cıvanndaki bir sokakta 
liiJ ~ tadırlar. istasyon komiler· 
ald~ ... u •o~ağm kumpanyaya ait 
~ll ıu~u ıleri süruek, otobüs
Q(lbad ... Utada durmıya haklan 
Vu.Y;~lllı viliyete blldirmiıtir. 
~. hıtaelenın tetkikine baı-

• 
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Maarifteı 

Umumi müfettişler 
Şark vllAyetlerlnde 
bir teftiş yapacaklar 

Maarif vekaleti umumi müfet
tifleri bir haftaya kadar Şark 
viliyetlerinde umumi bir teftiş 
yapmak üzere şebirimizden ha
reket edeceklerdir. Şark maarif 
işleri çok esasla ıurette tetkik 
edileceği cihetle bu teftişe ehem
mi yet verilmektedir. 

Talebe olmıyan mektep 
kasketi kullanamıyacak 

Son zamanlarda mektep tale
besi olmıyan bir çok çocukların 
muhtelif mekteplere ait kasket
leri kullandıkları maarif idare-
ıince görülmilttllr. Maarif idaresi 
polis mödilrlilillne milracaat ede
rek bu gibi çocuklann mektep-
lere ait kasketleri kullanmalan· 
hın yuak edilmesini istemiftir. 
Ecnebi mekteplerinde neler 

oluyor? 
Buı ecnebi mekteplerinde 

Türkçe ve tarih, coğr.ııfya mu:ıl
limlerinin derslere sokulmamak 
istenildiği ve bazılarında da ma• 
arifçe tesbit edilenden daha az 
ders verdirildiği hakkındaki ha
berler maarif idaresince nazan 
dikkate alınmıştır. 

Maarif idaresi ecnebi mektep
lerinin sıkı ıurette teftiş ettiril· 
mesine karar vermiştir. 

Erenköy sanatoryomu 
· Sanatory.om yapılmak üzere 

Erenköyünde satın alınan Löı
kün, biran evvel sanatoryom tek
line ifrağı için aJlkadarlar tetki
kat yapmaktadırlar. 

Bu it için, otuz bin lira tah
sis edilmiı, köık, ferai --mura· 
file birlikte yirmi bin liraya mal 
olmuştu. Mntebakı on bin liranın 
bir kıımile binanın tefriti ikmal 
edilecek, bir sanatoryomda bu
luınnası lizım gelen şeyler te
min olunacaktır. 

Sanatoryomun birbuçuk, iki 
aya kadar açılması muhtemeldir. 

Bir Alman prof~sörU tetkikat 
yapmak için şehrimize geldl 

Bertin terbiye eoıtitüıii profe
s6rlerinden M. Müller dün ıeh
rimiıe gelmi,tir. Profeaör bilhas
sa kız çocukların terbiyeleri hak
kındaki tetebbuatile meıhurdur. 
Profesör Müller memleketimizde 
Türk terbiyesi hakkında tetkikat 
yapacaktır. Kendisinin bilhassa 
~ıı muallim mekteplerini dolat· 
ması muhtemeldir. 

Dün akşamki 

Adliyede: 

Kardeşini ö:dür
mekle maznun 

Demir ollu Arslanın muha· 
kemesi bitti 

İstanbul Ağırceıa mahkemesi 
Çatalcada büyük kardeti Şerifi 
öldürmekle maznun Demir oğlu 
Arslanın muhakemesini son saf
hasına getirmiştir. 

Dünkü celsede müdafaa yapl
mış, müdafaada Arslanın karde
tinin devamlı surette tazyikine 
uğradığı, d6ğüldüğU ve yine b6y· 
le bir darp esnasında cebinden 
çıkarıp havaya botaltığı silahtan 
çıkan bir kurşunun tesadifen 
Şerifin başına isabet ettiği a&y
leailmiş, Şerifin ailesine yardım 
edecek Arslandan başka kimıe 
bulunmadığı da kayıt edilerek, 
maznunun beraeti istenilmiştir. 
Mahkeme, karar verecektir. 

Rakı lçlllrken ... 
Taksimde bir meyhanede rakı 

içilirken çıkan kavga neticesinde 
Abdürrahmanı öldürmekle maz
nun Faikle, cinayetle neticelenen 
kavgaya ııtirikle maınan Ago
bun muhakemelerine dün ağır
cezada devam olunmu9tur. Daha 
bazı ıahitler dinlenilecektir. 

Bir ketll davasında telep 
Ağrrceza mahkemesinde, Ga

latada Topçularda amele Meh-
medi yaralamak, meyhaneci Yor
giyi öldürmekle maznun Nazmi
nin dünkü muhakemesinde, mild
deiumumtlik tehevvüren öldür-
mekten ceıa istemif, muhakeme 
müdafaaya bırakılmıflır. 

Mezardan çıkar.len ceaet 
Geçenlerde lieyoğlunda oturan 

ibrahim efendinin zevcesi madam 
olganın bir rum doktor ta~a~n: 
dan ölümüne ıebebiyet verıldiği 
iddia olunmuş, tahkikata başlan
mıs. ceaet mcı.ardao çıkarılarak 
Morğa gönderilmitti. Otopsi ra
poru verilmıştir. Neticeye pre, 
tahkikat, bazı busuaat hakkında 
ifadeleri tespit olunmak üzere 
doktorla ölenin annesinin ve 
kıı kardeıioin isticvap edilmeleri 
safhasındadır. 

Ah1rkapıdakl cineyet . 
Ahırkapıda boynundan 'iple 

boğulmuş olarak bulunan ceset 
mes' elesinin tahkikatı devam et
mektedir: Tahkikata po:isle- bir
likte müddei umumi muavinle
rinden Selihettio bey meıgul 
oluyor. Bugünlerde vaziyetin ay
dınlanması kuvvetle muhtemeldir. 

Marmaradakl vapur kazesı 
Marmaradaki son vapur kazaaa 

hakkındaki tahkikat, dün de de· 
vam etmittir. Batan İspanyol ge· 
misinden kurtarılanların iaticnbı 
henilz bitmemit1ir. 

çay ziyafeti 

:jehrimiıe gelen Bulgar opereti heyetine diin akpm Darül
bedayi tarfından bir çay ziyafeti verilmiftir. Ziyafet çok samimi 
olmut ve iki tarafın aan'atklrları tanıımaktan çok memnun kal
mıtlardır. Rumimiz bu aamimi toplanb esnasında ahDllllfbr. 

Belediyede 

Kadıköyünde 

Kumluk arsalara ay
rıldı satılıyor 

Belediye Kadık6y rıhtımının 
toptan satılması imkanı olmadığı
nı g&rUnce burayı kQçOk küçük 
arsalar halinde ayıniııt ve ayrı 
ayrı tapular çıkarttırmııbr. Bu 
araalar bugünden itibaren par
ça parça aatılacakbr. 
Gece be.a<e, gUndUz ba,ka 

yezan taksiler! 

Bazı otomobillerin taksilerinde 
hail eski TDrkçe ile " gece 

zammı ,, " serbesttir ,, gibi ya• 
zılar bulunduiu nazarı dikkatı 
celbehnittir.Bunun tiddetle men'i 
ve bu yazılan hail ıildirmemit 

olanlann tecziyeleri için emir ve
rilmittir. Diier taraftan bazı oto
mobillerin takıileri bilhassa ge
celeri daha fazla Gcret yazmak
tadır. Meıell ıündilz ayni meaa
feyi 60 kuruıa giden birisinden 
;ece 110 kuruı iıtenmittlr. Bun
dan · 25 kuruş gece zammı çıka
rılacak oluraa 35 karuı fazla 
ahnmlf oluyor. Belediyeye bu 
husU1ta ıikAyet vaki olcfuğundan 
tetkikata baılanacaktır. 
Tekslmden Terlebe,ına giden 

yol derh•I yapılecak 
Takaimden Tarlabaşına sapan 

ve iİıgiliz ıefaretinin önüne ka
dar devam eden yolun tamir 
ve inıası dnn 48 bin liraya ihale 
edilmiıtir. · 

K6prtiye Ye Tünele inen otomo
biller bu yoldan geçtiği ve bu 
yol da çok bozuk olduğu cihetle 
belediye buranın derhal tamirine 
karar vermittir. 

Satllecak mezarhklerın 

llatesl yepıhh 

Belediye aahlması icap eden 
meiarlıklanıi liıteaini yapmııtır. 
Mezarlıklann haziran başına ka
dar satılmasına çabtılacaktır. 
Belediye timdiye kadar satılan 

mezarlıklarla bundan sonra sa
blacak olanlann paralarını ıak
layacak ve 932 bütçesinin tat
bikini mQt~akip ıiılide asri bir 
mezarlık yaptıracaktır. Bu me
zarlığın ıitlinin neresinde yapı
lıcaiı hakkında dün Belediye 
mezarlıklar mudiri SDleyman Bey 
ile bazı mltaha•ıalar tarafından 
tetkikat yapdanıtır. 

Bundan Baıka T opbanede 
Çubukçular mezarlığına 12SOO 
lira kıymet konulmuı Ye aabbğa 

çıkanlmııtır. 
Taksimde kerakol ve mektep 
blnaaı için eyrıl•c•k kısım 

Takıim emlik tirketi Taksim· 
deki araziden hükumete bir ka
rakol Ye bir mektep binası in
pıına elveriıJi iki arsa terketmek 
mecburiyetinde idi. Ahiren bu 
iki ananın ayrılması için a1'ka· 
darlar mutabık kalmıılardır. Ar
ulann yerleri bu tiinlerde tesbit 
olunacakhr. 

Doktorlar arasında 
Etıbba odası idare heyeti, ge

çen pertembe ıDnkli toplanma· 
aında, odaya aidat vermiyen 
doktorların Haysiyet divanına 
verilmelerini kararlaştırmıştı. Di
van, bOgftn toplanarak bu me· 
seleyi tetkik edecektir. 

Diğer taraftan idare heyeti de 
bu gftn mutat içtimaını aktede
cektir. 

Halk icin , 
Karlı yol 

Türkiye gümrfikleri iki gn ... 
dür yei bir nizam, yeni bir ka· 
kaideye göre i§leyen yeni bir 
makinedir. Bu yeni makinenın 
Türkiyenin içtimai hayatında ye• 
ni, yeni akisler vücude getirece
ği, mukakbr. Daha şimdiden 
yeni manzaralann hatlan, göl-
geler halinde beliriyor. Bir taraf
ta sadece memlekete yabancı 
mal ıokerak kazanan bir 1'ıamı 
itha!a tın tahdidindan biç mem
nuu değil; çatık alınla hadiseleri 
takip ediyor ve mınldanıyor: 

«- Bu ne biçim iştir, diyor. 
Ellerinde stok mal bulunan 

jthalltçılar kendilerinin gelecek 
zararlanna mukabil ıimdiden 
manialar hazırlamakla meıguL 
Bu mania şüphesiz ki piyasaya 
aı mal sevkeden bir cemiyette 
fiatın yükselmesinden istifade 
ederek temin edilir. 

Tahdit işi yerli sanayi hareket-
lerini de alakadar edeıı bir man
zara almaktadır. Bilhassa yerli aa 
nayi mensupları kendilerini piya• 
sada daha kuvvetli hissediyor--
lar. Yabancı rekabete kartı daha 
emin bir vaziyettedirler. Giim-
rüklerin tahdidi onlann inkipf
ları için en müsait fıraatbr. 

Yerli aan'at aabipleri yabana 
tüccar "fe yerli komisyoncular 
için ayrı, ayrı cepheler g&Steren 
tahdit iıininin balk gözile aldağı 
manzara hepsinden daha eliem
miyetlidir. (Halk) a göre tahdit 
işi fiatların bir miktar Yfikıel· 
mesi ihtimalidir. 

Bu ylikse1iı çok defa hakiki 
bir yükseliş olmaktan ziyade ha· 
ıı zümreler tarafından ihda1 ve 
ika edilmiş bir harekettir. Eğer 
iktıaadi faaliyetler konlrol edi
lemezıw, bir takım müess ıelerin 
tabdid tan istifade ederek 
tröstleo:ı;mesi mümkündür. 

Eğer müstehlik halk tabaka
ları bu vaziyet 6nünde tamamile 
teşkilatsız olarak çıkmak ister 
ve ıimdiye kad_.- olduğu ~bi 
istihlikin tanzimi ile meigul ol
mazsa te9kilita sahip olan prup· 
lar, arıularını her~eye rağmen 
kabul et ireceklerdir. Müstehlik· 
le.r fert halin.de kaldıkça hükü
metin kontrolii hatta (Narh) Iİ· 
yaseti istendiği kadar fayda ver
mez . 

Halbuki bu vaziyet karııaında 
halk kitlelerinin istihlak edecek
leri maddeleri daha ucuz, daha 
karlı bir şekilde temin etmeleri 
mümkfindilr. 

Bilhassa lstanbul iibi muta• 
tavassıtlann çokluğu yüzünden 
et fiatları artan Şf!birlerde bu· 
nun en iyi çareıi kooperatiflere 
ciddi bir şekilde alika g6ster-· 
mektedir. 

Önümüzdeki hadiselere, din• 
ya buhranının ıerpintilerine, sar
ııntılarJDa karşı hükumetin bula· 
cağı çare, bir haylı ıanıan iktısat 
siyasetine de esaslı bir bat ola• 
rak kabul ettiği kooperatif itle
rine can vermektir. 

Memlekette tedrisatı, neşriyata 
ve müesseselerile kooperatif rük· 
nü esasen mevcuttur. Binaen-
aleyh bu • müesseselerin halk 
kadrosu tarafından co!durulmasr 
canlandırılması, naıariyeden ha .. 
yata tatbikata, geçmesi 1izımdır. 

Her hareketin sonunda liUkü
metten yardım beklemek abes
tir. Ucuzluğu temin için ağız• 
larını açarak sade hükümetin 
kanuni t edbirlerini beklemek mo
dern cemiyetlerin barcı değildir. 
iktısadi hdyat, teşkilatın tetkilit
la karşılanmasıdır. 

Kooperatif, geııif Halk kitle
lerinin Türkiyeyi kurtanıı ve ik
tısadi cidalin de zafer bayrap 
olacaktır. Sad.ıi. &.. 
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içinden çıkacak olan 

bir aşk mektubu 
şüphesiz 

değildir ... 
-8-

Derhal zarfı açmak istedim; 
Dtr iitaP. 7iimr üstünde Cluran ki· 
lıt mıkuma elimi henüz uzat· 
aıtma ki miralay boğulu-r gibi 
Jıa7.kırdı: 

,:L".JN~ 1ap11oraun? Hayır .. Dur! 
ıYmu )Öplarmın keıilmiıti; 

- l>ildiat ~diniz amiral.. - de· en • zarfı burada (!eğil ancalC lı
liaaaina.,.a~a açmıya me:zunsu • an! 

ff a}'!etle yüzüne };aktım: 
- Jabn'dinavya mı 'dediniz? 
-!Tet .. 

• Ben Jılian"clinavya'ya .mı gi· 
.v.uuı? 
-...~le ya .. 
~iYau .. 
kristal bir suralilden t;ana bir 

WeJoi Vıtrmut C:loldurmu§tu; 'bir 
~C!1yuvarla'dım. Bit kadeh 
...... 41oıdurttum. ~ e onu aa bir 
~a11id- tnldeme inC:lirdild:en son 

:;-P.~ aıııa .. - aeaim. fslianai
.. ~~rmıesi •arili bir mana ifa 
w . .ımn .. 

;;_ Haklıamız .• 
- Ja&ncUnavyaya? Ala .. Ma-

8ibl-B Jılwı'dinavya'ya gitmemi 
~rlar .• Bat amiral emin olabi
ilr .. IYarm aaı;.Jİ, erlien'C:len yola 
~ca'frm.. Fal<at lıhndinav
IADm neresine gideceğim? Buraaı 
llalOmmu? 

ciltli bir kitap bir hokey: topu gi· 
bi Jİfenin dibine vurmuştu. 

Anlatılan vermutlar da tesir
lerini yapmıya baılamıt olacak· 
lardı .. Biraz yalpalı bir yürüyüsle 
haritanın batına geçti: ~ 

- lıte azizim .. • dedi • fu gör
'düğümüz yarımadanın ismi iskan 
dinavyadır. Deme1C ki sen hura· 
ya gideceksin .. Hangi hükumeti İ· 
şine uygun, hangi şehri keyfine 
göre bulursan orada oturursun .. 
Bu cihet beni enterese etmez .. 
Y alnrz, sana verdiğim zarfı aça· 
bilmek İçin Almanya hudutl~-;.ı;;. 
dan aynlmak ve bu yarım adanın 
bir kıyısına ulaşmıt olmak lazım· 
dır. Anladın mı? 

- Demek İskandinavya J;aştan 
baaı benim cevelangihım olacal<.. 

Dudaklarını büktü: 
- Kimbilir .. Belki öyle hdl<i 

değil .. Bu cihet elinizdeki zarftan 
J;e11i olacak.. Bu zarfın için'den 
çıkacak fey, herhalde bir aık 
mektubu olmıyacaktır. Zannmıa 
Jialıraa bu bir talimalname'dir. 
Açtığın zaman okur, ne emredili· 
yorıa tatbik edenin. 

Birer kadeh içmittik: 
- O halde .. Allaha 11marla(M( .. 

• dedim - Ben timdi gideyim, ya
rın sabah erkenden gelir, size ve· 
'da ederim .• 

- Y ooo .. • dedi • Sizi J;ıraj{a-
mam .. 

Macar 
Ce•lyetı 
Bız akşam bir müsa-

• mere verıyor .. 
Meşhur. Macar Musikişina11 

profesör M. Ungilvari'nin iki 
senedenberi istambulda bulun
duğu malum· 
dur. Muaıır 
musikinin kıy
metli bir ho
cası olan bu 
Macar muaiki-

şinası bu ak
şam saat do
kuzda, iıtam

bul Macar ce-
miyeti salonla
nnda verilecek 
müsamereyi 

Avni Bey 

idare edecektir. Bize gönderilen 
programda birkaç Türk ve bir 
kaç Tnrkiyeli vatandaş ismine 
tesadüf ettik. 

Tahmin ediyoruz ki bu müsa· 
merede, Türk gençliğinin Garp 
musikisine karıı olan istidadının 
güzel bir tezahürüne şahit ola
cağız. 

Büyük ümiUer veren genç va 
müsteit amatörlerden Ami be
yin bu münasebetle bir resmini 
dercediyoruz. 

Avni B. ziraat bankası me
murlarındandır. 

Beyoğlunda Alyon sokağında 
Macar yurdunda verilecek olan 
bu mU.amere serbeıtir. Herkes 
gelebilir. 

lComoClor btieblere vermut 
Cfotdurmakla meıauldü. Duvar• 
ela uıb bir timali '.A:TI'Upa harita· 
amı röaterereli; 

- Faliat .miralayım, tahmine- na yer göıterdi: 
derainiz ki ben iıtirahata mecliu- - Lutfen .. 

- '.>:zizim Mayerlih' .. - Cledi .. 
tıbndinavyayı bulsana bana .• 

Bil& ihtyar ıiAhl<ah.ayı J;aıtım: 
- Halı hali haaa ! Coğrafya· 
~ imtilian mı olacağız? 

UY.kuyu ço1' aevmelC neşeli bir 
a.ilam olnııyo. mini tleğildir .• Şa
ıet bd bir iddia ise, Kiel komodo
rp IMmu lıpat için göıterileceli nü
munelerin batında gelir. 

Hafif bit hiddetle karııık site
mim onuıı o kadu lllhafma git· 
tıı1ftl la, attıiı liahlialialar az kal
mı ~aJlalıya malolacaktr, kristal 
Yjrmut ~urahiıi, ben tutmamıf 
olaai.dım .. masadan yuvarlanıvere 
~ÇGnkil miralaY. kitap etaje· 
-~~>:umnile inClimıiı ve kalın 

rum. 
- Muhakkak .. Ama peli ala bi

lirsiniz ki harp gemilerinde n~be
te çıkan zabitler her zaman, uy-
kularını adamakıllı almı! bulun· 
mazlar .. 

Sonra, birdenbire ciddiletti: 
- Amiral Hansfon Mo.yerlih 

cenaplarmdan liitf en beni takip 
buyurmalarını reca ederim .. • de· 
di • 

Bir saniye ıonra bitişiK bir o• 
daya geçmiş bulunuyorduk. 

Burası komodorluk dairesinin 
bir odasından cok ziyade, Berlin 
operaıı Primadonnasının tiyatro· 
daki locaıma benziyordu. 

Gene gayet ciddi bir tavırla ba· 

Geni! ve yayı... .. ğl bir ka-
napeye kuruldum; ceketimin yan 
cebinden bir puro çıkardım. Fa· 
kat ,miralay, bir el itaretiyle bunu 
da menetti: 

- Olamaz .. 
Ve bir aynalı dolaptan çıkardı· 

ğı aiyah bir maakeyi sırtıma geçir 
di: 

- Yarım ıaat kadar, si:ıi, ko
nutmaktan menediyorum .• - de • 
di • Tavaiyemi bilaitiraz kabul et· 
melisiniz. 

Puromu elimden aldı ve gayet 
tabii bir tavırla yakıp dumanını 
burnuma üfledikten aonra bir elek 
trik düğmesine baıtı. 

(Bitmedi) 

Amerika dan 64 fıçı altın geldi ! 
Dün Amerikadan şehrimize getirildi 

Ziraat bankasınca Amer~adan alınan bu altınlar3mUy,on dolardır 
2IJ.aıt bınkaıı elinde mevcut 

eeaebl d&Tizlerinden Oç milyon 
clolarmı Amerikıya yollamış ve 
mukabilinde altın almışbr. Bu 

altınlar Amerikadan Şerburga 
kadar Yapurla, oradanda trenle 
d&n memleketimize getirilmiftir. 

64 •ıril içinde 383 çubuktan 
illvet olan bu altınlar Ameri· 
kama teıpit ettiği halis ayar· 
dadar. BuıDn vagonda zarphane 
ldmyaıeri tarafından alhnların 
vemi, ayarı ve ıipariı~ muvafık 
olup olmadıjı tetkik edilecek 
ınuvafık olduğu taktirde Ziraat 
Bankaıı tarafından tealim muac 
meleai yapılacakbr. Altınlar bi-
llbua banka tarafından Ankara - -

• · ,_ · ö d ·ı ek 1 64 fıçı altını 11eUre11 vagon dUn Sirkecide 
amumı meraeııne s n en ec • lan k b' ti' • b. k t · B d b . . n am ıyo vazıye nı ır a 
tır. litlin Unya uhran ıçınde daha ıslah edeccj'i pek tabiidir. GLORY A' da 
~andup bir IMlallcia _.. l Gelen altınlaruı kıymeti 3 553,839 [3 ş K H A z R E T L E R~l 
laketimiıe ithal edilen bu albn· dolardır. ' lmlcln 2 inci muvaffakiyet haftası. 

-Yann saat J ı de tenzilAth matine 

Atinada neler görclam? 

Bu işi herkesten en'el 
düşüneiı adam ••• 

Muhalefetler karşısında ısrar ettidl 
Altı sene de bitti .. 

-14-

Yunan baıvekili M. Venizelo- tan, fazla su masrafm'dan ~il 
aun mazhariyetlerinden biri mu· muılar. Az parayla ıu ihtıf!'"'. .. 
bitinin en kuvvetli şahsiyetlerini rını görmiye batlanu§lar. iıt'lı 
kendi etrafında toplıyabilmek, için eski tikciyetler yerine t 
onların fikirleri ve programları memnuniyP.l kaim ohuuf··· ~ 
ile kendi siyasetini telife imkan Türkiye ile Yunani~tan ~ ... !~ 
bulabilmiı olmasıdır. Mihalal~o· gariatan arasında tütün m~.-· 
puloıun da hariciye nazırı sıfa • ;ıün gerek ziı·aati, gerek ~~ -.ı 
tile Venizelos kabinesinde bulun- hşı noktasmd;:m bir teırıkı Jlldot' 
ması bu cümledendir. projesi bulunduğu m~~,ıı• 

M. Mihalakopulos daha ev • Bu projeyi; iptida M. IYl1;1, 
vel başvekildi. Hariciye nazırı O· kopulos dütünmüıtür. s':"..i14 
)arak kabinede kuvetli bir mev- de gene bu fikri Yunan ~' 
kii vardır. Uzun boylu, esmer be- nazırı aıfatifo kendisi taki~ .~ 
nizli, kavi bünyeli, harekatı fi • mektedir. Bu misal :le ~OIP'f 
kirlerinde tiddet ve ısrarını gös • ~ i M. Mihalakorıulos haricı1' tif. 
terecek derecede tiddetli bir a· 7ırlığmı y~lmz beynelmile}~ 
dam. si meaelelerın hududu daı ;t 

Atinaya muvasalatımızın ikin· hasretmiyor. Aynı zamandı et!' 
ci günü (Maraton) suyuna ka • nanistanın ikbaadi kabiliyetld,Iİ' 
dar yapılan gezintiden sonra Türk nin beynelmilel piyasalarda tıt' 1 

heyetine (Kisifya) ıayfiye mahal· fazla inkitaf çarelerini arat 
lindeki (Sesil) otelinde bir ziya· yor. . ı 
fet verdi. Bir aralı)( otelin bal • İlave edeyim ki bu nokta~~ 
konunda bize: zardan Yunan batvekili M· -~lf 

- Bu gördüğünüz au bendine zeloa da Yunanistanm ik~1' 
ben ba,ladım. İhtiyaç kat'iydi. lerini siyaıi meselelerindeıı ol.. 
Muhalefetlere karşı ısrar ettim. yen tefrik etmemektedir. ~ 
Nihayet altı senede bitti.,, için pek yakın bir sami!11i ~of it, 

Dedi. Hakikaten (Maraton) hasbıhal eanasında latıfec! ~'J' 
auyu, ona delalet eden, başlıyan sanla aari bir hükUmet re••1 

ve bitiren bir devlet adam! için tile: _ ,.,J 
karıısında büyük bir iftihar hisıi - Eski zamanlarda h~ 
duyulacak bir eserdir. Daha ge • reisleri yalnız memlelietin~ .... ~ 
çen ıeneye kadar Atina dünyanın ve harici emniyet ve adtlflljl 
susuzluğundan en çolC ıstırap çe- mefgul olurdu; biraz C:Ja Z 
ken ıehirlerinden biriydi. Eski· ve imar itlerini yaparlarsa ~'. 
den beri mevcut olan suyu ancak ferini f azlaıile ifa et.mi, ol~ ~ 
yüz bin nitfuılu bir teh-re liafi ge· rına .h~~ede~l~rdi. ~imd~~ 
Iebilecek derecedeydi. Ati na bü- bu gıbı ıtler kaf ı ge)mıyor• !';dt 
yüdükçe su ihtiyacı artt:. Niha • met reislerine tütün aatmalCr ':J 
yet son senelerde şehrin nüfusu day almak gibi vazifeler 1~.İ 
bir milyona yaklaşınca ausuzluk da lazım geliyor. İtin do_r,;, 
bir felaket halini almııtı. bakkal oldulC, bakkal!,, <le~::. 

Binaenaleyh au ihtiyacma mut· Uc:tUHd ~ 
laka bir çare bulmak lazımd• T-•- - D rülb d • T maiJl;ıi 
kikat yapıldı. (Maraton) Üenilen B ~ k e ayı e ~ 
yerde akan bir çayın mecrasını ugun a şam ISTAKIU'ı 9EJlllW 
kuvvetli bir bentle kapattp orada saat 21,30 da L1 

b:n'!ö~~: ~~y:~~u:rf ;!i'':d~.:k Mull~es H 1 ev ~~ ~ 
Atinaya sevketmek en muvafık F ·a llJI ,,,. 
bir tetbir olduğu anlatıldı. Fakat 

3 
acı d 

bu ameliyatı yapmak yerli serma· per e 
ye ile mümkün değildi. Mesele Y ~zan: 

1 ili 

lııııııı 
on milyon dolar sarf ına ihtiyaç S. Maugham 
gösteriyordu. Bunun için bir ec· Tercüme eden: 
nebi sermayesine müracaat etmi • A. Gazenfer 
ye karar verildi. 

Mösyö Mihalakopulos bu nok· Yakında: Yanar Dai ,dl' 
tayı izah derken: Her akıam lstanbul cib 

- Eğer bu iti en az kSrla ben hususi tramvay. ~ 
yaparım diyen adama vermi~ ol· 
aaydık belki de bugün hali. Att • .-M---E-BuLgUn E J( 
n~ susuz kalac:aktı. Bu İ§te aer • 
mayedara kl.r vermek cihetini as· 
la dütünmedim. Başka yerlerde sinemasında 
bu gibi itler yapmış ve .muvaffak d ·Ji 
olmuf sermaye ve tecrübe sahiple- Senenin en şen vo YI 

ri aradım. Yüzde on fazla kar Y A Ş A S 1 N tt4 
veremem, fakat mutlaka bavale ff A K f K }. 'J 
edeceğimiz itin muvaffakıyetle fildi 
neticeleceğinden emin olalım, de- Fransızca sözlü ve ıarkıb _.,~ 
dim. Hakikaten de bu suretle SAiNT - GRANiER PiE~ 
hareket ettim. lıte bu g(;rdüğünüz ETCHEP ARRE ve MEG I>' 
ıu bentleri bu suretle yapılmıttır.,, MONNiER tarafındall• 
diyordu. 

Bir muvaffakiyetti~ Maraton suyuna ait tesiıahn ~..-. 
inıuına bundan altı ıene evvel 
baılanmı§tır. Üç, dört ay evvel ~-· Dün akşamdanberi 
nihayet bulmuf, ıu taıfiye edilmit 
olduğu halde Atinaya gelzıtekle • 
dir. Artık Atinahlar bundlln son· 
ra tusuzluk sıkıntıtı ç.:kmiyecek· 
ler. Yalnız bu bet altt sene için· 
de epeyce sıkılmıtlar. Çünkii Ma· 

Elhamra 
sinemasında y 

MARY GLO~ 

raton bendiyle tasfiye ve ıu akıt- J E 
ma teıiıatına ıarfedilen on mil • 

ve ., 
A N M U R A T' lll 

sevimli ıaheıeri yon doları teıviye etmek için ki • 
ralar üzerinden yüzde yirmi nis • 
petinde bir para verilmiıtir. Bu 
yüzde yirmi niıpetindeki ıu pa
rHı pek çol( tikayetleri. aızdtıları 
mucip olmuş. Su ıelince auıuzluk-1 

Küçük Dakti~O 
filmini mtıthiı bir muvaff• 

tekrar iraeye başla1111ftıt· 



==~~!!!!!!ııııılm!!!~~!!!!!lıııi!!~~~!!'.,;;;l!!!!!!!!!!!:~e=~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!'! S -VAKiT 19 Teşrinsani1931-

HUSUSİ liste dün gümrüğe bildirildi .Çıplakları ve açları doyur-
ro .. t&nfı ı inci şayıfamızda] 

llaaaı diğer aya kalacakbr. 

Slparı, edllen, fakat 
aelmlyenler 

. 16 Teırinilani tarihine kadar 
11

Plrit edilipte limammıza henDz 

ltlmemif Ye beyannameleri '9e• 
rihniı bulunan mallar karama .. 
ille •hkimma tabi tutulacekhr. 

Son karar alakadar mahafilde 
k:,mleket lehine çok lüzumlu bir 
d' ar olarak telekki edilmekte-

ır. 

lhtlklr vok 
. Bir kııım tüccarların fıraattan 
lıtaf ade ederek qya fiyatlanna 

ıtm Yaptıkları, bilbaısa bunun 
daha ziyade manifatura eşyası 
ilıerinde yapıldığı görülmektedir. 

: •kat hDkiimet pahalılığa mey· 
•n •ermemek için lAzım gelen 

t~biri almı§ bulunmaktadır. ih
tikara katiyen meydan verilmi
'-tektir. 

Bilbaua manifatura eşyasmdan 
lllemleketimizde milyonlarca li

ttlılc ve uzun müddet için ihti
)\C. kifi ıtok mal vardır. Bun-

dlQ baıka yerli mallanmızda 
littiJcçe artmaktadır. 

Hususf llste 
l>nn iıtanbul rüıumat müdür· 

laitbıe gelen Ye istanbula ithal 

eclUecek efYa miktarmı gösteren 

~I liste yalnız teırioisani ve 

lcaııunuenel aylanna aittir. Mü· 
t,llcip aylann listeleri ayrıca 
tebliğ edilecektir. Dün gelen 
"'1.uıi liste de 8 inci sayfamızda-
dır. 

l' ahdit kararı münasebetile 

dGıı İstanbul sanayi birliğinde 
'-~rikatörler ve sanayiciler bir 

~lanb yapmışlardır. T abd it 
aruıtn Staydalan görülmüş ve 

lltticede memleket aanayı Ye 

~adiyabnın Ye binnetice milli 

'er.etin himayesini temin ede

tek oİan bu karardan dolayı 
'-Prikatar ve sanayiciler minnet 

~e tllkranlarını Gazi Hazretleri 

~ bapekil lımet Paşaya ve 

tkiller heyeti azalarına telgraf

ı_ llrz etmişlerdir. 
.. •zmı Nuri bey deyor ki: 

l oplanmada sanayi birliği u

~t kAtibi Nazmi Nuri bey de
~ ki: 

• .. Diinyanın gittikce sıkııan 
~~~di hareketleri karşısında is

~ ve mülki temamiyetine 

~le olan her millet zaruri ted· 

•tler almak mecburiyetinde kal-

'· Evvelce İngiliz lirasının 
~ek tereffuu kıarşısında hükii

b~iıiıı vazettiği faydalı kaideleri 

'tQ ır Çok milletler de kabul etmek 

İae'tburiyetinde kaldılar. Bugün 

h d.Jıa mnhim bir karann milli 

e~ecaııuıı yaııyoruz. 
~'1 lltllnen ve bilgi ile yürüyen 

tıı lrtmetimizin milli se"etini ko

ı_ hn bu bnynk kararını alkış
.:0~ Hangi millet, topraklan

llradlireıı mal ile çıkan mal ara

laa • tc•ıznn temin etmezse o 
'lllleJct ~ paruı giinden güne 

top •ya ve birgün mal parası 
..._;lldarından uzaklaşmış bulun

t, a, bu suretle elim zaruretle· 

111t,':8hlcCtnı olacakhr. BlSyle teh

.. ~ •kıbetin vukuundan evnl 

iila tetbirler ittihazı dmendiş 
tQ bl171lk vasfıdır. 

Teşrinisani ve kanunuevvel aylan 
içinde ne kadar mal girecek? 

Resmt gazetede çıkan listeyi neşrediyoruz 
Tahdit karan mucibince memleke

timize ithali tesbit edilen eşyanın it. 
halinin daha fazlası İstanbul gümrü
ğüne ,·erilmiş ve geri kalan kısmı da 
diğer gümrükler arasında taksim edil 
miştir. :Memleketimize te.~rinisani ve 
kanunuevvel ayları içinde ithal edi
lecek eşyantn miktarını gösteren ,.e 
resmt gazetede çıkan cetvelde yalnrz 
İstanbul gümrüğü Ue diğer gümrük
ler arasmda taksim edilen e~yadan 
lstanbula verilmiş olan kısmını yazı 
yoruz: 

(İlk adet tarife numarası, iıldnci 
rakam ,.eşyanın teşrinisanide, 3 üncü 
rakam kanunuevelde ithal edilecek 
miktarını 'göstermektedir.) 

Sanadiye müstamel yağ 31- l:'lOO 
- 7626, A - Tutkal 66 - 4330 -
6266, n - Kimyevi gübre 71 - 50755 
- 118555, Kirli yün n keçi kılı 97-
0000 - 2200, Yün mensucat 106 -
6000 - 16000, A - Aris pamuk yün 
mensucat 107 - 0000 - 630, B - Aris 
pamuk yün mensucat 2000 - 5000, 
Il - Pirinç 85000 - 164000, Limon ~7S 
- 49000 - 232500, Kakao ıss - 92500 
- 135000, C - ~ker 203 - 612500 -
1337000, Glikoz 205 - 10000 - :-19000, 
Kahve 208 - 48000 - 175000, B -
Çay 213 - 12170 - 27370, Kırmızı bi
ıber 227 - 1910 - 10000, Beziryağı 
2:30 - 8000 - 13800, A • 1 :Mobilya, 
sepet ve eşyayı saire iptidat mevaddı 
266 - 800 - 525, B - Ağaç kıyımı 
290 - 3675 - 2250, Ağaçtan doku
macı alıitı 29:> - 600 - 1110, Ağaçtan 
al3.tı fenniye 298 - 4?80 - 800, A -
Mantar ve mamultLtr 240 - 1200, B 
mantar ve mamulatı 120 - 3100, C -
Mantar ve mamulatı 1800 - 680, n 
- Kağıt 324 - 127000 - 197:>00, c -
Kağıt 66000 - •••• 'D - Kağıt 7000 
- 69000, A - Matbaa kağıdı 328 -
178600 - 192000, B - Yazı kaiıdı 
9900o -...20QQW, Mücelllt lt"lli ı 337-
4;)00 _ 2450, B - Mukana 341 -

57000 _ 136000, A - Ticaret def ter-
leri 359 - 1130 - 2.'100, A - Pamuk ip 
Hg·. 366 _ 2600 _ 68000, B - Pamuk 

ı k"l' !P.liği 3 00 - 81800, C - Pamu ıp ı-
ği 2726 - 99, A - Pamuk ipliği 367 
- 6163 - 8727, B - Pamuk ipliği 
5060 - 1427, c - Pamuk ipliği lr.81 
- 2899. A -Pamuk ipliği 370 - 1922 
- 5000, B - Pamuk ipliği 3394 -
11000, C - Pamuk ipliği 30~ - 6000, 
Boyalı pamuk ipliği 369 - 5080 -
6000, Pamuk ağ ipliği 372 - 640 -
1000. Kaskan ipliği 373 - 5000 -
19000, Döküntüler 274 - 8477 - 7000, 
B - Amerikan, kaput bezleri, dimi, 
pike 377 - 100000 - 137500, C - A· 
merikan, kaput bezleri, dimi, pike 
16000 - 25000, n - Pamuk mensucat 
381 - 1800 - 6000. C - Pamuk men· 
eucat 70000 - 160000, B - Pamuk 
mensucat -60000 - 287300, A - Pa
muktan örme 395 - 1200 - 1850, A -
Pamuk mendil 400 - 900 - 1500, 
Pamuk kuşak 401 - 500 - 800, A -1 
iplik 412 - 1000 - 2000, B • 2 iplik 
• • • • - 1000, iplik 413 - 967 -
1869, A - Sicim, ip, halat 414 - 6000 
- 10000, B - Sicim, ip, halat 11000 -
40000, A - Sargıhk kaba bez 417 -
20000 - 20000, B - Çuval 98000 -
151000, A - 1 Otomobil ve saire teker
lek ]ftstiklerj 445 - 1400 - 8000, A -
Ayakkabı kauçuk 447 - 20000 - 12000 
Kauçuk don, gömlek ve saire 448 -
660 - 1460, Tarif enin başka yerlerin 
de gösterilmiyen kauçuk nıamulAtı 
449 - 810 - 2132, Kaba muşamba ve 
katranlı bez 4:>0 - • • • • - 3000, 
Çadır ve eşya örtmek için muşalt!ba 
451 - 1350 - 1500, A - Yere serme
ye mahsus muşamba mantarlı ve 
renkli 452 - 1000 - 2.=)()(), B - Yere 
sermeye mahsus muşamba mantarlı 

,.e renkli 1000 - • • • ., C - Yere 
sermeye mahsus muşamba mantarlı 

ve renkli 960 - 3000, Duvar ve sofra 
muşambası 453 - 10 O - 1500, Çi
mento 469 - 100000 - 137000, Su ki
reci 470 - 4000 - 1475, Alçr ve kireç 
472 - 14000 - 24000, Çini n porselen 
den banyo 48:1 - 3370 - 8154, A -
Çini ve porselenden gayrı mevattan 
mamul elektrik atrıtı 488 - 2057 
4913, A • 1 Sade şişe 494 - 28S67 -
42700, Tuğla, kiremit 496 - 3761 -
14177 A • 1 Pencere c 49'l -

21!">40 - 9:>91, A - 2 Pencere camlan 
l:l3844, - 148726, A • 3 Pencere cam
ları 1900 - 792, H - Buzlu renkli 
259:> - ı:>:>9, Lamba şişesi 502 -1~900 
- 29000, A - Lamba şi~si r,03 -
240 - 3SO:l, Müteşehhip lambalar 505 
- 898 - 2920, A - Her ne,·i demir 
adi 520 - 164:>7:>1 - l!i972.30, Demir 
saç ve le\.·hal3f 523 - 131:;9;; - 3-lS:.>1. 
A • 1 Demir saç \'e levhalar 5:1:.!173 -
320158, A • 2 Demir saç Ye le,•lıalar 
7423 - 4623, Vesaiti nakliye dingili 
yaylan 530 - 42277 - 2165 t. A -
Demirden kaba mamulat 5..'l1 - 14147 
- 277900, C - Nal çivisi a:l2 -
31517 - 25000, B - Per~in ~ivisi :>000 
- 12984, Demir vida, civata 53.'l -
70997 - 317000, Kalorifer Ustü\'anele 
ri 534 - 28864 - 12239, A - Petrol, 
elektrik, ha\'Rg3Zi sobaları 5.'l:l - 922 
- 1287, Demir ka~a 536 - 13830 -
9302, A - Her nevi desten~ :>38 -
4030 - 2509, B - 1 Her nevi d~tere 
424 - 540, Il • 2 Her nevi daı;tere 
5482 - 3941, C - ller nevi destere 
23218 - 59600, B - Her nevi destere 
2297 - 1940, H - Burgu, cetvel ve 
saire, 2091 - 2115, V • 1 Burgu, cet. 
vel ve saire 790 - 737, V - 2 Burgu 
cetvel ve saire 1663 - 3768, A - Çi
lingir mamuıa.tı sade 541 - 23:).19 -
23960, B - Çilingir mamulab sade 
3072 - 5482, Kundura nalçaları 543 
_ 1()60.t - 10810, B - Makina iğn.ele
!'İ 445 - 1000 - 2237, B - Demir 
kalem uçlan 546 - 795 - 688, A -
Demir vidon ve fıçı adi 5.11 - 15000 
_ 30000, B - Boyalı galvanizli 100000 
_ 160000, Bakır sivi ve ,·ida 362 -
464 - 1000, Bakır mutfak ve sofra 
takım1an 56.1 - 858 - 800, D Lama 
tahta çubuk boru çinko 574: - 26000 
- 70000, B - Kül~e ~ubuk tahta ka
lay 577 - 10200 - 26000, Her nni 
.ziraat makineleri 664. - 2:1230 - l:lOOO 
A - Değirmen makineleri 666 - 2010 
- 14000, n - Değirmen makineleri 
12000 - 10000, C - Değirmen makine 
ler& 2000 - 60()0, D - Değirmen maki
neleri 6000 - 130000, H - Değirmen 
makineleri 6000 - 4;)()00, V - Değir
men makineleri 30000 - 65000, A -
Binek otomobilleri 667 - 7000 - 5300 
B • 2 Binek otomobilleri 3000 - 3000, 
D - Karoser •• • • - 240, it · 2 Şa· 
si aksamı 1000 - 1500, Otobüs şasisi 
668 _ • • • • - 165, A - Kamyon 
663 200 - • • • • , C - Şasi 10000 -
14000, B - Tasfiye edilmiş mayi mah 
rukat 635 - 4:>9936 - 516397, C -
Tasfiye edilmiş ırıa.yi mahrukat 896652 
- 1218178, B - Ta.<;fiye edilmiş mayi 
mahrukat 621631 - 1040934, il - Tas 
fiye edilmiş mayi mahrukat 103634-
337187, Ağır maden yağlan 423 -
3013, Türk kırmızısı yağı 697 - 3733 
- 26000, Parafin, Vazelin 698 - 3597 
- 75000, V - Toprak boya yıkanmış, 
toz 700 - 8000 - 10000, A - Tutya 
kükürdü 702 - 4000 - 5262, n - Us 
tübeç 20000 - 10934, B - Mavi ça
ma§Ir boyaSt 8000 - 6000, H - Ma· 
vı çamaşır boyası 4000 - 7110, B -
Yazı mürekkebi 307 - 3071 - 1134, 
v - Kurşun kalemi 1000 - 1800, A-
3 Madeni boyalar 704 - 800 - ••• , 
V - 3 Yail bıoyalar 500 - 904, C -
VemikU boyalar 500 - 399, Camcı ma 
cunu 705 - • • • - 8000, Uzvi sun'l 
boyalar 706 - 4000 - 8000, B • 2 Alf
zarln ler macun 154 - 304, C - Sun'i 
çivitler 352 - 1455. 

Bunlardan gayri esas listede olan 
bilftmum diğer ithalat da yalıuz Js. 
tanbul gUmrUğli ,·3Sltasile yapılacak-

tır:_.-----------

Rady ü m l U 

Koktey 
Amerikada içki yaaağuun 

sebep olduğu bir ketif 
Amerikada içki yasağı oldugu 

malmQmdur. Pek tabii en kuv· 
•etli içki olan Koktey de yasak
br. Fakat, Amerikanın Detroit 
ıehrinde radyüm enistitns mn
dOrll doktor Galle yeni Koktey 
yapmak usulü bulmuştur. 

Bu kokteyde alkoll yerine 

mak istiyen adam 
Şair Ruhsati 

Bütün Ömründe aç yaşadı 
(Sivas) ta yaşıyan saz şairleri a · 

ı·aıınnda imtihan gibi bir müsabaka 
yapıldığını gazetelerde okudum. Sh·aı.:, 

saz Yt>ya halk şairleri j~in tertip edi
len bu müsabaka münasebetile hatı · 
rıma ge o muhitte yaşıyan (Ruh~ati) 
namında canlı bir saz şairi gddi. nu 
ıat, sağ olsaydı ve bugün yapılan bu 
müsabakaya i~tirak etmi~ ol~aydı her 
halde birinci derecede bir nte\"ki ala
cağına şüphe etmiyorum. 

Ne ~are ki, hu toprak altında ~im
diye kadar kemikleri bile çüı·ümü ;:
olan bu şairimizin yalnız eseri ortada 
kalmı~ bulunuyor. 

1'atlı tatlı okuduğum bu eserlerin· 
den bir iki tanesini işte yazıyorum. 
Birincisi biraz tarizkardır. Bu ta':'iz 
de sırf o devrin kendisine yapmış ol· 
duğu acı tesirlerden ileri gelmiştir. 

Ba:kınız şair nasıl tazallümü hal-
lediyor. 

Bir vakte erdi ki bizim günümü:: 
Yiğit belli değU mert belli değil 
Her kes yarasına derman arıyor 
Deva belli değil, dert belli tleğil. ,, 

" ,, 
Farkeyledik ahır vaktin ycttiğin 
Merhamet çekilip göğe gittiğin 
Gücü yeten soyar gücü yettiğin 
Papak btlli değil kürt belli değil. 

" ,, " 
Adalet kalmadı hep zulüm doldu 
Geçti ıu baharın günleri soldu 
Dünyanın gldi§i acaip ()ldu 
Koyun belli değU kurt belli d( ğU. 

" " ,, 
Başım auık değil kederden yastan 
Ah ediyorken duman çıı-ıyor festen 
Haraba yüz tuttu bizim gülisten. 
Yayla belli değU yurt belli değil. 

" ,, " 
Çark bozulmuş dünya ıslalı ol11m· 

yor 
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor. 
(Ruhsatf) dede dediğini bilmiyor. 
Yan belli değU, hat belli değil. 

Bu deyiş şairin 300 - 31:1 seneleri 
arasında söylemiş olduğu şiirlerden

dir. lstipdadm tahakküm ve tecehbü
rüne, ağaların ta.gallübüne, vurguncu
lann azgmlrğına karşr şahin duydu
ğu elim teessür bu parçada bariz su
rette görülmektedir. 

Sivasa ta.bi (Kangal) kazasının 
(Diktnş) köyünde doğan ve kendi ken 
dine yetişen ve bütün şüriyet ve şn
lriyetini zamanın acı sahlf elerinden 
ve muhitinden alan (Ruhsati) nin :ı
sıl ismi (Mustafa) dır. Şiirde (Ruh
sa ti) mah1esini telahhus etmiştir. 

Kendi ifadesine :tıazaran 19 ya:. ın· 
dayken (Deyiş) e başlamıştır. Bi
dayette biraz pürUdü ve edasız olan 
şürlerini gitgide ilerletmiş ve güzel
leştirmittir. 300 - 315seneler: ara· 
smda tekAmül eden Ruhsa.ti müessir 
şiirler yazmıya başlamış ve hatta he-
yecanmı, arzularını günde hazan 10-
15 şllr yazacak dereceye vardırmış 
bulunuyordu. 

Yazdıfı şiirlerin mecmuunun bir 

Verin aşkın badcsini yutayım 
/Ju l:avl iizrc duramazsam geri at .. ,, ,, 
Çok verirsin binamaza, lıairıc 
Saldın beni züğiirtlüğün payint 
Köpriiler yaplırayım(Tecer )suyuna 
Klıryir bina kuramazsam geri al. 

" ,, ,, 
Jlit söz ver yarab, göreyim şinzdt 
l'oksulluğun elinden ciğerim 1jandı 
Urua11a gömlek yetime (Hirıdi) (*). 
Rızan için saramazsam geri al. ,. 

" " 
Ne mümkün yarap yolundan sapam 
Ruhsatın tcrkedenı dünyaya tnpam 
Senin nzan için bir oda yapanı 
iki minder seremezsem geri al. 
(*) kadınlcmn bet§ örtüsüne derler, 

malıalli ıstılalılardandır. 

Yoksulluğuna Allahtan medet isti· 
yen (Ruhsati) bir yardım görürse 
meğer köprüler yaptırmak, Hacce git 
mek, çıplakları, yetimleri giydirmek 
Ye en nihayet köyünde bir misafir O· 

dası yaptırmak gibi aU ve insani e
meller taşıyan alicenap hilkatte n 
tıynette l>ir me\"Cudiyetmiş. 

Böyle yar,rma da hacet kalmamış, 

(Ruhsati) köyüniin batı tarafında 
ikurduğu bir yuvanın önüne pınar :l· 
carnk susuzlara ~u Yermiş, eline ge
Çirdiği bir lokma ekmeği bile in·aın 
etmek suretile gene o büyük emelini 
daT bir sahada olsun tatbike muvaf. 
fak olmuştur. 

lşte bu insani hasletleri sebebile
d ir ki bu adamcağızı bütün o civar 
halln peJ; ziyade sevmiş, ve muhitinde 
kendine büyük bir hörmet uyandır

mrştrr. Hııtta bu hörmet ve muhr.b
bet tesiriledir ki clfın lanli hayatta bu
lunan (Abdüssamet) amındaki oğhıv 
ınu halk; babasına karsı besleiliği mu
habbete ve hörmete l>ir nişane olarak 
(Ruhsati) namilc tanımakta n bu 
isimle anmaktadır. 

317 sene~i ramazanının ilk haf ta. 
sında ufak ibir hastalıktan sonra göz. 
)erini kapıyan büyük ve ılık sözlü fL· 
şık, şimdi Kangalın Dildaş köyüniin 
cenubundaki büyük mezarlığında ebe
di sükfınctlc yatmaktadır. 

Mezarlık cirnnndan geçen bütün 
halk ve yolcular bu mezara büyük biı: 
hörmctlc fatihalar okumaktadır. Ya
zık ki mezar taşının üzerinde bir ki· 
tabe b'ile yok.. Yalnız diğer taşlaT

dan farkı, biraz daha yüksek olma
. ile anlaşılan bu sevimli aşıh."ln yanın
da (Minhaci) ismindeki oğlunun me· 
zarı da vardır. 

Yalnız temenni edelim ki, Sıvas 
gençliği bu kıymetli şairin asarını 
toplamak Ye yok olmaktan kurtar
mak ,·azif esini ele yerine getirsin. 

M anast1rh Muhtar 

Ağrı dağı 
, Şakileri 

ilivan teşkil edecek kadar ehemmiyet- Adanada 192 kişinin 
U bir yek41l teşkil ettiğini haber al- • 
dım. Bunların içinde hazin olanlar muhakemesi 
olduğu gibi Aşıkane yazılmış olanları yapılacaktır 

da mevcuttur. S p t nm Adanadan aldığı 
Fakat ne çare ki bu mevcudiyet • on os 8 _ _ w e-

yokluk içinde doğduğu gibi gene yok- bır telgrafa gore, Agrıdagı Ş 
Juk içinde yaşamı§ ve öylece göçüp kavetinin elebaşılanndan olup 
gitmiştir. Bu yokluklar ve mahrumi- son harekat ' esnasında yakala• 
yetler (Ruhsatl) ye yana yakıla şiir- narak tahkikatları ikmal olunan 
ler yazdırtmıştır. {192) kişinin bugünlerde muha· 

Bu feryadını gösteren bir siidni de k I • 1 kt • eme erı yapı aca ır. 

yazıyorum: Bunlardan (91) kişinin evrakı 
Ya UdlıL göriinmezden bir del.ilet Adana istintak dairesine gelmiş-
Zekdtım veremezsem geri al tir. Bunların ilk tahkikatları Van 
Beldlinaen dört öküz ver ya Hüda ve Erciş'te yapılmıştır. Bunlara 
KOfup çifte süremezıem geri al. yer hazırlamak için buradaki ,, 

" " mevkuflardan bir kısmı civar vi-Yohulluğu ezberledim ne deyim 

radyllm kullanılmaktadır. " Ra
dilym Heighball,, iımi konulmuş 
olan bu içki, meyva usarelerini 
radyllm Gn neırettiği ·• radio ,. 
maddesinden geçirmek suretile 
7apılmaktadır. 

liyetler tevkifhanelerine gönde-
rileceklerdir. Maznunlar adedinin 
fazlalığı ve davanın ehemmiye
tine binaen muhakemenin ayrı 

bir binada ve müsait bir salonda 
7apılmaaı muhtemeldir. 
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A Hicaz' da öldürülen Danimarkalı müftü.. A 

Sarye'yl, Trablaz, Irak ve Blca· 
zı ayaklandırmak lstlyen adam -9- Morla L6blan danı "'; 

Onu ben bir gece, sabaha karşı Gardenbar'da 
gülmiiştüm... Söylediği sözler .. 

görmüştüm ve 

Kontes Metanetini toplamak islt"' 
yordu, gözlerini sılerek doğruldtı·· 

Müslümanların kibesinde esrarengiz bir cinayet •• 
Acaba katil kim? ingilizlerden de, Fransızlardan da, 
Danimarka ve Italyanlardan da ~üplıeleniyorlar •• 

Hafiz All Ahmltt Ef. namıdlfter 
Knud Holomboe 

Zira, dahili mücadelelerle ,.e kabile 
hırslarile daimi harp halinde bulunan 
bedevilerin, hu nıavi gölHi yaJ,ancı~ ı 
b!r casus olıraı; teliıkki etmiş olmala
n tabiidir. 

Esasen hu snnnncu ihtimal, bizıat 
Holmboe'nin babasına yazdı~ı bir 
nıektupla dıt kU\"\'ct bulmab.tadır. lln 
mektubunda Homboe bahasına, Hi
cazda, olduL<:a t<'hlilieli bir seyahate 
çıkacağını hihliriyor, Ye diyordu ki: 

- Silfıh~·: olarak kabilelerin nmsı
rıo seyahatim iıifoııii nirırt ıwltibi ol
duğuma daır bir ddil olanilfr. 

Maamafi, Holmbo:! uğrıyncağı akı· 
beti de hissı?tmi; olacak ki, biitiin eser 
)erini, seyah.lt notlarmı \'e yazılarmı 
babasına gi)udermis, mr.1-tulJunu da 
~n satırlarla bitirmiı; ti: 

- Bir Mih'iınur ı sıfalile ltİ<' bir 
9f'yden, lıatlti ölümden bi/..: kt•l'l.nıa· 

Hafız Knud Holmboe: Evet, yanlı . maklığım l~.::.ı.ı, fakat ııc yaua!Jmı ki 
okumadmız, KNUD HOLMBOE,, , bu fıan yerleri Avrupalı krılmı5 oları ru
adam Danimarkah oir muharrir ve ga J111mda bu .m iİ~c ,.~,,.. 

zeteeidir. * * * 
Bu ımuharrir. lslam dinine fevkala Knud Holnıbu~'nin ülümiinclcn iki 

de merak edere!' Arabistan, Mısır, Sıı- gün e\ \'el "Nieuve Rottcrdumi1ıchc 
riye, Trablus , .e oütün l\lüsfüman c ·ourant,, is;ın!' gazete, onun hakl,ın· 
memleketlerini gezmiş, lstanbula da, ela şu makıı:~ıi yazıyordu. 
bundan iki sene evvel gelmişti. 1Jatt:1, 
9 zaman kendisile Beyoğlunda tanı- ''Cilzadı nn' · ~rldı•s ılcirıı içirı !fapılrm 
şan muharrilerinıizden birisine 1 !iiın p10Qt?gandcılrı. fol.- TJa/uılıyc: ma1 ol-

n.11ktadır. Kıı'!':!•nıı=a ye!c rı lw.fJt • ı ·lf'rı· 
olduğunu ve kendi~inc Ali Ahmet is. 

göre bıı propaganda teşkıli:tırıı i:la
mini kovduğunu ı;.öylemi~, Kurandan 

J re eden Danimarkalı bir gazcıfrci o-
bazı parçalar da okumuşsa da, muhar tup isltim dinini kabul etnı.!. olrın 
ririmiz, sabaha karşı Gardenbarda ta 

J:nud Holm'Na'ı/ 1 1•• 
nıştağı bu Da11imarkah meslektaşın 
latife ettiğine hükmeder~k meS('l"); nu gazeteci, Arabfstanda komı~u-
ciddiyetle telUkki etmemi5ti. lan bütü11 lclıçeleri öğrennıi§iir. Pran 

Halbuki Knnd Holmboe hi~ te JiHi-ı sızlar kendisini telılikcli bir aclum da 
fe etmiyor n buradan KfLbeyi ziyan·· rak telaki ettikleri için Suriye hutlul· 
te gidiyordu. u:abeyi ziyaretten sonra [arından dışarı çıkarnuşlar·dır. JJıı.."lrt 
Holmboe Araplar gibi sakal da koyu- mukabil Jngilizler, onun luzr<'kcitmı 

vermişti. teshil eder gibi görünnıcktedfrlcr. l1ıı 
Yalnız kendisi mavi gözlü ve sarı adamın nasıl yaşadlğırıı öğ!'cnmck 

saçlı olduğu için sakalını siyaha bo- hayli meraklı bir şeydir. Para1J? ner
yuyordu. den buluyor ve kimin hesabına çalışı-
Hafız Ali Ahmet, memleketine git- yor'! 

Ben kendisini Gardenbar• 
da gördUm 

boe, mcşlıur Lavrens'in adamıdır. Jla 
lüm olduğu üzere Lavrens ralıat ~·alı

şabilmek için ara sıra kendisinitı öl
düğüne dair şayialar çıkaran bir a

damdır ..•• 
Sakın bizim Hafız Ali Ahmet te us

tasının hareketine tevfikan ölüm ha
berini mah u c;•k:ır,..:~olm>ısın-1 Çün 
kü, I\nud Holmboe'nin ölümiir.e dair 
henüz resmi bir haber yoktur. Hu se
bepten bir çok kim~cler tereddüt i~in
d~clirler. Bazıları da, Holmboe'nın, bu 
haberi, bir müddet sonra çıkaracağı 

romam için orijinal bir reklam olarak 
telıikki etmektedirler. 

Her ne olursa olsun, bugün, Holm
boe'nin ölüm haberi, dünya matbuatı
nı şiddetle alikadar eden bir esrar 
halinde bulunmaktadır, \'e iki l\tüslü
man memleketinin birleştiriJmek :ste· 
nildiği bir sırada şayaru dikkattir. tiği zamanlar Araplar gibi giyinirdi Bir çok kimselere nazaran, Holnı-

ve evini tamam..-n şark usulü döşemiş..!============================== 
ti. Arkadaşları onun bu hareketini Akd . fil ı d 1 ·ı· amirallı 
züppelik telilkb.i etmelerine rağmen o, enız O an a ngı iZ • 
bunu, tamanıHe inanmış bir Müslü- gı" Dl ugr" aşhrmıya başladı'. 
man gibi yapardı. Knud Jlolmboe, si· 
yasi makale!er yazar ve çok mühim 
bir mevkii olduğu i~in bütiin gazeteler 
onu ıpaylaşanıazlardı. JJunun için bun 
dan bir hafta evnl, bir ajans, Hafız 
Knud Holmboa'nin Hicazda lbnissuu
dun adamları tarafından katledildiği
ni haber verince. bütün Danimarka a
yaklandı. G:ı?tteler, onun ölümü hak
kında mali'lmat almak Te tahkikat ya
pılması için Hariciye Nezaretine mü
racaat ettilt•r. Danimarka Hariciye 
Nazırı da, ln~ilterc ve Fransa Hari
ciye Nezaretlt>rl.,~ müracaat ederek 
tahkikat yapılmasını iltimas ettiler. 
l"nkat tahl.ika~ bir netice \'ermedi ,.(? 
Holmboe'nin ölüınH esrP.rh bir muam· 
ma halinde kaldı. 

Holmboe -:O.tüs?üman aleminde bil· 
yük bir rol oynamak, tam manasile 
bir Lavren~ olmal< istiyordu. Hatta, 
son günlerdek; faaliyeti, lıirer müs
temleke ha1i'lde bulunan Suriye, Trab 
lus, Hicaz ve diğer MUsliiman memle
ketlerini cihadı mukaddes ilan etmek 
suretile kıyal'm sevketmiye matuftu. 

nu sebeptt> 1 onun ölümünii bazılan 
l\1ussolininin adamlarına, bazıları 
Fransızlara. bir kısmı da lr.gHizlere 
atfediyorlar. F'Hhakika, Holmboe Tra 
blus, Suriye vf! Hicazın, Italya, 
Fransa ve lngiltcrl'nin esareti altmda 
inlediğine. 11u memleketlerin istismar 
edildiklerine dair makaleler ne~rct· 

miştl. 
Btittin bu ihtimallerle beraber llol

mboenin V ~:1 .ı "J: hede' iler taragından 
kaUedilmi~ olmak ihtimali de vardır. 

Akdenlzdekl lnglllz dlretnotlar1ndan bazdan 

Mal tadaki lngiliz üuübahri • tirmittir. Atlantik filolarında bir 
sinde, Akdeniz filoları mürette· buçuk ay evvel cereya.n eden İs· 
batı arasında büyük bir memnuni· yankar hadiaelel'le bu levkifat a· 
yetaizlik hüküm sürüyor. Hatta, raamda bazı münasebetler aramak 
Atina gazetelerinin verdikleri ha· ve bulmak ne imkansızdır, ne de 
berlere bakılırsa, "malum olmı • yanlıt·· Acaba bu mevzi! geçimsiz 
yan veya esbabı henüz taayyün likler, lngiliz donanınasmdaki as· 
etmemit bulunan bir lüzum üze· keri disiplinin, gün geçtikçe bir 
rine, lnıiliz amirallıiı birçok bah- pnrça daha azaldığmı ispat ebnİ· 
riyelileri Malta kaleıinde hap,-a- yor mu 1 

Artık susmuşlardı. Birbirlerinde:ı 

şüpheleniyorlardı. Ayn ayrı t':lbiatlar 
da bulundukları için birihirlerinden 
nefret bile ediyorlardı. Birisi sadece 
keyfini yapmak için tehlikeli i~lere µ;i
rişiyor, öteki ise aym tehlikeli işleri 

menfaati için yapıyordu. 
Jerarla Raratof arasındald hu or

taklık, harpte başlamı:;.tı. l\lcnfaat me 
selelerinde hiç hir şeyden lrnçınmıyan l 
banger lvan Barntof, Ru"' ihtfüıli o· 
Junca kaçmıya mecbur olmuş, Kara- , 
deniz. sahillerine inerek bir üıkım şü:ı 
heli işlere girişmiş hir maceıaperc::;t. 
ti. Gönüllü bir Fransız askeri olan .fo 
rarla orada tanışmışlardı. lnsanla -
rı pek iyi tanıyan Baratof, Jerarın 

pek nadir bulunur meziyet?ere ~ııhi:> 
olduğunu görmüş, onu kendisine b:ıi{
lamasını da bilmişti. Jeraı-, cesur ,.e 
aynı zamanda tedbirli bir gı.-nçti. 

Mütareke olup ta terhis edilince, Je 
rar gelip Baratof'u Polonyada bul
muştu. Baratof onu evela bir sürü ka
çakçılık işlerinde kullanm~~tı . .Jerar, 
Bolşevik askerleri ve polisleri ile mü
nasebatta bulunduğu için bu işleri ko 
layca beceriyordu. Bundan sonra, Je
rar, hususi şahısların işlerini de !ıal
letmişti. Baratof ona, bir çok adam. 
lan vasıtasile, sahte pasaportlar te
min ediyordu. Müşterileri de o bulu
yordu. Bir kelime ile Baratof işin a
centeliğini yapıyordu. Jerar da hudut 
haricine kaçmak istiyenleri ka~ırıyor, 
serYetleri Bolşevik hudutları dahilin
de kalmış olanlann servetlerini bl!lup 
getiriyordu. Ilaratof ta, bu Eerveti, 
büyük bir kısmını komisyon diye al
mak şartile sahiplerine götürüp tes
lim ediyordu. Netekim bu sonuncu 
Prenses \'alin i~i de bö_Xleydi 

Bu ortaklaşa iste hazan. birbjrle.ri
le uzlaşamadıkları da oluyordu. Je. 
rar, sert kalpli Ru. un planlarını bo
zacak hareketlerde bulunuyor. )'ahut 
hoşuna gitmiyen işleri yapmıyordu. 

Fakat Baratof'un Jerar'a ihtiyacı \'ar
dı. Avrupanın büyük şehirlerinde a· 
centelerl otan Raratof biı~ok şüpheli 
işler yaptığından polisin nezareti al
tındaydı. Buna rağmen, mühim bir 
kısmını Jerar'in cesaretine borçlu ol
duğu büyük bir servete sahipti. Bu 
servet milyonları çoktan aşmıştı. 

Jerar, Baratof'un işleriM karışmı· 
yordu. Belki onun bu uygunsuz hal
lerini biliyordu, fakat meseleyi tamik 
etmek istemiyordu. Jerar namuslu ve 
mert bir çocuktu. Para meselelerinde 
pek lakayt olduğu için Baratofun o
na hisse olarak verdiği az miktara se
sini çıkarmıyordu. Alelade, sade bir 
bayat sürmek onun için bir azap ol
duğundan bu maceralı serseriliği Re,;. 
yordu. Jerar, tehlikeyi se,·iyordu. )tu 
vaffak olmayı, gayrı mümkün, miim· 
kün kılmayı seviyordu. Canlarını \'e· 
ya hayatlannı kurtardığı kimselerin 
minnettarlığını da seviyordu. Fakat 
her şeyden enel kadınları seYiyor,lu. 
Doğuşunda munffak olmak hassası 

olan bu delikanlıya, hiç bir kadın mu 
kavemet edememişti. Onun bakışları 

altında yumuşamıyan kadın .rol<tu. O, 
bunu biliyor ve sevmeden, kenoini 
sevdirmek hoşuna gidiyordu. 

Baratof'un oturduğu şehir. Polonya 
hududundan yirmi kilometre kadar 
bir mesafedeydi. Kızak bu mesafeyi 
çabucak almış ve bir bahçe içinde bu
lunan, büyükçe bir evin öniinde dur. 
muştu. 

Bir ihtiyar uşak gelip kıza~ <:ttkti. 
Baratof heybeleri, Jerar da it:inde ço
cuğun bulunduğu torbayı alarak içe
ri girdiler. 
Kapının eşiğinde genç bir kadın bek 

Jiyordu. Onları görünce atıldı: 
- Kızım, dedi, Stacia nerde? 
Baratof: 
- Madam, şimdi.. Biraz sabırlı O· 

lunuz .• Önce arkadaşım .Terar'ı hık
dim edeyim, size bahsetmiştim. 

- Rica ederim, kızım nerde. Rica 
ederim söyleyiniz! 

Baratof devam ediyordu. 
- Jerar gerdanlığınızı bulmuş. 
- Ya kızı mı? Kızım? 

· koJtll' 
Kadıncağız salona girdi, bır ·ıJ • • 

ğa yığıldı, başını ellerine aldı 1 •. ~ 
damın sükutu, onun için menfi bı1 • .,.,ı 

1 k •• " •• d L' IZI )\J{) vap o ara gorunu)or u . .n 

muştu. . ·eılll" 
Jerar, kollarında. torba, bır "· et· 

söylemeden kadını sa !onda t:ıJdl' btr' 
mi~ti. Uaratof heybelerle ber11 Jlllo' 
'andnki oda,·a gecntis. orada saJtll .. •. • • • ~ ·111,.• 
rı ynnaklarından arkan. ~enesı 1,. 
ruş bir ihtiyarla münakaşay.ı ~ 
mı:;.lardı. 

* * " ~ 
Kontes Valin göz.yaslarına sil~ 

doğruldu. 'Metanetini iktisap ~t il" 
istediği belliydi. Nihayet .Jernr • 
ğuk bir sesle sordu: b• 

- Demek, kızım kayboldu? ~p\l 61 
Jamadınız mı, Mösyö, rica eder11t1 5 

)eviniz. 'tf' 
.Jerar genç kadına bakı~ ordu. St fi' 

şın, ince, narin bir kadındı. s~de ~ 
kat kibar siyah bir manto gıYl" dl 
Gözlerinden akan yaşlarla bir kat 
ha güzelleşiyordu. il' 

Jerar, bu kadına bakıyor, on•:,,,. 
hali, kalbinde büyük bir ınerh d" 
hissi uyandmyordu. Ayni zaın•~,. 
her güzel kadının karşısında dd 11 ğu garip ve iç gıcıkhyan bir ~tsfl~ 
Jerar, kendini o kadar haf~ e• 
o kadar mes'ut buldu ki, tebessü1'1 ~ 
ti. Bu tebessüm de saffet. şefkat 

dı. .. e• 
Kontes Yalin, Jerar'ın tebessulll eıt 

tiğini görünce titredi. Bu adanı f 
keti karşısında nasal gülebilirdi? ,de' 

Jerar bir kelime bile söyleJll 1' , 
torbayı açtı, çocuğu gösterdi. 

0 

tes: 
- Yarabbim, dedi, kızım ölmUf• 
Jerar gülüyordu: 

-Hayır, dedi, uyuyor. ıs"'''' 
Filhakika çocuk uyuyordu. . _. 

yorulmuştu, ve beşik gibi kendiıU .,. 
hyan kızağın içinde uyuya kalJ111f_.,. 

Kontes, deli gibi bir seYinrt~ .. ::; t 
• .. .. d d', .~•-·• eK onu or gunun onun e ı 

ye uyanaırdı: 

- Stacia, yavrum, yavcum. • d• 
Diyor ve onu göğsüne bastırıyort•• 

Sonra Jerar'a döndü, ellerini td 
öptü. J erar: ,. o 

- Oh, dedi, muvaffak olduğu111 # 
kadar memnunum ki ••• Hem, kUÇ 
o kadar cesur ve o kadar uslu kL ·, 

- Evet.. Evet. Fakat onu ciz }'t'fı
tardınız •• , Siz olmasaydınız nıa·'._., 
muştu. Size nasıl teşekkür ede.Y' 1' 
Hayatınızı öyle büyük bit tehh"' 

koydunuz ki... "' 
Jerar tekrar tebessüm ederek d-' 

tese yaklaştı. Durdu. Bitişik odıt ,: 
sesler gittikçe yükseliyordu. lbtiYd• 

- Bu adeta soygunculuk, diyor fi 
~~cevheratımın ya~ıs:ından faztS:,, 
ıstıyorsun .. Zaten sızın ,·e arkadH" 
rınızın hepsi soyguncu.. ~ 

Kapı açıldı ve Baratof ihtiyarı 

pı dışarı etti. . • 0t · 
Kontes rengi bembeyaz, d•.n!•f 1". 

du. O da Baratofun ağar şeraıtıni ti': 
bole mecbur olmuştu. Jerar nefrel, 

_ Bu Baratof ne kaba ,.e ad r' 
dam, dedi, rica ederim madam bUSO' 
da bir dakika daha kalmaymıZ· 
rası size layık bir yer değil. il' 

Jernr kontesi götürmeye haııt 
nırken Baratof geldi: tf' 

_ Ev Jerar, dedi, gerdanlık pt 
de. hey.bede demiştin, bulamadıJll.' 

Jerar ihmalkfı.r lıir hareketle: ~ 
_ lla. rlcdi, cebimde, Daha enııll 

ye ora~ a koymuştum. 
- \'er bakalım! ,.. 
_ Nasıl ver bakalım? Buntat 

nin değil ya. it 
- Kısmen benim, beş diziden ii~., 

zisi kontesin, iki dizisi bizim. ~ ,t1 
bu hususta kontesle anlaştığnuızl 
lem iştim. 

Jerar ciddi bir tavırla: . i ,J-
- Bu anlaşmada benim fikr•I11 1, 

dınız mı, dedi, almadınız. onun ., 
ben de fikrimi değiştirdim. Keneli~ 
sabıma hiçbir şey istemiyorulll· 
danlık da kontese aittir. 

Baratof omuzlarını silkti: 
(Bitmedi) 
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-Dört gUnde biter çocuk hlkAye•..., 

başıma da gidebiliritfl Ben yalnız Gümrük tahd. atından sonra Istan-
bula kaç ı.·ım girebilecek ? 

olabi/iy .• sen gelmesen de 
-2-

bll t 
zırland11ar. Şevket her ne kada~ fetA· 

havadis gazeteleri tahditten istisna edilmelidir .. 
ttbali tabd~ edilen emtia a- =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Güneşin çıkmasına az kalnu~tr. Uzak 
tan bir pıtrs miyavlaması i~itilcli. 

-pars kedi gıni miyavlar.- Sonra 
karşıki çayırda siyah bir vi.icudun :.ek 
]j belirdi. Buıı•ı bir, iki, üç gölge daha 
takip etti. 

raıında sinema filimleri de Tar
dır. Yapılan tahdide göre, teş
rinisaninin son on beş gününde 
Tfirkiyeye ancak 83 kilo nega
tif yani çalışılmamış film, ve 168 
kilo da bildiğimi%, sinemalarda 
gördüğümliz filmlerden ithal edi
lebilecektir. Bu miktar, Kanunu
enel ayında, negatif filmler için 
169 kilo, sinema filimleri için de 
284 kilo olarak tesba edilmiştir. 

Bu karar İstanbul sinemacıla
nnı endiıeye dii9ürmüştür. Çün .. 
kü bu miktar film, her hafta 
yedi yeni program gösteren ai
nemaların altı da bir ihtiyacına 
tekabfil etmektedir. 

Malum olduğ'u üzere, ithalab 
tahdit edilen mtkdann yüzde 
otuzu Türkiyenin istanbuldan 
gayrı limanlarına tahsis edilmiş
tir. Binaenaleyh, lstanbulun it
hal edeceği filim mıktarı bu 
onbeş gün için 118 ve gelecek 
ay için de 200 kiloya inhisar 
etmektedir. Halbuki, lstanbulda 
yeni film ve yeni proğram gös
teren yedi büyük sinema vardır. 
Her proğı:am 2500 ile 3000 metre 
arasında tahavvül eder. Her 150 
metre bir kilo olduğuna nazaran 
bir proğram lS-20 kilo film de
me\dir. K1içük bir hesapla gö
rürllz ki verilen müsaade ayda 
yalmz 10 proğram içindir. Buna 
mukabil İstanbul sinemalarının 
ihtiyacı ayda 28 • 29 proğramdır. 
Diğer taraftan sinemalar, ale· 

ilde dram ve komedilerden baş
ka, ha•adis gazeteleri de göster
mektedirler. Bu gazetelerin e· 
bemmiyetini kimse inkar ede· 
mez. ismet Pş. nın son seyahati 
münasebetile, sessiz oldukları 
halde gösterilen havadis gazete
lerinin halk tarafından ne kadar 
rağbet gördüğü ve bunun ne 
kadar faydalı oldukğu meydan
dadır. italyada, M.Mussolini, biz
zat alakadar olup ve masraflar 
yaparak, memleketine bu gaze
teleri yapan müesseseleri cel
betmiştir. Şimdi, yeni tahdidat 
münasebetile bu gazeteleri güm
rükten çıkartmak hayla mli9kül 
olmuştur. Sebebi de bu gazete
lerin iki veya üç kilo ağırlığın
da olmaları ve her hafta gelme-
'eridir. • 

Rişar Bartlmes ile 
Neyi Hamilton 

afak 
Keşif 
Kolu 

Bir çok harp ve tayytıl"ecilik fllrfr-ı 
]eri gördük. Fa-kat ••Şafak kolu,, hun
ların şiiphesiz üstündedir. 

Hiç bir entrika yok~ , tı~ J..~ •etli 
ve Jıeyccanlr sahnel~r. F azlahklur, U· 

zunluklar ve bilhassa kadın yok. 
Tan·arecilikle mcs~ul olmuş olan

lar, bu filmi seyrederlerken şiiplıcsiz 
titr-emişlerdir. Her uçuşu ölümle mii· 
SU\"İ olan hu candan art,adaşlarm ma· 
kinelcrine soğuk kanlılıklil ilerleyip 
hinisleri ve Şafak Kolunun kal! ışr U· 

nutulmaz sahneler. Kumandanın tek 
başına uçuşu da Ö) le. 

l'ilmin teknik tarafı o kadar ku\'· 
,·etlidir ki, in an film seyrettiğini unu 
tuyor. Ya bombardıman kısmı? Kor
ku, bu ahnelcri seyrederken in. anın 
kalbini sıkıştırı) or. Zinı harp bu! 

Artistler en evimli ye en genç Sİ· 
malardır. Biri i Duğlnı:;'ın oğlu, öteki 

1 ·ı sporcu Uişar nnrtlmes ve sonrn 1 eı 

Hamilton. 
"Şafak Kolu., güzel biı· tayyarecilik 

fil mi ve en güzeli. 

aıııınmıııııı111 ııııııııııııı 111111ııııııııııu 11111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııı 
istisna etmek acaba doğru de
ğil midir? 

Çünkü nihayet bunlar da, tap
k ı bizim matbu gazetelerimiz gi· 
bi bir gazetedir, ve matbuata 
müteallik eserlerdir. 

• • • 
Şimdi ne olacak? Sinemalar 

Necip Bev yava5c;a: (Nişan) enırini 
verdi. Bir and.t on hes tıifrl< birden 
patladı. Ağı.~1 ar beyaz du111anlıı.r ara
tnnda kaybn: it:. tepelerden bir ilq kııı;. 
havalandı, bir kaç kuru dal hı5ll't1} le 1 

yede düştii. 1 
Avcolar s:ıkıandıkları yerden çıktı

lar. Ağaçlan bağladıkları atları YC· 
d(:klerine alıp, ni,,an aldıklm·ı yer<? 
doğru yürürfıiıı· ı. Dfrnz sonra yere SC· 

tilmiş dört pars karşısında titıemek· 
te.n kendilerıni alamadılar. 

Bu vahşi, k1rkunç hı:ıy,·anların iki· 
si beyninden, bi-:; qözünden, öbtirii ku 
Jağının altından ,·unılmuşto. 

Necip Bey~ 
- Çok şükht bu gece de be~ dü-=man 

dan kurtulduk, dedi .. 
Hikmeti~ .)!!\ lict lıu avdan ~ok ınem 

nun olmuş1ar.t';. Avculuğun bu kadar 
derin heye.=a ıın: hiç duymamı~Jardı. 

Bu zevki bir daln. tekr:•riamnk ikisi
ni de işgal e~l ıordu. 

Bu heveslerini babalarına siiyledi-
ler. Necip u .. y; 

- Hayır evlfttlarım dedi. I>oş yere 
1'endinizi t~h'il:eye atmakta rnfma 

Birkaç zamandanberi, sinema 
!trk. Pars avı g(irdüğünüz gibi her va· 

tenkit 
tenkidinin f aideli olduğu anlaşıl- J,it böyle kohr olmaz. Olüm tf:hJikc. 
dı. Fakat .münekkitleri çt-kemez· Jeri pek çokta··. En az iki ny sonra lJir 
ler. Bununla beraber, onlar. lü- av daha hazula:.abıliriz.. B..t miidtlt>t 
zumlu bir ağrı gibidirler ve eğer :icinde onJ:ırdnıı ~ok lrnrkumuz olma-
dünyada münekkit olma6aydr, mu ı 1 · ·· . t k l" d yacaktır. At"!\~.daı;'arımn e~ crrni ~o· 
hakkak ıcat e ~e azı~ !· rf'n öbür p:n·-ılnr yakm zamanda hü-

Yalnız tenkıtle te~kıd~n. ar~- . r.uma cesaret edemezler. 
aında fark vardır. 1 enkıdı hır Hikmetle ~ı!vke1 bu cevnptnn Jıi~ 
tantaj va11taıı telakki edenler, memnun olo:ac1ı1a ... 

ı günün h?inde ortadan kaybolmı· Günlerce :ıı-alarıncla av lfıfmdnn 
ya mah~~md~rlar. .. . b:ışka bir ~-ey konuşulmadı. 

. Kabılıyetsız ~un~k~~tler? ge- Bir akşam Hikmet Şevkete eledi ki: 
ldım •. ~unların ışlerı guç]~rı, sa· Bütün gece rüyamda pars avı görü· 
~ece s.utu~ doldurmaktan ıbarct- }orum, art k be~• fazla bekliycmiye
tır. Hıç hır !eyd~n an~~m,azlar \'.eğim, haydi lh kaı·nr-,•ereHm ve bu 
kafalarının boşluguı_ıu ustuptan gece yalnızca 3 ,.8 gidelim. 
başka her §eye ben:r.ı~en .. sa~ma: Şevket: 
larla doldururlar. lşın ielaketı _ Peki aııtd habanı buna müsaade 
de .tu ki, bunlar, ya:za çize, kend:· etmez. 
lerıne bir isim yapaı-lal', meşhur Hikmet - Ilalum hizinı yaptığı mız 
olurlar. Fakat ne çare? Bu boş ka- m·ların hiç lıirin•! karışmaz, bil mi) nr 
fal arı kesmeyiz ya!.. Yegane nıusun? 
yapılacak şey bir an evvel ve ta· Şevket - l~·ıc,t ama onlar kuş, hw
bii ölümle göçüp gitmcforini bek §an, yaban iiı d~ği gibi ehemmiyetsiz 
!emektir. şeyler. 

Bir de iyi ve işten anhyan mü- Hikmet -· H<!tı~i de av <l<':}il mi? 
nekkitler vardır. Bunlar sinemaya Hepsi de bu korkunç ormanın içinde 
hizmet ederler. Vaktile gazetele- f?E:Çmiyor mu'! • 
rin 'küçük bir köşesini dabilmek H ' 1 • k d - akkı var, fa,;.at m ış pe · e 
için çok uğrasnıışlardı. Şim<li sü· 2a.nnettiğin krıılnr kolay değıl. 
tunları ve sahifeleri vardır. Bun- _ o halde sen korkuyorsun. l\fa • 
lara teşekkül" etmek, ve ho~a git- mafi sen b!lırs;n, istersen gelme hen 
miyecek şeyler yazdıkları :zuman yalnız da 1(1 nıiye cesaret ederim. 
da kızmamak ve iftira etmemek ifem baba.nı n'!reı.Jen duyacak. 8byle· 
lazımdır. Bu gibi münekkitlerin meyiz vessela ı .. 
}.er §eyden evvel kalem!e1·İTIİn ser· Nihayet Ş~vk<>t te razı oldu. Araıa. 
best olmaları şart~r, ki okuyu· rmda pek t.Ph:i olmıyan uzun bir ~~ 
r.ularına doğruyu söyliyebilsinler. sizlik devam etti. 

işte kendilerine bu serbestiyi Şevket - Gidel:ın ama geçl.'n g-iinkii 
verecek de, &inemalarm, filmlerin ~adar uzakbra açılmıyalım. Çi:r.ldi 
sahipleridir. ahırdan beygir çıkartmak duyulmak 

,.ı cok istiyora da haşlarına hır 
kci gt?lecekmiş gibi içi titriyordlli·rd~ 
Kurşunlultlan bellerine yerleŞ 1 

gG 
Jer, silfıhlarını omuzlarına aldıla~~dİ' 
ı·ültU yapmadan merdivenlerden l(tı' 
ler. Yıl\a~,ça kapıyı acrp dışarı 9_.ıc• 

• " •· teCV lar. Tam parmaklıklı kapıyı or diıJI 
leri zaman karşılarına bir gölge 
di, bu işçilerden Arap Pedrord11• 

I\"imo ! .. Diye haykırdı. tll bl• 
Şe\'lcet - Korkma Pcdrocu~u tı'• 

ziz. Ağaçların nıtında küciik bır g 
ti yapmıyn gidiyoruz. ~ 

Pedro - Sevgili efendileriın, bll 
tehlikelidir. . ~ 

Hikmet gülerek sordu: NiçıP 

ro~~m? -
- Oralarda parslnr ı.lolaşrr d• 

dan. ~ 
- Ne ol ur, çıkarsa biz de ,,u~ı' 
- Oh çok tehlike •. Delilik .. J)t 

- Öyleyse sen de gel.. ..lı't 
- Mümkün değil, hu akşaın 11° 

çiyim. 
- O halde gecen hayrolsua. 
Jki kardeş ilerlediler. "''' 
Şevket - Sakın bu Pedro bl 

şüphe edip eve haber "ermesin. _Jj 

Hikmet - Yok canım, o anlll1"" 
bile. Alay ediyoruz sandı. r,r'/ 

Biraz sonra önlerinde dere g 

d~ ' Hikmet - Haydi dereyi geçelfJl'h 
per alalrm. 

- Yok dereyi geçnıiyeliın. ~ 
- Geçmezsek bir iş görmeyiz. B~ 
ot yığınlarının arkasına gizlene iıı" 

Dereyi geçtiler. Otların içine ~)l' 
lar. Elleri silahlannın tetiğinde bO 
te pusu bekliyorlardı. 1, 

Vnkit ge !yor etraftan bir .. of ';ı. 
~·"'V' bur etmiyordu. Şevket bir ot }tU of' 

nin altına çömelmişti. Hikmet te
1 
~ 

manın biraz daha kenarında s:ık' 
yordu. )~ 

Onlerinden büyükçe bir kundll; 1ı 
la geçti. Dereyi yüzdU, knrşı tat:' IJ 

ladı. )ılf 
Bizini genç aycular tehlikenin 1-

lanıak üzere olduğunu an lndılat· !riir 
kü ormanda bir kaçan hayvan go p" 
dü mü mutlaka ba~ka bir hayvıı11 Jltr 
l"a fından kovalandığı anlaşılır. ol' 
halde bu ko\'alaynn hayvan pars 
caktr. il' 

Delki de pek yakınlarındaydı dil 
berleri yoktu. ffl 

Az sonra, Şevket arkasında ~· 
yavnş bir hışırtı işitti. Kulnk kil ,11 
tı. Bu hışırtı öyle yava~. öyle ~.d" / 
gelb ordu ki korkmamak münıkU11 / 
ğilcli, çünl.ü görünlirde bir şeY > 
tu. ~41 

Şe' ket karde:;;ine seslendi. O • f 

karde inin keskin \'e acı çığlığı .~il' 
kete cevap verdi. Şevket kardeşin• et~ 
dadına koşmak i terken. j(,f kU\'f 'f' 
kol onu da arkasından yakaladı· 
elinden silfıhını aldı. ı-r 

'l'oprak üstünde hir müddet bO ı-ol· 
tulnr. Sonra kalın bir ip Şevketirt 
lannı arka ına yapı tırdı. 

İşte daha miithiş bir tehlike.• ~ 
za,:nllr çocuklar ycrll e~ld:fll1ll 

eline düşmüıotüler. -~ ı~ 

Bunun mahzuru şudur: Güm
rüklerde, harlçten gelen büyük 
filimler vardır. Bunlar, tahdit 
edilen mıktara göre çıkarılmak 
üzre sıra beklemektedir. Pek 
tabii, bir sinemacı, küçük fil
mini çıkarmaktansa büyük filmi 
çıllarmayı tercih etmektedir. son
ra, havadis filimleri, mühim 
bir hidise olur olmaz hemen 
tayyare ile gönderilir ve sık sık 
gelir. Bunları sıraya tabi tutar
laraa havadis eskir ve insanın 
bunları seyretmesinde bir mana 
kalmaz Belki içinizden görenler
olmuştur. Fransa başvekili M. 
Uval Amerikaya seyahati, he
men hemen l:.uraaa, bizim gaze
telerdeki havadislerden ertesi 
günü gibi bir zamanda göste
rildi. Banan için çok dikkat ve 
allka ile takip ettiğimiz: sinema 
ha•adiı pzetelerini tabdidattan 

eski oynadıkları filmleri tekrar 
mı edecekler? Ellerinde, tahdi
datdan sonra, her ay ihtiyaçları 
olan 28 programa mukabil on 
programlan olacak. Her sinema 
on beş günde bir program mı 
değiştirecek? Bu taktirde bile 14 
filme ihtiyaçları vardır. Hem is
tanbulda b "r filmin on beş gün

lük müşterisi varmıdır? Olsa bile 
bu her film için kabilmidir? 

Bazı kimseler "Eğer bizim demektir, h'!m ormanın ic;incle yolu
filmlerimizi göklere çıkarmazsa- ır.uzu kayb-etırıek ihtimali de var. An
nız, reklamı ke~niz,, diyorlar. iş- -cak derenin bu taraf kıyıı:;ına kadar 
te bu vaziyeti ı-Jtüst eder. Zira, gidelim, köpriıyU geçmiycliın. 

,, t·ı 

Bu eşkıyaların başı "Dirnvid9" ., bıı 
minde bir adamdı. Gayet zalİ"' ıııı' ~ 
kalp iz olduklarından civar hallO iiı 

işte size bir sürü sual ki, ce
vabını hadisat verecek. 

Bizce en muvafık usul, yeni 
bir filmi iki hafta oynatıp, her 

hafta bu filmin yanında, evvelce 
oynanmış başl<a bir film göster
mektedir. Velhasıl binbir türlü 
konbinezonlar. 

her kalem satılık değildir. Hot Hikmet - U·.:. tk gitmemeyi anla\'Jm 
bu. idare müdürüniin reklamı sev- ama, derenin öbür taraf kıyısını da 
m~sine mani teski1 etmez. tanımıyor mıyız sanki- Hindi tan 

Bu meselevi" düzeltmenin bir cevizi ağaçlarından ibaret bir orman 
tek çaresi vardn·. O da, tiyatro ve oraya her v.t!i\t gidiyoruz. 
edebiyata yaprlam. sinemaya da - lyi ama ben bir giln or:ıd:.ı az da. 
tatbik etmekt\t·. Yani, reklamı, ha kayboloy,l!"dum. 
tenkitten ayırmalıdır. - Kaybo!mndın ya~ demek korku 

Çok reklam veren bir müesse· yok •• Belki de dere) 1 geçmek icap et
seye hoı görilnmck için, resimler, Jllfl'Z, Geçen :::J1 bizim aı·ap Pcdro ile 
fıkralar, yazılabilir. Fakat tenkit :rn•:uşnyordulr, bana izahat ,·erdi 
mukaddestir. Sinema münekkidi Parslar ekseriya sahaha karşı o dere
söylediğini bilen ve bir filmin ne ıfon su içerler ııi:~ Diz de yat>ani ot yı-
olduğunu anlıyan kimsedir. fo larının arko.l\'na saklanır avlanı-

11- :t- 11- n1~ Görüyonı 'l y:\ meı::ele !Ok k'>lay .. 
Ne tayam hayret tesadüf. Bu GMt·ceğimiz y .. -: de yal:ır. l'\ıhayet U~ 

satırları "Ami du Film,, gazete- saat içinde deneriz. Yarın derenin ke 
t.inde (Rene Pujol) imzasile oku- N.1·ındaki p'l·::; ölül<>rini babnm11a gıi .. 
dum. Tam zamamnda bir yazı. •e <'iğimiz z;nn~:ı sen l>E-ndcn çok 
Alakadarlara ittihaf ediyorum. stv..nirsin a!1::ı... 

ta.. Hiç bir tel söylemeden ikisi de ha. 

larn (Pars çetesi) ismini verıni~ 
Şc' ketle Hikmet hu Pars çe 1Jl' 

1Jir çok fenalıklarını işitmişlerd~cıJ
kaç defa da lmnların çiftliğine hU de# 
etmişlerse de bir şey elde ede~111ıt dönmüşlerdi. Çünkü ~iftlik tertı 
gayet mükemmeldi. 

eti 
Dira\·ida denilen hu adanı sorıı11..,.. 

b'r ~. adasına on sene evvel gelmiş 1 ııılı' 
çiftliklerde çalışmıştı. Fena a 6" 
kendisini her yerden kovdurnı•Y:; 
hep olmuştu. Hiçbir yerde iş t~ol'1' 
yan Diravida. bir gün, başma 1~ dığı üç beş yerli ile dağlara kaÇfll jıl 
O günden beri dağlarda ya~ıyor, ~ 
gün bir çok cinayetlerle ha)'1\tıJlf 
zanıyordu, _A) 

. Bitıne-. 
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__ Başka memleketlerde askerlik •. 

Dağ harbi için teçhiz 
edilmiş avcı taburları .. 
Alman ordusuna on iki sene hizmet etmek 

şartiyle giren gönüllü .. 

tt.i,'ltl•nl• solda) 1'ataryanın ate,ını tanııl111 eden •bit 
\'.....,•> bir suverl kat'•••· (Altt•)blr S.vlrer• topçu bataryası 
L~m cemiyetf geçen kAnunusani hir ıayda tenıin edebiliyor. Terhis e
~ı yapblı sırada tnld ı.li. luaular u Mr ıntul.te& •ara .JIRlll• 

ıı...t eransınrn 1932 &eneföi iptida- tik eemiyetlerine intisap edlyerlar. Ve 
L toplanmaaınr kararlaştırt11ı§U. c nmiyetler menl!Uplarını talim ettl
qtara Alman murahhası itiraz Terek muallhn asker adedini çoğalt • 

leoaferaaa tarihinin daha evve
llıtın•sını istedi. 
4taba neden? 

ıır..41-anyanın konferan11 tesriden 
•~4ı ne olabilirdi? 
ll11ıanya terki tesli'ıat konferansı
~ lttlcesi alınınca bağlarından kur
~na ve ordusunun istediği 
1't 1tasfk edebileceffne kaildir. Ver· 

llluaheclesinin ağır yükünden 
\a._~l~ak jerınenler için hayati bir 
\ı~ır. 

yanm bagtlrı yllz bin kişilik 

...._'-iter kadrosu vardır. Bunlar ye

.;:.'!'ade ve üç süvari fırkaaına ayrı 1-

an orduuna on iki sene hfz • 
ek şartlte siren gönüllüler a-

~rler her türlü konforu olan 
~ta yerleftirilmiştir. Elhiseltri, 
~ tlan gayet mUkemmeldir • .Al· 
~erleri fedaklrlıkla meluftur. 
-"-af tamam.a riayet eder, mil· 
~~etini ihata etmi~tir. Yarın 

~ ınflhim bir nzif'• verilebile-
4 1 bilir. Ve ona göre hazırlanır. 

'-• ~-- llllkerlerinin hepsi eski men 
._ .. ._:•klan alayların allmetlerinf 

~ !iJı ladırlar. Her hir aeıker vak
..., ~~P olduttt ktt'anın tarihini, 
~~ lllQyaffaluyetleı·ini fikrine hak 
'""'ittir. 
s~ olsun, süvari veya top~u 
~ .. titr aaker 011 iki MneJik hizme . 

l'llleden terhis olunamaz. 
~r:-1 nıaahed~si aman~ız ve in
~ '•11tıar1ıe orta Avrupayı öyle 

"-t~ •zntif, büzmüştiir ki.. On 
~ hizmet için kaydolan gö • 
... .,.,- &acak yüzde bel'i - o da 
~ '- lebepler olmak ·şartile -,. .:~:bilmesi muahedeain koy-

J.t, dandır. 
.,.., lllll .. '._•e kaclar h!ü.ıl:net be~ altı 

•t lelrh ttenede askerleri ah 
ft.11 'Vtlile tutarak terhise 
~ da bu pek mahdut 

mıya çalışıyorlar •. \ynr zamanda ih· 
tiyat kadrosu:ı,ı teşkil ettiklerinden 
ordu ile de al!\kalarr bütün biltün k~ 
~:liyor. 

Alman ord11sunun kUçllk zabitleri 
harpten kalma küçiik zabitlerle yeni 
orduda yetişen namzetlerden almmak· 
tadır. Bir nefer üç ıene hizmet ettik
ten sonra imtihana girerek kUçUk m· 
f\it vekili n bir sene sonra da küçük 
zabit oluyor. 

Zabitlere ı•1ince bunlar da eski za. 
bftlerdendir. Yeya gi;nüllliler ara • 
~ından tefrik olunur. Göntilliiler ara
sından aynlan zabitler on sekiz ay 
kadar askerlik etmiş olmalıdırlar. On 
lt'kiz ay neferlikten sonra on bu~uk 
•1 piyade mektebinde kunları takip 
ederler. Sonra intisap ettikleri ,uhe
nin mektebinde de hir sene okurlar. 

Alman (Raythov) u 1Hr sulh zama
nı orduıu olmakla beraber büyük 
kıymeti haizdir. Evveli ef radr seçme 
Ye saniyen 'hepsi muallimdir. Her 
fırkada eski blyflk ordunun Mr nflve
ıi vardır. Bu nUve IUzumu halinde 
kolayea tekeMUr edecek bir hücre ha· 
linde yapr. 

Her piyade fırkasında taburlardan 
biri dal harbi için techiz eddmış av. 
et taburudur. Her piyade bölüğünde 
bir telsrafçr Te telsiz tel&'raf çı müf • 
reze8ile bu mlifrezeye merbut güver
cin postası teşkilltı vardır. 

Bir piyade fırkasının topçu krı4mı 
iç sruptan mürekkep bir alaydan 
ibarettir. Gruplardan birincfıi '~tmi~ 
yedi milimetrelik dirt uhra topu, 
ikincisi yilı bet milimetrelik .S hafif 
sahra obfiıü ile mUeehhezdfr. Uçfln. 
cti ırupa ıelf nce bu da ikiye aydır. 
Biri dört piyade topa ile mlicehhez o
lup filen topçuya faakt tabiyede 
piyadeye merbuttur. İkincisine ge • 
lince, yetmit yedi mfUmetl'f'lfk dört 
topla mtteeündir. Ba miiphede ba· 
taquıcbr. Toplarw JaUasl tcleı 

( J 
Evvelkl hulm•c•mıııın halle· 

dU.111, .... 
1 
K 

24 1 ı i 
23 FER 3 
~ANNE 4 

il N i Z A M S 
20 ÜRYANi 6 

19 MAZERET '! 
18 i L M i Y E 8 
17 O U VAR 9 

16 ~AK Z 10 
15 EZ A 11 

14 F X J2 
E 

13 

Ye11I bulmaca111ıa 
1 

• 24 Ü 2 
2J •ü 3 

22 ilEA 4 
21 ilRü 5 

20 •LA E•• 8 
19 •ATA NA• '! 
ıs TF AA. D T 8 

11 T iTET 9 
16 TTMY ıo 

15 ••• 11 

14 " li • 13 

Yukankf şeklin çerçl\'Hindeld mil· 
ıelleslerin yerine aıatıki tarifteki keli
melerin harflerini koyunuz. Ortadlki mü· 
scUeslerede birer harf koyarsanız her N· 

br manalı bir kelime olur. 
Birinci mtisrtlesten yıdindyı tadar 

hayinlik. 
Yedinci müsellesten on üçüncüye ka· 

dar: Jlerle•ek. 
On üçüocil müsellestcn on dokuzun· 

cuya tadır: lazımın cemt 
On dokuzuncu ınöseneıten birind.rı 

kadar. meşihann cemL 

aynı zamanda bUtün ala7111 topoirafya 
Ye tarusudatı huaiye Yazlfelerı. 
le mükelleftir. 

Üçüncü grubun bataryaaı yetmiı 
..u. .milimetrelik taulllrla wıu.a.... 
..,m. Mltellantk olfjektiflere kar· 
fi kullanmak için tefldl olunmattur. 

Şark hududundaki bataryalarda 
olsun sahil bataryalafHNla olsun afır 
top teslihatmın en mflkemmelleri ce
medllmittlr. Bu tesllltat başındaki 
ubitler n neferler fırkalardaki alay
larm obüs bataryalannda istihdam 
edilir ve btltttn topçu mlatahkenı mev· 
ki toplannr kullaaaeak surette yetif • 
tirilir. 

Şunu da lllve edelim ki fırkaların 
aivari mUfrezeleri toMa ıaUmleıi 
yapmaktadırlar. Hava Te ıaz harbi • 
ne ıelince bu bütün orduya f!D btiyilk 
ubitten en küçük neferine kadar 
meşgul etmektedir. 

Alman orduunaa badnkti te.11 • 
batı mucibince bir piyade alayında oa 
ikiter aiır mitralyoulan Uç bö11k miı
ralyoz elli dört hafif ınltralyoz, iki 
vasat torpil topu, altı hafif torpil 
topu vardır. StlYari alayınlft her bö-

IUtü yüz altmı, kftiliktir. Her bir 
eUvarl neferi karabina, ıUnd ve 
beygirde bulunduia zaman kullH . 
mak tir.ere kılıçla ınüeehhndir. 

GörUltlvor ki Alman ordusu Ver • 
say maaWeeiain atrr kantlanna rai 
men oldukça mtihim bir kunettir. Bu 
kunetin inkfpfı pek az bir zamanda 
temin olunabilir. Ancak bunun için 
muahedenin vurdup atır batlana 
biraz gev11mesi liznn &'eJ.iyor. Alman 
ricali bunu terki teslihat kont eran11n
dan bekliyorlar. Mamafi 19:l2 nriisa-
keresi bir netice dahi Hrmezse Alman 
milliyetpenerliii asmlnden geri dl•· 
memiye ahdetmiş bulunuyor. Ua•&-
mamalıdır ki ytiı bin kitilik rNml 
(Raytver) in arkasında milyonlan 
bulan (Bitler) teşkilı\tı huırlanmıt 
eski Alman ordusunu merdaaa ıetir· 
mek için ilk fırsatı bekliyor. 

Ba tetkllAta kartı Fransanın kat
kuJlanmurna hayret edilmez. Çlnkü 
prp ctimhuriyeti ne kadar zengin ol· 
u ve •iraal salaa4a ne kadar •tlfas 
sahibi bulunu ıttaön birinde Berlin· 
de kaflısına dikilecek ~elik kaleyi 

eritmiye munffak ola11uyaeatmı 

Frauız ricali p.öi• aa1a.Uta. 
darlar. 

I
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Hamcli ayala kalktı ve biıe 

dinerek: 
- Ben, dedi, huauat iılerimi 

alt Uıt etmemeje arbk karar 
verdim. Karamı severim. Fakat, 
kendimi ahlak ustaaı gibi g6ater
meye çalaıtıiJmda yok •• Bir ada
mın hem kansı, hemde metres· 
leri olabilecethıi kabul edıyo· 
rum. GlrBvormnuz ki hanımln, 
bu huaaata pek ıerbest fıkirh
yim, ıira, kadınlann da, bilmu· 
kabele, q1ldan olabileceiini de 
kabul ecliJorum. Y almz inNn 
ıçık olmaJı, hiç bir,eyi gizleme· 
melidir. )\Diyorum ki bunu ber 
lre1 yapama. Nitekim Salim de 
yirmi 1enedir evli ve bir de 
metreli olduju halde bunu kan· 
ıma llylemiyor. Fakat bu vazi
yetin ODU ne m&pGl meYlcie aok
tupau ı&rcekainiz. 

8ea metrniai tanırdım. 25 
yqlarmda Al'lflll, tllzel bir fey· 
eli. S.Um oauala tanlfb ve se• 
viftiler. Tam llir MDe IHIUt bir 
hayat ıeçirclileT. Salim, arbk, 
evdede kanıma kartı eeki IAkayt 
muamelllİDİ yapmiyordu. Mea'ut 
oldaja için 11adetiaden ona da 
bir bille ayınyordu. Kamı. bir-
ıeyler ıeziDiyor iaede, zavallı, 
... detiDi ıaip etmemek için 
1U1Uyordu. 

• • • 
Bir ~. Celil beylerden bir 

dllla daveti aldım. 
Bu iaim bua pek yabancı 

deji.lcli ama, iyice babrlayamı-
1ordam. 

Daireden plnDC& Salim ile 
bahqtuk ve Tokath1a tittik, 

1 Son Telgraflar 

Bir gemide 
infilak 

1 

Cla•Ghai 18, (A. A.) -
( itu ) ismindeki mot&rltl b&ylk 

ıeminin makine oduında patla-
7an petrol hazinesinin infilllu 
11rumda b&yltk kar11ıklıldar •e 
delatet aahneleri ı&rlllmOıttır. 

iDfiJAk, Y aag - T te llatbnda 

ılh-'at poata11 olarak iflemekte 

olan bu •apurun Cbuaı • Kinı 
civarlarma ıeldiii saralarda ol

muttur. Bl1lk alev .atmaları ıe
minin her tarafını yalamıya bq
lam11 ve makine daireaini hare
ketten ilkat etmi;tir. Fakat re
mi ıu•an11 kahramanca hir ce-

11retle vapuru ııi bir kumluk 
lıerine oturtmaya ve bu ıuretle 

200 Çinli yolcu ve miirettebab 

kurtarmira mu•affak olmuıtur. 
Vapurdakilerden yalnız 14 kiti 

makine dairem.de bulanmak ve

yahut d•ize atlayıp lcurtulmıya 

ajraprkea botulmak ıuretile 61-

aBılerdir. 

Teallhat 111atarekesl 

Cenevre ,18 (A.A) - Journal 
de ıeae ve aqrettiji bir maka
lede tealilaat m&tarekeıi hakkın· 

dairi İtalyan projeeiain yakında 

tatbik meftİİae konaCIİJDı fİm
cliJe kadar bu projeyi Cemiyeti 

Akvam aza11 63 blktimetten 

44 bin kabul etmif olduiunu 
bildi .... iftir. 

otum Ye dm IUUt~ık.lan 
mDtebH
Doktor 

Hüseyin Naeit 
T&rhe, llld Hilaliahmer binua 

No. 10 Tet. l.tubal: 2622 

Nakleclenıfa. 

arka tarafa oturduk. O zamm 
Cama) beyin kim olduğunu an
ladım. 

Camal bey , Salimin kanımın 
kardeti idi. Ankarada otururdu. 
Yakında, lıtanbula gelip Sali-
min yeğenile e•leneceklerdi . 

- Onbet g6n ıonra, TGrka
azda düğünli olacak, tabii ıelir-
sin değil mi? 

- Hayhay. 
Bil aralık, Leman • Salimin 

metresi - geldı. Oturdu: 
- Ne içersin canım. 
Aman, sıcak birşey olsun, zira 

fena halde öksilrüyorum. Sojak 
alm1tım galiba. 

ZaYallı kızın yanaklan al al 
olmuştu. Biraz ıonra pzlerfniD 
de yandığını fark ettim : 

- Leman, dedim, ateşin nr, 
fidip yatmabıın. 

Filhakika Lemamn atqi •arch. 
Kızcajız 39,S derece hararetle 
yatm11tı. 

Zavalb Salimin baıt .. ma ... 
ucundan ayralmamaaı llamplea 
bir zamanda, CeW ve ailesi Aa-
karadan relmiflerdi. 

Şimdi, Salim, evlenmelerclea 

1 enel adet olan ve mlttbit uJma. 
tdı ziyafetler ara11nda, bir tlrll 
vakit bulup aynlamıyor, IDltlaif 
azap çekiyordu. Leman da bir 
taraftan, rOnden KDne solu10~ 
du. Bir kaç defa, ben, bin bir 
yalan uydurup Salimin gece 1a
ra11na kadar Lemanın yanmd& 
bulunabilmesini temin ettim. Sa· 
lim de, yazıhanede oturmuyor, 
şurada burada itim var diye 
mOtemadiyen kaçamaklar yapı
yordu. 

Nihayet olacak oldu. tahmin 
ettiğiniz gibi dnpnden bir ,aa 
evvel, Leman, ihtiyar annesi ve 
ablallDID kueaklannda- ca• ••"' 
eli. Salim, hıçkırarak bir kitede 
a~yordu. 

Tabii bayle bir zamanda ken-
disini yalnız bırakamazdua. Er
tesi giin, cenazeyi kaldırmak 

Uzere birJepijimiı zaman Salim 
- Hamdi, dedi, mahvoluy«>

rum.. Na11l gidip dOtBnde bu-
lunabileceiim bilmem.. Dit&n 
cenazeyi ağleyin Oakldara ıe· 
çirecejiz, Nat 5 de Ttlrkuvızda 
dOğün var. 

Mlimklin oldaju kadar ken· 
dtaini teselli ettim. Fakat 'be.te 
bu feci " teaadUfdn kupll1lda 
mtUeeuirdim. 
Takıimden kızın cenaıeaini kal

dırdık, Betiktq iakelelİDdeo O .. 
küdara, mot6de geçirdik, p• 
dtlkten aonra,Salim, bir mlddet 
mezann bapnda yalnız bl•ılr 
tatedi. Onu aıiı lllaile beiabea 
batbaşa bıraktalr.. Soora, tkHF 
omuzuna dokundum, kald1rdım. 
YtııO berbatb. Bir mumya tibi 
olmu,tu. G6zlerinde de& blı 
mıni vardı. 

- Salim, kendine gel, 
- Merak etme .. 

• • • 
KöprGden otomobile atladdr.S.. 

at beıe, on vardı.otomobil Bey 
oğluna doiru çıkarken Salim : 

- Hamdi, dedi, fU yaa per-
deyi indir. 

- Ne var? 
Cevap vermedi.Cebiadea klçlk 

bir paket çıkardı. Bopunclald 
siyah karavab ç6zd6. Soma pa
kette duran açık renk bir kıta• 
Yab aldı. boynuna balladı, per
deyi lıaldırcl., otomobilin camm-
dı o6ylc bır bakındı, çarpulr 
kıravatı dOzeltti ve : 

- l>Gğiine ridiyoruzi mnıttma 
mu? 

Dedi. 

Tashih 
Diın .. Bir dram. bir koaıedf ,. -. 

levbasile çıkan biklyeyı fıuMIC*lla 
aıklea:Dltdm. \'. ınbşhkla .. ~ fa • 

--·--------- lm•lile GlkmtfDr. Tulüh tdeitaa 
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mı ü eyman bey ısmın e ırı· 

ffapisaneden çıkınca tedbirli hare- sile evleneceği yazılmıştı. Süley• Galatasaray da yarınki maçın 
k • K d man beyin Damat Ferit kabi-

e f ettım.. açma ım .. nesinde dahiliye nazırı olan, iz- 1ehirini istemiş ... 
- 62 - mirin işgalinde İzmir valisi bu- t 

ORMAN iÇiNDi: FiRAR )Olculuğa de\am lazım. l"ciincü gün lunan kanbur izzetin oğlu oldu- Mıntakanın stadyum için seçtiği ye 
Troyskosavsk il.sera kar.ırdhıııdn tekrar hir nehirden gecerken ayak-

A .A • b. k kt Be . d h 1 gv u ve Mübeccel hanımı ortak neresidir ? 7~"ne ömır, ır aza ı. nı er a !arımı ) ıkadım. Yaralan tecla,·j kat>i- • 
f~ti tıktırdı. Hapi odasının dıTarları )inden ~ömleğimi ),rtarak a) al\ları- üstüne almak istediği anlaşıl· 
zemini kocaman dört köşeli taşların ma ardım. Feda ettiğim j:Ömleğin mı~lır, bu izdivaçtan vazgeçil
örtilmü§tü. Burada da ekmekle sudan fn) dn ı ilk defa giiriilmüştü. Lakin ça miştir. 
başka );yecek nrmiyorlardı. Bir kaç murlar içinden geçtikten sonra hu İP· --::::::-~:'!':!!~~~~~~~~~~ 
ru.ı sonra aruıra çorba Hrmi)e baş- tirlai ayakkaplar da ı~lanmış ,.e biliı· dım. 
lıı..dılar. Erzakımı getiren bir ~:ıhı be- hare ertleşmic;ti, En el:\ tahaıılarını ~clenga nehri ahillerine ,·:ısıl ol· 
nimle Almanca konu~mıya başladı. yanlmış, kan akıyord19 Hilfıh:ne de mu tum. Bir vapunın diidüfrü işitili· 
Bu bir Alman asker esiriydi. Sevin· ayak p:nmak1arınıın kıııl etleri me)· yordu. Bir müddet dU.,ündiim. Hu ha 
chnden çıldı_racaktım. Kendi~ini tak. dana <'ıkmıştı. Bir mliddet sonra yı.i- le tahammül edemediğim idn teslim 
dbn etti. İsmi Becker'di. Anlattığına rii)emez hlr halde-yelim. Fakat içimde olmak istiyordum. Yakla.;;aıı rnpınun 
a6re yirmi Alman askerj ,.e 1600 A· m\ithiş bir korku ,·ard1. <;ece yolculuk güYertesind~ki ka7.ald:ır far'kolunu
vusturyalı utri ile birlikte ayni ilst'ra ettiğim için kurt1arın hücumuna mn- yordu. Tekrar lazgeçtim. Hu han-an 
prnizonunda bulunuyormuş. Bunla· ruz kalmak da varidi hatırdı. 'elhasıl ~iirüsünün eline düşmektt>n e h.ırlar· 
n, benim gibi sıkı nezaret altında hu- tarif olunmaz acılar, ııılarla yola da ölmek daha el·ld idi. 
1"ndurmadıklan için, Becker hergün de\'am ediyordum. 'felgraf direklerini takip etmiyor-
bf1' kaç saat benim yanımaa vakit ge- Arkamdaki c;anta heni Mğn;;a i<ar.,ı dum. :\ehrin ~ahili daha nıiina ip İ· 
ciriyordu. muhafaza etmelde beraber uyku 1.ı. eli. f\ahili kaplıyan sazhklar arasında 

Bununla mübahase esna1;mda, firar manlanmda da ;tastık vazife.si görii· saklnnmak her şeye mürer<'a!'ıtı. Bun· 
bsanurumu kendisine anlnttım. rıa.. )·ordu. Hamdolsun kı· l>urru .. nl"'r zar- d .. k"I. d b t f .., '" dan maa a su muş u atı a er ara 
nıma g'Ött Rusyayı baştan başa geç- fında yağmur yağmamıştı. Bı;na mu-
ınek icap ediyordu. kabil ekmeğim kalmamıştı. Açlık miit 

O, bu fikrimi mümkün görmiiyordu. hiş surette te irini gö termiye başla-
0.un fikrine göre, Mongolistan üze- mıştı. Herşeyden ~\'\'el ekmek tedarik 
ri11den, Çine iltica etmek lazımdı. Ya- etmek Jazımdr. 'l'abii köylüleı·c ynk· 
kalandığım takdirde mah,·oldui!um lasarak ekmek i tivemezdim. İhbar et 

~· :. . 
~dü. Nitekim şimdiye kadar yaka- meleri muhtemeldi. Şu halde çalmak-
Jacbkları firarileri olduklan yerel~ öl- tan başka ~are yoktu. ırnçük bir köy 
dUrmü~lerdi. Firarda muyaffak olan- channda iken ay bulutların :ırn.-ınn 
lmn miktan ikiyi üçü ge~miyornıuş. girmişti. Fırın bacalarından tıcze ek-

Tasn-vurum kat'i olduğu için bu gi- mek koku u yi.ikse1iyordu. Bu koku 
bi tehlikeler gözümü korkutmuyordu. beni daha ziyade çalmıya teEvik ecli· 
Ben flrar için hazırlığa başladım. yordu. Kararımı Yerdim: ekn:ek cala· 
Becku kazma gibi bir demir tedarik <"ağım. Zannederim ki hal'p lrn ı .- ıman 
~mİ§ti. Bu demir ,·asıtasile hü<"reııin lan hile hu derece kalp ç<ırpıntıs: 
ta\lanndan birisini yerinden oynat- duymazlar. Çalmak. bu, mutat harici 
mıy.a munffak olabildik. Hattfl Dec- me lek, in anı ne müthiş heyecana dü· 
k~r bah~e tarafından da yo'un açıl şürüyor. Lrıkin çalmak 1.aruri! 
masana çalışıyordu. Sekizinci gi.n ta- Yakla~tİğ1m bir ('\in kapı t gürül
ft yerinden çıkardık. Becker bana içe- tüsli:r.ce açıldı. t~erden km"\'etli lıir ta· 
ri&i peksimetle dolu .bir arka çantası 1.e ekmek kokuc;u }?eliyor, ilerledim. sı 
bir de matra tedarik etmişti. Ilk he· cıık ~kmek örtüsüııii açtım. Ceketimin 
detim, Baykal gölü civanndnki U- altına yerleştirdiğim ekmeklerle uıak 
dinsk şehriydi. Fakat oraya kadar ŞO· J~tım . .Köpeklerin gürültüsü beni fı· 
eıe mevcut değildi. Ya1nı7. kervan Y':>· deta deli edecek gihiydi. Uzakln~tıkra 
lu buit bir tarzda kırlardan bayır- se ler kayboldu. Sabaha karşı hir r.· 
?ardan geçerek ilerliyordu. lstiknnıe· ağacın dalları arasında yerleştirıt. An 
tJ .kaybetmemek i~in telgraf direkleri- <'ak şimcli ekmeklerden >em eye haş· 
ni takip edecektim. lcap eden erzak ladım. Çiğnemek uzun sürüyor 
Te sairenin teminini de u suretle hal- en iyisi ekmekleri hiı- anda yutmak 
letmi§tim. Tabir doğruysa: "Aı:;ır- istivorum. Fakat ertec;i günU diışün
mak .. ,. demek lıizım. Çünkü t'ebimdc mek lazım. Ertesi gün için de hir 
metelik yoktu. miktar sakladım. J{arnıın elo~mu,tu. 

Tedbire riayet için hapishaneden Bu neşe ile hir iki s:ıat dah ) iirü
~ktıktan sonra firara koyulmadım. d"" um. 
Hücremin boş olduğunun farkına var Öğle üıeri tekrar uyandtğım za. 
dıklan zamall tabii her .tarafa sü,·a- man ekmeği yemek i tedim. Ekmek
riler gönderip beni ayni günde t.lkip ten eser yok. Kayholmus. 'l'uhar ey 
ettfrecektiler. Bunu bildiğim ic;in ci- acaba yolda mı düşürdünı. lki saatlik 
...ardakJ sık ve yüksek ağaçlardan hi- volu tekrar J:erisin geri ~itmek l:l· 
minin dal1arı ar38ına sakland:m. ne- . . 

zım. Fakat her taraf ışık geri gıtmr:· 
ftf burada görmelerinin inıkanı yok- nin imkanı "'ok. Açlıktan öl~cek dci?.ı· 
ta. Fakat ben buradan etrafı tarassut " lI k lim 'a .. Ekmeı:.i aramak hiııın. a ·ı-
edebiliyordum. Hapimaneyi terketti- · 0 ı· kalen el<meğj yolda di\şürmiişt ını. 
jimin ikinci saatinde süvariler köpek· 
lerile beraber beni aramıya cıkmıstı- Tekrar buldum ama buna mukahil de 
Jar. Muhtelif semtlere harek~t eden matranın su)·unu bitirmiştim. l\uru· 
t.ak.ip grupları iki gün sonra a\·det et- muş ekmeği çiğnemenin inıkiını yok. 
tiler. Ben de üçüncü gün ağacı terke- mr kere de Afrikada ayni ~.uretle SU· 

tfer~k gecenin karanlığıylt beraber suz kalmıştım. Orada yapbı'!ım gihi 
~la ~· Takip olunmak tehlikesi burada da buğday saklarını ekm{!k}e 
kalmaırqtı. çiğnemeye başladım. Saklardan c-ı· 

h · h d kan ussare ile a~zımm kurulu~unu ÇbJmelerimi apıs ane e elimden 
aldtldan için ayağımda yalnız çorap. gidermiştim. 
Jar nrdr. Tabii çoraplar da delik de- Bu yolculuk esnasında saat. kilo· 
ftkti Llkin ben yürümiye mecburdum. metre tahmin edcmcı olmuştunı. llil· 
GUnq doğarken biraz istirahat için nehre yaklaştığım :r.am:m ktiğim stı· 
oturdum. Müthiş yorulmuştum. Ta ak yu belki bir beygir itmez. Sonra da 
pmdanberi yürüyordum. Hatta bazı ayaklanmı suya soktum. ltinn ile 1e 
defalar koşmuştum. Uzun bir mesafe mizlediğim )araları armak idn üzc
kMetıtiftmi kuvvetle tahmin ediyor· rimdeki askeri ceketin kol ac;tarlaıını 
cl11t11. LAkin ayaklarım çok peri:;;an bir ~öktiim. Ayaklarımı sardı~ım 7.amnn 
:haldeydi. Ayaklarımın derisi soyulırn- bir ferahlık hissetmi~tim. Beş dakikıı· 
)'& b&flamtttı. Bununla beraher daha lık yolculuktan sonra hunun da c· 
300 kilo metrelik yolum vardı. Yolcu- hemmiyeti kalmamıştı. Yeni ayakka
lufu gece münasip gördüğüın için bılar ) ara hıra yapışmıştı. Hatta hir 
stbıdtfıleri ağaçlara tırman:ııak dal- müddet ~onra ayaklarımın ~anlarına 
lar ~ll'aşmda uyuyordum. Düşmemek basarak yürüyordum. Hatta bir C\'dcn 
~n de arka çantasının bağlarıyle ekmek çalarken dört tane de yumur
k~dimi ağaca haAlamak lazım geli- ta elime ge<;mişti. Yumurtalan erzn
yordu. kı nadiredcn addettiğim için yememiş 

Ekseri yerlerde ıeniş lakin derin ol saklamıştım. Şimdi yumurtaların öa
ımyan nehirlerden geçmek icap cdi- rı. 1 ile ayağımın yaralarını tedaviye 
,.,du. lllak çamur ve topraklar par- calışı) ordum. Elimdeki değnek üze. 
..t?anmrn arasında eertl~mi; ay:ı. ıinde on dördüncü çizgi ~izilmiı;ti. 
t-ıa ,...raıannı \ııruyordu. Care1iı Şu halde on dört ıündenberi yolday-

edilmi olacaktı. F.limde daha ~arım 
ekmeğim vardı. lcaıı etti;!ı takdirde 
bu ekmekle daha üç gün ya!':amak 

mümkündü. Hesabıma göre üç gün 
sonra ben de Udinsk şehrine yeti-:.nıiş 
olacaktım. Fakat orada ne yaracRk· 
tım? Bunu hen de hilmiyordum. Bir 
müddet sonra lokomotif düdiiğii işit-

miye haşladım. İçimde yeniden ünıit
lcr ha:. gösterdi. Tedrkt surette 7.İ· 

yalar çoğalıyordu. C'..alihR ista;;yona 
yaklac::mı:;;tım. 8ak1andığım odun Yl· 
ğınlan arasından istas) ondaki hare· 

ketleri gözetlemek miimkündü. Rir 
sürü halk. hareket etmrk iizere olan 

trene yaklaşıyordu. Gizliden gizliye 
daha )akına .okuldum. J\:onuşulan 
sesleri işit~bili.> ordum. Fakat ru. <;a 
konuşmuyorlar. Yahudirt> konuşan 

hirkaç ki~i benim bulunduğum isti
kamete doğru geliyordu. Çok .>ak · 
Jac:mıştılar. Bağırdım: 

- Bir Almana yardım etnıek istu 
mi ini:r.? 

Hirihirlerile hir müddet 1 ·mw;hı· 
tar. l\1üteaki~n hiriııi hana yaklaı.ıtı. 
Yalndi<'e konuşan birisi, iizerimde Ü· 
niforma olduğuna göre civaı:daki ü e 
ra karargahlarından hi..··:sine tef;lint 
olmamı tan.i\'e ediyordu. En )akın 

~ . 
karnrgah iki saatten fa 7 l,1 lıir ml' a-

frde olduğuna göre yürüyenıirerc· 
gimi anlattım. Gfü .. terdikleri mahalde 
akşamın karanlığına kndar saklaı:t • 
mak lazım geldiğini bildirdiler. ..\k· 
şam karanlığrnda heni karnrgaha t;ri. 
türeceklerini \'adedip gittiler. Ben O· 

rada karanlı~a Jrndcı r bekledim. Yn . 
dinde sebat eden hu adamlar hana yi
ye<'ek ~etirmi~Jerdi le heni karar,;{ı· 
ha naklettıln. 

Karargahm etrafını <;eviren par
maklıklardan j{'eri girdim. Karanlık 
bahçe içinden gecerek bir harakaya 
yanaştım. Içerclcn se~ler gelb ordu. 
Kapı)ı çaldım. Derhal :ıçtı lar. Kapı
yı açan Avusturyalı hır esird!. 
"Rurada hekfo hizim ~avuşa malüma t 
\'ereyim .. dedi. Yaklaşan ~a' uş: 

- J.utfe!I içeri\ e giriniz. Fakat bu-
rada kalmanız doğru değildir. Sizi 
saklıyacak yerimiz var. dedi. 

A' usturyal. ('anışu takiben içeı i 
girdim. Kojiıışun elöşemelerindl•n bir 

ikisini kaldırdılar. Uir merdivenle 
mahzene ·nnıek ı:ızımdı. J.amha ile 
tenvir olunan mahzene inerken ayak-

larım merdivenin ince hasanıal-.ları 
iizerinde müthi-;- acı) ordıı. Bu yolcu
luğun yalnıı en fena dakikalarını hu 
mel'di\'eni inerken his ettim. 

Yerlere ~erileıı otlar üzerinde U· 

zanırken b:ı.ygınJık ~e~irmiştim. Ça· 
\ uş bu sıra dr~ doktoru gcti rmi., ti. 
Ayaklarımı gören d~ktor taaccüp e· 
diyordu. Yaraların ancak üç a) da iyi
le§eceğini söyliyen doktora üç gün 

sonra tekı-ar yola sıkmak istediğimi 
öylediğim zaman doktoı· giildü ya-

ralarımı ardıktan sonra ~itti. Ç:n·uş 
bana yemek ıetirdi. 

(BUnuıdi) 

Dünkü sayımızda yarın ıçın 
lik maçlarının en mübimminin 
yapılacağını Ye Galatasarayla 

Be:;i kta~ takımlarının kartılaıa· 
caklarını haber vermiıtik. Ortada 

iki takımın maç yapmaması için 

görünür bir sebep olmadığından 

artık lik maçlarının tabii seyrini 

takip edeceğinden şüphe etme· 

miştik. Ha!buki zannediyoruz ki 
bunda yanılmı~ız. Zannediyoruz 

ki, diyoruz, çünkü spor aleminde 

bu sene içinde öyle garip 

ve şaşırtıcı bir hava esiyor ki 

hiç bir şey hakkında kat'i bir 

hüküm vermiye imkAn yoktur. 

Eüyük k~lüpler ne yapmak 

istiyorlar? Mıntaka ile devam 
eden ihtilafların sebebi nedir? 

Bunu sarahaten anJamıya ve 
göstermiye imkan yok gibidir. 
Ortaya evveli bir « Hasılatın 
taksimi» meselesi çıkmış, haylı 

münakaşalar yapılmıı fakat ni· 

hayet mesele halledilmişti. Bun· 
dan sonra vaziyet gene düzel· 

medi. Beşiktaşla kar,ılaşmasının 
tehirini istiyen Fener bahçe, tale· 

Jebinin kabut edilmemesi üzerine 
lik maçlarından çekiliverdi. F e· 

nerbahçenin gösterdiği mazeret 
maçın mutlaka tehirini icap et· 
tirecek kadar kuvvetli değildi .. ı 

Bundan sonra ortaya yeniden 

bir takım rivayetler çıktı, Fener

bahçenin likten çekilmesi üze· 

rine maçların hasılat noktasından 
çok kaybedeceği söylendi. 

Bu sözlerle hasılatın takıimi 
bahsine tekrar dönülmüş olu· 

yordu. Fakat lik maçlarınının 
yapılamaması için bu meselenin 

de kafi bir sebep teşkil etmesi 

makul değildi. Lik maçları F e· 

nerb::hçesiz de devam edebilirdi. 

Fakat dün öğrendik ki Galata· 

saray kulübü de yarın Beşiktaşla 
yapaca~ı maçın tehir edilmesi 

için mıntakaya müracaat etmiı· 
tir, yahut etmek istemektedir. 

Sebebi ne? Bunu dün kimsenin 
bildiği yoktu. Kimisi Galatasa· 
ray takımınında F enerbahçe gi· 
bi bu sene zayıf bulunmasının 

bu işte amil olduğunu, kimisi· 

F ~nerbabçenin çekilmesi yüzün· 

den elde edilecek hasılatın 

cazibesini kaybetmesiai ileriye 

sürüyordu. Mıntaka reisi Or

han Beyle konuştuk. Mıntıka· 
ya bir mürrcaat yapılmadığını 

şöyledi. Müracaat yapılırsa mm· 
taka ne karar verir diye sorduk, 

müracaatın ,eklini ve gösterile· 
cek mazereti bilmiyoruz, arka
daşlar okurlar ve karar verirler, 

dedi. Bittabi çok haklıydı. Ga· 

latasaraylılardan bazılarıla da 
konuştuk vaziyet: sarahaten ifa· 

de edecek bir cevap alamadık, 

birisi dedi ki: 

- Cuma iÜnil oynamamak 
ihtimali çoktur. Belki de ikinci 

takımımızı çıkaracagız. 

Niçin, neden? bu süalin de 

cevabı yoktu. 

Bu arada Galatasarayın maçın 

tehiri için değil lik maçlarından 
büsbütün çekileceğini bildiren bır 
beyanıiame hazırladığı de rivayet 

ediliyordu. Elhasıl dDnkn vaıivet 

'b · B . . bıs bundan ı arettı. u ışın ble' 

kat'i bir cephe alması ıoo 
meldir. t ıı~! 
Pazar ilki yahut ol!"'plY•.kio'i 

Ortada tebarüz. eden ı ,ıf 
bir nokta daha vardır. ~u ~ ~ 
yet dtine kadar " Pazar t:f't 
olarak işaret ediliyordu. Ofll~' 
haber aldık ki bu likin teı• ~' 
Amil olan " Olimpiyat " 111e ti': 
asıdır. Bu mecmua dün ~111 i1'1 
ya müracaat etmit ve OhlllP ( 
likine F enerbahçe, Galau"; 

Pera ve Kurtuluı tak1111l• il 
girceğini bildiıerek müıaade 
miştir. ,~ 

Sporculuk noktasından oı 
nacak hal.. ~ 

Mıntaka bu husuıta da b 

karar vermlf değildir. ·r-' 
Lik maçlarına halel getı 1 

mesi şartile olimpiyat 111e' ıt 
asının bu teıebbüıü sporU0 b" 
rakkisi için - ciddi ve esasla ·et 
reket edilirse çok müfit ııe~ 
ler verebilir. A· 

Stadyum meselesi 
1
, 

Stadyumun Yeni bahçede ,ı 
pılması için İstanbul mıııtalı, 
nın karar verdiği yaıılmatll• dl 
refıkimi:z bu karara itiraı ~~ 
ken mıntaka reisi Orhaıı ı..I 
belediye memurlarından ° di1( dolayıaile bu karar da b~l~ ~ 
nin lehine hareket ettiğiol 1• ,I' 
ediyordu. Diln Orhan B. ~~~ 
ıile görüşen bir muharriri~ 

- Bu iddiadan çok müte 
1
, 

ve müteessirim. Mıntaka b~i.:t 
d. l P" 

benden karar almaz, ken ıs ~ 
zat verir. Daha sonra b~ 
belediye memuru olmakla~ 
ayrı şey, sporcu olmakhi•'°./ /. 
şeydir. En ıonra bizim te1'1ı tİ 
tiğimiz ve kabul ettiğimiı .. UI 
yum yeri Yenibahçede dd ; 
Daha yakın, Gureba haıt•19 

çayırı cıvarındadır. 
Demiştir. l,. 

Yarın KadıköyUndekl "'• , 
lstaobul, 18 ( A.A. ) _,,., 'rİ 

cuma Kadıköyün'de Fenerbt 
Stadında yapılacak maçlar 

lardır: J'' 
Saat: 12,30 da ikinci kül!' 

Eyip- Kumkapı b~ 
Saat 14,30: da Fenerb• 

1 d takımı - Kurtulu,. _./ 

irtihal ~ 
Şurayı Devlet deavi d li&e' 

reisi Saffet beyin kayın. " 9 5111' 

leri hanımefendi diin Şişhde (/ 
hat yurdunda vefat t.tmiştit· 51t 
naz.esi bugün Erenköyde i~ 
ravı cedidde aile makbere' 
defnedilecektir. dl' 

Eosnanın en kadim b•~~i~' 
nına mensup ve fıkaraya iyı r•b' 
me!uf olan mumaileyhaye fit' 
metler diler de damatları s;,ı
beyle mahdumları Rauf ~e deri~ 
beylere sabırlar temenoı e 

ıtlzar .. ~I~ 
Dünkü sayımızda bütun e~ 

letlerin Türkistandan hicte:.,,ı# 
tikl~rine dair ve meşhur At; 
ilimlerinin eserlerine 1110• 
bir makale çıkmıştı. ,ıİ 

Bu makaleyi yazıp bize. t jf 
doktor Reşit Süreyya beyıo b;/ 
zasi o makalenin altına ~e b ~ 
konulmamış olduğundan ız• 
itizar ederiz. 
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E KırklareUndeld kıtaat hayvanatı- paradan talibi uhdesindedir. ihale. •• • d dairesinden: 

ncumem 
.nın ihtiyacı için 513,000 kilo kuru ot Si 19 -11- 931 farih perşembe günU in en • Burgaz adasında M. Anastasiyanın kapalı zarf usuliyle münakasaya kon t 16 d k · d 

• vekili avukat Hayrettin Bey tarafın- saa a ·omı.syonumuz a yapıla • 
1 muştur. lhale tarihi 11 • 12 - 931 cu- caktır. Daha dun fiatla talip olan • 

968 
:-. Samaun. Bafra yolunun 21, 29 uncu kilometrolanndaki dan mezburenin oğlu Burgaz adası martesl günü saat 1:> te Taliplerin ev ların şartname~ini görmek üzere her 

1 
___ 2 lira bedeli k.ııııııifli tamirah mfizayede, mUnakasa ve ihalit bahçeler sokağında 15 • 2 numarah saf ve -raiti anJamak irin lıer gün ·· J ~ • ı· k t k · &QU -L!L -Y ihanede mukaddema sakin Apostol To -s- ~ gun ve pazar ıga ış ıra e me üzere 

Duna teniKan Teırinisaninin yirmi sekizinci Cumartesi günü mUnaaksaya iştirak için de i'hale tar de yevmi muan·ende komisyonumuza 
... t b h l l dori Kolaridi aleyhine ikame ediJen rihinde KırklareJ1• satın alma komis- ·· ti · (r:.""O) (3917) k on qte i a e edi mek Dzere kapalı zarf usulile münakasaya tapu kaydının tashihi davasının mu- muracaa n. •H 

Ollulmuttur. hak.emesi 12 • 12 _ 931 tarihine müsa.. yonuna müracaatları. (572) (3938) * * * 
2 M 

• ııı * Çatka müstahkem mevkiinin sade 
• - ilnakaaaya iktidan malisine Te hüsnü haline itimat dif cumartesi günü saat 13-30 da mu -..l!ı Selimiye ve TophaıJe askeri fırın- yağı pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 

-u.ıenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar Te tamiratın devamı ayyen olup ye'\"mi ve vakti mezkurda larmda istihdam edilmek üzere ka- 19 - 11 - 931 tarih per~mbe günü 
lll.Oddetince mühendı's veya liyakah fenn"ısı· Nafıa Ba•mühendı"sli- müddeaaleyh Apostol efendinin mu- d '.I' , • • pakçı 2 kesici 2 tez.gahtar ve hamur- saat 16 a komisyonumuzda yapıla • iin hakemeye gelmediği veya bir ve.Allı 

ce muaaddak bir fen memuru istihdam edeceğini vesaikle te· kanuni göndermediği takdirde muha- klr ihtiyacı vardır. Talipl.erin hiisnü- caktrr. Taliplerin şartnameyi almaJi 
illin edenler dahil olabilirler. -~ kemenin gıyabında icra ve karar ita hal ve askerlikle aUkası olmadıkları- üzere her gün Ye pazarlığa iştirak et. 
3 - Talip olacaklar mezkür kanunun 6 ve 7 inci maddelerine kılınacağı ve bu baptaki dal"etiyenin na dair polis merkez memurlukların- mek üzere de vakti muayyende komis-
tevfikan teminat vermiye mecburdurlar. mahkeme divanhanesine talik edildiği dan alacakları vesikalarla beraber yonumuza müracaatleri. (568) (3915) 

4 h 1. 22 - 11 - 931 tarih pazar günü saat 14 * * * 
- Münakasaya i•tirak etmek iıteyenler teminatlarmı ve mumaileyhin ikametgahının nıeç u ı-

f 
Y te III. K. O. Levazım müdürlüğüne Çorlu rn Tekirdağındakj kttaatın 

• e.ıı V••"ıkalannı bı"r zarf derununda ve teklı"fnamelerı'nı· aym zarfın yeti haseblle tebliğ makamına kaim - müracaattan. (573) (3937) ihtiyacı için teslim edilecek mahall"'!-
ıçıııde ikinci kapalı bir zarf derununda pullu ve imzalı olarak olmak üzere ilan olunur. <2032

) * • • ı·i ve miktarları a~ağula yazılı bul. 
tahrir ve esaa zarfın üzerine münakasaya dahil olduğu it zikredil- lstanbul aaliye mahkemesi birinci Ankara merkez ihtityacr için 13.SOO gur aleni münakasaya konmuştur. J. 
lllek suretile sahibi tarafından mühürlenmiş veya imzalanmıt bu- ticaret dairesinden: kilo sade yağı kaaplı zarf suretile hale tnrihi 3 - 12 - 931 çar~mba günü 
hınduğu halde imza mukabilinde VilAyet Daimi Encümenine te•- lstanbul Riza paşa yokuşu Fincan· mürıakasaya konmuştur. İhalesi 7 -12 saat 15 tc ynpılncakhr. Evsaf ve şe-
ı· cılar 10 numarada manifatura tica· 931 ta. pazartesi günü saat 11 de ta- raiti anlamak için I tanbul '\"e Çorlu 
1111 edeceklerdir. retiyle iştigal eden Kaymak zadeler liplerin şartnamesini görmek üzen satın alma komisyonlarına her gün 

5 - Şartname ve evrakı keşfiyenln birer suretleri İstanbul şirketinin a1acakhlarile icraen aktet- her gün münakasaya i~tirak i~in !ıart- münakasaya i<:tirak etmek i~in ise i· 
Vilayeti Nafıa Başmübendialiğine gönderilmiıtir. tifi kontordato berayı tetkik mahke- namede yazılı teminat ve tekJif mek- hale tnrhinden el'Tel Çorlu ;satın nl-

6 - Münakasaya dahil olacaklar şartname ve evrakı keşfiye• memize tevdi kılınmış ve emri tetki- tuplarlyle birlikte ihale tarihinde An· ma komisyonuna müracaatları. (:>69) 

1i görmOı ve münderecatını anlamış addü itibar olunurlar. katın 10 kinunuevvel 931 tarihine mü kara merekz satın alma komisyonuna .(3916) 
7 _ Encümen ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. sadif çarşamba günü saat 10,30 da müracaatları. (571) (3939) Teslim mahalleri Kilo Cinsl 
8 - Gazete ilin ücretleri ihale ve mukavelename pul veaa· icrası mukarrer bulunmuş olduğun- • • • Çorlu 20.000 Bulgur 

dan bu bapta aJAkadar olanların Yerli fabrikalar mamulatından Tekirdağ 29.000 » 
lre mesarifi talibine aittir. mezkQr gün ve saatte mahkemede ha- 40000 metre yatak kılıfı bezi kapalı --------------

9 - Fazla tafsilit almak isteyenlerin Samıun'da Viliyet Da- zır bulunma1an lüzumu ilan olunur. zarfla münakasaya konmuştur. lha· r!!V J\KIT 10~ 
İ11ıi Encümenine ve Jstanbul'da Vilayet Nafıa Başmühendisliğine lesi 6 - 12 - 931 tarihine müsndif 

Kadıköy icra dairesinden: pazar günü tıaat 15 te yapılacaktır. Ku·. cu·. k ı· la" nları ~racaat eylemeleri ilan olunur. (3894) Kadıköyünde Kurbag~ alıderede 7 1 
- Taliplerin şartname ve nümunesini ., 

N f • V k" ı t• Ad y d• • inci sokakta Osman ağanın hanesinde h 1 

a 1 a e a e 1 ana e inci görmek üzere er gün Ankarad:ı mer- - JOdefası )ÜZ kuruştur~ il!!!!3a! 
sakin iken ikametgahı merhul Jialan · ~ kez satın alma komısyonuna müraca- Saldık hane - Beyközda Ştthin-

D al· re su ı·şıerı· Mu·· du·· rıu·· g\J u·· nden: Ahmet efendinin Kadıköyünde l\:ur- .. ak . t• k d atlerj ve mun asaya ış ıra · e ecek· kayada 133 arştn arazi üzerinde mebn! 
bağahderede 7 inci sokakta 22 numa· lerin o gün ve saatten evvel teminat 74 No. dort odalı bir hane saulıkur 

. Ceyhan kasabası el.varında me•cut mehmuzların tamı"ratiyle rall hanede mukime Fatma hruumdan ektu l akb " ve teklif m p arının rr · uz mu- Şirketi l lııyriye idaresi kapıcısı- Lütfi: 
Üiveten yapılacak üç adet mebmuzun bedeli keşfi olan 10530 lira istikraz eylemiş olduğu 6:> liraya mu- kabilfnde mezkilr komisyonun rirase- Ef. ye müracaat. (1998) 
llıukabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıı Te 931 kabil n aynı sokakta malUmülhudut tine tevdi eylemeleri. (5-H) (3801) 
~eneıi kinunu evvelinin ikinci çarşamba günü :zavali saat onbeş te bir bap hane esasını vefaen ferağ e- Damızlık için halla J6rmen 

Kanaryası - Şişlı Osman bey Ah
met bey sokağı Forum 7..nde Murat Bey 
aparumanı beşinci kat (2022) 

ıbalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin yüzde yedi derek mllddetler hitam bulduğu hal-
buçuk teminat ve sair vesaiki havi kapalı zarflann ihaleden bir de borç verilmediğinden bittalep fil-

• • * 
Çorlu ve TeJdrdağındaki kıtaatın 

ihtiyacı için kapalı zarfla münakasa
ya konulan unun ihale tarihi 5 - 12 •ıat evvel bükiimet daireainde müteşekkil komisyonu mahausuna ruhtu karargir olarak bir ay müddet-

tevdi etmeleri ve keşifname ve fenni evrakını görmek iıtiyenlerin le satılığa çıkanldığından mezkur ar- --------------------
1\l itleri dairesine müracaatları ilan olunur. ( 3851 ) sa üzerinde diğer bir ipotek ve borç 

........_ .... ------·---------------------- n irat senetleri varsa bunlu ile be

- 931 cumartesi gilnü saat l!l te tes- Sallhk ve klrahk - Mudanya 
lim edilecek mahal ve miktarlar aşa- Tirilyadıı Naci~c hanıma alt iki odalı 
iıda ~österilmi§tir. Evsaf ve şeraiti evle zeytinlik. ırnrla ... e bağ kiralık ,·cya
anlamak için her gün münakasaya hut sııtıhlctır. Şeraitini Ankara cicİdesindo 
iştirak edeceklerin de yukarda zikre· l\luallimler J;ürükhanesine müracaatlarL 
dilen yevm ve saatinden ev\'el Çorlu ---------------
satın alma komisyonuna müracatleri. Satılık kfiglr dUkkan - istan

..------1932------
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

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 

MUKAFAT 
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 
8 " 

(5,000) 30,000 
15 " 

(3,000) 45,000 
80 " 

(2,000) 120,000 
200 " 

(1,000) 200,000 
.... ı.ooo AMORTi ,(100) 500,000 

5,700 ADET 3,340,000 LiRA 

Dl' Tabibi ~- Haseki Hastanesi --... Ze.Ai 'Jlnci, Kulak, burun. buğaz mütehassısı 

~ llastalarını her gün saat 8,30 • l!! Dr. ZiY A NAki 
111.~ - 20 kadar kabul "·e her salı -~ ~ TUrbe, Mahmudiye caddesi 
~ on üçten itibaren meccanen dış 

er ve tedavi eder. No. 16 • 
ııtı"uayenehane: Kadıköy Mısırlı •ı•••••ı••••••• .. -
~avuz Türk sokak No. 8 Fransız Tiyatrosu 

Bulgar opereti tiyatrosu 70 kişilik 
Doktor artist, balet orkestra ve kor heyetile ya-

b Hafız Cemal ı.,nda Istanbula gelecek 19 ikinci teş-
•ltın h rin 931 tarihinden itibaren her gece mun-

astehklar mutahasau11 
,. Sa-a numarası beklememek isti- tazaman .Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda 
"eıtl temsil vermlye başlıy•caktır. 
•-~ er, kabineye müracaatla ''eya ~tf Repeman .. Kontes Marits,. Harem 

0
1lla randevu saati almalıdırlar. Esran,, "Çar k-raliçesl,, Bayadera.. ve 

"-t ~adan maada her gün öğleden saire. 

~: Baat 2,30 dan 5 e) kadar lstan· Her bir piyes için tiyatro hususi dekor 
'1lat a l>hranyolunda 118 numaralı hu- ve diğer !nazımla mücehhezdir. 

-- kabinesinde dahili hastalıkları 
ttb :Ytıae Ve tedavi eder. Telef on· Jg.. 
~ 2398. 
tlaacu=-------

dar Hile sinemasında 
,tJ~RADA BiR FACiA mümes

o~ Nonnan Kerri, Leviston, ilave 
: YILDIRIM EKSPRES. 

ZAY1LER 1 
Galata itbalit gümrüğilnden 

105892 numerolu 8·9·931 tarihli 
makbuzu zayi etmiı olduğumdan 
hOkmD yoktur. 
Hüseyin Avni lstanbul Ketenciler No. J J 

raber tellaliye ·e ihale pul resimleri 
miişterisine ait olmak üzere talip olan 
ların 21 • 12. 31 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat 13 ten ı:; şe ka
dar 65 liranın yüzde 10 nispetinde pey 
akçeleri ile beraber Kadıköy icra da
iresinde hazır bulunmaları ve arsa 
üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialannt ev
rakı müsbitelerirle 20 gün içinde bil
dirmeleri aksi halde satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları i
lin olunur. (2036) 

Kadıköy icra dairesinden: 

(:1:>7) {3S75) bulda l\larpuççularda şerefü bir l\?ahalde-

Cinsi 
Un 
Un 

Kilo 
90000 

130000 

1\lahalli dir; il) da 75 lira ldradndır. Pazarlıksız 
Çorlu 8200 lira. Saat 9 • 12 arasında Jstanbul 
1'ekirdağ dordüncti Yakıfiı:ın asmakat 29 numara) ı ..... 

ı 

111. K. O. ve L inci fırka ve Top-
çu alayı hayvanatının ot ihtiya.:ı 
ayrı ayrı şartnamelerle pazarlıkla 

alınacaktır. Ihalesi 19- 11 - 931 
perşembe glinii saat 16 da komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart
namelerini almak üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak etmek iı,;tiyenlerin 
de vakti muayyeninde komisyonumu
za müracaatleri. (553) (38.!l2) ..... 

münıcı:ıt. 

Para - istediğiniz semtlerde sablık 
emldkimiz \ nr dır. Emlfık almak yahut 
alacağınız varidatlı emH\ke paranız yetiş· 
mi yorsa p:ıra almak için 9 • ı 2 arasında 
müracaat ediniz, ~enelik fııiz, komisyon 
yüzde 12. lstanbul Bahçckapı dördüncü 
Valnfiıan asma kat 2Q. 

PBra - J 5 liradan fazla nrldan 
olan cml:ıkinizl en İ} i füıtla satanz ister
seniz terhine mukabil para \erilir. Senelik 
faiz, komisyon ) üzde 1'2 dir. Saat 9 - J 2 
arasında Jstanbul, Bahçeknpı dördilncü 
asmll kat 29 numaraya mü:ıacaat. 

Birincj fırka kıtaatının yulaf 'e 
arpası pazrlıkla alınacaktır. ihalesi 
19 -11- 931 perşembe günü saat 
15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi almak i.tzert Para kazandmyoruz-Jstanbul
her gün ve pazarlıia iştirak etmek dan başka vilı\yetlerde, kazalarda memur 
istiyenlerin de yevmi muayyendc ko- yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazife-
misyonumuza müracaatleri. (;;45) nlze halci gelmiyccektir. içine 6 kuruşluk 

(380!?) pul koyup mektupla sorunuz. 
• • • lstanbul postanesinde 400 

.. K. o. ve Birinci fırka ihtiyacı ~il m il mı , .rı j j 1 
ıçın şeker pazarlıkla alınacaktır. lha-
les· 21 - 11 - 931 cumartesi günli 1 As. Mk. SA. Al. komisynu 1 1 

• ilanları 
saat 14,5 ta komısyonumuzda yapıla· -----
caktır. Taliplerin her gün ve ihaleye Askeri baytar mektebine ait bir 
iştirak etmek istiyenlerin de ,·akti reis kısrak ve piyade atış mektebine 
muayyenfnde komisyonumuza müra. ait iki reis katır müzayede suretile sa 
caatleri. (565) (3898) tılacaktır. Müzayedesi 22 - 11 - 931 

• • • pazar günü saat onda Üsküdarda At 
K. O. ve Birinci fırka hayvana- pazarında icra edilecektir. 'l'nliple

tının ihtiyacr için saman ayrı ayrı rin mezkur mahalde bulunmaları. 
şartnamelerle pazarlıkla alınacaktır. {13 ) 3919) 

ihalesi 19 -11- 931 perşembe günül•••••••••••••• 
saat 15 te komisyonumuzda yapıla · 
caktır. Taliplerin şartnamelerini gör-

SEYRISEF AiN 
---------------------------• mek Ozere her gUn ve ihaleye iştirak Merkez accntası. Galata köpru b:ı~ı B. 2362 

edeceklerin de vakti muayyeninde ko- Şube A. Sirkeci MLhlirdar zade ban 2. 2740 

misyonumum müracaatleri. (566) 
{3S99) TRABZON POSTASI 

• • • 
K. O. ve Birinci fırka kıtaatı 

Kadıköyünde Rasimpaşa mahalle· 
sinde Hayrullah efendi sokağında 39 
numarada mukim Hasan Kazım D. 
ve zevcesi Naime ve Maraşta memle. 
ket hastanesinde oı>eratör Ekrem Nu 
ri B. zevcesi Fatma Mürüvvet hanım
lann şayian ıntitasarnf oldukları 
Göztepede Bilyük Orta sokaktat kain 
şarken Eski zağralr İbrahim ve ya:'.{tı 
Hüseyin ağa ve hazam Şükrü erendi 
tarlaları ve garben Davut ağa köşkü 
ve şimalen yol ve cenu.ben Şükrü e
fendi vereseleri tarlası ile mahdut 2 
dönilm miktarını havi muhaddesatı 
mülk ve zemini Mihrimah vakfından 
mukataalı maa bahçe atik 4, 6, cedit 
24, 26, 28, 30 nuıparalı hanelerden 24 
numaralı hane ufak ve 2 harap odayı 
ve 26 numaralı hane 2 oda ve 1 sofa 
ve 1 halli ve 1 mutfak ve 1 çatı arr.sı 
n 28 numaralı hane 1 ta§lık ve sol
da birer oda ve 1 halA ve bir yemek 
odası ve bir mutfak ve yukarki katta 
ayrıca bir halfl ve 4 oda ''e 1 
sofayı ve 30 numaralı hane de 1 taş
lık ve 2 oda ve 1 hali\yı müştemil olup 
tarzı inşalanna nazaran kabili tak -
sim olmadıklanndan satılmak sureti
le şuyularının izalesi karargir olmak
la 1 ay müddetle müzayedeye konul· 
muş olduklarından mezkur gayrı men 
kuller üzerinde Jpotek ,.e borç n irat 
senetleri ile tellaliye ,.e ihale pul re
simleri müşterisine ait olmak üzere 
taJip olanların umumuna takdir olu
nan 3000 lira kıymeti muhamminenin 
yüzde 10 nispetinde pey ak~eleri ile 
beraber 22 • 12 • 31 tarihine tesadüf 
eden salı günü saat 13 ten 15 şe kadar için b~lgur tek~r pazarlığa konnıuş-
Kadıköy icra dairesine müracaat ey- tur. .Ö.: O. nunkı 12 kuruş 30 paradan 
Jeme1eri ve gaynmenkuller üzerinde- ve Bınncl fırkanrnki de 13 kuruş 5 

(ANKARA) 19 Teşrini

sani perşembe 17 de. 

MERSiN POSTASI 

(ÇANAKKALE) 20 Teırini
sani Cuma 1 O da Galata nh-·-................. -...·-···· .. ·-·-·····--··-··· 

ki haldannı ve hususiyle faiz ve mas- aksi halde hakları tapu sicilleri ile 
rafa dair olan iddialannı evrakı mlis- sabit olmadıkça satış bedelinden :Iıa
bitel~rivle 20 sün içinde bilclirmeleri riç kallt'kJan iıAa ohunar. 203.1 

tamından kalkarlar. 



Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABl -

il . 

ıraa 

NIN 

Bay at· kumbarası 
Alpullu Şeker Fabrikası 

Bu sene 

Kesnıe $ekeri 
imaline muvaffak olmuştur. 

Bu ıeker Avrupamn piyaskmızdaki kesme ıekerlerine tamamile 
muadil olduğu halde fiatı Avrupanınkinden okkası yüz para 

&..._ ehvendı;~-
0

Muhterem halkımız Alpullu kesme şekerlerini 
- her yerde arayabilirler. 

Nafıa vekaleti yollar umum 
müdirliğinden: 

Mübayaa edileceği ilin edilmiş ve edilmekte olan 50 adet 
yol silindirinin münakasa günü 2 Ki. sani 932 tarihi yerine, 

münakasa evrakında yapılan tadilat dolayısile, 10 Ki. sani 932 
pazar günü olarak tesbit edilmiştir. 

Mukavele müsveddesile münakasa şartnamesi tadil edilmiş 
olduğundan timdiye kadar almış olanlar da tekrar Ankarada 

yollar kalemine, Istanbulda Nafıa başmühendisliğine müracaatla 

münakasa şartnamesi ve mukavele müsveddesinin ~ tadil edilmiş 
nüshalarından almaları ve evvelce alınan münakasa evrakından 
bu ikisinin hükmü kalmadığı ilan olunur. (3767) 

Beyoğlu kazası defterdarlığından: 
Hasköy kiremitçi mahallesinin Hasköy sokağında 20, 22, 24 

No. 1ı ve Hasköy'de Abdüsselam mahallesinin kumbarhane cad
desinde 147, 149 No. lı ve Abdilssellm mahallesinin kumbar
hane caddesinde 141 ve Abdüsselam mahallesinde 30, 34 ve 
Ab<lüsselam mahallesinin Bademlik sokağında 2, 4, 6, 32 No. 

beı kıt'a arsa mukaddema 21 gün müddetle müzayedeye konu
larak ihalei evveliyeleri icra edilmişsede bu kerre ihalei kat'i
yeleri icra edilmek üzre müıayede on gün daha temdit edil
miştir. Talip olanlar tarihi ilandan itibaren Beyoğlu kazası idare 
hey'etıne müracaatları. (3930) 

Istanbul Sultan Ahmet Maarif Veka
leti Mektebi Müdürlüğilnden: 

Mektebimizde üç muallime ihtiyaç vardır. Bu muallimliklere 
Avrupa veya Amerikada birinci sınif bir terzi ır:ektebinden me
zun oJup ayrıca staj yapmış ve muvaffakıyet göstermiş olanlar 
tayin edilecektir. Kendilerine bilgilerile mütenasip ücret verile
cektir. Talip olanların Evrakı müsb:t.cleri!P. birlikte mektebimiz 
Miidürlüiüne muracaatları. (3936) 

Büyük kıymetli bir Hereke halısı 
teşhir olunuyor 

Bir çift nadide tek taş 11 krat 

Pırlanta küpe 
19 ikinci teşrin Perşembe günü 

Sandal Bedesteninde müzayede 
ile satılacaktır. 

, • Operartö •-... ıııı.. 
Dr. Akif Tevfik 

Cumadan maa da 1O· ı 7 Y crebatan Or· 
han B. aparamanında hastalınnı kabul 
eder. Tel. 20327 
Ameliyatl arını beş sencdenberi Sağ· 

lık Yurdunda yapar. Akşamlan Bos
cancı Yazmacı S. No. 8 hanesindedir. 

.. Tel Erenköy: 37 ••mi 

-VAIWıtr---
Adres: lstanbul .Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 437<). 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: lstıınbul Vakıt 
Abone şartları: 

ı 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

ilan $Brtlarımız: --------
Satın 
San ti mı 

Hcsmt 
10 Kş 

20" 

Hususi 
12,50 l\ş. 
25 

KUçUk ilAn şartlarımız: 

1 2 3 4 1· 10 Defalı k 

30 50 65 75 ıoo Kuruş 

ı\ - Abonelerimizin her üç aylı· 

ğı için bir dcta meccanendir 
J3 - 4 satın geçen ilAnl:ınn fazla 

s:ıun için 5 kuruş zammolunur 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası 

PE1ROL 
Saç dökiilmesinin ve kepeklerin en 

müssir ileacıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlabr ve mikropları imha edet• 

Eczane ve Parfümeri mağazalarında arayınız. 

Nafıa Vekaletinden 
Ankara'da silindir münakas

evrakı alanların nazarı dikkatine 
Mübayaa edileceği ilin edilmekte olan ( 50) adet yol ıiliodİ' 

rinin münakasa evrakından fenni şartnamenin ikinci defaki tabi" 
- nın sonunda (19) uncu maddede yazılı umumi yedek alittan (12) 
tonluklara ait o:anların tabı batası olarak dercedilmediği anlaf1~ 
dığından evrakı mezkôreyi Ankara'dan alanların bu noksanın -~ 

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

Kiralık kfügir hane ve dükkan 
Beşiktaş akaratl vakfiye idaresinden : 1,ı 

Beşiktaşta Akaretlerde 26 numaralı hane iki sene, 30, 45 numaralı h:::.-. 
birer sene ve 22, 47 numaralı haneler üçer sene 1-3, 7, 11 numaralı d" il' 
lar birer sene ve 12, 31 numarah dükkanlar ikişer sene müddetle ic:ır e: 11 
ceğinden şehri halin üçüncü sah giin ünden itibaren yirmi gün müddete ,t· 
leni müzayede~·e çıkarılmıştır. Talip olanların ve daha ziyade matürnat d-' 
mak istiyenlerin Teşrinisaninin yirmi dördüncü salı günü saat on üçe Jcll 1'0-
mahalli mezkurda 5.t numarada Mütevelli kaymkamlığına ve yevmi rneı t' 
run saat on üçünden on beşine kadar lstanbul Evkaf müdüriyetinde id• 
encümenine müracaat etmeleri. (:1608) ~ 

Devlet Demlryolları llanlilrı J 
515 kalem i'aç ve tibbi malzemenin kapalı zarfla münaka•~~ 

9 Birinci kanun 931 çarşamba günü saat 14 te idare merkezi; 
de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezoelerio "' 
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3909) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 


