
Umumi harbi n 
Bir ingllfz gazetesinin Fransa ve Amerikada gürültüler 
yapan milhim makalesini 6 ıncı sayfamızda okuyunuz 

~ncı Yıl * Sayı : 4980 CUMA 20 Teşrinsani (11 inci ay) 1931 Sayısı S Kuruş 

• 
( ktisadi müdafaa ) namile 
_'Vergi alınmasını Fırka gru u 
Neden kanun değil de, rYeDI 
kararname çıkarıldı? vergi 

maaş v 
ünkü 

ltJıaıatı tahdit tedbirlerinin şekli hak-
kında yapılan tenkitler doğru değildir 

a.ı hAbkara; 17 tefrinisani (Baş • olsaydı daha doğru olurdu. Son· 
ıı: &rririmizden ) - lthalAtla ra bu kanun millet vekillerinin 

KAııunevveJden iti
baren alınması 

muhtemel 
t ~ca.tnnız arasında müvazene tetkikinden geçmek suretile tl'!em· Süleyman Sırrm e. bekl.rhk 
:•• etmek için hükumetçe alınan leketin ihtiyaçlarına daha muva· vergisi ahnrnasını istiyor • 
,.11 tedbirlerin Büyük Millet fık bir şekil almış bulunurdu.,, Ankara, 19 (Vakıt) - Farka 

1"
1eclisinin içtima halinde bu- denilebilir. Jt v ı d 
Uııd v h. d b' k Fakat kararname yerine kanun grupu ug e en evvel ve sonra 

ugu ır sıraa ır ararna· t ı d M ı· k'l' · h .._e 'I ·ı d ı h h cıkarmanın hatıra 2elcbilcc '!' bu op an 1• a ıye ve ı ı ıza at ~ ı e ı an e i me;;i azı n>a a • ~ ~ d' y h G 111<! "ibi faydalarına mukabil ~ok mü- ver ı. a ya alip B.(Ankara) 
e !ayanı tenkit görülüyor. Bu "' d B B 

a.ı-L · f·ı· f kr h ı · him bir .mahzuru da var ır. u Rahmi . (Sivas) Refik Şev-ııa ı ın i ine göre ü <ilmetın • h ı~ 
~ l M 11 M 1 . d d'k mahzur da hükurnetce ıt. a atın ket B. (Manisa) Rasih B. (An· ~· e ce i et ec isın en tas ' tahdidine m&tuf tedbirler henüz 
L 1lıxıi, olan bir kanun mucibince tasavvur tc:klinde iken her taraf· talya) Ziya Gevher B. (Çanak-
h.~ tar:ıda bir kararname neşret • b 1 b t• · kale) Mazhar Müfit B. (Denizli) 
~•te §Üphesiz hakkı vardır. Fa- ta şüyu u ması, unun ne ıcesı A l 
le., olarak bir takım tüccarların ih • Besim ta ay . B. (Aksaray) 

ücret s hi 
• ma a 

den 
etti . 

Altınlar dün bankaya 
teslim edildi· 

~, alınan tedbirler memleketin dkar ihtiraslarına kapılarak bari- [Alt tarııfı 2 inci sayfamızda] 
t. · lU:ni iktısadi~1atı noktasından o ce derhal şu veya bu c·ıns mallar- '-·------------- ı b nk qd ı "h' · " "' Zıraat a asının Cümhuriyet merKez bankası hesabına ecne-
dır il?' esas ı ve mu ım ıcraattan· dan fazla miktarda sipariş etmesi B lg 
d ... ~i bunların bir kararname ile ihtimalidir. U ar nebi Döviz mukabilinde Amerikadan üç milyon dolar kıymetin-
d ~gıl, bir kanunla ilan edilmesi Filhakika muhtelifü!cins e~ya· de altın getirttiğini ve bu altınlann çubuk halinde 64 fıçı içinde 
~ha doğru olurdu. Bahusus Bü- nm kH'TlE'fl tahdidi, kısmen itha- baş vekı·ı· Istanbula geldiğini dün yazmıştık, 

~le Millet Meclisi ictiına halimle linin ....,~ni hak kanda tanzim edi- . 1 Altınlar dün geç vakit Ziraat bankası tarafından muayene 
0 dı.ğu için bu yolda' bir kanunu len layiha ile bu layilıaya merbut ve tesellüm edilerek bankanın kasalarına yerleştirilmiştir. Paralar 
'-'~.eclisten geçirıuck .. almacak ted- olan lıste Büyu .. k Millet Meclisine KAnunevveJln üçünde b d A k d ı k · ''"l h k ı ı n ura an n araya gön eri ece tir. Resmimiz dün altınların ge· -. erin da a mü emme oması· sevkedilir edilmez bazı kimseler A k d 
"' d d d. n ara a b ı k tirildiği vagonda alınmıştır. y~ ıme ~ 1• hMhlumumisene~rici dü~ne • ( U unaca ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ier ithalat ve ihracatın tevsii ceklerdi. Ellerine büyük kazanç ı • • k d 
~liıcıadile alınan tedbirler sırf fırsa.tları geçebileceğini hesap e- azançvergıSt anunun a 
t nıete ait bir vazife ve salahi- deceklerdi. Layiha ıu<:clisçe tas· 

:. me~~ri noktasıl'\,dan tetkik e- dik edilinciye kadar g~çecek müd- eg\jj' ı . k •k er yapı ıyor 
~r&~ bu g.ib · mütalealara belki det zarfında en kısa yollardan 
l L verilebilir. "Cümrüklerimize memlekete bir çoıt ecnebi emtea-
~~ek eşyanın kısmen tahdidi, u celbetmiye te~ebbüs edecek • 
~·rtt.en ithalinin men'i hususunda .A{J.me,t .AsuH yeni projede mtlkelleflerln şikayetleri 
~edilen kararname bir kanun (Alt tarııfı 5 inci sayfada) nazarı dikkate alınmış ve tahakkuk me-
l).. .. " k murlarmın salahiyetleri kaldırılmıştır 

Ufl gumru te yazı mua• Ankara, 19 (Yakıt) - Geçen atler göre bu sene yeni baştat 
ı 

• b ı d sene maliyece kazanç vergisi b;r kazanç vergisi kanunu pro· me esıne aş an 1 kanunu üzerinde bir tadilat pro- jesi hazırlayarak mecüse ver· 
jesi hazırlanmış ve meclise ve· miştir. Bu projed•)kazanç ver-

b11" 

Adil Bey, tahdit tedbirini almakta 
geç bile kaldık, diyor 

&Q9'trOkte beyannamelerın:n tescil numaralarını yazd1ranlar 

d,n~jtnlekete girebilecek mallar· la çıktığından dün büroya hayli 
~ilttaı-&tanbul gümrüklel·irıe ait tehacüm olmuş ve başmüdür Sey
t~ldiı/ ... ~öateren hususi listenin fi hey tarafından sarfedlten aza
d~ he •gı ~e gümrükte malı ohıp mi gayrete rağmen tesçil numzra· 
~l haı~llt\namelerini tesçil ettirdi- larının kaytlarım dün bitirmek ka
~ı,I\ t" e henüz malım almamış bil olamamıştır. Bu vaziyet ka.-
t~, k~~arlarımı~~n .~~balı~a.n .. ak- ı şısında cumartesi gü~ü de. aynı 
~t ede ar ha~~udurıyete mura· muameleye devam edılecektır. 

l'dett' tek tesçıl numaralarını Bu muamele bittikten sonra ),.., ırrne} . l ~ 'd' . . . 
""tlıı~tık erı azım ge~ ıgını müracaatlar sıraya konacak ve 

au ... ; dünkü nüshamızda yazdığımız gi~ 
tııe . •Ukte iş başladı bi tcsçil numarası küçük olanları 

~lnele~~nde tescil edilmiş beyan- yani tesçil muamelesi daha evvel 
I·~htan ~ olan tücarlar dün sa· yapılmış olanların mnllan:ıın, 
.,\ikte hu .§a~.a kadar, başmüdür listede gösterilen miktar üz.erin • . .:~a lllii '' ıçın ihdas edilen bü- den, çıkarılmalarına sıra ile mü
ti elelerj~~taa.t ederek tesçil mua- saade verilecektir. Fakat bunun 
h~de teac\Yap~ırı~uşlardır. Elle· mahzurlu olduğu görülürse bu 

lltları i~· edılm1ş beyanmı rne usulün bırakılarak girecek malın 
Uccarlar tahminden faz· ( Alt tarafı 5 inci sa}fada) 

Bulgar Başveklll 
M.Mupnof 

Sofya, 19 (Hususi muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Bulgaris· 
tan Başvekili M. Muşanof, An
karayı ziyaret etmek iizre bura· 
dan Kinunuevvelin birinde ha
re~et edecektir. Bulgar Hariciye 
nezareti, teşrifat umum müdürü, 
Türkiye sefiri Tevfik Kamil beyi 
ziyaret ederek M. Muşanofun 
gelecek ayın üçünde Ankarada 
bulunacağını resmen tebliğ et· 
miştir. M. Muşaoofa Ankara se
yahatinde birçok meb'uslar ve 
gazeteciler refakat edecektir. 

Ankara, 19 (Yakıt) - Bulgar 
sefarethanesine Bulgar Başvekili 
M. Muşanofun buraya hareketi 
hakkmda henüz malumat gelme· 
miştir, yarın bekleniyor. Sefaret, 
Başvekilin gelecek ayu. birinde 
Sof yadan hareket edeceğini su
reti hususiyede beyan etmiştir. 
Bulgar sefiri, M. Muşanofu Istan· 
buldan karsı'ı vac.,\ t ır. 

Gazı nazretıerinln 
Cemal pehlivana 

hediyeleri 
Ankara, 19 ( Vakit) - Gazi 

Hz. Adapazarlı Cemal pehliva
nada 100 lira hediye etti. 

rilmiştir. gisinden edilen şikayf.:tler tema-
Fevkalade içtima devresinde men nazarı dikkate alınmış 

bu proje iktisat encümeninde bulunmaktadır. Yeni layihanın 
tetkik edilerek maliye encüme- esas hatları şunlardır. 
nine verilmiş, fakat müzakere- 1- Matrahın tespitinde be-
sine vakit kalmamıştı.Maliye veka- yanname usulü ba~ka suretle 
leti layihayı geri alarak fevkalade matrahın tespitine imkan olmı-
devrede muhtelif encümenlerde yan ve ticari vaziyetleri itibarile 
tezahür eden fikirlere ve kana- [Lütfen sayıfayı çeviriniz] 

Muş meb'usu 
zatürreden 
öldü 

Muhittin Nami be .. 
yin cenazesi dün 
kaldırılmıştır 

Ankara. 19, (Vakıt)- Tayyare 
cemiyeti ikinci 
reısı ve Muş 

meb'usu muhit
tin Nami bey 
dört gündenbe
ri zatürreden 
yatmakta idi. 
Bütün tedaviye 
rağmen kurlu· 
lamıyarak bu
gün Yefat etti. 
Cenazesi cebe
ciye defnedildi • 

Muhittin N'aml R Cenazesinde bi· 
rer asker ve polis müfrezesi 

meb'uslar, erkanı hükumet, tay· 
yare cemiyeti erkanı Kizım ve 
lamet paşalar vardı. 

Atinada, neler 
gördüm? 

Başmuharririmizin Atlna 
seyahati müşahedelerine ait 
15inci yazısı 4 üncü aayfa
mızdadır. 



TİCARET 
VE~İKTİJAT HAYATI 

Bir senelik ithalat ve ihra-
• 

catımız arasında fark 
• 

lbraeat Ofisi memleketimizin dık, OzOm ve incir ihracatımız 
1931 HDUİ on aybk umumi ti- artmııtır. 

cari vaziyetini tesbit etmiştir. Japonyadan yapılan 
H&Drladığı istatistiğe g~re 1931 Jdbali\t meselesi 
1enesi ilk on ayı zarfında itha-
lahmız 111.544.854 lira ve ibra- Akşam refikımız bu senenin 
cabmız 95.694·074 liradır. Geçen ilk dokuz ayı zarfında Japonya• 
aene aynı aylar zarfındaki dan memleketimize on d6rt mil
lthalllimaz 118.031.573 lira ve yon lirahk itbalit yapılmtıuı yaz· 
lhracabmız 120.499.925 lira idi. mııdı. 
Ba eeneki itballbmız geçen ae- Bu haber etrafında papbğımız 
aeye .U.betle 6.486. 719 Jira nok- tahkikata atfen bu rakkamın 
ADdar. lbracabmız iae 1930 ıe- doğru olmadığını ipret etmif ve 
nesine nilbetle noksandır. Buna bunu gilmrDk ve ihracat Ofisinden 
ela aebep 19!9 aeneıinde ıümriik aldığımız rakkamlarla tevsik 
tarifesinde yapılan tadilit hue- etmiıdik. 
bile fazla itbalit olmaaıdır. Bu- Refikımız dOn de eYYelki verdi
aqa neticesi olarak 1930 sene- ği haberinde iarar etmittir. Bu
aiadekl itbalibmaz az olmuttur. nun Ozerine refikimwn haberi 
1929 HD..mde ihracatımız 119• aldığlnı kayddettili latanbul tica-
575.313 lira '9e ithalAtımız 231 ret mıntakuı mOdiriyetinde de 
~ .. ını.t.ıır:: lir d ı~ · don bu haber etrafında tahkikat 
VV"W.7"1V a ar. u,., ıeneaindeki 
·thalit fa-'abgı- 1930 yaphk ve böyle bir haberin ken-
1 :u senesinde &--=-· • •-ter · h dileri tarafından yerilmedigı-· ce• ...-..ım I"- mlf Ye i racatımız 
ithalibmıza niıbetle artınıştır. vabmı aldık. 
1931 · ..ı h Polonra rejisi senesıncıe i racatımız mik- fy 

J ·b Polonya tOtOn rejisi So ada 
tar ti arile fazla olmalda bera-
h '-- genit tlltün depolan vücude ge-

er ıuymet itibarile ithalAbnuza 
• L - ı 1 tirmiye karar vermiştir. Reji 

Dlluct e 5.000.000 kadar nok· 
~ndır ki buna da sebep baıhca Sofyada yapacaii depolar ıçın 
ihr t d Sofya belediyesinden ucuz yer aca ma delerimizin fiyatlarm-
da dD ·k iıtemiftir. aya ı tisadi buhranı hasa-
bile husule ıelen dDtkDnltıktür! Yugoalavrada tutun meMlesl 

193 YugoalaYyada tntln iatihuli 
• 1 ıenesi 10 ayı zarfında ve ibraq -etrafındaki f-.ali,et 
ıhraç edilea bathca maddeleri- gOnden gOne ırtmıktada. Halk 
miz llllllıdır: . 

Tütiin: 18,870,462, pamuk : • tütün yetiştirmlye teŞYlk edfkli· 
3,895,782, fmdık: 6,7S6,680, KU- diği gibi istihsal edilen mahsu-

Jlta da pazar temini için hususi 
ru llzllm: 8,136,277, zeytinyağı: k 
5,291,468, Afyon: 2,425,535,Yüu: tef ilat Yllcude getirilmektedir. 

1,478,52:•, incir: 3,264,862, Ar- lat.nbul boraa•nda 
pa: 1,911,062 Dün kambiyo borsasında İngi-

liz lirası 798,25 kutuıta açılmış, 
1931 Hilesi 10 ayı :zarfında 799 kurufta kapabmıtbr. Diğer 

tatCu ve pamuk ihracatımız kıy- ecnebi meskftkAt fiatlannda ev· 
met itibarile azalmışbr. Buna da velki günkn fiatlara gBre ehem
ıaebep dOnya iktisadi buhranı miyetli bir fark yoktur. Dtınkn 
dolayuile bu ilci me•addı ipti- muamele miktam 3,700,000 Fraa
daiye fiyatlarında hunle gelen sız Frangı, 4,500 Sterlin, 7,000 
dOtOldüktOr. Buna mukabil fın- Dolar ve 2,500 isviçre Frangıd1r. 

beyanname '9erebilecek olanlar
JBDİ tirketler, m&eueseler, fab-

rikalar, bayGk ticarethanelere 
huredilmb, bunlar haricinde 

kalan matralılar klmilen karine 
unl&ne aLnmıttır. Mahaza ka
rinede kalmak iltemlyen mükel
lefler için beyanname uıulünnn 
tercihi mahfuz tutulmuıtur. 

2- V erıi tarhında tahakkuk 
memurlarmm haiz oldukJan ge-

DJf ..ıAbiyet ~aldırılmıı, bu cihet 
bDytlk pbirlerde beup mlltehaı
llflm, k~Bk tehirlerde malmOdtır

Te memurlarma baralnlmııbr. 

3- Re'HD icra edilen tarbi
Jatta keza tahakkuk memurunun 

..ıahlyeti abnmıı ve bu muamele 
ticaret odalan belediye ve mes

leki ce8117et ve teıekkDllerden 
lttirak edecek •zanm da bulun
dap tarh komiıyonuna teYdi 
edllmfıtir. 

4 - Mnakkat tarhiyat aau-
11 bbal olmaanlflur, Ba anle 
,... be,amaameye tabi mlkel
lefler kazaaçlan miktarına be-

yanname ile bildirdikçe imzalan 

altmda verecekleri be1annameye 
iathulden lıer ay tayin edile
cek. lam ıclen tetkikat biliha-

ra icra edilecektir. 
5 - Vergi aisbetlerinde lca

rine esasına istinat eden usule 
tabi olanlardan mOhim niıbette 
tenzilit yapılmıtbr. 

6 - Hizmet erbab11wı vergi 
nisbetleri ıeaml veya haıuti da

irelerde bulunmalarına göre 
başka baıka olmıyan tevhit edil

mit ve reami bir ıekilde yüzde 

bet olarak teabi olunmuıtur. 
7 - Vergi tahail&tından mü· 

kellef lehine eski kan11Da naza
ran mOhim teahilit kabul edil
miı ve alelumum hizmet erbabı
nın vergileri patronlar tarafından 
ve onlann mea'uliyeti albnda te
diye edilmek eaaaı kal:ul olun
muştur. 

8 - itiraz ve temyiz mua
melitile komiıyonlann tqekklll 

ve mesai ıeklleri m8kelleflerin 

hukukunu, ibtiyacmı tlmamen tat

min edecek bir bale konmuştur. 

9 - Hua•t istihlak vergisi 
kazanç YerfisiJe tevhidedilmiş

tir. Sinema aibi mileueıelerden 
alınan 5-tiblAk vergisi kazanç 
vergiıi diye bir miktar zamla 
alanacaktar. Pb-

Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Telgrallar 
Yeni 
Vergi 

' 
[Üst tarafı l inci sayfamızda] 

Fazıl Ahmet B. (EJlziz) ıöz 
alddar. Maliye vekili ceYap 
verdi. Hükumetin mali meıleyi 
ber şeyden miihim gördüjiiDO 
ve tevazun lüzumunu mutlak 
kabul ettiğini l&yledl. 

Meb'uslann mutaleaları bilt• 
çede tasarıuf temin edecek 
mvbtelif noktalara mlltevec
cibtir. Teklif ve taaavvurata 
gere otuz liraya kadar maaı 
ücret sahiplerinden vergi alın
mıyacaktır. YOzde on, on iki 
on dört, on alb olarak .U.bi 
vergi verecek olan mut ve 
Ocret sahiplerinin de maq ve 
ücretlerinden otuzar lira11 Yer
giden maaf olacaktır. Bazı 
meb'uılar tOtOnün, harici tOtfin 
ticaretinin değiıtirilmeai, ba· 
zıları tekalit ma.aılannın taı
bibi, bazıları 300-350 liradan 
fazla maıf, licret olmaması 
fikrindedirler. 

MOzakereler neticeainde gu
rup ithalitan tahdidi tetbirini 
ve ikbsadi mOdafaa namı al
hnda bütün maaı 'f'e Ocret 
saplerinden Yergi alınmasını 

tasvip etti. Verginin Klnunu 
evnlden itibaren abnması muh
temeldir. Grup cumartesi 
lüaü tekrar toplanarak Ad
liyemize ·ait isllbat itlerini 
mlizakere edecektir. 

Her noktada tuarraf 
Meclilte ~rtal ..-ı hl 

kAaaotio .iktiMdl,:.aıalt meıelel~ 
ir m&zakereye koymam bekleni

yor. BOtçeain berbanpokta1m
da taaamaf imkiDlan araıtar· 
mak Ozere bUMlll bir endl
men teıldl edilecektir. 

inbiaar amam m8d8rlOkleri 
nin Ankarıya ıetirilmeai ve 
arada birlqtirilmeleri tasav
vuru kurYetlidir. ibtiklr ile 
mlicadele, etJ• fiyatlannın 
mutedil tutullDUI mecliıin me
ıelui olacakbr. 

SOleyman Sım B. (Yozgat) 
meclilte bek&rlarclan vergi a
hnmaaı bakkmdaki aki tekli
fini tekrar edecektir. 
MU•kerat tant ltlr an ...... 

lçerlalncle pplldı 
Ankara, 19 (A.A.) - C.H.F. 

Grupu bagliD de Reia vekili 
Afyon meb'uau Ali beyin ri
yasetinde toplanarak müzake 
ratı intaç eylemiştir. Üç gOn 
devam eden bu müzakerat 
büylik bır aamimiyet içerisin 
de cereyan ederek ruznameye 
dahil maddeler ariz amik tet· 
kik eyle1Dit ve binnetice hll
kiimetle fırka ara11nda tam 
bir tesanlit mu•cut olduğu an
laıılmlfbr. Grup bu mOzake
rat neticuinde umumi buhran 
dolayııile bOkümet tarafmdan 
ittihaz edilmiı olan tedbirleri 
tasvip etmiştir. 

Bundan bqka B. M. Mec• 
tisinin faaliyet devre1ini eylOl· 
den itibaren üç ve ıubattan 
itibaren d~rt ay olarak tespit 
etmit ve fakat elde mObim it
ler oldup taktirde bu devrele
rin kabili temdit olduğunu da 
tasrih eylemlftir. 

Grupça ittihaz olunaa bir 
karar da bOtçenin mali ıenenin 
batfanıacıadan aıprl Uç ay 
enel meclise tevdi edilmesidir. 

Yunanistan 12 adadan -
bahsediyor 

Drahminin kıymetini muhafaza tçto 
alınacak tedbirler şiddetli olacak 

Atina, 19 (Husuıi) - Yunan 
bat•ekili M. Venizelos, don 
meclisi mebusanda, Yunan ha
rici, Ye dahili ıiyaaeti hakkmda 
uzun bir nutuk ı6ylemiştir. Yu-
nan batvekili, ismet paıanm ve 
Tevfik RilştO beyin Atinaya vu
kubulan ziyaretlerinden bahıe-
derken, bu ziyaretin, Yunan mil
letinin ıiyasi fırkalar ihtilafları 
haricinde, heyeti umumiyesile, 
Tnrk milleti gibi Türk - Yunan 
doatluğunun bitmemiş olduğunun 

bir defa daha tezahürüne fırsat 
ve veı.ile verditini söylemiş ve 
Kıbns meselesinden bahseder
ken demiıtir ki: Kıbrıslıların 
milli emelleri kendilerine, nizam
fiken bazı hareketlerde bulun
mıya sevketmittir. 

Bundan aonra M. Ve-°" 
on iki ada meselesine ~ 
rek on iki adadan yalnız i1Çllledi
italya tarafından muhafaza 
leceğini diğerlerinin Yun~ 
verilmesi ümidi mevcut b ~~ 
ğunu söylemiı Y11Danparı.....

mabafaza kıymeti meselelİlldt' 
bahisle demipirki : 

- Yunan millt paruınlll kir 
metini muhafaza için anum~ ~ !t 
kacak her türlü manileri iktibi 
etmekte asla tereddüt etıDİf" 

tıl 

Bu hareketler, takip edilen 
davaya hizmet edemez. Yunan 
matbuabnın bu hadise münase
bet ile İngiliz memurlarına kartı 
kullandıklan lisan da münase
betsizdir. Bu tarz neşriyat Kıbr1s 
davasına biımetten ziyade zarar 
vermiıtir. Her halde istikbalde 
Kıbrııın Y ananiatana verilmesi 
milltebat değildir. 

E111en daha eski zamanlarda 
ingiliz ricali, Kıbnsın muayyen 
bazı usul ve ıerait alhnda Yu
D&Dİ~ana ,!erile!ı.ej\ı?,\ IÖY,l~miı
lerdir. 

ceğim. ~ 
Yunan baıvekilinin bu na~ 

dan sonra kıraliyet fırkall . 
M. Çaldaris söz alarak clrab' 
nin kıymetini tutmak için ~ 
cak tedbirlerin daha pddetli t 
masını tavsiye etmit ye 

tedbirlerin ittihazı, drahmiyi ~ ~ 
mak için ezlem bulundupnU lı' 
ve etmiştir. BugOn de siyasi~ 
kalar rüesası bu mea'ele fi 
kinüa söz ıöyleyecekler .. ..A 
M. Veoizelosa parlamell"'>" 
dağıtma~ .husuaunda fınat -~ 
memek IÇ\Q mutedil bey..-: 
bulunacaklar~"· Kıraliyet ;,,f' 
tarı fırka reisi tarafbtdın ~ 
minin muhafaza kıymetl fı""7" 
sunda alınmış olan tedbirle; 
tasvibinden sonra aıecliıi 111•~ 
aanıo feshi ihtimalleri p111dll""· 
bertaraf edllm~ .. 

• istila haberi yalan 
Adliye veklllnln istifası şayiası, Fırka ~ 
banda yapılan bir mtlnakatadan çıknııf 
Diln bir akıam gazetesi Ad- birimiz de şu malumab v~ 

liye vekili Yusuf Kemal beyin tedir: f' 
fırka grupu ictimalarında ya- Ankara, 19 (Telefon) - e'IJ 

ka gıubunda iktısadi me~~J.I 
palan münakaıelerde hissettiği mlizakere edilirken mebasıaru'".~ 
infial neticesinde istifa ettiğini ~ 
yazıyordu. Bu haber doğru de· Ali Saip bey, müzakere ~ 
iiJdir. Ajana dün akşam şu tek- mesinin adli meselelerinde b~ 
zibi neıretmiıtir. duğunu 16yliyerek adliye ;;-_ 

9 (A A ) A
di' hakkında bazı mOlibazalar ~ 

Aııkar•, 1 • • • - ıye etmiı, buaun tlzerine ~ 
Tekili Yuuf Kemal beyefendinin vekili Yaaaf Kemal beyde 
iıtifa ettiklerine dair lstanbul nakqaya karıfmıtbr• N tiM 

matbuatında intipr eden baYadisi vekil beyin iltifa ettijiae da!'_; 
tekzibe Anadolu Ajansı meıun- ıayıa çıkmıpJ da, dotna d~ 
dar. Cumartesi sGna fttk~ -~ 

Yuaf Kemal beyin iıtifaıı aynca Adliye itleri ........... . 
t•yıuı etrafıacla Ankara muha- mlh:akereler vıpacakbr. 

Uzunköprtlntln kur
tuluş gllntı 

Uzank6prtl, 19 (Vakıt)- Dlln 
UmnkBprtlnDn kurtuluşunun yıl 
dönilmO münaaebetile parlak bir 
merasim yapıldı E~ime valisi 
Emin beyle belediye ve Fuica 
reialeri hazır bulundular. 

Perl• aerglalnde bir rangın 
daha 

Pariı 19, ( A. A) - Dün 
mnıtemlekAt ıergisinin Belçika 
tubesiniu merkez paviyonunda 
bir yangın çıkmışbr. Y angımn 
airayet dairesi ıür'atle tahdit 
edilmiştir. Haaarat, pek ehemmi
yetli değildir. 

Denlzllde •-rıaUka taharrlratı 
Denizli, 19. ( A.A ) - Asan

atlka cemiyeti Azası eski mezar
lıklarda tetkikata baılamışlardır. 
Hicri 633 ve 658 tarihli ve Sel
çukilere ait bir mezar taşı bu-
lUDJDuttur. 

Ankarada yağ111o1 
yağıyor · 'il 

Ankara 19, (Vakat) - ~~ 
murlar baıladı. BugOn r-cİ-' 
yağmur saatlarca fasıla..S 
vam etli. 

Bir hilkat garlb~ 
Kahire, 19 (A.A.) -Yerli'

dınlardao biri d6rt kulakht ~ 
kollu ve d6rt bacaklı bir .bJ 
doğurmuştnr. Bu hilk,11t gatl fi 
iki saat yaşadıktan sonra şJdl 
tür. 

Mazgirt mal mudarll ti'. 
Ankara, 19, ( Vakıt) - ;,t 

girt mal müdürlliğüne Of~ 
mildiri sabıkı Recai Be1 
edilmiştir 

ııııııuıııııııııııııııu1111uıııııııııuı11111ıııııııııııı 
Çin meaelealle dilet • 

haberlerlmlzln bir•••"'' 
.. ,ramızdadar. 

1111ıııu11ııwıwıııııııııııuıııııııuııııılillllllllJllll 



•etabtrden biri 
Ne .1•111an reuam ve mubar• 

lbt,_ ':: Elif Naci, herhangi bir ""ti le akkında kalemi ıallasa 
lııp k a V•-Nu, bir pundunu bu-

S eıadiıine çatar. 
trvetıf .. ' D ununun son ıayısmda 
iİfii .. 

'6t'11ı nuşler ,, aerlivbalı bir 
"'6ttf ~ar.dı, ~ünyanın en büyük 
İlıti e kırlerıne ait vecizeleri lf.: eden bu sütunda ( Şopeu -
( Şuı r) ( Niçe ), ( Güıta• Löbon) 
"' ( Ah), ( HU~o ) ( Spencer ) 
tiıad nıet Hatim ) in ıözle-
dı, ba· •onra kimin kelamı var
\ttti 'Yorlbusunuz? Elif Nacinin. 
ı.: 2

' .... " t ' t ••t "1Qa.·d y... ıs ırap ıan a ın su -
~ı ır . okuy · " umaram lu bunu -aç Vali, hasedinden: 
tık at! diye çatlayacaktır. 

dtlik at o zeki ve kurnaz bir 
ltıtı ~lllı~ır. Gene körünü öldür· e ıbtimal bir yazısında: 
ta~l"tn eo lstan~ulun bütün ba
-·~ ~tanırım. içlerinde "ııtrrap,, 

aı Yoktur. 
* • • 

b· l(ısaıao yol 
Qlr te grafa göre Puis • T ah
~ fln yolu 9 güne iniyormuf. 
~halde meıhur Keser de 
" ~binanın üıt katından da'k d bir zamanda yere dü-

t111ektir. 

~j41ı, L. 

lltt işe sizde şıtşın 
~lr ~nından •vvel 

8'1ıfiaıa bir kaç lam· 
Wormak llzımder 

-.,~•zıltoprakta Zühtii paşa 
~ilesinde nahh·t merkezi. 
t'l \'e denfıe doğrÜ inen bir 

"ardır: Yeni yol. 
t'):.u Yol gündUi.leı i biraz 
~•r yağdı mı 1recilmeı bir 
la~r. Geı-çi uzun zaman· 
ll~dır ki buranın sakinleri 
't td ar makamlara müraca· 
ltp erıu. alakadar makam. 
'-> ~liracaatleri ( tercii aidi· 
~ •vale eder. Ye nihayet 
~Q~ h1tnle ü"tüne yığınlar 
~ eder. 

S •kat bir türliı yol yapıl
~dı insanlar yarı hcllerine 
t-ı,~ Çamura batnıal:tan kur. 
~l ';Zlar. Bu t-uıur faslı 
~@dır. Fakat hu sokağ~n 
C~ bir derdi dahı \ardır: 
'"' Yol) al"pm ezanından 
~ ~ifiri karanlıktır. röz 
~ törlll@z. Ne elektı·ik, ne 

... tazı lambası nndıı·. 
~llha.,.a nahiye merkezinin 
"~~11tu sokak, b:ıtştan niha

"&dar karanhktır. F.Jek
htlıınek miimkün degilse 
tazı tamba<oı ko\ mak 

f>ıl ~'fldilr. 11:1' aıruı ·lam-
e. ' Yoksa birpt!trol l~m· 
Jf Yoksa bir petrol Jam

~•11 "saten lenin inen bu 
~ 1~btta tedbirleri itibarile 
·tıt ..,••nlıta arnhtadır. Bu 
~ '1\ • 
ltıdı llrında oturanlar ak-

~~ı k 11 5Qnra knpılarını 51"'· 
i~il~~ayıp e' ıerıne ~ekil
•atı "aır. Fakat sreç zaman· 
~bıir dar dişarda (alışmı~ a 
1 ı oı, .. 1 

olanla:-. lstanbulda 
11 tı tU ~.r hu karanlık l'okak
~diaa Çlukıe '~ torkn korka 
, ş;.Lt!lfl1<?kledİı ll't. 
"i~ ....... . . d 
~ ••)t r ı~ın t' ve halkın ten-

11da il ~llllni 1"erdii'i hir 51l· 

~)ita ll1habıaı7. 111okaklllrı ıtÖr· 
~ ll"lta.o Yali imar pl!n lari
:ı,.11 ... ~ftlctrın aklınn tıİ7. de 

1 Ola la Ballerlerl 1 
MuhteUt mlbadelede ı 

Bitaraf reis 
Htlkftmetl tarafından 

sefirliğe tayin 
olundu 

iki ay mezuniyetle memleketi 
Şiliye gitmiı olan Muhtelit Mü
badele komiıyonu bitaraf reiıi 
M. Ri•aa Vicuna Şilinin Peru 
ıefirliğine tayin edilmittir. 

Mezuniyet miiddeti kinunuev· 
velin on betinde bitecek olan 
M. Rivaaın Muhtelit Mübadele 
k?misyonundan ıstifa edip et 
miyeceği henü:ı belli değildir. 
M. Rivasın kAnunuevvelin onbe
tinde tekrar ıehrimize d6nerek 
komiıy•on itleri tasfiye edilince
ye kadar bir iki ay burada kal
maamı ve aonra sefaret vazife
sine baılamaaı muhtemeldir. 

Diğer taraftan bir ay kadar 
evvel istifa ederek memleketine 
gitmif olan mübadele komiı,o
nu bitaraf murahhaalanDClan ve 
kom ·ay on teknik büroıu reisi M. 
Labarca da şm praarif nazırlığına 
tayin edilmj:tf r. 

Podrte= 

Bir oda yandı,ateş 
83nd8rftldft 

Dlin, saat IS te Beıikta,ta 
tramvay deposu karıı .. nda mn
tekait Halil Beyin oturdup ev
den yanrı" ~ıkmııtır. 

Halil Beyin oğlu 1 O yaıındakt 
Muzaffer evin Oçünctl katında 
kibrit kutularile oynarken, nasıl· 
sa kutular ateı almıf ve derhal 
mangal batında kurumakta olan 
çamatarları tntuıturmuıtur. Eu 
suretle alet w,ayuek bir oda 
tamamen yandıktan sonra ı&n· 
d&rDlebilmittir. 

Bir d•r•k tddl••ı 
Tophanede oturan bakkal 

Ahmet Efendi, lcomıusu Fettah 
efendi ile Hikmet hanımın ken
disini davdOlclerini iddia etmittir. 
Ahırkapı cinayeti tahklk•b 
Abarkapıdaki esrarenıiz ci

nayetin tabkikahna devam olun
maktad1r. Tıbbı adli raporunu he
nDz bitirmemi•t•r. 

Sıhbizyede: 

..rbo11 haatahlının BnUne 
geçmek için 

Son zamanlarda Şarbon hasta
lığının artm&11nı nazarı itibare 
alan iktısat veklleti villyetlere 
bir tamim g6ndermiıtir. 

Hayvanlar baytar muayeneain
clen sonra kesilecek ve k6yler
den getirilen etlerin muayene 
edilmeden istihllk edilmemesine 
kat'iyen müsaade edilmiyecekt r. 

VilAıette. 

Bir •fro11 fabrikası 111UdUrU hu· 
dut h•rlclne çık•nldı 

Kuzguncuk afyon f abrıkası 
müdtlrü M. Pol Miıler, vekllet
ten ıeleo emir Dıerine viJAyet 
tarafından hudut haricine çıka-

11lmışbr. Oğrendiğimize göre 
bunun sebebi bir kaçakçıhk me
selesidir. 

Bir mUmeyylz vekllet 
e111rlne •llndı 

Haber aldıiımı:ıa 16re, defter
darlık mubaaebe .rümeyyizi Ra· 
9it bey, g6rülen idvl ltıızum üze
rine vekllet emrine nhnn:ııtır. 

N•fıa taylnlerl 
Edirne •illyeti nafıa fen me

murlarından ilbami 8. Şibin
Karabiaar, Hakki 8., Mara§, 
NO.ret B. İçel Yillyati fen me· 
murJuklarma tayia edilmifludir. 

Adliyede ı 

iki idam kararı 
verildi 

Anc•k tahrik aolayıslle cezal•r 
onbe,er Hne •ler hapse 

tehvll olundu 
İstanbul ağırceza mahkemesin· 

de, bir müddetcenberi rOYiyet 
edilen bir katil davasının kararı 
dOn bildirilmiıtir. 

Maznun Rıza ile Şerif, Bakır
kay civarmda Angurya çiftliği 
klhyası Mehmet ağayı yolunu 
bekleyerek taammüt ıuretile 61· 
dOrmekten maznun bulunuyorlar
dı. Cinayete sebep olarak da, 
Mehmet atanın Rızanın hemtire
ıi Emine hanıma tecavüze kal
kıtmaıı mevzuu bahsoluyordu. 
Muhakeme neticesinde, her iki 
maznunun da müttereken tasar
lamak suretile cinayeti qledikle
ri sabit olmuı, Emine hanımın 
kardeıi Rıza ve amcası Şerif, 
idama mahkum edilmişlerdir. 
Ancak evvelce Mehmet ağa ta
rafından vaki olan tecavüz ceza
yi azaltacak tahrik mahiyetinde 
ıörülmüş, idam cezalara onbeıer 
.ene ağır hapae tahvil olunnıuttur; 

Adllye veznedarı hap
se mahk6m oldu 
Zimmetine on iki bin lira ge

çirdiği noktş_sından lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilen adliye veznedarı Celil 
Beyin muhakemesi, don bitmiı 
bir .ene hapıs, bir sene memur• 
luktan mahrumiyet kararı veril
miıtir, Ayni zamanda on iki bin 
liranın da Celil Bey tarafından 
'tazmini kararlaıtırıllDlfbr. 

Mar.maradaki kaaa tahkikatı 
Marmaradaki ıon vapur ka· 

zaıı tahkikatı, henüz bitmemit· 
tir. Dün, batan lıpanyol vapu
runda butunupda bu gemiye çar· 
pan Fransız gemisi tarafından 
kurtanlanların ifadelerinin ahn· 
masına devam o!unmuştur. Bir 
kaç güne kadar tahkikatın biti
rilmesi ve evrakın ait olduju 
makam• g6nderilmeai muhte
meldir. 

Şllpbeli ıörülec 61Gm 
Beyoğlunda ibrabim beyin zev· 

cesi madam Olganan 61ilmQ ıüp
heli görülerek, cesedin mezar
dan çıkarıldığı, otopsi yapıldığı 
yazılmıştı. Kendiainin ölümüne 
ıebep olmakla maz11un Rum 
doktor hakkındaki tahkikat de
vam etmektedir. onn tahit sı· 
fatile Albert Bahar, Anastas 
efendiler dinlenilmittir. 

Kara Ali çete•inin 
mubakeme•I 

lıtanbul ağırceza mahkeme· 
sinde şekavet maddesinden mu
hakeme edilen Kara Ali çetesi· 
ne ait dava, dün son safhasına 
ge!miıtir. On ka!ıunuevvelde 
müddeiumumilik esas hakkında 
iddiaramesini !t6v1 iveı<'ektir 

Birbirine ~~nze1en kaza 
isimlerl 

Bursadaki Mustafa Kemal Pa
t• kazası, iımirdeki Kemal Pa
ta kazası ve lstanbuldaki Küçük 
Mustafa Paşa mahalleleri ara
ıındaki isim müşabehetinden do
layı bir takım kargaşalıklar ol
duğu ve bilhassa rumu2la yazıl

dığı zaman bu karaııkltğın ço
ğaldığı görülmüştür. 

Dün devaire yapılan bir ta· 
mimde bu isimlerin rumuzla ya 
zılmaması menıup olduğu viJA
yeUerin gayet aarih olarak ıarf
Jara iıaıct cdilmeai bilclirilmiftir. 

Beleclizede 

Et meselesi 
Seçllen komisyon 
yann toplanıyor 
Şehir meclisi, şehrimizdeki et 

fiyatlarını tetkik Te ıebrin muh
telif yerleri arasındaki fiyat fark· 
laruu ortadan lcaldarmak için 
tetkikat yapmak üzere bir ko· 
misyon ıeçm · ıti. 

O zamandanberi komisyon aza
ları et iti haklunda ıahsen tet
kikat yapmıtlardı. Vali bey bu 
tetkikatı kafi g6rmfiı ve komis
yonu yarın öğleden sC'nra bele
diyede toplanmıya da•et etmiı· 
.tir. 

Lokantalarda ekmek 
niçin ucuzlamıyor? 
Zabıtai belediye memurları dün 

Karak6y ve G•latadaki lokanta
lardan bir k11mını tam ağle ye-
meği uatinda teftit etmiılerdir. 
Bu teftiıatta mlnha11ran ekmek 
't'e francala fiatlarma bakdmıı-
tır. Ekmek 6,S francala 11,S ku· 
ruıa kadar dütt&ili halde bir 
ekmeğin altıda birinin hail bet 
kurup mOtteriye sahlmaaı bir 
çok filcayetleri mucip oluyordu. 

Memurlar don bu tiklyetleri 
hakikata ne dereceye kadar ya
kın olduiunu yerinde g6rmüıler 
ve zabıt tutmutlardır. Hemen 
her lokantada bir parça ekmek 
ve küçlcik bir parça francala
nın bet kW'Uf& aal ıldıiı g6riU· 
m&ı ve hatta bazı lokantalarda 
da on kurUfA çıkbğl anl8fll....
br. Teftiıata de•am edilecektir. 

Bu ne k1rtasiyecillk 
Belediyenin 1931 bütçesinin 

•e mefrutat faullanna konan 
tabsiaat timdidea bitmiftir. Din 
belediye riyasetinden ıuabata 

yapılan bir tamimde hazirana 
kadar bu itler için para iatenil
memui •e mevcutla idare edil
mesi bildirilmittir. 
Şitli IAIJmlarınm ıslahı, 

mGsait ıartlarla bir 
firkete verilecek 

Şifli, Maçka, Beıiktat ıemtle· 
rinden ve boatanlann içinden 
ıeçen lliımlann &zerleri açık 
olm111ndan dolayı bu civarda 
mk ıık tifo hastalıiı baı ı6ıter· 
mektedir. Bu lağımların intası 
için iki milyon lira ıibi bOyük 
bir paraya ihtiyaç olduiu cihetle 
bunlar ıimdiye kadar olduju 
sibi bırakalmı1h. Fakat bu vazi
yette devamı Şehrin sıhhatini 
bozacatından belediye u:ıun va-
de ile ve daha mOuit feraitle 
bu llğlmlan bir tirlcete İDfa et· 
tirmeje karar vermiftir. 
T•kalm ltahç•lnl TUrk ser• 

111myedarl•n ı,ıetecek 
Taksim bahçesini işletmek· 

te olan M. Lemanla bele
diye arasındaki mukavelenin 
müddeti bir sene ıonra bitecek· 
tir. Şimdiden Tlrk sermayedar· 
!arından mürekkep bir fl'UP te
tekkül etmektedir. Bu grup, Tak
Iİm bahçesini kiralamak için ça· 
l1tacakbr. Grup bahçeyi kirala
mıya muvaffak oldujıl takdirde 
bahçede bir takım yeni tHisat 
yapacaktır. 

Maarifte: 

Muallimler birliifnde kon· 
fer analar 

Maarif müdirltiill; b&tlln mu· 
allimlerin istifade edebilecekleri 
bir konferans serisi hazırlam1fbr. 
Bu konferanslar her on beı gtln
de bir muallimler birliji merke
zinde muhtelif mDderrialu tara· 
&adaa werilecektir. 

Melfturlaren ve 111•k~epHlerlft 
lhtiyacınl'll göre •• 

Tadil edllmelll 
Son günlerde Ada vapur ta• 

rifesi hakkında karilerimizden 
bir çok şikayet mektuplan gel
mektedir. 

Bu mektupların hepsinde va
pur tarifelerini tanzim ederken 
mel\tep talebesini ve memurlara 
biç düşünmediğinden şiklyet 
edilrnekte ve tarifelerin değıı
tirilmesi istenilmektedir. 

Mevcut tarifeye nazaran her 
,Un sabahları saat 6,15 te 86-
yükadadan ilk vapur hareket 
etmekte, bundan sonra 7,35 te 
ve 8,30 da iki vapur kalkmak· 
tad11. 

6 1 S de kalkan ilk vapur kap-, 
rüye mektep ders ve devair 
m~sai saatlerinden çok evYel 
vardığı için bu posta ile mek• 
teplilerin ve memurlann latanbula 
inmeleri kabil değildir. Bundan 
sonra 7,30 kalkan ~apurta 
Köprüye, ekseriya •akı olan 
teeiıürler de hes.p edilirse, saat 
dokuzda varmaktadır. 

Bu utta ise gerek mektepler, 
gerek daireler İfe batlamıı bu
lunduğu için bu vapurla .Itaan
bula inenlerin de mekteplenne ve 
dairelerine geç kalmaktadırlar· 
Akıamları da Köprüden 4,10, 
5 1 O ve 7 de Adalara birer va• 
p~r hareket etmektedir. 

4,10 Vapuruna mekteplilerin 
binmesi imklnıız oldujundan 
talebe 5,10 vapuruna kadar ıo· 
kaklarda dolatmıya mecbur ol• 
maktadır. S,10 postasına da ıa
at beşte tatil edilen dairelerin· 
den çıkan memurların yetifme· 
leri imklnsızdır. Yedi vapurunu 
beklemeye mecbur kalmaktadırlar 

Binaenaleyh sabahlafl kir 
l•rdan 7,35 kalkan v.punm, 
talebenin mekteplerine yetiıebil· 
meleri için 7,15 te hareket etti· 
rilmesl, memurların için de uat 
sekizde bir vapur tahrik edilme· 
si, aktamlan da köprüdrn 4, 1 O 
kalkan vapurun 4,20 de, S, 10 da 
kalkan vapurun 5,30 da hareket 
ettirilmesi llzımd11. 

Seyrisefain idareainin Ada •ha· 
liainin çok baktı ve doğr~ bul· 
doğumuz bu arzusunu yerıne ıe· 
tirece~ini ümit eder z. 

Kanun rehberi 
Dahiliye veklleti villy':tleı 

idaresi umum mUdlirü Sahn B. 
"Kanun rehberi,, namile gayet 
faydalı bir kitap telif etmiftir. 
.. Kanun Rehberi,, alfabe tertibi 
ile halihazırda tatbik edilmekte 
olan kanun, karar, tefsir, karar• 
name, talimatnameleri kolaylıkla 
bulmıya yarayacak surette tan
zim edilmıttir. Memur, avukat, 
btitün hayat ve iı .adamlan için 
büyük bir aüLulettir. Saatlerce 
ciltleri kanştırarak knlfetten lser 
kesi kurtaracak bir eserdir. Ay
m :ıamanda eser berkesin ce&in
de taııyabileceği bir bOylkllkte 
basılmıt olduğundan fayda11 0 

nisbette büvüktür. 
&araco91u 1fllkru esey 

Verilen malumata g6re Ame
rikada bulunan eski Maliye •e· 
kili Saraç oğlu Şührü bey Reiıİ· 
cümbur M. Hoover tarafından 
kabul edilmiştir. Şükr& bey 
Amerika blkiımeti erkanmcln 
bir çoklarile gürüımüıtOr. 

ı __ G_e_ı_e_nl_e_r_._Gl_d_e_.ı_e_r_I 
Müıkirit inhisarı umum mlldi

ri Asım, bankalar konsora&yoau 
Re,it Adil beyler, ubık reji je
neral firketi müdiri M. V eJI 
dlin ubah Ankaradan tehrimiM 
plmiılerdir. 
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Kafamı 
ve 

sıfır 
ustura 

numara ile kesmiş 
ile kazımıştım .. 
-7-

Bir zil sesi itittim. Akabinde 
o'danın dört duvarını kaplıyan 
aynalı dolaplardan birinin kapağı 
~a.vaı yavaş açıhvei·di. Temiz 
liıyafetli hir adam belirdi edanın 
i~inde .. 

Ve, bizi ıeli.mlamıya bile lü ~ 
nm görmedi. Genİtçe bir kon • 
ıolun - iyi hatırlıyorum F ikinci 
gözünü çekti; üç dört fırça, bir 
makyaj kutusu çıkardı. Sonra, 
bir batka gözden çektiği bir ma· 
ka.sı, uıta berberler gibi ş1kırda· 
larali muayene elti. 

Ben, bu hareketlerden bir ma
na. çıkarmıya çalıtırkeu mirala·•a 
yaklqb, elile bazı i1aretler y;p. 
tı.. Dilsiz miydi ne? Bir t:.k ke
lime bile söylemiyordu. Mira.ia
J"nl kendisile epey alış ver i~i oldu
ğu muhakkaktı. Çünkü o da ona 
i?-fellerle bir şeyler anlattıktan 
aoln'& 'bana dönmüt ; kısaca: 

- Soyununuz: ! - denıİ$lİ.-
- Soyunayım mı? ~ 
- Evet ... 

F ka .. ? 
- a t nıçın ..•. 

- İtiraz yok .. Emirlerimi bila-

ları -~irer hi:e~ kaf ~ma geçirip 
tecrube etmıştı. Nıhayet bh· ta • 
nesinde karar kılınt:ıya kadar 
belki eli defa kafamt tartakla: 
mı§tı. 

Bu iş de bittikten sonra amiral 
~onsolun en alt gözünden bin ye
rınden yamalı bir gemic:i paltosu 
ve- epey eski bir pant;ılon alıp ha· 
na uzatmıştı ... 

- Lütfen bunları giyiniz .. 
Naftalin kokuyorlardı . Mira • 

layın canını ıukmadan bu İ§İ de 
yaptım ama Allah bifü· midesi 
pek sağlam bir adam bile bu elbi· 
&e parca.lannı masasız tutamazdı. 

Galiba artık tuvaletim bitmi~ 
ve ben de benziyeceğim şeye epey 
benzemiştim ki miralay memnu· 
niyetle ellerini oğuşturdu. Ma'iı:as· 
lı adam; perukaları, makası ve 
makyaj kutusunu yerli ye (İne koy· 
du. Sonra, gene geldiği dolap· 
tan kayıplara karıftı. 

Miralay, bir an bana baktı. 
Şakrak biı· kahkaha ata·rak: 

t Gel bakalım dostum ... - dedi 
- artık burada yapılacak işimiz 
kalmadı. itiraz yerine getirmiye mechunu· 

nur: •• Batimirallığın talimatını, 
h f. t tL ·k Bir dakika sonra onun yazı ar ıyen a oı a meehurum. 

Sarhot olmu•tum, d . . odasına geçmiş bulunuyorduk. 

O 
~ emıştım ya.. Makseyi yüzünden çıkardı duvar· 

nun için bu ıöz:lel" beni biraı. -
fula içcrletmişti. Fak . da asılı büyücek bir aynaya bak· 

11 ... f' d.ld ·al, amı • tığım zaman, hayn timdcn, a&· 
P& ıga ter t e ı iğim criin, bir is~ L k d 1 k &.. Kalsın küçük dilimi yutacaktım. 

Yazan: il 11 

an. a çı armak, her halde ıyı 
'L! 1 (Bitmedi) 
ı;ııır efy o mıyacaktı. Hiddetimi -~------------
yendim; ceketimi çıkardım. Darülbedayi Temsilleri 

Bugün matine \ · \ 
- Kafi mi? saat 15,30 da ve SUHBUL BElflu1(S 

~ık;a!'!.i:.:~;~ .. :antalcnunuzu da 1;Uü~a~~~l ,~Ot da RU ~ ~~ 
Ne dersin... Bir defa sdkah nı ftHuu~~ il e u ı J 1 r 111 t 

efe vermiı bulunuyordum. Cey • 
hude bir itirazla vakit k;,.yD. ·,nek Facia 3 perde 

S. Maugham 
manasız olacaktı. İsteksiz bir ta· 
VIrla a.kımın düğmelel"ini .;öz -
düm; bir c!akika ıonra pantalo-

d Tercüme eden: 
numu a eıkarmış bulunuyoı·dum: 

--Oldu mu? A. Gazenfer 1 11111111 
kr - Teşekkür ederım.. Fakat Ya!unda: Yanar Dağ 

ave.tınızı da çözünuz... Tali • Her ak~am lstanbul cihetine 
matnameyi ta.mamen tatbik ~tme· hususi tramvay. 
miz ll~ım.. Yakahğınızı da ç1ka.- ----------~---
rmrz.. . Yarın ak tam 

Derhal yakayı da çıkardım; 
- Batka? 
Miralay, benim öfleyip pür· 

lememe dayanamamıth. Hafifçe 
ıırıth: , 

- B. ir daha tetekk'" d · 
d 

_, ur e eı >m ..• 
.._ 9 '!1 -. memnuniyetfo gö;·üro
nun ki vazıfemi kolaylaştırıyoı-su .. 
nw:. Şimdi... Oturunu ... 
d 

.. , nca e· eri.al ... 

Cilorya'da 
Büyiik gala olarak 

Dünyanın en meşhur mugannisl 

Muretore 
TOURJANSKY'nin bir eseri 
ve "yeni bir mevzu üzerine 
çok müessir bir hikaye,. olan Bunun üzerine (zeo.nnederim 

iki ıaatten fazla d~vam dnıi~ti.) M u L K-amı ve vücudumu rua.lca.ılı &• E ç H 
damm ellaine terlie mecbur ol • 

dum. ş 
Evveli saçlarımı ufır nwnaı·av- A R K ı c 1 

la keımitti. Bu da kafi gelınedi 
uıturayla kuıdı. Arasıı·ı bunıu: filminde. 
ma bazı teYler yapıştırdtğmı hi· • R R. h - -' ..ı• d S "' usya, ıga. . ve ni ayetinue 
ıeuıyor um. ağ kolumun bileğe p 
yakın bir yerine bir (ulan) ve aris ıırasile mütehayyır göz-
.(blbi delen bir ok) resmetti. {~) lerinizin önünde geçeceklerdir. 

Sonra, odanın ıaywz dolapla· (OSSO) nun hu filmi S iMONE 
rrndan birini açtı. Bir kaç pcı-uka CERDAN JiM GERALO ve 
rıkardı. Çok aabulı biı· ada.m ol- SiMONE SiMON 
duğurnu İ§le o zaman anla.1Jı!tım. tarafından temsili nıuauamıdır. 
Çünlrii konuımryan adam, hun • ilaveten: MiÇKEY MOUSE 

,_J•) Kaşerlenmiş hapishane !rnç- filminde bir çeyreklik kahkaka. 
fl,.lnlannda Paris apaşlarırıda Ye Biletler şimdiden satılmaktadır. 
bnm kabadayr gemicilerde v:trdır Yerlerinizi tedarik ediniz. 
ya... İşte onlardan. •-T eJefo ... : P .... o;;.· u 1656 __. 

Meşhur trajediyen HENNY PORTEN ve uu) u. san atkirlar 
MARY KiD ve iGO SYN dün akşamdanberi 

ASRI SiNEM~DA 
AŞK UÖ:RUNDA ÖLÜM 

filminde fevkalAde muvaffaL · t k 1 ıı.ı!e ·azanıyor ar. Fcvkalc\de ı;üıeI ve şıddetli bir 
H .,re '" ihtiras sahne5tnt mnsavrcr hayın hakikiye tablosudur. 

•• ak,am zengin l'aryete programı: 
Na11dr'• RevUsO · ı A. J ı e sso n atta yeni repertu\ nrlannda. 

ŞUiar 
Dirildi 7 

Atinada neler gördüm? 

ölümünden evvel cenaze 
masrafını ödemeye mecbur 

olan adaml 

Benim bilhassa nazatl 
dikkatimi celbeden şeY"' 
Asıl mühim olan 

Venizelos'un 
bizzat nokta 

bıı işe ..• 
-15-

Elevsis harabelerinin biı·az ile· istikraz yapmı,. Bizim para .iit ~ 
risinde müteaddit büyük fabrika· b milyon liraya yakın ıniihıOl 
ları ile bir sanayi mmtakası Lu· sermaye. 
lunduğundan bah&etmiştinı. Ha· Fakat burada beniın işaae~t·ı 
rabeyi gezdikten sonra buradaki mek istediğim cihet Yuııarı ~ {ın 
fabrikalardan bazılarını gördük. kili Venizelosun kendisine "e ~ 
Bu sırada saat öğleden soma bire kasına muhalif vaziyette .oll'tıf;~ 
gelmiş olduğu için fabrikaların u- adam tarafından idare edıle.11 tJ111 

mumi merkezinde yemek yedik. rikanın inkişnfına hiznıel e .,,a 
Sofrada İsmet Paşa ve • Tevfik olmak icin akdettiği bu kacl~ıefı 
Rüştü Beyle beraber Yunan Hari- him bir istikraza hükU.mıetçef J@I 
ciye Nazırı Mösyö Mihalakopulos let kararı verilmesine muva. a ~ 
ve diğer bazı Yunan nazıdan bu· değildir. Sanayi ve ticare' ~J! 
lunuyordu. ~mda münhasıran şahsi te~c ·W, 

B d ı 1 'd d"ld" w• • ..etil ura a çimento, sabun, sun 'i er e ı are e ı ıgını zan•• 111 
gübre ve camcılık fabrikalan vaı·. miz Yunanistandaki büyük 5'

1 
1 

Bu müesseseler M. Angelomellopu- fabrikalarının arkasında . f ~~ 
M 

• t b"" w· k b l los ve Harileos isminde iki Yu· hükumetinin milyonlarca I.ts 1, 
• acar11s anın uy t asa a aıı.· l b ·· · l · 1 
d b

. . l B 'd l nan ı as mueısıs erınden olmak tikrazlar akdetmelen'ne kef .ı e~, rm an 1 rı o an rac;&o a ço; ga.· .. .~ . . ıı' 
rip hir vak'a olmuştur. Vak'a şu· uzer~. hır ano~ı~ f!rket tarafın· decek surette yardımcı oJ11-'

1f( 
dur: Kasaba ahalisinden Bazil dan vucude getırılmış. M. Angelo· Bu vaziyet Cümhuriyet Hal~~ 
Şill(~r isiminde bir tüccar günün mel~opuloa eaki maruf Yunan aile- kasının iktisadi sahada "de11 e ,1 
birinde ölmüş, kilisede cenaze lerınden mürekkep Ariki kıt' ası olmakta ne kadar haklı oJd&ıS ·V 
merasimi esnasında papas ölünün ayamndandır. Fa'brikalarm filen k ı· b' d ı·ı 1 k ··8ter

1 
uvvet 1 ır e ı o ara g:> 

faziletlerini sayıp döke1·kcn hazır idaresi M. Angelomellopulos ile b·ı· ' 
b 

I k d d 1 ır. . jl 
ulur.an an orkudan on uran Mösyö Harielos'un elinde olduğu Hakikaten büyük sanayt . 0 ,r 

bir hadise olnıu~, tabut kapağının için bu fabrikalara Angelomello· ı h ıı1 açddığı, cenazenin tabut içinde o· pulos ve Harileoı fabrikaları di· etı müessenat o kadar mii t. bf 
turarak hayretle etrafına bakındı· yarlar. mayelere ihtiyaç gösteriyor ]>ı fi 
ğı görülm~ştür. . . Gerek M. Angelomellopulos, ~ ları Yu1\anistan gibi niabetet' ıJ 

B Vazıyet k r ın -"a kılısed di servet ~,_,hipleri çok ola.il 1.~ •1~ .. 1;1 • a şıs ~ e rek Mösyö Harieloı ev sahihi sı· - '' 
mu~h'!' hır:_ Pant~ <?l;ı1~~-' herk~ı fatile sofrada bulunuyorlardı. ye şark memleket~rinde bile bit!. 
bagıra çagıra, bırbırını ıterek eli- ~ . d M A I ll kitinin bir araya .ıel~rek tC .k 
sarıya kaçmıttır. m1egın s~nun 1a . nge o~e opu· p.1'" 
·· ~·11 kı"rn · k d" . os ayaga kaktı, ve kısa hll' nutuk malarına imkan olmuyor. .,f11 

.,,ı,ıeı-, ıenın en toııne yar· .. . t h. k"' · k f ı · ·· t~tı1 
• dım etmiyeceğini anlayrnc.ıı. gayet soyledı. smet Pa~a d~ ~ ran$ızca Ü umetm e a etme mu'j -yl 

sakin, tabuttan çıkmış ve evine oJ~rak. cevap ve~?ı-. Mısafırperver· iıtikrazla bulunabiliyor. ,i. 
~itm;ştir. Fakat burada '.°l t". ı:ı.ilesi· hklerıne l';?e~kur. 1le. beraher Y~- niatanda hükUmetin bu o,•ı~;'f 
ni sağ bulunCll!ğuna, ha.tta hiç ra· na? sanayıının.. ınkişaf~m takdır müdahalesine ihtiyaç göstcY;~,~ 
hatsn olmadığına ikna. edi11dye ettı. san'atların mümcuillerinİ ıi 
kad;o.ı· akla karayı seçmiştir. Yunanistanda bir kimyevi güb- yede yapmak zarureti hasıl D .;ı~ 

f - J·at iş bu kadarla kalmamış, ~e. fabrikasın~n b~lun~ast_ hi~i~ b~~un .. anca~ de~~et ~a.sl-tei 
ert<"r.ı ıün cenaze me;;ıı;iıuini ya· ıçın nazarı dıkkatı calıp btr hadı· mumkun olabtlecegı derıı.l 
pan --•elam Sillerin evin·~ gelerek ıedir. Aynı zamanda şayanı kayıt edilir. 
cenaze alay; masrafı için 7000 ley olan nokta Yunanistanda heı· ci:ıs .AtJı.et -""' 
ıstemiştiı·. kimyevi gübreden senede ellin bin ............................................... : ..... 

Sabık ölü, sağlığında cenaze ton sarfiyat yapılmakta olması, 
alayı masrafı veremiyeceğini s\.>y- huna mukabil bizde hala kimyevi 
leyince münaka~ı:ı. başlamış ccna· 
ze alaycısı kabahatin doktorlarda gübrenin nazari bir mesele halin-
olduğunu, vazifesinin a lay yap· ele olarak bütün memleketin her 
mak olduğundan bunu da yaptı~,. tarafında garfedilen kimyevi güb· 
na göre para istemek hakkı olch· · renin bin tonu geçmemekte bulun· 

masıdır. P,unu iddia etmiş, kar~ı8mdalrini 
ıkna edemeyince de nihayet ~:: Fakat benim bilhasaa dikkatimi 
teklifte bulunmuştur: celbeden cihet mevzuu bahs fahri· 

- Sen bana şimdi cenaze ala- ka müessislerinin siyasi vaziyet· 
yı masrafını tamamile ver. Öldi.i- leri ve Venizelos hükUmeti ile tar· 
ğün zaman seni bedava gömdür· zı münasebetleri oldu. Bir aralık 
meyi ben taahhüt ediyonım. ,, sofrada Hariciye Nazırı Mö!-yÖ 

Bu teklif Şiileri büsbütün kız· Mihalakopulos fabrika müdür ve 
dırmı, ve herifi kapı dişan ebni§• müeuisi olan M. Angelomellopu· 
tn-. los) a işaret ederek Yunaııistana 

1 Maamafih bu adam hakkından ötedenberi çok hizmet etm\J e$ki 
vaz geçmiyeceğini söylemiş ve 
mahkemeve mürat:aat l'!tmistiı·. bir Yunan ailesine mensup oldu· 

ğunu, fakat şahsen kendi fı..rkala· 

Papanzn rınm muhalifleri anuında bulun-

1. . duğunu, M. Angelomellopulos bü· 
avsiyesl ... tün gayretlerine rağmen fırkaları· 

Papanın kadınların ıpor yapma na alamadıklarını söyledi. 
sı aleyhinde bir çok teşebLüslerde Filhakika 50nradan haber aldı· 
bulunduğu ve beyannameler nes- .., ·· M A 1 ll 1 A 
rr-' . . .::;.ini bir hayli evvel yazrnıstık gımda gore . nge oıne opufoha. l -

P ı · · · na olu macerasının son sa a a• 
apa, sert spor arın kac!mları d B k"l 1 b.. ~k 

ı 'I · c1· ~ · · lk ·r rın a asve ı oan ve uyu er < ... c e~br 1gını ve anar vazı e- w A • ~ • • • • 

sinden uzaklaştırdığını ileri su- maglub1yet uzerıne ıdam olunan 
rüyordu. (Gonaris) in yakın akrabaların· 

Haber nldı~ımıza göre Papa ka dar..mış. Muhalefetinin sebebi de 
drnların ancak bir tek spcıı· yapa- daha ziyade bu vaziyetten müte· 
bilecek1eı-ini ve buna kendi!inin vellitmi~. Bununla beraber Mösyö 
de müsaade ettiğini bildirm.istir. Mihalakopulosla mimasebetleri 

Bu bahtiyar spor da tayya'reci· tarzına bakınca kendisinin ıiya· 
liktir. Anlasılan Papa, kadınlarm seten muhalif bir fırka adamı ol· 
seı1: spor ya'pmak suretile gôsterA duğuna acleta inanmak mümkün 
c!ikleri hafifli~i onları daba cok değildi. Çünkü o kadar dostca ve 
havalandıı-mak suretile tedavi 'ni- birbirlerine kar§ı hörmetka~ gÖ· 
yetindedir. rünüyorlardı. 

Herhalde tayyareciliğe kadın- Asıl mühim olan diğer biı· nok· 
Jarın çok hevesli olduklannı bili- ta daha var. Venizelos hükUmeli 
yoruz. Daha geçenlerde İstanbul- kef a1et etmiş. Bu kefalet ile M. 
da yeni açılan sivil tayyare cemi· Angelomellopulosun tesis ve idaı·e 
yetine bir kac hanım mün.caat et- ettiği' !irket fabrikaları tevsi et
memi§ miydi? mek için (600,000) lnııili.1 liruı 

Ne kıymetli 
Köpekmiş ya/111 f 
_ _.,...,.·- = :;;:-- __ ..-11 

New-York0 ta .. ..,ildiriliyor: cı1J 
Dünyanm en meşhur kent~ ... ;b~ 

dan Feriç Kray:ıler, çok ı;e'f'dı~ıcl'· 
ği Rodika'run Nevyorkta ha$tıı. 'ıtd' 
nu haber ahnca, Monreal şe~et ~ 
diğer yerlerde vereceği kense~ 1;.· 
yaptığı mukavelelerin bepeil't aş~ 

··1111' r; 
miş ve derhal Nevyork"a. de> ~J 

;ti• 
Fakat Kra yzler, gec ka1nt1 !.ı, • ~ .. iW" 

evine geJdlğj zaman Reks olf11 f(; 
··~ :ı 

rı~ı, bu ha beri t'erince bilf~. tııS 
lrnd:ır müteesir olmuşturk J\t, 
!arla ağlamıya başlamrştır. . bİ' 

Krayzler He kii~ük R~ks bı.r 
den aynlrnaz iki dostmuşlat• 



Neden kanun değil de, 
kararname çıkarıldı? 

1D~~lli1 
ı-ıa.rlci Son Tel"gralla 

muharebe nasıl old Son 
I l Baş makalcmizdcn mabaat 1 noksanlar görülürae müteakip iki 

? • 
erdi B Ik· d 'h ·ı · · · ı l aac1·j e ı e gene ı tı <ar mak· ay ıçın tanzım o unaca. c yeni ka- Japon 

Harbiye nazırı 
anlatıyor 

.. 
1 ~. memlekete girmek için ı·arname ile ikmal edilebilir. De· 

~ere gelmiş olan eşyayı mek ki ortada kaybedilmiş hiç bir 
I r a.l çıkararak gizli yenler bu- !ey yoktur. Bilakis mevzuu bahs 
lllla.caktı. Hulasa kanuıı layiha- tedbirler çok ihtilatlı v~ basiretli 
:~~liı encümenlerinde tetkik bir şekilde alınnugtır. 
Jca~ ıp umumi heyetten geçinciye ithalatı tahdit hakkındaki ka • 
'celct~ tnutJaka bır zaman geçe· rarnamenin ikiıer ay fasılalarla 
ted ~·Bu zaman zarfında alınan muvakkat za.manlar için tanzim 
I bırlerin, istihdaf ettiği ma~at· ve ilan edilmesinde ikinci bir fay
ö~ ~ararlı bir takım te§ebbüslerin ..l..., tl~ha va1'dır. Bu fayda da it-

Jne geçmek kabil olmıyacaktr. . \tın tahdidinden mütevellit fi. 

Mançurlye beynelmilel jan· 
darma gönderilecek f 

Tokyo, 19. ( A.A. ) - Nonni 
üzerindeki muharebe, Çinlilerin 
taarruzu ile baılamııtır. Ja
pon hariciye nazın jeneral Mi· 
nami, bu huıuı hakkmda atideki 
beyanetta bulunmuştur : 

lı ~ hukimıetin ithalatı tahdit at ibtikarlarma meydan ve.·me • 
~a daki tedbirleri bir kararna· mektir. Çünkü kararnamelerin 
.~ile Detir ve ilin etmesi ıırf bu ikişer ay devam etmesi bir taraf· 
~ • zararlı tetehbüslere nıeydan tan müteakip aylarda memleketin 
L~tırıeınek, bu ıuretle alınan ted· daima mütehavvil olan ihtiyaçla· 

Y aziyetin vehamet kesbetme
sine mani olmayı daimi surette 
arzu etmekte bulunan Japonya 
jenaral Ma-Tchan·Chan askerle· 
rinin meydan okumalan yüziln· 
den Nonni muharebesinin ön6ne 
geçilememiı olduğunu beyan et· 
mek mecburiyetinde kalmakla 
mllteuıiflir. Çin aakerleri, ta 
arruza geçmif olduklanndan 
bizimkiler mukabele etmek izti· 
rarından kalmıılarc:lır. 

aıl'ferin .. • · • · · muessırıyetinı temın et· r•na muvafık ıemereler almayı 
lrıelctir~ teshil edeceği gibi gelecek ay fU 
d'le kaldı ki hükUmetçe tanzim e· veya bu cins malın fazla ithal e· 
~ il kararname gayet mahdut dilmesi ihtimali bir takım muh -

r zaman içindir. Nihayet bir bu· tekirlerin mal saklamak ve fiatla
~ 8.J: devam edecektir. Bu rı delice arttırmak gibi ihtirasla· 
" de~ zarfında kararna.menin ra kapılmalarına fırsat verm.iye

tatbıkat •afhaıı tecrübeden ge· cektir. 
.!:cektir. Bu tatbikat esnasında ..JkiuHd .A..sıHı 

l:>ün gümrükte yazı mua
melesine başlandı 

Ma· Tchan - Chan ordusunun 
Mehbıana taarruzu yüzünden 8 
taşrinisani T aahing' de ağır zayi· 
ata uğradık. Japon ordusu, o 
tarilite düıırıanı bir hamlede 
mabv ve periıan edebilirdi. l-1 a· 

f On urarı 1 inci sayıfa41rzda J 
~r arasında talc:•imi ele muh .. 
emeldir. 

ihtikar yok r 
ldıalitın tahdidi karşısında eş· r fiatlarının artacağı söyleniyor· 

~· Halbuki dün de işaret etliği· 
~2 •• fiatlarda ehemmiyetli bir fark 
t riilrnemektedir. Yalnız mani • 
:ra emtiasmdan baz1larımn fi. ı 
1,~nnda ehemmiyetsiz bir fazla· ' 
Jı. .. '>vardır. Hükumetir' ihtikara 
)"!• lazım ıelen tedbiri almış bu-
~~ası bazı menfaatpereılerin 1 

l'.~li emellerine ıet çelaniştir. 
... 1b • 1 d ..... fi ımı e1ranm gız en ıgı ve 

~tların artbğı görülecek olursa 
d'l llıallann girmesi için kabule· 
~rı miktar da arttırdacakbr. 
ı~ıc en ithali .m~ned~Ien ~~ya mem 
,, ette tedarikı kabıl olan ve lüks 
~llln kısımdır. 

, ~ l'ahdit karan kambiyo borsa -
tir l\ı faaliyetine halel getirmemiş· 

• Faaliyet tabiidir. 

Adll Beyin s8zlerl 

~Bir kaç gündenberi Ankarada 
~ \inan maliye teftiş heyeti reisi 
~r~a komiseri Adil bey, dün 

ırııze dönmüştür. 

tl\}dil bey dün bir arkadaşnnua 
,~~rı söylemiıtir: 
l~k ~kGmeümiz tarafından mem
~~~111 iktis~diY_at~m him~ye et· 
~ı:lh'tnaksadıle ıttıhaz edılen bu 
~irı '~ bütün hükumef:lerin, ted
Ji,~ne müıabih bir ~edbirdir. 
'~lld h~z bu tedbiri almak husu· 
'-ll) ... bıraz eeç bile kalmıf bulu-

0tuz il . 
)'e l.ll\dan maksat ve gaye tedi-
ltı,.:f'azenemizin pasif ''e aktif 

8 atının tevzinidir. 
~ ıc:dınuvazeneninıe memleketin 
~ldll'" 8.1" hayrına ve lehine ınatuf 
b"' flunu ı'zah b'l ı·· ·· ·· .,.,.~ a ı e uzum gormu· 
1-tııld · ... Bu kararın tatbikine baş· 
~lel' ~a.ı &ünlerde belki bazı kim-
1.ri oİçj,~ 1~ütkül görünen cihet· 
t(il\ ~ 1 tr •. ~akat bizim de bü
l\oltta, b:Vetıınızle çalıfacağımız 
~ tih· tka rrıemleketleı·de oldu· 
tedbiı; 1 ~emleketimizde de bu 
~ekt~ ko~ylıkla tatbikini lemin 
~ e al&k~d unun temini için bu 
tır~İni ~ olan her memur va· 
k~' leftr'tacaktır. Bu arada ma
~!rdl!ln "~d e~eti de uzaktan, ya-
t•• etini ı esıne düşen teftiıı. va· 
•t l(enıa1· · · 'l' 

• 1 ıtına ile yapacak-

Memleket iktiıadiyatı leh· kat me~eketimiz tarafından ta• 
sne o• k' d'l k · 

lan bu tedbirin feyizli neticelerini • ~p e kı .cı.eb~t oladn ıuÇl~ ~ıy~ıe-b. 
çok geçmeden göreceğiz. tinı pe ıyı ı en or u, ınlılerı ır 

- Tahdit karannın buharn harp yaparak mahvetmek için 
husule getireceg"" i ve esy.. 1. ti • duymakta oldukları mukavemet• 

'li ... ıa an • .. I k. 
nı yükselteceği iddia ed't• B sız arzuya ragmen on ann ta ı• 

ı ıyor. u b. k I k . 
iddia varit midir? me oyu ma tan vazgeçt1. 

- Bu iddia kati'yen varit de· Biz takipten vazgeçer geçmez, 
ğildir. Çünkü bu karar verilirken miktarı az ve gayrımutaarrız bir 
bütün bu cihetler nazarı dikkate kuvvet karşısında kendisini pek 
alınmı§tır. Netekim karamamr.- kunetli faJ'Zeden Çin orduıu, 
nin ikinci maddesinde pahalılık ordumuz.u istihfaf ederek, hat· 
tevlit edecek liususlarm ve fili İn· larımızın birkaç kilometre yakı
hisar teşebbüslerinin ref'i tedbir· nında mevki aldı. Saharin, Har
lerinin alınacağı da zikredilmek· bin ve Mançuri.. ilh.. dan gel
tedir. Herhangi bir tedbir oluna mit olan takviye kıtaahnı bir 
olsun tatbikine bqlandığı zaman araya topladı. 
bundan istifade etmiye yeltenen.. • ~aman, zaman bu ku':etler, 
ler bulunabilir. Fakat bu ~h·ı . bl%ım dtımdarlarımııı tacıze ve 
rin bu sahada yapacaktan teş~~- ~onni nehri nzerind~ki kiSprtıyü 
büa kendilerine pahalıya mal ola- bır. kerre dab~ tahnbe teıebb6a 
caktır. ettiler. Bu vazıyet karıısında iki 

- Lİ•tede hatalar olduğu ve dlif~a~ ordutunun çarpııması 
memleketimizde yetiımiyen bazı endıteıı baaıl oldu. 
§eylerin de ithalinin menedildiği M~nçuridekl Japon ordusu, 
söylenmektedir? muhali mGmklbı kılmıya çahıa-

- Tatbikine başlamlan li t ralr, vaziyeti doıtane bir ıurette 
bir buçuk aylıktır. Liıtenin bö;I e halletmiye uğrafb. HDkdmetin 
muayen ve mahdut bir zam • · e muılibane liyaıetine imtiaal e• an ıçın d 4 . . .d 
hazırlanmasının saiki de daha ile· erek 1 tqrınısanı e Jeneral 
rideki ihtiyaç ve zaruretlere teka- Ma· Tcban Cbane gayet munai· 
bül edebilecek yeni bir listenin fane bet fart dermeyan etti Ye 

ihzar edilebilmeıi ma'---clil d'. bu ıuretle iki orduyu birbirinden 
Kaa e ıı. kla k · t d. M 

Böyle umumi ve mühim bir kara· uza tbrma .ı• ~ ı.. a·Tchan-
rın tatbikinde şu ve bu noksan Cban, bu tekbflen bır taraftan 
vardır demek henüz nabema·;ı · 1• kabul Ye diğer taraftan reddetti. 
dir. 

1 
• "' Çinlilerin ilk hattındaki taburlar, 

-Kolilerin bu ıon karardan ia- biz.im kuvvetlerimizin pek don 
tisna edilmesi acaba sui ir.timal e· olduğunu görerek, meydan oku· 
dilmiyecek midir? ma tavırları takındılar ve niba· 

- Bunda mahzur. tevlit edecek hayet 17 teıriııiAnide Mançudi· 
bir nokta görülürse hiç şüplıeıiz deki Japon kuvvetlerini istibdal 
nazan dikkate alınacak ve lazım edecek olan muhtelit liva benflz 
gelen tedbire tevessül olunacak- oraya vasıl olmadan evvel, bü· 
tır. tlln kuvvellerile taarruza geçtiler. 
EfY8 yalnız aiti gUmrUkten Muharebeyi kabule mecbur ol-

ithal edllebllecek duk. Bu suretle iki ordu arasın .. 
Ankara, 19 (Yakıt) - hhala· da ilk teliki vukua geldi. 

tın tahdidi üzerine kaçakçılığın Bütün bu izahattan sonra, 
artması ihtimali düşünülerek bu- Mançurideki Japon harekltının 
na karşı esaslı tedbirler ~bnmak- gayesi ne olduğu vazihan anla
tadır. ııhr. Bu barekAtı kendimizi mil· 

Diğer taraftan memleketimize daf aa mecburiyetinde kalmıı ol
girecek eşyanın yalnız alb güm· duğnmuıdan dolaytcra edilmiıtir. 
rükten ithal edilebilmesi karar· Ordumuzun gizli bir emeli yok
lattırılmıştır. Bu gümrükler latan· tur. 
bul, lzmir, Mersin, Samsun, Trab· Ordu, Ma - Tchan • Chanu 
zon ve Karıbr. orduauaa kat'i bir darbe indir· 

Fındık nizamnamesi 
Fındıklar Trabzon, Ordu, Rize, Gireson 
ünye, Fatsa ve Oöreleden ihaç edilecek 

Ankara, 19 (Yakıt)- Fındık niıamnanesi resmi gazetede neşr 
edilmiştir. Nizamname bir çok ahkamı ihtiva etmektedir. Fındık
lar Trabzon. Ordu, Rize, Giresun, Ünye, Fatsa, Görele iskelele
rinden ihraç edilecek Te fındık zamanlarında mahalli Ziraai me· 
murlaarnm naıareti albnda ve ziraat müdürlüğünUn tensip edeceği 

muayyen zamanlarda toplanarak çuvallara doldurulacak ve çuvallar 
da mühtirlenecektir. 

Tütünlerimizi Avrupada eski reji 
idaresi satmak istiyor 

Ankara, 19 (Vakıt)-Ezki reji müdUrü M. Veyil ve heyeti idare 
~uaından bir zabn baıvekil ismet paşa ile törüımesi ve maliye 
ıle temaıı bıkkınca yapbğım tahkikata göre, e1ki reji idareai mem
leketimizin Avrupa tUttin ve sigara satışını almak için bükftme• 
timizle temasa bu iki zati memur etmiştir. 

YunanfstanJa Bulgaristan arasında 
ticaret muahedesi yapılıyor 

'Sofya, 19 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Yona· 
niıtanlanla Bulgaristan arasındaki müzakereler devam etmektedir. 
Evvelce mevcut iken bilahare Yunanistamn tatbik mevkiinden 
kaldırdığı ticaret muahedesi ahkamının yeniden tatbiki kararlq
tırılmşbr. Bundan sonra yenni ticaret muahedesi yapılacakbr. 

miye azmetmiştir. Bu neticeyi 
elde eder etmez artık uzun 
m6ddet o ha•alide kalmayacak, 
işgal ettiği yerleri bırakacakbr. 
Ordu, imkan hasıl olur olmaz 
hemen kuvvetinin ekserisi ile 
·Tao • Van ve Tchetchatıum'un 
cenubuna çekilecektir. 

Bu hareket esnasında Japon 
ordutunun tarki Çin ıimendifer
leri münakaJAtım ihlll etmiyece
ği bedihidir. Meğer ki Ma -
Tcban - Chan ordusu bu battı, 
aıkeri maksatlarla kullan mıya 
teşcbbiis etsin. 
Japonlar'ın Mançurl'dekJ ileri 

hareketi 
Tokyo, 19 (A.A.) - Mançuri

Dİll timalinde mmaffer olan Ja
ponlar Çinlileri Tlitaihar'ın ti· 
mali tarkisinde Kokuıhan·Cben'a 
doiru kovalamaktadır. Jeneral 
Ma Ghang'm bu mevkie kaçtığı· 
söylenmektedir. • 

Japon menbalarana göre .. 
Londra, 19 (A.A.) - Reuter 

ajanıı Tokyo' dan istihbar ediyor: 
Dünkn muharebede japonlann 

vermit oldukları maktullerin mik
tarı 300 kadar, Çinlilerin ise 
3000 ile 4000 aruında tahmin 
olunmaktadır. 

Ru•r•r• doatane ihtar 
Tokyo, 19(A.A.)- Japon hli· 

k6meti Moıkovadaki sefirine, 
Ruıyanın timali Manç'1riye asker 
sevkettiği takdirde husule ge
lecek mnb..lik ihtilltlar hakkınaa 
M. Litvinofun doıtaoe bir suret
te nazarı dikkatini celbeyleme· 
ıini ve ıarki Çin demiryolunun 
hiç bir zarara uğramamış oldu
ğuna dair teminat vermesini em· 
reylemiıtir • 

Tokyo, 19 (A.A.)- Rus no· 
taıına cevap veren Japon hUkü
meti, Sovyetlerin Çinlilere yar
dım ettifi hakkında çıkarılan 
haberferin Japon menabiinden 
terat1lih eylediğini tekzip etmek· 
te ve bu haberlerin kendi as
kerlerinin ce1aretini takviye 
maksaeile Hei-Lung-Kiangın ida
resi tarafından tasavvur ve işaa 
olunduklarını zanneylemektedir. 
Şu itibarla eğer Moskova sıkı 
bitaraflık siyasetini hakikaten 
muhafaza etmek iıtiyoraa bu 

baptaki Rus sikayetinin Çinlilere 
fevcih edilmesi lazım gelmek· 
mektedir. 

Dünkü mUsademeler netice• 
sinde Japonların 300 ve Çinli
lerin ise 3000 kadar telefat ver· 
dikleri söylenmektedir. 

Ma-Cban·Shan orduıuoun en 
güzide kıtaatı, vaziYı~tjp ciddiyet 
kesbetmekte olduğunu görünce 
derhal geri çekilmiş ve bu ıu
retle bu müthiş tahripten kur
tularak fazla zayiat •ermemiş
tir. Şimali mançuride vazıyet 
sakin görünmektedir. 

Cemiyeti akvam mecllslnln 
husust içtimaı 

Paris, 19 (A.A.) - Cemiyet: 
akvam meclisi akdettiği huıusi 
içtimada Japon ve Çin murah· 
baslarının verdikleri yeni izahatı 
dinlemiştir. 

imparator meselası 
Priı 19 (A. A) - Meclis, Çin 

milmessili M.Szenün talebi ilzerine 
Nankinden gönderilmiş olan 
Tien - Tsinden kaçmlmak ve 
imparator sıfatile tahta çıkarıl
mak üzre Japonlar tarafından 
muhafazaltında alıoarak•Mukdem 
getirilmiş olan sabık Çin impe• 
ratoru Puyinin Mançuride yeni· 
den tesisine teşebbüs edilen hü· 
kümdarlığını reddeyliyen, Nan
kin milli hilkümetinin telgrafını 
neşreylemişt1r. 

Meclis hafi bJr celse aktede
rek saat 17 de Japon mümessi
li M. Y oshizavayı ve saat 18,45 
te de Çin mümessili M. Szeyi 
dinlemiştir. 

Beynelmilel Jandarma kuvvet• 
lezl MaaJuride polls vazifesi 

görecek 
Excelsior gazeresi, dün sala· 

hiyettar bazı mabafilde, iki ta· 
tarafın reyi alındıktan sonra ve 
herhangi bir hal sureti bulunun· 
cuya kadar, C~iyeti akvam 
tarafından Mançuriye beynelmi
lel kıtaat gönderilmesi hususu
nun derpiş edilmiş olduğu söy· 
lenmektedir. 

Bu suretle ihtilafi meselelerde 
ilk defa olarak bevnelmilel jan
darma kuvveti kullanılacak ve 
bu bal, Cemiyeti akvam nüfuzu· 
nu arttıracaktır. 



~ 6 - V AKIT 20 Teırinsani 1931 

1 A Umumi Harbi Bitıren Adam ! A 1 

Ben 17 lncı zırhlı otomobil bili· 
ltlğtlnde llilçlk zabittim ••• 

Torbayı başkumandan açmıştı. Pilanı gördüğü zaman: " - Vay 
canın!,, diye bağırmıştı. Alman karargahını bastığım zaman .. . 

(Kumser muavini Rolllnks böyle söylUyor ... ) 

:ı111111ııııııııı111uııuıııı1111ıııııı1ınııı1ıııı111111ıııııı11111 ııımnııııı1111ı: 

J Almanya ıı mumi harpte mağlOp i 
% olmazdı. lngiliz, Fransız \'e Ameri- ğ 
~ kan ordularına harbi kazandıranlar ~ 
~ bugüne kadar himleri ağızdan ağıza g 
g dolaşan ceneraller değildir. t: 
= = '§ T...ondrada çıkan "Sandcy Ekspres,. ~ 
~ gazetesi, bu scrlA\'ha altında bazı ~ 
~ mühim ifşaatta bulunmuş ve ne;riyatı ~ 
~ Fransa Ye Amerika 'da gürültülü akis· ~ 
~ Jer yapmıştır. ~ 

CECE 
YARl}IMDAN )ON~A 

-10- Morla L8blan d••1 ~ 

Delirdin mi ? .. Dedi ••• Bu pır-

lantalar hic , 
- Bu sana ait bir fey, fakat 

ben kendi hissemden va~geçmem. 
- Baratof, sana bir tek inci bi

le vermiyeceğim. 
- Delirdin mi, botu boşuna ını 

çalıtmıt olacağız? 
Jerar, kızını göğsüne çekrni, o

lan kontese baktı: 
- Ben, dedi, keyfim için çalıı

tım, hem de bir feye nail olmak 
ümidile ... 

-Neye? 
- Madamın bir tebessümü· 

ne... , . . . 
Jerarrn gözleri kontese dıkılmışt:. 

Kadın da ona baktı. Kızardı, kekele· 
di: 

verilir mi? 
mıştı. Kontes bu tesirden kurtu1111., 

için beyhude uğraşıyordu. ırtS 
- Bonsuvar, madam, dedi, b ~*" 

sükunet 'buldunuz mu? Dostunı 5 
cia ne yapıyor? 

Genç kadın oda.>, göstererek: 

- Orada uyuyor, dedi. '* 
- Müsaade eder misiniz kap01 r• 

patayım, seslerimizden belki uyan~ 
.Jerar bu sözleri ~ayet tabii il" 

ta,·ırla söylemişti. Fakat g~n~ k••;,. 
da kablelvuku bir his uyanrnıştı. 
rarın kapıyı usulca kapadığını, . 1~ 
zamanda sürgüyü de sürdüğünii go ti 
dü. Sonra delikanlı yanın;.ı yaJdaŞ 
ve cebinden gerdanlığı çıkararak 111" 
sanın üstüne koydu. . ~ Sandey Ekspres gazetesinin o nus- ~ 

g hasını dün ele geçirelıildik. En esaslı ~ 
1 noktalarını ıerccme ve neşrediyoruz". ğ 

.~ııı 1ııı11111ıııııı1111111ııııı11111111ıııııııı1111ıııııııı 111ırıı ııı.ı1111111ıııııı1~ 

- Gitmeliyim, çocuk yorgun, hem 
ı de açtır. Gidip uyutayım. Yarın şeh

rinizi terkedeceğim. 

- işte madam, dedi, si~ ıretirr:; 
ye vadettiğim ikinci servet... r>ek 
bif, sizin için kızınızdaa daha al llı19 
metli ise de.. . dıf 

Plllnı yapan mareşal 
Hlndenburg 

• Rollinski ziyaret ettik. Bize dedi 
ki: 

" - O zaman ben 17 ind İngiliz 
Almanlar taarruza hazırla· zı~hlı bölüğünde çalışıy~rdum. 

Bır gece iki zırhlı otomobille cep-
nıyorlardı henin yedi kilometre ilerisine dal-

Maretal Hindenburg 1918 &e- dım. Ve fırka .karargahına elim
neai bidayetinde umumi bir taar- de tabanca olduğ ·t :talde girince 
ruza hazırlanmıttı. Ruslarla Bi- büyiik rütpeJi bit Alman :ı.abiti 
reıt Litovık'ta imzaladıkları sulh 
muahedesinden sonra Almanlar, kendini pencereden atarak kaçlı. 
garp cephesinde yapılacak büyl.:k Almanca bilmiyordum. Fakat bir 
bir taarruzla kat'i bir neticeye u- fırka karargahındaki eıı küçük 
latacaklarını tahmin etnıi~lerdi. bir kağıdın pek biiyük bir ehem-

Alman karargahı umumisinde miyeti olacağını tahmin müşkül 
Kayzer Vilhelm'in riyaseti altın- değildi. Ne bulduysam aldım. 
da büyük bir içtima aktedilmiş ve Torbayı bizim kararcahta açtık • 
Hindenburg'la Ludendorfun müt· ları zaman ben de hazn bulwlU· • 
tereken dütündükleri' büyük ta· yordum. Ba,kuntandan Fot tor
arruz planı uzun münaka§alardan hadan çıkan orta lut'ada bir hari· 
sonra kabul edilmitti. taya göz gezdirince sevinçle ce-

Harbı bitiren adam ı,te 
budur 

"- Orrayt ! ? Bu dakikadan iti· 
baren Hindenburgla Ludendorf 

kozlarını ebediyyen kayhetmitler· 
dir. 

Sunday ek~pres gazetesi vak'a 
kahramanına (5) bin sterlin hedi
ye etmittir. Harpte bulunan bir 
çok İngiliz cenerallcri hadisenin 
böyle cereyan etmediğini iddia et
mektedirler. 

lngiliz gazeteleri bu hadiıe et
rafındaki münakn,alarla meşgul .. 

0 devirde müttefiklerin ordu· neral Perşinge hitap etmişti: 
larına kumanda etmit olan biiyük :. =:::::::==:=:=================== 
rütpe)i zabitler itiraf ediyorlar ki, Rif'in esir kahramanı Apdülkerim 

dür. 

eğer bu plan tatbik edilebilmiş 
olsaydı, dünyanın vaziyeti hı• d •• J t t ) f 
gün kamilen değitmit• olacaktı. aussı aya u u mus. 

Alman erkinı harbiyesi umu• 
mt taarruz kararım gayet büyük 
bir dikkatle gizlemiye muvaffak 
olmuıtu, ve eğer bir tesadüf yar· 
dım etmemiı olsaydı, müttefik • 
ler, bot bulunmut olacaklar ve 
Ahnanlar hiç tüpheaiz Parise da· 
yamvereceklerdi. Parise dayan • 
mamıt olıalardı bile ,muharebe as
gari daha iki sene ıürebilecekti. 

B~ttiğimiz tesadüf şudur: 
Bır ıece bir İngiliz otomobil 

lcüçük zabiti arke.datlarile yap\Jgı 
bir iddia üzerine yanına aldığı ' 
yirmi neferlik bir müfreze ile 
&:epheyi gizlice geçmit ve ilk hat· • 
)ardan yarım ıaat ötede bir Al • 
man fırka karargahına muvaff a • 
kıyetli bir bukm yapmııtır. Bu 
baskın o kada'?' ani olmuştur ki 
Almanlar kend~lerini bÜyük bir~ 
arı·uza uğramıı zannederek fira· 
ra. kade mbaıroulard1. 

Jngiliz otomobil kiiçük zabiti 1 
eldP. ettiği bu muvaflfakıyetle ikti
fa etmemiı, f ıı ·k:.ı karargahının 
içine girerek en uf ak bir kiğıt 
par·~ ;uma kadar bütün evrak, ve
~aik, harita ve planları alıp bir 
tc.ı• ha içine dd<lunnuftur. itte 
mütefikin ili kumanda heyetini 
nihai zarefe ula!bran ve '(Fot) 
planı namile şöhret bulan umumi 
taarruz eıaaab bu torba içinden 
çıkan eaaaata göre tanzim edilmit ' 
tir. Fakat çok gariptir ki nihai 
zaferi tarih muvacchesin<le ken • 
dilerine mal etmek iıtiyen.Franıız 
ceneralleri bu atsız kah· \mam 
küçük bir nitanla taltif etmitler • 
dir. 

Sunday ekspres gazeteıi bu 
malumatı verdik\.-n sonra diyo1 
ki: 

"- Biz de genP. garip bir tesa
düf neticesinde bu gizli kalmıt 
hatırayı öğrendik. Ve iki aylık 
hummalı bir ç"lışma neticeıinde 
teıbit ettik ki bu küçük zabitin 
ismi Rollinka'tir. Ve elyevm Nit 
Boeow polia kuvvetleri komiser 

fll' . ~· "'wamanı AbciDlkerlm şimdi bu resme balup 
bakıp •llamaktadır. 

Rif kahramanı Abdülkerim Ma· gün Frao11z karargahında çekilen 
dagaskar ada11ndaki menfasında resmine saatlerce bakıyor sonra 
mlitbif bir daüssdaya tutulmuş- bir çocuk gibi başını yastığına 
tur. Abdlilkerim odasına kapan· gömüp ağlıyormuf··· Onun bu 
makta ve güolerce ağzına bir halinden kuşkulanan Fransızlar, 
lokma ekmek ko.ymamaktadır. son iki ay zarfmda Madagaskar· 
Bir Mısır ıazeteainin verdiği ha- daki menfamn etrafını daha sıkı 
berlere bakılana talim olduğu bir inzibata tabi tut'maktadırlar. 

Jerar iğildi. Kontes Baratof ile 
onun önünden geçti. Jerar arkasından 
bahçeye gitmişti, kapıya kadar teşri 
etti, aynlırken: 

- Bu akşam, dedi, gelip otelinize 
beş dizi gerdanlığmızı getirece
ğim. 

Kontes cevap vermeden aynldı. 
Jerar, odada, ayaklannt yere ,·u

rarak dolaşan Baratof un yanına dön
dü. Rus: 

- Delirdin mi, dedi, böyle pırian· 
talar verilir mi? Karımızı götürüp 
vermek istiyorsun. Hadi nz geç 
de gerdanlığı ver. 

- Baratof, hayır dedim bir kere, 
olmaz. 

- Peki ama bana ait bir şeye nasıl 
sahip çıkarsın? 

- Hayır, sana ait bir ~Y~ sahip 
çıkmıyorum. Mal, Kontes. ~·aun;in

dir. 
- Onu biP daha. nerede görecek-

sin?! 
- Mükafat bana kafi. 
- Malen değil de, bedenen miika-

fat değil mi? 
- Baratof, daha fazla ısrar etme

meni tavsiye ederim. Demin lhti)-arla 
olan mtinakaşanızı duydum. Esasen, 
haberim olmadan bir sürti dalavere
ler yaptığının farkındaydım. Fakat 
bu kadarına müsaade edemem. Anlı
yor musun? 

İki adam bakıştılar. Baratof hid -
detinden çatlryacaktı, Fakat müdeb
bir tabiati çabuk imdadına yetişmişti. 
O da Kontes Valin' e göz koymuştu. 
Görüyordu ki, şimdi, esasen öteden
beri muvaffakıyetlerini kıskandığı Je. 
rar onu elinden alacaktı. Rus bir te
reddüt devresi geçirdi. Pırlantalar 
Jerarın cebindeydi. Üstüne hücum 
edip zorla alsa? Fakat buna cesaret 
edemedi. Homurdandı. Jerar gayet 
tabii bir tavırla: 

- Yemek yemiyor muyuz? dedi, 
açlıktan ölüyorum. Ah, Baratof, bi.1-
sen ötede ne tehlikeler atlattım, hı~ 
de ~onnazsın, gel, anlatayım da din-

le .. ,,. ,,. ,,. 
Yemekten sonra Jerar odasına çık

tı, yıkandı, giyindi ve aşağı indi. 
Baratof oradaydı. Ona sadece: 

- Ben, dedi, çıkıyorum. 

Rus nereye gittiğini pek ala hildi
ii için hırsla omuzlannı silkti. /e.r~r 
da bir cigara yaktı, ve kontes ' atılın 
oteline gitti. 

Kontes ilk katta iki oda işgal edi-
yordu. Birincisine çocuğunu götürüp 
yatırmış. çocuk da derhal u~ umuştu. 
Kontes orta kapıyı açık bırakıp, öte
ki odaya geçmiş, bir kanapeye otura
rak kitap okumıya başlamıştı. 

Kontes Vali okumuyordu. Ilelki
yordu. Jerann geldiğini haber ver -
dikleri zaman titredi. Jerar i~eri gir
di. Zayıf, kibar , .e mütebessim bir 
hali vardr. Bundan başka göriiniir gö
rünmez kadının üzerinde büyük bir 
tesir, bir hakimiyet te.c;;iri uyandır · 

Bir hafta evvel sebebi anlaşıla
mıyan iki idam vak'asını, halk 
Abdülkerimi kaçırmak isti ven 
bir tefkilitıo ele geçmesine kam· 
letmektedir. 

- Mösyö, benim için bu k• • 
ve hiç bir menfaat mukabilinde Y~. 
tıklarınız için, minnettarlığuııı 

rar ederim ... 
Kontes Valin kelimeleri arıyor,: 

lamıyor, daha üç dört saat evvel _ 
nımadığı ve birdenbire karşısına ~~ 
kıp hem kendini korkutan hem de ,t' 
ken bu adamın huzurunda şaşırıY 
d~ s 

Jerar onun bu heyecanınt antadl, 
- B.n, dedi, bila menfaat )1'~1 

madım. Be. yaptrfım her tehlfk 
işin mukabilincı. beni heyecanlandı~ 
cak bir şey ararım. Ve eğer sizin r 
zel olduğunuzu bilmese:rdim belki D' 
işe teşebbüs etmezdim. •, 

Jerar açık ve neşeli olarak koll 
şuyordu. Devam etti: 

- insan bir kadına saadet "ff~ 
tını ~• onun !'tanfından t•klı'f ııtl 
Jeceğini onun heyecanile meftun ol.,.
cağını düşündükçe, emin oluıtO 
Bu pek hoş bir şeydir. ,it 

Kontes kızardı. O gene devanı 
yordu: 

- isminiz nedir? of' 
- Fakat bilmiyor musunuz? t' 

tes Valin. 
(Bitmed), 

t 

' 
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Hanımlar nasıl 
güzelleşebilirsiniz? 

Diz ehli ırz şehirlileriz. Çınari Selim 
lllahallesinin namusu tehlikededir. 

Giineş ve hava cildin gençliğini de
vam ettiren iki harikadır 

-ıo-

Dün gece teraviden dönerken ... 
..... lıa.. 
~ &özlerini yumdu. Bir iki 
it. lradar zihni bir hesap yap· 

• 

'~ ~. -diye tekrarladı
~in bize on bin albn vere· 
lll t1 . Size Hüseyinin kellesi
~lldereceiiz •• Eğer kız karde
'ıt f'~ ele ıeçirebilirsek, kendisi • 
,~Yaya getirdiğimiz zaman, 

L_ Oll bin albnmıZ1 alacağız .• 
'-t ""V11ra birdenbire ayağa kalk-

~ltte ~kadar •• -dedi- 3en 
:-ı.~ 'eanme avdet ediyorum .• 
'l.~ainu bir daha silme .Jol
~ Soma bir kadeh ıaı·ap da
~ Geldiii merdivene doiru 

il .. 

-~ dakika aonra Sanciyorci· 
~""8.J'DUD önünden kalkan bir 
~ bazı11 yan aydmlık, bir kıs 
..... ~ ... karanlık ıokaklardan ger limana ulatmıt bulunuvor
' Seciyenin kapısı açılınca için· 
~.lsaYUklu genç çıkmış ve arka
~ ıelen iki kavuk!u adamla 
~~ir sandala atlayıp denize 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

ha; oilaını tıpla bir aefir ii
hi memleketlerde dolqb· 

~ lı payitahbnın ileri ıe
~~amlanna kartı earaı·engiz ıu 
~r icrumı deruhte eden, ga· 
~~p pazarlıklara giri,en bu 
• ~ K-. da kim oluyor'.lu? 

~lTJNCI KISIM 

...._,.....,.hamam 

\' edikule •iaaı Y edikule 
tuttuktan az ıonra 

Pata ela dehlize çıkmaş 
.at kata inen merdiveae 

azametli azametJi yOrOmi
mıfb ... 
kenarlannda üç ve mer· 

hatmcla iki kiti nöbet bek
Ayaklan üzerinde kendi
tarta buamakları bitir • 

• bir tqlıkta dört adam 
~-"duruyordu; ve bir beıinci
~~ çıkan kapının önünde sır 
~a dayamıt, bumunu ka-

~ cı::ıiramla selimladrl~r. 
-,.. ~ t.tmm önünde bir doru bir 
~..._ • ıineldeniyordu. 

~ 't Lumunu kan4tıran adama 
\...._~_.., deciı- Sen benim 

1 ~ıel.. 
~. ~!le br hareketle atına at· 

.. _.. . ._ .. _~e bar t&hlanan kır abn 
~ ~ıyarak avludan ıoka 

) takat henüz yirmi otuz' 
~ abnıtb ki arkadan ye

ODUD birdenbire ıem 
~ IÖrclii. 
~ ~ ıelmiyen bir gü

~ditld.r ojultularla r.okak-
~ a.; • .aediyordu •• 

'\ı..~ ile? •• 
~~~naileri üzerinde doğ 
~ ......_ •erdi· 
~dun lllU h~cı? 

ı.-: ~ ...... • Azim bir hay· 
L..~ 1or •• 
~ ıene bumuna __. _ _._ bireh& kanıtmnalda 

Cit ._ bir bak!. 
.... ....ı.. ikinci bir 
"Saa~ oldu. Pap, kına 

-- blr .KOl4BQOI 
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ıözden ıilindijini gördü. 
Pqakapıımın önünden l~k tiik 

adamlar geçiyordu. Bunlar gürül
tüye ıöyle bir kulak kabartıyor· 
lardı. Fakat pafa gözlerine il iti· 
verince hemen ortadan kaybluyor 
lardı •. 

Aradan bet dakika Y• geçmi,, 
ya geçmemiıti. Hacı, gözden silin· 
diği köşede gene belirmitti. Gürül 
tü timdi yaklqmıt, aesler adama· 
kıllı belli oluyordu: 

- Kahrolıun mel'uneler ! 
- Zaniyeleri parçalıyacağrz ! 
- Parçalryacai111111z ! 
- Kahrolıunlaaar ! Evlerini ya 

kacağmz! 
- Y akacağmz ! 
Pqa abnı ıürdü, doru atın ıu· 

varisine merakla ıordu: 
- Hayır ola çocuk. • Ne olu

yor? Kim bunlar?. 
Hacı gördüğü ıeylerden heye· 

cana tutulmuıtu; telif la: 
- Hepıi cinnet getünnüşe ben

zerler pqam -dedi- Bet tane 
taze hatun ile bir kaç ıeuç erkeği 
küfelere ıokmutlar, alayla ka,nya 
ıelirler •• 

- Acap maksatlan nedir? 
Hizmetklr bu suali!' cevabını 

vermiye imkan bulamadı. Esasen 
buna lüzum da kalmanııttı. Çün
kü tam bu esnada, hacının gidip 
geldiği aokaiın ağzından bir ıü
rü adam meydana tqıvermişti. 

Bunlar, JarİP hareketlerle gö
i«ılerinİ, liagırlanm yırlat\K a
ftı ~ HimYwlardr. B.. di
yeyim, bin, ıiz devin iki bin; her
halde az değillerdi. Üstlerine çif
te küfe yüklenmit üç beygiri or· 
talanna almıtlar, araııra, yerden 
koca koca taşlar alıp bu kiif elerin 
içine fırlatıyorlardı. 

Bazen acı bir feryat ititiliyo:· 
du; fafto;.t o anda yükselen naralar 
ve ıaliz küfürlerle bu enin derhal 
boiuluyordu. 

Kafilenin en önünde, ıntı cüb
beli, aeyrek aakalb, ıııka .... bir a· 
dam, bir kolu havada muttasıl ba
ğmyor, diierleri de, o ne derse bir 
ağızdan avaz avaz tekrar ediyor· 
lardı. 

Paşa bir an bu manzaraya göz
lerini dikti; aonra, hı§ımla ileri a
bldı: 

- Bire adamlar! Nedir bu 
yavıaranız? 

En önde giden ıeyrek sakallı 
adam. ıerkeş bir tavırla: 

- Subasıya gideriz .• -diye ba 
ğırdı- Subaşıya gideriz .. Maksa· 
dımız namustur, namus i'teriz . . 

Etraftakiler ıusmuslarclı. fakat 
herifin bağınnbıı bitince bir a~ız· 
dan uludular: · 

- NamU1 isteriiiz!. 
Bu strada, ,ürültüyü itilen kırk 

elli muhafız d3 oaşakapıımdan dı 
farı fırlamışlardı. Paşa onlara e· 
liyle bir İşaret verdi. Derhal ko
fUftular, kılıçlarını ııyırıp kafileyi 
1&rdılar. 

Bu hareket kafilenin canını sık
mıttı; fakat kork.muılardı da .. 

Mamafi kafa tutanlar da oldu. 
Glğıü bağn acık, kolları ırvalı, 
aerdengeçti kılıklı biri kiislah bir 
taYll'la kır atın dizginlerine el at• 
b: 

- Ne oluyoruz anam baham! 
Subqı cevap vermedi. Yalnız 

bqryle töyle b:r itaret çaktı. He
men herifi yaka paça, P <1.şa kapı•ı· 
na sürüklediler.. Bu ha) seyrek 
sakalb adamla, arkasında duran 
pehlivan cüaeli bir yiğitin hidddti
ni mucip olmuttu: 

- Sebep nedir ki o ademi t~v
ldf ederiz? •• 

- Utek, dlrmi yok icli •• ~i
,. homurdanclılar-. 

Subatı ı...,.ı. bir itarill öaha 

verdi; hemen o anda bunlar da, 
ıerdengeçtinin girdiği kapıdan i· 
çeriıini boylayıverdilerdi. 

Tıası! 
Bu buit hareket, iki bin kitinin 

çenesini bkamıya kifi gelınitti, O 
zaman Subqı, abnı kalababğm 
araıma ıürdii. 

Oç genç adamnı kolfonm arka· 
larma bailamıılar, bir kalın ur• 
ganla birbirine raptetmişlerdi. ı 
Bqlan açıkb, alnılanndan kan 11· 

zıyordu. Bunlar kimbilir ne kadar 
dayak yemitlerdi ki, dizleri titri• 
yor, ayakta güç durabiliyo·larclı. 

Soma küfeleri teker teker tet• 
kik etti. Gine, ban~o•ll• clldldlnl tedavi eden kadının birinci, ikin

Oç abn üstünde iki19rden alb ci ve UçUncU •rlardakl esmerllll 
küfe vardı. Bunların her bi1'inde Tırnaklardan bahsederken ilk hatr-
bir genç kadı!) beyhuı ve bitkin, ra gelen şey, ellerin şeklidir. 
"aman bizi öldürseler de kurtul· Ellerin eekli bir cildi, bir de f>içimi 
ıak!,, diyen bir eda ile bekliyorlar itibarile düşünUlebllr. • 
dı •• Sıra bekliyorlardı. Parmakların biçimi kötü ise, bir iki 

- Garip bir hal •• -diye mı· aylık ihtimamla parmakların ~ekli bi· 
rddandı Subqı- raz değiştirilebilir. Fakat itiraf etme-

Ve baiırdı: U ki, bu tedavi hem sıkıcı hem de bi-
- Behey adamlar! Si1: de hiç raz istıraphdır. 

insaf yok mudur? Suçlat'ı nedir Parmakları sivrOtmek için Ce1iloit' 
bunlann?. ~ ten parmak kalıpları yapılmıştır. Ka-

Manzara cidden pek feddi. Ka- dınlar yatarken o parmak kalıplannı 
dmlardan kiminin ıözü patlamıt, her gece ka11anmak şartile ellerine 
kiminin kafuı Y&rılmıttı; küfeler takmalıdırlar. 
yan yarıya tqla dolmuftu. Gün geçtikçe parmaklarınızın yavaş 

tik ıualine cevap alamayınca yavaş inceldiğini göreceksiniı. O za. 
bir daha haykırdı: man parmak kalıplarını biraz da•ıa 

- Heey cemaat! Suçlan nedir sıkıştırmak lazımdır. Tekrar edeyim 
bu bigünahların? bu tarzı teda'' İ çok sıkıcı \'e parmakla. 

Bu sefer aksakallı, fakat civan ra ağrı \'ermesi itibarile tal1 amınillii 
ıatnritli bir ptr; aniinde duran stlç bir şeydir. Maamafi ~ıkhğına c;ok 
bir iki kitiyi iterek: meraklı 'kadınlar bu işkent't!~ e de nas 

- Yiiitim •• - dedi - Sen ne iğiyorlar. 
kanftın bu ite? Biz ıubqı bauet· Bu hususta hanımlara tavsiye ede
lerine gideriz •• Bu itin e!bette ki bilec•ğimiz yegane pratik <·arenin el
bir aebebi vardır. Keyfiyeti biz divn kullanmak olduğunu itiraf mec-
ancak ona anlatabiliriz.. buri)·etindeyim. 

- Alia •• Sub&fryla konutmak Ellerin cildini güzellestkmek, bic; i· 
iıtiyoraunuz demek? Ve mademki mini düzeltmekten daha kolaydır. 
ıubqı benim, 0 halde maksadınız Eğer evde hizmet görüyorsanız. nrn
qikir •• Fakat bu kadar insanı bu- hakkak iş eldiveleri kullanmalısınız. 
gün daire iatiap edemez •• Anmçin lş eldivenlerinin kaaçuklan bilhassa 
içinizden bir kaç kiti aeçin de ko- kışın ellerde kızıl lekeler peyda eder. 
nutmamızdan bir mtice çıksın.. Onun için katın Podödosüet iş eldiven 

Bu aözler derhal tesirini göı· leri kauçuktarına faiktir. 
terdi. Etrafta: Bir kaidedir: cildimizin elyafı yir-

s L-- S L-· mi beş yaşından sonra hozu tmıya baş - u~ı •• u~ı •• 
V-') b l:ır. Yirmi beşten sonra yüzümüz ve 

- u a o.. 1 · · · d ·1 - Taa kendisi •• - diye mınl- her yerimlzink! gllıi el erımızın e cı -
danmalar oldu _ di yavaş yavaş sertleo;mek, a~·ni za. 

manda porsumak istidadını gösterir. 
Bu ıırada Dervit P&fanın bir Şim!i Avrupada cilt elyafının ~enç 

ipreti üzerine muhafızlar kolları kalması, ılaha b:tcıka :;ibirle. seuetere 
bailı delikanlılan ve küfeli beygir dah:ı fazla dayan:ıhitmesi için muhte
leri pa.-kapuına aokmuşlardı. lif hayvanlardan al 1nmış Serom'larta 

Kafileden bu bale İtiraz eden tedavi yapılmaktadır. Tahtekilt yapı-
olmadı. Pqa abnı mahmuzladı: lan şınngalarla cilt gençliğin devamı-

- Haydi bakalnn herkes da· nı temin eden kadınların memnun ol
iılım arbk ... Eier bet dakika da- duklarını zannt-!nıiycırum. "\e kadar 
ha burada kalacak olureanız, mu- ol~a 'iınnga tedaf'isile cildinin gen~li
bafızlan aalclıracainn, önlerine ğini idame eden kadınların yüt.lerin
çıkam tepelettireceiim •• Benimle de tuhaf bir gayı i tabiilik t11uyor. 
konutmak için kimleri tevkil edi· Yüzün düzgGnlüğü ::i şirilmiş bir 
yorsanız arkamdd gelıin !... kursak halindtt oltıl or. Cildin tabii ka 

Ve abm ıürdü. Likin gene o d !feliği. ır.uayen , ... mu:;aktığı kaybo

Ekseri cilt mütehassısları yüzün faz. 
la sabon1a yıkanmamasını tavsiye e
derler. 

Sabun y~rine m&1htelif tuvalet sula· 
rrnı tavsif\! etmek hugiln çok itibarda 
dır. 

Ben h" kanaatt~ değilim. Yü:..e sil 
rülen muhtelif yağları, podralnn, \"e 

sokakla!·rn tozunu ancak hafif bir ıhk 
su ile sah.m temizliyebilir. 

Yalnız ev reke de sövledi~im gibi, 
sabunla yık Mdık~.m <;onra cildin cin~ 
sine göre ı,..,,.Jeyicı, ~ağlı veya rağsı.: 
bir krem l.•Jllanmak icap eder. 

Madam F ... Arden ,.e Madam An. 
toine gibi me hur güzellik müessesele
rinde de yüzü enclfl sabunla temide
mek (b.t 1.ı istisnalar 1 :ı ı :ç) bir fldet
tir. 

~:ılıunla yıl\:ındıkt :ı n ~J:lj. 'iiWAA,. 
cinsine göre krem kqUaıJW&lışpuz. 

' l . 
~izin :riue! Jstanhulunuzda Par;ste 

olduğu gibi ~ok muktedir u müfeha~ 
sıs inı-a~ ı ~:nn id ::ıre et t'ıl'i giiLetlik mü 
eı;;sc~<'lerı ol :ı~ ·l! oralara birer kere 
uğrıyarak. cildinize mu' af ık gelebile
cek kremi öğrenmenizi t:" siy:? eder
dim. Fal.. ıı ncrde doktor Kuhn, nC'rde 
Madelein ::eı:au lın'in miics~ese5'i

Böyle mütehassıslar için lngilizler, 
Amerikal•fa: bile haı,ret çekerler. {'11k 
Amerikalı zen~in kadın tanırım ki 
yüzlerine, vücutlarına lazım olan Re 
tuş için hi• .•assa Paris seyahatini ya
parlar. 

Bu ı;;Üt li'~ l:ırdak· karielerim l"tan 
bulda olduklarına göre onlara faydalr 
olacak ~!') lel'i süyleınek lazım oldu
ğunu çok iyi hisediyorum. Onun için 
r aı J::>te 1 r, ıı ı· ıra gP-lemtyecek miiesse
S" .t-rde:ı, •1uud.1n Parise gidemiyecek 
hanımlardan bahsetmiyeceğim. 

Şarkın çok güzel yaratılmış hR!UM• 

ları ?- Semanızdaki ıüneşln bulun~ 
maz şifası olduğunu unutmayın

Sizin l•·t ,ın ıutunki kadar berrak ve 

aydınlık g•·ne~i bulmak ifin bizim ka· 
dmlar kibmetrelerce uzak sayfiyele
re gitmiy\! mecburdurlar. 
Güneş hele siztnki gibi pınl pml vs-

nan gilıı~ cildin yegane dokt~rudar. 
SıNtatinizlc beraber cildi"b:i kurtar
mak ister J: ıiz hava ve güneşten mUm 
kün olab!! liği kadar bol hdifade edl· anda ıemlerini kaamrya mecbur luyor . 

olmuştu. Çünkü (aynlanlar gel· Onun için hanımlara; cildinizin fa. niz. · · 
ıin !) diyince, kafileden beiki iki ravetini rlalu ziyade tabii usullerle ("'") 1.-.·ı• ''? ve adresbıi mallı,,.,,,,,,. 
yüz kişi pefİne takıbvermiıli: muhafaza edin diye<''"tım. dan soro.bU:rsi11i:. 

- Yooo! - diye bağrrdı -!-======== ======== =========== 
Epi topu üç kiti .. Bir kiti fazla ol· 
mıyacak •• Hem anla§ılan. ı;z bu 
isi bapramryacaksmız •• Sen •• 5en. 
Sen .. Siz üçünüz benimle beraber 
seliniz.. Siz de derlıal daiılmız 
yoksu.. 

Son kelimeleri avazı çıktılı 
kadar bağırarak ve kolunu tehdit· 
kir birtaYll'la uzatarak Aöyleınif· 
ti.. Yallah bir lihze içinde millet 
çil yaYJ'Ulu gibi dairlnerdi: 

Bet dakika aonra meaele ta· 
ma.mile anlqılmıfb. 

Pqanm aeçtiii üç adam; (Çı· 
narl Selim) mahallesinde otur
duldanm taylemitlerdi. Bu ma· 
halle LAieii cİ't'anndaydr. Ak sa• 
1--D- • -:-.-...:-1• • L_.ı 
~ CIYan ~·· pır .. ~ 

tende mercan terlikleri satan 
kendi halinde bir esnaftı ama, üç 
kitinin içinde ağzı laf yapan, ye
gane doiru dürüst konutan da oy· 
du. O anlatb: 

- Biz ehli ırz tehirlileriz. Bu 
aünedek mahallemizde zina gö • 
rülmemit ve ititilmemiıti. Dan 
ıece teraviden henüz dönmüştük 
ki müezzin seldi, hepimi-ıi teker 
teker ·evlerimizden aldı .• O, cami
de, bizden ıonra epey kalmıf, 
dönütte, iki kadına tesadüf et • 
mit.. Kadınlar yıkılacak derece
de aarhotmutlar; batta biriıi cüb
besinden çekip onu kucaldamıı, 
aablmdua lpm_tif, ağzt pİ9 pis 
...a • ıtu-

ezzin bir kolayını bulMuf, ellerin 
den kurtulmuş, yan sokaklar ~an 
birine ıapmıı, kaçar gibi yap • 
mıı; ıonra ıezdirmeden ark~la • 
nna dütmüt·· Mahallede bir A • 
fife kadın vardır.. Bir karı, bir 
koca, bir de küçük çocuğu ... Çek 
namuslu bir ailedir. Kadınlar o
nun evinin karş111nda bir eve gi • 
rerler. 

Az aonra bir kadm doba gelir. 
Derken, bir ayak orda, bir a• 
yak hurda, ıarhot iki erkek de 
aym kapıdan İçeri giriv""' ,_ .. ı: mi? 
Müezzinin tüpbesi artar. Yavq .. 
sa kapıya ~qır, tecMSU. eder. 
içenle bir çenaüçeaiDe ki d • . . 
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dö jönev böylv yazıyor 

Yenı•den alevlenı•yor ! (Jurnal dö jönev) gazetesinin __ .... ··Eoıt •oa ~ 
son nuı asın a yu ır ay- 4 il b d bu ""k b" b --· • • -o 
ret ~e hiddetle şu satırları oku- l L' DE GENE f ~ 

Nankin hükumeti, M ançızri' de in1paratorluk 'ilan edilirse bunu duk. .,,. •TıQvHT L •Tf(AAIA' -~~ 
"Türkiye Ba~vekili ile Harici- _. ı ;~l;.;.J 

1.Jir fesat ve İrtica addedecektir f ye vekilinin Atinaya hareketle- • e• ıe :::~~... I ~; 
rinden birkaç gün evvel polis • - - - • -

sı prens Kung ba§vekil tayin edi- r' 
lecek, Mançurili bir çok prensler 
de nezaretlere yerlestirilecektir. 
de nezaretlere yerleJtirilece!dir. 
Bu prensler, yeni rejimi ele almak 
üzere §İmdiden Mukdene gitmiş 
bulunuyorlar. 

Jeneral Çang - Su - Liang, 
Bundan batka mühim bir haber 
daha vermektedir. İmparator tah
ta çıkar çıkmaz, Japonlar Mançu· 
riyi tahliye etmek istediklerini 
söyliyecekler, imparator da, yeni 

- ,_, -
Dolap 
Entirika 
Fesat! 

rejimin kuvetlenmesine intizaren, 
Tekrar tahtı çıkacağı söylenen sabı\.. 1 Japonlara, bir müddet daha kal

imperator Suen Tung 

1 
malarını rica edecekmiş. 

Loddra, 19 (A.A) - Tok
yodan bildirildiğine göre, eski 
imparator Hsuan - Toung hali
hazırda Ligo - Yangla · VeY -
T echouang arasmda yan yolda 
klin Tankantzon namındaki 

kaplıca şehrinde bulunmakta
dır. Japonların eski imparatoru, 
Mukdende imparator ilin et
mek niyetinde bulundukların· 
dan şUphe edilmemektedir. 
Maamafib son alınan haberler, 
bu fesat tertibatının hiç ol
mazsa muvakkaten akamete 
uğramış olduiunu ve araların
da Çin kral taraftarlarımn 
reisi prens Kung bulunduğu 
halde bir çok zevahn Japonlar 
tarafından Mukdeni terke da· 
vet edilmiş oldukları bildiriJ
mekl!!dir. 

Dün aktam gelen telgraflar Bu haberler, jeneral Çang -
Çin meselesinin bir dahili harbe Su - Liang'tan geldiğine naza
doğru inkiıaf ettiğini gösteriyor. ran, ihtiyatla telakki etmek lazım
Japonlar Mançuride eski İmpara- dır. Çünkü İmparatorun tahta 
toru tahta çıkarıp Çinde kuvvetli çıkmasını istemiyen jeneral bu 
bir İrtica hareketi yaratmak isti- haberi Ne.sten yapmıt olabilir. Esa
Yorlar. Nankindeki milli hüku- sen Japonlar da, imparatorluk ila
met bununla mücadele edeceğini nı meselesile ciddi surette alnka· 
ilan ediyor. Demekki dahili harp dar olmadıklarım bildirmektedir-
genşe baı1lıyorf.I lAtf k ler. Bununla beraber, Mukden 

u te gra arı u en o uyu- . A • • • ı· · · ı-y 
nuz: vılayetmın yem va ısı 1encra 2· 

Nankln sabık lmperator ta
rafından Mançuride vUcude 
getlrllecek her tUrlU hUkQ· 

metl, bir fitne müessesi 
addedecektir 

Paris, 19 (A. ) - Çin mü
meuiJin · ~ ta lebi üzerine Cemiyeti 
akva.m katibi umumisi, Nanlcinden 
geımtı ola~:n atidek telgrafanıeyi 
n•elıniştir: ' 

Japon askeri erkanı, şimali şar· 
ki eyaletlerinin muhtelif mahalle· 
rini kuvet ve cebir ile işgal ettik
leri andan itib:ıren a::;i haydutlar
la diğer bir takım muzir un~urla
n bu maha!lerde intizam ,.e süku
nu ihlile ve J apon kuvvetlerinin 
himayesi altında idari salihiyet
leri aupetmek suretile !!ayrı ka· 

'unt hü~metleri te~vik etmiye sık 
sık tqvık eylemişlerdir. 

an - Cirg - Kay'ın böyle bir ta· 
savvuru terviç etmek iht)malini 
de kabul ediyorlar. ~------._ ___ _,,._...,. ... l 

Çocclt imparator i "lİ.e anılan 
sabık imparator Suen - T ong lerine müaaade edildi. Çinliler de 
t SOS senesinde, üç yaşındayken ancak o zaman Mançuriye hicret 
tahta ~ıkımş, 1912 şubatında da ;d~bilmi!lerdi. 
tahttan feragat etmişti. Suen - 1.905 senesinde Japonlar, RU8· 
T ong 1644 senesinde Çini zapte· lardan (Por Artur) ü Te Jimalt 
den Mançuri impara.toı·ları hane- Mançui\yi aldıla. •• 1907 ıene. 
danına mensuptur . .. Bu hanedan sinde, Mançuri 'Çine raptediJdi. 
1911 senesine kadar hükümlerini O tarihten sonra cenubi Çinde 
sürmüşlerdi. dahili harplerle harap olmıq olan 

1907 senesine kadar Mançuri milyonlarca Çinli, Man~uriye ıe
doğrudan doğruya imparatora ]ip yerleıtil~r, ve burada ticari 
merbut ve tatar bir j ennal tara- alaka ve istifadeleri Cllan Japon
fından idare edilen bir vilıiyetli. 
1800 senesine kadar, imparatorlar lar, istedikleri gibi entrika çevire-
Mançuriye Çinlilerin hicret etme· bildiler. Binaenaleyh uıl Mançu
sini şiddetle menetmişlerdi. An- rililerin yerine timdi Çinliler geç· 
cak 1900 senesinden sonradır ki mit bulunuyor. Mançurili olan an
Cinlilerle Mançurililerin evlenme· cak bir milyon nüfus vardır. =========================== 

Gümrük tahdidatı hakkında 
Son zamanlarda alına.Q haber

ltle nazaran, Japonlara ait imli· 
yazlı mıntakayı üssülharcke itti
haz et.mit olan asilerin Tien·Tsin-
'de çıkarmı, oldukları karga!alık- B ı· b ·· yu·· k eıç· · z •• 
)ar esnuınd~ sabık imparator ka- er ın u ımı mu-
çmlmıı ve hır Japon kuvvetinin ı •• ı •• 

1 ~n:;:·;;:: ,:::~Ü::.~~ talea _arıııı soy uyor ar 
o.r8:da Mbır hu~et tesis ile ~endi- Kemalettin Sami Pş. diyor ki: Almanya 
sının ançurı ımparatonı alan e-
edilmeai tasavvurunda bnlunut- dilştUğU sıkıntıdan pek kolay 
maktadır } · · k 
M·ııı h •.. ,_~ t k kurlu amıyace tır 

ı uırume , gere Cemiyeti 
akvama ve gerek bütün dost dev- BerJin büyük elçimiz Kema- çok fazladır. Bu vaziyet devam 
Jetlere Japon ku~etlerinin i•gali lettin Sami Pt. dün sabah An- edemezdi. Daha fazla devamı 
altında bulunan tımali §arki eya- karadan şehrimi2e gelmiştir. Ke- bllyfik zararları mucip olurdu. 
Jetlerinde Çinin idari taınamiye- H 1.J_ 
tini ihlal etmek suretile 'Tücude malettin Sami Paşa şrhrimizde Ün;umet bu tedbiri tam zama-
getirilecek her nevi gayrı kanuni Birkaç gün kaldıktan sonra tek- nında almıftır:,. 
müesseseleri gerek Çin hükUnıeti- rar Ankaraya dönecektir. Kemalettin Sami pqa Alınan
nin ve gerek Çin mHetinin asla Berlin sefirimiz dün şu be- yadaki ıon iktısadi buhran bak-
tanımıyacağını evvelce bildirmit· yanatta bulunmuıtur: kında da demiştirki : 
tir. Eski imparatorun bh· hükU-
met tetkili haberi teeyyüt edecek - Almanya ile ikamet ve - Almanya s1nai bir memle-
olursa milli hükiimet, bu hiikume· konsolosluk mukaveleleri meri· kettir. Bugün 6 milyon İfsİz ada
li bir fitne müe11eıesi ve hakikati yet mevkiine srirmiş bulunmak- mı vardır. HUkümet bunlar için 
halde Japonyanın teklini değİ§tİr- tadır. Bu mukavelelere bir de senede 1,5 milyar Türk lirası 
mit bir muavin teşkilatı olarak beynelmilel adli formül ilave e· aarffetmektedir. 
telakki edecektir. dilmiş Ye iki tarafça da kabul 

Böyle bir hükiimetin, bizzaru· edilmiştir. Almanya toprağı da bu ışsız-
re gayrı kanuni olan bütün icraa· leri ziraat sahasında beslemiye 

Yeni gümrük tabdidatı hak· 
bnı milli- hükUmet reddedecek, d k I kAfi degw ildir. Almanya bu vaz;. 

nmuyacak kın a i müta eamı soruyorsunuz. 
ta Dlfer tara~n Pariete ~ıkan Peti Şimdiye kadar her sene 80 milyon yelten kurtulmak için ıırf kendi 
Pariziyen gazetesi, Mnnçuri muhabi- liralık ihracata mukabil 130 milyon alacağı tedbirlerin kafi geleceği
rfnden atdıfı bir mektubu ne~rediyor. liralık ithalat yapıyorduk.ithalat v ne kani değildir. Beynelmilel 
BUJtda deniJlyor ki: • • e t db. J 1 lü k ıhracat eıyasmın mıktan aym idi. e ır er amması :romuna a-

Çang - Su Fakat fiatler dfifüktü. Bunun se- nidir. Bu münasebetle mütema· 
bebi de bizim ibtidai mevat sat• diyen borçJar meselesine bilcum 
mamız ve mamul eşya almamız
dır. Bugtın ibtidal meatla ma• 
mal etJ• u~ fiat /arka 

etmektedir. Bence borçlar 6den-

meae bile gene sıkıntıdan pek 
kola1 lmrtulamıyacakbr. 

müdürü Salih Rıza beyin riyaseti Jurnal dö jönevln ba,ııll 
albnda 100 Türk polisinden mü- bol" 

ra şu alçakça tezviratta rekkep bir heyet Y unanistanın 

muhtelif şehirlerini dolaşmış ve 
bunların verdikleri raporları, hiç 

bir itiraza Jüzum görmeden tat
bik eden Yunan polis müdürlü-

nuyor: rıı" 
0 3 Teşrinievvel günü Ro 

ya vapuru lstanbul nhtım~ 
yanaşmış bulunuyordu. ~e tll" 
derhal 1 O tane Türk pobıı . 1 1'İ 
dı. Canikyanın evrakı b~ 
gayrı muntazamdı. Hangi . . ki
nin evrakı muntazam olab~ 

Bunun nzerinc; derhal .. 
yanın boğazına sanlmııl~~ 
herkesin gözü 6nünde CaDJl'r"' 
döve döve öldürmüşlerdir· "' 

Gemi ıuvarisi Romanya -~.., 
' • solosunun müdahalesini lV' 

ğü birçok kimseleri tevkif et
mişti. Bu meyanda Hırant Ca

uikyanda Selanikte tevkif olun· 

muş ve gene Türk polisinin em· 

rile, Kastenceye hareket eden 
Romanya vapuruna bindirilmişti.,, 

jurnal dö jönev, bundan son-

etmiştir. • . ...& 
Bu yazı, hill ve blll ~ 

gözliyen di19manlanmızın alei;" 
mize propaganda yapmak ti 
kullanmak istedikleri acemi; 
silahtar. Ne Romanya koll ff 
ıundan böyle bir mndabalo _j 

tenmiıtir, ne de Romanya ~ 
sinin ıuvarisi böyle bir i~~ 
bulunabilir. (Jurnal dö J ;_ 
gezetesi, esasen yeni bqla~ 
ğı Tilrk dUımanbğuıa dl ~ 
kadar devam edebilir. Y•1" 
unutmamalıdır ki bug6nk8 ~ 
kiye bir ecnebi gazetede 9-..
cak dört beş sahrlık bir ~ 
haberle herict siyaseti '-J 
sarsılan Osmanlı imperatorlOS"' 

Mahut Cenlkyan vaziyetinde değildir! ~ 

EfiStiS'98rtfti~ 
Bugünkü maçlar 

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne olacalı1 
Galatasaray - Beşiktaş maçı-- seyretmek için çok az bir dotfl 

hakkmda ·duyduklanmızı dün Jiye ücreti vardır. __/ 

yazmıştık. Galatasaray takımının B Q R S A 
likten çekildiği anlaşılmaktadır. -
Mabaza derhal kaydedelim ki -ı--e-.s-ao-i-93~. ı----~roııııı 

vazıyet dün gene vuzuh kesbet
miş değildi. Galatasaray kulü
büne mektupla ıorduk. Bugün 
Galatasaray-Beşiktaş maçmm ya· 

pılıp yapılmıyacağma dair müs

bet bir cevap alamad ık. Fiıi va· 

ziyet bugün sahada görü'.ecek 
demektir. 

DUnkU maç,ar 

Dün Taksimde Olempiyat mec· 

muası tarafmc!an tertip ed1len 

mektepliler lik maçlarına baş· 

lanmış, yağmurun şiddetine rağ· 

men Galatasaray-F eyziati ikinci 

takımlarile Galatasaray· Kabataş 

birinci takımları karşılaşnuşfaı:· 

dır. ikinci takımlar ikişer sayı 

ile berabere kalmış, birincı t a· 
lnmlarda Galatasaray baştan so· 
na kadar hakim oynıyarak ne

ticeyi bire karşı altı gibi ~iih im 

bir farkla kazanmıştı r. 

BugUnkU ath mUsabakalor 

Sipahi ocağı tarafından tertip 

edilen atlı müsabakaların ikinci· 

ai bugün Taksimde ocak saba .. 

sında yapılacakbr. Çok heyecanlı 

Ye cazip olan ba müsabakaları 

Kambiyo 

1 lngilız liras1 Kr. 
M 1 .L. mukabili notar .. . 

1 ran~ 
1.trcr 
l'c'1ı1 

l'rahm 
Is. rrank 

Lc\'.l 
Flori" 
Knro" 
~lllne 
Pc7.cta 
l\l:ırk 
7.lotl 

~Jı 1 ev !.: ıırıış 
ı 1 urk llrn~ı Dinar 

Nukut 

1 ı~tcrlln 'lnııntzı 

ı 1 olar (An ı:rlkn ı 
~11 I rnnk 1 1 ran ıı. 

.!O ı. re• lıa 1 \,t 
n h:ınl ı e!çil;a 
ıu ıırnhnıt ı ' ıın:ın ı 
..?ll I raıık • lsı içre 
..? l 1 C\ 1 1 u!1?nı 

ı 1 orın 1 ı:lcnıenk 
ı ı 1\ uırın \ekoslov:ı'I: 

lhn" Aıu~tuna 

ı Pc;cta ı~rnnı·n ı 
ı it&\~mıırHAlıran\ ı 

ı Zlotı l ehtst.ın 

ı 1 cnıı:ö l\ acarıstan 
20 l.ey f Ronınnva I 
!O l>inlr ' Uj!OSIOV)'3 

ı (cvoncc ~e\ \'er 

Alun 
i\lccidlye 

• Rnkonot 

Bona 
harld 

l"ı 

d 

d 
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istediğim intikamı aiaca
Naf İl e kaçmağa çalışma ... 

- 3 
tld e.rs ç.etesi bir kac gün evYel 
tak \et

1
tikleri bir ada~ı esir nla· 

illa 
0 
klanıyorlardı. Zavallı ac1a

dar d adar i~ yaptırıyorlar. o ka· 
bunt ayak atıyorlardı ki , adam 

•tın r d tın di . e ın en kurtu!u;> µan~b-
du \' §ınde parçalanmıya ra:u ol

"'-·e 0 gece kactı. 
Utta "d • 

da.mı "1 a bunu haber 1t•1·1ca a· 
eörıd arı~ı ormana kaçağı arnmıya 
iki t erdı. Adamlar bir es1r yeti.ne 
biıi~l"le getirdiler. İ§te onlar da 

O i'enç avcular .. 
d~Iİ f ~te elleri bağlı olan iki kar
tiittiil ır çok saatler ormanda yü
l"İtıe er

1
. Nihayet Diravidamn ye-

Ç Re diler. 
iötu0~.kla.rı bir orman kenarınct : 
'i~~ uler. İkisini de ayrı l" vrı 
ıc~e ara bağladılar, Başlm na 
~dRtao,, isminde bir nöbetçi 
~i~ ular, kırallarına haber ver-

.\ t &İttiler. 
~ .~ j0~ra e~kiyalar kıralı Diravi
~)~ dı. İki esiri görünce acayip 
~e ,::, h~yret alametleri gösterdi 
~'rd •ncınden ağzı kulakhırına 
~k~' Bir ande yüzü değiı:ti, yum
Jıı,.~ .tını uzaklara sıktı, bir ini döv 
~~\18bt~r gibi ileri atıldı, sor.ra 
d~ 1 ır kahkaha ile :;:iildii, giil-

.\ .. b 
d~li ~. a. ne vardı. Yoksa adam s ?tıtydi? 
~1-hir sesle gürledi: 
~ 11! kimsiniz? 
,otuklnr cevap verdi: 

dılar. Yavatca dalda asrlr du,.an 
silahlarım aldılar, ormanm kararı
lığına dalıp gittiler. 

Bir müddet sonra nöbeti değiş
tirmek için bir ba,ka bekçi geldi. 

Bir de ne görsün .. Hengtao sar· 
ho, yatıyor, eıirler meydanda 
yok .. 

Korka korka Diravidaya haber 
verdiler. Dört kuvvetli adarn or· 
mana gönderildi. Dira~ida onlara 
demiıti ki: "Esirleri bulup getir· 
mezseniz onların yerine sizi iıken 
ce ile öldüreceğim.,, 

Hikmetle Şevket yürüye yün.iye 
yorulmutlardı. Etrafa çok dikk~t 
ediyorlardı. Hem tutulmak tehlı
kesi, hem pars korkusu •ıardı. 

İ!le korktukları baılarına gl'!l· 
di. Diravidanın adamlarını uzl'lk· 
tan gördüler. 

Şevket - Mahvolduk, diye ba· 
ğırdı. 

Hikmet - Hemen bir ağaca 
tırmanalım, dedi. 

Öyle yaptılar. 
Diravidarun adamları onJarın 

oldukJpın ağacın dibinden geçli. 
Fakat, üç dört adım ilerde, valıti 
bir kargaşalıkla korkunç sesler çı· 
karmıya bqladılar. 

Önlerine paralar çıkmıttı .. 
iki kar det bu feci man:r.2'rayı a

iaçtan seyrediyo · udı. 
Adamlar çok acı bir halde pars 

ların pençeıinde parçalanıyorlar· 
dı. 

Evvelki bulmacamızın 
dilml' şekli 

1 
lJ 

24 1 1 2 
2:1 Y A Y 3 

22 A R 1' A 4 

halle· 

21 Ş i R i ;'\ 5 
20 E L ~ ~: N E ti 

19 ;\l f, TA N f. T 7 
18 i F T A D E 8 

17 7. 1 R !: K 9 
16 A R MA 10 

J:i \' i !\1 11 
14 F. o 12 

L 
13 

Yeni bulmacamız 
l 

• 24 ... 2 

2.1 • ·'• ~ 
22 AR S A 4 

2 1 AA.&AA 5 
20 A Y,A,& :\lA 6 

19 A E.&AAEA 7 
18 ~T •• A. 8 

17 • A • i T 9 
16 •DAT ı o 
15 ••• 11 

14 •• 12 
T 
13 

Yukariki ~ek lin çcrçe\·e~indek i mü
selleslcrin yerine n$a~1ki tııriltcki keli
meler in harflerini koyunu7.. Ortadaki mü
selleslrrtde birer harf koyarsınız her sa· 
tır manalı bir kelime olur. 

Birinci müsellesten yedinciye ka
dar: Kerametin cemi. 

Yedinci mü~llesten on Ü<'Üncüre 
kaadr: Bir nakli)e \"asıtası. -

On dokuztJnCu miiseJlest.en on Ü • 
çüncüye kadar: Asknlikte bir rütpe. 

On dokuzuncudan bire kadar: İn· 
tibak eden. 
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Çocuktum. 
Onu sık sık görürdüm. Çarşafı· 

nın içinde, o zaman için açık s<\çık 
görünen bir hali vardı. Çirkin bir 
kadındı. Fakat yüzünde temi-ı bir 
şey, sebebini bir türlü a11lıyama.· 
dığım bir mana vardı. Bazan l:en
di kendime düşündüğüm zaman
lar bu manada büyük bir şefkat, 
sonıuz bir merhamet, bir tt:veı • .-ül 
okur, ona karşı günden güne bir 
yakınlık duyardı.m. 
Dadıma kim olduğunu so&<l tr\l: 
- Vallahi nerede bilmiyorum, 

amma, dedi, muallime imi!. 
"' . "' 

Bir gün dadım, mektep~en dö
nünce dedi ki: 

- Haberin var mı? Senin mu· 
allime hanım evleniyor.mu§. 

- Ayol ona kim varır? 
Bu söz ağzımdan isteı~\iyerek 

çıkmıştı. Ben, muallime hı-;nınun 
evlenebileceğini, daha doğrusu o
nu bir erkeğin alabileceğini, kü· 
çücük le olsa, bir türlü aklıma al
dıramıyordum. Zavallı kadın o ka 
dar çirkindi ki !. . 
Dadım, rülmekten kendini ala

mamakla beraber: 
- O, nasıl söz, diye p.ıy. adı, 

elbet alırlar. Nesi var, aül gibi ka· 
dın. 
·- Kiminle ev)eniyormut? 
- işte orası tuhaf, balıkçı Sa

di yok mu, itle onunla. 
-AAA ..... 
Ağzım açık kalmıftı. Bu balıkçı 

Sadi garip bir adamdı. 

Yazan: Fikret ldll 

Bu haber, bana fena halde do
kunmuttu. Ağlıyordum. Dadım ıe· 
selli etmiye uğraşıyordu. 

- Dadı, demi~tim, git mualli· 
me hanıma söyle onu ben alctca· 
ğım. 

Dadım hayretle yüzüme bak· 
mış, sonra beni kucaklamtştı. O da 
ağlıyordu. 

"'"' .. 
Aradan on on beş gün geçmit 

Balıkçı Sadi dönmemitti. Mu· 
allime hanım da sokağa çıl..reı)or· 
du. Evine gidenlere de kapısmı 
açmamıştı. Hizmetçisine de yol 
vermiı, yalnız gündüzleri evin iti· 
ni görüp, geceleri dönmek :aıtile 
ba,ka bir hizmetçi tutmuştu. Epi
ce parası olduğu için geçinebilirdi 

Artık yavaı yava§ herkes bu me 
seleyi unutmıya batlamııt1. Ben 
de rüştiyeyi bitirmİf, ge::>yehaı 
mektebine gitmiştim. . .. ,,. 

lki sene geçmitti. İzinli oluali 
eve geldiğim geceler, herkeıin u• 
nuttuğu bu hadiseyi hatırlar ve da 
dımdan M>rardım: 

- Dadı, muallime hanım hlli 
sokağa çıkmıyor mu? 

- Çıkmıyor, yavnım. 
Bir per,embe geceai, gene izinli 

geldiğim bir gece, muallime hanı~ 
mm evde ne yaptığını öğrenme:1' 
merakımı yenemedim. Kalktım, u 
sulca giyinerek bahçeye indim. 
Yılanlı kapıya doğru yürümiye 
baı1adım. Oraya yaklaıtıkça kal• 
bim tiddetle çarpıyordu. 

b· Necip Beyin oğullarıyn: .. 
\ \~lvida gene vahşi bir kahka
di)e .~üldü. "Ne talih, ne talih,, 

......_ &öylendi. 

Düş.manın biri gitti ama, diğer= r s 1 N 1 M A ) 
gözlerinin önünde. İşte par~ 1 

.. r 

kartılarında dunıyor. '-------------

Onun da hiki.yeıini bana da
dım anlatmııtı. Balıkçı Sadi vak
tile bir ka""lem efendisiymİf ve 
komşusu olan Zeki Paıaların kı
zıyle sevişmişler. Zeki Pa,a: 

- Hiç ben kızımı balıkhanede 
bir katip mülizimine verir mi
yim? 

Korkudan bittiğim halde mel·ak 
daha galip gelerek beni zatiılha.4 
reke bir makine gibi ileri ıevkedi. 
yordu. Nasıl kapıya gelelim, aç• 
tım, öteki bahçeye geçtinı, bi!mi· 
yorum. Bahçede bir an, aklım ha· 
şıma geldi ve dütündüm. Ne ceu• 
retle bir başkaıınm evine girecek· 
tim.Ya beni hırsız zannede-derse~ 
O arahk, bekçinin kaldırımlaru 
tak! .. diyP. çıkan sopasının ıesi 
bu endi• mi büyük biı ı:Evct,, le 
tasdik etmişti . Dönecektim. dönü
yordum, döndüm ve bir ı§ıkli\ kar• 
ıılaştım. 

\ l l\.üc;ük kurt yavruları dedi, 
O~ ·~ide iyi bir tuzağ<t cfü~nıerli-
\t 
~~şinden gene o müthiş 1':ah· 

......_•le güldü. 

Bu defa sağlam kurtulamıy&· 
caklar. 

Paralar tok karınluını ııa.1lıya 
sallıya ıon kalan parçaların etl'a· 
fında dolatıyorlardı. 

~t'led~\ı da bir iltifat olsun. diy_e 
L ""

1
• O anda elindeki yılan gı· • . f k b' d 

~~'-nan kırbaç çocukların yü- Birdenbire yırmı tü e tr en 
~lıd "'ıU v-.etle yapıştı. Çocuklar patladı. Dumanlar etrafı görün· 

t.,e tdiler ve gerilediler. mez etti. 
d, ~ltd~· dedi, sizi fimdi kn·bacımla Hikmetle Şevket neye uirachlc-
~~ \itebilirim. Bu b«:ninı için larını ,aşırmı,lardı. Kula~larının 
r~~itt alttr. Lakin biraz daha sah- çınlaması dindiği zaman bıraz e~ 

~~, ,:1dllabanızdan bir kaç yüz bin rafı dinlediler. Pek tanıdıkluı hır 
" ır d k b" ıslık sesi i.deta kendilerini çağırı· L' İr) .a.yım a sonra n:gm ır , Ş 

~. k e ıkinizi arka ark01ya lehim yordu. Petinden Hikmet.. . ev-
11, kfala.rınızı koltuklarınızın al ket. . Diye bir sada ormanı inlet· 

~~~ b~İr evinize gönderirim. ti. Çocuklar artık kurtulmuşlardı. 
~ ~l 

1 
•eniz ne rahatım. Baba- Evlatlarını aramıya çıkan Ne-

r ~~ ... d~~ktiyle beni böyle kıı b;ı~-J- ~ft)~l"l'nÜftÜ. Ben 0 zaman 51• cip Bey onları sağ bulabildiğine 
~ ~ · •kte çalışıyordum. Siz bt-- deli gibi sevindi. . 
:ıtı~1tn h k k Bütün ciftlik halkı düıı gececıen 
l\ı\ ~Ilı ~zaımz em üçiicü ·tü· beri bir dakika uyumamışlu, ağ-
ttı ~lt 1•ınim bu değildi. Baba-
tı il ~d1:'eJhur efkıyalar kıralı- lryarak onları aramıflardr. O ka· 
~ lıiı.=-"'ı eski hizmetkarı olduğu- dar ümitsiz dola,ıyorlardı ki ço· 
~-() ;::ı. ğu: "Yavrucaklar ki.mbilir hangi 
~~!ttı-~•n ben bir kadına ı:ataş- parsın karnındadır timdi,, diyor· 

ı..~ii. l~tt babanız beni dövdi.u-- larEdrtı. esı" aiin çiftlikte büyük bir 
~·l~ .;ıatti bir gün de kendi bas •-

~~t'cfi "\ltdu. Nihayet bana yol ·- fenl~k yapıldı. . 

~. v V·k·t b h I· ld Hıkmetle Şevketın, pars avının L •4 
... ı en em ac -.a ı.m w k • 1 

"lt',I ta id" F k b • ·· , n· yalnız yapılamıyacagı ata arına 
~ ~itte ımO •. at.kat uguhnı·ç· bıı.rr dank etmitti artık. 
~ 'trı\lt · m ı anu 

1.1 l'r . ltladım. Benim gibi a· T f k ti t 
~i~delll~ikamlarını unutmazlar. ramvay ş r e o o-
~t-~• ~•terliğim gibi hınç ala- bUs işletmek istiyor 
l.~•ıltdi ~Çmıya teşebbüi ~tntek . . . 
°"'l'ol', r. Ormanda paulnr aç do- Tramvay tirketı ımt~yaıı da-
.\d'ıral bilinde olduğu halde bırçok ıe· 

~ lf,l'di ~tından .birine dö~di.i: beplerden dolayı henüz tramvay 
~:·~.Sa •ra.~ hır katıra hm, yo-1 i•letemedigwi yerlere otobüs ile 'b .... bır kA W t W ' y 

• ~ 11rıı \'e l>a l agı 
1 
verlecegım ı nakliyat yapmıya karar vermiş-

~b~ -) t d ra. arı a . ge . • ş· k E . : Ü 
~tl . edikten sonra kırbacını tir. ır et ayrıca, mmun ve 
b· erıtıe B b k "b' · b k ~ ı.-,~. d "'ura vura uzaklaftr. e e ıı ı nıı eten uza mesa-

ill~del'i; ad Necip Beye mf!ktup felerede tramvaydan gayri oto
'~ t SQ~~kt' "100,, lira mukabi· tüı iıletmeyi de dütünmektedir. 
~l)Otdu. arı teslim edece~ini Ancak şirk et tehirde muntazam 

rı~tına bek . b k ki seri, f~nnt otobüslü nakliyat ya-
~iL -? ltliithiı bçı·r1 ıhra ttı ,~~-ı pacal11n1 ileri ıürererek kendisi· Qj~ ıçıra d sar O§ u. oır 6 

-.. ttrıe e ~n duramazdı. Adeti ne imtiyaz şekl nde bir rüçhan 
'it ' Cebıtıd " " " L kk "J ' ' ·ı 0 Ü '" t'" b 1Sikıiy b en şışesım Çllf&w ha ı verı meıını ı erı ı rmuş ur. 

ı t'•1•dtöğ1~ .~tl.~dı. İki saat son· Keyfiyet dahiliye veklletine 
t~ ı tıun U3t.. d "" ı ·· 
~ita: une U! u, ınz- yazılmııtır. Belediye, lstanbul 
dit~ •r.,. lcarde, çab k 1 dahilinde otobüı nakliyatı imti· 

. . u•ll uca ~aral'ı b h kk 
1\i ,.. 1 oldukları ağaca bi· yazını ahraa u a ını tramvay 

Ute •üre iplerini kopar· ,irketine devredecei'i muhakkaktır. 

Meşhur sinema artisti Gloria. Svu
son'un sabık kocası Marki ctö la ~Faleı 
gene sinema artistlerinden Constace 
Bennet ile e\'lenmek üzere Los Ange
les belediye dairesine müracaat et. 
miştir. 

Pek tahii hu haberi alan lıütün ga-
7.<'le'!iler de rhal btlediyeye koşu,muş

Diye köpürmüt ve kızmm üstü· 
ne yürümüş. Kız da ertesi aün sub 
lime içerek intihar etmiı. Zavallı 
Sadi o günden sonra kal"mi filin 
terk;derek, küçücük yelkenlisine 
binmiı ve denizlerde balık tutmak 
la.-vaktini geçirmiye baılamı:ş. Ga
liba biraz da oynatmış olacak ki, 
hiç eve gelip yatmazmıı. Aradan 
seneler geçmiş, Sadinin anası. ba
bası ölmüş, o da biraz &kıllanır 
gibi olmu! amma, bir türlü deniz· 
den vaz geçemediği için işi balık-
çılığa dökmüş. . 

1ıte muallime hanım bu Sadıy· 
le evlenecekti. Buna hayret eden 
yalmz ben değildim. Akı~m, ye
mekten sonra da, babam: 

- Bu suratsızla nasıl evlenir 
Sadi? 

Diye söylemişti. 
• • • 

Da.dıma yalvardım. Ben1 de dü~ 
ğüne götürdü. Muallime hanımın 
evi zaten arka tarafımızciaydı. 
Hatti bizim bahçeden açılan bir 
kapı ile onların bahçelerine gidi
lebilirdi. Fakat ben o taraflar.ı hiç 
gidemezdim. Dadı.m orada "yılan 
var,, diye beni korkutur: 

- Sakın ola ki o tarafa tıde
yim deme. . . Ben bir kert" gittim 
de bir yılan kılıfı buldum. Amma 
arkamdan ıslıklar çalara~ yılan· 
lar kovaladı, zor kaçtım. 

Derdi. O gündenberi ben de, 
hatta Mehmet Çavuşla bile o tara
fa gitmezdim. 

Düjün evine gittiğimiz zanıan 
koltuk olmuftu. Atılan paraları 
kapıtmıya uğraıanlar are.,ın<la e
zilmemek için bir kenar3 çekil
dim. Balıkcı Sadi yan~d«.n geç· 
ti, çıktı, gitti. 

• • • 
lar H fotoğrafçılar resim nlnıak iste- Balıkcı Sadi bir daha eve: ılö.1-
mişlerdir. O zaman garip bir h:idi~e memif. Komtuların söyl~diklerİ· 
olmuş. sinema artisti olntak mü nas !· ne nazaran gelinin duvağını açıp 
betile milyonlarca re ·mi ~ık mı~ olan ta yüzünü görünce onun çirkin1i
Constace Be.nnet resminin ahnm;uı1. ğinden o kadar nefret e~mi1 ki, 
nr istememiştir. Hatta, nişıııılısını ga· sandalına binmiş bumıt yelkeni 
zetecilerle Ye fotoğrafçılarla yalnız açılmı,. 

bırakarak salonu t.erketmi!;tir. Marki: =====-=====-======= 
- Sinirlidir de ondan.. ~imdi &,:e· 

lir .. 
Demiştir. Filhakil,a biraz sonra gü

zel sinema aı1isti gelmi~, bir elilf YÜ· 
ııünü kl\pn-arak, öteki elile izdh·aç mu 

kanleıdni imzalamış, fotoirafının :ı

lmmuına müsaade etmeden tle Marki 
ile beraber çılnp gitmi~lerdir. 

Düttin rMrujlni bu ayın yirmisin· 
de olaeakhr. 

Bu ıtık muallime hanımın evi· 
nin alt katından geliyor<lu. Bu 1~1k 
beni me.nyatize ediyor, ~ekiyordu. 

Oraya dÖğru bir hayal gibi siilul· 
düm, pt>ncerenin önünde durdum. 

lçerd<~, muallime hanım, onu dü 
ğün evinde gördüğüm kıya.fetile, 

gelin kıyafetile ve duvağı ile otu• 
ruyordu. Odada kimıe yoktu, ve 
muallime hanım, birisini bekliyor 
mu§ gil>i, resmi, harek~tsiz duru· 
yordu. O kadar hart>.kehizdi ki. 
bir an, Askeri müzedeki balmumu 
yeniçerller aklıma geldi. 

Ne le adar geçti, bunu da tayin 
edemern. Muallime hanım, kalk· 
tı, ma1 aya yaklaştı, oturdu. Bir e· 
lile dıı vağını kaldırırkt:n, öteki t!• 

lile m:ısanın üzerinde duran çerçe 
veli bir resmi kendine çekiyordu. 
Yüzjjne dikkat ettim, mumyalaş• 
mııtı . Resme uzun uzun baktı ve 
bir uıırıltı halinde §U sö2fori duy• 
dum: 

- - Zübeyde, kardeşim bana Ja
rılm adın değil mi? Bak S.uH seni 
hi.J:i unutmamış, ve evlemliiir.iz 
ge,,e, daha duvağımı bile a~.mll• 
dan, senin hayalinle son defa brıı· 
br,şa kalmak için denize çıkh. Ner 
<leyse gelir. 

Gözlerimi aç.tığım zaman ba· 
bam, halinden bir doktor oldl.!iju 
anlaşılan bir yabancı ile başucum· 
da duruyorlardı. Doktor bab~.nıa: 

-Eh, dedi, dokuzuncu günü de 
atlattık, artık tehlike yok dernek• 
tir. Yalnız, dikkat P.din, tifodur 
bu, tekrarlaması da kabildi&-. 

Sonra çıktılar, dadım geldi: 
- Dadı. dedim, Zübeyde kim? 
ihtiyar kadıncağız yüzüme bak· 

tt. Dü,ündü. Nihayet: 
- Ha!. . dedi, şimdi !:ahrla• 

dım. Zübeyde, Zeki Paıam':l fnti· 
har eden kızıydı. Allah gani gani 
rahmet ey.lesin. 

Fik.,et ,\Dtı.: 
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Ben yarım duzine muhafızın ara
sında kalmıştım .. Altı adam .. 

. ~ 

. 21"9 ~'""1 ---"'••·•-·"'-"-"'"·~-"""""""'"-""""_"_'"~-..,.,""'"'""'"'""''-'""'""'""'""''""-.....J 

t.'""""'""'"~"""""""""~"'""''"""'""''""""'•"-~=~-·"'-""" Yazan : Necip A•'"' "' 
Ciddi eserler vücude getirmek için .. Ceridei llaVd!lİ" .. te hamallık \·e at da alıkoymuştu. Aradan çolc " p 

candan çalışan genç muharrirlerimiz u~aklrğı ile i_şe b?.~lıyan Diyarbekirli den meşhur SuaTi rnk'ası oJ~U. k6ı'• 
den Selim 1\Uzhet Bey bir kaç yıl Filip, biraz Türkçe okumak n yazmak nim makale ele geçer diye ço'k "' ~· 
içinde "Türk matbaacılığı, Ye Türk te- öı!renerek Efend.i olnnı~ Terakki, Ha· t~m. Yak'adan. s~u~a _unıran JıipıJ 
ma~a~ı .. ~ibi medeni tarihimize müte· kayikuhe.kayi, \"nkit, Tarik .ga~tele· .sıret gazetek>rının ımtıyaz 53 

allik eserlerile halka kendisini tanıt- rini ~ıkarmıştır. Çaylak muharriri ço ntfye gittiler. ı:ıı• 
l . • J{U" pur Tedjk Beyi uzun ır.ı.ic det nrnhar- S 74 "Selamet., muhnrrırı ~ mrş ve !ievdirmiş gayretli >e ınal(ımat· 
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lı bir ~encimizdir. 

Selim Nüzhet Bey bu kı>re ue yu. 

rirlikte hizmet;nden tblayı 011 lira ma mektebinin ilk talehcsinden reP' .!; 
a-:la tekaüt etmi~ti. bit Efendiydi. Mektebi. ıo;,,, 

Erteııii tiitt t!1'ktor ~ne )?elmi~. 
Civardaki tren münakalatından b1lt\
eedjyordu, yukardan birisi Rusc:a. !>a._..: 

--ı>oktor yukan gelan ! Aşa.iıda 

Mfka kint :var!.., 
"Betka kimee yok.,. di~-ro «ok.tor 

1'8bn ~ıktı. Az eerıTIL mahııenin ı,-a. 
pwıt4a. ik..i Ru çizmesi s:-örchim. 
w 11:1an :PIJW• bir llu bq 'Ç&VU~ı 
~ İMii Elindeki lim~ap YıÜZİİIM, 
htttllldaa ... r:a: 

"Bim' A.l•anl. N-ereclen ı,"elmif? .. 
8-i. takitı et!..,., 

Dekw baı çaıv•fıll ikna e~.ı.. i!iıı 
yaralı ayaklarımla mewveaj ç.ıkam..ı
yacağımı söylüy.orau. Ba~ <;avuş hid
dıetleadi . .Emri icra olunnıahydı. Mer
~vuleri tırmandım Beııi bir odava 

·ha~ttiter. Odadaki takta ı6ıranın ~ü
arine uzandım. Betti hasta11eye JÖ?l-
4erıaiye lüzuro görmemişlerdi. 

.. Mademki llu yaralr ayaklarla l>u
raya kadar firar edebilmi,Ş, şu halde 
7,ar;n, yola çıkarılmak, üzere eski \e· 

rine kahr yürüyebilir. 8('Ykelun~n
İB 1'ft1lhd'ka'k 1bımdır1,, buninTI söv
~en baıı çanış tıid•etıe 'Uzaklaştı~ • 
~1' ntm~ dok1or 'kaııırga'h ku

.....al.ftı~'lfl 1Ja111a yirmi .d(;rt "aat 
lsfİI i9tirahat aldı. B1t zaman arfrn· 
da arıJ.ı ~f8k1annaa 41Yacak ~r çift 
ayak kabı tedarik olwantştu. 

tlu fta.lıle ıbütiia zahlllıttle-r beybade 
~lmifü. 'Hatta a~"Jlı .a.cıılar; ~ekmek 
~ ,.,.. IMmlfeyj ka~tmire har.ır • 
\umak Kıımdı. 

MONOOUST.AXA :A \':DET 
A ... usturyahlanıı Nıta hediJt et · 

tikJeri ~nıeleır .haricen güzel göz.ük
IDtborlardı ama, urg.ılı ayaklanma 
~ miikenıe.l .tlf.Rl.U.fla.r.d.L Rakatça 
yjrJi.ye.bili_yordum. Cr..iiucü .;.;ün Di · 
'risiyon.naya istasyonu~.da trene lıin • 
dtk. Zaıuuma g.8~ Udin ~ininde 
''&Pıtra al-tarma .et1nek lit.zım geliyor· 
cbı. Haib.uki ıre..ıı seyahati uzadıJL(;.a 
uzamıştı. Muhafazama memur attı 
aMerle bir .de müli7.ım \ardı. \~ol 
hoyuııca miilclıımı bir iki defa gÖ'r
ml§tüm. Bla,ıovy~sensk ~ehriııe Ta· 

sıl olduk. Mülazına büsbütün ortada.n 
k.aybolmuşt11. Mahalız askNlerden 
aıun boylu bir Sibiryalt lnımandayr 
e'liM alch n beni ihtiyar bir mirala· 
ytn h11uruna götiirdi. Hnl\kımda 
tlllm111 ~Uft&Jı evrakı teslim d~:rl 
ie uı"ıbn.1111111tı. Miralay kağıtları f>

hiaktaa Mnn. 'ir bphtn gılK 1dik
~,_. Hna kifl"e lııa.\4dı. 

.. Ben :b1a herifle M ~ap~ağı nı. bil
•iroraa BöY1e lir cuua burada 
yer veremem. Altı aclala elduğuftn 

kaide ba heriften htlis ça.rai•t bu· 
J.aına4rnıs w! Attw •u A1nur neft· 
rill•!--,. 

Minlay kalan llÖy~dikt.en llORra 

kapnh.a <çr.ktı. Bea Ya.nm clüziine .,.,.. 
kafrrm aruntda katMt!!tım ismi 
Wlammir&lan Sit.iryab &nua,·uet tıı
ıe, eden naıartaı1a 'Y•zıcrtana yijzü. 
M ı.akıyorda. YaE~ıtuda. biri"i ni
hayet Sibiryalıya bulduğu ~areyi .,ey. 
Wi. 

''Wl'adimirl Sen bu zavallıyı bir
Wde .al n buraad.Jı giirati müm
küneyle kay-hol. J..akin evrakı burada 
bırak!,,. 

.Bir küçük zabitin de yardımı olcl:ı. 
Bu adana da bir sürü enakla beraber 
kwoandana bir kağıt imza ettirmişti. 
TMwil klğıdın muhteviyatı mirala7ca 
lft1111ıuJıtti. Rer ktğrdı okuınrya ku
ınadanm "akti yoktu. İmzalanan ve 
m9t•1ıe1ten bu kil.ğrt, bir seyahat tez. 
tıı*wıinden bqka bir şey deıl'ildj. 

TtıMıeyi tatHlik ~den ~ançtlar, 
....- Gi"1'd• ki: "Artık ı>ara bt~-
1-eıM O.ek Şf'hıiae kadar IH.um ge
len ~nakı keadiniz tedarik ~üersi • .., 

Blll '1a4iıniTJe ild aat Mntra is • 
..,..... ~t edl'J'hen a~· ıau'lla
fmar çoktan wta4a.n ol11n1tJ.ar
clı. Geceyi il&uyGnun intizar ulonun 
ela ..sJıaik. Uyarken \\.ladimir:&. 

J 

Ertesj ırlin ... ürat kata rile hart>ket ka rıki ünrnnla Türk gaıetecili*i tari· 
ettn~. Treııdc Ruslardan maada ec- hini meydana koymakla kendi hnk
nebiler de vardı. (;iinlerce dernm e- krnda minnettarlığımızı arttırmı~lar

S ;;.i "De,·iı', g<uete:ı::i ancak bir gün talebesinden Ali Nazın1 .,ı 

yaşamıştır. Bu, Ahmet Mithat Eft>nôi di: "Mithat Paşa neden 11efY1'ıt~ 
merltumun ilk ti!Sis ettii;i gazetedir. c'u? .. diye bir makale yazmış, Sil JeYi' 
tmti~·az sahibi d~ dayısı Mehmet Ce\' fendiye gördermiş. O da ına1':11 ·1' 
det Efondidir. Bu "cı.zete.nin bir günde zaman Serasker kayı,;akaını •1

1 kapanmasına sebep o ,-akit Sadraı.am pal Rauf Paşaya gönde~. Al ~ 
.;.\Jithat Paşaya, doğrudan doğruya hi- miyi mektepten aldılrı.r, Beki~ıt' 
tabetmesi olduğunu Mithat ,.Menfa,, Jü*üne gönderdiler. Orada . "" 
adlı eserinde yazar. dayaklar atml§lar, bunu T~~J' ııı4' 

den hu ~~ ahatte halime aC'n-arı biri- dır . 
si hana her gün y)yecek gönd;riyorau. Bu eserin mütalea~ı bende bazı ta
Bu hediyelerin sahihini huJmak ij\İn rihi hatıralar uyandırmış olduğun
kafa yordum. Lakin hir türlii anlı· dan bir makale ~kliııde bunları k'.:ıri· 
yamadım. Ancak ~şind g~n h:ı İs· }erime arzeylenıek :re bu .;;urr,tle ~aze
Yeçli zatla teşerrüf edebildim. hnç- tecilik tarihini biraz dahıı. a) dııtlat-
1i bana bir paket cigara ,.e llir miktar ~lak istedim. t~te :-.ahife numaralarını 
da para \'erdi. Lrlkin 'Wlaclimir kah - s harfile işaret ederek hildikl<'l"inıi ya· 
kaha ile giilerek paraları cebimden a. zacağım. 
lıp keııdi cebine yerleştiriyor, ciga- S 2:J - hmirde l\foniteur Ottoınan'ı 
rnlan ise taksim ediy(trd11. 'Yetmiş çıkaran, A. Blak .sonra Franı:;a lnbii
cigara kendisine otuz cigara c!a benim yetinden ~ıktı. Türk tebaası oldu, bu-

S ,5g İbret iki bin nüsha basıhrmtş. hiıi gazeteye yaT.mış, 1ngıl1Z :!Jfl.-
0 zaman gazetel{'r hirer kuruşa !'atı. mentosunda kıyamet kopınuft .dt~ı 
hrdı. Günde ma,..rnftan başka on lira üzerine mekteplerden meydatt 
kahrmı~. Bunu cıa müessisler, Jnuhar kaldmldt. tip 
rirler pay ederJ~rmiı;;. Alaya çıkanlan Ali Nzmi, fa~d' 

s 67 "Medenip•l., bide ilk re.simli ~:ı kumandasilc? Sohum'uıt 1 ~ ff 
mecmuadır . .Sahihi Arif Efendi, Airi- gönderilen 'kıt'aya Teri.lmi~ fJlıdıtl': 
bozlu <ılduğu i.çirı '"'Arifaki,, diye şöh- şa çektiği zafer telgrafnaınt··t4" 

hi~seme düşmüştü. nun oğlu Blak beyse yıllarca ellyoğlu 
'frenle Udin şehrine ~elmiş-tik. helediye ı·eisliğıncle ve sonra Biikre~ 

lntizaT ı;;alonuna geçeceğimiz strada f'l~iliğinde bulundu, bunun da o~ul-
bir ceneralin eline diişmez mbdz?.. !arından biri~i Türk ordu~unc!a erka- rt>t almıı;:tı. Maht>yine takdim ettiii 

1 niishaları ca~frs üzerine l>astığuu Sevkiyatm ne tarıı.fa oldu,:tunıı soran nr harp mira a) ı olınu~tu. 
ccnerale, cevap ~rmek i~in "ladi - S 38 müellif "Ceddei Havadi.,., mu- gördüm. 
mir har.trlanmamıştt. Wlailimir bu harrirleri arasınd.ı l'enden naklen Uç S :>8 lbret, iki bin nüsha basılmış. 
belayı nasıl atlatacak diye ~ de zatın adını yazıyor. Burada bir zühul menfasından gelclikt~n s-onra çıkındı· 
Wladimirin ağzına .,akıyordum. Ko- ~aki olmuş. SaJdı~: isimler~en E.min *' bir gazeted:r. ~:; muharebesinin 
C1l S-ibiryR 1ı self\m variyetı aı:t1r~k B<'Yi hi<: bilmem. Nüıhet Efendi eledi- haşlangıcı olan Bosna - lT eı~ek ve Sır
ökeelel'İni eaktıktan sonra: ğı zat Ridvan J',tşa ve Re~it D<'yin histan ihtila1i miına~cl>etile satış nzal· 

,"DeYletiu cenera.l hat:retluine .Se,._ ha baları olan zats.ı onun da hu gaze- rl:ğcndan tlltilt> mt>l'lıur olduklarını 
kiyatı.n .ııe tarafa oldııj"vnu hju;at bil- tcye münasebetinden haberim yok. !>on nü .. hada ilan ettilerdi. 
mediğimi arzM'edm .. , dedi. t:evahı- H(•nim hilcliğim şudttr: S 70 İstikbalin son zamanlarında, ya. 
nı itmam i<;in, bizi Blage' :!t'etçeıtsk- Şinasiııin "me:o-elci mehhw•etliıı an- ni Abdülazizin hal'i ve !> inci Muradın 
de alıkormak i&t.emedikJ'frini. colarr· hn,, mühahasesi o zaman Cericlei ifa· tahta ~rktığı günlerde başmuharriri, E
sile beni de bfrlikte memlt'J~ti.ne gi'i- Yadis haşmuharr:ri olan Erzurnmlu sat Efendiydi. fbkikaten gü~l ,.e ce
giitürdilğünü iliu·.e etti. küçük Sait Pş. Ya aitir O zaman efendi surane makaleler yaıardı. AbdJlazizi 

Ceneral heni alelade birisi zannet- olan Sait Paşa takvim muharrirliitine hal' Ye katledenlere 1anet eylerdi. Bu 
tiii için Sibiryalının tfikı ini yanfış nakletmiş 'Ye yeriııe dört sene Esat Efendi sonra l\lithat Paşa Şam 
hutmadL Bir miildet düşündükte.n ~itabet mu.al~iın~~i .etn~i.; olan Si!·et rnlisiyken 0 'raya ı;ı::tmi~. n'atbna ,mü
.sonra kendU;ini .takip etmemizi emret- J~lendi getırtılnıış. Eu Sıret Bfondı u- dürü olmuştu. llu zatın '!\usret Be.r 
ti. YarıRl dakikalık bir doktor mua- zun sözlerle davay:ı kaıannıak fikrile dl 
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t'Jal' ·· 
duğum t('sbit olundu. Cc l~azağm "arda "kar ıstn<laki lıasmrn JUÜbaha- rı her tı_-1en çlıtt,~h t r1menıtall '

1f dı mun_at. 
k h. "'' h .. · . . . b se ı e ı a çı ar ra ın an ı -

ı~z:ueti altında te ·rar ır ~"u ge - ;o,( usu~une rıa~d.;;ız eJdwgıuntlan., a- h d"ld·-· el A k t 
misin~ hindirfülik. 'te.tikamet ~ene his~ ~leyi i;.~rr.ıştır. am e ı ıgın en Tnıpaya açmış ı. 
1\fongolistan.. Gemide nıiihim hir ııunu enela hoc-.a.ııı :;oııra da do'· S 71 O zanıunm ga~ete j]llfi."azı sa· 
.;;ahsh'et y;ıruı. 1\fongolistaııdnki Ur- tuın olan Siret F,fer.diclen i~ittinı. ~i- hipleri hemen l"i.ıuilıe11 Rum ve Enne· 
~a k~hile~inin nıaliye nazırı_ h.r~a ret Efendi. Ceridei Handis muharr:ir niydiler. Sabah gazetesinin im-
boylu ohuı bu yahidile ilk saatler ikeJt gnetec1 me~hur Filip Eft>ndi de tiyazı da Papa Doplo isminde 
öteden hfriden 1'.011uştuk. Yahudi ol- Ili~ar.hekirden gdroı:. hamallıkla ~a- t;e~emce bir Jtunı '1ltıhbir.indeydi. Bu 
duk~"l gi.izel Almanca konu~uy,ordn. zete idaresine :alır.mıı;:. ,.e başmuharrir gazetenin ba~muhnniri Sait, Satni 
Çok enteresan olarak Un~u kahilc,i- Jeri <'llerinden ,getirip güiürmek için mt'rhumdu. Gautede ahlüki duf.hırl.u 
nln mabudundan bahsetti. Mongolla- ,le at uşaklığına memur e,diJnıi~tir. n latifeler i<:in ··~undan bundan., di· 
rın fikrine göre hu mabut yedi yıiı S 40 ~inasi Bah~f.kapıo;;ı binasının ye hi•· kısım aymm§tc. Ondan dolay1 
ya_şındaymı~. Kurnaz gözüken mal.i· iistünde bir odad.ı !l•az-ı ~-azarmı;ş. Bir ke-ndisfoe "'~r.dan bundancı,, diye ad 
ye .nazrrı bt\iıl itikadı şöyle izah ettı: ~un bunu ban:ı nakledeıı },.büzziya taknıtşhtrdı. Sonr.ı hunları C~p kı.itü-

"l{abilemi:ıin mabudu ihtiynrladıh· 1'f',•fik orada iken caddeden Padi~ah pnnesiude iki C:H olarak ne;rettiydi. 
ca Hı-ine kendi genç evladını ta.rin e· geçeceği için y-01:!. kum döküyorlar- ~ami Rey gazetesini on parayıı n~rdi
de;, Halbuki halk bu ha~it me.;eJey.i mış. Bunu gör~n Şinasi, fena halde ği halde Şark meselesi münasehetHr 
haşka zannederler. Mabudun yeni • kızmış halk ka14mnısız sokakta kek· .satış temin ed~mediği•nclen kendiliğin· 
den gençle~tiğille kaııidirler.,. lik gibi seke sek~ yürüyor, bu herif elen tatil eyledi. 

Bahis Mongoli."italun Buryat kahi· arabada .sars11Jnası11 dh·• kum döşü- Ilir de .galib::ı hir iki nilsha intl~ar 
lesine intikal etti. Bu kahilerurı ka· :rorlat!,. diye hayJı söylenmiş, müna- eden Şemsi ~a,~ete~i göı· _,;üştünı. Sarı 
drnlan servetleri nispE'tinde .dört :ebet gelmişken ı-:unu ua ila:•e <'derim kağıt iizerinE: !Ja"ılnuı;.t.ı. 
erkekle e"lenebı"Jı'ı·lermis. Bu erkek· ki Şinasi, A,,·rupa .marifetini tamamen 

• - S 73 Müsavat gazete<sinıl-e heıı mu-
ler.in na.zarıııda ktskançlıii:ın mana-.r hazmetmiş ,.e onda• :sonra 0 Yukufta harriT esrakbö-ı ettim. lmtiraı. ~ahibi 
'.-okmu~. Ben bı'le m;;,..,.ı:;ip bir fır - b!r adamımız dahil çıkmamı::tır. • ., b'" .k k 
-• -ı "'-'"'- l\lahmutpaşa cnmiillin ore ~i ·apı-
"'atta ml·ı·teaddı"t erke.Ye malik 1hir ~.a. .S 5.3 "Basiret.. ~azetesinin son giin· 
"' ,... -:..ıik el 1 · · d ısıada arzuhalcilik ~sleıı Trabzc.>nlu 
dini' ,.e mutı' erkeklerinin ha.lini tet- lerind~ nsallan,iı:ı e en er ~çın e. 

• k. z ı-l':. l Raşit Ef~ne~~'di. Bfr m.üddet llly.a E· kik ettim. Erkekler de 'kadınlar ~il>i "Şnr ve En\·an ~~ mecmua :mnı 
uzun entari ,·e daha diğer kadın elhi- ııeş_re.clen Mustafa. ~ıt:!";-it Be}· de lbulun 
Mlerindeu giyiyorlar. Erkekle kadı- clugunu kendim bılınm. 

n~. kıya~~t i~ibarite te~rik. etmek..-·mii~- ··;ı;~·~ı.;;i~;~:-i~J;;;~~ht;•"ha: 
kun deg1ldır. Entarılemı ren,,_ı e~ · na çok arıka.daşça muamelede bulunan 
serlya ma,.i, saı-r. kumıZ'!dır.. :"-~~e· yirmi alb Tirk .zabiti ''ardı. Karar
nift T"eiseşi baŞtna bir mıKfer _!-'11ri_ ısıı~ gahta Al•an olarak ya.lıuz ben hulu
lmmiş başhk takar ''"'<saç orgulen- nuroııchun. Bir kaç gü ısonra beni 
n~ birer mtynuz gibi ya~ tarafta." ha· kara.rgalua diğer tarafıaa nakletiiler. 
rıce uzabr. ~n·•U4!nse. ı:;ahıp ıel- Tahtalarla ~.ev.rilell Mı ~-eaj odada bir 
doklar. at, de,-e, öküz n ineklt>ı·~~ düzüM Al.;an ı;abiti vardı. Bizim 
ımıby.se ~•u11ur. Bu mmtakanrn ~· J!llS martındaki tebdili mevkiimize 
k.~zl~rile atları c;o~ _küç~kt~r~ Un~ kadar hep buraad kaldık. Alman za
tnylu atlar ancak bızım hır ) aşmdak hitan umu ivetle cok asahilc~misti . 
huı;aft~ar kailardır. HaY'·anat y~r. ler. En u~ak m~le kendil;rinl si· 
kış daıma ~hlktadır. Civarda nehır nirlendirmh·e kafi ııeli) ordu. Dıınıın 
mevcut elmadığından .su 11ıtiyac~tı için ikame~ahımızdaki a.ı:;ayis pek de 
ozl:ln meıutfelenien naklıyatla temın hos deı;ildi. Bt>n bir türlü onların 
ı0l un ur. " 

hrn•atına alışamıyordum. 
Yedi günlük yolculuktan ı-onra · 

ikinci dela elarak Troysko!:a~ ~h
rine geldik. En-ela beıti AYu~taryalı 
:.ıabitan .üsera karar~lhma ~öıtckrdi -
~r. Bin altr yüz me,·cutlu l1u kuar
gihta hu riitpeden: b&rlıb e t-alehe • 
siıaden ta ıniralılya kadar zabitan 
vardı. Beni çok güzel kabul e1ti~r. 
ZaWt&ılı1t hir kısmı .eeneluden beri 
horada esarette batunuyornmş. Ha • 
ri~i ah\-:a.Jden keatlilerini ha~r!lar 
etmek içi.a paem tair •akiue ~ibi işle-

;;o DERECELİK SOCUKTA 

YAŞAMAK f 

Gece ~ündüı yeni firar planile meş-[ 
guldiim. Bahusus İsveçli sa:ihial1n1erl 
hemşiresi Ena Brandştr~m para lıu-l 
sus undaki ihtiyacımı temın ettıkt~n ı 
ı;;oın-a i~. planın, k•vveden fite C'ık-

ıaasıaa kalmıştı. ltk bahan bekle ·ı 
mek lazımdı. 

( &taıe4i) 

fendi hafidi fü:ş~t Bey başmuhanir
Jik ettirse de ~-.zeteclrn çıkarnlm.asına 
lüzum görüldU. flunWl yeriJıe Toplta· 
ne muhasebeciliiin~ kadu çıkan ''J\aş 
gir tarihi,. mü-ellifi Atıf Bey geçti. Ga
yet açık Türkçe razanlr. Bundan Mft· 

ra ilmi} eden 'Esat Efendi adlı biri 
geldi. Sonra o ..la ~lktı. na:bra1i cadie
sittde bfr kitap~ı d wk1'aru astı. "))er. 
mf! eatma., arlmcla bir de mecmua çı
kanİı. Mecmuanır. mütıderPCatt nkti· 
le müsa,·ata hr.ri~ten ~önderilat har;ı 
mak~lerden ibaretti. Sonra bu Eut 
Efendi, Midilli naibi oldu. Orada N&
mık Kenrnl aleyhinde bulundu. 

Müsant börle ııachil ellerde siirü
kmediğind<?n tatil cclilrli. 'Tnmın,. 

adlı bir ~aıete ı:rkarılclı. Ilnnun hn~

muharrirliği o zaman Takvimi Yekayi 
muharrirlerinden olan ~azrm Beye 
yerildi. Bu N:'lzrm Hey SQnra Zapti~·e 

Nnnrı, Suriye. Renu1. ,-e !t2rlos :\'ali· 
si olan merhum !\azın1 Pasaıirr. Bana 
çok ~eyJer <iğretti. 

Ali Sua\'i de im gazete.}~ nıal\oo-ılelu 
yazardı. Hatta benim "fakir., aleyhine 
yazdığım bir makaleyi kendisine gön-

Qermişler. Pek be~enmiş. Alt tarafına 
bir şe.} 'ler ila•e edeco>ğim diye yanın· 

"Sohum alındı Ali }\;azmi de şeld 
tii,, demişti. "' 

artı• Bundan dolayı Fazlı Paşa ~ 
du kumandanlıklarııta gönder~ 
Selamlık alayına memur edili•· 111 

Selim Nüzhet Üf')' "Osmanlı., 'fl f. 
cümanı Hakikatten evvel cık1111f. fi 
teriyor. Halbuki iş aksinedir, Y"'~ııf 
cüman evvel çıktı. Osmanl? d.a. '{('. ;1.. 
rirlerin çoğu FransızdL Nafıa. -f 
ı·etine memur Mösyö f)eJoll81.,J: 
T_ürk imzası attrğı gi~i geı~ç "e .~ ~ 
hır Fransız da lbralıım dıye 1 ~r 
derdi. Bunun imtiyazı ~milat ~ tJI 
nin akrabasından Tev.fik Dlta.JOJ ı{tlr 
diye Yerilmişti. Ça1ı~kan nı~~ ._, 
rimizden merhum Mustafa ·.~· 

bunun oğlu.dur. ~ >~ 
Tercümanı Hakikat ve ()sdl ~ 

dülhamidin nrdiii para ile~ ~· 
clr. "Osmanlı,. Avrupaya .kat§' 1.'; 
faa için Türkce 'fe FransızÇS. ~ r 
lryord u. Sonr;ları bu ıaze~ '.,1ı;J)f' 
dildi, Fransızlar c;~ki!di. S~li>,f }/IG9 
fik re Yizintal Efendiler oir ı;e 
la uğraşırlardı. Sot1ra kapa.Jld~~Ji 
Tercümanı Hakikatte, askeri 1 ~ 
talebe.Nııdenkeıı per:,~be rl $l'I 
günleri ben çalışırdım. Mit.ıı.ı ·r4~ .i 
bana h::ı.ftada hir meci4iye ı:.tt' .-r'. 

Muallim :Sui Tercümana ~>'~f 
olduktan sonra bir rna.U&et ı I 
Mithat Efendi de gaıoteyi iltıt';" ~ 
miş. arasrra bazı feYler yaııt1 ~ 
o zamanlar 1883 te gazeteye 250 
maaşla fen muharriri oJdutn• ~ 

Daha evvel yani talebeyken bd ~ r 
t~ye yazdrğım bu! ~·azlla.ra ~ ~ 
yani Kilisli MEJınıet, Necip •ırtf~ 
atardım. Muharrir olduktan---~ 
ruz N~cip imı.ast!1T atr~for611~· '/ 
o zamular Necip adli ı.aı1 ~ r 1 
garistMda Abdülhamit ale}~:z 
tatayormuş. Gu..eiede :Neci.~ -'j 
görünce, Mithata: Benim .d~,:J 
ee.Dİra ga7.etemde lle İŞİ T3~o"'? )il.,, 
muş. O da bu ikinti Necibı~I 
olduğunu söylemiş. Runul'I ~! 

dı~a bir haşka ~y ae ;a~~-~j, 
mış • .Mithat kna :hana s(1) p 
ek ondan 60nn babamın adJıı' fi 
rak Necip Asan diye imza at1"1 

ladım. • 
tıa'"e - 93 m:uharebeı;i ııs;~ıı 

bir sansür kcunıimuı;, sonra .t 
• ~il 

na riayetle ka1dmlmH;tr. 1>~ ~ > 
YÜ'keli ı-azet.ed.e r,irdik'kt"I 1''' 
lere giire idari t~birkıır alır111 "', 

dülhamidin ilk ~ı~lerinde d~ 
-del'am etti. Hat~ rnatbtJat pt4'~ 
Mehmet Efeııdi math-ıara ~ıı ~<' 
rar, hal~dit~cek 'ıir mf~}lut ~ 
fiin gorardt. t:iı· giift de f:' 
Dİrektif olarak Fransızn ~iti 
penchant a la RuMie "JtaS . 
~ma)'i bitaraflık,, taHınatrrt• 
Sansürü gazete ba~~ fl'' 
yaparlaı·dı. M('sela hir -r;ı•tt ."-J!' 
"Çayır güze1i,. bMhl\lr bir lt~ dı 
mıştı. Meğer bu lb'kaı> bir Cl~~ı 
verilmiş bir ~~ynıi~. A~ın~eri 
hunu duydugı1 glbı o hıki' f 0 
muharrire yol Yermişti. 1."~ 
ahlAk ve fazilet~ 1haylıkfY'I'"'. 
di. ~ 

Sansüre bütfü. ~iddeti11~i-10' 
zı Bey ve ondan sonra Y"' •• 

Ebülrnukbil Iiemal olJuy~tı"pıJ 
.'lectP 



~[~~~~~~~~~~~~~~~~ls~ta~n~b~u~l~E11 -vvkAKamofTMe,rinsU:1d931l.~-
- Mahkeme ve icra llAnları 1 ( a. K. O. S. Aal. Ko. dan 1 
.. t b 1 d K. O. hayvanatının yulaf ve ar-

an u OçOncft icrallD an: Çorlu icra memurluğundan: 
ır bo • pası pazarlıkla alınacaktır. thalesi rı•yetı•nden: ır rcun temini için mahcuz ye 1 - Çorluda merkez caddesinde 61 2.1 _ 11 - 931 tarih pazartesi günü 

••ya ÇtYrilmeşi mukarrer iki parça halı, ve 63 No. lırla murakkım albnda kah· saat 14 te komisyonumuzda yapıla • 
;:. Ve Mndalya 23· 1 1 -931 pazartesi veyi havi bir bap otel ve arkasında ya- caktır. Taliplerin şartnamesini al- Kıymeti mubammenesi 
Şahjtı Slat 12 den itibaren Sirkecide ııhıneyi mUştemil 7 gözlü ab~ap ınbar. mak üzere her giln ve pazarlrğa işti- Lira Kurut 

• J>afl otebnde açık artırma ıuredle 2 - Tıkdlr olunan kıymet 3500 lira. rak etmek istiyenlerin de yevmi muay- l88 12 
Slt!lacıktır. Taliplerin mıha1linde memu· !i _ Artırmanın yapılacağı yer, gün yende komisyonumuza mürac&«1tleri. 
l\tnı mürıcaarleri ilA.n olunur. ve saat Çorlu icra dairesi. 20. 12.931 (53:;) (3913) Kocamuıtafapaf8 mahallesinde Mektep sokağında Çıkmaz çi-

paaar, saat: 14-16 * * * lingirler ıokağımn birleştiği köşede kain 2 - No h 75 - nrıın 
Iatanbul 5 inci icra memurlu· 

hııdan: 
Mahcuz ve satılmasına karar verilen 

"!~p. büfe, halı 23· 1 l -931 tarihine 
~ S&dif pazartesi günü saat 12 den iti· 
ı. •. ~ Beyo~nnda Hamal başındı Eczacı 
-ti sokağında No. 50 ban• önünde 
laat 12 den itibaren açık artırma ile 
~~ il!n olunur. {2042) 

ı.!'t•nbul 4 ilncü icra memur· 
iUndaıı: 

1'ltT~aııınına (124) lira 50 kuruş kıymet 
dir edilen Kadıköyünde Hasan paşa 

llıtbaııesinds atik Kızlar ağası çeşmesi 
~t Senih bey sokağında atik 3 Mü. 3 
~~t 17. 1 numaralarla murıkkım 137 
-&11 bir kıt'a arsı halen üurinde inşa 
tdihı:ı11ş Kulubesile beraber tamımı açık 
::~ıı:ııya vızedilmlf olup 30·11·931 ta· 
"""lllde şarmamesl divanba ıeye talik 
'dilerek 10-12-931 tarihine müsadif pa· 
~ KÜnü ıut 14 ten 16 ya kadar lstan· 
ile 4 flııc6 icra dairesinde açık artırma 

lltılıcaktır. 

tJıi-\rtırma Jtincld!r. Birincl artırmasında 
IJraya talip çıtmış olup ba '.kerre en 

C'ok &rtınrun üsriinde bırakılacaktır. M· 
~IJt iştir!k için yüzde yedi teminat 
di ÇtgI alınır, Müterakim vergilerilc bele
t!~ resimleri vakıf icareıi müşteriye 

r. 
liattan tapu siclllerile sabit olmıyan 

'sıottkJi alacaklar ile diğer ıltkıdaranın 
l't irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla· 
tıQı \'e hususile faiz ve masarife dair 
'1tıı lddialmnı il4n tarihinden itibaren 
~i cün içinde evrakı müsbltelerile 
~lllelerl lhımdır. Aksi halde haklan 
L"~ siclllerile sabit olam:yanlar satış 
~linin payl .. muından hariç kalırlar. 
~darlann yeni icra ve iflls kanunu-
11\ıı l l 9 uncu maddesi hükmüne göre 
""riki hareket etmeleri n daha fazla 
~mat almak Is teyenlerin 931 -83 dosya 
U::•raslte memurlyedml:z:e müracaıtlan 
~unur. (2041) 

!.? .-•tih nlb OçOncil hukuk hi· 
""llıliiüıden: 
~rpıada tepe bağında müteveffa Bahri 
tdl) e tlt k6şkün enkazı mahallinde icra 
~tıs mUıayedesl neticesinde 200 lira· 
~ fazlaya talip zuhur etmemesine ve 

11 Yllıeti muhammenesinin 320 lira olma· 
~· binaen müşterisine ihale edilmemiş 
ı 1.""1den müzayedeye çıkanlarak 22· 
-._ 931 tarihine müsadif pazar günü 
"1ı 14 te ihalesi icra kılınacağından 
~n yevm ve ıaatı mezkurda müra· 
'--ilan olunur. 

~rlu iaa memurluğundan: 
l 

' - Gıynmenkuhın ne olduğu: Çor· 
~miiıtik mahallesinde Cumhuriyet 
~ eh 6 No. lu bir bap ahş:ıp hane. 
a ' Takdir olunan kıymet: 2000 lira· 

•e ' Artırmanın yapılacağı yer. gün 
p,~ Çorlu icra dairesi. 20·12·931 

3 • S&ıt: 14-16 

' - İfba pynmeniulün arttırma şart· 
93().~I 20.. lJ · 931 tarihinden itibaren ""fre!! No. ile Çorlu icra dairesinde 
t~~ 

1 
Cörebllmesi için açıktır. ll!nda 

'•ttte ~larctan fazla malum•t almak 
'~ • mezlcOr dosya No. Si ile me-

3 •lıe müracaat etmelidir. 
tile.alt~ Artınnıya iştirak için yukarda 
ilet n::rııetin '/0 7 si nisbetinde temi-

6 - rllecıktir. 
~l~I\ 1 llıldın tapu sicili ile sabit ol
~~'" 11:kadarların iddialarını ilAn tari· 
.,. bfrtıt haren 20 gün içinde vesikalan 
~li h.Jd te nıeınartyetimlze bildirmeleri, 
"'-iç ~al '

1 
ıatı, bedelinin paylaşmasından 

~ ır ar. 

'~!terilen günde arttırmaya İŞ· 
llıb. ltr -. .. k 
ı... ... •e lu • - .. •rma şartnamesını o u-
'lllltırtır Zllmlu malumatı almı< addo-8 . y 

~, - ihale tarih . 
'1 t \'e suıre . ine kadar- vergı, bele· 
~· Ye ~ıt borçlar: hissedarlara 

Co.t - \'aııt 
I~ erntll 20 an gaynmenkul yukarda 
' .. trQUthı ·I2-93J tarihinde Çorlu 

.....__-_la odasında şartname daire· 
--.ı il6ıı olwıur. (2043) 

4 - ltbu gayrımenlrulnn arttırma şart- Çatalca müstahkem mevkiin benzi- 20 - santim terbiinde bulunan arsanın sablmak ilzere dört hafta 
namesi 20·11·931 tarihinden itibaren nj pazarlıkla alınacaktır. lhalesj 23 müddetle ilin edilmiş iıc de talip zuhur etmediğinden pazarlık. 

l - 11 - 931 tarih pazartersi günü sa-
930-392 No. ile Çorlu icra dairesinde la ilaınna karar verilmiıtir. Pazarlıkla müzayedesi Tecrinisaninin 

ı at 16 da komisyonumuzda yapılacak- ~ 
herkesin görebilmesi için açıktır. linda 24 .. cll sah günü saat ıs . tcdir. Talip olmak istiyenler kıyme· 
ymlı olanlardan fazlı malumat almak tır. Taliplerin şartnameyi atmak Uze. d 

re her gün ve münakasaya iştirak e- ti muhamminesinin yüzde yedi buçuğu nisbetin e pey akçeleri· isteyenler mezkQr dosya numarası ile 
memuriyetimize mürıcaıt etmelidir. deceklerin de yevmi mueyyende komis le birlikte lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasmda Varidat MOdiri-

yonumuıa müracaatleri. (534) (3912) ti M bl.l\.'.ıt.t k l • n ti ·ı.2 l (3955) 5 - Arttırmıya iştirlk için yukarda * • * . ye a waa a emıne m racaa arı ı un o unqr. 
yazılı kıymetin D/07 si nisbetinde teminat 
gösterilecektir. 

6 - Hakları t:ıpu sicilli ile· sabit ol· 
mıyın alacaklılann lddialınaı ilan tarl· 
hinden itibaren 20 gün içinde vesikaları 

llı birlikte memuriyedmize bildirmeleri, 
aksi halde aaş bedelinin paylışıJmasın· 
dan hariç kalırlar. 

7 - Gösterilen günde arhrmlyı iş· 

tirlk edenler arurma şartnamesini oku
muş ve luzumlu malumatı almış ıddo· 

lunurlar. 
8 - ihale tarihine kadar vergi, bele· 

diye, ve sıireye ait borçlar hUsedarlara 

aittir. 
9 - Yazılın gıyrımenlrul yukarda 

gösterilen 20·12·931 tarihinde Çorlu icra 
memurluğu odasında tartname dairesinde 
satılacağı iltn olunnr. (2043) 

lar;::n~,~h~::o::::~:kas:~~efı~:~ Geıı·boiu· Jandarma satın 
pakçr 2 kesfcı 2 te7.«lhtar n hamur-

kAr jhtiyacı vardır. Taliplerin hüsnü· 1 k • d 
hal ve askerlikle alakası olma.dıldan· a ma smısyonun an· 
na dair polis merkez memurlukların· • 
dan alacakları vesikalarla beraber Müdd M k ' Ih 1 ·h· N ,. 
22 • ıı . 931 tarih pazar gUnU saat 14 • et üna asaya vaz ı a e tarı ı ve gunu ev ~ 
te ııı. K. o. Levazım mttdUrlüfüne Bır ay 15-2. Tet- 931 15·1. Kin. 931 Salı Sığır eti 

milracaatlan. (573) (3937) 1 - Gellboluda 11 numarah jandarma mektebi efradının tarihi 
• • * ihaleden Agustos 932 tarihine kadar iaıelerine mtiktazi sığır eti 

111. kolordu nıuhabere alayında yukarda yaııh tarihten bir ay milddetle kapalı zarfla münalı:aıa· 
mevcut eUi araba gübre pazarlıkla ya vuolunmuıtur. 
satılacaktır. İhalesi 26 - 11 - 9.'U 
tarih )>el'§embe günü 15,30 da komis. 2 - iıbu sığır etinin ihalesi yukarda yazılı gün ve tarihte ze• 
yonumuzda yapılacaktır. 1'aliplerin vali saat 14 te Geliboluda maliye dairesinde icra edileceğinden 
yevmi mezluirda komisyonumuza mü- ihaleden evvel Gelibolu jandarma mektebi kumandanbğına mü-
racaatleri (575) (3967) racaat eden taliplere ıartnameler verilecektir. 

* • * M k 3 - üna uaya ittirak edecek taliplerin verecekleri teklif-
Muhtelit renkte bir milyon ade' 

makara kapalı zartla mllnakuaya- nameler, f&rtnamedeki ferait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
-------------- konmuıtur. ihalesi 24 teşrinisani 931 rakamla, okunabilmesi için açık yazuacakbr. 

MUteh-sıs •ran~or tarihine mUrad1f sah günU saat 15 te 4 - Bedeli mubammenin yOzde 7,5 teminata muvakkatesi 
latanbulda: Mabmutpqada yapılacaktır. Taliplerin şartname ve sandık makbuzu veya hlikfımetçe maruf banka mektubu lnyme• 

Kliçtıkyıldız ban aokağmda kll· nflmunesin{ görmek tizere her gti.n ve ti mubarrireıi üzerinden istikrazı dahili tahvilitile borsa fiatindan 
tAt edilen 33-43 numarah Tri- münakasaya iştirak edeceklerin ° gün yüzde 10 nokıanile ıair eabam ve tabvilit teklifname ile birlikte 
kotaj, çorap ve havlu fabrika- ve aaatinden evel teklif ve teminat ikinci bir zarfa konarak komisyona birer makbuz mukabilinde 
mızda mevcut havlu makineleri· mektaplannı makbuz mukabilinde An YeriJecektir. (3932) 

kara merkez satın alma komisyon rl- ----------------------------nin ıureti iatimaline bihakkın ya.setine tevdi eylemeltri. (3'&) (2'70S) 

1 vakıf ye yedinde ehliyetini m&abit • • • I t b k f •• d •• ) •• v •• d 
vesikalan olanlann istihdamı 26-10-93ltarihkıdefhalesiya- san u ev a mu ur ugun en: 
arzu edildiğinden bu gibi ehliyeti pılamryan unun ihalesi tekrar 21 - Kı . b . 

l1 - 931 tarihinde cumartesi günii ymeü mu ammenesı ·rrı " n • 
haiz olanlann ehliyetnameleri ile eaa 15 te kapalı zarfla 23 üncü f rrka Lira Ku1Uf Bedeli müzayede. 
TOrkiye Cllmlıuriyeti tabU11Ddan eatm abna komisyonu tarafından ya. 53 26 30 
oldugu· na mllbeyyin nufu h&Yi- , • 

pılacaktır. Tatipıenn ~a.meyi al- Tamaı:m 53-zira 26-aantim terbiinde bulunan Eyipte Cezerika-
yet cüzdanlarını hamilen ve müs· mak ür.ere her gün komisyonumuza 
taacelen lıtanbul mmtakaıı Sa· ve ihaleye ittirak edeceklerin de vak- sım mahallesinde Çömlekçiler sokağında atik 30-32 No. ile murak-

F ti muayyeninde teminat ve •-ı·lifna- kam tamamı mahldl olan arsa satılmak üue d6rt hafta mllddetle 
nayi müdftriyeti aliyesi en mil· .,_ 

me~rile merlulr komleyona müraca- ilin edilerek bir talip zuhur etmiş ise de verilen bedel haddi 
fettifliğine müracaıtJan ile mil- atterf. (518) (3613) llyıkmda göriılmediğlnden mil:ıayedesi bir hafta müddetle temdit 
feltitlikçe ehliyeti ıabit olanlarm • • • 
fabrikamızda iatihdam edilecekleri edilmif ve temdiden milzayedesiode baıka talip zuhur etmedi-

Aydrndakf kıtaatrn senelik ekmeği ğinden pazarlıkla ilin1na karar verilmiştir. Pazarlıkla milzayedeıi 
iJln olunur. (2038) kapalı arf uulile münakasaya kon-

muştur. ihale tarihi s _ 12 _ 931 Teşrinisaninio 24 üncQ salı günü saat ıs tedir. Fazlasile talip ol-

Fren•ız Tly•trosu 
Bul~ opcred dyatrosu 70 klfllik 

artist. balet orkestra ve kor heyetile ya
kında Istınbula gelecek 19 ikinci te~
rin 931 tarihinden itibaren her gece mun· 
tazaman Beyoğlunda Frınıız tiyatrosunda 
temsil vermiye başlıyacaktır. 

Repertvın "Kontes Marits,, Harem 
Esran,, '"Çar knliç~l,, Bıyadera,, ye 
saire. 

Her bir piyes için tiyatro hususi dekor 
ve diğer levazımla milcebhezdir. 

1 
Is. Mk. si. il. komısrnu 1 

lllnlen -----
Çengelköy askeri orta mektebinde 

mevcut 300 adet karyolanın tamirUe 
100 adet karyola tahtası aıenr mlina. 
kasa ile tamir edilecek ve satın alına.
saktır. İhalesi 7- birinci kanun 931 

pazartesi günü saat 16 ya kadar Har

biye mektebindeki mahalii ruabaus1111.0 

da yapılacaktır. Taliplerin şartnam&

sini görmek için komisyona ve karyo

laları görmek üzere mektebe mürar.ı. 
atleri. (3848) (136) 

nmartesf gUnii saat 15 tedlr. Şa~ mak iıtiyeoler kıymeti muhamminesinin yüzde yedi buçuğu nis-

namenin birer sureti latanbul Ye 1.z • betinde pey akçeaile birlikte latanbul Evkaf müdüriyeti binasın· 
mir müstahkem mevki ile Denizli &a· da Yaridat mOdOriyeti mahlfdit kuımına müracaatlan ilin olu· 
tın alma komisYOnlannda Tardır. 
T~~~n"~ımn"~aili~~-n_u_~ __ (_3_9_~_) ___________________ _ 

tinden evvel 1934 lirayı havi teminatı Tft 1 hl J t b J B Udi i ti d 
muvakkatelerile beraber tekllfierini Z D sarı 8 an U aşın r ye D en: 
havi zarftan AyclıJl satın alma komis- (6500) kilo yerli malı Kastamoni sicimi kapalı zarfla müna· 
yonuna verecekleri ilan olunur. (562) kasaya konulmuıtur. Taliplerin S KAnunueTvel cumartui gtlnil 

(3880) saat (14) te teminatlarile Tuz inhfsan istanbulu Baımüdürlüğüne 
• • • 

Kınık ve Bergama ambarlarına 

tesltm edilmek fizere 40 bin kıto un 
kapalı zarfla münakasaya konmuş . 
tur. ihale tarihi 25 - 11 - 931 çar
şamba günU saat 16 dL Evsaf ve şe
raiti anlamak iizere her gUn ve müna
kasaya iştirak edeceklerin de yukarda 
yaz:dr yevm ve saatinde Bergama ga. 
tın alma komisyonuna miiracaat1eri. 

(55S) (3876) 
• • • 

Çatalca müs. Mv. un ihtiyacı pa· 
zar1rk1a almacaktrr. ihalesi !1 - 11 
- 931 cumartesi gffnil saat 16 da ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini almak üzere her gün 
ve pazarlıia iştirak edeceklerin de 
yevmi muayyeninde komisyonumuza 
müracaatleri. (536) (3914) 

müracaatlan ilin olunur. Talipler şartname ve nümuneyi her gün 

g6rebilirler. (3844) 

Tıp Fakü~tesi Riyasetinden: 
17 T epinisani 931 tarihli Ak tanı gazetesinde (Tıp Fakültesi 

ne halde) ıerllvhası alhnda intişar eden mOfritane afeyhdar neı· 
riyala muttali oldum. Tıp Fakültesi birinci teşrinin on beşinde 
tedrisata bqlamıthr. Bugün 400 yatağı ihtiva eden ıeririyatlarda 
270 hasta mevcuttur. Laboratuvarlar saat alt.ya kadar faaliyet· 
tedir. Tedriaabn gösterilmek iılenılen müzayakaya rağmen ha· 
leldar olmakaızm muntazaman devam etmekte olduğu ve bu 
neşriyabn hakikate mukarin olmaktan çok uzak olduğu tanihan 
beyan olunur efendim. (3944) 

TUrk Anonim elektrik Şirketi 
MÜHiM il.AN 

Elektrik şirketi, memurinin 1931 se· 
nesine "yeşil.. renkte ve "yuvarlak,, şe· 

Doktor kilde hüviyet hrtlannın 1 Kenunusani 
Hafız Cemal SEYRISEF AIN 1932 den ıubaren ibt.ı edilerek 1932 

senesi muteber olmak üzere "koyu pembch 
Dahlll hastahklar mutah•ssıaı Merkez accotuı: Galatı t.öprü başı B. 2362 renkte ve "sekiz köşeli., ~ek ilde kartlarla 

Sıra numarası beklememek isti- Şube A. SirkccJ Mlihlirdar ı.ade han 2. t 740 tebdil edileceğini muhterem müşcerilerine 
yenler, kabineye müracaatla. veya arzeder. 
telef onla randevu saati almalıdırlar. IZMIR SUr'at Postası MezkOr kınlınn baş tarafında Şirketin 

Cumadan maada her &iln iitleden ( GÜLCEMAL ) 22 T eıri- unvanı yani "Tütlc Anonim Elektrik 

nl·ıanı· Pazar 14,30 da Ga· Şirketi,. ve eğri olıralc 1932 ibaresi yıt· 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar btaa- zatıdır. 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu- lata rıhtımından. Bu evsafı muhtevi olmıyan k:ırtlar 

usulüne gı~rı muvafık addedilorck bt
millcri hemen polise ıhb:ır olunmalıdır. 
Şirket. müşterilerin işbu ihbarnameye 
riayet ccmcmclcrindcn CC\'ellüt edebilecek 
olan neticeler için her mes\ liyeti şim· 

diden reddc)lcr. MUdlrlyet 
nsf kabfnesfnde dahill hastabklan '!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!~~~~--_:_· __________ ..:._ ________ , ____ _ 
muayene ve tedavi eder. Telef OD~ ı.. 

ıalMal 2. 238&. Btlytlk kıymetll bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 
te bir olunu or 



Sıhhatinizi muhafaza ediniz. 

Asipin-Kenan 
Komprimeleri 

Baş, diş ağrılarının ve soğuk alğmlığmm 

En birinci iJAcıdır •• 

--- Dr. Ihsan Sami ---

Öksürük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilaçtır. Dilvanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

Her eczanede bulunur.--

Galatasaray lısesi 
ğünden: 

r;;'~V AKIT '"lajf 
m üdü ı ·· ~l~~~üz ~~!,~~~ r U- Sabhk hane - Bcyközda Şahin· 

1 -1931-1932 ders yılına ait ikin
ci taksit tedris iicretJerinin ta h si
line ikinci teşriııin 23 iincü pa
zartesi güniinden itibaren başla
nacak ve n1uamele birinci kanu
nun ilk haftası nihayetine kadar 
devam edecektir. 

2 - Talebei asliye meyanında mukayyet olmaları hasebile 
kanuni tenziJAttan birinci taksitte istifade etmit olanlar tenzila
tın mllatenidatı olan resmt vesaiki her taksitte ibraza mecbur
durlar. 

3 - Talebei asliyeden yüzde yir
mi tenzilata tabi olanlarla kardeş 
olarak devam etmelerinden dolayı 
kardeş tenzilatından istifade eden
ler ikinci taksit Ücretlerini tayin 
ve temdit edilen müddet zarfında 
vermiyecek olurlarsa yerlerine 
pfJ:ns.iy.on talebeden bu mahiyette 
blanlann nakli suretile talebei as
liye adetlerinin doldurulacağı ve 
kendilerinin kanuni tenzilattan 
mtistefit olmıyan pansiyoner tale
be meyanına alınacağı ilan olu
nur. (3904) 
J Devlet Demir yolları Uanlflra 1 

İdaremiz için pazarhkla sabn alınacak olan 29 kalem çerçeve 
prometre kablosu, burgu, hırdavat, bant izole mangal kömürU, 
kum, Yakum yağa, yazıhane için milhtelifiilcins malzemenin pa
zarlığı 23-11-931 tarihine müsadif pazartesi günU icra kılınaca
ğından taliplerin yevmi mezlrurda saat 9 dan 11. 30 kadar ma· 
ğazada .ispa~ vücut ederek taliplerin fiat vermeleri, bu baptaki 
malıemın mufredatı listesi mağaza dahiline asılmış olup nümune 
getirilmesi icap eden malzeme için nümunelerinin beraber geti
rilmesi, nllaıunesiz vaki olacak teklifatın kabul edilemiyeceği ilan 
olunur. (3975) 

kayada 133 arşln arui üzerinde mebni 
74 No. dört odalı bir hane satılıktır. 

Şirketi Hayriye idaresi kapıcısı Lütfü 
Ef. ye müracaat. (19981 

Damızhk için halis J6rmen 
Kanaryası - Şişlı Osman bey Ah
met bey sokağı Fonun zade Murat Uey 
apartımanı beşinci kat 12022) 

Sabhk ve klrahk - l\Judanya 
Tirilyada Naciye hanıma ait iki odalı 
e\'fe zeytinlik, tarla ve bağ kiralık ,·eya
hut satılıktır. Şeraitini Ankara caddesinde 
Muallimler kütük hanesine müracaatlaı ı. 

Satılık klgir dUkkln - lstan
bulda .l\Jarpuççularda şerefli bir mahalde
dir; ayda 75 lira kiradadır. Pazarlıksız 

8200 lira. Stat 9 - 12 arasında lstanbul 
dördüncü Vakıfhan asmakat 29 numaraya 
müracaat. 

Para - istediğiniz semtlerde satılık 
cmlAldmiz vardır. Em!Ak almak yahut 
alacağınız varidatlı eml4ke paranız yetiş· 
miyorsa para almak için 9 • 12 arasında 
müracaat ediniz, senelik faiz, komisyon 
yüzde 12. Jstanbul Babçekapı dördüncü 
Vakıfhan asma kat 29. 

Para - 15 liradan fazla ver idan 
olan emlakinizi en iyi fiatla satarız ister· 
seniz terhine mukabil para verilir. Senelik 
faiz, komisyon yüzde 12 dir. Saat 9 • 12 
ırasında Jstanbul, Bahçekapı dördüncü 
Vakıfhan asml kat 29numaraya müracaat. 

Para kazandmyoruz-Istanbul
dın başka vi!Ayetlerde, kazalarda memur 
yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazife· 
nize halel gelmiyecektir. içine 6 kuruşluk 
pul koyup mektupla sorunuz. 

Istanbul postanesinde 400 

Meyve ve $ebze bostanı -
Beylerbeyi istavroz deresinde meşhur 
Kavaklı bostan satılıknr. Sultan hamı
mınd& l\lermerci zade biraderler mağa· 
z:ısı kfttibl Peyami beye müracaat (2039) 

fü ~nı~ mı~~ıınıııı1111~~-
uskUdar Hile sinemasında 

SAHRADA BiR FACiA mümes
silleri: Norman Kerri, Leviston; ilave 
olarak: YILDIRIM EKSPRES. 

NOVOTNi 
Birabanene ve lokantası 

lstanbul radyo orkema~ı Şefi 

Necip bey idaresinde 

MÜKEMMEL ORKESTRA 
Meşhur muganni YUN K A 

dahi laganni etmektedir. 

Dulde bira 20 kuruş 
Fiyatlar tenzil edilmiştir. 

..-----1932-----...... ·--YA 11 T 
Adres: Istanbul Ankara caddesi 

T Y ILB 
Vakıt yurdu. 

a yyare AŞI Pi yank osu 2.3~~!~~~.~ =2 
~~~~iş'•" 2.4379 v• 

Adet 

1 iKRAMiYE. 
1 " 1 " 1 
1 

" 1 
" 1 
" 1 
" 1 

MUdFAT 100 (1,000) 
100 

" " 100 
" " 100 
" " 5 iKRAMiYE (10,000) 

5 
" (8,000) 

6 
" (5,000) 

15 
" (3,000) 

60 
" (2,000) 

200 " (1,000) 
5,000 AMORT! (100) 

S,700 ADET. 

Lira 

1,000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 
40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 
30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,000 • 

3,340,000 LiRA 

Posta kutusu: 46. 

Telgraf: Jstanbul Vukıt. 

Abone şartları: 

I 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

1 lariçte - €00 J 450 2700 

illin şartlar1mız: -
• atın 
Santim• 

Resmi 
J o K'ş 
20" 

1 lusus! 
12,50 Kş . 
25 

KUçUk llAn şartlarımız: 

2 3 4 I · 10 Def alı 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa mecc.:anendir 

B - 4 satırı geçen ilAnl:ırın fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur 

Sahibi: Mehmet Asım, umumf 
ne§riyat müdiirü: Refik Ahmet 

V AKl'l' Matbaası 

SİPAHİ OCAGI 
·Atlı Müsabakalarının 

ikincisi bugün ~aat 14te vapılacaktır 

Çocukların neşesi ! 
Ebeveynin saadeti! 
K•asıuık, wiyeti umumiye n 
s.ialı- rabatnzlıltlanna kmrıı bin· 
lerce doktorlar tara(ua,6.:.a tavıi· 
ye edilen 

senofe1Tato 
lı.11Y?et iücını dlny•aıa lıer t• 
rafınd• •alideler •t çoeaklar 
b6yilk bl! nmaauniyetlc kullu .. 
ralt pelıı blyilk faidc clınnckte
clirler. Her eeuııcde balunar. 

----------·- ._, ____ __,;.. __________ _ 
Kütahya viliyetinden: 

1 - Kütahya viliyet matbaası için olbaptaki prtname Vll 

nümuneleri vechiJe 408 lira 1 O kuruş kıymeti muhamminesinde 
ve muhtelif eb'atta klğıt, mürekkep ve el r:umaratörll mubayaa 
olunmak üzere alenen mfinakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 2 kanunuevvel 931 çarşamba gilnll ıaat 15 te vilAyet 
daimi encümeni huzurunda icra kılınacaklar. 

3 - Taliplerin münakasaya iştirak için 661 numarah kanull 
mucibince % 7,5 teminat göstermeleri lazımdır. 

4 - Nümneleri görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
Kütahya encümeni daimisine veya matbaa müdOrlüğiine mtl• 
racaatlan illn olunur. (3739) 

·Ali den\z ticaret mektebi 

müdürlüğünden: 
Elbise ve kereste münakasası 
Sekiz kalem elbise ve 82 metre mik'abı mubteliflllcinı 

kereste 29-11-931 tarihine mOsadif pazar gOnü saat 13 buçukta 

ihaleleri icra edilmek üzere münakasai aleniyye vazoelunmuıtur· 

Taliplerin şartnameleri görmek üzere Ortaköy caddesinde mektep 

müdürliiğüne Te münakasaya iştirak edeceklerin Fındıklıda Ylik"' 

sek mektepler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminab muvak• 

kate makbuzunu veya bank mektubunu hamilen yevm ve ıaatİ 
mezkôrda mektepte milteşekkil komisyonu mahsusuna mllrae&"' 
atleri (3678) 

1 lstanbul Belediyesi llilnları 

Yeknesak taksi otomobil talimatnamesinin boyaİer bakkınd• 
ki birinci madde ahk&mı 8 inci madde mucibince 1-1-932 tari• 
binde tamamen tatbik edilmit bulunması iktiza ederken Daiaıl 
encümence görlllen )Uzum üzerine işbu maddede bordür bak"' 
kındaki ahkim behemehal tahakkuk ettirilmek üzere boyay• 

ait kısmının tatbiki için bir ıene daha mühlet verilmiş oldui" 
ilan olunur. (39801 

---------------------------------------------_.,,; 
iktisat vekaletinden : 
Kütahya vilayetinin EmP.l kazuı dahilinde Kızıl Bük kariyetiır' 

de timalen Gedik Harmannıdan b ed ile Çatıcık deresinin [U1et ~
yına d<,küldüğü noktadan bilmürur Matık tepesine hattı münk'' 

Şarkan mezkUr tepeden Körtepesi ne hattı müstakim, cenuben "
6

t" 

tepesinden Bakıcık GeJiğine hattı müstakim, .ıarben mezkUr ıed~ 
ile Sarıcalar gediği ve gedik harmanı arasında haltı ınüııl"' 
sir ile mahdut ve nıesiilıai sathive-si J 76 cE>rip arazide ~~ 
zade Ahmet ef enrH tarafından ~ttaharri meydana çık•rıl,
liğnit kömür madeni 99 sene müddetle mumaileyh uhdesine İ~ 
1 ... d d · · · 36 37 · · ddeıle o unacagın an ma en nızamnamesınan ve ıncı ma ~ 

mucibince bu bapta itirazı olanların 1 - 11 - 931 tar~ 

den iki ay miıddct zarfında Ankarada lktısat Vekaletine ve 111 

linde makamı vilayete müracaat eylemeleri ilin olunur. (3550) 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Ara~ 


