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· Iktı adi,mali ahad ·dafaa! 
Fırkada 

Millet 
konuşulan son 
muvacehesinde 

meseleler bugünden itibaren 
açıkça münakaşa edilecek 

Ankara , 20 [ Başwuharririmizden ] - Bir kaç gündenberi C. H. F. grup içtimalannda müzakere edilmekte olan mali ve iktısadi meseleler yanndan itibaren 
B. M. Meclisine intikal edecektir. Bu meseleler millet muvacehesinde açıkça münakaşa olunacakbr. 

Bu münasebetle memleketin umumi hayatı nohtasından çok mllbtm kararlar verilecektir.Mecliste 
görüşülecek şeyler maaşların indirilmesi ve lthalAtın tahdidi meselelerine münhasır değildir. 

Diğer bir takım hayati tedbirler de müzakere ve münakaşa olunacaktır ki bunlar iktisadi ve mali sahadl bir milli müdafaa hareketi tabirile hulasa olunabilir. 
Cihan buhrana, İngiltere başta olduğu halde bütün Avrupa devletlerini; en sıkı himaye usullerini tatbika sevketmektedir , hatta Fransa da son günlerde 

Türkiyeden gidecek yumurtaları tahdide tabi tutmuştur. Bu itibarla bizim müracaat ettiğimiz tahdit usulü zaruri bir müdafaa tedbirinden başka birşey değildir. 

Bu zaruri milli mijdaf aa tedbirinden bazı kimselerin ihtikar veya kaçakçılık suretinde 
istifade hırsına kap1ldıkları görülürse böyle bir harekete asla müsamaha edilmiyecektir. 

Vatani işlerde biç bir zaman müsamaha bilmiyen B. M. Meclisi bu hususta aon derece azim ve şiddetle hareket edilmesi karannı vermiştir. • 

~ ... : ...... ·; .... . ',. ' 

Garıdinin son sözü 
liint ordusu,lngitiz kontrolünedn çıkıp 

Hint kontrolü altına girmelidir! 
li·londra, 18 ( Gecikmiştir J -
~. 1lldistan konferansı federal teş
~~t komitesinin dün akşamki 

. •ınamda Gan.di şimdiye kadar 
:zlediği son fikirlerini nihayet 
lt~Ydana çıkarmıştır. Kendisi 
l •ndiıtanda resmi salahiyetlerin 
~ nıes'uliyetlerin HintıiJere de
İtt ve nakledilmesini ulu orla 
'6 trniş ve Hint kongresi namma 

tün askeri l:uvvetlC'rle harki 

işlerin Hint kontrolü altına vaz' -
mı talep etmiş ve demiştir ki: 
"İngiltere hükumeti ve İngiliz ı 
milleti hakikaten Hintlilerin ha
yırhahı iseler Hint ordusunun 
Hint kontrolü altına geçmesını 
tabii ve zaruri addetmek lazım
dır. Maamafi bu talebim elyevm 
Hindistanda bulunan İngiliz kuv
vetlerinin geri alınmasını tazam
mun etmez . ., 

Alfons mahkôm ! 
ispanya, sabık kral hakkındaki 

1..tararını nihayet verdi 

tt,.,, mOteveffi Prlmo dö Rlveranın cUrUn. ortaaı olmak 
f llu ve onu teşvik etmekle itham edildi 
At d f?toğraf, Primo dö Rı' crayı Al fonsun resmi altında düşünürken gösteriyor] 

hUt~ rıt, 20 (A.A.) - Mes'uli- Kararname, 13 üncü Alfons'u, 
13 lirı kornisyouunun sabık kıral vazifesini ifası sıralarında vatana 
~' .:\ Alfons'u ~üebbet ne: iha!1et, meşrutiyete ve adJi in-
C)kurırn~ kum e_de~ ıthamnamesı zibata hiyanet cürümlerile itham 
~Utteh şt~r. Mosyo Romanones, eyliyerek mumaileyhi kanun ha-
''•bil:mın hazır bulun?1aması rici telakki etmektedir. 

da ltıiid ~ralı nat~m~m bır tarz- Sabık kral emlik ve emvali 
k ~. G:ı aa etmıştır. üzerindeki bütün hukukunu kay-
~•lan k anza, cevap vererek betmekte ve bu emval cümhuri-
tı. lıti- anunları yaln ız başına yetin tasarrufuna intikal eyle-
~· "41 ettiw. . p . d •\rtra gını ve rımo e mektedir. 
)'Pnıa{ı darbei hükumeti Sabık kral ispanya toprağma 
ttt\'ik hususunda teşci ve tekrar girdiği takdirde, her bir 
1'1if \re lll~iş olduğunu söyle· vatandaş l<endisini tevkif etmek-
~ldiyen Uncü. Al~ona'un müte- le mü~ell~ftir. 
l\rt et ın.eş~utıyetı baltaladığını Madrıd, 20 ( A.A.) - Mebu-

~•hk(lın!Jıışbt. Müebbet nefye san meclisi, ispanyanın sabık 
"1 edilıy~t .kararı alkışlarla ka- kralı on üçüncü Alfons'un mah-

lbıttar. kümiyelini lastik eylemiıtir. 

.AWuHd .A&uH. 

• 
ET MESELESi SOFYADA ! .. 

Yukanda tavassut eden, ortada kazan
dıran, aşağıda kazanan: Ali Naci, Emin, 

Ahmet Beyler 

Yeni gün dünkü nlisbasmda, 
sabık ıehremini operatör Emin 

Beyin, kasaplar şirketi reıaı 
Ahmet Beye verdiği çok şiddetli 
bir cevabı neşreiyordu. Bu it-

hamlar arasına bir de nankörlük 
hikayesi vardı. 

Sabık şehremini, Ahmet 
beye: 

" ..• Nankörlük bahsine gelince 
- diyordu. - Çok tuhaftir, aceba 

ayda 400 - 500 lira maaıla ve 
senelerce garaj müdürü olarak 
istihdam ettiği zab benim bira-

derim mi farzediyor.? Veyahut 
bini namünimetiyle başaka bir 
surette perverde eylemiş te o 
yüzden mi nankör vaziyetine dllı· 

Ali Naci Bey cevap veriyor 1 
( Acaba operatör Emin Beyin bahaettlll bu 120,000 lira nasıl 

kazanllmıt ve Emin b&y bu serveti kazand1rmıya neden 
IUzum g8rmUştUr .. Efendim ? ) · 

anı oluyoruz?,, 

Ve sonra cepheden hücuma 
geçiyordu: 

"Asıl nankörlnğn yfpan ken
disi değil midir? Soğuk hava 
mahzenleri M. F eltmana ihale 
edildikten sonra Ali Naci beyin 

tavassutu ile kendilerine de bir 
pay ayırtan ve bir senede 120000 
lira kazanan adam kendisi de-

ğil midir?,, Koskoca bir ıehrin 
besleme ihtiyacını şiddetle ala-

kadar eden bu mesele ile acaba 
Ali Naci beyin nasıl bir müna
sebeti olabilirdi? 

Bu noktayı tenvir için, şimdi 
Sofyada Anadolu ajansını temsil 

eden Naci beyi geç vakit te
lefonla aradık. Sofya santralının 

871 numarala telefonunu kulla
nan Naci beyle aramızda şu 

muhavere cereyan elti: 

Et ihtikin meselesinden çıkan 

münakaıada sizin de isminiz ge• 
çiyor. Ne dersiniz? 

Ali Nacinin Sofyadan gelen 
şak· r ak bir ka b ka ha 1101 

işittik: 

- Ben artık memur oldum 
dedi, beyanatta bulunamam l 

- Fakat hadise, günün mühim 
bir meselesini teşkil ediyor. Si
zin F eltman namında birine iha
le edilen soğuk hava mahzenleri 
meselesinde bir mutavassıthk 

yaparak kasaplar şirketi refşine 
120,000lira kazandırdığınız söyle
niyor. 

Ali Naci Bey bir kaç kahkaha 
<laha ath, nihayet şu cevabı 
verdi: 

- B.. şUphli vaziyette kalama• 
yız. ismimin bu meseleye kanş
mıı olmasma merak etmeyiniz.. 
Çok şükür bulanık ve fena itlere 
ismimiz biç bir zaman karıt-

[Lütfen sayıfayı çeviriniz] 

- Galatasaray kulübü de lik maçla
nndan çekildi! 

Galataıarayın da lik maçlanndan çekildiği dün bilfül g&· 
rüldO. Diğer maçlann ve Sipahi ocağında yapılan binicilik mü· 
sabakalarıom tafsilltıoı Sinci sayfamızda bulacaksınız. Resimle
rimiz binicilik müsabakalannda kazananlardan Nedret Yıldız ba· 
nımla SOreyya beyi gösteriyor! 
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B. M. M. içtimalarına üçer aydan 
f(\Zla fasıla veremez 

Büyük Millet Meclisinin sene-/ 
lik içtima müdedtlerini ikişer, ya
hut üçer ay kadar devam edecek 
tatil f uılalan ile iki kısma ayıra
cağı hakkındaki haberler nihayet 
teey_yüt etmittir. Maamafih bu yol 
dakı karar, bazılarının zannettiği 
gibi bir kanun teklinde tesbit ve 
ilin edUmiyecektir. 

Çünkü T eıkilatı Esasiye Kanu
numuz mucibince Büyük Millet 
M. ıenede dört, beı ay içtimadan. 
sonra müzakerelerini tatil eden 
meclislere benzemez. Türkiye Bü
yük Millet Medisi daimidir müs
takardır. Ancak itlerin az~ldığı, 
yahut meb'usların intihap oairele
rinde tetkik seyahatleri yapmala
rına lüzum görüldüğü meYsimler
de müzakerelerini muayyen bir 
müddetle tehir edebilir. Netcki.m 
şimdiye kadar mutat olduğu veç
hile ictimalarına senede dört, bet 
ay fat,"a vermesi de tatil mahiye
tinde olmayıp sadece müzakerele
rin tehiri teklinde vukua gelmiş
tir. Binaenaleyh Millet Meclisi iç
tima zamanlarında altı ayı teca
vuz etmemek ıartile miizakerele
rine fasıla vermek hak ve ıalfıhi
yetini kanunen haizdir. 

Bununla beraber timdiye ka
dar Büyük Millet Meclisi teşrini
aani İptidasında davetsiz olarak 
toplanıyordu. Bütün kıf, bütün ilk 
bahar mevsimlerinde fasılasız su
rette içtimalar aktediyordu. Niha
yet haziran iptidasında haşhyan 
mali seneye ait bütçe kClnunu ıf e 
beraber mevcut müstacel 15.yiha
larını kabul ve tasdik ettikten 
a\>nra teşrinisanide toplanmak 
üzere müzakere.tını tehir ediyor
du. Meb'uslar da yaz mevs"nıinde 
lcıımen istirahat, kısmen tetJcik se
yahati yapıyorlar, teşrinisani ipti
dasında yine toplanıyorlardı. 

Fakat bu suretle tees:;iis etmiş 
olan teamülün mühim bir mah,ı;u
ru 1•rdJ,_~u da meclis içtimala,.1· 
nın döt bes ay süren bir faaılayn 
uğrama'iı tief cesi olarak hHrnme'-t 
tin bütiln bu müddet zarfında 
meclissiz çahşmıya mecbur olma-

. ııydı. Hükumetin meclissiz çalış-ı 
mıya mecbur olmasının ehemmiye 
ti bilhassa $u noktadandır: T u ki .. 
ye Büyük Millet meclisi alel~ de 
hükUmet kuvvetlerini mür<?kabe i
le mUkellef bir teskil"ttan ibaret 
değildir. Bizzat te~rii ve icı·ai kuv;. 
vetleri nefsinde cemetmel-tedir. -Bir vapur ikinci defa yandı 

Belfast, 20 ( A.A ) - Geçen 
Haziran ayında, içinde çıkan bir 
yangın hasebile havuza çekilerek 

tamir edilmekte olan Bormude 
vapuru yeni bir yangın netice
sinde harap olmuştur. 

Y •nıın gemiyi hakiki bir ateş 
kütlesi haline getirmiş ve gemi 

sabaha karıı derece derece eyil
meye baılamışhr. Hasarat bir 

milyon İngiliz lirasından fazla 
tahmin edilmektedir. 

mamııtır ve hiçbir suretle ka
nfhrılamaz da,. 

icap ettiği zamanvebana resmi 
bir ıual terettUp ederae ve ce· 
vap vermek lüzumunu tabıan 

duyarsan o zaman ıayl:yecetimi 
l&ylerim •• ,, 

Aceba Ali Naci beye reımi 
bir nal aoruluraa ve kendisi de 
cevap vermek lllzumunu hiuetae 
bu netice bir aenede yal11ız bir 
itten 120.000 lira kir edeni mi, 
yoksa 0 atın yapbtı iti buıtın bir 
ltıttıf ıuretinde telikkt ve tefsir 
eden sabık ıebremlni mi d6t6n· 
dllrecek? 

Et meselesinin nasıl bir meıe
le oldupau ve halli için neler 
yapılması iham geldiğini de ay
rıca tetkik edecejiz? Bakalım 

bu miinakap D•sal bir ıuret 
g6aterir. 

Onun i~in hükUınet meıruti mem
leketlerde olduğu gibi muvakkat 
kanunlar tanzim ve ne§redemez. 
Bu vaziyetin tabii neticesi olarak 
Büyük Millet Meclisinin iç.timala
rı tehir edildiği müddetçe hiiku
met vazifesini ifa etmek huıuıur.
da mütkülata uğrıyordu. Nasıl ki 
geçen ıene bir döviz meselesinden 
dolayı hükUmet Millet Meclisini 
eylül iptidasında fevkalad<! olarak 
içtimaa davet etmek iztirarmda 
kalmı§tı. 

lıte bu mühim sebepten dolayı 
Cümhuriyet halk fırkası grupu aon 
içtimaında mühim bir karar ver
di: Bu karara göre Büyük millet 
meclisi içtimalarına üç aydan faz
la fasıla vermiyecektir. Su halde 
Millet meclisi haziran iptidasrnda 
yaz tatili yaptığı halde mutlaka 
eylül İptidasında toplanacaktır. 
~ezalik T e§kilatı Eaasiy~ kanunu 
ıcabınca meclis, i~inci teşri
nin başında yine ictima etmek 
mecburiyetinde olduğu için eylül 
İptidasında toplanacak olan mec
lis tabii olarak birinci kanun ayı
na kadar devamlı suretle calısa
cak, yaz ve son bahar ayl~m.da 
toplanan i§leri çıkarauk denıek -
tir. 

Bu suretle calışaca!< meclisin 
birinci kanun, ikinci kinun ayla
rında işleri hafiflemiş olur. Diğer 
taraftan yeni bir kanunla bütçe
nin meclise tevdii tarihi ~ubnt, 
yahut mart ayına naklediieceği ve 

binaenaleyh birinci ve ikinci ka
mın aylarında bütçe layihası he-
nüz tanz'm edilmemiş bulunacazı 
icin meclis kıt ortasında i~lerini 
aynca azaltmış olacaktır. Binaena 
leyh meclis yine birinci ve ikinci 
kA nun aylarında içtimalarmı tehir 
ve müzakerelerini tatil edebilecek
tir. Subat ayında yeniden toplana
rak hükum t tarafından tevdi o
lunacak hütçe~taltike 1':ttiylfy'aMo: 
lecektir 

Hul'" sa bundan sonra Büyük 
Mili t meclisinin seneJil':. içtimala
rı bir defa sonbaharla kış iptida
sında, sonra kıs nihayeti} le ilkba-, 
harda ol':llalc üzere iki kııma ay-
rılacaktır. Ancak bir sene içinde
ki bu iki mesai devresi cır ~smda 
hiçbir vakit üçer ayda·n fa~la fa
sıla olamıyacaktır. 

.){dH•et ....f~UH 

Edisona dair .. 
Çocuftu a§lotmak Uizım gelmiş .. 

Edisonun gramofonu icadı, ilk 
çocuğu olduğu zamana tesadüf 
eder. Edison, balmumu plikın 
Uzerine, çocuğunun feryatlannı 
zaptctmek istiyordu. Makinesini 
hazırlıyor, alıp çocuğunun oda
sma çıkıyor, onun ağlamasını 
bekliyordu. Fakat küçük baba· 
ıını görtınce sevindiği için, Edi· 
son her zaman boşuna beklemiş 
oluyordu. Nihayet, birgün çocu-
ğunu laburatuara indirmek aklı
na geldi. Filhakika çocuk labu
ratuarda kocaman ve acayip 
makineleri giSrünce korktu, bas· 
tı feryadı. Edison da bu suretle 
ilk plAkı yadmıı oldu. 

Havyarcılık 
Ediıo'nun ilk memuriyeti Hu

ron limanında gece telgrafcılı
ğıydı. Fakat gGndüzleri de 
çahıan çocuk • Q saman on 
bet yaşında idi • İf batına 
gelince, dayanamıyor, oyuyordu. 
Bereket versin, nobette /.al
nızdı, uyud~nu kimse ark 
etmiyordu. Fakat mDdGr, çok 
vazifeıinas olduğu için ve ço
cuktan şüphe ettiğinden, her 
yanlJI saatte bir, müdürDne tel
grafla bir iıaret vermesini iıte
miı bu suretle onun iş başında 
olup olmadığını kontrol edece
ğini zannetmitti. Ediıon, her ya
rım aaatte bu işareti veren bir 
kine yapb ve uyumakta devam 
•tti. 

D ahlli 1 Ve 
1-1arici Son Telgrallar 

Başka memleket
ierde tahdit 

meselesi 
lngllterede tahctit hakkındaki 

kanunun bir gUnde bUtUn 
lntlfar merasimi ikmal edlldl 

Londra, 20 (A.A) - Gayrı tabii 
surete artan ithalatı tahdit hakkında. 
ki kanun layihası Avam Ye Lortlar 
kamaraları tarafından kabul edilmiş, 
kralm da tasdikine iktiran etmiştir. 
Bundan dolayı bu layiha artık kanun 
halini almıştır. 

Lortlar kamarasında 
Londra, 20 (A.A)- IArtlar kama· 

rnsı gayrı tabii surette artan itha lı\. 
tın. tahdidi hakkındaki la~ ihanın bil· 
tün kanuni safhalardan geçerek bu-

gün kat'iyet kespedebilmesi için da
hili nizamnamesinin ve mü1.akere U· 

sulünün muvakkaten tltbik edilme
mesini tasvip etmiştir. 
Harbiye nazırı Lort Hail:,ham kama

raya verdiği bir takrirde M. Runci
man tarafından e\•vekc zikredilen 
mamul eşya ithalatının rnsati haddi· 
nin eylülde iki, teşrinieYvelde beş ve 
teşrinisaninin Hk on günü ıarfında 
onbeş milyon raddesinde artmış ol· 
duğunu beyan etmiştir. 

Fransız meb'uaan mecllslnde 
Paris, 20 (A.A) - Mcb'·.ısan m~cli

si }'ransaya ithal edilecek ayakkabı· 
Jardan alınan gümrük re..,minip art· 
tınlması ve yüzde yirmi beş nisbetini 
geçmemek üzere nisbi Ye aynı süriim 

ihdası hakkındaki kanun hi.yihasını 
16 muhalif reye karşı 546 reyle kabul 
etmiştir. 

Muhaiazaklrlerın hiddeti 

Londra, 20 (A.A.) - Gayir 
tabii surette artan ithalitın tah
didi hakkındaki kanunun, ziraat 
mahsullerine tatbik edilmesine 
canı aıkılan nDfuz sahibi muha 
fa'zaktrlardan mthekkep bir mu· 
rablıas heyet 24 Teşrinisanide 
M. Mac Donalt tarafından ka
bul ed"lecektir. 

Grandi için 
Amerlkad• bir suikast haz1r· 

lanmıştı fakaL 
Vaıington, 20 (A.A.) - M . 

Grandi, 1aat 1.58 de müfarakat 
etmitdir. 

Nevyork, 20 (A.A.) - ltalyan 
hariciye nazın M. Grandi Nev
yorka bu 1abah avdet ettiği za
man hemen hemen blltlln ıehir 
halkının iftirakile hararetli bir 
ıurette karıılanmıtbr. M. Gran
dinin geçeceği yolun iki tara
fında 1200 poliı ııralanmıt bu
lunuyordu. Otomobilin 6nllnde 
200 polis yilrDmekte idi. Sokak
lar ahali ile hınca hınç dolmuş
tu. Belediye dairesi ciYarına bir 
çok asker ve bahriye silih en
dazları ikame ~dilmiştir. 

Filadelfiya, 20 ( A. A. ) - Bu 
gün ö~leden sonra Kow - Y ork' 
dan avdetle buraya gelecek olan 
M. Grandi'yi kabul otmeğe ha
zırlanan iialyan baıkonıolosu 
marki F errate'in ikametgahı ci
varında patlayan bir bomba 
mühim baaarat yapmııtır. Polis 
bd bombanın infıJakını faıiıt 
aleyhlarlarınm teıebbüslerine at· 
fetmektedir. 

Ne konu,muşlar ? 
Vasbington, 20 ıA.A.) - Ha

riciye nazırı M. Stimson neşret
tiği bir tebliğte kendiıile M. 
Grandi arasmda cereyan eden 
samimi milkAlemelerin beysıelmi
lel malt vaziyette istikrarın iade
si, hnktımetlerin birbirlerine olan 
borçları, tahdidi teslihat ve bey
nelmilel kambiyo muamelelerin
den mlltevellit meseleler hakkın
da cereyan ettiğini bildirmiıtir. 

Türk ışığı karşısında 
Fransız yalanı ! 

Ali Naci beyin makalesi Bulgaristands 
iyi bir tesir yaptı 

Sofya 20 [ husust muhabirimiz telefonla bildir•)Or. ] 
Bir müddettenberi Pöti Pariziyen gazetesinde " Albert ~ 

dre ., namında bir muhabir Makedonyaya dair bir makale si1' 
lesi neşretmekteydi. Bulgar efkarı umumiyesi bilhaua darülfiiOU' 
gençliği bu neşriyatı milli bir hakaret addetmekte ve çok 1-~ 
h bir infial duymaktaydı. Anadolu Ajansının balkanlar mubıbl" 
ri Ali Naci bey bu münasebetle " Utro ,, gazetesinde bir _. 
kale neşretmiştir. 

Sofyada çc.!: samimi ve heyecanlı bir tesir bırakan bu ıııakt"' 
lesinde Ali Naci Bey Hulgaristanda edindiği intibalardan babfr 
derek diyor k: 

:•Fransız muhabir hakikatleri tahrıf etmektedir. Bu nevi 1110-
haberleri. biz çok gördük. Onlar mütareke senelerinde istanbula: 
da gelirlerdi. Pernpalasın bir odasına yerleşirler, her badiSCY' 
anlaşılmaz adeseler arkasından seyrederek veya uydurarak nele' 
neler yazmazlardı! 

Ali Naci bey bu esası b;r kıyas noktası olarak kaydettikt .. 
sonra, "Aynı sistemin şimdi de Bu garistanda da tatbik edildiğİ01 

ve bu adamların oynadıkları meş'um rollere işaret etmektedir• 
"Alber londre,, in neşriyah ne kadar fena tesirler yaproıl" 

bu makalede o derece müspet ve jyi bir alaka uyandırmış, det' 
hal "Ubulgari,, ve "Makedonya,, gazeteleri tarafından iktib .. 
olunmuıtur. LibuJgari yazıyı şu serlevha altında neşretmiştir: 

"Türk ışığı karşısın<la Frj'\ sızm valam!,, 

Muşanof 
Ôntımilzdeki ayın 2 isinde 

Ankarada bulunacak 
Sofya, 20 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Baş•eJıd 

M. Muşanof aym otuzuncu i:ünü buradan hareket edecektir. sol' 
gar başvekiline gazeteciler ve bazı meb'qslarla hususi kalem tJJ" 
dirtİ'-...-efaa..~~celcpl\i ~-Bulga.r doatluğu cemiyeti reisi JJ."F;At 
fesör .Pe~o ~~oypnof., eski harbıye nazırlarından mütekait ceOV .. 
ral M. Sava Savof başvekile refakat edecek meb'uslar mey•~ 
dadır. M. Muşanof Kinunuevvelin ikisinde Ankarada bnlunac:J 
ve altı gün kaldıktan sonra dönecektir. 

Bulgar baıvekilinin bu seyahaitne büyilk bir ehemmiyet •'*' 
etmektedir. 

Bulgaristanda umumi af kanunıl 
Bu kanundan hariçte bulunan bazı sly•,t 

mücrimler istisna ediliyorlar 
Ahnan malumata göre k~~ 

bila kaydüşart affı umumi ıl fi, 

m, faşist teıkilitımn ilgaııJll ~ 
Bulgaristana mOntazam or~do 
lundurmak hakkının verillll 

Sofya, 20 (Hususi muhabiri
miz telefonla bildiriyor) - Na
zırlar mecliai bugüo- toplanarak 
affıumumi kanunu llyihasını tet
kik etmit ve meclise ıevkine 
karar vermiıtir. Bulgaristan hu
dutları haricinde bulunan ve 
Bulgaristana dönemiyen siyasi 
mllcrimler ba kanundan istifade 
ederek Bulgaristana d6nebile
ceklerdir. Yalnız hariçte bu'u
nan ılyaıst kabahatlılerden çiftçi 
fırkasının ileri gelenlerinden ve 
eslci nazırlardan Hristo Stoya
nof Obof, Atana sof ile eski 
Belgrat Bulgar sefiri Kosta T o
dorof ve komünist fırkası rüe
sasından olup halen Rusyada 
bulunan Kolarof, Görgi Dimitrof 
affıumumiden istisna edilmişler
dir. Yalnız bunlar Bulgaristan& 
dünemiyecelderdir. Bunlardan 
gayri hariçte olanlar, kanunun 
mecliste kabulünn müt~kıp 
memleketlerine dönebilecekler
dir. 

Sofya. (.0 ( Hususi muhabiri
miz telefonla bildiriyor) - Çift
çi fırkasının senelik kongresi ya
rın (bugün) toplanacaktır. Hu
susi trenlerle Sofyaya gelen mu
rahhasların adedi on beş bini 
geçmittir. Kongreyi selamlamak 
üzere Romanya ve Çekoslovak
ya çiftçi fırkalarının murahhas
ları da Sofyaya gelmişlerdir. Ro
manya murahhası nazır M. Ra
dikanodur. 

ve çiftçi hüktlmetinin d 
mesi sırasında öldiirDlenlerİll _ _., 
lelerine hükumet tarafında11 ~ 
minat verilmeıini istiyecek,!!!; 

üç hyadut 
lzmlr ile Odemı, araatıl' 

yakyı ele verdiler 1 
izmir 20 (A.A.) - izaalr-'! 

Odemiı arasında bir otolD .
kurşun atmak suretile t-

1
..., 

eden üç mUıellih haydut rİI 
darnfalarımızın tiddetli ta~, 
neticesinde derdest edilmifl 

Edisonun hatıras' 
yadetmek için .. "" 

Milano, 20 (A.A) - Verdi •:ptl 
vah·arınrn büyük salonunda ~ 
nun hatırasını yadetmek Ut.e~ 
merasim yapılmıştır. Bu ıne ~ 
Dük de Bergame da hazır bulıJ 

tur~ühendis mektebi rnualli'.l~ 
den M. Lori büyük ölüıtün h•" 

dan Ye mesaisinden b~'ı ~ 
Bundan sonra bazı miintebiP 

çalınmıştır. 

ıııııı11111 ıuııııııııııı1111 ıııııııııııu111111 nıııııııııuııııııt
çın meselesine dair .. 

haberlerimiz 9 ncu .. ,,. 
dad1r. 

111uıuıııııı1111111ıııııııuıııııııııııııııııııııııınııınıum 



Buhran • • 
vergısı 

memurlar Ve 
~ fıttın n~a buhranı her gün yeni bir 

l'\ılııya ıle bir köşeden bir köşeye ~av
laJ>la or, Bütün dünya milletJui h~ 
}orıa tını~. ~.arar]a kapandığını görü
latın r, Butun dünya milletlerinin u
doıuya olarak Ne,·yorkun kasaları 
bi..:k. or. Dünya senreti bir kasada 
'' ıyo la11?l\ r. Servetin tek kasada top -

Gir h~':ak'a~ı artık bir hayal değiJ, 
h~tti~a~tır. Bugün gördüğümüz, 
lııtilte gınıız buhranın manası budur. 
laky re, Almanya, İtalya, ~koslo
~l'l:l ~oınanya.. tıah millt servetin 
~İrıi lllılel kanalla ticaret mu\aze. 
Aıııa bozarak bac;;ka kasalara akma -
ltad ~ani olmak için bir çok çareler 
~ti 1 

ar, Kimi tasarruf, kinıi vergi
fa~ ~tttırnıak; kimi iş esasıııı muha· 
tahd~: geyret etmek, kimi ı·halatı 
lar. 1 etnıek gibi usu1lere ha;;. vurdn-

llu.t\ 
tı }'u rana karşı alınan çareler aşa-
~tiıı karı ınuhtelif memleketlerde bir

e benziyen şeylerdir. 
1'" . 

~b· llrkıye de buhrana karşı aldığı 
~t ~l'lerıe aynı cepheye girmiştir. 
~ta arar tan ithalatı tahdit ediyor, 
~t taftan da buhrana kar~ı gelmek 
•erg~ Yeni bir ,·ergi ihdas ediyor. Bu 
llıit ~ ~üstahdemlerle memurlara teş. 

dılecektir. 

-~ ;?ırıurJara teşmil edilen bu vcrgi
~i ılhakika Avnıpada bir haylı ör
>a Vardrr. Mesela İngiltere. ltal
tır'. :ornanya bu meyanda sayılabi · 
llın akat Türkiyede memurlardan 
bit ~Cak vergi bu işe karşı gt'lel..ınecek 
~4ıık:lde midir? İngiltere i~in evet, 
~t lngilterede umumi nlifusa na
~ al'I Yiizde altr, Almanyada yüzde 
l~ ltalyada yüzde 1.5, Jc'ı·ansada 
~Ilı ~koslovakyada yüzde 1.9 kişi 
~~f~rdur. Fakat Türkiyede umunti 
d~lıı. Un ancak yüzde 0.6 sı memur • 

~~il halde Türkiye nüfusunun için
Qı~ca.k binde al kisi memurdur. 
lıt,11 llaleyh buhrana karşı binde al
~ alınacak vergi nasıl bir yekun 
tıı ... edecektir? Memurlara barem 

~~11>1 
tıldı . nee senede 50 milyon lira ve • 
~I t~l'le göı·e bütçeden ediJecek aza
~ 0)'rruf (5 milyon) liradau !az-

llııyacaktır. 
~ l'urk· 

'"d ı~e me~urla~nın buhran kar-
~~~ a hısselerıne du.şen <rtt7.i(eler • 
tt~~~ineceklerinj şüphesiz aldımıza 
)atı 'Yoruz. Onlar şüphesiz ki ku· 
~r~t~illiye günlerini, büyi.il< istiklal 
't~~l~n~ kazanmak için geçirdiğimiz 
~Oli rı hatırlarlar ,.e iktısadın kuvaı 
«ta:esinde kendilerine dü~en hisseyi 
~~tı~' Şekilde, aynı heceyan ,.e aynı 

li' la karşılarlar. 
~llı~at memlekette bir sımf kiiçük 
~>ıı.tır tabakası vardır ki hunların 
~ d ~eY.Yar esnaftan, kü<;ük esnaI
~~~.a ıyi şartlar dahilinde geçme-
~ •r. Hayat şartlarının ıstırap. 

~~ b~esine mukabil.~~. Yat:ınd:şlar
~ ~l~ltı . ço~. pek bu}:uk vazıf eler 
d 11ı~,e~teyı1_ Devletın hayat·n:ı ait 
tı a. d~ı !Şli:>rde on Iarm ha Ik k:ırşısın
~ td~ et mümessili olduğunu da ha-
~llaJ Sıkarınamak vazifemizdir. Bi· 

~it ba '3'h bu son buhran vergisi mev
~~ t hsolurken esasen hayatlarını 
t't ~ltıtır~:ziın edememiş olan küçük 
~ ~ ~a tın biraz daha hayat şartla-
nt~~ ~~tıneleri bütçeye getireceği 

1~· tdan daha fazl:ı zarar verir, -"d •ncj b" i~ a de .
1 

ır .. nokta. buhran karşı . 
~ttı8adt ~ et Şuphesiz ki 'l'ürki;enin 
dil-en t llvayı milliye zaf "rini temin 
t ~ll. bili :~e ~.din_miştir. nu gay~ler
.. , le 1'urkıye halk devletinin 
~~· ıtıey· h' 
lıf 1§ ltitı ~ . ımaye etmesidir. Bu 
d~~ ~İitllre~· ıçınde küçük memur da 
~ l~ tltek ır.. Halkla temas eden 
~,: "1Uref;nızınastnın temiı \'e nispe-

dır, eh eHerde bulunması Ja • 

~I SADRI ETEM 
'· •ctı Yttij Yeye bir mUracaat 

)~d tn tn ı· 
t llt bir • urnata göre serma-
J)~~•t td grup Belediyeye mü
'ttı~bt y erek şehrin müstakbel 
ıı.' 1Yarı ı· apddıktan sonar 100 
.... )' ıraiak b ' t,ı· Üyük inşaat yap-

ıp oldugyun b'ld" · ti u ı ırmış r. 

Maarifte: 

Liselere kimya alAtı 
alınıyor 

lstanbul Jiselerinden bir çok
larında fizik-kimva alat ve ec
zaları eksik bulunmaktadır. Bu 
eksiklik nazarı itibara alınarak 
mektepler için mühim miktarda 
alit ve edevat alınmasma karar 
verilmiştir. Bu suretle talebeler 
okudukları derslerin tatbikatını 
da liyıkile göreceklerdir. 

Mektepli ~lkoleıtası 
Oğrendifimize göre Istanbul 

muallimler koopt'ratifine bir Ttirk 
çikolata fabrikasmın mümessil
leri müracaat etmiş ve bir mu
kavele imzalanmışbr. Bu muka
veleye göre fabrika (Mektepli 
çikolatası ) firmaıile mütehassıs 
bir heyetin daimi muraka-
besi altmda çukolata imal ede
cektir. Bu suretle mahiyeti meç
hul çukolatalann talebe tarafın
dan istihlikinin önüne geçilebi
lecektir. Diğer taraftan bu çu· 
kolatalann içerisine konulacak 
etiketlerde terbiye ve hayat bil
gisi ile alakadar olacak, hediye 
tevziinde katiyen ihtikara mey
dan verilmiyecektir. 

Bundan başka bu fabrika, 
mektep kooperatiflerine bıraktığı 
kardan başka muallimler birli
ğine de tedaviye muhtaç mual
limlere yrapılacak muavenetlere 
tahsis edilmek üzere ayn bir 
meblağ bırakmaktadır. Çikola
taların imaline başlanmıştır. 

Bir Iraklı talebe 
DarUlbedayle giriyor 

Irak bükQmetinin Ankara se· 
firi Hariciye vekiletimize müra
caat edere&[ lral[lı bir gencin 
Darülbedayide açılmış olan ti
yatro mektebine talebe olarak 
kabulü için tavassut olunmasanı 

rica etmiştir. Hariciye vekileti 
keyfiyeti Istanbul belediyesine 
bildirmiş, belediye reisliği de bu 
müracaatı Darülbedayi müdürlü· 
ğüne havele etmiştir. Darülbe
dayi idaresi, belediyeye verdiği 
cevapta tiyatro mektebimize ta
lebe olmak için Türk tabiiyetinde 
bulunmak şart ise de TUrk sah
ne ve san'atından istifade etmek 
iıtiyen bu ecnebi hakkmda ha
riciye vekaleti iltimas ettiği için 
kendisinin mektebe kabul oluna
bileceği bildirilmektedir. 

Ancak bu gencin tedrisatı ta· 
kibe muktedir olabilecek derece-
de Türk diline vukufu şart ko
~ulmaktadır. Iraklı genç tiyatro 
heveskirı evvelce Mısırda bir 
konservatuvarın tiyatro kısmanda 
talebe olarak bulunmuş, fakat 
bu müessesenin lağvolunması üze
rine tahsiline Türk tiyatro mek· 
tebinde devam etmek arzusunu 
izhar etmiştir. 

Senayı eşyası halkın beye· 
neblleceğl şekilde yapdmah 

ikbsat Vc!kileti bilumum sena· 
yi müdürlüklerine ve senayi bir
liklerine birer tamim yollamış 

ve bunda senayiciJerin maUanm 
balkın beyenebi!eceği bir tarz· 
da yapmalarım, ihtikara sapmak
tan çekinmelerini bildirmiştir. 

Ayakkabıcılar kooperatifi 
Geçen senedenberi hiç bir fa

aliyet eseri göstermiyen ve es
naf bankasına borçlu bu!unan 
ayakkabıcılar kooperatifi vazi
yetini düzeltmit ve yakında ye· 
niden faaliyete geçmiye haıır

Jaomışhr. Kooperatifin yeni idare 
heyeti bir kaç güne kadar bir 
beyanname neıredecek. aza kar 
dine baılayacakbr. -

Poliste: 

Ki bar tavırlı, tatlı 
dilli hırsız 

Dostluğunu Kazandı§ı aile• 
lerin mUcevherlerinl nasll 

çahyormuş? 

Brilksel otellerinden birinde 
Serge Deleng namında meşhur 

bir mücevherat hırslZl yakalan
mışbr. iyi bir aileye mensup 
olan bu adam, kibar tavurlan, 
tatlı dili ve şık luyafetHe gö
züne kestirdiği zengin adamların 
itimadını kazanmıya muvaffak 
olur ve bunlar tarafından davet 
olunurdu. 

işte bu ziyaretler esnasında 
sirkatlerini ika ederdi. Bu hır
sızhklarm en meşhurları Dieppe 
civarında mükellef bir köşkte ve 
Guischite namında bir milyone
rin konağında yapllmıştır. Bura· 
dan çalınan mücevherat bir kaç 
milyon frank kıymetindedir. De
lengin failleri, henüz meydana 
çıkanlmıyan daha diğer bir çok 
bırsızhklarm da faili olduğunu 
zannettirecek kuvvetli emareler 
mevcuttur. 

Yangın 
Evvelki akşam saat 20,30 da 

Fatihte Sinanağa mahallesinde 
Fenerli sokağında 12 No. b Hacı 
Sabri Ef. nin evinden yangın 
çıkmışsa da tevsiine meydan ve• 
rilmeden söndüriilmüştür. Yapı· 
lan tahkikat neticesinde yangı
nın patlıyan gaz oc.ağmdan çık
bğı anlaşrlmışbr. 

Sokaktan geçerken 
Kasımpaşada oturan Camal 

efendi iminde birisi evvelki ak
şam Tepebaşandan geçerken Ha· 
lit, Kemal ve Mehmet isminde 
üç kişi üzerine hücum ederek 
sol bacağından yaralamış· 

lardır. mütearr1ılar yakaJanmııtır ... 
vak'a hakkında zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Kavganın sonu 
Kapalı çarşıda Selas ve isma· 

il isminde iki kişi kavğa et
mişler, İsmail pıçalda Seluı 
yaralamıştır. 

170 lirayı kim çarpmış ? 
Geçenlerde bir ihtiyar Bey

oğlu polis merkezine müracaat 
ederek görUrse tanıyabileceği 
birisi tarafından 170 lirasının 
yankesicilik suretile çalındığını 
haber vermişti. Bu müracaat üze• 
rine ihtiyarın tarif ettiği eşkili 
nazarı itibara alarak yankes1ciyi 
aramaya başhyan polis, bunun 
sabıkalılardan Kaınil olduğunu 
tesbit etmiş ve kendisini yaka· 
lamışbr. 

Bir kı:ı:ı iki defa yarahyan 
Bundan bir müddet evvel bir 

kızı iki deh yarahyarak kaçan 
Mehmet isminde birisi polis ta· 
rafından yakalanmıştır. Mehmet 
tahkikat evrakile birlikte adliye· 
ye tes!im edilmiştir, 

DUn geceki yangın 
Dün gece saat 10,30 da Ba

latta Ayatiryadi kilisui arkasm
da bir evden yangm çıkmışsa da 
mezkur ev yandıktan sonra yan
gın söndiirii! i~ctiir. 

Balkanıaraa tUtun vazıyeti 
Şehrimiz Tlcaret odasına son 

gelen maliiwata göre, Balkanla
rın bu seneki tütün mabsulü 
geçen seneye nazaran yüzde 
30 kadar noksandı~ Bu sene 
Eulgaristanda 32, Türkiyede 38, 
Yunanistanna 41 milyon kilo tü
tün istihsal edilm"şt ir. Di~er 
Balkan memleketlerinde ise mah
sul çok azdır. Bu sebeple tütün 
piyasasının yakınlarda yüksel-

' meai muhtemeldir. 

Kışın kapısında 

Anadolunun bir çok yerlerinde 
kar yalıyor 

iki gündeeberi havalann bir
den bire soğuması bir çok kim
seleri telaşa düşürdü. Gelen ha
berlerden anlaşıldığına göre Ana
dolunun bir çok yerlerinde de 
havalar so&"umuf, hatta kar yağ
mağa başlamıtbr. 

Bu hua1.1sta raaathaneden aldı
ğımız malümata göre hu·ada biç 
bir fevkalAdelik yoktur. Havanın 
birden soğuması, mevsim icabıdır. 
Dün yağan yağmur miktan 19 
milimetre, suhunet azami 9, as
gari 5 ti. Bufiin rüzgAr, poyraz
dan esecek, hava umumiyetle 
bulutlu olacaktır. 

Faydah yaOmurlar 
Balıkesir 20, (A. A) - Dün 

Balıkesir ve mülhakatında pek 
mebzul yağmur yağmışbr. Sa· 
bahleyin başlıyan yağmur kah 
hafif, kih ıiddctli bir surette 
akşama kadar devam etmiıtir. 
15 gün euvelki yağmurlardan 
ıonra çiftçi kıılık mahsulünü 
kısmen toprağa dökmilş bulu
nuyordu. Son yağmurlar çiftçi 
ve köylDnUn yib:ilnü giildürmüş· 
tür. 

Toprak bayramına 
hazırlık 

Zıraat od111 memleketin arı
cılığı ile ehemmiyetle meşgul ol
maktadır, Oda 14 Kinunuevvel 
toprak bayramının Halkalı zıraat 
mektebinde yapılmaıına karar 
vermiştir. O gün lstanbulda bu
'Iunan bütün zıraatçi ve orman
cılar Halkalı zıraat mektebinde 
toplanarak toprak bayramını 
tes'it edecekler, mektep bahçe· 
lerine, iyi bal veren çiçekli ağaç
lar dikecekler ve fenni arı ko
vanları koyacaklardır. 

Borsa komserl 
Borsa komıeri Adil Bey bu 

akşamki trenle Anlcaraya gide
cektir. 

Tayyareciler KulUbU 
Türk tayyareciler kulübü he

yet umumiyeıi bu gün saat beı· 
te T epebaşında Murat Bey 
apartmanındaki dairede topla
nacak, cemiyet işleri etrafında 

görüıeceklerdir. 

M. Arlttl birkaç gUn sonra 
Atlna'ya aldecek 

Ankarada g6rlllen 
hayrete şayan 

değişiklik 
ltimatnamesini vermek üzere 

Ankaraya giden Fenlandiyanın 
yeni Türkiye sefiri M. Aritti'nin 
ıehrimize döndüğünü yazmıştık. 

M. Aritti dün bir muharriri· 
mize şu beyanatta bulunmuştur: 

- Dünyanın en büyük devlet 
adaı:c.larmda biri olan Gazi haz· 
retleri hakkmdaki intibalan ifade 
etmek benim için çok miifkül 
olacaktır. 
Ankarayı bu, ilk ziyaretim de-

~ildir. 1926 da Fenlindiya ile 
Türkiye aras1Dda bir ticaret mu• 
kavelesi akdi için milzakeratta 
bulunmak üzere bir kere daha 
Ankaraya gitmiştim. Hatta habr
byorum ki, bu mukavele Loıan 
muahedesinden sonra Türkiyenin 
ecnebi bir devletle yapbğı ilk 
mukaveledir. 

Ankara, yeni ziyaretim ara• 
sandaki beş senelik fasılada ıa• 
yanı hayret derede değifmit. 
güzelleşmiştir. Şehrin eskiden 
çok iyi bildiğim bazı yerlerini 
bu seneki ziyaretimde tammakta 
çok müşkilit çektim. 

F enlandiyayı Türkiyede temsil 
eden ilk sefir benİI!!. Ve bu va
zifemden büyük bir iftihar du. 
yuyorum. 

Türkiyeye Romadan geldim. 
Romada ve Atinada da bükU· 
metimi temıile memurum. Üç 
memlekette sefir olduğıım için 
•enenin mühtelif zamanlarını An· 
kara, Atina ve Romada geçire• 
ceğim. Atina, Roma - Ankara 
yolu üzerinde bulunduğa ıçın 
arada Atinaya uğrayarak bir 
müddet kalacağım. 

Istanbulda bir iki gün daha kal
dıktan sonra itimatna.memi ver
mek üzere Atinaya gieeceğim. 
Oradan da kinunevvelin ilk 
günlerindeki milli bayramımızda 
bulunmak üzere Romaya gide
ceğim. 

Türkiye - F enlandiya siyasi 
münaaebatı, daima olduğu gibi, 
normaldır. iki memleket arasın· 
da 1926 da bir ticaret muka· 

J 
velesi aktedildiğini söylemiştim. 

Fakat memleketlerimiz arasındaki 
mesafe çok fazla olduğu için 
tüccari eşya nakliyatı çok müş
kül ve pahalıdır: Maamafih her 
iki memleketin bu muabededen 
elde ettikleri faydalar da inkar 
edilemez. 

Kıbrıs meselesi bitmeden 
lrlilnda mı. ayaklanıyor? 
Fransız men balarından gelen 

haberlere inanmak li:ı:ım gelirse 
Kıbrıs adasmdan ıonra, lrlanda
hlar da ingiltereden tamamen 
ayrılmak üıre bir ihtilal hazır
lamaktadırlar. 

İngilizlerin son Irlanda ihtila·· 
tini nasıl bastırdıkları hatırlarda
dır. Umumi harp içinde başla· 
mış olan bu ihtilal için, İngiliz
ler, lrlandahları Almanlarla müt
tefik gibi göstermişler ve bu 
suretle as~< eri tazy ıkıle onları 

sindirmişlerdi. Bununla beraber 
lrlandalılar hiç bir vak ıt istik ili 
fikr 'nden vaz geç niş değillerdir. 

1798 senes~nde Fransız parası 
1867 de Amerika, 1916 da Alman 
parasil~ ayaklandıkları söylenen 
ve İngiltere vatanına hiyanetle 
ittiham edileıı bu cesur milletin 
son günlerdeki faaliyetini de, 
İngilizler: , 
"- Rus parası ile hareket 

d. ' e ıyorsunuz.,, 

Diye bastırmak iıtemektedir-

ler. İngiliz polisi bu iddia ile 
son günlerde Irlandada on iki 
Milli cemiyeti kapatmış ve ev• 
rakını musadere etmiştir. ışın 
garibi bu cemiyetlerin içinde 
kadın cemiyetleri de olmasıdır. 
ingilizler bu cemiyete aza olan• 
ları 6 şar ay hapse ve 50 ingiliz 
lirası cezaya mahkum etmişlerdir. 

Buna rağmen, Amerikaya ar
hk hicret etmedikleri için irlan
dahlar giltikçe kuvvetlenınekte
dirler. [11 Bilhassa gençlik, hic· 
ret etmektense. memlekette aç 
ve sefil kalmayı ve irlandanın 
istiklalini kazanmak yolunda öl
meyi te. cih etmektedir. 

Son gelen havadisler, pek ya• 
kında, irlandanın da Kıbrıs gibi 
ayaklanacağım gösteriyor. 

[I ] !~skiden lngiliz taZ) ıkına dayana 
mazlar, vatanlannı terkedip Amerikayı 

hicret ederler, orada polislik yaparlardı. 

O dereceye kadar ki bugün Amerikaılı 

Jrfa:ıdalı denince hatıra gelen ili;; iş p~ 
!islik ve mahalle bekçilİgidır. 
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Denizlerden o o ı 
o o Denizlere ) 

Macar Atinada neler gördüm? 

~1 Nakıli ı En.ari Bülent 111ıııııı1111ııınıırıı1111ııııııu11ııııııııuuuııııuıı11ıınııı1111ııııı11ııı 11J 
Kırıstal surahi 

bin parça 
kırılmış, ayna 
olmuştu! 

Gecesi •• Yalnız bu işi bizde killl 
... Çok ama çok mu· yapacak... işte mesele.. 

vattak oldular ... 
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Aynanın içinde kırk beş ellil 
Y.&Jlarmda bir adam b~lirmitti. 

Yay canına!. Gözlerime inana· 
mıyacafnn ireliyordu.. Bu adam 
IMn miydim? 

~allivi bir burun; kül renkli, 
li:irli ve uzun ıaçlar; yırtık bir 
pantalon bu dama, büyük liman· 
lum branlık sokaklarında dola
p:n itsiz I<almıt ıerıeri bir gerni
d lüui veriyordu. 

Sırtmdaki kısa paltonun ya.
lası açıktı. Oıtten iki düğnıeı,i 
«İe liopo1t olduğu için, epey fazla
lapn, ma'Yİ 'beyaz çizgili bir ten 
lanilitmın ufki çizrileri göze çar-
pıyordu. 
. Uzun menzilli bir 35 Jik tara· 
liu~ liulaklarıma müthit bir 
DJi'lralla çarpma.mıt olıaydı. bu 
OsdrilCinı kim bilir daha ne kadar 
tlSıec:elC; ve hiç fÜpheaiz ben göz
lerimi kolay kolay aynadan ayıra· 
nyac&ktım. 

F aliat, enıe kökümden beni 
Jierteriz eden miralay, öyle gürül
thlil bir ikinci kahkaha daha fır· 
latmııtı ki, çareıiz aynanın kartı· 
tından çekildim. Maroken bir ka· 
:nepeye gömülerek: 

- Bana bir ıigara veriniz! -
Cliye ~Ağırdım - Su 'Yermut ıüra.· 
1.1.ini Cle yanıma ietiriniz ! Ve ni
liayet bana anlatınız, rica ederim. 
Bu kepaze kıyafetle ben ne yap· 
mıya memurum? 

Komodor, g~yet ıakin bir ta· 
Ylrla tabakumr bana uzattı, hat· 
ta ıiıarama kibrit de çaktı. Son· 
ra ıürahiyi elime tutufturarak ka· 
pafmı açtı: 

- Muhterem amiralım ! - de
Cli - Balmuz, ben, emirlerinizi 
ifa ederbn zerre kadar uabileşi
J.:or muyum? 

YGzüne baktım. 
- O halde .. - diye devam et

ti- Zatı uilineleri de ba! ami
nillığm emirlerini ifa ederken a· 
•bllepnek ve sinirlenmek hakkı· 
na malilr deiillerdir .. 

- Bq aıniralJık ! Baf a.miral· 
bk 1 Bat amirallık ! lllilJah nrtık 
&. 1:iat amirallıktan ! 

Mitlıit bir hiddetle ayaia 
ialknnt •e 'Yennut ıürahiıini kal· 
mrdllım gibi !fnlatıvermiştim. Kı· 
~ ıürahi krnlmıı, ayna bin 
parça olmU! ve vermutlar yere dö-
ldiylmü9tü. Fakat ben hain hid· 
~etimi alamamıttım. Miralayın 
suratına, kusar gibi haykrrd ın: 

kara kıyafete ıokan adam, ayakla 
rımdan kunduralarımı ve çorapla
rımı çıkarmayı unutmu~muı .. 
Lustirin iskarpinli, ipek çoraplı 
ıerseri olur muymuı? Ya eğer baş 
amiral, beni bu ktyaf etle görsey· 
mi§ .... 

Gördünüz mü komodorun ye • 
diği naneyi? 

Hiddetimden ne hale geldiğimi 
beynime sıçrar gibi olmuştur. 
Fakat miralay öyle ani bir isti
cal ile üzerime saldırmıştı ki, 
kımıldamıya bile vakit bulama
dım. Bir saniye sonra beni kun
dura ve çoraplarımdan da mab- · 

0

rum etmiş bulunuyordu. 

Hırsımdan ağlamağa başlamış· 
tım. itin tuhafı teesurii mona da 
ıirayet etmişti, onun gözleri de 

Y•tarmlfb. 
Masanın bir gözünü çekti; bir 

kelime söylemeden bana mühürlü 
bUyOcek bir başka tarf uzattı. 
Aldım: 

- Ne yapacağım bunu?Bu da 
mı iıkandinavya'da açdaca1'.? 

- Hayır dostum.. Bunu 
burada açabilininiz.. Bu şah· 
ııoııa ait harcirabın zarfcbr. 

Mühilrleri yırttim, Odanın ze· 
mini mupmm6 kaplı olduğu için 
tabanlarım lişllmiye başlamıştı 

Yazıhane 6n6nde serili kftçUcek 
bir halıya basmak birdenbire 
batınma gelmedi.. Sersemlemiş-

tim.. Maroken kanapenin üstüne 
fırlamışım .. "Deliriyor mu?,, gibi
lerden yüzfime baktı ama, me-

telik veımedim. Zarfa resmi bir 
ketumiyet veren kırmızı balmum· 
lu mühUrleri acele acele sökt6m. 

(Bitmedi) 

Büylik bir muganni 

Maratore 
Üç büyllk yıldı:r:: 

Simon Cerdan 
Jim Gerald 

ve 

Simone Simon 
büyük vazii sahr.e 

Prof, M. Uuglvarl 

Macar cemiyetine ait güzel 

•e temiz binanın hususl salonla· 

rında, profeMSr M. Unglvari, va· 

dettiği mlisamereyi evvelki gece 

cidden bUyük l>ir muvaffakıyetle 

vermiştir. 

Güzide ve musikiden anlıyan 

insanlann hararetli alkış ve tak· 

dirlerini kazananlar arasında Ce
lile Kenan hanımla Avni beyde 

bulunmamış olsaydı, istanbulda 

kazanılan böyle bir san'at mu

vaffakıyetini doğrusu ya... biraz 

çok kııkanmıt olacakbk. 
Kenan beyin M. Edvard Diht

mer'le birlikte [ekseküteJ ettik· 
leri ilk ( sonat ) tan sonra, Ma· 

dam Maylerin ( Puççini ) den 
okuduğu iki parça, Matmazel 
Çakeryanla Avni beyin düetto· 
lan, Dıhtnerin (solo) ları ve Ce· 
lile Kenan hanımın (Bahar) ı şu 
anda dahi evvelki geceki kadar 

ktndilerini tebrike ve bol bol 
alkışlamağa bizi icbar eden ciddi 
kabiliyetler ve muvaff a!oyetlerdir. 

Profesör M. Unglvar'ı bu ese
rinden dolayı Şopen'den Ekze
küte ettiği ikinci etütten aldığı· 
miı hararetle tebrik ederiz. 

Kardeş Macar kolonisini, ku· 
lüp idare heyetine de misafirle 
rini izaz neıal<etinde ço!< semih ' 
davrandığı için ayrıca tebrik 
eder ve bu nevi müsamerelerin 
tekerrürünü faydalı bulcluğur::ıu· 

ıu kayde lüzum görürilz .. 

- Beni a.mirallığa mı terfi et-
1 tiler,yokıa Bertin ıikrlerinden bi· 

TOURJANSKY 
(OSSO) nun 

muazzam eıerı 

MEÇHUL 
ŞARKICI 

Dünyada kaç 
kör var? 

rine palyaço mu oldum? Ya fU 
kepazeliğe nihayet verirsiniz, ya· 
J\ut .. 
l Kim bilir ağzımdan nasıl bir 
fttlldi1 fırhyacaktı ! Fakat tam bu 
111ada, beni gülerek 'Ye hala bo
zalmıyan ıabırlı bir aıuk:inetle 
dinliyen miralay, yatağında yılan 
balmut ıibi zıplıyarak, telaı ve 
ICorku ile bağırmııtı: 

- Bu ne? Bu ne? Aaılilcak 
herif!. Bu ne? 

"Asılacak herif,, mi? Bu da 
kim oluyordu? Acaba bana mı 
aöylüyordu bu lafları? Ne h,ıddi\ 
Ha miralayın gırtlağına 'ar1la· 
yım .. 

Bereket versin, hazret biraz a· 
cele davranıvermiıti.. Yoksa, e· 
limden bir kaza çıkacağı muhak-
.. )dı, 

Meler telaıı nedenmiı biliyor 
mmunuz 7 Temin, beni hu mas· 

fılminde deha ve !an'atlarını 

sarf ve fsbat etmişlerdir. 

Bu aksam • 

GALA· 
müsameresını hepiniz gidip 

görec-eksiniz. 

l\tEÇHUl .. ŞARKICI 
Yeni bir mevzu üzerine yapıl· 
mıı ço c müessir bır filimdir. 
Bunda sırasıle Rusya, Riga ve 

nihayetinde Paris gösterilecektir. 
.iliv~ten: ''MiCKEY MOUSE,, 
filmiııde bir çeyrek saatlik kah· 
kaha. Yerlerinizi tedarik ediniz. 

T elefo1ı: Beyoğlu 1656 

Hiç merak etmediniz mi? Dün· 
yada acaba kaç kör var? 

Tutulan bir istatistiğe göre 
bugün dünyada 2 milyon 290 
bin kör vardır. Yani mevcut 
insanlardan her binde 163 ü 
kör demektir. Mnamafi bu nis· 
bet muhtelif memleketlere göre 
değişir. Mesela Mısırın her l 00 
bin nüfusun 13 5 i, ingilterede 
73 ü, Eransada 71 i, Amerikada 
62 si, Almanyada 6 1 i, Ho!anda 
da 46 sı, Kanada da 40 ı, Belçi
ka da 44 dü, Çinde 500 ü, Hintte 
142 si 'Rusyada 200 ü, Polonya· 
da 1 OOü, Tiirkiyede ise 38 i gör
dür. 

Bu istatistiğe göre her 100 
bin nüfusa isabet kör miktarı 

memleketimizde 38 olduğuna gö
re rekor bizde demektir. 

Yunanlıların bir senedenberi yap~ 
ları tecrübelerden istifade etmeliYiı 
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Y l l d b ~ l k 1 b ld ~ · · ·· leriod' unan ı ar an a.gcı ı · sa ıa· ır zat o ugu ıçm soı.. oldt 
sında öğreneceğimiz çok şeyler yanlıtlık, ne de mUha)aaS': .. 'e 
var. Bu ihtiyacı takdir ~unek için na ihtimal v~rilemez. S0k, 
Yunanif>tana ynlnız bağcılıktan se· olduğu gibi <loğru olarak 1 
nede elli milyon lira girdiğini, bu- t:lrnf'k lazımgclir. Şıı halde 
na mukabil hizim Ayd111 mmıaka· lılımn taze üzüm i\ıre.cı ~k·~td 
sının çekirdelr..siz iizünı ihracatı· · ~1~ ı? ettiklcı·i ve mt.vaffa di · 
nın on milyonla yirmi rniiyon li· hm bir usulü öğrenip de k:,,.. 
ra arasında olducunu diişiinnıek t İyt\cımı4:a cfo e tatbik e 
kafidir. Yunaniıtana bu $erveti lazımdır. 
temin eden en ziyade Korent Ü· f dall 
zümleridir. Yunanlılar b•ı üzüm· -Hükumetimiz tara ılt 1 

lerden ınrap ve ıair meşrubat !J.I· mu~t~l~f ~~~7~:ru::ıe_t:~ 
karmak, yahut kurutaı·ak &atmak .-:.~ .... tirl\ret malı cötüren büy-
suretile istifade ettikleri gibi son 1 t 
bir seneden beri doğrudan doğru· lar birçok limanlara uğrar 'ı,i 
ya (taze üzüm) ihracatına ela bat· ı·adıkları yel'lerde baza.'ı. fff 
lamı~lardır. gü:l kalırlar. Tabii bu gırt ~ 

Bizim memleketimizin taze Ü· larla lzmirden. yahut ~;i 
dan Londra ll1bi büyiik '. zümleri, Yunan üzümlerine nispet · rı 
merkezlerine taze iiz0İf'I1 gl1 eıt 

kabul etmiyecek derec~de müte· satınak imkfim yoktı;ı· r..~ 
nevvi ve nefistir. Mesela lstanba- -1' 
lun çavut üzümüne dünyanın hiç ne bir tecrübe olarak lzrttır ~iY 

l:ırmdan tayyare iİt: Pariıe f''fl 
bir tarafında rakip bulmak lcabil gönderilmiş. Bu kavunlar ti 
değildir. Bununla berabt;r bizim Ü l tl' 
zümlerimiz yalnız kendi mcnıle- varır varma.ı satılınış. l al 

yare ile gönderilmi~ o tJ1~ 
ketimizde, o da ancak olduıju yer- rağmen masrafını ko~ 
terde iıtihl~k ediliyor. Üzümcü- Bununla berabeı· t~'~ pr 

lükten ve umumiyetle me~rvacılık· bugünkü vaziyetine go!".J 
tan ihracat yapamıyol"UZ. Mem\e- ticaret vaaıtaıı o!ama7!. voi"..ıf' 
ketimizin bu müste1na tabii kabi· d h t 1~ . .1 
Jiyetlerinden en küçük bir istifade hıyyare ıüratme ~ ace 1~ 

Dinacnaleyh en doğru yol . 
elde edemiyoruz. hlann yaptığı ıibi İJ~• t~ 

Onun için Atinada Yunanhla· Loıldra, Pariı ve Berh~ iJ. 
rın bu sene doğrudan doğruya Av· · ı "'A 
rupaya taze iizüm ihraç c~meye büyük istihlak merkezlertıı tt'~J 
batladıklarını ititincc .merak et· rudan doğruya raptedcct"~ b' 
tim. Bu ihracatı nerelere ve nasıl frigorifik tertibatını havı . ,J 
yaptıklarını öğrenmek istedim. trenler klralamaktrr · ~.J 

Yunanistandan doğrudan do~- Bu tarzda lıtanbuldan ~·1' 'I. 
ruya Avrupaya taze üziirn ihraç. en uzak bir Avrupa iıtibla f 
etmiye batladıklarını iıitince lne- kezi olan Londraya niha1~ 
rak ettim. Bu ihracatı nerelere ve günde taze üzüm göndf 11,-, 
nasıl yaptıklarını öğrenmek iıte· Hem doğrudan doğruya ~ 
dim. dan bu gibi trenler yolda f.' 

1 Yunaniıtandan doğrudan doğ· filin görmiyeceği iç.in k~~11:..il 
ruya Londraya kadar gidecek su· zilmeye ve bozulmıya 111~· 
rette bir tren işletiliyormuş. Tren· lan meyvalar tertemiz bit 
de frigorifik tertibatı varmı~. Ta· Londraya yetittirilebilir. 
z~ uzümler bu trene konuyor, fri· Yalnız bizde bu iti kiJ\'I ~-
c-orifik tertibatı tıayesinde Londra cak? Mesele buradadır. 'fıJ 
ya kadar bozulmadan gidiyor, bu tanda olduğu gibi bizde de eıılr.J 
suretle taze Yunan üzümleri Lon· ların, üzümcülerin, kavtı11 tttf'J 
dra lokantalarında y:miycımı11ş. bu iti kendi başlarına yaP ı;iı'; 
Fakat Yunaniıtandan Londraya mümkün değildir. Mutle.k• ~ J 
kadar hususi trenlerle üzüm nak· bankası gibi büyük bir 01' I 
letmek baılıba~ma mühim bir i~ milli müeHcıemizin buna tşi 
olduğu iç.in bu İ§İn tertibatını Yu· etmesi lazımgelir. .\ 
nan Ziraat banknıı deruhte ctmif. Maamafih her §eyden e~~ 
Doğrudan doğruya 0 meıgul olu· kere Yunanlıların bir ıene~beJ~ 
yormuş. Banka bıı.ğcıların kendi- ri bu yolda yaptıkları tecrı'. 
ne teslim edecekleri taze üz •• 11~le· ı 
ri alıp onların namma Londrayıı. den istifade etmelidir. Y• ~ 

vekaleti, yahut ziraat ı,.11 1. 

sevl:ediyor, sonra kendile:rıne he· ball rafından Yunan Ziraat " 
sap \'Crtyormu§. müracaat edilerek bu ta1:ed i•• 

Bana bu malumatı bir rrıusaha· ihracı itine naıı1 baılan :.o tt 
be esnasında Selanik belt!diye reİ· ııl safhalar geçirdiği, yapıır11~ si Vamvakas efendi "ereli. Kendi· · 1& rübelerden ne gibi netıce 
sin~ sordum: ~l.rJ 

hakkında taf ailatlr mal0Jt1d. ti"! 
-- Yunanistanclan Londraya ka lrdrr. Ondan ıonra ken ı J;f 

dar frigorifik tertihatım havi hu- ihtiyacımıza göre bizde ~le 0~~\I 
susi bir tren işletmek fazla mas· tatbik olabilecek bir şek• 
rz.fh olmaz mı? Satılacak üzi.tnıün 11,J 
karı hu kt\cla'° fazla ması·afı koru· melidir. P/ 
y n hi lir mi ? ,, .AlJllHll ;iJl;,t 

Vamvakaa Efendi bu sualime DarUlbedayi Telll 
şu cevabı verdi: Bugün matine ISUHIUl .~ 

-Taze üzümün okkas1 Yuna· saat 21,30 da ~ 

~!~1T:~k ::,::7ti~~:it~:ı~::; Mutu~~es n ı e u ~~ t TI 
da otuz drahmiye {yetanit beş ku· Facia 3 perde 
ru~) satılıyor. Arada yirmi drahmi 
(elli kuru~) fark var. Bu fark bü- Yazan: 

yüktür. Masrafı çıktıktan ba~ka S. Mauibam 
ehemmiyetli miktarda kir brrakı· T ercUme eden: 
yor. Hem taze üzii,n!cr Londraya A. Gazenfer 

il il 

llltltll VP..Tir varmaz derhal satılıyor. Bu 
itibarla Yunanistanm hu ya~ üzüm 
jhrkatından ileride cok istifade c• 
rlf'ceği anlatılıyor.,, w 

V arnvakz:.ı Efendi akh batın· 
da, Yunani11tanın iklısadf, siyasi 
ve idari ahvaline yalandan vakıf 

Halk gecesi 
Oyundan sonra husuıt tr•-' 

BULGAR OPE-
11 

I 
Fransız tlyatro•",fiıı 

Bugün ıkşım 5Ut 21 de ~OJ_,. 
riça, operet 4 perde müzik KA 
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41 Harbiye mektelSi 

Adet Lira 

1 iKRAMiYE 

alatasaray da lik maçlarınd~n çekildi 1~ ;a~~::;~i~~tanesi 
Sipahi ocağındaki mttsabakaların ikin- 42! Gedikli küçük zabit 

CiSi de gttzel Ve heyecanlı Oldu Yukarda miktarlan hizumdaki 
,azılı mahallere kapalr zarf euretile 

DDnka mDsabakalarda 5 metrelik mania athyan k.yft'!etll 
zabltlerimizden birisi 

• Dünün ıpor faaliyeti, Taksim 
•tadyumunda yapılan futbol maç· 
1•rı ve Sipahi ocağı tarafmdan 
lertip edilen binicilik müsabaka
ları ile geçmiştir. Havanın fev
kalade yağmurlu, çamurlu ve rüz
l'irh olmaaı Taksim stadını cı
'1lc ve kolaylıkla tahammül edil
llJeı bir hale sokmuf, Galasaray
~Cfiktaş maçı da şüpheli olduğu 
ıçin stadyuma pek az seyirci gel
llıi4tir. T abmin edildiği gibi Ga
lataıaray dün aahaya çıkmamış 
•e bu suretle Jikten çekildiğini 
bilfiil göstermiştir. 

Vefa - SUleymanlye 
ilk 111adan. Vefa·Süleymaniye, 

t8latasaray - Beşiktaş ik-inci 
takımlarının yapmaları icap edi
)Ordu. Vefa ikinci takımı gel· 
~t.diği için Süleymaniye ikinci
trı hükmen galip addedilmişler, 
<lalatasaray gelmediği için diğer 
ltıaçda yapılamamış Vefa ve Süley 
lll•niy• birincileri karşılaş.:ıı~lar
~ır. Vefalılar, sahaya eksik bir 
llkıınla çıkmışlardı. 

Maç haylı müşkül ve yorucu 
:ldu. iki takım berabere !<almak 

1tre iken son dakikalarda Vefa 
~tka arkaya yaptığı iki sayı 
e lllaçı kazandı. Halbuki Süley· 

:•niye birinci devrede biraz 
'I •ha fazla ğayret gösterseydi 
b·~faya karşı eyi bir netice ala· 
~ır ve oyuncuları araauida çı
~ n bir ihtilaf neticesi sabaya 
l;1~ıf gelen rakibini pek ala yene
'111 ırd' ı, 

Vefa takımmın zayıf bulunma
:11• sebep olan ihtilAfın geçen 
~~aki istanbulspora karşı 
•G 1f IQbiyet neticesinden çıktığı 

Y enmektedir. 
Don takımda bulunmıyan o· 

~ular iki müdafi ile sol açık· 
~ Bunların yerlerini üçfincü ta· 
llıdan oyuncular doldurmuştu. 
8u Be,ıkta' • ltalyanlar 

,, bdan sonra sıra Galatasa-
I~ "'. ~eıiktaı birinci takımlarına 
.... hlııt.. Yukarda işaret ettiği· 
"'lll chb' 
itiQ 6 " •. Galatasaray gelmediği 
Y•ptı Beııktaı İtalyanlarla bir maç 
iL. - • • Bu maçta cıvık bir saha 
~ti11d 
btıa e ve rllzgir altında oy-
11 ... 111811 dolayısile yorucu zevk-

' Ve b• 
~eti ıraz da sert ceryan etti. 
tcfe~~de Beşiktaş takımı istif~de 
lcibiııi ılaptığı bir sayı ile ra
)tQlllit ~de karşı iki sayı farkla 
G..ı•ta u. 

Dnn .. ray niçin gelmedi? 
111ııo Vazıyd tavazzuh etmit gö-
._ Yordu. ı· t d'ld' v • " .• c-.._ fare e 1 ıgıne go-

luatay maçın tehiri için 

mmtakaya müracaat etmif, mın
takada maç tehirinin ancak maç 
hakeminin göstereceği sebeple 
mümkün olacağından bahsede· 
rek bu teklifi reddetmiştir. Bu 
nn raemen Galatzsaray maça 
gelmemiş bu suretle likten çe· 
kilmek hususunda Fenerbahçeye 
iltihak ettiğini göstermiştir. Va
zıyetin bu suretle tavazzuh etme• 
sine rağmen ortada dün de işa
ret e!liğimiz gibi anlafllmıyan 
müphem kalan noktalar çoktur. 

GAlataımrayla· F enerbahçe şam• 
piyona maçlarından niçin çekil
mişlerdir, ne yapmak istiyorlar? 
Bir tahmine göre, takımları zayıf 
olduğu için Beşiktaıa karşı ha
kikaten çekinmiılermidit, yoksa 
ayrı bir Jik teşkil ederek çalıt· 
mak hasılat noktasından kendi· 
leri için dahamı cazip görünmüı
tür. Bütün bunlann cevabı ve 
binnetice bu keşmekeşin hakiki 
sebebi henüz malQm değildir. 

lkiıı1ci kUme maçlar1 
Kadıköy sahasında yapılacak 

ikinci küme maçları yağmur yü
zünden dün y::ıpılamamıştır. 

Yar1n haz~rhk maçı var 
Haber aldığımıza göre kinu

nuevvelin onunda Atinada iki 
maç. yapacak olan Galatasaray
F ener mubteliti yarından itiba-
ren sahada çahımıya baılıyacak
tır. ilk ha:zırlılr maçı yarın Tak· 
sim stadında yapılacaktır. 

Boksör Karnera bir 
rakibini yendi 

Şikago, 20. (A.A) - İtalyan 
ağır sıklet boks6rU Primo Kar
nera, Amerikalı M. bokıör King 
Levinski 1 O ravuntluk bir maçta 
sayı besabile mağlup etmiştir. 

Karnera 'nın bu maçı geçen 
ay Sharkey'ye yenildiğindenberi 
yapmış olduğu ilk maç.tir. 

Kamera Amerikalı boksör 
King Levinski ile yaptığı maçın 
akabinde tevkif edilmiştir. Sebep 
de lndiana maçlarını tertip eden 
kimseye vermiye mabküm bu
lunduğu 3754 doları &dememiş 
olmasıdır. 

Karnera oturduğu otelin oda
sında bir adliye memurunun ne
zareti altında mevkuf bulunda· 
rulmaktadır. 

&lnlclllk mUsabakalan 
Sipahi Ocağı tarafından tertip 

edilen binicilik müsabakalarının 
ikincisi de dün saat ikide Har
biyede binicilik mektebinin sa-
hasında yapılmıştır. Havanın yağ
murlu ye yerlerin çok kayıcı ol
masına rağmen müsabakalar mu· 
Yaffakiyetle yıtpılmıfbr. Sahada-

426 ton ot satın alınacaktır. lhalesi 
12 birinci klnun 931 cumartesi rünU 
saat 14 te Harbiye mekteblndt:d ma· 
halli mahsusunda icra edUecektir. Tn· 
]iplerin prtnamesini görmek için ko
misyona mliracaatleri ve i~tirak jçin 
de p.rtnamesi nçhile hazırlıyacakla· 
n teklif mektuplarını vakti muayren
de komisyon riyasetine vermeleri. 

(135) (3792) 

• • • 
Askerf mek~plerle hastaneler 

hayvanatı ihtiyacı için 473 ton arpa 
kapalı zarf suretUe sa.tın alınacaktır. 
ihalesi 12 birinci kanun 931 cumar~i 
günü saat 14 te Harbiye mektebinde
ki mahalli mahsusunda icra edilecek· 
tir. Taliplerin şartnamesini görmek 
i~!.n komisyona müracaatleri ,.e işti
rak için de şartnamesi veçhile hilzırlı· 
yacaklan teklif mektuplannı yevmi 
ihale vakti muayyeninde mllselsel nu
maralı ilmühaber mukabilinde komis
yon riyasetine vermeleri. (132) (37il7) 

• • • 
Askeri mektep ve hastaneler fhtl· 

yacı için 65 bin kilo kuru fasulya ka
palı zarf suretile aatın alınacaktır. 
Jhalesi 14 - Birinci ki\nun - 9:lJ 
pazartesi gilnü saat 14,30 da. Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsusunda ıc
ra Julrna.caktır. Talipleı in §&rtname
ıini görmek için komisyona mlirara • 
atleri n iştirak için de şartnamesi 
veçhile hazırhyacakları teklif mek· 
toplarını \'8kti muayyeninde müse!sel 
numaralı ilmühaber mukabilinde ko
misyon riyasetine vermeleri. (140) 

(3972) 

ki maniler geçen haftaya göre 
deyiıik bir lyJtda konmuı •e 
sahanın ıekline çok iyi uydurW. 
muttur. Bilhassa beı metre yDk
aekliiindeki çıkıt ve iniıli mani 
yeni bir tarz olarak göze çarpı
yordu. Diğer manilerin bir kıımı 
iki tarafından hnynk 1akıılarla 
çerçevelenmiılerdi. Yaimura ve 
çamura rağmen biniciler mutaf
fakiyetli neticeler elde etmişler 
ve geçen haftaya nazaran çoğa
lan seyirciler milıabakaları ali· 
ka ve heyecımla takip etmiş· 
lerdir. 

ilk rııtUAbttka 
ilk defa olarak ıivillere mab· 

su~ müsabaka yapılmıı ve bu 
müsabakaya 12 kişi iştirak et
miştir. Geçen hafta hanımlar 
arasında birinciliği kazanan Me-
lihat ihsan Şükrü H. da sivil er
keklerle birlikte müsabakaya gir· 
miştir. Çamurda atlarını kottu
ran mü11bıklar az çok tabii olan 
hatalarla beraber hepsi muvaf
fakıyetle manileri atlamışlardır. 
Bunlar arasında Zeki Pş. nın to
runu Galatasaray lisesi talebele
rinden 12 yaşında Süreya B. 
bütün manileri hatasız en seri 
bir surette atlıyarak birinci gel
mif, ilbami B. ikinci, Seyfi B. 
üçüncülüğü kazanmışlardır. 

Hanımlar arasında 

Hanımlara mahsus müsabaka
ya dört hanım girmiştir. Bu mQ
sabaka çok heyecanlı olmuı, 
bilhassa seyirci hanımlar arasın
da büyük bir alaka uyandırmış· 
tır. Bu müsabakada Melahat ih
san Şükrü H. birinciliği, Ayşe 
ilhami H. ikinciliği, 13 yaıında 

izmirde 
Karşıyaka -Spor 
Pera berabere 
iımir'de dün Alsancak'da 

Kartıyaka - Sporpera maçı 
yapılmıf, tarafeyn iki ikiye 
berbere kalmıtlardır. 
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lstanbul Belediyesi ilanları 1 
itfaiye vesaiti mllnakasası 

itfaiye için mDbayaası tekarrlir eden arazöz, molomop, kıla
vuz, kamyon, hortum ve sair levaıım kapalı zarfta mlinakasaya 
"onulmuotur. Şartnameler bedeli mukabilinde belediyede satıl
maktadır. Mnnakasaya girecekler teklif edecekleri bedelin yüzde 
yedi buçuiu niabetinde muvakkat teminat vereceklerdir. Bu te
minat nakden kabul olunmaz. Ya belediyeden irsaliye kesilerek 
bankaya tevdi olunup mukabilinde alınacak makbuzu ve yahut 
bDktlmetçe muteber tanınmıı bankalardan birinin mektubunu 
teklif mektubu ile beraber zarfa koymak lizımdır. Talipler her 
f(la levazım mDdDrlilğline müracaatla şartname alabilirler ve te
minat için llzımgelen muameleyi yaptırabilirler. ihale 21 kinunu
aani 932 pertembe günli yapılacaktır. Teklif mektupları o gün 
ıaat on beıe kadar daimi encümene verilmelidir. (3978) 

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden: 
Kıymeti mubammineai 

Lira Kurq 

448 

1114 25 

Tamamı 128 arıın terotınde bulunan Aksaray
da Kovacıdede mahallesinde Asiye boca so
kağında 12 No. ile murakkam bir kıta arsanın 
tamamı. 

Tamamı 75 arım terbiinde bulunan Gedikpafa 
da Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde Ge
dikpaıa caddesinde atik 96 cedit 112 No. 

• ile murakkam bir bap kagir hanenin 70 
• hisse itibarile 39 hissesi 

Bıllda semt, mahalle, sokak ve numaralan muharrer emlaki 
mahlOle satılmak ilıere dört hafta müddetle ilana vazolunmuş· 
tur. MUzayedeıi letrinisaninin 24 üncü salı günO saat 15 tedir. 
Talip olmak iıtiyenler kıymeti muhammenenin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çenberlitaşta lstanbul 
Evkaf mDdüriyeti binasında Varidat mUdüriyeti mahlQllt kale
mine müracaatları Hin olunur. (3322) 

elan Nudret Yıldız H. da üçün· Cevat beyin akını bir hata ile 
cnlnğn kazanmışlardır. üçüncülüğü kazanmıılardır. Mü-

Zabıtan yarat)ı asbaka esnasında ayaklara kaya-
Bundan sonra birinci katagori rak düşmiiş olsaydı muhakkak 

zabitana mahıus musabaka ya- sur.elle birinciliği alacaktı. 
pılmııtır. BiltUn zabitler muvaf- Önümiiıdeki cuma gDnll Oçlin
fak olmutlar, zabit vekili Zeki cü günü üçüncü ve son mUsa
Bey birinci, zabit vekili Cemal baka yapılacaktır. Gelecek mü
Bey ikinci. zabit vekili Mehmet sabaka gerek tertip tarzı ve ste· 

"oç.ilncü gelmitlerdir, rek müsabıkların irtifaı nokta. 
Son olarak müsabakaların sından daha müşkülatlı ve do· 

en mühimmi ve en g<Scü olan layisile daha heyecanlı olacak· 
ikinci katağori zabitan müsaba- hr. Dün müsabakadan sonra ka· 
kası yapılmııtır. Bu müsabaka zanaolara kıymetli hediyeler ve-
yada birçok kıymetıi süvari za· rilmiştir. 
bitlerimiz eyi terbiye edilmiş Bir müddet sonra binicilik 
atlarile girmiılerdi. Her binici mektebinde kadın ve erkekler 
sabayı iki defa dolaşmak ve için binicilik dersleri açılacak· 
mamaları iki defa atlamak mec- hr. Bk kurslara isteyenler gire
buriyetinde bulunuyordu. mani- bilecelderdir. 
lerin irtif ai 1,50 metroya çıka- lzmirde at yar1şlar1 
rılmiş ve yerleri değiştirilmişti. Dün yapılan lzmir at yanıla· 
binici zabitlerimiz müsabakaları rında lzmirli Abdullah efendinin 
muvaffakiyetle bitirmişlerdir. Mil- Hadidi ile Fikret ve Ahmet bey 
lhım Saim Beyin bindiği danyc· lerin Dorukrudu, Kenan beyin 
la hatasız olarak birinciliği ka- Sedası, M. Alyoti'nin Gaueyj 
ıanmııhr. Bundan sonra yine birinci gelmiılerdir. 
mülam Saim Beyin bindıği atın Ankarada spor 
( Atik ) iımiodeki Karaca Bey Dün Ankara'da yapılan futbol 
harasında yetiıtirilmiş Türk atı mfisabakalarında gençler birliği 
hatasız olarak ikincilılıi, yüzbı.ıı imalatı harbivevi 2-3 yenmiıbr. 
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Yeni bir IUm: .. Yaşasın baklkat,. 

Mevzu, haddi zabnda gllzel bir 
mevzu. Fakat çok sathi ve hafif 
bir surette işlenmiı, Bir eksiklik 
Yar. Fakat nedir. Geliniz bere
ber aramağa çalışalım. Fakat, bu 
bize boşuna bir zahmet verecek 
vaz geçelim. Çnükü nihayet, bu 
filimi seyrederken biç bir iddia 
karşısında değiliz. Filimin bir 
renk iddiası varsa o da, düşün
dürmeden, müteessir etmeden, 
hislerimize dokunmadan eğlen
dirmek. Esasen, filim sade "gag,, 
dedikleri buluşlardan ibaret. 

Boşuna israf edilmiş buluşlar 
da yok değil. Bu kadar " espri ,, 
insana bıkkmhk ta verebilir. 

Yirmi dört saat doğruyu ıöy
lemek. Fakat "doğru,, nedir? Ki

"d w me ve neye nazaran ogru,, • 
Mesela Eob arkadaşlarma: 

- Siz abdalsmız. 

Dediği zaman doğruyu mu söy
lemiş oluyor. Bu adamlar sahiden 
abdal mi? 

Yukarda bütün bunları bir tarafa 
bırakalım, demiştim, fakat ne ga
riptir ki, artık, her filmi gördükten 
sora sadece eğlenmek istemiyorz. 
bir ıey düşünmek, münakaşa 
etmek istiyoruz. işte bize bu 
hissi veren, hayatımızın, hayat 
ıartlarımlZln değişmiş fakat sine
manın bala değişmemiş olmasıdır. 
Düşünecek olursak, netice itiba

rile, filimJerde hep eskiden kal-

Meg Lemonye ile • Sen Granye 

ma telikkilerin mahsulü hareket
leri görürüz. Filmlerdeki hare
ketlerin, resimlerin hepsi " Stan
dardize ,, edilmit hisleri ifade 
etmektedir. •sunun için büyük 

1 

tesir Ye hicranlar peşinde koş 
makta devam edeceğiz. 

Şovalye, Sen Graniyeden ~on
ra gelen artistler arasındadır. 
Burundan konuşan bir sesi var. 

Ve sesi de var. GülüşO, kendisi 
için yapalmıı, ısmarlama bir gü
lüş. 

Eçepar, iyi, oyunu, Fransız 
mektebinin çalışkan bir taleb~si 

olduğunu gösteriyor. Filmde en 
çok görmek istediğimiz art st, 
muhakkak Poley, bu şişman 

papaz. 

Meg. Lemonye taze, genç, 
sıhhat ve cazibe dolu. 

Fei .. H a Tevf!k ile 
Jozefiıı Beker 

Bu hafta çıkan "Artist,, mec
muası, güıeJ!ik kraliçesi ve sine
ma art.sti Feriha T evfık ile bir 

mülakat neşretmiştir. Şayanı dik
kat bir razı o!an bu mülakatı 
okuyunuz. 

Artistin ayni saymnda "Yarı
nm resmi, fotograftır ,, iddialı 
bir yazı vardır. Bu yazı muhar
rirlerimizden Fikret Adilindir. 

Resim ve fotografla alakadar 

olanların okumaları lizımdır. Biz 
arkadaşımızm fikrine iştirak et
miyoruz. 

Hollivut 
Hollivut mecmuasının on ikinci 

sayısı çıkmıştır. içinde güzel re
simler vardır. Yazı itibarile te
nevvü, uslüp ve mürettip hata
larına dikkat edilirse Hollivut 
daha güzel bir mecmua olacak

tır. 

~------------~-1 stant an bu I veren1 mUcadelesl 
cemiyetinin e:zasından bir 

ricası 

1 - 1932 senesi yaklaşmakta ve 

kongre zamanı gelmektedir. Sendik 
faali)et raporu ve hesap hulasasının 
ihzarına başlanacaktır. Biııaenaleyh, 

931 aidatını ödemiyen muhterem a. 
zanın, taah!tütlerini Çağaloğlu lliıtı

Jiahmcr bina ında cemiyet merkezine 
Iütf en göndermeleri. 

2 - Her h&ngi hir sebep!~ kendisi
ne cemiyetin a) lık gazetesi olan (Ya
şamak yolu) gitmiyen mukayyet aza

nın mufassal adreslerini merkeze bil
dirmeleri kemali ehemmiyetle rica O· 

lunur. 

Ehbba odasına aıdabnı ver· 
mlycn hekEmler 

Etıbba odası haysiyet divanı 
odaya aylık aidatını vermiyen 
azat~r hakkında bazı kararlar 
vermiştir. Şimdiye kadar odaya 
hiç kaydolunmıyan üç doktor 
kembameye verilmittir. 

CEC.E· 
YARJ}IMDAN )QN~A 

·/#· Morls Löblan d•"' -11-

''-Vay canına be! Ne güzel şef 
b b .. l , u oy e ... ,, 

- Hayır, küçük isminiz? 
- Rica ederim. 
- Fakat.. Niçin? 
- Nataşa. 
- Çok hoş. Çocukken okuduğum 

bir romanın kahramanının ismi. Si
zin gibi .. Güzel bir kahraman .. l\füsa
ade eder misiniz size bu akşant ~ata. 
şa diye hitap edeyim. 

3 RESİM, 2 RAKI P 
Jerar öğleye kadar uyumuştu. Böy

le meşekkatli seferlerden döndükten 
sonra uzun bir istirahatle kuvvetini 
yerine getirmek, tazelemek adeti idi. 
Tualetile de bir ~aat kadar uğraştık
tan sonra, aşağıya, Baratofun iş odası 
na indi. 

Baratof, yaı.ıhanesine oturmuş re
simli bir mecmuaya dalmıştı. O kadar 
ki Jerarm geldiğini duymadı. Delikan 
Jr, Rusun omuzundan baktı. Bu "Po
lonya - Fran~a .. isimli bir mecmuay
dı, kapağında genç, çok güzel bir ka
dmm üç pozda resmi vardı. Jerar ala
kadar oldu ve: 

- Vay canına, dedi, ne güzel şey. 
Baratof döndü: 

- Değil mi? dedi. 
- Harikulade .. Resmin altında ne 

yazıyor bakalım. 

Jerar iğildi ve okudu: 

"Paris hususı muhabirimizden: 
Genç bir kızın (Laboratuvar mües

sesesi) menlaatine yapılacak bir pi· 
yango için güzel bir hareketi Bu ki.z, 
beş milyonluk piyango alacak olan :za 
ta ne isterse vermeye hazırdır • ., 

Jerar güldü: 
- Ne isterse mi? Kız yaman şey 

vesselam, eğer fotoğrafları fazla re· 
tuş da edilmemişse yaman olduğu ka· 
dar da ııüzel. 

- Tabii halinde daha güzeldir. 
- Tanıyor musun? 
- Evet. Parise geçen sene gidişim-

de, beynelmilel kulüpte bir hayır ce
miyeti menfaatine verilen bir baloda 
fevkalade güzel bir kız görmüştür:t. 
Program satTyordu. Bir tane de bana 
sattı ve im7.aladı. Kendisine şampan· 
ya ikram ettim. İçmedi. İşte bu re
simler onun. 

- ismi ne? 
- Ne11i • Roz Destol ! 
Baratof cevap verir vermez söyle· 

dlğine pişman oldu. Jerar hayretle: 
- De. .. tol mu? dedi, bu Rusyada se

netlerini kaybeden kız Fransız yahu!. 
- Evet, harpte, Romanyada öldü. 

Bunu bana kontes Valin söyledi. 01-
meden evvel senetleri kont Valin'e 
verip saklatmış. Bu senetler kızı ~tl· 
li - Roz'a aittir. 

- Ha öyleyse ben de bu Nelli • lto
zu tanıyorum .. Fakat daha küçüklü
ğünü .. Bak .. Bunu cüzdanda bulmuş· 
tum. 

Jerar çıkarıp Nelli - Rozun çocuk
luk resmini gösterdi. Baratof ~ 

- Ya .. Dedi, ne diye bana ~(;ster· 

memiştin.? 
- Bilmem. Bu ~ocuk !i!İınası hoşu

ma gitmişti de ondan .. Bak, bu n.~ık 
bakış r~imlerde de hala \'ar. rakat 
bu şekilde bir teklif yapmak garip 
değil mi? Her halde kendini reklam 
etmek istiyor olacak, neyse. Çok eü
zel bir kız. 

Sonra. tavrını değiştirerek: 
- Bana bak Baratof, dedi, cıenet· 

]erle makbuzu kıza ,·e ana~ına derlıal 
teslim edeceksin. 

- Tribit. 
Fakat Jerar onun tuhaf bir surette 

gülüşünü görmüştü. Daha ciddi, il~· 

ve etti: 
- Baratof, sakın dalavere yapa

yım deme, bu senetler benim <;İn lllU· 

kaddestir. 
- Benim için de öyle.. Parise gider 

gitmez kendilerine teslim edeceğim. 
- Pari e mi gidiyorsun? 

- Evet, yakında. 
- Ben de. Burada şimdilik )apıla-

cak bir iş yok. Ron yaptığım iş de e
peyce tehlikeli oldu .. Biraz dinlenmem 
lhım .. Zaten Parisi de gör~ceğim gel· 
df. Sonra Normandiye gidip annemi 

)\:ııacV 
göreceğim. Sen epeyce orada 
mısın? 

- Ent. . 11ıt 
Baratof seyahatinin sebepleri~i~ 

tatmadı. Buna iki sebep var~'· tell jg 

şimdiye kadar topladığı seT'etdll gı• 
tifade etmek, sonra da etraCrrı ·ııdt1 
tikeç daralan kontrol çentbtrı 
kurtulmak. 'dt't' 

.l' "'' - On beş güne kadar, del!!• " i;tr 
ğim. Berlin ve Londrada bırllı , .• 

P . . .. g~irıt· rim var, sonra arıSt? ınec. 
~ . 

sen. -· veıııı 
- Ben daha en·el gidecrgıJtl·· 11111~ 

bir ha
0

ftaya kadar .. Şöyle A ,-~uPı ti· 
cenubuna doğru ineceğint.. J3ı~ııt9 
lenmek istiyorum. Pariste bulU~ııf 

- Olur. Uç haftaay kadar .. 8. ott~ 
akşamı seni Şanzelizedeki Yt11',ğıııı" 
de bulurum. Saat kaçta bulu~c 
zı sana telgrafla bildiririm. ~J 

- Peki, ben de Otöydeki rus P c;ı-6' 
yonuna ineceğim. Sonra, seni g 
anneme giderim. . ~,,S 

Baratof yalnız kalınca ~elh td' ~ 
un resimleri olan mecmuayı ~ dula 
uzun uzun baktı. Pariste onu gor .fi~ 

b.. ··k b'r )ta~ -' zaman, kıza karşı uyu ı · JI v 
Jık duymustu. Bu histe hürJ1\ettt 11~f • rnt 
yade arzu vardı. Mecmuayı e 1 ıııi;ılı 
almaz aklına parlak bir fikir gel r''' 
Eğer şiddetli para ihtirası olntll~c~· 
bu fikrini çoktan mevkii file k0f

3 

tı. t'rd~I 
Çekmeceyi çekti. Jerann gc ~ 1 ~ 

senetleri ~aydı. Müthiş bir scr'"e ·0,ıı 
servetin kendisine ait olmanııı5' 11~t 
acı acı güldürüyordu. Baratofll11.; c~ 
geçen şey kendisinin olurdu. ıı:dt t 
mazsa aslan yapını alırdı. O lt3 b' 

1 tıJ\ll ~· ~n mevcut olan .• milyor: ~ gı ıJ 
yeni milyonlar aa ılave edıl 1 ~j 

dirde acaba bir fedakarlık .Y11i~:dt~ 
mıydı? Artık parasından ·st \1• Jr 
de düşünmüyor mıydı? H~ın .b d;p 
rardan da bir intikam ,·esıles• . ,ıi" 
miydi. öyle ya, o, kontes Yali~;t Jt' 
den almıştı. O da, Nelli - Rot ' 
rarı atlatacaktı. ı·ll' 

Baratof kat'i kararını "e~~~· 
Çek defterini aldı, Parist.e (l~ tiıı" 

·) -dürı't 1'' tuvarlar müessesesı mu : ıs 
. luk b' )\ ıııt namına beş mılyon ır çe d•: 

dı. Sonra şöyle bir mektup yaı 

"Matmazel, ~tf 
, w• -,, ı<t .ı Size tayın edecegım gıt ıW 

lıangi bir :zamanda olursa otsıı"60~ 
odanıza gece yansından sorırcı frJI 
yediye kadar kabul etmek ıut l ! 
bulunur musunuz? Eğer kobü ,.ı 
yorsanız melfuf reki icap rdt i' 
verir.siniz. Aksi takdirde yırto.f 
sınız. 

Hörnıetler • 
luan Ba,.atof"r't-

b b. tll ·ııt Rus çeki ve mektu u ır çı 
koydu \'e Kelli - Roz'un ııdr ,,ıı• 

k. ban1'11 ~· yazdı, sonra Londrada ı . ·ıı fllll 
bir talimat yazdı. Bunda, çek• ııı9~ 
tcviyatı bankadan alınır atrı'' 4j~ 

·ııııe· 
kendisine telgrafla haber verı 
istiyordu. ~,· 

J rar r Aradan bir harta geçti. e (.itıı1. 
rekct hazırlıklannı yapıyordll· ,rf 
den bir gece en:el, iki adaın1" "ıdll' 
sında şiddetli bir münaknşıı 9ııd'' 

w b' ıaJ\I• -" Jerar sokağa çıkacagı ır ,er 
paltosunu giyerk.~n.: c~bi~.denv:ırlit~ 
bir mecmua duşurmuştu. ,-s 
iğilip almış \'e bunun croı0~ .. (11ar 
Fran!'a) mecmuası olduğunu go 

tü: . ~elli ,1 

- Bu ne, dedi, sende mı 
Roz'la bu kadar a lakadarstn '! dt'' 

- Niçin olmıyayım .. Ne 0 • 'ı-ıı' 
oı-sa 'ı 

kıskanır gibi oluyorsun Y j.:lı'I' 
beş milyon ,·ermek niyetin~e 111 ~r4ı' 
Hoş şimdiye kadar çalıp çırpışı· ııl1 

·ı re• ğın paralarla bunu yapabı c 
vaziyettesin. .,tefi' 

- Ne istersem, keyfim ~eı~t ~d 
yaparım... Sen karışma. 'a ,-_,
kızla daha ziyade alakadar olnt 
istiyorum. 

Jerar omuzlarını silkti: ,Jll 
(BitP' 
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= = E \ i Kaplan g bl l 
1 .. Değil.. l 
, Aslan glbll •• ; 
{ Kadını ekseriya kaplana, bazı ser- j 
€ seriler de hiç utanmadan yılana, çıyana, ; 
~ denize ve akrebe benzetirler. Ne ya-
~ zık ki büyücek şairimiz Tevfik Fikr~t g 
i " - bile, nasılsa boş bulunmuş ve: ~ r "Kadın deniz gibidir.. Hiç inanmak I 
j olmaz ha!.,, \ 
- Demek hatasında bulunmuştur. I 
~ Buna mukabil erkeklerden bahıe· \ 
( dildi mi, derhal "Arslan gibi!,, yi yapış· i 
f tırmz.. Halbuki kabarık yeleli tahmin \ 

· ~ ettiğimiz arslanların birçoğu ktllüstürmU ( 
i külüatürdür. Bize kahrıa bu kanaatle· ~ 

l
- rin hepsi yanlıştır. Yılana, çıyana hiç 

bir suretle benzetilemjyecek olan kadın 
~ bugün ne deniz gibi oynak ne 
~ de muhayyeledeki kaplan gibi hissiz H 
~ ve yırtıcıdır. iş hayatına girdikten son· ~ 
\ ra kadın arslanlaşmıştar.. Şu yandaki İ 
f resme bakınız bir kerre.. Bunlar kadar ) 
~ birbirine benıiyen iki mahluk nerde \ 
i bulunur? . g 
- = ~ııııııt11111ııııııını111uıııuııı1111ımınuuııııııııı111ııııııı11111ııııııı111111ıımıı11111ııl*llW1I 

r::~~~~~~~~===:===~~==;==r=:==::;===~~===========~ 1 Kadın ve °Fiki~M1ii ·ı Bug.iin~e beş model veriyoruz/ 
iki yiizlü lükten 

kurtulalım! 

Batun cazibesini, bUtUn gU· 
zelllğinl hariçte israf eden 

kadınlar 

Bu gUnkü müsahabernde de müsa
ade ederseniz, aile huzur \C saadeti
ni kurmak ve kurtarmak hususundaln 
kugurlarınuzdan bahS">deyinı. Beni 
bu bahis üzerinde kelem yürlitmiyc 
sevkcden şey gec;enlercle \·aki olan b=
mU.,cmhedemdlr: 

Glintin birinde genç ve güzel bir ha
nımla t ı tım. Bu karlın, konucr 
ma ı, e . etvan itibarile üzerim-
de o knd 1oş bir te ir bırnkmıı:ıtı l.i 
sormayın. Her hali tievinıliydi; insan 
nadiren bu kadar gü1A?l. sernpatH 
bir çehreye tesadüf edebilir, nadiren 
fikirleri, sözleri bu 1\adar cntere an 
ve tatlı bir kadın görebilirdi. lçim -
den diyordum ki: 

- Yaı·abbi, bu kadının ı ı·ı muş ol
duğu aile ne kadar rnes'uth• ! Kin1 
bilir koca ı kendisini ekran \C emcali Soldan birin-
içeri inde ne kndnr müstesna hi c • el: Genç lız 

• elbisesi. Kırmızı 
der \'e bu 1 h!iınanın gururunu duyar. 

(maroken per-
Son ra tali )ardım etti, aynı ka • san) dan, 

dm da bir gün evinde, aile i içinde. ikil'ci: Eteklik 
-<!ski bir tnbfri kullannrım -- ~v ha-

lı:ısmı ) <.p) eni 
ıle gördUnt. Aman yarnbbi, arada bir buluştur. A 

ne J,udnr bil) ük bir f:lrk rnrdı. O sc--
açık ve az ko-

ı·i m li, g-üzel. cazip lrnclın evinde so- yu mavi iki cins kumaştan yapılacak. Uçüncü: 
murtgnn. titiz, sinirli bir lrndın (Jl- Açık mavi {Velur dö Len) den manto.. Çok 
mu tu. Cfak tefek ch"p1erlc derhal ~ullınışlıdır. Ahta: Genç kızlara mahsus bir 
ıniz~cı "'aleyana gelh or, manasız sey. 1 b sonbahar rayörü. Otomobile bini irse il~ttine 
ler o güzel çehre 'nı asık Ye, ndcta, 
çirkin bir ~ekle sokuyordu. manto giyllebiUr. Yanındaki blQz bej renkli jcrseyden yapıl-

Ru mü nhcdeden sonra acı acı ha- ı;::::=======mıştır. Kollar, ynka ve belde iplik çekilecek. 

tırladım 1 i biz kadınlarm, ço~uınu• de kocamıza, çocuklnrımıza ve okra- zn gö termek vazifenıiz değil midir? 
zun hnl\lkaten iki cephemiz. - tnbiri bamıza karşı gö teruiz. Şair (Browning) bir manzumcsin-
mnzur görün - iki yiiziimüz rnrdır. Fakat bu iddiada haklı olm:ızsı- de diyor ki: 
Bu yüzlerden birisini harice. hariç- nız. ÇtinlıU bir kadsmn en tabii tara- "YarablJi, dünyanın en a,.ağı mah-
tekilere, hariçteki ha) ata gö:.teriyor- fı en gu"'zel ı luAku rul1unda ı'kf cephe ol11p d", bunun , en caz p olu"'u halidir. •• 
cluk. Dirisini isel~encli evimize, aile· Eğ 1 h birini bUttin fılcme, birfoi de sevdiği 
mize gö teriyorduk. , rer >en u tabii tarafın evimizde de 

g"sterilmeslnı' ister b kıza gösteren kimsedir.,, Fil1'<-ıkika ~oğunrnz bütün cazibe. 0 
\.I'\ \e unu gös -

t d ·;ı'mizclen dol ·1 1 İtiraf edelim ki biz kadınların "O· 
mizi, bütün güzclliğ'mizi harici atem- erme 1 

• a\ 1 nı c nızur ve ~ 
de israf ediyoruz. Bunun netıc.- ınde saadetine !.arşı bir kahahat i~lcdiği- ğumu~un da ruhumuz iki yiızlU, iki 

b. ı ...ı~ ı h ı nizi söy·lersem bana g'ieennıenıelisı·- taraflı olu,, or. Bunlardan ctaha ca · 
ız m en 5 uzc alll'riınizi, en tatlı • 

sözlerimizi görüp diıılemek hnl~krnı niz. zip ve güzel olmasını elftlenıe go ·terip 
haiz olması lazım gelen ailelerimiz, Hir takım kadınlarcln hu 1fıkaydi, d~ha az cazip \'C az. güzel olanını da 
bf1.e en yakın olan in"anlar hWıkis h·r itiyat haline geli) or ,.e lıinnetice kendi aile cfrudımıza saklı)oruz. 
yorgun, neş'esiz, titiz. hallerimize ev, hem kendis:, hem kocası ıçin, Aile saadetini korumak Ye evdeki 
katlanmnlc zaruretindı• knlmalctadır • içincle c::'latler geçirilmesi arzu edil · hayatımıza ncş'e \'e zm·k katmak isti-
lar. miyccek bir yer ol U.) or. yorsak cazibelcrimizi yalnız hari~te 

B<?lb.i diyeceksiniz ki bu hal, bizim Halbul\i ha,> atta ne.) imiz var? En israf edip e\·e çatık kaşla diinmekten 
t:ıbii halimizdir, o halimiz de b:ttahi büyük ne'fc!erirnizi, en gü.ıel halimi- vazgeçmeliyiz. 
harice, emleme kar~ı değ'il, C\'imiz.. Zi evimizde kocamıza ve "OCUklnrımı· :. Sacide Mukaddes 

' Barfik~ 
~ 

Halter 1 
::! 

vti 
:ı 
~ 
!il 

Lobut 1 
1 
I! 

Kadınlara tav••· J 
ye edilecek •P0d,.. ı 
laran en sonun • 1 
gelen hiç ,uph•" l 
siz barfikstlr. L.O
but bir.. Barflkf 
iki.. Halter U~· 
VUcutlaranın t~· 
nasUbUnU tehi • 
keye sokmak ıı· 
1emlyen hanıntl•r• 
bu Uç idman , ... 
besini erkekle,. 
b1rakmahd1rlat• 

ÇUnkU bunları" 
UçU de g6§Us, ~ 1 
muz, pazı ve •' l 
adalelerlnl pofll" ' 
pa ile şlşlrilrfl1~ l 
gibi garip bir şe",.} 
le sokmaktan b• l 
ka bir ı,ı ya"~,~ 
maz.. Maar11• 1, 
mUzmin bir Jile \ 
hail ne sokma"'~: f 
ve arasıra ş&f t 
bir iki saUart•lj 

tartılmaya '""''~: \ 
~~~y;1ı1~~ ettirilmek şartll• ~ 

genç kızlar b•r" J 
fiks yapabilirler•~ 

~~--"'--~'---'-'-........, 

Bu takdirde p•': \ 
vo slilt adaleler I 
uzunluklarını rt111' 'l~ 
hafaza ederler• 

,.,. · 1111111uıııııı1111111ııııııııı, 

Sevişiyor m s 
halde e e 

-ro 
• • 

eyin iz! 
t 

(Aşk a•ktır, onun hararetli ve gUze! taraflara vard1r, fal<• 
aşk, demek mesut bir izdivaç demek değildir .. ) (Be11itc' 
bir kızım olsaydı, bana, bir ~cnçCe sevlştlglnl haber ve~ 
aeydi ona, " Onunla evlenme! ,, derdim ... 

Genç lngiliz kadın muharrir
lerinden (Urkel Bloom) aon giin
Jerde yazdığı entresan bir maka
lede diyor ki: 

insani bfolar arasında, hakkın
da en fazla saçma sapan şeyl"r 
yazılmış olanı aşktır. Şairler on
dan bahsederler, romar. cı:ar or.u 
tahlile yeltenirler. Sahnede o tem
sil edilir, sinemalar mrvıularını 
ondan alırlar. Hülasa ne tarafa 
başınızı çevirirseniz onu görür, 
ne tarafa kulağmııı verircel'İz o· 
nun bahsini duyarsınız. Bütün bu 
alakaya rağmen ben aklım a dü
şünerek ve ihtiraslarıma kapılrr:ı
yarak şunu iddia ediyorum ki cı"k 
mes'ut bir iıd"vaca zemin ola
maz. 

Aşkm hayata baş~a bir reni< 
verdiğini, hislerimize heycanlı b r 
aydınlık getirdiğini inkar rtmem. 
Fakat şunu da söylemekten çe <İn· 
mcm ki bizim aşk ismi vertre'< 1 

pohpohladığımız his, c!t defa 

bize yalnız çılğmlık vermektcdi,., 
Bu yazımı okuyanlar, şidc!etli 

bir atkla birbirini seven ve ne
ticede evlenüp mes'ut olan filan 
hanım ve filan beyi hatırlar ve 

bd 
bana gösterebilirler; Fakat ., 
dünya çok büyük ve geniş b'., 
u emdir. Orada böyle beş ~ 
misalin mevcudiyeti her ~·"et 
bir iddıayı nakzetmiye kıf•Yrf' 
etmez. Buna mukabil bire 1'\. 
bin kisi gösterilebilir ki bu ~ 
ler ı i'.z:inden felakete, bedh11 

ğa düşmüş.erdir. t• 
Birıbirkrini mal<ul bir şeflı;1., 

la 11even bir erkekle bir l<t! ııJ 
bazen ber nedense ihtirasl11 r~.,.. 
i .. e knrıştırır'ar ve işi aş 1( lı91 
de alev endirirler. 

1
.,_ 

Dedikler"mi ycınlış anlaııı•Y ,r 
S zı scv.şmekten alıkoymak• ııı1' 
kın v" ciıGufüı yer yüzündeP be' 
dırn•ak istcm ı } o: um. Hayır, 

n 'm istediğim şey şudur: 51' 
Aş'• is ni bir tarafa ayı~1?' ur 

v:şen.er s -ev {Sn, b"rbiri ıçıP .• ~ 
·ı,h" 

luQ rn ar tutu,sun. Fakat ı .. ~• 
ac;J<ın değıl, ıki taraf ara91 ııı~ 
tcs s etr:ı ış sa!! am ve de\'• rİ' 

~ ı;ıe 
bir şef :at \'e mu~nbbetin 
ne stinat etmelidir A 

Ev b . b. oıs•t~ g r enım ır lo:ııın • pr 

ve bana gelip de bir gOll 
Alun~ft C) nnc:.ı sayfanın ort• 5ilflf' 

nunun altındadır 



nında dört nüshadan ibart olan işbu 

ce,·abf protestonamelerimiıden biri • 

nin mumailyh Dnit Somek efendi-

tinin tarafıma iadesini i~tirham eyle

riz efendim hazretleri. 

lstanbulda Altıparmak lıanın1u 

neşril i!An (Vakıt)) gazetesine irsal 
kılınıp ikinci nüshası avukat Mazhar 

bey bulunamadığından katibi Lütfi 

Jeyoalu ikinci .rınteı i 
Ahmet 

Sebze 
Bai'bll •. 

Pırasalı ve Lahanalı 
bir muharebe .. 

[Ust oırafı 8 incı ~ayıfada] 

delikanlı ile çılğmca seviştiğini 
söyleseydi ona vereceğim cavap 
şu olurdu: 

- O balde, kızım onunla sa
kın evleneyim deme! 

Ben de bizzat atka girii-lar 
oldun1. Fakat allaba çok şükür 
oloun, seviştiğim gençle evlenme
dim. Geç;rdiğim aşkın alevi çok 
sıcaktı. Fakat bu, yalnız beni 
yaktı ve bu itibarla bir kaç 
hafta içinde sörıdü, gitti. Ondan 
sonra itidal ile baktığım zaman 
onun, alelade bir delıkanlı o'.du
ğunu ve kendimin de aptal bir 
vaziyete düştiiğünıü göre bildim. ' 

Ya allah göstermesin, ben bu 
hakikati izdıvaçtan !:Onra anla
saydım, hal!m ne o:urdu! işte 
bazılarmda aşk l.u nması daha 
uzun ve parmağa altın yüzü~m 
takmcıya kadar sürer. 
Aşk denilen çılğın ihtiras, esen 

havadan, muhitin telakkilerinden, 
teı:;ir1eı-inc!en azami derecede 
müteessir olur: HaJbuki müteka
bil şefkat ve muhabbet öyle 
değildir1 o bütün müessirata kar 
şı koyar. 

Bazıları benimle bu hususta 
hem fikir olmıyacaklar ve beni 
en ziyade şayanı arzu olan bir 
feye çan ur atmak!a iUibam 
edec:efdcrdir. Fakat bence bir 
çok insanların bedbahtlığına se
bep olan bu nevi aşk hiç te 
şayam arzu sayılacak şeylerden 
ceğildir ve ben ~uniın daha 
uzun müddet yenı felaketlere 
yol açmasma mani olmak i!>tİ· 
)Orum. 

Eğer ben tekrar ev:enecek 
olsaydım, bu ~ olda mütekabil 
ve namuskar bir ~efkat ve mu
habbet, birbirini takdir eden 
görüşler, zevklerde i~tirak ara
yarak evlenirdim. Böyle bir iz
divaçta aşk maceraları bulunmaz 
belki. fak at izdivacın ve ailenin 
yiiksek olan şeref ve itibarı gö· 
ıedilmiş olur. 

Aşık olmayın:z! Demiyorum. 
Benim de başımdan geçen aşk. 
güzel bir şeydir. Fak at izdivaçta 
aklın, şefkat ve mütekabil mu· 
habbetin vazifesi vardır. izdivaç 
işinde hata etmeğe gelmez, :r.ira 
bunda yanılan hayatında yanılmış 
demektır, 
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Müsademe, müzakere, 
• nota ve saıre .. 

Fakat Japonya Mançuriyl kolay kolay 
tahliye etmek niyetinde değildir! 

Paris 20 (A.A.) Japon men
baından alınan haberlere göre 
Japonya sefiri bugün öğleden 
sonra M. Brianda Mançuridc tah· 
kikat yapmak üzere teşkili muh
temel komisyon hakkında bir 
nota vencektir. 

Japon bükiimeti bu notasında 
ba komisyonun askeri ve sİy8 si 
mahiyette bütün vak'alar hak
kında tahkikat yapması Jazım 
geldiğini beyan etmiş, bu komis
yonun vAsı) olacağı neticelerin 
Mançori1nin tahliyesi ile bir 
münasebah olamıyaeağını kay
dettikten sonra demiştirki: 

Maoçuri'nin Japon askerlerin 
tahliyesi hususunda yalnız Tokyo 
hilkumeti hakem vaziyetinde bu
lunacaktır. Mançuri•nin tahliyesi 
Japon tab'asının ve bunların can 
ve malının emniyeti hususunda 
ba9lıca Çin hükümetinin, Japon
yanın arıusu veçhiJe, Japon hü-

kumeti ile umumi bir muahede 
akti için müzakereye girişmek 
•e böyle bir mnahede yapmak 
h~usunda göstereceği hüsnü 
niytte bağlı bulunrcaktır. 

Paris, 20 ( A.A) - Pet&t Pa
risien gazetesine nanran Japon· 
ya sefiri saat 21 de Japon teb
liğini M. Briyana tevdi etmi§tir. 

Mezkur gazeteye göre bu teb
liğde, Japonya hükumetinin Nan
kin ve Tokyo hükumetleri ara
sında doğrudan doğruya mün

kere mevıuunu te7kil edecek 
oian esaslı noktalardan beşinci
sinin bi:akaydüşart derhal tasdi
ki keyfiyet:nin behemehaJ lüzum
lu te'akki etmediği bildirilmek-

. tedır. 

Pelit Pa"'isien gazetesi, Tokyo 
hükumetinin Mançuriye bir tah
kik liomisyonu gönderilmesini 
kabul ettiğini, faknt kom :~yonun 

salahiyetlerinin aynı zamanda 
hayc'uHuk ve Jıpon aleyhtarı 
boykotajın tahkıkine de te~mil 
edilmesi şartını koyduğunu zan
nediyor. Mezkür ga:r.ete diğer 
tarafhn, Japooyanın, esaslı 5 
noktanın hemen tastikini tnlep 
etmiyeceğini öğrenmektedir. 

Paris 20, (A. A) - Japon 
hükumeti Mau~urinin tabliyesi 
esasına nıüstenit bir Çin - Ja
pon müıakeratı programının ya
pılmasını da kabul etmemekte

dir. 
Mecl"s. Cemiyeti Akvam mi

sakının 11 inci maddes;ndeki 
menabiin tükenmesi muvacehe
sinde yeni bir tarzı tesvıye bu
lunmas: veyahut ta her iki ta
rafın inuvaf ak atine ihtiyaç göı· 
tc~meden mec isin kararını infaz 
ettirebil<"ceği ahkamını iht!v:ı 

eden aynı misakın l 5 inci mad
desinin bu bapta tatbikı muva
fık oJup olmıyacağmı düşünmek
tedir. 

Paris, 20 (A.A.) - M. Briand 
dün M. Matsudeira, M. Y oshiza
va ve M. Sze ile görüşmüştür. 
Bu mUlakat!arda Çin-Japon ih
til!fı mevıuubahs edilmiştir. 

Bu sabah Jeneral Daves ile 
yapılan mül!kat bittikten sonra 
on ikililer komitesi bir içtima 
yapmıştır. 

Amerikanın vaziyeti 
Tokyo, 20 (A.A) - Japonya 

hariciye nezareti, Tokyo hüku 
metinin, c:eneral Davis'in Cemi
yeti akvam meclisinde bulunroa-

sına muhalefet etmiyeceğini fa
kat Amerikanın mezkur meclise 
iştirakinin hukuki cepheden nasıl 
telakki edileceğine dair olan 
meseleyi atiyen münakaşe mev• 
zuu yapmak hususundaki hakkını 
muhafaza eyledi~ini beyan eyle· 
miştir. 

Paris, 20 (A.A.}- M. Brian 
Jeneral Daves,i kabul etmiş ve 
kendisiie bir saattan fazla gö
rüşmüştür. 

Vashington, 20 (A.A.)- Ha .. 
riciye nazırı M. Stimson Japon 
sefiıi M. Debuchi'yi kabul etmiş 
ve kendisile uzun müddet görüş
müştür. 

Japon tayyareleri ~aliyetto 

Mukdeo, 21 (A.A.) - Japon 
tayyareleri Harbin'in 100 mil şi-

malinde bulunan Hailun'da içti• 
ma eden ve ceneral Ma-Chan• 
Shan'ın kumandasındaki Çin or• 

dusuna mensup olan 3000 aske• 
ri bombardıman etmjt ve söy• 

lendiğine nazaran tamamen 
mahveylemittır. 

TUrkivedekl Japon seferinin 

Istanbul 20, (A. A) - Ja· 
ponyanm Türkive sefareti tara
fından tebliğ t:~ imiştir: 

Alınan ilk resmi tebliğe na• 

zaran Nonni muharebesi şu su· 
retle cereyan etmiştir : 

Nonnideki Japon müfreıesj 
Çinlilerin taarruzunu kabul ede .. 

rck 18 Teşrinisanide gün ağa· 
rırken Ma Chang ordusunun sağ' 

cenahına mukabil bir ti\arruı 
yapmıştır. Çinliler uzun müddet 

mukavemet edememişler ve sa• 
bahleyin saat 10,30 a doğru 
rüc'ate başlamı~lardır. 

Japon müfrezesinin baslıca 
kısmı Çinlileri Anganki • Tsit-

sikarda dcmiryolunun garbine 
kadar kovalamıştır. Jcneral Ma 
Cbaog Gbao orduıu Angank;nin 
şarkında ve ilerisinde cvvdce 

tehasüm etmiş olduğu mevkide 
tutunamadığından şimale doğru 

karma karışık bir surette kaç
mal<tadır. 

T sitsikardaki telsiz istasyonu 
saat 4,30 dan sonra neşriyatını 

kesmiştir. 

Matbaamıza gelen eserler: 

Bir mektep piyesi 
12 Birinci kfınunda başlıya(·ak vı 

BaşYekil İsmet Paşa Hazretlerinin 

nutkile açılacak ol3n (Tasarruf ve 

yerli malı hafü1sı) nda bütün mek -

tepleriniztle temsil edilmek üzcl'e ~fil
li lktısat Ye Tasa rru r cemi) eti tara .. 

fından hazırlanan (Ya)Mın yerli mar 

lı) (Ya~a.,.ın kumbara) allı mektep 

piyesi neşrl'dilmiştir. Mekteplilere n 
muallimlere taYı-iye ederiz. 

Alenl teşekkUr 
Boğaziçi otobiis hakkındaki muh • 

terem m iişterilerimin yevmi gnze-tele

rini muayyen bir zamanda rınklini de
ruhte eden (İstanbul H:ılk otobüsle

ri) şirketinin dört aydan b~ri de,'am 
eden muntazam senh.lel'i cidden şa

yanı fakdirdir. Bu hususta gerek 
mezkür şirkete, gerekse müstahdemi· 
nine alenen teşekkürlerimin ibldğına 

vesa tetlerini istirham ederinı. efen· 
dim. 

Boğaziçi gazcleler baylı 
Haaan Baarf 

• 
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i içinde •• ; Encümeminden: 
) 

1 - Samsun. Bafra yolunun 2J, 29 uncu kilometrolarındaki 1111-.. MUterclml: DoOanYlldız 11111ıın1 111111ıııııı11111ııııııı111ıııı11ııı1111ıııııııı111ıııııııııı11ııınıııı11 9682 lira bedeli keşifli tamiratı müzayede, münakasa ve ihalat 

IZMIR SUr'et Posta•• . 
( GÜLCEMAL ) 22 TeŞtı· 

G•· 
nisani Pazar 14,30 da Burada arabacılar ekseriya polis 

Belki bu da .. hafiyesidir .. 
-64-

o 

Neklettl§lmlz vek'eler1n cereran ettıaı yerleri gö&terlr harita 

(Esirlerin melaikesi) - Hemşire culuk ba~lamıştı. (~c;iincü gün l olu
Enayı bütün Slbirya e irleri böyle tes rnuı başka istikamde nrrıldı. IJatta 
miye etmişlerdi - Bana krşın firar yerimize seri Yasıl olnıak için de nak
etmenin çOk tehlikeli olduğunu anlat. liye vesaiti ,·erildi, Yeni ;kamet~aht· 
ttktan sonra, bir müddet beklemeyi ınız DMsiyonnaya. ı;u ~clıir kışlaları 

ünasip gördüm. Çünkü daah te rlnf. He meşhurdu. Bu ı,.,şl::l::ırın efradı bc
evtlin orta ında öldürücü soğuklar şinci Sibirya müdafaa kıfalarmı teş
başlıyordu. kil ediyor<lu ki ba kıt'alı:lr hu ımatte 

. S~ğ~k ev,•ela 8 derece iken birkaç hi1.im cephemizde lıarhcdiyorlardr. 
gün ıçınde 20 dereceye :.:o dereceye, ~urada da binanın elrafını çeviren 
k,6.nunuevvel sonunda da 40 dereceye tahta parmaklıklar az zurn:ı:t içinde 
~ıkmıştı. Bu soğukla bera~r kardan H.nmetgah sobalarının içinde çoktan 
eser yoktu. Ancak mart sonlarında 

50
_ k:ıybolmuştu. Civardnki haralrn.larda 

iuklar azaldı. Ondan sonra Gob· .. iskan olunan e irelrin miktarı 20000 i 
1- d 1 co-
un en gelen kumlu rüzgarlar es~ti· geçiyordu. 

ye başladı. Petresburga firar 

Bu zamanlarda mahpus bulundgu- Bu son karargahtn benim firar 

muz odalardan bir dakikıı için lııı.rice planım kemale ermi ti. 'l'roysko av~k 
çıknmaz olmuşhık Ya bn"tu·· .. t da tanıdığım İsveçli hana J..ac;ahilir· · n gun sa· -
ranç oyunuyla \"akıt g~irlrdik. ynhut .sem yardım edeceğini vadetmi ti. 

da ~arpten bahsederdik. l\luharchc Bu adam Mcklenburg Almanların• 
bahıt;Jeri d,.. sı.·n· ı · · dandı, i mi Görke irli. nur,·llı1r·1 a " ır erımızi sarstığından ._. 
ben bı·zz t ·· ı lsveç pasaportu ile kenrli~ l bnJ{ı . a gun erce konusmama.,·ı ili· ' · 
yat edinrnı'stı' ı · s • etmeden dola .. ~ı .. ·ordu. Her ~e.' den . m. :.:ıtcbildiğim iz leni ., 
hnııdısler d'" enel benim koca 'iicuduma "i"il elbi· • uşmanın galib!yetine ait 
§oeylerdi. Bu gfüi anlarda Rus i tih· se uydurmak lazımdı Fakat bizim e· 
baratrnı darbelemeyi ne kııdar arzu ~ir arkada~lar hunun da çare~ini htıl· 
edudim Fakat k r •-k 111uşlardı .• ivil elbi ... f'leri p rova etti· b' h · a ese w ılmrş ),rtJcı 
~r ay,·t\11 ne yapmıya kadir olabilir 

kı •. 

~~ kalmıyacak derecede yiyecek 
venhvordu Ahçıl ğ b. . .• • · ı ı ır mulazınn e\·· 

~!ğ~e;uh~te etmlştL Yemeğin leuet jz • 
ı ını ıssettirmemek i tJyen zavallı 
ahçı, Yemek zamanlan tatlı bahisler 

aç.mak zahrnetine katl:ınırdr. Eksiği
mız patates ve sebıede.n iharetti. Kr-
~n donmuş bir halc!e ,·erilen et süt 
yu~urta her günkü erzaktmızı tcşkiİ 
edıyordu. 

Sfitçünün buz kah,,Ian gibi süt ka· 
lıplarını da ~tere 1•1 k e eserek mut. 
fağa te'91im e~i ..nru··ı ek 

dı. <!>" ec · man1.a· 
ray Yumurtacı işin daha ko ~ 
fay tarafını bulmuştu v 

. • . • • umurtalar• 
bır çu,•al ıçınde getirerek tf ~ 
. t d'" . .. ' mu agın 
çımen o oşemesı çtJzcrine t d 
D 

a ıyor u. 
onmn§ yumurtalar e\·veııı ~ 

' · d "' oca•rın 6enann a sıcak kunt üzerine konuia. 
rak bu

1
zü halinden kurtarılır ondan 

sonra zumu olnn Yerlere sarfolu. 

nurdu. Ekmek de verayorlardı. Sair 
mutfak noksanlarımı1.1 kendi ı>eramız
la 'temine mecburduk. En ziyade 0 • 

dunsuıluktan sıktntı çektik. Hemen 
her gön donacak derecede üşüyorduk. 

Bahusus benim halim çok fenaydı. 
Sırnında ni! bir paltont ne de bir bat. 
f.aainm nrdr. Ruslarm l'crdiği int'c 

örtü vücudumu ıSJtmryordu. Koğuş ar 
k.-ı~qlannı benim gibi sıkıııtı içinde 

lfetiidiler. Onların giyecekleri mükem
meldi, paralan da vudr. Ren 

h.rara · tını bir fakir haliyle 

ıeldhn. &rir~r m~laik~inin bana Yar
c!muna kadar aynı vazi ''ette k ı" .ıı...-.. H . ., .. n nuş-
vm. em~ıre Enanın ''erdiği paralar. 
ilan kİm8eye bahsetnıiyordun1• Bu pa. 

talan firarım için saklıyordum. E. 
Rt li!temin dibinde tam 800 :ruble bi. 
:rilrtirm.i§tim. 

Gtinin birinde yaya olarak seyaha-
t. pka.caftmız Ş8Y1 oldu. Martın gü. 
ze1 güneşli bir sabahı. benim bfrbç 
ay e"9I ıe(tliim yollar lizerinde yol-

ğ~miz zaman pantalonun kısa oldu~u 
anlaşıldı. Elbisenin ) c!e~ndl'n \'aZ· 

geçtik, pantolonu uıcıttık. Ceket olrlu· 
ğu gibi, dar kaldı. l~l!li enin kumaşı 

sa:;l:ımdı. Galiba 129·~ 'l'iirk • nııs 
harb;nden enelki zam::ma nitti. Potin· 
for pamuklu c;oraplarln uysun diye 

çok iri çapta intihap nlıınmu~.·u. Ce
ket uzunluğunda. bir de rr.u .... ım'>:t 
paltom vardı. Bu kiili.ı tür kıyafetle. 
öbür ac;irlere nispetle, bir sosyete 
adamına. benzemiştim. 

Bizim esir arkadaşlar ~ahiden rok 
becerikli insanlardı. Her türlü sanat 
ellerinden geliyordu. Divi.,!yo'l ı.a) a· 
da i tenilen her şeyi hu esirler saye· 
sinde bulmak mümkündü. llir grup. 
en ince tef errüatj; le baht~ kağıt pa· 
ra çıkarıyordu. Diğer bir grup .sahte 
pasaportlar veıiytırd u. Sallteliğinin 

farkına varr!rnası gayri mümkiin iki 
pasaport benim için hazırlandı. Bi· 
risi hitaraf Polonya!• hüviyetile, di· 
ğer pasaport da bir ls.,.eçli nanıi!e. 

Yeni So\•yct hiikılmct:nin her türlü 
takl:t olunmu5 mühürleri esirlerin 

eliud(• nrdı. Pasaportlar iiı;erioc atı· 

lan imzalann snhte olduğunu tanı· 
mak için ke.ramct snhilıj olmak Ja"Gım· 
dı. Imz.a işini deruhte eden Avust'ır -
ya e:;irleriydi. lclerindt.• bir de Alman 
vardı. · 

Her şey layıkı deıececle 1Uzımge1en 
sükunet 'e tedbirle ikmal olundu. 
Bir futbol oy~•nu esna ında ben orta. 
dan kaybnldum. Tebdili k1yaf et ettik. 

ten sonra üsem ganıiMnunu terket· 
fon. Dilet iz y'l1 ı·u sıfntiyle bir ' 'ago· 
nun i~ınde sa'fanarnk t;dhı c:ehrinc 
gel.tim. Mak admı buradnr odı;n tren 
leriıe lrkutsk .; ı ·hrir.c ~ec;nıel\ti. Celin 
şehrine geldiğim zamm~ her 

t:ıraf karanlı!~ ic;erı>iııde) di. 7ren dur 
duhtan sonrn lır.n de heklcdim. llirl,a~ 
dakıka sonra yolcu kalab::ılı~ın~ 
kanşarak istasyona ~ıktlnt, Hic 
renk vermeden bir sütunun arka: 
srnda bekliyordum. Birkaç ) ahudi 
yaklaşarak yanımda durdular. Biılsi 

kanununa tevfikan T eşrinisaninin yirmi sekizinci Cumartesi günü 
saat on beşte ihale edilmek Uıere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline itimat 
edilenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar Te tamirıihn devamı 
müddetince müh,r.dis veya liyakah fennisi Nafıa Başmühendisli
ğince musaddak bir fen memuru istihdam edeceğini vesaikle te
min edenler dahil olabilirler. 
3 - Talip olacaklar mezkur kanunun 6 ve 7 inci maddelerine 
tevfikan teminat vermiye mecburdurlar. 

4 - Münakasaya iştirak etmek iıteyenler teminatlarını ve 
fen vesikalarım bir zarf derununda ve teklifnamelerini aynı zarfın 
içinde ikirıci kapalı bir zarf c!erununda pul!u v~ imzalı olarak 
tahrir ve esas zarfın üzerine münakasaya dahil olduğu iş zikredil
mek suretile sahibi tarafından mühürlenmiş veya imzalanmış bu
lunduğu halde imza mukabilinde Vilayet Daimi Encümenine tes
lim edeceklerdir. 

5 - Şartname ve evrakı keşfiyenin birer suretleri İstanbul 
Vilayeti Nafıa Başmühendisliğine gönderilmiştir. 

6 - Münakasaya dahil olacaklar ~rtname ve evrakı keıfiye
yı görmliş ve münderecalmı anlamış addü itibar olunurlar. 

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

ire mesarifi talibine aittir. 
9 - Faıla tafsitat almak isteyenlerin Samsun'da Viliyet Da

imi Encümenine ve İstanbul' da Vilayet Nafıa Başmilbendisliğine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. {3894) 

I Devlet Dem lr yoJiarı ilanı Arı 
-----------------------------------------------------~ 515 kalem i.aç ve tibbi malzemenin kapalı zarfla munakasası 
9 Birinci kanun 931 çarşamba günü saat 14 te idare merkezin
de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerind~ 
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (39()9) 

Hariciye Vekaleti 
Konıisyonundan: 

100 Ton Kok kömürü Vakalet için 

Mübayaat 

lata rıhtımından. 

TRABZON POST•SI 
~ feŞ-

(Cumburiyet) vapuru 2~ . 
rinisani pazartesi 17 de Sirk~ı 
rıhtımından hareketle Zoııt1 • 
dak, inebolu, Ayancık, Sa01· 

G·re
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 1 

M •• -
son, Trabzon, Rize ve ap 
riye gidecektir. Danüşte zoo· 
guldak yoktur. Of, Sürıneııe 
ve Göreleye de u&-rayac:akW'' 

~ 
ı::::::::a::::ı:::::::;. .. .:::.: ... .._....r.:::w-• 

H Sadık Zade eırs" 
il derler vapurııırı 
= K . H aradenıt 
il POSTASI 

inumlupıııcı~ 
P. vap~r!' 2~ Paz~-H Teşrınısanı • 

P. günü akşama 17 de Sirke~ 
~ ~ H nbbmından hareketle (Z0

,, 
~ ~~ :ı guldak, lnebolo, AyaO 
• ı1tlı R Samsun, Ordu, Girel t 
u ' ·oıe 9 T rab%on, ve Rize ye ) aıı ıe 
H ve avdette aynı iskelele! r. ~ Ü Görele ve Ünyeye UJ" 

Ü yarak avdet edecektir. ·de 
Ü Fazla tafsilat için Sirkeeı • , 
n Meymenet Hanı altında ace;4 
R tetiğine müracaat. Tel. 221 
:::::ımm:::::::::.ır:::::::::.-::::::.:~· 

40 ,, " ,. Misafirini Ecnebiye Köşkü için ::::-.::m:::::::::ı:=r.::=-=====~~ 
2000 Okka mangal kömürü ,. 11 ,, ,, H Dlll• 
iOOO ,, kırılmış odun ,, ,, 11 ,, ~~ W1:...-" 
Vekalet ve Misafirini EcPebiye Köşkü için mübayaa edilecek ~E ~~~ltll!!lft~• 

miktarları ya11 ' • mahrukat için 2-11 - 931 tarihinde kapalı zarfla a 
münakasada l . lif edilen fiat haddi layılunda görülmediğinden bu H" t ~I 
kerre 7 Kanunuevvc1. 93 t pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ~il nebOIU POS 8 
ihale edilecektir. Teminatı muvakkatesi 450 liradır. Şartname Ha- :.;:.=!=· AD. mmoı·· 
riciye Vekaleti Levazım ve İstanbul Ankara caddesinde Haıinei ı u_ ]I p 
Evrak Müdürlüğünde!\ alınabilir. ( 3816) 

---------- i,=ı vapuru ?4 sa 11 :I . sanı Alm-ın olup o~· nıHlıfrımı sordu. Para ' T 
il.ti)at'ımı öğ.-eı;mel. de istiyordu. Ben Günün Muhtırası !ıl 
bı1 ı-özleri anla•1\I) urmıı~ gibi clavra.

1 

: günü aktamı Sirkeci rıhtıll''~ 
myord uın. d h t1 (E ı· Z pııfıa li an areke e reğ ı, o . '!

1 
e) 

-- J\orl•nuyı. li.izum yok be~ im; siz i TckvSm-Cumartcsi 21 Teşrin isani .~.:. dak, İnebolu, Evrenye ve ıl ! 
zabitmisiniz 11 inci ay 1931. 10 Re.cep 1350 Senenın • t 

Yine cenı., "errıccli m. ı:;cçen F;ünteı i . 3 ı 9 kalan ıtınler 39 iİ iskelelerine azimet edecelct\, 
u· ı ·· · - ·.· .. ·.· o·kk Bu posft• - vır mn1'bu:t. Hr< •!!ıni~ takdirde GUneş-Doğuw 630. Eaıışı . 17,:J ,, 

size para ikraz edebiliriz. Bu parayı Namaz vakltlerl - Sabah. 4,5!') !! ) at her b~. 
~'.i ,ı,ınya)a ııul~ ·= nu:h· ya Berlincleki O~le: Jt.58. ikindi 14.55. Ak~am. 17.17 Ü Sah r 
Doyçe hanka, yahut da Viy.ınadaki a- Yatsı. 18.49 ımsak: 4.41 ~İ leri icra olunacaktır. 
razı 1.r.nkasına tc"Slim ı:clersiniz. Yal· Hava - derecei haıaret ıaıamr J 9 H ................................................. .. 
mz bir ruhleye 2.25 mark 1~steriz. İki t as~rf) 4 derece. Bugün nizr;ar şimalden g E Karadeniz pos-tası 
lı·n 1 ubleye k u}.tr borç a abilirsiniz. h:na bulutlu o\acktır. il rzar 

Bir müddet düsündüm hiç de fena H ~ .. 
fikir değil. Sahte nam altında iki hin 1 fi 
~ekil. ) üz rulılc ii!el'ine Hı· ele senet • Radyo r t b 9 
imzaladım. Dandan başk.ı. bir a .. UÇ __ A..._n .... k;;.;-;~-,,-0-S_U__ -~.~== vaTp. usraun?s !I r ~ !I mu u 
dolusu da sahte param varcl ı . Bütün U U Saat 18 den 18.30 a kadar orkestra _,. 
ınasr:ıfıma kiıf · ,rclir diyordum. Ya· • . :: .. " k 5· k 'd b•r"' 

1.· eler Bela, ı ·,·erttir, Romantik, \eller, -, gunu a camı ır ecı en 
hudiler para,· ı tLlslim ~ttikten s.onra n u :. -r t ~ '" B .. B · ı Od F . 1 =:.·:·. bO ıJı k•' ı ol.nuşlard-. •.:•: ı dt· c.:lo.!! trenini ersoz, rezı yen, ran, antezr, ~• .. ketle (Zonguldak, ine .... 
aramıya kovuldum. Tren .v:ın h.ıtta Pupc 18,30 dan 19 a kıdır müzik Türk 'ftl"' 

... r ıı· f ı 9 d 19.ao k d g Samsun, Ordu, Giresun.' oit 
hazırdı. Cebimde parnm olduğu halde nırca6ar as.ı 1 an a ·a ar or- :: ) 1 
büfede karnımr doyurmak i!;İn <"e :t· kestra •

1

uza. .\'3rs Amerikan Rüb;nşt:ıiyn ~~ :zon, Sürmene ve Rııe 
l'Ct ~c.tmiyor:ht r. .. G,ı,·l'l fu . , dikkat· t\ lelodi. Str:ıus. Vale. \ "irener Blit Leo· :: gidecektir. 
k '•ı:t:ır laııa J, şııı:1. 5.oknldum. pold, Potpori, Ukranişe Ek.o 19·~0 dan ~i Fazla tafsilit 

hi "'u"n Clltn tı· . ı k t ı· ~o ve kadnr müzik Türk :\iha,ent ra~ıı :! teW 
· e sootrı 11 enı r 11 ,a · :ı Yelkenci hanındaki aceO 

geldik. inmeden e\'vel etrafı gözetle-~en 20,80 a kadar konferan~. •• 5 
ij · · 6 t T 1 2151 

dim. O sırada bir yolcu treni gelmiş- kömürlüg· e soktular. Sdıehıni sonlu-:: gıne m racaa · e · 
. l :_-:::.--·--···-·-~-!-·-....... -.--.::::==:: t!. ~ o. ı·ulara. k ırrş:•rnk hl:ı.~yondan ğum zaman: -· 

'"'" lsta.:ıbul birinci iflas merztıır çıktım. Az ilerde arabacıl:ııın yanın· - Bumda araharılar eı.-:-eriy:ı polis 
d·ı lc., eçli ark ı(l~·-;ıni ı gürcliiğ'ıım 7.a - hafiyes idir. Belld blıim arnhacı da 
man sc,•incimden ~ıldrrac.".a:,tım. O da 
beni tanımıştı. Nnzan dildrati celbet
meden yanıma yaklaştı Ben ilerden 
yürürken lsveçli de henj bir araba ile 
takip etmişti. E~)ce y~i··i.icliinı. t \' C';· 

1i Görke, Angara nehri üzerindeki 
köprüyü geçtikten sonra arabacının 
paarsını ,·enli ve yanıma ) aklaştı. Bir 
likte bir başka arabaya bindik. ne. 

böyle bir ş.ıhıs olabilir. Bunun :çin 
St'ni birkaç saat saklamai-; mecburiye
tindeyim. Dedi. Bana burada çay, ek· 
mek ilmım ettiler. Esas l\tek.lenbul'glu 
olan Js,·eçli bana bir de pasaport te· 

darik etti. Pa aportta, bl'eç salibi· 
ahmcr memurininden olduğum y::ı;ı;ı. 

lı~ dı. 11 nisan 1918 de kt>ndbinc veda 

nimle Rusça konuşuyordu. Araba ederek Peter:slmrg sürat k::ıt:mna hin-
küçüJ;: bir ahşap evin önünde durdu. dim. 
Bi:r. içeri airdik. Beni munkkaten bir ( IJitnıedi) 

dan: 11dl
1 

• · ı. ((t 6 
l'ıfünis kasap Ahmet l• aı dt!ill 

ait Yedikulede i. tasyon cad ıııstf 
llyas Çelebi sokajında 12 ".ll de ' 

han<.'deki hane eşyası m:ı1tall 1" 9~ 
- 11 - 931 tarihine ınüsadif ·ı.R' 

"fll'' 
ıünü .abahle}in saat 9 dan 

1 
t1 I' 

~ rıd::l ..d 
açık arttırma ne satılac:ıı;ı !! ,. 

liplerin mahallindeki men1uru"~ı1f 
racaatleri. 9~1 - 2:; dosra 
rasile ilan olunur. 
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80.yllk kıymetli bir Dereke . halısı Sandal bedesteninde Çorum Viliyeti Nafıa 

Başmühendisliğinden: 
Çorum - Yozrat yolunun O+ 000-76 + 000 kilometreleri 

ataauıdaki 35272 lira 5 kuruı bedeli keşifli Ye muhtelif parça• 
larda cem'an 17 + 000 kilometre tulde kaldanm İDfllı ameliyata 
llç ay zarfında ikmal edilmek üzere bir ay müddetle kapab zarf 
IUretile münakasaya konulmuştur, Talipler bedeli keşfin yüzde 
Yedi buçuğu niıbetlnde mDnakaıa kanununa te\1fikan (2645) lira 
te•baatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında mukayyet 
l>al1111makla beraber ameliyahn devamı müddetince Nafıa daire
Iİlace ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyliyecelder ve bu 
fen •emurlan muL::avelenameyi efe imza edeceklerdir. 

lbale muamelesi Çorum EncDmeni Daimt riyaseti makamında 
7-12-931 tarihine mliaadif Pazartesi günü saat 15 te icra edile
teldir. Fazla izahat almak ietiyenlerin Çorum Baımübendislitine 

~acaatlan ilin olunur. (3908) 

Zonguldak vilayeti nafıa 
başmühendisliğinden: 

Bartm - Çaycuma yolunun O + 000 - 7 + 300 kilometreleri 
ara.ada mevcut tesviye üzerinde 7300 metre tulünde yeni ıose 
ha ... 3-11-9Jl tarihinden itibaren 23 -11·931 tarihine mOsadif 
P•ıarteıl gilnll saat 15 te ihale edilmek Ozere 21 gOn müddetle 
•alıidi kıyuii fiatla kapah zarf olarak münakaaaya konulmuttur. 

Şoıeye maktezi tq yol kenannda ihzar Ye kısmen de kml-
8bfbr. inp1ma talip olanlann teraitini ve evrakı fenniyeıini 
llrmek Ozere Zonguldak Nafıa BaımObendisliğine Ye mOnakuaya 
lftlrık için de BaımDhendiılikçe musaddak ehliyeti fenniye •esi
k.lan Ye muhammen b~deli ketfinin % 7,S niabetinde 1486 
liralık teminab muvakkate akçesile birlikte mezk(ir gDnde mnay
)Q aaatte vilayet daimi encümeninde isbab vücut etmeleri ilin 
thuaur. (3719) ____ ..._ __ _....,...._,...._ .......... .-............................ .._ ... __ ııiiıiilıı __ ___ 

Jlnkara valiliRinden: 
Kilo Kilo 

Azami Algarl 
ICtru fı•l1a 2SOO l 500 
a.,,.., pltinel 3000 20()0 
Malsunı t 500 ıooo 
Y "'1 mınlmıli 300 200 
ltitiml'I • JOO 200 
Yeril ııohdt 700 500 
Lrbutıyı faı..ı,. 400 250 
Patl\t ı 3000 2500 
lad• r•t asoo ı 100 
ltyıı pı..alt 800 500 
kapr 400 250 
~,.. 600 400 
%.rtıa tanHI 300 200 
llrkı soo ~00 
~· 2000 1500 
ltkv 250o 2000 

'·· 500 400 IMı 600 SôO 
~.. 1500 1000 

A•aı,ı •ımyı ~ 25 
Fııbk ıs 10 
Ceviz içi 40 20 
Salça 400 300 
Pekmez 150 100 
Tahin 150 100 
Çay 20 15 
Sarımulı 40 30 
2rik lnıraıtt 150 100 
Çekirdeksiz nzdm 300 250 
hacir 300 200 
Li1110Q 2500 Adet 2000 
\' •prak l 00 Kilo SO 
lln 2000 1500 
lr.aik kahn 100 70 
lrllaiJc ince 100 70 
Teı tebriye 100 70 
~ 200 150 
~~Ç UDU 70 30 
~biber 15 10 
~ 30 20 Kutu 
~ biber 10 S 

I 

~p 10 5 
\eL'B;ecteli 11111bammeai 10376 liradan ibaret Ankara san'atlar mek· 
ı._ •ile ait )'Ukarda yazalı 42 kalem erzak için kapah zarfla yapı· 
Ja1ıll 1111baakuada verilen teklifnamelerde mubarreı fiatlar haddi 
laİla • olaaadığı anlaıaldıpdan ibalit kanununun 18 inci maddesi· "ere C • fıkrası mucibince bir ay içinde talibine ihale edilmek 
~ •Gnakaaa müddetinin 10-12-931 perşembe günü saat ona 
' 1llatdm111na ve praiti anlamak için taliplerin her gün öğ
~ ~ encOmeni Yiliyet kalemine ve paıarhk için de her 
~ •e Perttııbo gtinleri uıt 1 S te 776 liralık teminat 
~ •• muhuebei hulUiye makbuzunu blmil• •cllmeai 

•tlracaatlan illı:ı olunur. (387 4) 

teşhir olunuyor 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
3. K. O. S. Aal. Ko. dan 

stan ulda bulunan kıtaat ve mü· 
essesatın ekmek ve erzaklarının sene
lik olan nakliyesine pazarlıkla veri
len !iat haddi itidalde ıörülmediğin. 
den kapalı zarfla münakasaya vf'.Ze
dilmiştir. ihalesi 24 - 11 - 931 salı 
günü saat ıs ~ ihalMi icra kılıns
caktu. Taliplerin prtnamHAni al· 
mak ve münakasaya ittirak etmek ü
zere yevmi mezkQrde komisyonumu· 
za müracaatleri. (601) (3518) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamullt1ndan 

43,072 metre peblmet torbalrğına 
mahsus bez kapalı zartla mllnakaaa 
ya konmuştur. İhalesi 24 - 11 - C)~ll 
tarihine mflsadlf salı ıUnU saat 15 te 
yapıtaeaktrr. Taliplerin şartnameyi 
ve nümunesini görmek üzere Ankara 
merkez satın alma komisyoauna mü 
racaat.leri ve münakasaya i§tirak e
deceklerin o rün ve saatiaden evvel 
teminat ve teklif mektuplarmın mak~ 
buz mukabilinde mezktr komisyon 
rlyaaetlne tevdi eylemeleri. (503). 

(3520) 
• • • 

Ezili• Ye havaJisJndekf Jataatın ih· 
tiyacı için 142000 kilo un mUnakaaaya 
koıunu,tur. 1hal11i 22 - 11 - 931 
tarih paar ~tinU 1aat 15 ı. ,apıla· 
c&ktır. Talip olanlann prtnameyi 
g~rmek üaere her aUn ve pey •Urmek 
üzere de mtzktlr tarihte Ezine satın 
alma komlsyon111la ınUracaatlerL 

(5") (MOO) 
• • • 

lsfanbul Evkaf müdüriye· 
tinden 
Kıymeti mubamminesi 
Lira Kuruş 
3162 SO Tamamı 54()() arşın terbiinde bulunan Beşiktaşta 

Türk Ali mahallesinde Sel sokatında atik 11 No. 
ile mürakkam Münir paıa konağı namile maruf el• 
yeYm mektep ittihaz edilmiı olan 21 odadan ibaret 
aynca mutbah ahır ve arabalık ve 11ir aksamı milr 
temil ahıap konaj'ln d&rtte bir hiuesi. 

471 21 Tamamı 150 arım 82 santim terbiinde bulunan E· 
yipte KasımçaYUf maballeıinde Eski yeni caddesinde 
80 tahririnde atik 24,90 tahririnde atik 26 cedit 
30 No. ile mürakkam bir bap dOkklnın tamamı 120 
hisse itibarile 105 hlueai. 

119 16 Tamamı 89 arıın 37 aantim terbiinde balmum Be
yoğlwada Hüseyioap mahalleaiade Y eaiplalr cadde
sinde atik 68 cedit 54 No. ile murakkam bir bap 
dllkkbın Qçte bir hiııesi. 

1800 00 T•mamı 12 artın 71 santim terbiinde bulunan Ba· 
bıcaferide Ali Celebi mahallesinde aoğancılar cad• 
clllbade atik 2M cedit 50 No. fe•kinde odayı mDr 
hml1 bir bap dDkkinın tamamı. 

4875 00 Tıma•ı 18 8J11D 63 santim terbiinde bulunan ve 
1 ffulraa 931 tarihinden Mayıı 931 srayesine kadar 
hali f carda olan Galata Kemankeş Kara Mustafapqa 
raballe.inde Topçular caddesinde Ye Karak&y ha
rekçl fıruu ittisalinde k&in 20 No. ile mul-akkana 
feftlncle oclalan mGftemil dllkklmn sekizde üç biueai. 

Ballda ıemt, mahalle, aokak ve numaralan muharrer emlikl 
mahlt\le aablmık Oıere d&rt hafta milddetle ilin ve mOzayedeye 
konmuttur. MO!ayedeıi Teıriniaantnin yirmi dUrdüncll 11h gDnD 
aaat 15 tec:lir. Talip olmak istlyenlerin kıymeti mubammenenİD 
ytızde yedi baçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberli• 
taıta lstanbul EYkuf mOdüriyeti binasında varidat mlldüriyetl 
mıbliil&t idareline mliracaatlan ilin olunur. (3382) 

Ezin• •• h&'flllllncleki kttaatm ih
tiyacı için 1'2,000 kilo un mUnak&sa· 
ya konmuftur. 22 - 11 - 931 tarih 
pazar gttnU saat 15 te ihalesi yapıla
caktır. Talip olanların prtnametıinl 
gflrmek Uzere her ıtııı ve pey sUrmek 
Ozere de mezldlr günde Ezine satm 

~~~~~~:F_I_s_t_a_n_b_u_lE_v_k_a_f_M_&_'_d--b-,-~-

GlresundakJ •ıtaatın la~sl f~fn 

295800 kilo ekınek kapalı zarfla mü. rı·yetı·nden·. 
nakaaaya konınu§tur. f; - 12 - 931 
c11marı.1 atintl l&&t 1' ıt lhalol ya. 
pılacaktır. Taliplerin 2108 lira temi· Kıymeti muhamminesi Metroıu Beher metro Harita No. 
natı muvakkate ile Gir•un satın al· Lira Lira 
ma komisyonuna müracaatleri. (56.1) 1331 121 11 4 

(38Sl) 1160 116 10 ~ • • • 
Marka aillh depoeunda meftut 

kihne e11anaı satıtr aleni mUnaltasa 
ile K. o. 3. SA. AL. KOM. da fapıla· 
caktı:r. ihalesi 22 - 11 - 931 pazar gU· 
nU saat U te icra. edilecektir. Talip. 
terin şartnameyi almak Uzere he!' giln 
ve ihaleye iftirak edeceklerin de 
r•vml muayyende temiııatlarlle k~ 
misyonumuza mUraeaatıan. (ti05) -
(3561) 

• • • 
Adana merkez kıtaatı hayvanatı

nın ihtiyacı olan 250 bin kilo saman 
kapalı zarf usuUle ınUnakuaya kon
maıtar. ihale tarihi 2 - 12 - 931 
çarşamba günü saat onda yapılacak
tır. Talipleri• ihale rflnti tam vak· 
tinde teklif mektoplarile teminatı 
muvakkate zarllarile Adaıtı1 satın al
ma komisyonuna müraeaatleri. (560 

• • • (3882) 

Doluda bulunan kıta.atın uı.r eti 
kapalı zarfla münakaaaya konmut
tur. lhaleet 22 -11 - 931 pazar gU. 
nü saat 15 te bmitte 23 liacti fırka 
satın alma komisyonu tarafından ya. 
pılacaktır. Talipler tartnameyi aı. 
mak üzere her gtin komisyonumuza 
ve ihaleye iştirak edeceklerin de yev. 
mi muayyende teminat ve teklif na
melerile mezkQr komisyona mllraca
atlerf. (521) (3676) 

• * • 
Çatalca müs. Mv. un ihtJyacı pa· 

zarhkla alınacaktır. İhalesi 21 - 11 
- 931 cumartesi günü saat 16 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini atmak üzere her gün 

Fatihte Fevzipap caddealnde mUnhedim Halilpaşa camii , .. 
rifi anasından müfrez 4,5 harita No. parçalar balada irae edilen 
kıymeti muhammlneleri Dıerinden d8rt hafta mOddetle ilin ve mü
zayedeye •uoluamuflur. MGzayedeıi klnunuevveHn betinci camar
teıi gtınll saat 15 tedir. Talip olmak istiyenlerin yevm ve saati mez
k6rdan enel kıymeti mubamminenin yilzde yedi buçujıı nlıbe
tinde pey akçelerile beraber Çemberlitaşta lstanbul evkaf mil· 
dUrlyetl binasında varidat mlldOriyeti mahlulat kısmına m6raca· 
ıUeri llAn olunur. (3693) 

lstanul evkaf müdüriyetinden: 
Kıymeti 

Ura 
95 

mubammineıi 
Kuruı 

25 Çengelk&yDnde Cami meydanı sokafında 
atik 4 cedit 12 No. ile murakkam 127 arşın 
terbiiade bulunan bir kıta arsanın tamımı. 

150 00 Tamamı 58 arşın terbiinde buluaan K~ük-
pazarda boca Hayrettin maha1leslnde KD
çükpazar caddesinde atik ve cedit 11 te 11 
mükerrer atik 13 cedit No. ile murakkam 
üzerinde iki bap odayı müttemil dDkkbm 
dört hiue itibarile bir biueai. 

150 00 Üsklldarda Selimi Ali efendi mahallesinde 
çıkmu Mesrup sokağında klin 1 No. Ye 300 
zira miktarında bulunan arsanın tamamı. 

Ballda semt, mahalle7 sokak ve numaraları muharrer emliki 
mablule ıablmak Oıre d8rt hafta mtıddetle illna vazedilmitlfr. 
Mllzayedeai Kinunuevvelin birinci Salı günü saat 15 t~dir. Talip 
olmak iatiyealer balida mubaner kıymetinin yüzde yedi buçutu 
niabetinde pey akçelerile birlikte lstanbul evkaf müdüriyeti bi· 
nuında •aridat miidüriyeti mablüllt kısmına mUrşcaıtleri illa 
olunur. (3527) 

ff pazarl~a~tir~ edeu~erin de mn=a~da=i=r=,=~z~~m=e=~=e=z=m=e=m=u=r=ıu=k=la=r=ın=.~~.ı~=,=.=ı~=l.~ .. ~ .. l=d=ll#·u···d~~ 
yevmi muayyenlnde komisyonumuza ,·erı en ıa ga 1 goru i n e:ı pa ~ 
mUracaatleri. (536) (391ıı) dan alacaktan vesikalarla beraber zarlıldn münaknsasına karar \'erilmiş-

• • • 22 • 11 • 931 tarih pazar günü saat 14 tir. Pazarlık günü 23 - 11 - 9.'Jl 
SeJimiye ve Tophane ukerl fırın· te 111. K. O. Levaıım müdUrluillne taıih pazartesi günü saat 10 da talip 

lannda istihdam edilmek üzere ka· müracaattan. (573) (3937) olanların ye\•mi muayyende teminat 
pak~ı 2 kesici 2 teqlhtar ve hamur- • • • ak~eleı;le Ankara merkez satın alma 
kir ihtiyacı vardır. Ta1iplerin hüsnü· Kapalr urfla mUıtalcıuıaya konu • komiu onuna miiracaatled. (a74) 
bl ft ukerlllde allh• elawllkluı· lan 14 - 15 bin kilo bıeJaz vazelin (3981) 
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1 :ıÇo·d~e.ra·s~ı yüz~kT·luraullşru~r _la~~ Sanayii Mi~!~:yi Himaye (/;/ " 

1üı·k 

Zerinin en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

O halde derhal 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

ZI raat 
Ba·akasındaa 

BiH H ll n ·ı ı 

U.lukışla-Kayseri hattı inşaat 
müfettişliğinden: 

Ulukı~la-Kayseri hatta inşaat müfettişliği sobaları için 4 ton 
eleklenmış Ereğli maden kömürü iJe 1 ton odunun açık müna
kasa ile mubayaası 3-11-931 tarihinden itibaren 20 gün müddet· 

le mUn~kasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek ve iştirak et
mek istıyenler yüzde yedi buçuk nisbetinde 15 liralık muvakkat 

~ Kendi kendinizi },. ~· · · . 
. •. ,y, •• Sabhk hane - Beyközda Şahin· 

kayada 133 arşın arazi üzerinde mebni 
74 No. dört odalı bir hane satılıktır. 

Şirketi Hayriye idaresi kapıcısı Lütfü 
Ef. ye müracaat. (1998) 

Damızhk için halis Jermen 
Kanaryası - Şişlı Osman bey Ah
met bey sokağı Fortun zade Murat Bey 
apartımanı beşinci kat 12022) • 

Sabhk ve kirahk - l\ludanya 
Tirih·ada Nacive hanıma. ait iki odalı 
ede . zeytinlik, .tarla ve bağ kiralık ,·eya
hut satıİıktır. Şeraitini Ankara caddesinde 
,\luall imler kütük hanesine müracaatla• ı. 

Satdık kagir dUkkin - Istan· 
bulda i\Jarpuççularda şerefli bir mahalde
dir; ayda 75 lira kiradadır. Pazarlıksız 

8200 lira. Sııat 9 • 12 arasında. lscanbul 
dördüncü Vakıfhan asmakat 29 numaraya 
müracaat. 

Para - İstediğiniz semtlerde satJlık 
em!Akimiz vardır. Emltk almak yahut 
alacağınız varidatlı emlake paranız yetiş· 
miyorsa para almak için 9 - 12 arasında 
müracaat ediniz, senelik faiz, komisyon 
yüzde 12. Ista.nbul Babçekapı dördüncü 
Valafhan asma kat 29. 

Para - 15 liradan fazla veridau 
olan emJakinizi en iyi fiatla satarız ister
seniz terhine mukabil para verilir. Senelik 
faiz, komisyon yüzde 12 dir. Saat 9 - 12 
arasında Istanbul, Bahçekapı dördilncü 
Vakıfhan asmıı kat 29numaraya müracaat. 

himaye demektir · ."19~1~:d<~;.'· 
Sun't Portland ASLAN çimentosu madalya 

Tilrk işçlllğile 
Tllrk mevaclı lptidalyesUe 
Türk kömiirü ile 
Türkiyede imal edilir. 

MiMARLAR 
Darıca, Zeytinburnu ve Eskibisar fabrikalanum 

Aslan çimentosunu kuııanın1ı· 
En yüksek ınuka: 
vemet kabiliyeti 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: -

500,000 ( Bes yüz bin J 
• • 

şarap şışesı . 
1 Kanunen~eı 1931 Salı günü saat 11 (onbir) de ihale ediJnıek 

üzere pazarlık suretile alınacaktır. Taliplerin şartnameyi· almak ,,e 
"ra" nümuneleri görmek üzere mübayaat komisyonu kitabetine iP~ 

caatlan. (3811) ~ 

Pa~kazandınyoruz-b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] 
dan başka viU.yetlerde, kazalarda memur E C Z A H A N E S 
yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazife-
nize halel gelmiyccektir. içine 6 kuruşluk 
pul koyup mektupla sorunuz. 

Jstanbul postanesinde 400 

Meyva ve şebze bostanı -
Beylerbeyi Jsta vroz deresinde meşhur 
Kavaklı bostan satılıktır. Sultan hama
mında Mermerci za.de biraderler ma~a
za.sı kıltibi Peyami beye müracaat (2039) 

Doktor 

Hafız Cemal 

il 

Dahili hastahklar mutahassısı 
Sıra numarası beklememek isti

yenler, kabineye müracaatla veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,.'30 dan 5 e) kadar lstan
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu
susi kabinesinde dahili hastalıkları 

muayene ve tedavi eder. Telefon: ls
tabul 2. 2398. 

~ oğum ve a ın hastalıktan 
il mütehassısı 
/ Doktor 

, Hüseyin Naşit 
1 Türbe, eski Hililiahmer binası 
ı No. 10 Tel. Istailbul: 2622 

RUMA.TiZAL 
ı-·-------... -Romatlzma, Siyatik ve nt•f-teminat akçelerini mal sandıklarına yatardıklarına ait makbuzla

rını hamilen kafi ihale tarihi o!an 23-11-931 pazartesi günü sa-
at 15 te Ulukışlada inşaat müfettişliğine müracaatleri. (3722) .,.. __ Y A fi 1 ' 11'sal aGrllar1nda haricen fr 

slyon suretlle kullandır. e;fl 

gUzel mUssekklndlr. Jandarma 
riyasetinden: 

--------- Adres: Istanbul Ankara caddesi 

Satınalma komisyonu Vakıt yurdu. 

Jandarma ihtiyacı için 164 kalem eczayı tıbbiye kapalı zarf 
usolile münakasaya konulmuştur. Münakasa 26-11-931 perşembe 
gUnü saat 14 te jandarma umum kumandanlığı levazım müdüri
yetinde yapılacaktır. Taliplerin şartname için Ankarada jandar· 
ma umum kumandanlığı baş hekimliğine ve istanbulda jandar
ma satınalma komisyonuna müracaatleri. (3690) 

Istanbul Sultan Ahmet Maarif Veka
leti Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimizde üç muallime ihtiyaç vardır. Bu muaUimliklere 
Avrupa veya Amerikada birinci smif bir terzi rr.ektebinden me
zun olup ayraca staj yapmış ve muvaffakıyet göstermiş olanlar 
tayin edilecektir. Kendilerine bilgilerile mütenasip ücret verile
cektir. Talip olanların Evrakı müsbitelerile birlikte mektebimiz 
Müdürlüğüne muracaatları. (3936) 

..... l('~R--A .. M•l•Y--E._L.1-.-. .. -.. .. ._ .... _ ............. ___ 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4379: 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Istanbul Vakıt 

========:;;;~============= 
Abone şartları: 

l 3 6 12 Aylık 
Oi.!hilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 ,, 

ilan şartlarımız: ___ ........,....._ ___ 

Satın 
San ti mı 

Resmi 
10 Kş. 

20" 

Husus! 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilin şartlar1mız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalıı.: 
100 Kuruş 

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

B - 4 s:ıtın geçen ilAnLınn fazla 
L saurı3in 5 kuru.!., za1!~ ~ 

s o u ·n o L 
". Mide aGrdar1nı, ekşlllk -

Gıt 
yanmasını teskin eder• 

111
t 

zın ve mideden mUte,,e s 
6 .,art kalp çarpmasının 

geçer. 

PULMOL 
p

T en eff Us cihazınızı 11tll1., -

•"'' tan korur. Bronşit, bO ıs-

ca, v(trem, grip öksUrlll<d•'' 
rinde emsalsiz tesiri v.8~c1ırı 
iştah açar ve muka,,,, ti'' 
Kokusu vo lezzeti nefi• 

Emniyet Çayını 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi TEVZi '· ECZAHAtle;fl YERi: NIZAMETTiN TALiP - TAKSIM 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası 
Arayınız BEYOGLU iSTiKLAL CADDESi rf"" 


