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• tY f yenıe • l cuz 
Yalnız bütçe muvazenesi 

kafi değildir 

Bu işte yalnız ihtikir 
UZ/ 
değil, 

inhisar da var! 
Paramızın kıymetini muhafaza 

etmek de lazımdır 
yetmiş milyon lira olacağına 
hükmetmek lazımgelir. 

Yekunu yüz seksen beş, ya· 
hut yüz doksan milyon liradan 
ibaret olan bir bütçede varidatın 
yirmi milyon lira noksan zuhur 
etmesi mühim bir meseledir. 
Bahusus bu sene bütçesinin ev
velki senekine nisbetle otuz beş, 
kırk milyon lira tasarruf yapıla
rak tanzim edilmiş olduğu düşü
nülürse mesledeki ehemmiyetin 
derecesi daha eyi takdir edilir. 
Eğer hükumetin elinde zuhur 

edecek varidat noksanına karşı 

tutulabilecek fevkalade bir vari
dat bulunsaydı bu sene için faz
la telaş etmeğe tabii mahal kal
mazdı. Eldeki fazla para ile büt
çe açığı kapatılır, bu suretle hü· 
kfımetin tahüdattan mütevellit 
borçları vakit ve zemamnda öde
nir, memur maaşlarının tediyatın
da intizamsızlık vuku bulmaması 
temin olunur, yalnız gelecek se
ne vaziyeti için tedbirler alımrdı. 

Söz sizindir.. Emin 
• 

bey sizi bekliyoruz! 
Kasaplar cemiyeti rrisi Ahmet beyi 

pek müthiş ittibamlar altında bırakan 
eski Şehremini Emin beyle dün bir 
mubarririmiz konuşmuştur. Emin bey 
hiddetle demiştir ki: 

" - Arbk söyliyecek bir 
sözUm kalmadı. Hem binim 
ağzımı daha fazla açtırma· 
sınlar.. Onlar vaziyetlerini 
pekaUi bilirler. 

Aceba Emin bey ağzını daba fazla 
:ıçarsa neler söyliyecektir? Et meselesi 
htanbul şehrinin bu gün yüzde elli 
hayat meselesi haline girmi ş bulunı
yor. 

Eğer bu işin iç yüzü denilen bir 
tar:ıfı varsa ve sabık Şehremini baki· 
katen bu meseleyi tenvir edebilecek 
vaziyette bulunıyorsa, efklln umumiye 
karşısında konuşmıya ,.e insaniyetli 
ve hakikat dostu bir vatandaş sıfatil e 
derhal söyliyeceklerini söylemiye mec 
burpur, Eğer bu mevzu etrafında bi· 
linen şeyler bu sefer de söylenmez· 
!erse ne zaman söyleneceklerdir? ls
ranbul ~ehrini gıdasızlıktan ve içtimai 
sefaletten kurtarmak öyle bir memle
ket borcudur ki her münevver vatan· 
daş çok çalışmalı ve hnkikaileri konuş· 
malıdır. 

Söz sizindir Emin bey! 

.. 
Oyle bir inhisar ki Türk devletine 

on para fay dası yoktur ! 
Kasaplar tröstü, Istanbııl halkznzn sıhhi sela~ 

meti namına Ortadan kaldırılmalıdır / 
~931 Bütçesinin hazirandan

beti dC"Vam eden tatbikatı neti
cesinde umumi varidatın dört 
aylık miktarı anlaşılmıştır. Bu 
miktar geçen 1930 senesi 
varidatına nisbetle 6 milyon lira 
noksandır. Umumi varidatta 
görülen bu noksamn ehemmiyeti 
büyüktür. Bir kerre haziran, tE.m
muz, ağustos, eylul ayları istih~ 
sal ve ihracat mevsimi olduğuna 
göre daima hazine için fazla 
varidat getiren aylardan sayılır. 
Buna rağmen bu sene bu ayla
rın varidatın da tenakus vuku 
bulması, mali senenin bundan 
sonraki ayları için çok ihtiyatlı 

hareket etmek lüzumunu göster
miştir. Çünkü basit bir besap· 
la bu sene içinde hazineye gire
cek varidat yekununun en aşağı 
alb milyon liranın üç misli, yani 
onsekiz, yirmi milyon lira noksan 
tutacağına, daha açık bir ifade 
ile bir sene içinde hükumetin 
muhtelif vergilerden alacağı ha· 
l!nlitın zannedildiği gibi yüz dok
san milyon değil, ancak _y:üz 

.JleJ..met Asun 
(,\ it ta rafı 5 inci sarfadaı 

Sizi bekliyoruz! 
•--------. ... --.. -.,.-uç sene evvel dolap l~e böyle d8nUyordu. Gene böyle cUinUyor 

feş ve d iç· nele-! 
Balat yangınında yedi kişi kendilerini 

pençereden sokağa attılar 
içlerinden birinin yaraları çok ağırdır 

Mecruhlardan Madam Rabeka, Li~ ve Şavol 
Evvelki gece Balatta büyük buiye koşmağa başlamışlardır. 

kirgir bir evin yandığını yaz- Nihayet imdatlarına yetişilme-
ınıştık. Vaktin geç olması fazla diğini ve kurtulmak imkanınında 
tahkikata imkan bırakmamıştı. kalmadığım görünce kendilerini 

Dün öğrendiğimize göre hadise pencereden atmışlardır. Zaten 
~di kişinin yaralanması gibi etrafı saran alevlerden kısmen 
feci bir netice ile bitmiştir. Ateş, yanan zavallılar, bir de düşme 
ıaat 22.45 te Balatta Hamami neticesinde yaralanmışlar ve ken-

M b. l dilerinden geçmif bir halde Ba-u ıltin maha lesinde tanburacı ]at Musevi hastanesine götürül· 
sokağında Hasan efendi isminde müşlerdir. 
bit maliye memurunun mutasarrıf Yangmın geç haber verilme-
hulunduğu evden çıkmıştır. sine rağmen, itfaiye bütün sür'a-

Manifaturacı Jak, şapkacı tile vak'a mahallino yetişmiş ve 
Mordo, İranlı Lui isimlerindeki binayı, etrafa sırayetine meydan 
Uç şahıs, ailelerile birlikte Hasan vermeden söndürmüştür. 
efendinin evinin müsteciri bulun- Yaralananlar, madam Rabeka, 
llıaktadnlar. Herkesin uyuduğu matmazel Ester, Malga, Liya, 
saatte çıkan ateş birdenbire ge- Madam Şavul isimlerinde beı 
ni,leıniş ve alt katta oturan müs- kişi ve Mihail, Mordohay isminde 
tecirler, neden sonra yangını du- iki erkektir. 

lstanbulda müthiş bir et ihti
karı var.. Bu muhakkak.. Kosko· 
ca şehir kara kış yaklaşırken et 
ihtiyacını pek fahiş bir Hatla te· 
min etmiye veya hiç temin tde
memiye ınahkum bir vaziyette 
bulunuyor .. Halbuki içinde bulun
duğumuz şerait, bu sene lstanbul
luların bol ve ucuz et yiyebilmele
ri için pek müsaittir. Mevcut en· 
gelleri ortadan kaldır.mak, ve ha
la dönen bir entrika dolabını dur· 
durmak bu işi temin etmek için 

Grupta 
Adliye vekilinin 
verdiği izahat 

kafi görüldü 
Ankara, 21 ( Vakıt) - Fırka 

saat 3 te toplandı. Perşenbe gün
kü mevzular üzerinde Süreyya, 
Ali Saip ve Şeref beyler noktai
nazarlannı beyan ettiler. 

Sonra Memduh Şevket bey I 

beyanatta bulundu. 
Müteakıben adliye vekili Yu

suf Kemal B. uzunboylu izahat 
verdiler. 

Yusuf Kemal Beyin izahata 
tatminkar ve kafi gürüldüğün
den fırkaca tasvip edildi. ,-. Rüştü B. 
Yakında lstanbula 

gelecek 
Ankara, 21 (Yakıt) - Hari· 

ciye vekili Tevfik Rüştü beyin 
yakında Istanbula gide:eği söy
leniyor. 

Yabilmişler, feryatlar kopararak Yangımn nasıl çıktığı henüz 
1 

Jktisadiyatımızı ko-
5ok~ğa fırlamış ' ardır. anlaşılmamııtır. Bina sigortasızdır. 
d' Üst kattakiler de, ateşin mer- Zabıta yangının tahkikatına e· ruma kanunu 
. ıvenleri sardığını ve kaçmak bemmiyetle devam etmektedir. Ankara, 21 (Yakıt) - Iktısa-
~lllki.nının kalmadığını görünce Mecruh Rabekawn yarası çok diyabmızı koruma kanunu yarın 
ehıeUi bir korku içinde öteye ağırdır. mecliae verileceklir. 

kafidir. hedefimiz!. 
~ ~·ki ! 2 hHmini Emin ~e~~n ~- Mubahat B. ne diyor? 
gır ıthamlarmdan ve et trostu rcı- .. 
sinin verdiği cevaplardan sonra Dun Mubahat beyle konuştuk. 
ve hele Muhittin Beyin şehh· mü· Bono meselesi hakkında bize 9u 
measilleri huzurunda resmen ka- izahatı verdi: 
bul ve ilan ettiği ret ve cerh edil- - Aaradan beş sene geçti, fa• 
mez hakikatlerden sonra et ihti- kat mesele tamamen hatırimda• 
karını kökünden kaznnak bir dır. Emin Bey, şehremanetinden 
memleket vazifesi haline gil·miş- çekildikten sonra bir büro açmış• 
tir. tı. Emanette maiyetinde bulun• 

İstanbul halkının yıllardan be· muştum; bana da kendisile hera• 
ri ulatmak istediği müıteı·ek he· ber çalışmayı teklif etmişti, kabul 
def nedir? etmiştim. Aradan bir miicldet geç• 

T eınıiz ve ucuz et yemek değil t! ,Emin beyin bir gün paraya ih· 
mi? tıyacı oldu. 

Öyleyse ilan ediyoruz: Birinden alacağı vardı, fakat 
Yakıt bu sene İstanbul halkı elindeki bononun vadesi henüz 

ucuz et ' yiyinciye kadar bu jşi, gelmemişti.. . Bunu her tacir gi~i 
kendi meselesi yapacaktır. Bina- kırdırmak ıçın, ben kasaplar reı• 
enaleyh et ihtikarma karşı şaşmaz si Ahmet beyle tem.asa ~irdim. Ni• 
biı· mücadeleye başlıyoruz. hayet muayyen bır faız vererel( 

Temiz ve ucuz et yemek.. işte ı Alt tarafı 5 inci sayfada ı 

Kaçakçdık af eti karşısında ••• 

' 

- Kaçak lth,IAt ne ile tecziye edilmelidir t 
- Huduttan ihraç edilmekle r.. 

., 
~ , 
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S o a Telgrallar ] Ti C.ARET 

VE.İKTİ~AT HAYATI 

Gümrüklerde faaliyet 
ihtikar yapanlar olursa, bu kendi

lerine bahalıya mal olacaktır 
Fransa ithalat tarif el erini yüzde 36 ya 

kadar arttırıyor 

Gümrüklerde kontenejanile 
alikadar olmıyan beyannamelerin 
teıciline dOn de devam olunmuı
tur. itin bugün, olmadığı tak
tirde yarm bitirileceği ümit edil
mektedir. Bu kısım beyanname
lerin tescili eşya geldiği müddet
çe devam edecektir. Gümrükler
de görülen izdiham bir kaç gün 
sonra kalkacağı ve tescil mua
melesinin normal teklini alacağı 
İpret edilmektedir. Tahdit em
rinden dolayı muameleleri duran 
efYADJD tescili bitirilemediği için 
din de ithalit yapılamamııtır. 

Piyasada 
Ayauda dünden itibaren ba

a etY• Dzerinde mahsus bir te
r.efftl baılamııtır. Bunun bir ih· 
tiklr baılangıcı olduğunu iddia 
edenler vardır. Fakat tabii bu 
iddia doğru olmamak lazım 
,.ıu. 

Heyeti teftifiye reisi ve borsa 
komiıeri Adil B. bu hususta 
diyor iri: 

- Bu kontenjan liıtelerinin 
iki aylık ithalat miktarını ihtiva 
etmekte olduğuna göre ihtikar 
otomatik bir şekilde menedilmiı 
oluyor. Fakat buna rağmen şah
si istifade teminine kalkııacak 
mahteldrter olursa, bunun hari
cinde ahnacak tedbirlerJe bu 
ihtiklr kendilerine pahalıya mal 
olabilir.,, 

Heyeti teftifiye reisinin izaha
bna gGre, meıeJA; teşrinisani ve 
kinunuevvel aylarında liste mu
cibince bin ıapka ithal edilse 
bunun 750 sini bir tüccarın aldı
jı binaenaleyh bunun da ihtikir 
Jlı>biı görülse, ihtikjrm 6nüne 
ıe~mek için, diğer aylann itha
llt liıteıine ppka miktarı onbin 
olarak konulacaktll'. Bu da tabii 
olarak, yDkselen fiatların düt
meaini mucip olacaktll'. 

Llatelerde hata 1111 wer? 
Adil B. komisyoncuların kon· 

tenJan listelerinde bazı hatalar 
meYcut olduğunu ileri ıllrerek, 
tashihi için Ankıraya iki kişilikbir 
heyet ganderdiklerini bilmediğini 
fakat hatama mevzuu bahsolamı· 
7acağını, çünkO listelerin uzun 
bir tetkik neticesinde bazırlandı
İJDI iaylemiıtir. Listeler, geçen 
ayların ithalbt iatatiıtikleri naza
n itibara aLnarak tesbit edil
miftir. 

Adil bey bugün veyahut yarın 
•eklletle temas için Ankaraya 
ıideeektir. 
depnnameler sıraya konuyor 

Ôjrendiğize göre, tescil olunan 
beyannameler ıll'aya konulmakta
dır. Bu muameleden ıonra tacir· 

terdir. Ait olduğu makam bu 
müracaatı tetkik etmiş ve tüc· 
cari haklı bulmuştur. 

Maliye müfettişleri işin sureti 
cereyanını müntazaman kontrol 
etmekttdirler. 

Şeker ve gaz 
Samsun, Trabzon, Kars rüsu

mat miidürlüklerine, umumi mü
dürlük tarafmdan gönderilen bir 
emirle ithalat yapılmasma müsa
ade edilmiştir. Şimendifer mal
zemesi Samsundan, Rusyadan ge
lecek şeker ve gaz Karstan 
memleketimize girecektir. 

Haber verildiğine göre tahdit 
dolıyısile mavunalarda kalan eş
yad~m, liman ıirketi fazla her 
gün İç!n yevmiye alacaktır. 

Franaade tarife artıyor 
Paris,21 ( A.A. )- Meb'usan 

meclisinin maliye komisyonu it
halat eşyasına ait rüsumu tezyit 
eden bir kanun projesi tevdi 
etmiıtir. Bu projeye, göre iptidai 
maddelere yüzde 2 yarım ma
mul eşyay yüzde 4, manifatura 
eşyasma yüzde 6, lüks eıyasma 
da yüzde 12, yüzde24 ve yilzde 
36 resim konulacaktır. 

Paris,52 ( A. A.) - Meb'uıan 
meclisi maliye encümeni, Par;ı 
işlenmiş mevaCJa alt lthaflt res
mini yüzde dört, tamamile işlen· 
miş mevada ait ithalat resminin 
de yüzde alh )ıisbetinde art
lmlmaaını kabul etmiıtir. ipti
dai mevat için yalnız yüzde 
iki resim tediyesine devam edi
lecektir. 

Bu projenin bütçeye 400 mil
yon frank temin edeceği ı&y
lenmektedir. 

Açık mıktar1 
Paris, 21 (A.A) - Kapanan 

1930-1931 bütçesinde 2542 mil
yon franlık bir açık vardır. 
Jngilterede gUmrUk kanunlar1 

Londra, 21 ( A.A ) - Yeni 
gümrük kanunu dün akpm neş
redilmiştir. 

Vaşington, 21 ( A.A ) - HU· 
kümetin ihtilibnı, Aoıerika ma
mulatına iııgilte~e tarafından 
vaıedilen gümrük resimlerine 
muadil rüsuma derhal tibi tuta
cağı bildirilmektedir. 

Londra, 21 (A.A.) - Lordlar 
kamarası, anormal ithalat hakkın
daki kanun layihasını kabul et· 
mış olduğundan kralın tasdikine 
anedilecek ve hemen mer'iyet 

Düşüyor! 
İngiliz lirası gene 
düşmiye başladı 

ler, faturalarını borsadaki müra- Perşenme gilnü 799 kuruşta 
kaba heyetinede tetkik ettirerek kapanan lngiliz lirası dün borsa
vize aldıktan sonra listedeki mik- da 792 kuruşta açılmış ve 791 
dar Ozerinden mallarını gümrük- kuruşta kapanmııtır. Dün bor
rea çıkaracaklardır. uda lngiliz lirası yapılan mua-

Bazı tacirler gümrilk mlidiriye- mele miktarı 3500 liralıktır. 
tine milracaat ederek gümrük Frank 12,06 da açılmış ve ay
kanununun bir maddesine istina· ni fiat ilzerinde kapanmıştır. 4 
den 16 Teşriniaanide glimrilie milyon 125 bin Fransız franğı 
pmlf ve beyannameleri ve- üzerine muamele olmuştur. 
rllmff elan mallıtrının muamelesi Londra, 21 (A.A) - lngiliz 
durdurulaauyacağ1D1 iddia etmif· 1 lirası. dün biıu düımüıtür. Fil-

VekUler Heyetinin 
içtimaı 

Ankara, 21 (Yakıt)- Vekiller 
heyeti meclisteki dairei mabıusa
sında ismet paşanan riyasetinde 
toplandı. içtima iki Hat kadar 
devam etti. 

Orhaneli kaymakamlrlına 
lstlklAI madalya•• 

Ankara, 21 (Yakıt) - Orhaneli 
kaymakamı Bahaettin beyin istik· 
lal madalyasile taltifi encümence 
kabul edilmiqtir. 

Memur maaşları 
Yeni vergiden aonra ne 

şekil alacak? 
T etkikatımıza göre iktisadi 

müdafaa vergisi layibasınm mec
lisçe kabulünden sonra memur• 
!arın baremde ki maaş derecele
ri ber veçhi ati tekli alacaktır. . 
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Lira r .ira l .ira Lira - -bOO 54 91,~0 4S4,80 
500 45 75,20 379,80 
400 36 59,20 304,80 
315 28,35 34,50 252,15 
280 25,20 33 221,80 
210 18,90 21,60 169,50 
165 14,85 16,30 133,85 
126 11,34 9,60 105,06 
108 9,72 7,08 91,20 

98 6,86 6,80 84,34 
84 5,88 5,40 72,72 
75 5,25 4 65,75 
66 8,62 3,60 57,78 
60 4,20 3 52,80 
56 3,92 2,60 49,48 
52 3,64 2,20 46,16 
49 3,43 1,90 t3,67 
45 "S,15 l,50 40,35 
40 2,80 1 36,2) 

1 ehlike 
Bir değil! 

Şeytanı saraya sokan 
Papas I .. 

Çar Nikolanın meıhur Raa
potinini hepimiz tanmz. Meğer 
bu adamı saraya musallat eden 
saray kilisesinin bafpapası T ~ 
ofanmış. Çann ve ailesinin ida
mından sonra Teofan ortadan 
kaybclmuıtu. Bu sefer eski bq· 
papasın Bulgariıtanda bir ma
oashra iltica ettiği haber alın· 
mıştır. T eofan vaktile Raspo
tini saraya sokarak çamı 
mahfına sebep olduğunu s&ylü-
yormuş. Ve günde bir tane zey· 
tinden başka ağzına lokma ıok· 
mıyormuı ve geceleri de kolları· 
na bir zincir taktırarak sabaha 
kadar dua ve isti&-far ediyormuı. 
Eski başpapas Bolıevik Rusyaya 
dönemediği gibi Beyaz Ruslar· 
dan da çekinmektedir. Çünkü 
Beyaz Ruslar da kandisine fena 
halde diş bilemektedirler. Onun 
için biç kimseye gözükmemekte 
ve iltica ettiği manastırın bir 
odasında ömrünün sonunu bek
lemektedir. Yani çifte tehdıt 
altmda yafıyormuş .. 

lfllMllllWlllllltltntHHllll lft"'111-lllllltlt•ı"'"t•ll ... lllnltllmH•llftllffflltll--

va ki Paris kambiyosu, 95 15-16 
ve Nevyork kambiyosu da 3, 7575 
dir. 

Aksayı şark vakayii, borsayı 
zafa düşüren tesirlerini icrada 
berdevamdır. Mükelleflerin vari
dat vergisini vermek i$in mat
lüplarından bir kısmmı satıhğa 
çıkarmak mecburiyetinde bulun
malarının ıatan!arm miktarını 
arthrmakta olduğu da s6ylen
mektedir. 

Japonlar mütarekeyi 
kabul etmiyorlar! 

Amerika efkarı umumiyesi, bu işe 
karışmamak niyetinde ..• 

Tokyo, 21 (A.A) - Ma - 'fdıan

Chan ordusu Hailoum'a doğru çeki!· 
mektedir. Bu mahal, Harbinin şima· 
Jinde kaindir. Tsitsikar havali inde 
oralarda dağınık bir halde bulunmah:· 
ta olan ufak bir kıt'adan haşl,a hic 
kunet kalmamıştır. Şarki Çin demir· 
yolu mıntakasmda sükfın hüküm $lİr· 
mektedir. 

Diğer taraftan, .Nankin hükumeti 
Ma - Tchan - Chan ordu:suna )•U

dım etmiye karar \'ermiştir. ChanJ.{
Sue - Liang'ın Japon ordu~unun 

mUnakalatını kesmek ve ordu) a !\t:ı
Tchan - Chan ku\'\·etlerile birJil, tc 
taarruz etmek için Pekin - Mukdcn 
fimendif eri boyunca şarka ve hatta 
daha ziyade şimale doğru ilerJcmi)e 
karar vermiş olduğu söylenmektedir. 
Klngtcheou dvannda bulunnıal.ta O· 

lan Çin ordusu ile Çin şakileri son 
günlerde tekrar faaliyete gcçmisler· 
dir. 

Mukdene ve cenubi Mançuri demir· 
yollan mıntakasına kaçan kö~ lülcıin 
miktarı günden güne artmntkadır. 

Çin köylüleri, bu mıntakayı en emin 
bir 1Mlce addetmektedirler. 

Harbiye naz1rı izahat veriyor 
Toyo, 21 (A.A) - Harbiye nazm, 

kabinedeki arkadaşlarına ceneral Ma 
-Tcahn - Chan ikıtaatının 'fsitsikar· 
ın 40 kilometre şimali şarldsine ç~ 

kilmiş olduğnuu ve Japon kıtaatının 
bir kaç gtine kadar bu şehri tahliye 
edeceklerini bildirmiştir. Mumaileyh, 
Şarki Çin demiryollan hiç lJir suret. 
le hasara uiramamış olduğundan, 
Sovyetlerin müdahaleye kıyam etme
lerine ihtimal vermemekte olduğunu 

ilfl,·e cylemistir. 
Japonya mutareke fikrini 

reddediyor 
Tokyo, 21 (A.A) - Japonyanıa 

Paristcki miimcssili, herhangi bir ınü• 
tarcke fikrin ireddetmek hususUPd• 
talım ıt .llmıştır. 

Çünkü böyle bir fikir, bir muhare
benin me\ cut bulundui:'llnU farz ve 
i tilıam ettirebileceği gibi, Çinliler41 
l\lancuride 200 bin asker tahşlt etmek 
mli ;ade.c;ini hahşederken Japonların 
a ker \'C ha) dut ~etelerine kar;;;ı ke& 
di ini müdafaa için l:i binden fazla 
asi er bulundurmalarına mani olabi· 
Jccektir. 
Amerika karışmamah dlyorlart 

Ne\') ork, 21 (A.A) - Çin -Japoll 
ihtilflfında hükumetin ittihaz edeceği 
kararın ne olacağı evvelden tahmin 
edilemezse de, Amerikan efkarı umu• 
miyesinin kat'i fr müdahaleye müza~ 
heret etmcğe ihzar edilmemiş olduğu 
intibaı mevcutiur. 

Halk. uzak Mançurideki veka:>ie 
karşı pek az alaka göstermekte ve o
radaki Amerilmn menafiinin aksayı 
şart.ta Japonlarla Amerikalılar arn· 
sında bir gero'inlik husule getirmesi 
muhtemel ihtilatlara. sebebiyet nl'e
bilecek tedbirler itHhazmı muhik gös· 
terecek derecede mühim olm:ıdığı fik· 
ıincl ebulunmal.tadır. 

Amcrikn efkarı umumiyesi, ittiha:& 
edilecek kat'i ve sarih bir hattı hare
ketin Amerikan tacirlerine bir takını 
mahreçleri kaybetmesi ihtimalinde11 
de endi e eylemektedir. Bu ruhi ha· 
let, hariciye nezaretini mü kut mev· 
kide bırakmatlmdır. 

Birçak ·Vunaıı za itleri 
tevkif edildiler · 

Atin~an gelen haberler jeneral Papolasm oğlunun Tisalyada 
tevkif edildiğini ve btık6metin bir müddettenberi Tisalyadaki 
kolorduda bir takım taklipkir tertiplerin yapılmakta olduğundan 
haberdar bulunduğunu bildiriyordu. Aynı haberde bundan maa· 
da kilçUk ve bllyük rütbede birçok zabitlerin daha tevkif edi
lerek hGkiimet idaresine karşı taklip hareketi hazırlamak cDr
mile mahkemeye gönderildikleri ilive olunmuştu. 

DUn Atinadan gelen son haberlere göre bu vaziyet iki gün
dllr Yunan halkını büyük bir endişeye düşürmüştür. Son gelen 
haber ıudur : 

Atina, 21 (Huıuıi) - Oradaki zabitan arasmda g&rOlen tak· 
libi b6k6met teıebbilsleri hakkmda tahkikat yapmak için harbi· 
ye nezaretince Lariıyaya göndermit olan Ceneral Skandalis har
biye nezaretine göndermiş olduğu raporda bir teşebbüsün ehem· 
miyetten iri bulunduğunu bildirmiştir. Resmt bu membadan 
verilen bu teminat, vaziyet hakkında endişeye düşen halkı 
teskin eylemiştir. 

Kuru üzüm ekmeği ! 
Yunanistan mühim tedbirler alıyor 

Haftada iki glln kuru üzüm ekmeği 
yenecek, hayvan kesilmiyecek 

Atina, 21 ( Hususi ) - Dün M. 
Venizelos'un riyasetinde, ekser 
banka direktörlerinin de iştirakile 
uzun bir toplantı yapılmış ve 
milli paranın kıymetini muhafaza 
için buhrana karşı alınacak ted
birler konuıulmuşlur. Evvelcmir
de ithalatın tahdiei, ve ecnebi 
kambiyonun ihracına müsaade 
edilmesi kurarlaştmlmıştar. Bun
dan bqlca koru üzOm sarfıyab
nın arttırılması için haftada iki 
gDn kuru Dzllm ekmeği çıkarılma-
11 da karar altına alınmıştır. Ku
ru lzOm Yonanistanm en belli 
başlı mahsulatından biridir. Hal-
buki cihanda hOklm süren bub-

ran hasebHe kuru üzüm ihracatı 
pek ziyade azalmış olduğu cihet'" 
le, üzüm müstahsilleri feci bit 
vaı'yette bulunuyorlar. BinaeP8'" 
Jeyh bu tedbir ile bir taraftad 
üztim sarfiyatı çoğaltılmış olmak
la beraber, buğday ithalatı d• 
tahdit edilmiş olacaktır. AyOI 
zarl'anda, baş:<a vesait ile hariç-
ten ithal edilen buğday mikta" 
rının da azalblmasma çalıııl•" 
caktır. Bundan başka haftad• 
iki gün çarşamba ve cudl• 
gUnü, mezbahalarda hayvan ke-
s lmemesi de kararlaştm mııt:t 
Bu suretle hayvan ıthalitı .• 
mebmaemken tahdit edil011f 
olacaktır. 



"' 

Balkanlarda 
Şiddetli kar 
fırtınaları var 

Diln Jki vapur 
karaya oturdu 

a· Artık kışa girmiş sayılabiliriı. 
.. lr kaç güo evvel ' bafhyan so
gukJar dün de devam etti. De· 
Vaınlı ve şiddetli olmamakla be· 
raber ara sıra sulu karı habrla-
~n ince bir yağmur yağıyordu. 

vvelki sabah Kemer burgazda 
aı devam etmek üzre kar vağ· 
lllıştır. 

Gelen haberlerden Balkanlar
da şiddetli bir kışın başladığı 
anlaşılmaktadır.Bulgaristanda bir 
çok yerlerde kar yağmaktadır. 
.. Rasathaneye nazaren bu so
gukJar mevsim icabıdır, fakat 
~ennz şehrimizde kar yağması 
ıhtinıaJi pek yoktur. Rasathane 
llliidürü Fatin bey bu hususta 
şunları söyliyor: 

- Bu soğuklar balkanlardan 
~elen bir soğuk dalgasından 
ıleri gelmekh:dir. Maamafih gayrı· 
~abii addedilemez. ÇünKÜ artık 
ış başlamış demektir. 
HavaJann yarından (bugünden) 

İlfoaren tekrar düzelmesi ihti· 
ltıali kuvvetlidir. Yarm hava ka
PaJı o!sa da yağışla o!mıyacaktır. 

Anadoluda 
Ajansın haberlerine göre Ilgaz, 

Daday ve Yozgata kar yağmı,br. 
Karadenizde 

Diğes taraftan Karadenizde 
te oldukça şiddetli bir karayel 
ırtına11 başlamıştır. Bu yüzden 

japurlar Umanlara iltica etmiş
erdir. Ereğli ve Zonguldak Ji-
lllanlarmda fırtınadan vapurlara 
kömür verilememektedir. Antal
Ya ve Dumlupınar vapurJarı da 
'f
1 

rab:zondan hareket edememiş-
erdir. 

iki vapur karaya oturdu 
Fırtına Akdeniz tarafında da 

tt.$irini gi:: stermiş, Çanakkalede 
Akbaşta yedi bin tonluk bir Yu
~~ıı vapuru karaya oturrnuşlur. 

tın sabah Karadenizden gel
bekte olan Mina Krado isimli 
~! Italyan şilebi de sularm tesirile 
ıreç bumunda karaya olurmuş-

t:l!r. Bu iki vapurun kurtanl· 
aaına çah,ılmaktadır. 
U liavaların birdenbire soğuması 
~erine, haatahklarm artıp art-
adıimı öğrenmek üzre dün 

•ıhbat müdürlüğünde tahkikat 
Yaptık. Verilen malumata göre, 
jllri Ye ihbarı mecburi hastalık-
ltdan her hangi birinde artma 
~<>~tur. Soğuklardan nezle ve 
Unıasili rabatsızlıklarm ne de· 

~eceye kadar arttığına gelince, 
'tlı unun da tesbitine imkan görül
b enıektedir. Çünkil, bunlar ih
d atı mecburi rahatsızlıklardan 
eğild· r. · 

bi· ~aamafib, umumi vaziyetin ta
~tı!ın°' fevkinde olmadığı anlaşıl
"itladır. 

'Bir genç Türk 
Mühendisinin 
, ~uvaffakiyeti 

l'u ~anı zade İlyas isminde bir 
l't~t·k gencinin Amerikada tayya .. 
hıtt 1 sahasında büyük ve ifti-

a d " tetd' ... eger n:uvaffakiyetler gas· 
A ıgı bildirilmektedir. 

)•p tnerika - lstanbul seyyahati 
~e,~rı tayYarecilerin bindikleri 
bu g Ut tayyareyi imal şerefi de 
ll'Ylls e~ç Türk mühendisine aittir. 
hu ey biz:zat yapmak istediği 
beYin•e~ahati, kardeıi Yakup 
llbtıeJ • ır kazaya uğraması ve 
Rith. .. e~ınin Amerikaya kadar b oq"SI •• 

Ut k.ı uzerine bırakmıya mec
Dıııtır. 
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Ekmekler heryer- Komisyon 
de birer kilo olacak 1 v " .d . 

nı;:anunusanı e ış-
Narhtıın fazlaya veya eksf§lne , • b• . . 
satış yapanlar cezalandırıiacek ~erı ıtırı yor 

Bazı furunlerda bir kilodan 
eksik, bazı furunlarda bir kilodan 
f u:la ekmek çıkarılmakta ve 
bu yüzden şehir dahilinde 
ekmek fiatlaı-ı değişmekteydi. 
Belediye her.şeyden evvel · bu 
farkı ortadan kaldırmıya karar 
vermiştir. Şehir dahiJinde imal 
edilen bütün ekmekler mutlaka 
bir kilo olacak ve her tarafta 
belediyenin koyduğu fiat üzerin
den satılacaktır. Bir kilodan ek
sik veya fazla ekmek yapanlarla 
narhtan faz'a veya eksik ekmek 
satanlar be!ediye emirlerine ria
yetsizlikten dolayı tecziye edile
ceklerdir. 

Belediye yıllığı 
lstanbul belediyesinin her sene 

bir istatistik mecmuası neşret

miye karar verdiğini yaımıştık. 
Belediye yıllığı adı altmda çıka
cak olan mecmuanın 1930 sene
sine ait sayısının hazırlığı bitmek 
üzeredir. Belediyenin 1930 yıll.ğı 
150 sayfa kadar tutmaktadır, 
içinde 64 kalem istatistik bu\un
maki:adır. 

Belediye, yıllığın mükemmeli
yetini 1 emin için istatistik mü· 
dürlüğüne müracaat ederek ta-
limat i.demişti. Bu müracaat üze

rine istatistik umum müdürlüğü, 
temas edilmek üıre bir memur 
gönderilmesini bildirmiş, beledi-

ye mektupçusu Haluk Nıhat B.le 
belediye istatistik müdürlüğü 
mümeyyizi Ankaraya gitmişlerdi. 
Ankarad;ı istatistik umum mü-

dilrlüğünde on gOn çalışılmış, 
yıllıktaki izahd ayni zamanda 
Fransızt.aya da çevrilmiştir. 

Belediye mektupçusile istatis
tik mümeyyizi Istanbula dön· 

müşlerdir. Belediye yıllığı kanu· 
nusani sonuna doğru intişar ede
cektir. bt~nbul yıllığında taicip 

edilecek uoül aynen İzmir bele
diyesinde de tatbik edilecektir. 
Bunun için izmire bir nümune 
yoUanacaktar. 

OtobUsçUlerln bir şikiyetl 

Belediye Ker~steciler - Eyüp , 
Takıim - Büyükdere arasında iş-

liyen otobüslerden herhangi bi· 
rinin Bakırköy • Sirkeci hattında 
işlemesine müsaade etmemekte-

dir. Halbuki Üsküdar - Kadıköy 
hattında işliyen bazı otobüs sa
hiplerinin Bakırköy • Sirkeci hat

tmda itlemeleri hakkında vaki 
teşebbüsleri müsbet netice ver
diği cihetle alakadarlar belediye 
riyasetine tikayette bulunmuş· 

tardır. 

Şikayetleri tetkik edilmekte
dir. Otobils ıabipleri istisnai 

muamelenin tatbiki devam eder
se icap eden diğer yerlere de 
müracaat etmeye karar verdık
lerini söylemektedirler. 

Gelenler, Gidenler 

Köıtence poliı müdürü şehri

mize gelmiş ve dün vali muavini 
Fazlı beyi ziyaret etmiştir. 

§ Manisa valisi Fuat B. dün 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve 
vali muavini Fazlı beyi ıiyaret 
etmiştir. Fuat B. birkaç gün 
ıonra vazifesi baıma ,iidecektir. 

Muallak rna::.eıe~erle Türk ve 
Yunan hariciye vekAletleri 

rneşgul olacak 

Ankarada bu!unan Muhteht 
Mübadele komısyonu Türk mu
rahhas heyeti reisi Şevki B. ko
misyon i~lerinin süratle bitiril
mesi etrafında hükumetimizJe te
maslarına devam etmektedir. 

Komisyonda henüz: baHediJme
miş ve bir kısmı bitaraf murah
hasların hakenıti~ine havale edil· 
miş birçok m~seleler vardır. 
Bunların halli komisyon işlerinin 
tabii ceryanına bırakıldığı tak
tirde kat'i tasfiye ancak hazi
randa kabil oJabilecektir. 

• Haber aldığımıza göre bu 
noktainazar itibara alan Türk ve 
Yunan hükfımetleri milli komis
yona ait olan muallak mesele
lerle iki devlet hariciye nezaret
lerinin de meşgul olmasını ka
bul etmişler ve komisyon işleri
nin 1932 S'.!nesi 1 kanunusani
sinde tamaroile bitirilmesine kat'i 
surette karar vermişlerdir. 

Şimdiki ha!de teferruata ait 
bazı · meselelerin halli kalma· 
mıştır. Bunlarda halledildiği tak· 
tirde komigyon bu sen~ ytl ba
şında tam manasile faaliyetine 
nihayet verecektir. Bu kararın 

verilmesinde başlıca iimil tasar
ruf fikridir. 

Yılbaşından ;onra komisyonda 
ufak bir büro kalacak ve işleri 

sfiratle tasfiye edecektir. Komis
yonun tatilinden sonra mualiak 
mese!eleri iki devlet hariciye 
vekaletleri halledeceklerdir. Ko· 
misyonda çalışan ve açıkta ka
lacak olan Terk memurlarına 
münasip ıniktarda ikramiye ve· 
rilecektir. Hariciye memurların· 
dan komis}•onda çalışanlar tek· 
rar hariciye emr:ne geçecekler 
ve yeni bir vazifeye tayinlerine 
kadar açık ınaaş alacaklardır. 

Tevkifhanenin teftişi 
Müddeiurnumilikç~ Tevkifhane· 

nin teftişine başlanmıştır. Teftiş· 
le muavinlerden Şefik bey meş· 
ğul olmaktadır. Teftiş, mutat 
teftiş mahiyetindedir. F evkalide 
bir mahiyeti yoktur. 

Mahkemede bir tevkif 
Bir ticarethane memurlarından 

Piyer Ef., Istanbul ağırceza mah
kemesinde imza taklidi nokta
sından muhakeme edilmiş, bir 
sene haps:ne karar verilmiştir. 

l Karar bildirince, maznun derhal 
j tevkif ed~m:~ir_: __ _ 

Sigorta bedeline tam'an yangnı 
rl Kartal mıntakası dahilinde, 
bazı binaları .yüksek kıymetlerle 

1 sigorta eıtirdıkten sonra sigorta 
bedeline tam'an yangın çıkarttır
makla maznun olarak, bir rum 
komisyoncu hakkında Üsküdar 
müddeiumumiliğince tahkikat ya
pılmaktadır. Munun, mevkuftur. 

Münferit hiklmlikler rnesAlesl 

Münferit hakimlikler ihdas 
edileceği hakkındaki haberler 
kuvvetlenmektedir. Vekaletçe. 
Istanbul adliyes · oin ihtiyaçları 
sorulduğu kaydedilmektedir. 
Mamafih. burada henüz bu hu
susta malumat yoktur. 

Köpek için yapılan 
kavga 

Uç ey sonra Uız Ahmedin, 
Allettlnl BldUrmesHe 

neticefenmf• ! 
lstanbııl ağırcez.a mah1ı<emesin

de, bir katil davası son safhası
na gelmiştir. 

Maznun Laz Ahmettir. Maktul 
Aiaettin. Vak'a Gebze civarında 
olmuş. Laz Ahmetle AIAettin, 
bir köpek meselesinden kavğa 
etmiıler, katilden üç ay evvel 
vukua gelen bu kavga, ilç ay
sonra katille neticelenmiş. Alaet
tin, köy kahveı;ine girmiş. 

Laz Ahmet, orada arkadaşla
rile tavla oymyormu,, tekrar kav
ga etrnişler. Laz Ahmet, pıçağı
nt Alaettinin karnına saplamış. 
onu öldürmüş. 

Son celsede müddeiumumi 
Cemil Bey, mütaJeasını söylemiş, 
şöyle demit: 

- Ctirüm sabittir. Maznun, 
Jandarmaya verdiği ifades:nde 
Aliettinin kendisine tabanca ile 
hücum ettiğini, kendisinin onun 
elini tuttuğunu, bu esnada kendi 
elinde de kama bulunduğunu ik
rar etmittir. Müstantika da ne 
yapbğınt bilmediğini söylemiştir. 
Şahitlerden AŞır ve Akif, hadi
seyi teyit ediyorlar. Şahit Meh
met de öyle diyor. 

Vak'ada müdafaayi nefs var
mıdır? Bir.ce yoktur. Laz Ahme
din Aliettinin tabancalı elini 
tuttuğunu kabul edersek, artık 

nefsini kurtarmak için onu vur
mak icap etmediği neticesine 
variriz. T eblike bertaraf olduğu 
haJde, Uz Ahmet, Alaettini 
vurmuıtur. 

Kendisinin ceıa kanununun 

Teşekkül ediyor 
Bugün hazırlık 

maçı var 
Ünümüzdeki cuma günü fede· 

rasyon merkezinde bir toplanb 
yapılarak •· milli küme ,, nin te
~el<kül el1afında görüşülecektir. 

Tesbit edilen bir kısım esasa 
göre bu kümeye girecek lstan
bul, İzmir \'e Ankara mintakala• 
rından sekiz kulüp umumi ma ... 
rafler için federasyon kasa• 
sına yüz elli~er lira vereceklerdir. 
Müsabakalar her ayın iJk cuma 
ve pnar günleri yapılacaktır. 

Her takı mm l 9 oyuncusunun ikin
ci mevkide seyahat, iaşe ve lba
tesi temin olunacaktır. 

Maçlar Eylül, T. evvel, T. sani 
Nisan, Mayıs, Haziran Ayl:uındt 
yapılacaktır. 

Olimpiyat llkl 
Olimoıyat mecmuası tarafın

dan t esi edilen hususi şampi· 
yonaya girecek takımlar kat't 
surette tesbit edilmiş gibidir. Bu 
maçlara Galatasaray, Fencrbahç~ 
İtalyanlar, Kurtulu.ş ve Beyoğlu 
spor takımlars iştirak edeceklerdir. 

BugünkO maç 
Galatasaray-Fcnerbahçe mu~ 

teliti kanunuevvelde Atioada ya• 
pacaği maçlara hazırlık olmak 
üzere bugün Taksim stadında 

ilk bazırhk maçını yapacaktır. 

448 inci maddesi mucibinfe .ee· 
zalandırılmasını, on sekiz yaıım 
bitirip yirmi bir yaşını bitirme• 
diğinden, elli altıncı maddeye 
göre cezasının azaltılmasını iı· 
terim. 

Muhakeme, müdafaa için yir
mi dört kanunuevvel sabahınt 

bırakılmıştır. 

Et ko111isyonu dün ilk 
defa toplandı 

Tetkikat aylarca ~üreceğe benziyor! 
Şehir meclisi tarafından seçilen ve mezbaha ' işlerini tetkike 

memur edilen komisyon düıı ilk toplanmasını belediyede Yali 
Muhittin Beyin 
riya1etinde yap· 
m.ştır. 

Mecliste, bu ko· 

misyona Tevfik 
Salim paşa da 

seçilmif ve o 
gün saz alarak, 
"f ehrİD CD mQ~ 

bim meıelelerin· 
den birisi et iti· 
dir. Bunu tetkik 

ederek vaziyeti Komisyon dUnkU toplanllda 
ıslah edecek olan komisyonun 1 mişlerdir. 
azalıklarına bizim gibiler se- Tevfik Salim Pt- nın noktai 
çilirse gene esaslı bir netice elde nazarını muhafaza eylediği Ye 

edilemez. Bu komisyon et ve mez- bunun için komisyon içtimalanna 
baha işinden hakikaten anlar, et iştirak etmiyeceyi hatta istifa ey• 
ülemasından mürekkep zevattan lediği dahi mevzuu babsolmak.-
teıekkül etsin.,, demişti. tadır. Dünkli toplanmadan sonra 

Fakat paşanın bu itirafı varit vaJi Muhittin B. demittir ki: 
görülmemiş ve ayrıca da komis- - Toplandık. Tetkikata bat' 
yon azalarına et ve mezbaha iş- ladık, her cumartesi toplaoaca• 
lerini hususi olarak tetkik etme· ğız. Daha birinci içtimada tebel· 
;eri için on, on beş gün mühlet lür etmiş bir kanaat elde edi-
verilmişti. lemiyeccği tabii olduğundan mil· 

Vali B. azanın şahsi tetkika- zal\eratın mevzuu hakkında siz• 
hm kifi görmüş ve et komisyo- lere söylenecek heniiz birşey 
nunu dün top1anmıya çağırmıştır. yoktur. Hangi tedbirlerin alına-
iki Oç saat kadar sürt>n dünkü cağı, işin ne şekil göstereceğini 
toplantıya Tevfik Salim Pş. işti- ancak müteakip celselerde kıa-
rak etmemiş, diğer azalar gel- men an!aşılabilir. 
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Mezar, nda rahat bıra ılnıı.van ölü 
Atinada neler gördüm? 

Bu gidişle iki buçuk 
sene sonra .•.. 

F asulya mı, arding'i karısının zehir-
t . lediği iddia edilmişsede .. 

~~~~~---·--~~~~~ 

Yunanistan hariçten arlık buğday 
fngilizler isterlerse Çin· 
itleri taklit edebilirler .. 

ithal etmiyecek ! 
-17- • 

Yunanistan ( Vardar ovası ) beş )'ÜZ Drahmi varidat alabile
ile ( Serez ) taraflannda mühim ceğini hesap etmiştir. Eğer bu 
erazinin ıslahatına teşebbUs etmiş.. hesap filen tahakkuk ederse 
o/• Bu teşebbüslerin hedefi Yuna- Vardar ovasında yapılan arazi 
Diatanm buğday meselesini hal- ıslahatı sayesinde Yunan hüku
lqmektir. Her memlekette huğ- meti senede bir milyar, iki yüz 
day meselesinin tecellisi başka milyon 1,200,000,0UO Drahmi 
ıekildedir. Yunanistanın meşgul varidat alabilecektir. Bu ise 
olduğu bu meıele fllndan iba- Türk parasile otuz milyon liraya 
Teltir : muadil mühim bir varidat mem-

Yunaniıtan esasen kendi :zırai baı teşkil edecektir. 
mahsulah ile geçinemiyordu. Ha- 2 - (Serez) havalisinde ku-
~en bilhassa her ıene çok mik- rutulacak arazi. 
tarda buğday alıyordu. Yuna- Serez havalisinde de bataklık
niatanın bu ihtiyacı tabii olarak lar vardı. Yunanlılar bataklıkla
Tlirlriyeden Yunanistana ve bil- rı da kurutmıya karar vermiıler
haaa birbu~uk milyona yakın dir. Vardar nehrinin mecrasını 
Rum muhacirleri gittikten sonra tebdil etmek, bu suretle mcyda
artmıştır. Muhtelif mmtakalarda na çıkacak araziden istifade ey
ve bilhasaa büyük şehirlerde nü- lemek maksadile yapılmakta olan 
fuaun birden bire- çoğalması bu ameliyat için getirilmiş makine
memlekette hakiki bir buğday lerin işleri bittikten sonra (Serez) 
meselesi ortaya çıkarmıştır. bavalisine nakledilecek, bu su-

Şimdiki halde Yunanistan ıe- retle (Serez) bataklıklarının ku
tıede 700,000 tonilato buğday rutulması ameliyatı nispeten da
istiblik etmektedir. Bu miktar ha az bir masrafle yapılabile
~dayın da yarısı hariçten ithal cektir. Bu havalide bataklıklann 
olunmaktadır. Bu hal Yuoanis- kurutulmasından dolayı meydana 
tanın ikbsadi müvazenesi üzerin- çıkacak kabili ziraat araıinin 
de §liphesiz büyük bir tesir ya- miktan da d8rt yüz, beş yfiz bin 
pıyor. Bunun önüne geçmek için ile bir milyon dönüm arasında 
Yunanlılar kendileri için lazım hesap edilmektedir. Tabii bu 
olan buğdayı gene kendi top- arazi de biUihare mal olduğu fi
rakları üzerinde istihsal etmek atla satılacağı için sarfedilcn pa
çaresini aramışlar ve bunun için ralar bu suretle kapatılmıJ ola
mOhim projeler yapmışfardır. Bu caktır. Fakat bu yeni arazinin 
projeler son ıeneler zarfında iılenmesinden dolayı da Yunan 
tatbik olunmıya bile baılamıştır. hlikfımeti gene mOhim bir vari-

Mevzuubahis projeler nelerdir? dal membaı elde etmiş buluna-
1 - Vardar nehrinin mecra• caktır! 

ııgı tebdil ile yeni arazi kazamak. Bundan başka bir nokta daha 
Vardar nehrinin mecrasını vardır: 

tebdil etmek ameliyatı bugün ya- Gerek Vardar nehri, mecraı1-
pılmaktadır. Yunanistan bu ame- nı zaman zaman tebdil ettiği, 
liyabn neticesinde Vardar ova- gerek Serez bavalisindeki ba
madan en apğı ıekız yüz bin taklıklann vüsati suların artması 
800,000 dönüm arazi kazana- ile zaman zaman genişlediği için 
cakbr. Bu suretle meydana çı- tahminen dört yüz bin dönüm 
kacak olan yeni araıi fevkalade kadar araziden hiç isitifade olu-
inbat kabiliyetini haiz olacaktır. namıyordu. Halbuki Vaıdar neh
Yapalan tetkikata g&re bu arazi rinin mecrası tebdil edildiğit ke
ziraat edildiği vakit diğe~ yer· zalik Serez havalisindeki batak
lere nisbetle dört kat fazla lıklar kurutulduiu taktirde va
mahaul ahnacakbr. 

ıiyctleri tehlikeJi olduğundan 

Şimdiye kadar para mikyası 
olarak altın ve gümüş gibi kıy
mettar madenler kullanıldığı ma
lumdur. Fakat Çinliler yeni bir 
keşifte bulunmuş!ardır. Para mik
yası olarak fasulyeyi lrnlJanmağa 
başlamı~lardır. 

Çinin Harbin taraflarında müt
hiş bir sefalet vardır. Hdk bü
yük müşkfilat içindedir. O civar
daki askeri vali para buhranına 
karşı bir çare düşünmüş ve fa
sulyayı mikyas olarak kullanma
ğa karar vermiştir. Bunun için 
elJi milyon dolarlık bankanot 
basılmış ve bu para mukabilindç 
halkın elindeki fasulyalar topla
narak ambarlara doldurulmuştur. 
Şimdi birçok Çin memurları ma
aşlarının fasulya olarak verilme
sini istiyorlarmış. Böylece aybaşı 
olunca herkes ambarlara ko~arak 
çuval çuval fasulya alıyormuş. 

Kısa Haberler 

Vetimlerln ve dulların ma
aşlara - Yeni maaş verme zamanı 

yskınlaşıığı halde henüz geçen maaşa 

ait yoklamalarını yapurmıyan ve maaşla
rını almıyanlann cpice olduğunu defter
darlık görmüş ve bunları adreslerinde 
aramıya karar 'ermi~tir. 

Konsolos arasında - Şehri
mizde bulunan ecnebi memleketler kon· 
soloslıın her ay mün.!l vebc ile birbirlerine 
~iyaf etler vermckt~irlcr. 

Dun de Enstonya konsolosu -. c ba · 
lıkçılık mütehassısı l\1. Vebreman cfiğer 

konsoloslara Tokat! ivnn otelinde bir öğle 
zinıfeti vermi~tır. 

Yazan: 
S. Maugham 

Tercüme eden: 
A. Gazenfer 
Halk gecesi 

Oyundan sonra hususi tramvay. 

BULGAR OPERETi 
Fransız tiyatrosunda 

Bugün matime :ınt 16 da Kontes 
Mariça akşnro s:ıat 2 ı de '' Victorra ve 
f Iusori,, Prima Donna : Mimi Balkıınska 
Regissceur: S. Stoiloff. Şef orkesr: Stoyanoff 

Vardar nehriain mecruını teb
dil için yapılan ameliyat projesi 
( 9,000,000 } dokuz milyon albn 
lira urfmı icap etmektedir. Şu 
halde ameliyat neticesinde mey
dana çıkacak yeni arazinin mik
tan sekiz yllz bin dönüm oldu
iuna göre beher dönüm toprak 
Yunan bGkiimetine 11 on bir li
raya mal olacak demektir. Bu
nun için Yunan h6kQmeti Var-

şimdiye kadar istifade olunnmı
yan bu arazide işlenmiye başh
yacakbr. Bu suretle de fazla 
arazi kazanılmış olacaktır. 

fi!i'llDlm&ılillll Bu akşam -ı:mıl-111! 
Hulasa Vardar ovasile Serez 

havalisinde yapılacak erazi ısla· 
hah neticesinde kafi derecede 
:ııraate salih topraktan mahrum 
olan bu memleket iki milyon iki 
yliz bin 2,200,000 dönüm kad&r 
yeni ve zıraate fevl:alade elve
rişli erazi elde etmiş olacaktır. 
Yunanistan bu sayerle buğday 
meselesini halletm!ş olacak, on
dan sonra hariçten buğday itha
line mecbur kalmıyacaktır. Tabji 
timdi hariçten ithal edilen buğ
daylara ihtiyaç kalmayınca mem
leketin iktısadi muvazenesi de 
bundan kazanacaktır. Ayni za
manda yukarda işaret ettiğimiz 
vcçhile Yunan hakumeti iki milyon 
dönümden faz.la toprak üzerinde 
istihsal olunacak mahsulatı zırai
yeden nrgi şeklinde her sene bir 
hisse almak suretile bütc~i kin J 

, dar oyasında nehrin ceryanla
rmdan kurtanlacak yeni arazinin 
beher dlSnümilnü 3000 Drahmiye 
(bu pua on bir altm lıranın tam 
muadilidir) ıatmağı dütünmek
tedir. 

Görülüyor ki Vardar nehrinin 
meauının tebdili ameliyatı ol
dukça mühim maurifi mucip ol
ma]da beraber neticede hüku
meJ için hiç bir fedakarlık la
mn gelmiyecektir. Bilakis Yu-
8811 h6k6meti Vardar ovumdan 
çıkarılacak feyizli toprakların 
beher dönümünden 1500 bin 

M A J i K 
sin~masında 

GllETA GARBO 
en son şaheseri olan 

P U § E fiJminde 
Rejisör: JACOUES FEYDER 

Yerlerinizi temin edioiz. 
am T elcfon: Beyoğlu 560 ._. ,,._ 

büyük bir varidat membaı temi:ı 
etmiş bulunacaktır. 

Sonra nazarı dikkate almak 
lazımdır ki mevzuubahs ettiğimiz 
~lcr uzun istikbale matuf icraat 
ve tasavvurattan değildir. Nihayet 
buçuk sene sonra bu iılerin bit
miş olacağı, Yunanistamn hariç
ten buğday ithaline artık ihtiyacı 
kalmıyacağı kanaatıle hareket 
olunmaktadır. 

( Şimdi mUddel Madam May aldabldı§ını s6yliyerek 
bir nevi istifjfar1 zl!n& p ediyor •• ) 

Amerikanın esbak cümhur rei• 
si Harding'in hayatı ve ölümü 
meselesi hala, .meraklı bir mesele 
teşkil etmektedir. Karilerimiz ha· 
hrlar!ar. Bir müddet evvel 
Harding'in hayatı ve ôlümii hak· 
kında if&alar dolu bir eseri tefri
ka etmiştik. Eser, Amerikanın ad·ı 
Jiyesine mensup ve Harding'in re
fikası tarafından verilen emirleri 
icraya memur, Gaston Mins na• 
mmda bir taharri metnuru tara
f mdan yazılmış ve her tarafta me
rak uyandırmıştı. 

Bu eserde anlatıldığına göre, 
esbak cümhur reisi Hardina:, bjr 
çok ge~ kızlarla alikadar olduk· 
tan başka Nan Britton natnmda 
genç bir kızı metres olarak almış 
ve ondan bir erkek !;OCUk da ıetir 
mi§tİ. Madam Harding'in en çok 
alakadar olduğu işi, kocasının 

metresini takip etmek, kocasının 

ona gönderdiği mektupları elde 
etmekti. Madam, bu mektupları 
elde ettikten sonra kocasının nıet• 
res kullandığına kani olmuş ve o· 
nu zehirlemeyi tasarlamıştı. Niha• 
yet madam kocasının Amel'İka.da 
yaptığı bir seyahat esnasında ko· 
casmı zehirlemitti. 

Son günlerde: yeniden mevzuu 
bahsolan eserin hulaaası buydu. 

Londra gazetelerinden bh·inin 
verdiği malumata göre hu eserin 
notları taharri memuru Gnston 
.Mins tarafından verilmiş ve eser 
Madam May Dikson Taker tara· 
fmdan yazılmıştı. Eserini yazan 
madam son günlerde Amerika 
.mecmualarından (Liberty) ye bir 
makale yazarak meaeleyj tavzih 
etmi~tir. 

Mft.dam diyor ki: 
"Eseri kaleme aldığl!n 2aman 

onun başından sonuna k9ldnr her· 
kelimesinin doğru olduğuna ka· 
nidim. Onun için Gaston'un not
larını ele alarak lam altı ay çalı~
hm ve eseri vücude getirdim. O 
zamanki kanaatime göre e$er, mü 
him bir haileyi tcısvir ediym· ve 
yazılmamıf bir tarih sahifesini if • 
şn ediyordu. Fakat bugün kanaa· 
tim tama1T1ile değişti. Ve aldatıl· 
dığımı anladım.,, 

Madam May aldatıldığını şu şe· 
kilde izah ediyor: 

"Eserin neşrinden M>nra Vaıiııg 
tonun en büyük memmfa.rmclan 

dmg'le gö'1i~tüğü anlntılayordu· 
flt:ntın üze,·ine meselevi tanıib 
ba~ladım. Nıhayet günUn biriııde 
(Gaston Mins) in bir tirafile kar• 
şıll\~mıştım . Bu adan,, ban& yaı• 
dığı kitahm neşrinden mJkaddelll 
isticvap edilmi~ ve Harding'in ına 
li iskandalları hakkında tahkikat 
yapan ayan heyeti karşısında V\l. 

ku bulan bütün sözlerinin serapa 
iftira olduğunu yemin ederek te• 
kit etmişti. 

"Gaston Minı yalnız yalan 
söylediğini itiraf etmekle ~-Jıda• 

mış, bundan başka ayan tarafın• 
dan dinlenilen diğer bir !ahidi de 
kendisinin uydurduğunu aöy\811İt 
ti. 

"Onun bu itirafnamesi yedi bi:rt 
kelimeden müteşekkildi Be11 'bıı 
vesikayı okuyorken gözlerime İJ12l 

namıyordum. 
''Daha garibi, salahiyettar %e• 

vat nezdinde vuku bulan tahki· 
katım neticesinde Madan1 Har
ding'in Nan Britton namında biç 
bir ,ahııla meşgul olmadığını an· 
lamaktı. Madam Harding, ıwc-· 
ıımn ne böyle bir metres lrullaJ''" 
dığıru, ne de onun bu metre•t•ıt 
bir çocuğu bulunduğunu biliyor'" 
du. 

"Bunun üzerine ben bn mcıele-' 
ile de me!gul oldum ve neticede 
(Nan Britton) tarafından oı·taY' 
atııa:n çocuğun da ona ait o)madıı 
ğım anladım.,, • 

Madam, (May} in bu makale•• 
intiıar ettikten sonra t • :, ~· 
dikodular olmuı ve Londra g._se• 
leleri bu beyanatın neırolunan e: 
ıer üzerinde ne tesir icra ettiiİ1'1 

anlamak istemişlerdir. 
(Deyli Herald) ıa.zctesinin _.. 

habiri, Londrada eseri neıredeJI 
·müesseseye müracaat ederek bıS 
yeni ifşaat hakkında ne diıtiind~ 
ğünü aormuı, müessesenin umuıt'. 
müdürü Mister Danyeb fU ıözl•rf 
ıöylemİ§tir: 

"Bu yeni if ta at bizi ikna ede' 
cek .mahiyette değildir. Onun ~; 
biz bu beyanatın içyüziinü tahlci 
edeceğiz.,, i 

Bu itibarla Harding mesel•' 
yeniden canlanmıt bulunuy~ 

biri beni yanına çağırmıt v.e ~- D " 1 d :1 
nirr.le hasbihal ctmi§ti. Ondan an· C20:11l er en 
ladığım~ göre (Gaston Mins) na- ~111111ıınıı11.ıııı Denizlere 
mmdakı adamın heyc.:~ saraya § B .. l f .k bil ' 

. . M d H d' 1 = u guze te n amızı :J gıremsme ve a am ar ıng e ~ il -d dik itizaı' . .. . dd t . kA k = g n neıre eme , 
gurn~.mesıne. ma e fln ırn an ye · ~ beyan ederiz L. 
tu. Halhukı eserde onu ı 16 defa ıı111ıııı,. 11 ıııııııı 11 "ıııııııı 1111111 ııııııııı 1 11ınıııı111nııtmıı1nıt 
hcyaz saraya girerek Maı1am Har - ... 
V lga sabllleriade 

T O L S T O I' nin en kuvvetJi eseri olup şayanı hayret 
bir surette söz1ü film yapılmış ve 

L U P E V E L E Z La HasloWa rolUnU ifa eylemt•tlr 

Pek •E L H AM R A Sinemasında 
yakında 

J E A N E T TE M A C D O N A L V 
için: REGiNALD DENNY ile beraber temsil ettiği 

AŞKA SUSAMIŞ·~ 
filminde oynadığı büyük bir muganniye rolü kadar kcudı• •jıı 
münasip bir rol papılmamıfb. Bu muazzam film W AGNElt 

TRiST AN ET YSEUL T tekmil bir perdesini mubtev?dir. 

Pek yakında MELEK slnemasıudfl 
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Temiz ve ucuz et ye- 1 Gilniln Haberleri 1 
Poliste: 

Yalnız bütçe muvaze· 
mek • t• ' ıs ıyoruz ... Silivride bir 

cinayet 
kifi değildir! .. • 

nesı 

\ Ust tarafı 1 inci sayfamızda] 1 
~noyu kırdırdmı. Zaman geçtiği 
ıçın ne kadar faiz verdiğimi ha-1 

hrlıyamıyorum. Ben o zaman 
nıuvazzaf katip sıf atile bono ver
ınit, para alını§ ve gene Emin bc
Yİn emrile bu paraları Osmanh 
~aaına yatırmıştım. Bütün bil
llİiim bundan ibarettir. 

Halk meseleyi nasıl 
görüyor? 

Arif Naim Beyin fikri 
Et meselesi etrafında karileri

blİzin fikirlerini almak istedik. 
Galatada komüsyoncu Arif Na

im Bey ıu fikirde bulundu: 
- Bütün bu gürültülerin esası 

eti ucuzlatmak olduğuna göı·e be
lediyenin yapacağı iş budur. Yok 
bilmem, operatör Emin beyle, ka 
saplar §İrketi reisinin arası açıl
ınıımıf, yahut fi tarihinde olup 
bitmiı bir mesele üzerind\! 01-taya 
fikirler atılmışmıf. Bunlar halkı 

alakadar etmez. Maksat eti 90 Silivri kazasının kastih köyiin
kuruşa değil, civar köylerİl\kİ gibı den 25 yaşlarında Mehmet, eski 
30 -40 kuruşa yiyebil.mcktir. Be- köy arkadaşlarından olup beş Ji
lediye bunları temin edebHirse o ra alacağı olan Hüseyni görmek 
zaman bol dua alır .. Yoksa hu gÜ· 
l'Ültlüer boştur. için civar köye giderken pazarlık 
Nimetullah Asaf e. diyorki: çiftliği civarında öldürülmüştür. 

Şişlide oturan Nimetullah A- Jandarma tahkikata başlamış ve 
saf bey diyor ki: katilin ayni köyden Salim oğlu 

- Et işin~e ihtikar olduğunu Ahmet olduğunu tesbit etmiştir. 
bizzat belediye reisi, hem de şehir Cinayet bir garaz neticesidir. 
meclisinde söyledikten sonra bu Salim oğlu Ahmet yakalan-
yolda fikir beyan etmek bo,tur. mıştır. 
Ancak işin şaşılacak tarafı bu va· 
ziyet anlaşıldıktan sonra bir çare Esrarengiz cinayetin sebebi 
aramak lazım gelirken henüz hiç hali anlaşllamadı 
bir harekete başlanılmamış olma· Ahırkapıda bulunan cesedin 
sıdır. Kanaatimce bu meselenin el'an hüviyeti anlaşılamamıştır. 
halli icin evvla mezbaha rüsumu- Maamafih öğrendiğimize gare 
nu hafifletmek lazımdır. polis, esrarengiz cinayetin izleri 

(Dikkat! Bu mct'zu etralındu her üzerindedir. Maktülün ııkı te· 
vatandaş malumat veya düşünusi:ıi masta bulunduğu ihtimali çok 
bize bildirmelidir. Hedefimiz ucuz et kuvvetli bulunan, alefte bir ka· 
11cmcld ir !J dının zabıta tarafından isticva· 

( Baş makalemizden mabaar j gene o nisbette umumi varida• • 
tenakus etmiş, binaenaleyh bat· 
ka bir şekilde bir bütçe açılt 
hadisesi zuhi'ıre gelmiş olacakbr. 
işte bu ciheti nazarı dikkate 
alan hükumet bütçenin tevazfina 
meselesi ile birlikte milli para
mızın istikrar kabiliyetini de 
tetkik etmiş, bu tetkikat netice
sinde paramızın kıymetini mu• 
hafaıa noktai na:ıanndan be1· 
nelmilel ticari muvazenemW:le 
mevcut olan açığı bertaraf et
mek için tedbirler almak zaru-
retini bissctmittir. .. 

1929 dan beri et cephesin· 
de bir değişiklik yoktur ! 

bına başlanılmıştır. Bir iki glln 
zarfında esrar perdesinin tama· 
men yırtılacağına ve maktulün 
katillerinin kimler olduğu anla· 
ıılacağına muhakkak nazarile ba· 
kılmaktadır. 

Maalesef hazinede böyle bir 
bütçe açığını kapatabilmek için 
on ıekiz yirmi milyon liralık faı· 

la bir para yoktur. Bundan do· 
layı hilkümet grJecek ıeneden 
evvel bu senenin bütçe aÇığını 
dütünmek mecburiyetinde kal
mıştır. Bunun içindirki 8Uyiik 
Millet Mecliıine maaş vergileri 
hakkında fevkalade bir kanun 
teklif etmiıtir. Fakat bu kanun 
meclisçe kabul edilmekle bütçe 
açığı tamamen kapanmış olmıya
caktır. Çünk6 maaş vergilerinin 
yekununun ancak dokuz milyon lira 
kadar bir varidat Yereceği anla
tılmaktadır. Binaenaleyh mevzuu 
bahs bütçe açığını kapatmak için 
reamt ve gayri resmi maaşlara 
mahsus vergiden baıka daha ba
zı tasarruf tedbirleri alınacaktır. 
Ve herhalde blltçe açığına karşı 
yeni varidat Ye tasarruflar bulu· 
narak, hazinenin ıene içinde te
diyabna en kUçtık bir intizamsız· 
lık anz olmaması temin oluna· 
cakbr. 

Netekim ithalat ile ibracab 
tevazon ettirmek için ithallbn 
tahdidi teıebbllsQ bu ciimlede ... 
dir. Sonra paramızın kıymetini 
mubaf aıa vazifesile mllkellef o
lan (konsorsiyom) un elinde ge
çen ıene bugOnlerde mevcut 
olan sağlam para stoku yt1z mil
yon Frangı buluyordu; Bap 
ise bu miktar kırk milyon Frank• 
tan ibarettir. Bu nokta da, btıkii
metin itballtı tahdit için karar 
ittihaz etmesine saik olan ml
him sebeplerden biridir. Hllllaa 
hilkumet bütçenin tevzinine ne 
derecelerde ehemmiyet veriyor
sa milli paramızın kıymetini ma
hafaza etmek meıelesine de o 
kadar ehemmiyet vermektedir. 
Bu itibarla beynelmilel tecliyat 
muvazenemizin temini için itha..• 
lltm tahdidinden baıka difer 
bir takını mllhim tedbirlere mO
racaat edilecektir. 

( l,bu mUllkat 1 haziran 
tarihli Cumhuriyet gazetesin· 
den lkhbaa olunmu,tur. ) 

lıtanbulda et ticaretini ve 
celeplik itlerini tetkik etmiş olan 
bir ~at dün matbaamıza geldi. 
kendisile uzun bir hasbihal yap· 
tık, cidden müstefit olduk. Bu 
2-tm ifadab, kasaplar tröstü ve 
ldezbahanın et fiatlannın yüksek· 
liiinde ne mühim rol oynadıkları
nı gayet vazıh surette gösteriyor. 
~ e timdi ye kadar yazdıklarımızı 
teyit ediyor. 

Muhatabımız diyor ki: 
lıtanbulda et, tütün ve kibrit 

!ibi inJıiıardadır. Şu faı·k ile ki, 
~tekilerden hükumet istifade e
ter; etten müstefit olan ise kasap· 
._, tröıtüdür. 

- izah eder misiniz? 
ı.: . - Meıele çok basitti.r. Evvelce 
119 rkuap kendi ihtiyacını pay 
lalalıallerinden alır, kotrasına gö
~, her gün lüzumu kadanru 
~! ve ıatardı. Şimdi salhane 
bırdır ve bu da dünyanın öbür u· 
tıuıdadır. Hiç bir kasap tasa\·
~ edemezsiniz ki, ?araza on ko
~ alam da gitsin kestirsin. Bir ;ere keaiciler tamamen kasaplar 
~tünün aadmıdır. Koyunlar a
L:~• kapatıldıktan sonra kesmiyc 
~ıra ıeilr mi? Kaaap bu on ko
d bet gün beslese iti tamam-
ır. 

~ - Sözünüzü keıeceğim. Kaaa
Jce;ı~e Yapıp yapıp bu koyunları 

•rdiğini f arzedelim. 
~-: O zaman da etleri asacak 
~I bulamıyacaktır. Sıra ve 
.,w.: Pavyonlar, kasaplar şirketi "-'1::1' tetkil eden ve aralarm
h.d etli bir tröst teıkil eylemiş 
....»:~ zevatı iliyeye ( ! ) tahsis 
'"""&&lll•ttri. 

- tok garip! 
ı-.;t" Tec:rü~i pek kolay beye· 
._~ .• Siz bir sığır alınız, mezba

dtibiınüz, buuuza neler 

D6nlze açllan bir bahkcıdan 
haber yok 

Hafız oğullanndan 1 S yaıla· 
nnda, Mehmet isminde birisi, 
Salacıktan balıkçı Ômerin san
dalını kiralıyarakKaraköya doğru 
açılmıı ve bir daha dlSnmemi.ştir. 
Mehmedin bir kaza neticesinde 
beğuldufu zannolunmaktadır. 
ltfaly6 otomobili bir kadın 

ezdi 
Evvelki gece Balat yanğınını 

Fakat ıene içinde zuhur ede· 
cek varidat nokaanım telifi et· 
mek suretile bOtçe muyazenesini 
temin etmek kAfi defildir. Bu· 
nunla beraber milD paramızın 
iştira kabiliyetini muhafaza et· 
mek de lizımgelmektedir. Çün· 
kil biltçe müteYazin olaa ve 
devlet varidatı blltçede tahmin 
edilen miktan bulsa bile miUi 
paranın kıymeti buıDnkll dere
cesinden aşaitya dOıecek olursa .AteA.et .A&ı. söndürmek için yantın yerine ge· 

len fatih itfaiyesine ait 4017 
numaralı, f6för Oeman efendinin 
idaresindeki otomobil, yanğın 
yerinde dolaşan Iran tabasından 
bir kadına çarpmlf ve karnından 
yaralamıtbr. 

~-Sabırsızlıkla beklediğiniz lllilımılım' • ... 
~ ~ 

Takvimi Ragip-1932 
geleceğini görürsünüz. 

- Et fiatmın tenzili ıçın ne 
gibi tedbirler ittihaz edilmelidir? 

- Bu cihet çok mühimdir. Ben 
şu iki tedbiri tavsiye ederim: 

Mecruh Musevi hastahanesine 
kaldınJmııtır. 

Mimar Vedat Bey 

Hem takvim, hem her aradıiınızı bulacağınız, her 
mDıkDlDDOztl halleden hayat rehberi, hem ajanda. 
Devletlerin renkli bayrakları ile renkli Tllrkiye 

barituını muhtevidir. 
1 - Evvela hayvan scvkiyabnı 

ele alalım. Bu i§ menafii ammeye iat.nbulun ft'IUatakbel pllnı 
göre halledilmek için demiryolla- hakkında ne diyor ? Fiab zarif ciltli olduju halde 35 kuruıtur. 

rı nakliye ücretlerini tenzil la21m- Tilrkiyenin maruf mimarlann• 
dır. dan Vedat bey lstanbulun mllı· 

Nqiri: lıtanbul • Kanaat Kütüphaneti 

2 - Mezbaha bir yere haare- takbel pllm hakkında mlltalea• M-rlfteı 
dilmemelidir. Bu it de tehremane- sını soran bir nıubarririmize : Ekalliyet 
tine düşer. lstanbul ıehrinin Be- _ Eğer maksat ecnebilere mekteplerinde 
yoğlu ve Anadolu yakaaı gibi iki 
büyük mmtakası daha vardır pek pahalıya yapbrılacak olan Ecnebi ve ekalliyet mekteple· 
Şehremaneti hiç değilse alakadar~ Istanbul tehrinin mUatakbel bir ri, TOrk muallimlerinin her on 
ların reylerini almak suretile, Be- resmi ise ve maksat b6yle bir bet gtınde bir deYam cetvelini 
yoğlunda, Üsküdarda ve İstanbul resmi Istanbul belediyesinin doa- tanzim eder ve maarif m&dOrlü
cihetinde olmak üzere üç mezba- yeterinde bıfzetmekse Istanbul ğtlne g6nderirdi. D&ıa maarif 
ha daha açmalıdır. Bunun için belediyesinin doıyalannda bunun mllcfirlijiııden bu mekteplere 160· 
fazla memura da ihtiyaç yoktur. milıabibi bir çok resimler vardır. derilen bir emirde, badema akal· 
Esasen Karaağaca toplanmış olan liyet ve ecnebi mekteplerindeki 
baytarlar, memurlar, muhası"pler btanbul tarihi abidelerle dolu ali bilOmum mu imlerin Ye bu ara-
ve saire gibi açılacak ıubeleri de bir ıehirdir. Belediye mllhendisi da TOrk muallimlerinin de her 
idareye kafidir. burada keyif ve zevkine g6re Oç ayda bir deYam cetvellerinin 

Bu takdirde masraf, aynı mas- caddeler açamaz. Yapılacak ıey yapılarak maarife ı6nderilmesi 
raf olacak, yalnız tunu kazanaca· şudur : ye hocalann resmi mekteplere 

1 Saa'at ilemin•e ( ___ , 
Reşat konseri 

Keman Uıtadı Rqat B. , prk 
musiklıinin güzide bir t6hretidlr. 
Bu kıymetli ıan'atkArın Hil'at• 
kAr dostlan ahiren birlqip Re
tat konseri ismile bir mOsamen 
tertip etmiye karar Yermiılerdir • 
Reşat konseri 7 kinunuenel pa
zartesi akıamı dokuz buçukta 
T epebaıı tiyatrosunda verilecek· 
tir. Bu millamerede eskl ve ye• 
ni şark musikisinin 1eçme par
çalan çalınacaktır. 

ğız ki, kasaplar tröstü, bqnnıza Bunların ıalabı, meydanların mabaa• mnfredat prırMnamım ta-
çökmiyecek, kasaplar alacakları -·· irtihal 
koyunları bu mezbahalara götü- tarh ve tanıimi,ve mevcut abide- kip etmeleri lllzumu maarif ida-
rerek kestirecekler. Kasaplar trös- ferin değeri niabetinde meydana reıinden bu mekteplere bildi· Kırca Ali fırka kumandanı mer-
tü de böyle bir rekabet karşısında çıkarılması. rilmittir. hum Şerif paıa kerimesi ve Bana 
artık et dünyasının tacdarı olamı- Bu isllbat,aleni mOsabakalarla fllkrU Kay• berin tetklklerl lisesi edebiyat muallimi Mamtu 
yacak. Ve et kendi kendine ucuz- yapbnlacak olursa daha klrh Dahiliye vekili ŞOkrll Kaya beyin refikası NadideH. senelerce 
lıyacaktır. olur. beyin Dersim haYaliıindeki tet- elinde inlediği muz'iç ve hain bir 

Eskiden mezbahaların taaddu- ===========1=====- kiklerinden sonra h0k6metin bu h ı k · d 
dü dolayısile fakirler evlerine kasap ıirketinin elinde kalmıt haYalideki eıkiyalık Yak'alannı uta 1 netıceıin e çok genç 
haftada en atağı iki üç gün işkem- nakilyecilik de yoktur. Belki ora- kat'ı aurette tenkile karar yer- bir yaıta ve pek hazin bir ıu• 
be ve saire gibi sakat alırlar, bir da her türl ükolaylıklar, çabuk- diği söylenmektedir. Hllk6metin rette vefat etmiştir. Cenazesi 
et kokusu duyarlardı. Bugün, fu- luklar vardır. Vesait mükemmel· bu husustaki tedbirleri Deraim bugün büyük bir gençlik kitle
kara et yemek ıöyle dursun sakat dir. Her kasabın dükkanında ve havaliai halkında çok iyi bir ıinin elleri üstünde Emir sultan• 
yeekmten de mahrum kalnuıtır. buz dolalpan mevcuttur. Bizde tesir bırakmıftlf. daki ebedi mes enine defnedil-
Böyle bir yerde verem arbnaz da böyle midir? ll!!~~!!!!il!!!!!!!!!!!!!İ!l~~~~~!!!!!!!!!!!llıl\t 
ne olur? Hulasa, et fiatırun yüksekliğin- Uoğum ve Kadın haatalık1an miıtir. Kendini herkese sevdir-

Gene söylüyorum ki, Avrupa· de aıağı yukan yüzde yüz amil mDtehıuııı miı olan bu faziletkir Ttırk ka· 
nın büyük §ehirlerinde mezbaha· olan ıehremanetile kasaplar tröı- Doktor dam Allahın bol rahmetine nail 
lar bir olurmu' diye bizde de bir tüdür. Dediğim gibi yapılım, gö· Hüseyin Naıit olaun. 
mezbaha yapılması doğru ola- rürsünüz ki et ucuzhyacak ve fa· Tilrbe, eski HilAliabmer biııuı 
maz. Pariste mezbaha birdir kirlerin gırtlağına bir lokma et, et No. 10 T eL latubul : 2622 OskUdar Hile slnemuıncla 
amma kasap tröıtii yoktur. bir değilse sakat fsİI ~cektir. l!!!!i!!!i!ilii!!!!!im!!!!!!!!i!!!!!llii!liimiiiiiilıl (Yı111m Harw mcmeıeJi: Nikola l'Dlia. 

. 



• Faysalı Sur iyeye Kıral yapmak istıyorlar •• • C E C E 
Blcaz'da llatledilen Da •• '91M}mfllarkalı YARl}INl>AN 

-12- Moris Löblan dan: la. esrarengiz adamın so a O:flD •• Bu 

Tay~areleri ile çölü mütemadiyen kontrol eden f ngiltere 
tereyi Iraktan uzaklaştznnak istiyen Fransa ... 

ve lngil-

güzel, cici, 
sun aguşuna 

tecrübesiz kız Rıı· 
düşmemeliydi! 

Kral Faysalın aksine olarak, Emir 
Abdullah sadeliği sever. Şa'~aalı ij. 

niformalardan hoşlarmaz. Atr otomo
bile tercih eder. 

Beni yanına oturttu. Kahrn ik . 
ram etti, bu aralık odaya bir de ya
bancı girmişti. Emir, eline öpen °bu 
adamr bana gösterdi: 

- Efganlı Kemal, tanısmaz mı-
sınız? J 

- Hayır! - dedim. 
Meğer bu zat islamın m asri ve 

büyük alimi, filcsofu sairivmiş. .. 
' J • 

Büyük alim, aldığı ilham ile isl:'lm di· 
ninin ilk esaslarını ihya etmiye ça -
ltşıyormuş. 

- Bu suretle, dedi, isl:im dini le
kesiz bir pırlanta gibi olacaktır. 

Sonra bana nereden gelip nereye 
gittiğimi sordu. Ona Mekke, Medi -
neyi ve Yemeni görmek istediğimi an
lattım. Kaşlarını çatarak: 

- İslam dinini kabul edişinizin 

cevaJ> verecegını ümit etmiyordum, 
fakat tahminimde yanıldım. 

- Bu hususta kat'i malUmatım 

yok - dedi - bana gelen haberler 
bu ~ayihaları teyit ediyor. Kardeş.i

min Suriye tahtına çıkmasını hir çok 
istiyenler vardır. Lakin aleyhinde 
bulunanlar da az değildir. Karde~im 

şimdi Bağdatta bulunuyor AYdetin
de kat'i maliimat edinmiş olacağım. 

Şayet karde~m Suriye tahtına çıkarba 
bu hadise, yakın ~ark için <:ok ağır ve 
mühim neticelere seb~biyet Yerecek
tir. Enelci Arabistam teşkil eden 
devlt>tlerden Irak, şarki Erden ve 
Suriye, üç kardeş tarafından ~dare 
edilecekleri için birbirlerine yaklaş -
mrş olacaklardır. üçümüz de birbiri
mize gayet sadık olduğumu,, çin, bu 
heme·ı hemen üç memleketin birleşmiş 
olması netccsini doğuracaktır. 

,, 
" ,, 

sebebini bilmiyorum, dedi, bu bir mc Saraydan çıkıp eve dönerken, yol-
lrakı el6 geçirmek için Fran• rak neticesi midir? Yoksa hakikaten da. Peak paşanın otomobilile karşı -
iiilar1n Suriye tahtına çıkar• islam1ık aşlu mıdır? Bunn bilmiyo- laştım. Bu tesadüf bana, Emir Ah-
mak lateitllderl Kıral Faysal r F k t 1\,fel ı M d" ·ı- dullahın son so''zleı·ı·nı· hatırlattı·. um a a n t ce ye e meye gı . 
şerkt Erden umumi harbin doğur- tiğiniz zaman, size tavsiye eclerim, Oç memleketin birleşmesi, tayya-

~~ memleketlerden biridir. Doğ- mü<ılümanhğr, orada göreceğiniz şey- relcrile çlöü mütemadiyen kontrol e
~uu isterseniz bu memleket. Tür- lerle ölçmeyiniz. Zira, mukaddes den ve en ufak hareketi kaydeden 1n
@Y& reji:"imaltmda olduğu z~manki şehirlerimizde sahte Muhammedileri- giltere tarafından hoş görülecek miy
gibi, Suriye ne bir kül teşkil etmek- miz çoktur, bizim buradaki iptidai di? 
tedir. Şarki Erdenin müstakil hü- müslümanlığımız bilinis ki tercihe şa- Bu siyaseti Suriyeyi askeri işgal al
kWnet olarak meydana çıkarılması ne yandır. Orada göreceklerinizin tesi- tında bulunduran Fransa terviç eder 
jJttisa:di, ne coğrafi hiç bir sebebe isti- ri altında kalmayınız, ve zannetme - miydi? 
ınat etmez. Bu hükumetin teşkili yinz ki Mekke ile medine bizim icin Ve nihayet, Arabistan için bir 
hem tabiate, hem de ihtiyaca uygun bir itikat membaıdı~!- J üçüncü tehlike oalan ve gölgeleri, çöl 
değildir. Memleketin umumi nüfusu ]erde en beklenilmedik zamanlarda 
ancak 500.000 kişidir ve bunların ara- Tam zamanıydı, kendisine, 1car- akseden lbnissuudun maceraperest 
smda milli hiç bir vahdet yoktur. deşi Alinin Suriye tahtma çıkacağı Yehhabileri buna muvafakat edecek-
dağlrk kayalık bir araziden miirekkep hakkındaki şayialardan bahsettim, Jermiydi? 
olan memleketin lıalkr, nafaka teda- ============================= 

bir böyle.. Bir de baş 
aşağı çevirip bakınız! 

diki için ekseriyetle haydutluk yap_ Bu resme 
maktadırlar. Başlıca şehir olarak 
dört şehir vardır. Bunlardan Aman 
metkezdir. 20.000 nüfusu vardır. 
Sonra Maan, Akebe ve Salt şehirle
ri gelir ki bu sonuncu Filistin budu- / 

(Acaba hanQ!leri ~ölge?_Usttekller mi? Altta.kiler mi?) 

dundadır. ...-~-----

Kral Hiiseyinin büyük oğlu Emir ~ 
Abdbllah hükQmetin başrndadır. l~a- ~ 
kat memleketin asıl hakimi The Arab , 
Legion - Arap kıtaatı) kumandanı ' 
İngiliz miralayr Kirkebrld ile, lııgı1- : 
tere mümessili Peak paşanın elinde .. 1 
dir 

Burada, Abdullahın uzun :müca • 
delelerden sonra nasıl tahta cıktığmı ' 
anlatmak güç olur. Fakat rn~haklrak 
olan btr·şey varsa, İngilizler aleyhi -
ne yaptiğı mücadele, endisini :Arabis
t.anda büyük bir .. milliyetperver olarak 
tanıtmıştır. 

Dört sene devam eden mücadele • 
sinde, Emtr Abdullah, bu sayededir . 
ki, bir çok kereler aylıklarını bile 
vermediği zabitanı ,ta1'3:,fından, ter • 
kedilmemi.~, bilakis kuvvetli bir yar. 
dım görmüştür. 

İşin şayanr dikkat tarafı, Abdul
]ahr yalnız ıkendL tebeası değil, Su
riyeliler de severler. Uzun ve yorucu 
dört senelik mücadelesi esnasında 

' Suriye kabileleri ona daima yardım 
etmişlerdir. Abdullah, bu mücadele
yi beş parasız olarak başarmıştı, nı. 
ha,, ~t İngiltereyle anlaşarak tahia 
çıktı. 

Ammanda bulunduğu sırada Emir 
J~~örüşmek istedim. İki zabitin de
lfiletile mülakat talep ettim. Hoş E
mir Abdullahın sarayına girmek için 
delfılete de hacet yoktu ya? Saray 
rnuhafrzlan iri yan zencilerdir. Bun
lar kimsenin içeri girmesine mümane
at etmezler. Elverir ki içerde mera
mınızr söyliyesiniz. Çünkü girmek 
kolak , çıkmak güçtür. 

Emir Abdullah bt'ni çalışma oda
sında kabul etti. .Orta boylu, lıltif 
yüzlü mütebessim bir zattı. Siyah bir 
sak.-ılı iri ve siyah gözleri Yardı. Bu 
gözlerde azim, cdıt ve hatta şıddet 
bile vardr. Zira Abdullah tebeası 
llill elduğs gibi ailesi efradı için de 
gayet serttir. Hatta bizzat terlıire
sinf deruhte ettiği oğlu için de öyley
mŞ. 

Kıt gelince biz derhal k8mDr odun telaşına düşeriz. Belediye· 
lerde, gazetelerde ve mahalle ihtiyar heyetlerinde hummalı bir 
faaliyet başlar. Zengin ihtiyar, kadm ye erkek, koca şehrin ne 
kadar ıekenesi varsa el ele verir. bu muazzam badireyi atlatmak 
için müşterek bir cephe tutar1z. Halbuki Avrupa memleketlerin
de, bilhassa İsviçre ve iskandinavya şehirlerinde kış davulla zur
nayla karşılanır. Çfinkü kış geliyor demek kar yağacak demek
tir. Göller ve dereler donacak, üstlerinde binbir türlü paten, 
kızak ve ski eğlenceleri yapılabilecek demektir. Bu memleket
lerde halk kömür ve oduodae ziyade mfüemadi idman kuvvetli 
yemekler ve içkilerle ısmmağa çalışırlar.. Et, balık ve rom •.• 
işte kış, şimal memleketlerinde böyle karşılanıyor. Oralarda kö
mür Ye odun, etle balıktan sonra geliyor .• 

Ben de sana, keyfin ne 
isterse yaparım diye cavap vere
bilirim ama, netice itibarile beni 
hiç alakadar etmiyen bir kızla 

ne uğraşayım? 
Nelli - Roz, Jerar için ala

kaya değmiyebilirdi. Fakat Ba
ratof için öyle değildi. Zira o 
sabah, Londradan bankadan ge
len bir telgraf (Çek alandı) diye 
bildiriyordu. 

Jerar ertesi gün hareket etti. 
iki ortak, bir gün evvelki hadi
seyi unutmuş gibi birbirinin elle
rini sıkıp mayısın sekizinde Pa
riste bulunmak üzere ayrılmış

lardı. 

Jerar, söyiediği gibi yavaş ya
vaş seyahat ediyordu. Prağda ve 
bilhassa V enedikte fazla kaldı. 

Her uğradığı yerde eğlence yer
lerini ziyaret ediyordu. Bununla 
beraber, arasıra Nelli-Rozu dü
şünüyordu. Hayatında şimdiye 
kadar hiç bir kadmı sevmemişti. 
Pek tabii bu kıza karşı da duy· 
duğu aşk değildi. Hem tanımı
yordu bile ..• 

Nelli-Roz kimdi? Şüphesiz 
yüksek hayata mensup bir kız, 
hoppa.. Serbest bir kız. Maama
fi, mecmuada gördüğü resimler
deki sima, gözler temiz ve saf
tı. Kızın ağzının şehvi bir ma
nası olmakla beraber alnı ve 
gözleri, saffet ifade ediyordu .• 

Jera bir akşam Venedikte fran
sızca bir gazete okurken gözle
rjni hayretle bir havadise dikti. 
Gazete lvau Barafot isminde bi
risinin "Laburatuarlar müessese
sine,, beş milyonluk bir hediye
de bulunduğunu yazıyordu. 

Vay camnal Demek Barafot 
hakikaten faaliyete geçmişti. Ve 
onun gibi haris, para gözlü ada
mın böyle bir parayı feda etme· 
si için Nelli-Rozun onu ciddi, 
pek ciddi bir surette alakadar 
etmiş olması lazımdı. Derhal, va
kit kaybetmeden Baratofun te· 
şebbüıüne mani olmak lazımdı. 

Bu kadar güzel, cici, genç ve 
muhakkak tecrübesiz olması Ji
zımgelen Nelli Roz'un ağuşuna 
düşmeıine Jerar tahammül ede
miyordu. Her şeyden evvel, Je
rar onu, Baratof'un, pençesinden 
kurtarmak, ona servetini iade 
etmek istiyordu. Bu suretle de 
onu görmeğe bir vesile bulacak 
resimlerinde olduğu kadar güzel 
olup olmadığını anlıyacaktJ. 

Mayısın 8 inci günü Jerar Pa
rise geldi, Otöydeki Rus pansi
yonuna indi. Bu pansiyonun sahi
bini, Rusyada iken büyük bela
lardan kurtardığı için, adamcağız, 
Jerara büyUk bir minnet ve şük
ran duyuyordu. 

Pansiyonda kendisine Londra' 
dan gelen bir te!graf verdiler. 

Baratof, Jerar'ı, büyük otelde 
saat 4 te, yahut ta yedide bek
liyordu. 

Jerar yemeğini yedi. Bir tele
fon rehberine baktı ve sokağa 
çıktı, 

Önce otele loğradı. Baratof'ın 
daha evvel gelip gelmediğini kon
trol etmek istiyordu. Fakat Rus 
gelmemişti. 

Oradan, Jerar, Trokadero mey
danına geldi, madam Destol ile 
Nelli - Roz'ın oturdukları evin 

önünden . durmadan geçti. Mak• 
saclı, sadece kızın evini öğren

mekti. Sonra, Şanzelize'nin arka· 
tarafındcı, "Laboratuvarlar mües· 
sesesine,, uğradı. Orada kapıcı· 
dan malumat aldı. Nelli~Roz içer
de idi, kapının önünde duran kü· 
çük otomobil de onundu. 

Jerar bir kaç adım uzaklaşh 
ve öteki kaldırıma geçti. Saat 
2,40 dı. Yeni otde saat 4 te gi· 
decekti, demek önünde bir saat 
v , rdı. 

Jerar, kafasında hiç bir plan 
olmadan, hatta NelJi-Roz'ın çıkıp 
çıkmıyacağını bilmeden bekledi. 

lKtNCl KISlM 
-1-

Hayahmızın mühim hadiseleri 
daima gittikçe ağuJaşan bir ha· 
va içinde hazırlanır. Böyle za· 
manlarda sebebini anlatamadığı· 
mzı bir sıkıntı duyarız. Müphem 
bir his, bize bir hadisenin olmak 
üzre olduğunu anlatmıya uğra• 

şır. Daha hiç birşey olmamışbr. 
fakat birşey ol.c cağını biliriz, ve 
bekleriz. 

işte; çok sıhbatlı ve kavi ol
masına rağmen, Nelli-Rozuo son 
günlerde duyduğu hisler bunlar• 
dı. Genç kız Valnenin sözlerini 
düşünmiyor, düşünmek istemi· 
yordu. Annesi de bu hususta 
kendisine birşey söylemediği için 
Nelli·Roz, zavallı Valnenin işi 
bıraz mübalağa ettiğini tahmin 
ediyordu. 

Diğer taraftan, heyeti idare 
içtimaında düşünmeden söylediği 
sözlerin de hiç bir gaıetede akis 
uyandırmadığını, bu meselenin 
kapanmış olduğunu görüyordu. 

(Bitmedi) 

c SMNIMA) 
Alışkanlık/ 

Paramunt stodyolarmda üç 
defa gong vurulursa, bir filmin 
alınmıya başlamak üzre olduğu· 
nu ve gürültü edilmemesini ihtar 
eden bir işarettir. Binaenaleyh 
herkesin gürültüyü ve hatta 
nefesini bile kesmesi lazımgelir. 

" Klodet Koliyer ,, ve " Gari 
Koper ,, in oynamakta oldukları 
" Onun Kadını ,, filminin figü• 
ranları ar asında bulunan eski bir 
boksör bu usulü bilmiyormuş; ve 
bir az da dalga geçiyormuş gali"' 
ba ki, kendisini bir boks maçın· 
da ve ring ~zerinde bulunuyor 
zannetmiş .. Uç gong çalınca bir• 
denbire yerinden fırhyarak asis· 
tanın üzerine atılmış. Önüne ge
çilmeseymiş asistan pek berbat 
bir şekilde nakavt olacakmış .. 
Çünkü ilk saUadığı yumruk za• 
vallınm burnunu yamyassı etmiş. 

Seninle bir saat! 
Moris Şövalye üç seneden beri 

yalnız Amerikada çalışıyor. Ne\f• 
york ve Holivutta film yapıyor. 

Yalmz tatil vakti için F ransaY11 

geliyor ve bir kaç hafta kaldık" 
tan sonra tekrar Amerikaya d5" 
nilyordu. Moris Şövalye bu ~~: 
neki mezuniyetini de bitirdığl 
için Fransayı terketmiş, tekrar 
Holivuda dönmüştür. Şimdi Er
nest Lubisd'in idareıi altında 
" Seninle bir saat 11 isminde bit 
film çevirecektir. " Şen mülizidl~' 
den sonra bu, Moris Şövalyenill 
çevireceği ilk film olacaktır. 







( •1.MACA 

olar memleketinde do
ra isyan eden adam! 

Ewalld b•l111aca111mn laalle
dllmlf fel'I 

ı 

K 
24 l E t 

23 BAR 3 

Romalılar bakınız nas 
ilinlar yaparlarmış 

Amerikalı müellif Teodor Dıraysır'ın 
her günü bir başka maceradır I 

Amerikanın Kentaki ayaletia
de bir amataka blkimliji, oraya 
l»ir klmtlr uhasının tetkiki içia 
lelen bir heyet menmbımm, 
lllalaalll kanana gire eiaayetle 
'- tutulabilecek bir dlrllmda, 
IİDa filinden dolayı mahk6miye
linl ia\emektedir. iclclia ediliyor 
~ Sapı; arkadaflannm tetkikle 
•eıgul olcluju malarda, bir 
otelde keacliaine ait olmıyan genç 
l»ir kacbala ı•Jl'İ mef1U mllnase· 

ı....,.. elemek. Neticede, ebedi
ler .,... firmecli cleiU- Fakat 

22 ARSA. 4 
21 TAMA .M S 

!O UYANMA 6 
19 1\1 EL A l\I ET 7 
18 l Ti ZAR 8 
it R A B l A 9 

16 ADAM 10 
IS LA V 11 

Rom•hlar hatip Ye asker ol- ı tahtalar i!stOne yapıp, p,op 
duklan kadar da t.Dccardarlar, ıibi 01un yerlerinde ve lok• 
Ye bu bURSta buıtıak8 tOccar· larda dolatbnrlarmlf. ~ 
lardaa hiçte ıeri kalmazlardı. bqka mefhur artistler ;p. 
Z11a cluvarlarda ılrclajtlm6z bu- diuı, geaç kazlar ıana bayda1or 
sbldl ilblan icat eclealer on· tamnda methi7eler de ,a,pm•;.ı~ 
lardar. mıı. bunlardan birtue.We 14 A A 12 

y 
18 

Çarp amltl Romalılarda •ardı. lar yazah: 

.. tte ......... tur. 
Eu acfa•; Amerikum, edebi· 

Jatmı; .... tler eclebiyab tarilaia
de bir bt daha klkleftirmelc 
İçin çoktaaclar belllecliji •e alUD 

Yeni bulmacama 

. 
1 
, • CJ R 

• i 1 • I o R 

• o i 1 D -

c - H i x 
x - y 1 x . 

1 

A,.. ev•JI utan uaaf bir ao· 
kalda toplanırlardı. Paıarbkta 
da, Roma t&ccarlan, bayla ultat· 
taJ.,. Bir maim flyabnı m&fteri· 
Je iki milli olarak llylerler, aoa
ra yan yara1a O.erlerdi. 

Bi11ok tlccarlar, dGkklalan· 
DID W• boya ile olRa, kak· 
ma 1liıidile otm illlllar yapar-

WCIL Bir ..,.p tlccan f8yle 
•••zam lllr illa yaplDlfb: 

tamudanberi çekiftirdiii mq Yabrki teldin baneleriacle 
laor.romanClSI Teodor Drayurdar. muhtelif itaretler tlrilJOl'IUDOZ. Bir atçe,e. oanp alırun! 

Filhakika; l:anclaa bir mtlddet Baalar methal lauffertlir. Blrbi- ili uce ver. daha mUbmwJini al! 
enel Drıyıır; Kentaki maden Teodor Dt'8~81r riDe beDliyealer ayın harfi' p Dtin at" •er, haJllfnl al! 
lıayulan ame'esile mal sahipleri terirler. !una ı&re soldan uja lllalan, Rom.lalar ~de tica· 
aruaada r•kan mühim bir ilatila- lsaı&n, bir yandan Amerikalim her ubr bir manah kelime ola· 

r ..A1- k edebi d ba eli ret icia lnıllumularcL. n,.tro-
.. eaa .. ı ar••brmak ir"a ...:..&en en ,, ... ae e • ye cakbr ... ı 

-s y ... •ki L-...a...ı k d"i ta U • lar, ..,.,.. .. ele illalar V&• 
bir h•yete refakat etmitti. Fa· fv ere ÇllWlnl" en 1 er r • H•lledip 11Dcleralse maide-

1 

icat gittikten sonra dikkatini tan en l:ayap mllteriai ufatlle lif flzel hediye!er •erilecek " parlanh. Fakat 
0 

.. _ .._. 

daha hususi bir maceraya çe- yerin dibine batmlaıor. Ame- bir ldfiJe de " Bir arUyoa tinlılr,, matbUahk olmadılt ip. illn
•ir9'Ckte pek uuaz bir netice rika, ulea bath olduju iD- Tayy"e piyanko1Uaa11 bir bileti Jan duYUlana lserhle l'UÜla J&P-
1 :nemif la k. ptereDİD •'••Ti ba1abm il- hediye ~ilec:ektii. MGddetl yir- .- 1U1etile b01a 'ile ,.,...._ 
ue. ıtti..:.. • .!:uiie Ameri· rlklemektea •• eclebiyatmda da· mi pacltlr. .., ..... erlerdi. ifte bir ... 

••, Dray..nn ilk aaçama teabit ima ODUD muiıiai, tabiai •eve· ı--fi----=-----İııİııl!•I ... 
"---- !emekten ln11bllm111 ... ,. caama tnowltere'de 

etmiyor. VDUD bir de bDytık ede· Yerebilir. Netekim 'ferdi de. Fa- lJ e" 
,. ... Yardr. kat kendi hayatmm akislerini nittanf,/ar 
o.ı.,_; l;e;ndan birka~ ... ._•at\a girmek iıtedikçe inua, T 

.. -. .. Amerika• faa• .. dly• ODUD birce* mezi1etleri ltJ'.i111Dda Lahna lalına nasıl 
b oxau y .... Orada, A-.,..r_. , .•. ·--
rl .. l0!1r hakl•iJetinİD - .-.. ~-~ilt4]- '~-·~·-l l>Marmrf 
oldujumt u•alb llı'!llıelarile· Drıyıır, fimdi altm .. Jatı•da· Kah•e fati, balda fala filan 
riain. h.._den, aelahatinden dır. Zınıret ve aabrap içiade duyulmut py, fakat t.1ınamn da 
._ ..._ iOMnl meziyetlerindea ııçen bir ıençh1r; bayat bakkan· faJına h.kddıia timdiye kadar ....... w... d._. ka bederek da ona İJİ fikirler •ermemitti. duyulmalDlfb• Halbuki l~er .. 

.-ıı. namm~ ancak ytizde Belki bu,a.kB korkunç tehenll· nm baza klylerinde ,.Dİ eYlenen• 
m_,_t te•in etm•ktea rtl, ODUD tecelHıiaclea bir neYİ lerin inuclıkl•n birieik fal lah-
• bir ıe1 taaıma1'awn, bu h,aç atmak ö ayor. na falıdır. 

fea Iİltealia kalelijiade nual Raa,ayı ıeımek aıra11m o da Bir hıpı mecmuuının aa!at• 
Jafachimı ulabr. aawaca~ blltba bu uabiyele bir bpa g6re ioailtereDİll •uat 

DriJllf. on aene y.ımı fna ba- de ihtilll ft1drleri kanttl. fl.-.U klyleriDde iki aenç a pnlucbk· 
~tlUI apğa 'ftll'lllak içiD p• ... S..W,.W l..emai,, cleai1or. lara glDID alı .. ma yaalaranda 

...W -..,. • .... ,. dl- alrrabalan oldei• halde tarla'8ra 
Jt.i,l*clifona. Kızlan lraprmak _.. filim k•pany ... a, Hofl. pkular. tatma tarı. ... Yaunq 
ta itlettmıWe mqpl ea.ıann wdu, medeaiyete açılmıt bir bir elıerile ~turlar. Bot ka· 
tlleriacle cok bll71k bir HrYet bnıer ıara11 cli1e ıtnercli. Ho- lan ellerile 1er•lr-i lahaalardaa 
~· • ~ bualaı lalkimet d•· litultaa beteriJe&e yarayacak tek birhle faplflP ~eker~r. 
........a.ıe bir pil clalaftreler bir fikir plmemifti. Onma Al· Yerclea ftbnlaa laluaama kl-

-.ekte •ı hfr çok re1ml laln para idi. Ve •ilarabıada; kine balstbr. Etu kik l:ıol ı.
bol para clafatarak mhllifler. filım yaldmuı, halk rakit çakana ... ·ut Japlillacat-, 

etmektedirler. Bu ya.len· ıep......,_.. Romantada, lra· topralanz çık_. ıefalet cekiht
~. lci qa~delemb: ko&a, Ye r-• eaeriaclea çabnaut b!r cejine cleUI addtdlltraait- Kik 
._'I l>ir netice Yenai7or., parça oldulw iclclia1a bllnpn dopa oluna delik•blma kan-

• ......_. Siakler Le'fiı'i laerkuin içinde 11na adtk kılae&ileı, lı&ldtk 
•••la hral:er Mupl m. tolsatla11•ermttı1L Ve tobt 1edL olara bafka kacl• 1eftCejioe 
eald Madam Paleolop çok Bir A....ar. km lçia Wr .a. defllet edetoalf. ltmlchtı Qman 

hrdam etmektedir. aeldddia ap.daa f'I llılleri .a,- tatla olara kan 1' ocaam ka'p 
8'a ıvcLm olma•, etirciler letir ı etmiyecejiai ft acı ç.kana ra• 
· acı-, ,ezlerce )uz kaprap "Bu luılana kar..-da PflP bat ıeçiaemiyecekleri ulatanuf. 
~ ._ belki binlerce Ye kahyorum dotram- Fakren oka· Lalmalana ı.a ıuretı& ietikbali 

binlerce zayaJJıya bu feuhp dar ıelifmemitler, fakat ıebevl bildirti kabul edit.e cltinya ,a-
~nt edebileceklerdir. " hl17a•I .. ıeUikleri De harll· zlbldeki labaalann çot-m kiki 
~ Lelaietum u ,o.et kulacle (1)" ·•• çarpık ve acı olma11 llznn tel· 

600 llterline aat ........ dar. Udapmacb bir torll. Acamak mez mi im"? 8un11 da cllfl•ll-
llaa bajıllD elden ele ıeçiyor bilmiyen, yakıa, karanlık, İlyaD• leeek bir m.-eJe •. 

.,.._ta- .1:....- ·'-- kir Wr ••••· Kaclretmde Le- ı------------

"lteledlye aza• '"Suclus Allertaa iıl · 
diua,. <Ponpeyt şehrinde. ayın !of 25, 
'6 IDCİ pnleri 30 gladiyıtör ıoetere· 
cekdr. Bundan baılıa vıhfi hayvanlarda 
çerpıtanJ:tcakor. Y lfllRI beltdiye aZllan 
"°SuCJat. ....... 

8a Pan., o ............ 
GladiyatlrlJ1118f. 

Bu ilhlardu hir çokla11aı da 

e ..... yaf1YaD bır mlptedi
aİD, klrpe teçellldDe çarptflDa• 

-- ,arlllr. Clmleler birb:ri
• lsettne Wamiotir• Yer yer 

k..-n ft ileri, ataf an, taabilis 
matlan, içi~ iat rdatlan bOyllr 
bir dikkatle pa albada bulun· 
durmaclikça, ora,_n bitin Ma· 

dil ·~·· ·••at• imkln ,oktur. 
Çolalak, aiy..W, haddi •tan 

bV mlbelaja1 Fakat, bu birbi· 
rlDI ıel•fi ..... lrateclea fipbl 
mlDlaarifler, .. ialer; aa~ ki
pli etkil •raiade 161'1 alu 
t~ ,.. DraJllilli detJI, 
bltlD A....... çektifl dert· 
tir. Amerika; • bir ı&nıb ifliyo
nam • lleCMae eter, çokluktan 
l etek= lltlD milleti bir •~ela 
bwl•i:ıchli••raeali: kadar çok 
t,,~ kolayca teme..al edebi e-

celi t ... bia"z yabapcı UDIUIU 

nr. Ve pdelik bayatlDI kar
maplı, fNkıa bir .. cera dol· 
...... , •• Ve launla priainde 

Romalılar, intihabat i.llelillllıılft 
de ilan kullamr!ardı. İfle _._: 
mial: 

Cesur Melenfyus'a pOlls '1Dlıllll~ 
intihap ediniz!. 

.. Berberler reylerini Tnblua,a 
yorlar' ... 

.. Yulius'u iaubap ecleneais -.,6 
mek yenlDlz.,. 

Ale,hte olaa illDIMU .. ._ .. 
latibap ettirmek w-· ••t 1 

namzetler iPt; ''Senailer Jı/ı 
,. rey Yerirler,, diye illllllr . _....,., . ....,,. 
lardt. 

Bu illnlan 1apanlanla ek 
altma imıalerma ataJ'lardl, 

taoeaiain altmcla fil ıaı:ip i----~
pllJonaL 

GlrUIJorld, Rom~t za 
nmda bile Din .-tlld$'1' otalllMl 
gibi, rekl4ını kodi wı..rne 
lanmıaam bilenleride .._'f. 

• • • 
Mısırd4 ziraat .aa•~ 
kdl te811• eUli~rr~;ç~ 
Uf•k çüçalerı ...,..,.._eda 

peaçuiadea kurtarmak iç.,, 
11r bliktmeti bir ıiıut ........ 
tuia etmeyi d&tlal,_ .. ~-
ekilebilea eraziaia .tlılali 
nülyoa belrtardar. Ba btif ..m-. 
ısun iç milyona ufali fİl:ltl4• 
mahdır. B'bnlma 
30 hektardan az 
aahiptir. M111na aııl bfl ·~ 
oini teşkil eden ba 111aif 
m6rababaalara bat 
para tedarik etmek 
yoktur. • • • 

a .... ,,_ aat ... 7- " her •· YİllD laim, Doatoi,.ı.lıinia mara· kendia'nden de bahıetm ı olaD 
.Jliua Jljm paralar temin Iİliii ye V.W. uameti Yar. Fa- oaw, bu doy1Umıt pJzam, tek· 

Amapanmkiae beoıiy• ••tlJam, 
aq,DbllZ bir da•ar ıibi ara.mu, 
bir ••ı Iİ olmaclıif içia un' at· 
lsAr bu ke.ete tab,.mDI ede-miyor. 8a mllball;ama uareti lllllı ____ lllllll _____ __ 

·ye kadar ba aircilerc1ea 
,,....__ ,...... •• mabklm 

:...._...., (Paleolof) a tire e• 
Lelaiatana mlalaa.r de-

• Apt. ·~ Çels ... 
Ye Ro.ınyada da ft• 

- ··--- ~iat-da ok!al• 

kat her yoclatandaa bir petrol rar Ye daha mlitebeltir bir me· 
ihaneti fltkUIJOI'. Amerikalmm nretle r.akmiye aa•qmaaau; 
aefretiadea clotu pDpu, her ancak Dray•r• yarafMak Wr 
fna 7eniden parlamıı pi- taano&t denebilir. 
19'UL Draym'de edebi ukiR'er de 

DrıJl'r, timdi .. Seher,. ath ılrmeyenler yok dejilclir. Mae· 
bir eaerle hapta 11epetmiye il, ODUD lal6Hndaki mlbalefa, 
lt&flamlfbr. Bu ilk c:Ut, lmr8DID clalaa dotrmu kırt•ıalak, JIDe 
ilk Jlrmi 1eneliai ihma ediyor. ODlana talüriae 18": Aacak 
F.lrat ••rlerile u *"' M kauatıeıi .• ..._ 

altmdadar. Bacalar, ıatarap ç*et 
fakat llyler. Hem. Dı•Jlll• 9 ka· 
dar llıludt ft aalatmlfbr ld: 
U,anchrchiı alaka; bir adavet tek 
ltacle bile elaa, lMlma •JDI alri
bete lop•lan yola..Dlll rubu· 
.. bir blçak aibi aaplayabifmit 
...... itilt.nle bir .. ,et Wle ..,....... 



J80 ruble mukabili birinci mevki 
b1JMi almışbm. Kıya.fetim\e birinci 
~kie Uyık değil<Um ama, ihtiyata 
ıkret her halde 18.zımdL Bavul fık
dam hasebile bir sepet içcrsinde. Js-
~ bana yol erzala vermişti. nöy
lıe 1dlçfik bir sepete bu kadar e~yanın 
gtıeceğini hiç de zanetmezdhn. Pastır
mi., BUCUk, çay, kakao, çıkolata. süt 
lwilA.sası, yağ, ekmek. sigau, şeker, 
tsmtt, bir ~Y fincanı hatta çatal ka
~ bile unutmamışlardı. Eksik elan 
~ sa.bun, diş fırçası gömlek ve 
U. idi. Bu defa firarda muhakkak 
İDıandfak olacağıma dair içimde kuv· 
mB bir ld vardı. 

:tık kontrol lrkustkta olmuştu. Pa
M>01tamuı :alan memurlar trenden 
li:lmf§lerdJ. Pasaportumu memur]ar. 
aıım. Blmak için trenden indim. l tas
S'lllD bbıasma doğru ilerlerken, birisi 
lıiııılm:Jordn: "Y akobsen Efendi! Ya
..._ FA-.fndil,, Bu ismi işitti-

.. anda yeni pasaportumdaki 
ineçıi ismimi hatırladım. Bu 
lllımf heyecanla bereket versin 
ld J1m11tmamıştım. Memurlar pa • 
91q>O:rtumu verdiler. Teşekkürlerle ay 
:o}dım. Bu sUTetle ilk kontrol tecrü
tiestnı atlatmıştım. 

Bf:r saattenberi trenin hareket e~ 
aıfş olması lazımken hala istasyonda 
W:1fyoruz. Gene memarlann "lutfen 
pasaportla.n gösteriniz.,, sesleri işitiJ 
ill. Bil defa pasaport memurları pasa 
poztlanmrıı alıp çekildiler. Ben t.ek
:mr ımeurlarm peşine çıkarken diğer 
lô asker benden pasaport talep etti· 
ter. Kolumdaki salibi ahmer işaretini 
gÖısten!rek (SwedSki Krasnekrest -
lsveç salibi ah~rıindenim) dedim. 
Bu sözüm lk!fi gelmişti. Diğerleri pa
saportumu getirdiler. Pasaporta iki 
hakikt mühür basılmıştı. Bu suretle 
~rtumun sahteliği azalıyordu. 

Trmin hareketinde.n sonra tekrar 
le asker pasaport i tediler Kendileri
m pasaportumu verirken sigara tak
~ ettim. Sigaraları içerek kompar· 

llmammda karşıma 4'turdular ve ah· 
bapbğa başladılar. Ben uyumuş kal
mzştıın • .Aka.şama doğru uyandığım 
rama.n üç asker hala rahatça otunı-
7,0rlardr. Fakat kompartimam az z..ı· 
an!n 4~de domuz ahmna benzetmiş
itller. Btrnz sonra çrlap gittiler. 

Yan uykulu bir vaziyette trenin 
IÇ!hden bir ses işittim. "imdat! lm
aa.tı .. " Ayağa kalktım, yandaki 
tompartimana geçmek istiyordum. 
'.Ayni imdat feryadını Alman Jisanile 
lılıkra:r işittim. Ses kesı1di. Perişan kı 
,.ıet.U genç bir şahıs kompartimanın 
bıpısmdn peyda olmuştu. Ürkek bir 
mzar1a bana bakıyordu. llu adamın 
,.nlmıa muhtaç birisi olduğunu an· 
ıJaclı:m. Biç düşünmeden Alman olup 
Almadlğını sordum. Cevap vermeden 
14r en için içeri çekildi. Ru defa diğer 

arbAAşile birlikte yanıma gelnıişler
ai. 'Size yardım edebilir miyim Efen 
Uer?,, dedim: "Ben de ~ Almanım.,, 
~t hiz de Almanız! Yalnız dikkat 
11 lmrmt etmek lazım Rusça konu
phın, Ruslar bizi tamdıklan takdir
de mahvolduğumuz gündür .. , 

~Uz birlikte bir kompartimana 
sh'dik. Württemberg'Ji olan hu zaval 
lfJsr dört senedenbcri esarette bulu
mQJOrlannış. Altı haftalık kızak se
yahati ikendlterinl perişan etnıiş. Bil· 
lluıla yaşlıca.genç tecennün dcrecesin 
deydi Uyku e nasında imdat diye ba
ğının da buymuş. Omsk şehrine kadar 
birlikte geldik. istasyonun kalabalığı 
a.rnsrnda onları kaybettim, ne olduk-

i~tasyonu (',eklerle doluydu. Galiba 
bu şehirde fazla miktarda Çek bu • 
.ıunu)ordu. Daha ziyade miiteyaklnz 
hareketim icap ediyordu. 

Sepetlerimi elime alarak iııtiznr sa· 
lonuna geçtim. Ifalabahğın en ziyade 
bulundu,;.u yerde yolcular arasına 
karıştım. 

Gee<? olduğu halde tren el'an ha
reket etmemişti. Çekler pasaportları· 
muayene ile meşguldüler. Yan"ırnda 
bir ailenin ev ec:yası \'ardı. Yatak yor 
gan yığınlaıından istifadeyi dü~ünü
yordum. 

Kontrol memurlarının yaklaşacak· 
Jarı zaman bir balye eşyanın altında 
saklandım. Memurlar çekildikten son 
ra meydana çıktım. 

Sabaha karşı, pasaportları elimiz
de hazır tutarak gişeden sıra ile bi
let tedarik etmemiz emrolunmuştu. 
Sıra bana gelmişti. Pasaportumu mu 
ayene eden memur, benden başka, 
daha mukanna hüviyet talep etti. Ta
bii heni kontrol memurlarının odası· 
na götürdüler. Pasaporttan başka bir 
şeyim olmadığını anlattım. .Memur 
da fazla bir şey yapamıyordu. Vakit 
geç.irmemek için bildiğim tecrübeler· 
den birisine teşebbüs ettim. Memur 
başını salladı, yazmsmı harice gön
derdHcten sonra masanın üzerine koy 
doğum 100 rublelik banknotu cebine 
yerleştirdi. Hatta bu memur bilet gi
şesine kadar hana refakat etti. Gişe
den 300 ruble mukabilinde Peters
burg'a birinci mevki bileti aldım. Ge· 
çeceğim her büyük şehirde uu miktar 
para sa.diynbna maruz kaldı:;ım tak 
dirdc cebimdeki para He 1'edefime 
vusulde şüphe ediyordum. 

Ancak hir kaç saat sonra trene bin
miştik. Kompartimanıma rahatça yer 
leştim. llk günlerde seyahat ~ok ra
hat geçmişti. Yekaterinenhurg civa· 
nnda trenin on vagonundan sılah 
sesleri işittik. Anlattıklarına ı;öre son 
istasyonda şakiler trene atlamışlar

dı. Tren muhafıılarr bunlarla miica
dcleye başlamıştı. Tren durdurulduk 
tan sonTa muhafızlar şakileri temiz· 
lcmişlerdi Vagonlardan c.esctlerin a· 
şağıya atıldığını görmü~tüm. Yeka
terinenhurg şehrine tamamen yaklaş
m1ştık. Bu -defa tren muhafızları ile• 
yolcular arasında silah sesleri başla
mı~tı. l\lakinist lokomotifin buharını 
sah\'ermişti. Şehire girmek istemiyor 
du. şehirde Çarın hulunduğu söylen
diği için, muhafızlar da makinistin 
fikrindeydiler. Yolculardan bir kıs.mı 
Çann öldürülüp öldürülmediğıni bil· 
mek istiyorlardı. Velhasıl bir uygun
suzluk haşlamıştı. Meselenin fena Lir 
netice alacağını bildiğim için lokomo· 
tifin içinde saklanmıştım. Hakikaten 
düşündüğiim gibi yeniden endaht 
başladı. llenim kompartimanım son· 
dan ikinci vagondaydı. Sonuncu va· 
gonda da müsademe oluyordu. Pen· 
cere camlarının parçalanması kadın 
ve çocuk feryat1an, erkeklerin gü
rültüsü, müteakiben bir makineli tii· 
fek sesi ~cntildi. Son vagonu katardan 
açtılar. Tren hareket etti. Son vagon 
istasyonda terkolunmoştu 

Trende yolcu mevcudu az olduğu 

halde muhafızların me,·cuclu daha 
fazla artmıştı. Benim koınpartin1an 
lebalep askerlerle dolmuştu. Herke· 
siyasetten bahsediyordu. Ilütün tren 
Bolşeviklerle dolmuştu. Den gözleri
mi yummu söylediklerini dinliyor
dum. Herkes kendi kahramanlığını 
methediyor, Çar taraftal'lnrından 
bizzat katlettiklerinin miktarını 

birbirlerine karşı miiiıaıtıgayla 

b:rmr bOmiyonım. ı 
Ü~iincü gün ''asıl olduğumuz Onısk 

oeJırinde bütfin yolcuların trenden! 
inmesi lazımdı.. Inlnlap do1a;>,sile 
burada bir cümhur:iyet teşel,ki.il et
mişti Herşcyden en·el paraya ihtiya
cı olan hükOmet. elimizdeki seyı\hat 

biletlerinin geçmediğini, yeni bflete 
lüzum olduğunu ilan etmisti. OmskJ 

anlatıyorlardı. Bu kahr~~manla -
rın anlattığı doğru olduğu tak· 
dirde Yelmt<ırlnenburg ve d · 
varında canlı mahltiktan ~r kalnıa
mnhydı. Bahusus bir kiiçiik zabit işi 
daha. fazla ileri vardırmış beni cehren 
koridora göndererek yerime 01.anma.k. 
uyumalt is tiyordu. Yagonun korido-
rıında da müthiş soğuk ,·ardı. 

(Bitmedi) 

.. 

Bayram Aca, otuz senedcnberi 
Erenköyünde Hilmi Beyin köş
künde bahçıvanlık eder. Son za
manlarda Hilmi Beyden aldığı pa 
ra, başka köşklerde çalışcın hah· 
çıvanlarınkinderı oldukça azdır. 
Fakat o gene b~1inden memnun
dur. Çünkü k'3.J:ısma alışmıştır. 
İşleri kendisine ağır gelmez. 

Son zamanlarda, lıer nedt•nse, 
HiJmi Bey asri tavukçuluk hak· 
kında bir kitap okur.ıuş ve orada 
görrlüklerini kt-.ndi bağında tat· 
bik etmek hevesine dü~üştü. Bir 
çok tavuk aldı, kümesler yelplt, öy 
h'? tertibat vür~c.fo getirdi ki sor· 
mayın. 

Rir gün Ba f,.il 111 A~ayı ~.ağır
dı: 

- Bana bal:: Bayram Ağa, de· 
di, ben şimdi asri tnvukçuluk ya
pıyorum. Sen de bana bu işte ) ar
dım edeceksin. Yapacağın i§i .w.
nc. anlatayım: Her gün ywm:rt!ı
yan tavuklara dikkat edeceksin 
ve yumurtala•ın fü·'!~ine hangi ta· 
vu~nn olduğ•1.nu ve hangi tarihte 
yumurtlandığmı yazacaksm. 

Bayram A:;a. sesini çıkarmıya· 
rak bir gün b 1 işi yaptı ve zor ol
duğunu anhyr.rak ertesi sabah be 
yi:ı yanına ~ıktı: 

. - Beyim, dedi, bu kadar yıl· 
du· burada bahçı ·nınlık ediyorum. 
Paraya, pula sP.s çıkardığım yok. 
Fakat bu ya.Jtan sonra gerisi kirli 
tavuklara kati,~ lik edemem! 

Hayat ve nezaket 
Babası oğluna nasihat ederken 

dedi ki: 
- Oğlum, hayatta daimi!. na

zik olmalısın. Nazik olan hiç bir 
§ey kaybetmez. 

- Eder baba ..• 
- Kimin ne kaybettiğini gör· 

dün? 
- Senin gördüm, ge;en gün 

tramvayda kalabalık vardı. Her
kes rahat rahat yerinde oturuyor 
ve içeriye giren kadınh.ra kimse 
yer vermiyordu. Halbuki s~n ne· 
zaketin yüzünden yerini kaybet
tin. 

ikinci dava 
Polis, lüzumundan faz)., sürat· 

le giden bir otomobili durdurdu. 
Otomobili kullanan sahibi: 

- Fakat polis efendi, dedi, 
ben pek müstacel bir iş iç.in avu
katımı görmiye gidiyorum. 

Ootomobilin numarasını ve sa
hibinin iaim ve adresini defterine 
kaydeden polis cevap verdi: 

- Ala, şimdi ona bir ikinci da 
va için de vekalet verlısiniz. 

Babam olacak! 
Genç erkekle genç kız biı·bir

lerile sevişmişler, birbirlerini bir 
müddet çıldırasiye sevmişler, fa
kat sonradan ayrılmışlar, görüş· 
mez olmuşlardı. 

Bir gece, baloda tesadüfen göz 
göze geldiler. Erkek esk-i harard· 
li sevgi günlerinin kendisine ver
diği bir itiyatla: 

- A Melahat, dedi, sen bura· 
da mısın? Ne zamandır gon.indü
ğün yoktu. 

Kız biraz kırıttı ve guya erkek 
le hiç alakadar değilmiş, kendi
sini sanki adamakıllı tanıyamı • 
yormuş gibi: 

- Ha, dedi, siz misiniz? Ku· 
zum epey zamandanberi içime me 
re.k oldu, bir zamanlar beni ~ıldı· 
rasiye seven siznıiydiniz, yokna 
5izc oldukça benziyen kardeşiniz 
miydi? 

Delikanlı bu şımr..ı-ıkça cevaba 
içerledi: 

- Hayır hanımefendi. dedi, ne 
bendim, ne de kaı:deşir.ı.di; gali
ba babamdı, çünku o da gençli
ğinde bize benzerdi 
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Mütekait bir romorhör kaptanı k8prü albndan nasıl geçer? 

Senin ve iliınlarzn 
lJenim gibi.. F aydrsz .. 
Bir İngiliz mahkemesinde is· iki arkadat konu~uyorlardı! 

tintak hakimi bir maznunu istiç- - Sen bir müddettenberi g•• 
vap ediyordu, dedi ki: zetelere izdivaç ilanları verir, du• 

- Bu biçareyi merhametsizce rurıun, naııl münasip bi.- .zevG'l 
dövmüısün. Halbuki bu zavalh bulabildin mi? 
yarım akıllının biridir. - Evet, o kadar çok cevap ıel 

Maznun cevap verdi: diki bunları tasnif etmek. bunlar• 
- Öyle ama efendim, evvela cevap vermek için bir daktilo tul" 

o bana hücum etti. Ben de muka· mak icap etti. Bu daktilo ile ıe• 
bele etmiye mecbur oldum. Son· viıtim ve evlendim. 
ra bu herif bana hiç rahat ver- ı-------------...., 
mez; yarım akıllı ise bu b<'nim 
kabahatim mi? 

Müstantik: 
- Hayır, dedi, fakat da.ima ha 

tırlnmak lazım gelir ki bu zavallı· 
lar, bu ahmaklar da, ne ol!a, se· 
nin ve benim gibi insanlardır. 

Onu da alırım 
Karı koca çarşıya gitmişler, öte 

beri alarak dönmüşlerdi. Gece bu 
alış verişe t!a.r konuşurlarken ko· 
co.sı dedi ki: 

- Karıcığım, bugün sana gü
c.-ndim. Çünkiı ben yedi liralık 
şapkayı daha muvafık bulduğu· 
mu söylemiştim. Halbuki st.>n tut
tun, on liralığını aldm. 
Kadın gülerek kolunu kocası

nın boynuna doladı ve: 
- Sen gücenme kocacığım, de

di, ben yarınd'1.Tl ~eri yok, gider, 
yec.li liralığım da almm. 

Acemi tezgAhtar ı 
Yaşlıca bir kadın bir mağaza

dan alı§ veriş ediyordu; bir ara
lık mağazanr,ı tczgah~anna dedi 
ki: 

- Sen he~·ha1de çok zaman
dan beri hu İşl~ dciilsin ! 

- Nerden anladınız efendim? 
- Çünkü fintları söylerken he· 

nüz yüzün k17.arıyor. 

Boş şeyler 
- Dün bir falcı kadına ;::ittim, 

benim zihnimde neler olcluğuııu 
okudu, bildi. 

- Kadını çok bo§ şeylerle uğ
ra§bnnışsm. 

Fenni öksilrttkler 
Gecen hafta ı·adyoda Edison 

hakk;nda bir konferans verid<en 
müderris Salih Muradın bir ök
sürüğü tuttu. 

Muhterem radyo mülchassııı 
bu suretle öksürüklerini ~ir dal
galarilc bütün dünyaya n etnıİf, 
Mısırdaki sağır Sultana bile du
yurmuş oldu. 

Şayet Sıhhiye müdürümüz ıe
hirde soğuk algınlığı, nezle gibi 
hastalıkların mevcudiyetini tek
zip ediyorsa Salih Mur.,.dın bu 
öksürüğü onun tekzibini bı;tün 
dünya önünde tekzip edecektir. 

-Karım, yemek pişirmek· 
ten menedildi. 

- Neden, hastamı? 
- Hayır, ben haıtayım da 

ondan .. 

Kol dtlğmesl ı 
Yer• Müşteri lokantada yemek 

ken birdenbire hiddetle: 
- Garson, buraya bak! Dit' 

b~ğırdı: 
- Efendim? • 
- Bu ne reza ~ei:, çorbanın tçıJJ 

de koskoca bil· kol düğmesi çı1'tı• 
Gaston, ellerini uğu§turaral< tl' 

rıttı: 

- Hay Allah razı olsun, efeıt• 
1.lim, dedi, sabahtan beri onU el" 
yorum. 

Su kuvveti . i 
Memleketin imarı, tera~~:r 

hakkında daima hayalt proJel<•' 
yapmakla maruf olan birisi ar 
daşına diyordu ki: tll-

- Azizim, Türkiyede ıne-Vdil" 
sulardan daha fazla istifade e ti 
melidir Bir çok ıeyleri ıu kaJf'#e 
ile yapabiliriz. 

Öteki cevap verdi: b Jt• 
- Bundan benim karıma a. 

set. O bu iıte mütehassısttr· 
- Ya, mühendis midir?" t1,; 
- Hayır, her i~te gözyaşlt. dıJ.,. 

yesinde muvaffak olur da oJl 



r Otbdln Mahbrası 1 
T91arim - Pazar ft Tefl'fıılsanl 

il lnd ay 1931. J J Recep 1350 Seaerua 
PÇen ~leri 320 kalan gi.inlep 38. 

- ... -OoltifU: 6,30; Batıp. 17,5 
................ - Sabah: 4,59: 

Otıe: JJ,58. ikindi 1455, Akşam. 17,17 
fna J 8.49: imsak: 4,41 
Han - derecei hararet ı azami ) s 

C11prt) 4 derece. Bugün rüzgar poyraz 
ı.,.. baJudu olacktır. 

l,_~R_ad...;;.y_o __ I 
Ankara rad,_ 

S..c 18 den ıs.ao ı kadar orkeeırı 
ıuo dan ı 9 ı tadar Hayden Slnfonı 
No. 03 ı o dan ı g,30 a kadar mfizlk TUrk 
Sumak fabJı. cuband J 9,."0 dan 20 ye 
bdar IDbik Türk Segtb fulı 20 den 
I0,80 a bdar cublnd. 

- BbRSA-
Kambiyo 

lha.mz JinnL. 1 
• TJ. ••tabii! Oolar 
• • 'fraak 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Liret 
Betcı 
Drabrwo 

ı. rıau 
r..va 
Florin 
lturoa 
llllıc 
Paecı 
ld•k 
Zlod: ,...., 
&.,.. 
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Devlet Demir yolları Uanl6rı a. K. o. 8A. AL. Ko. ela• 

Haparpap limanı ew• tahmil Ye tallliy•inia kapah urL 
mllnabAm 12 birinci kln'18 931 Camarteai pi mt 14 ele 
idare merkeziade yapıJacakbr. Ta&illt Ankara ye Hayclarpqacla 
idare veznelerinde ikifer liraya Ablmakta olan prtnamelerde 
yuahcbr. (3973) 

idaremiz için pazarhkla ubn almacak olan 29 kalem çerçeve 
prometre kablosu, burgu, barclavat, but izole maapl klmllrll, 
kum, nkum yajl, yuıhane ıibi mulatelif&lclu malzemenin pa
zarlıtı 21·11·931 tarilıine m8aclif pazarteai ,ona icra kdmaca
juadan taliplerin ye\'lllİ mezktrcla aat 9 daa 11,30 a kadar ma• 
juada iapab Y1cat ederek taliplerib fiat vermeleri, bu baptaki 
malumenia mlfredat liateai maim clalülinde ulm'f olup Dlm•e 
ıetirilmem icap eden malzeme ipa nlmmıelerialn beraber geti
rilmesi, nOmaaem nkl olacak tekBfaba kabul edilemi)'ecefl ilb 
olunur. (3975) 

Nafıa vekaleti Adana 7 inci daire 
su işleri müdürlüğünden: 

Adanana Seylaaa trmap IOI ıahilinde ve Tqkapr&c:lea itiba· 
rn yapd..,. lbamplea blyllk aeddenia tamirat ameliyab ketif 
Meleli oleD 12205 lira ve 95 lmrat mukabilinde ye kapah sarf 
aaUlile mllaakuaya çakanlarak 931 senesi kinuDQeneliDia 9 ancu 
çartamba gllDD zeyali saat 15 te ihalesi mukarrer buluaduğmadan 
taliplerin teklif mektuplanm ihaleden bir ıaat enel hllkOmet 
dairesinde miiteıekkil komisyona teYdi etmeleri ve mukavele Ye 

fartname Ye ıair fena! enakmı girmek kere .. itleri daireliDe 
mOracaatlan illa oluaar. (4005) 

1 Mahkeme ve icra 116nları 

Çorla ft TeldNal .......... Hati
J&el ~ miktar ft *-1ia ffeeeklerl 
•allalled ..... ,.... ..... 
aleal nlaah•Ja ba..pu. baa. 
)llf 17 -12 - 93J. tariJl pellelllbe 
...... ... ı 11 te. Tallpluta .,.., ,.. 
tenlti anluaak .. htr da mlaeka
•7& AfUrak etmlk ip. laale tarih T8 

aaatindea e"9l Çorla •tm alma ko
mls1onana mtlrac:utı.rl. (r.8) (3970) 

Çorlu U.000 kilo merdmek Tekfr
dat 1&000 kilo mercimM. 

••• 
Ankara merkez kıtaatmın htlyaeı 

için a Ma kOo a bpah arf An. 

tile mlnaku&Ja ko .. uttur. İhalesi 
11 - 12 - 911 tadJa taJ'IUlba lflntl 
saat 14 te talipleıta pı1nuae)i gir . 
mek tbeıe laer da rlnıkaHya J§U
rak etmek lpn pı1Damede yazılı fe. 
minat .,. teklif relmaplarile Uaale ta. 
rib ve saatinden eYYel Ankara mer • 
kes satın alma komisyonuna mtlra. 
eaatıerl. (581) (3991) 

• • • 
Ankara .. rkes lotaatıma ha,.. 

•tının htraa ip. 400 kilo kara ot 
kapalı sarf aaretile mlll•h•ya kon· 
mqtur. baaleBl 1' - 12 - 931 tarih 
P8D1'teU dal .. t 14 te taliplerin 
~ sinsek lpa laer gfln all
n•h•ra tftlrü .a.ek ip. prtna • 
.... 1Ulk tı b•t .. tıMUf mtlı:
taıüıile Dl&le tara Ye IU.tiade An-
kara ....... -- aı.a --, .... 
.. •flracaatleıf. <•> (3990\ 

• • • 

..Ueceti ,.. talipleria 
rlracaatlerl l1ln olunur. (111) 

• • • 
Orcla •UJaeatı .....,_. 

palı adla lratdt •tillaJu 
Ur. llaale91 ~11-931 tarll~ 
at 15,5 da lera edDeattlr. 
tutnamıllnı abat Ye •• -....ı-.ı 

itllnketreklmeret.wlM'N 
aamelerile ,.eTIBi •er.ktN• 
namaza mGraeaatlerL (Dl) ( 

• • • 
11 - 11 - 931 tarOala•• 

.......... nldl ........ 
1onanda kapalı zarfla ihalesi 
Jmaeatra ilAa edflm tanar• 
nan 1'1'7840 kOo ekmekler p11• 
natm noban ;yurJdıfnadu 
•laıhn:ra kon•apar. tı.al 
- 11 - 931 tarlla puartıeel 
at 15 te yaprlaeaktır. Tallplerla 
ktr cinde hmlr mflstahk• 
satın alma komisyonuna • 
ltrL (6'1) (3778) 

• • • 
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Can boğazdan gelir 
Sirkecide Cemal B. lokantasının Yemek listesi= 

Muhterem müşterilerinden görmekte olduğu teveccüh ve alakaya 
karşı şükran borcunu ödemek ve müşteriJerine ucuz ve nefis 

yemek yedirmek cmelile Cemal beyin yaptığı fedakarlık: 

Çorbalar: 7 ,5 - et yemekleri 20 ve 25 - sebzeler 10 • 

12,5 • 15 - pllav 10 - tathlar 15 kuruş olmakla beraber 

yemekler nefis porsiyonlar bol ve mebzuldür. 

Temizlik, intizam ve harçlarının nefaseti itibarile Istanbul'un 

en kibar ve en nezih bir lokantası olan Cemal bey 

lokantasını bir defa tecrübe ediniz. 

lstanul evkaf müdürlüğünden: 
İki sene müddetle icar için 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
Şehri Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar 
Lira 

8 Topanede llyas çelebi mahallesinde kışla arkasında 14 N. 
meşrutahane müddeti icar': 1-6-931 den 1-6-933 tarihene kadar 
iki senedir. 
Mebdei icar : Eski müstecir için aktı sabıkın hitamı yenı müste· 
cir için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 24 T. sani 931 salı günü 
Balada muharrer emlak kiralik olup hizasmda gösterilen be

delle temdidi talibi uhtesindedir. Eucümeni idarece bir hafta 
müddetle temdidi müzayedesine karar verilmiştir. F azlasilc talip 
olanlar son günün saat on befİne kadar Istanbul Evkaf müdüriye
tinde varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ilan olu
nur. (3986) 

Tütün inhisarı 
müdürlüğünden: 

A 

Cibali fabril<asmda mevcut olup memleketten harice gönde· 
rilmek şartile 5-11-931 perşınbe günü yedek aksamile beraber 
sa tılacağı evve ce ilan o.unan Eksehsivor marka sigara ve (Roz.) 
m:ırka pa'tetleme makinelerin·n furubtu · görülen liizum iizerine-
28-11-931 cumat lesi gününe talik olunmuştur. T r.lıp!er in yüzde 
7, 1-2 teminat akçeJcrile beraber yevmi mezkürda saat 10 da is
tanbulda Yen:postane civarında tütün inhisarı İstanbul başmü
düriyeti binasında mübayaat komioyonuna müracantları. (3946) 

lstanbul Belediyes i ilanları 

Dumlupınar yatı mektebi için 800 çeki odun 14 kanunuevvel 
931 pazartesi günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Teminat akçesi 204 liradır. 

X Keşif bedeli 419 lira 45 kuruş olan İstanbul 29 ncu mek
tebin tamiri 14 kanunuevvel 931 pazartesi günü ihale edilmek 
üzere açık münakasaya konmuştur. Teminat akçam 31 liradır. 

Teminat akçası naklen kabul edimcz. Ya Belediyeden İrsa
liye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yabut hükfı-

met çe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu 
ile olur. Kapalı zarflarda bu şekilde teminat makbuzu veya mek-

tubu, şartnamenin pullu bir nüsbasmı ve işine göre ehliyeti fen
niye ve ticaret odası vesikaıın1 teklif mektubu içerisine koymak 
icap eder. Açık müzayede de iıse yalnız teminat makbuz veya 
mektubunu getirmekle olu~. Yukarıda yazılı işler hakkında işin 
cinsine göre şartnDme almak veya görmek için her gün levazım 
müdürlüğüne müracaat lazımdır. ihale günü ise saat on bete ka
dar Daimi Encümene müracat edilmelidir. ( 4000) 

----·---1932------·
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet Lira 

1 IKRAMiYE 1,000,000 
1 " 400,000 
1 " 200,000 
1 150,000 
1 " 

100,000 
1 ,, 40,000 
1 ,, 30,000 
1 

" 
20,000 

1 
" 

15,000 
100 MUKAFAT (1,000) 100,000 
100 

" " 
100,000 

100 
" " 

100,000 
100 

" " 
100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) R50,00YO 

5 " 
(8,000) 40,000 

6 • (5,000) 30,000 
15 

" 
(3,000) 45,000 

60 
" 

(2,000) 120,000 
200 n (1,000) 200,000 

AMORTi (100) 500,000 

ı~ V AKIT ınt;1 

',, K ~'~~~ÜZ ~~t~t~~:: 
Sabhk hane - Beyközda Şahin

ı ka) ada I 33 arşln arazi üzerinde mebn! 
74 :\o. dört odalı bir hane satılık tır. 
Şirketi Hayriye idaresi kapı etsı Lütfü 
Ef. ye müracaat. ( I 9Q8l 

Damızlık i çin halis Jermen 
Kanaryası - Şişlı Osman bey Ah
met bey sokıığı Fon un zade i\lurat Bey 

' apartımanı beşinci kat 12022) 

Sabhk ve kirahk - Mudanya 
Tirilyada Naciye hanıma ait iki odalı 
evle zeytinlik, tarla \'e bağ k i ralık \'eya
hut satılı ktır. Şeraitini Ankara caddesinde 
!\tual imler kutukhanesine müracaatla ı . 

Satıhk kfigir dükkôn - lstan
bulda l\Jarpuççularda şerefli bir mahalde
dir, avda 75 lıra kırad:ıdır. Pazarlıksız 

8200 lıra. :ıat 9 - I 2 arasında lsc:ınbul 
dorduncü \ akıfh:ın asmnkat 29 numaraya 
müraeııat. 

Para - istediğiniz semtlerde satılık 
eml:lkimiz \ ardır. l~ml:lk alma!> yahut 
alacağınız \'aridatlı e mlıll\e paranı z ye tiş 

miyorsa para almak ıçın 9 - 12 arasında 
müracaat ediniz. senelık faiz. komisyon 
yı.izdc l 2. lstanbul Hahçekapı dördüncü 
Vakıfhan asma ~at 29. 

Para - I 5 liradan faz la veridatı 
olan emlakinizi en iyi fiatla satarız ister
seniz terhine mukabil para verilir. Senelik 
faiz, komisyon ) üzdc 12 dir. Saat 9 - 12 
arıısında Is tan bul, B:ıhçckapı dordüncü 
Vııbfhan asma kat 29numaraya müracaat. 

Fara kszandır1yoruz-!st:ınbul· 
dan başka 'ıl:l) c:tlerde. kazalarda mem ur 
) nhut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazife
n ize halel gelnıi) eccktir. içine 6 kuruşluk 

pul koyup mektuplu sorunuz. 
lstanbul postanesinde 400 

SEYRiSEF AiN 
Merkez acent:ısı Gn'ata kopr.ı başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci :'\luhurd.ır zade han 2. 2740 

P~RE· iSKENDER5YE Postası 

( İzmir ) 24 Teşrinisani Salı 

1 O da Galata Rıhtımından. 
TRABZON POSTASI 

(Cumhuriyet) vapuru 23 Teş

rinisani pazartesi 17 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle Zongul· 

dak, İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize ve Mapav
riye gidecektir. Dönüşte Zon

guldak yoktur. Of, Sürmene 

ve Göre1eye !.:.._ uğrayacaktır.J 
23 T eşrinisa nı pazartesi Ban

dırma postası yapılmıyacaktır. 

,,,__ y A IWT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

\'akıt yurdu. 

Telefon: Yazı i~ leri 2.4379 ve 
\ 

2.3872 idııre 2 437Q. 

Posta kutusu: 46. 

Telgraf: lsıanbu l \'ııkıt. 
= 
Abone şartlarm: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
llııriçte - 800 J 450 2700 ., 

!,!!n şartlarmmız: 

Satın 
Samim• 

Rrsml 
1 o l\ş. 
20 .. 

1 hı~u~ı 
12,50 Kş. 
25 

Küçük illin şartlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

ı -10 üefafı ı, 

100 Kuruş 

A - ı\bonelerlmizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satın geçen ildnlıınn fazla 
satın için 5 kuruş znmmolunur &,000 

5,700 ADET 3,340,00o LiRA 1 Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
nesriya t müdürü: Refik Ahmeı 

V AKIT Matbaası l 

Hiç beklemediğiniz bir sırada 
işsiz kalabilirsiniz, 
hasta olabilirsiniz, 

başınıza bir felaket gelebilir; 

Ah benim de bir kum
baram olsaydı demek 

fayda vermez! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

.................. 1 ......................... . 

Elbise ve ayakkabı imali 
Yüksek rnektepler mübayaat ko 

misyonundan: 
17 Adet palto ı 45 Çift iskarpin 
45 Takım harici elbise : 45 ,, Fotin 

Orman ameliyat mektebi talebesi için imal edilecek olan 
balada cinsleri muharrer 4 kalem eşyanın 2· 12-931 çarşamba 
günü saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konul· 
muştur. Şartnamesini görmek üzere her gün ve münakasaya İş· 
tirak •çin de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek mektepler muha
sebeciliği binasında mübayaat komisyonuna müraeaatleri. (3701) 

PE1ROL 
Saç dökülmesinin ve kepeklerin en 

müssir lleacıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfümeri mağazalarında arayınız. 

Elbise ve ayakkabı imali 
Yüksek mektepler mubayaat ko-

misyonundan: 
31 Adet palto 
4 7 Harici elbise 
31 Dahili elbise 

ı 

• • . . 
49 iskarpin 
49 Fotin 

Yüksek orman mektebi talebesi için imal edilecek olan ba· 
lida cinsleri muharrer S kalem eşyanın 2-12-931 çartamba güoll 
saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulife münakasaya konulmuştur. 
rtnamŞaesini görmek üzre hergün ve münakasaya iştirak için de 
yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek mektepler muhasebeciliği bina• 
sında mubayaat komisyonuna müracaatleri. (3702) --

Tıp Fakültesi Riyasetinden: 
17 Teşrinisani 931 tarihli Akşam gazetesinde (Tıp Fakültesi 

ne halde) serlavhası altında intişar eden müfritane aleyhdar net• 
riyata muttali oldum. Tıp Fakültesi birinci teşrinin on beşinde 
tedrisata başlamıştır. Bugün 400 yatağı ihtiva eden seririyatlard• 
270 hasta mevcuttur. Laboratuvarlar saat altıya kadar faaliyet• 
tedir. Tedrisatın gösterilmek istenılen müzayakaya rağmen ha• 
leldar olmaksızın muntazaman devam etmekte olduğu ve bd 
neşriyatın hakikate mukarin olmaktan çok uzak olduğu tavziha0 

beyan olunur efendim. (3974) ~ 

1 KRAMiYELI 

Emniyet Çayını 
Arayın!! 


