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Ga rb i 
Trakya 
lürkleri 

b0st Yu-;;."utoprağın
da çektikleri azabı 

düşünüyoruz! •• 
~180n günlerde Atinadan gelen 
\' f~aflar Yunan Başvekili Mösyö 
rı:ı1ıelosun Garbi Trakya valisi· 
ar Uradaki Türkler hakkmcla ha 
~ 'rtıirler verdiğinden, Türk -
r~na.n dostluğunun bur.ıdaki 
~~lerin hayat ve mukadderatı 
tı dınde hayırlı tesirleri olaca.
ı: <-..n bahsediyordu. Filhakika, 
~feyn arasında mevcut itilaf
'- be muc'l:>ince Türkivenin ls
d n uldaki Rumları alakadar c
~ bazı taabhüdatı ifa d.mesi la
~ gelıı~e~iı1e mu .. rabil Y unanis
h n dn Ge.rbi TrakrJn Türkleri 

't~kında bazı taahüdatt vaı·dı. 
Ut}· l 

daı/1Ye stanbul Rumları h:lkhır.· 
fi~ 1~ taahhüdatım ifa etmiştir. 
) a 1~ da etmektedir. F aknt şimdi
lee ll<ldar Gnrbi Trakyadaki Türk 
t>·k. tarnf ından ıtilafn:ımenin tat
ti\c:h noktasından devam eden 
~ Yetler l<esilmemişti. Bu defo 
:r~Uai surette aldığım malumata 
) 
0t~ Y u . ..,al' ,,:~kuıncti Garbi T rak 
~ ~ tirklerinin hakh şikayetlerini 
\' t ı surette taı;fiyt: ~tmi}e karar 
l'ttrniştir. Biu~enaleyh Garbi 
/tkyada Yumm idaresi tar::ıfın· 
~;;. °l'ijTJ.:1<>t"n ..nİt olw 'l o.h Ycı.ld;fo 
hi 1 •Y~ c 1ihni. olan arazi ya sa
diJ>· erıne iadP \.dil ~cek <'clilcme· 
~ iı .takdirde muayyen bir nisbct 
S erınden bedelleri vcri!eccktir. 
td!tra. Yunan!ılar tarafından işgal 
d,ılnıış ohm aı·nzinin kimler elinlrtJ alındığt bı1d:m:la re•mi ka
~t a~ ?1evcut oldugundan bu gibi 
~i~•nın cihflli nicHyetirli ic:pnt i
d~ tapu senedi bulunamadığı hal
't hlevzuub?h! kayıtla;·L> mür~r.cı
lec '}_~ek su"<·lile teshilat gösteri-

etttır. 

tarŞÜJ>he yok ki Yunan hükumeti 
ti hfından c;,,,.b• Tral<ya Türkle
tö t~kında gösterilen ve yahut 
Sok kılecek olan bu gibi !:Pr.hilal 
'tu 1 

1~etlidir. Garbi Trakya 
~~ derı hakkında gösterilen has· 
de 1~etin Türkiye Türkleri i.izerin
h.~d' büyük bir memnuniyet u· 

ı:- rracağı pek tabiidir. 
deı·aka~ §'• noktayı Havclen err~
~11•rn kı Garbi Trakya Tür1'.Jr ··~
~· 13hrabı yalm:.: mülkiyet 'c a· 
!a;1 ~eselesi gibi maddi ihtiyaç· 
''tıt değildir. Bu zavaUılar 

Kizım Paşanın vatan- Belediye reisliğine 
daşlara beyannamesi teklif ediyoruz: 

Yerli malı kullanmak ve tasarruf et
mek milli bir borç, ihtikar hiyanettir 

Ankara. 23 (A.A.) - B. M. l\lecli

yerlerinde Şehrin muhtelif 
dükkanlar açmak ve ucuz 

satmak lazımdır 
et 

si milli iktısat ''e tasarruf cemiyeti r 
re.isi Kazım paşa hazre~leri, mili.et~ 
hitaben §U beyannameyı neşrctnnş · 
!erdir: 

-
Yarın 

metini korumak borcumuzdur. l'arn- Güzel Edirnemizln 
"Vatandaş: Türk parasının kıy - 1 ~ 

1armın kıymeti ~ıfıra düşe., milletle- kurtuluşu gllnüdür 
rin ne acı akıbetlere uğ~adı~lannı Yarın Edirnemizin kurtuluşu 
biliyoruz. Otuz kırk senehk bır ~a · ...... t d-f d' B Ü 
Itşnıa sayesinde bMktirdik1eri para- gununu esa u e ıyo~: u m • 
larln ihtiyarhklarını rahat rahat ge- nasebetle yarın bu guzel şeb· 
çirebileceklcrini c;ocuk1arına sermaye rimizde büyük şenlikler yapı-
ve cihaz temin edebileceklerin' ümit lacaktır. 
eden bir çok aile babalarının, bu ta - Gelen haberlere göre şehir 
sarruf edilmiş servetlerle bir okka baştan başa bayraklarla dona-
el.mek hile alam.ad !~!arma ı::~.hit ol. · t.lmış ve taklar hazırlanmıştır. 
duk. Hu fecaat1ı akıb2tten 1 urk m1l- H lk bu büy"k .. .. 1 · · · ı k · · d · ·ı · · · a , u gunu emsa sız Jetim wruma ıçın, aıma ı en ·mı . . . . d ''d b 

.. . . . bır sevınç ıçın e tes ı e azır-gören hukılmetımız, sırası ~eldık~e · 
her lüzumulu tedbir.i almakta geciki\ti !anmaktadır. 
yor. Kurtuluş gününde hazır bu-

lşte, (l\lemleket ikhsadiyabnı ko - lunmak üzre bir çok zevat Te 
ruma kararnamt$İ) hu lüzumlu ted· dün Ankaradan gelen Edirne 
birleıin en ehemmiyetlisidir. Eğer meb'usları Edirneye gitmişler-
hiikiinıetimiz böyle bir tedbir alma -
saydr, ithal:Uımızla jhracatınnz ara- dir. 
sındald müzmin açık devam edcgel- Üçüncü ko!ordu kumandana 

lstanbulda bir et meıelesi var
dır. Bu et meıelesi, balkın ha
yatile, sıbbatile alakadar en mü
him iştir, Kasap dükkanlarmda 
satılan etlerle canlı olarak satı
lan hayvan fiatleri arasmdaki 
fark akla hayret verecek dere
cede yüksektir. Niçin? 

Deniyorki kasaplar arasında 
bir tröst mevcuttur ve bu kitle, 
fiatları istediği gibi tanzim edi
yor. Bu kış günlerinde halkın 
sıbhatile, hayati!~ oymyor. 

Et fiyatını bugünkü gayritabii 
vazıyetinden çıkarmak ve eli 
ucuzlatmak lüzumu şehir mecli
sinde de kararlaştırıldı ve bir de 
komisyon teşkil edildi. Dün de 
yazdık. Bu komisyonun teşkili 
derde bir deva değildir. Ko
misyon uzun müddet tetkikatta 

Dikkat 

bulunacak, kararını şehir mec• 
Jisine bildirecek, yeniden mü
nakaşa olunacak, ve son karar 
verilinceye kadarda kış geçmiı 
olacaktır. 

Halbuki lstanbul halkmın kar 
kış günlerinde ucuz kavurma 
yemesi ve canlanması lazımdır. 

Belediye reisliğinin cezri ha· 
reket etmesi ve acil tedbirler 
alması icap ediyor. 

Et fiatını yükselten kasaplar 
şirketi midir? Belediye, fiatlar 
üzerinde nazım rol oynamak 
mecburiyetindedir. Bunun için de 
yapacağı ilk iş şehrin muhtelif 
yerlerinde kasap dUkkanlan aç.· 
mak, eti ihtikarsız satmaktır. 

Canlı hayvan ucuz satılıyor, 
mezbaha resminin de yüksek ol

e Alt tarafı 8 inci Sa) fada) 

Ediniz! 
> i, · l para \ntn kıymettni iko- ~~il Naiji ~ d~ pı~asfpı· 

rumak kabil olmıyacaktt. lngilil: li- de bulunmak üzre bugün E- p h 1 1 ğ • • k 
rası bile bu yüzden düştü. Aynı telı- dirneye gidecektir. J a a ) J ) ıcap ettırece 
like karşıSlnda bulunan bütün dev- .. 
!etler aynı tedbirleri almak mecburi-._ __ ...___________ b b k 
yetinde kalıyorlar. Demek ki iıükiı- vazifeyi yapacağına da şüphemiz yok- ir se ep yo tur•• 
metimiz kendisine düşen vdzifeyi yap- tur. Bu yeni devirde müstehlik va . 
mıstır. Şimdi, sıra nıtandas1arın. 

fandaşlara düşen vazifenin )'al110da r· t d eht•kA ı ı 
Bu iktısat seferberliılinde her ''atan sanayki ,.e tacir vatandaşlanmızm ICare 0 aSI, 1 1 ara Sapan ar 0 UrSa 
daş iistünc <l üşe;1 vazif e:>i bilmelidir. da bir takım borçlar.r vardır. B } } • dd t}• •• d } d k 
Cemiyetimizin iki senedenberi her Un ar a Şl e } IDUCa e e e ece 
\'asıtadan ictifadc ederc!i hali\ ;ırasın- Sanayici vatandaşlar; Türkiye 
da yapmak istediği şiarlar, bugün malı, devletin himayesine n halkın 

rağbetine hak kazıınmahdır. llunu Bir kaç gündenberi gömrükler-heı>imize hir vatan borcu oldu. "Her 
Türle, Türk;yc malı kollanmalr,. şiarr, 
artı!i her türkün tLmentüsü olmalıdır. 
Memleketimizde yetişen ve yapılan 

)erli mallarımızı lrnllanmak. artık 

bir zaruret halini aldı. Türk parası
nın lnymetini korumak her türk va
tandaşın kest"Sini alflkadar ed~n bir 
iştir. O halde bu gayeye varmak için 
yerli malı kullanmak da, her Türk 
vata.ndaşrnın yalnız milli değil. aynı 

zamanda şah i menfaati icabıdır. 

temin etmek sizin borcunuzdur. de devam eden müşkülitın önü-
Türkiye malr sağlam ve ucuz ol • ne geçilmiş ve muamele tabii 

malrdır. Bunun aksi devletlerin hi _ cereyanını almıştır. Teşrinisani
mayesine n halkm rağbetine karşı nin onbeşine kadar gümrükler
küfran olur. Türk sanayicisir'lin de den numara almış olan beyan
bu iktısat seferberliğinde üsti.ine dü- namelerin kontenjan listesi üze
şen nzif eyi şuurla, imanla, bilgiyle rinden mahsupları yapılarak sa
başaracağından eminiz. hiplerine verilmektedir. Teşrini· 

Tacir vatandaşlar; ihtikar hiyane~ saninin yirmi birinden sonr;ı nu
tir. J<'azla kazanç hırsile fiataln yük mara alan beyannamelerin de 
seltmek en çirkin bir bozgunculuk o- muamelesi yapılmaktadır. 
lur. Devletin ve milJetin ele le yürü- Dün de muamelesi bitirilen bir 
m~ icap ettiği bir devirde tacir va

layısile dağıtılamıyan, bu sabah 
muamelesi bitirilecek olanlar da 
bubün dağıtılacaktır. 

Dün gene bir mikdar mal 
gümrüklerden çıkanlmı§br. 

Bazı malların bu aya mahsut 
Kontenjantımanı bitmiştir. 

Yanhşhklar 

1 
Uman kisvesine büı-iinmiiş 
[Alt t:ı.rnfı 4 üncü Slyıfadal de tutma ını bilen Türk vatandasının, 

~.Al=ef.=uH.e='=A=SUH===b=u=i=k=tı=a=d=i=..,..="=fe=r=b=er=h=·k=tc=ü=st=ü=n=e=d=ü=şen 

Nerede kaldı ki ı;:iya i ve iktısa•li is
tilclfllimiz de bunu emretmel,te ''r, 
Milletinin istikl:ilinj her şeyin üstıin-

tandaşlanmızm ellerini ellerimizin haylı beyanname, aahiplerine da-
i~inde görmek isteriz. İhracat tacir- ğıtılmıştır. Vaktin gecikmesi do-

ithalat listelerindeki bazı kil
çük yanlışlıklar olduğu ve vazi. 
yetin iktisat vekaletince tetkik 
edilmiye başlandığı bildiril~k
tedir. Netice yakında gümrüklere 
tamim edilecektir. 

[Alt tarafı 8 inci S&}iamızdal 

ıcurtdereli anlatıyor! 
~ara Afi iyidir, Çoban Mehmet 

biraz tabansız ... 

Ankarada yapılan güreş mü

sabakalarında hakemlik eden 

koca Türk pehlivanı Kurtdereli 

Mehmet pehlivan; hatıralarım ve 

Ankaranaki müsabakalar hak-

kmdaki kanaatlerini 

okuyunuz ve: 

anlatıyor, 

Jerimize de mühün vazifeler düşüyor. 
Dünya piyasa.larmda Türle mahsulü
;nün rekabet kabiliyetini yükseltmekte 
Türk parasını korumak için şarttrr. 

Vatandaşlar; gerek devlet, gerek
se aile bütçesinde tasarruf da devrin 
en ön şiarlarından biridir. Her türk 
ailesi hesaplı yaşaman az bile olsa 
fakat muntazam bir tarzda para bi
riktirmeyi ve bu biriktirilen paralan 
milli bankalanmıza yahnp bir ta.sar
ruf hesabı açtırmay1 ,.e bu suretle 
faizinden istifade etmeği kendisine 
ve milletine karşı bir vazife bilmeH ~ 
dir. l\Ulli kurtuluş cidalinde millete 
ıilk dehefiniz Akdeniz diye hitap eden 
büyük ses, bugüın <le ilk hedef iniz 
müstakil millet iktrsadiyah diye yeni 
bir gaye gösteriyor. Bu sesin arka.. 
sından gitmek borcumuzdur. Bu se
sin arkasmdan gideceğiz. 

B. M .. ttecli8 ve MUli lktısat ve 
TMarrul Cemiyeti Ret.f 

fldzım 

. 

Mançurlde 

Posta mfivezzU-Heeey, kimse yok mu orada, Cemiyeti 
akTamdaa taahhtltlfl mektup var!.. [Bir Frannz bribt~ra] 



TİCARET 
VE .. İKTİ.IAT HAYATI 

Sterlin düştükçe düşüyor! 
ihracat tacirlerimizin dikkat edecekleri 

mühim noktalar vardır 
Dün kambiyo borsasında in

giliı: lirası yine düşmüıtür. ilk 
muamele 783 kuruşta açılmış 
ve tedricen 787 kuruşa kadar 
yükseldikten sonra bu fiyatta 
kapanmıştır. Dolar 47,15,73 ku
ruıta açılmış, 47,25 de kapan
mıştır. Mark 1,98,59 da açılmış 
ve aynen kapanmıştır. Liret 
9,21,77 de açılmıı ve aynen ka
panmıştır. Frank yine 12,06 üze
rinden muamele görmllştür. 

Kambiyo borsasında dUnkü 
muamele mıktan ıudur: 

6600 Sterlin, 6,000 dolar, 20,000 
İsviçre frangı 4,900,000, Fransız 
frangı. 

Altınlar henUz Ankaraya 
gönderllmedl 

Devlet bankası hesabına Zi
raat bankası tarafından Ameri
kadan getirilen altınlar bankanın 
şehrimizdeki şubesinin kasala
rında muhafaza edilmektedir. 
Altınların Ankaraya gönderilme
leri için henüz emir gelmemiştir. 
Devlet bankasının lstanbul 

•ubesi yakında açılacak 
Devlet bankasınm lstanbul şu

besinin açılması hazırlıklarına 
deYam edilmektedir. Yeni pos
tahane karşısındaki Kınacıyan 
hanında banka için kiralanan da
irenin kireçlenmesi bitmiş, dahil
de yapılması icap eden taksimat 
ve tesisat ameliyesine baılanmış
tır,. 

Bütün bu harırlıkların bitme
ainden sonra bankanın Istanbul 
şubesi açılacaktır. 

Buld•J fietler1 
iuğday fiaUarında dün ehem

miyetli bir fark kaydedilmemiş 
Te eYelki günkn fiatlar üzer,nde 
muamele olmuştur. Dünkü fiat
larda beş kuruşla altı kurut ara
sında değişmiştir. 
Fransızların lthallnl tahdit ve 

menettlklerl mevad 
Fransa hllkümeti bazı ecnebi 

eşyasının ithali hakkında resmi 
gazetede bir kararname çıkar· 
mııbr. ihracat ticaretimizi alaka
dar eden bu kararname ıudur: 

Madde 1 - Aşağıda tadat 
edilen ecnebi mallar 11 teşrini
aani ile 31 K. evvel arasındaki 
devre zarfında ancak atide ten
sip edilen kontenjanlar dairesin
de Fransaya ithal edilebilecek
tir. ( Birinci adet teırinisaniye 
'le ikinci adet kinunuevvele ait 
kontenjanları kentel olarak gös
termektedir.) 

Canlı kümes hayvanatı: 1400 
ila 2000. Seyyah gövercinlerden 
mada canlı gövercinler 500 ila 
750, ehli canlı tavşanlar 44-65, 
taze ve tebrit ediJmi' koyun et
leri 2000 ila =\000, döndurulmuş 
koyun etleri 3400 ifa 5000, trüfe 
edilmiş cansız kümes hayvanatı 
1000 ila 1500, cansız ehli tavşan 
170 ila 250, kabuklu yumurta 
3400-5000, yumurta akı veya al
bümin 417-625, gıda olarak isti· 
male salih şekersiz yumurta sa
rısı, 380 Ha 570, likid parçe ve 
toz halinde tam yumurtalar 394 
ila 590. 

Madde 2 - Yukarda .zikre
dilen kontenjanlara dair yumur· 
laların kabukJarı üzerinde menşe 
memleketini gösteren okunaklı 
surette ve sabit mürekkeple ya
zılmış damga bulunmadıkça Fran· 
saya ithali memnudur. 

ihracat Ofisinden tebliğ edil
miştir. 

ibracatcılarımızın nazarı dik
katlerine: 

Son buhran dolayısile bazı 
memleketlerin kambiyo ihracı 
veya ithalatın takyidi yolunda 
bazt mukarrerat ittihaz ettikle-
rinden bahsile ihracatçılarımızın 
müteyakkız bulunmalarını ve mu
amelede bulunacaklara memle
ketlerin bu kabil mukarreratı 
hakkında Ofisten malumat al-
dıktan sonra muameleye girit· 
melerini tavsiye etmiştik. Bazı 
ihracatçılarımızın bu mukarrerab 
bilmemelerinden dolayı ihracat 
teşebbüslerinde tereddüt göster
dikleri anfaşılıyor. 

ihracat ofisi diger memleket· 
lerin gerek kambiyo ve gerek 
ithalatı takyit yolunda ittihaz 
ettikleri her türlü mukarreratın 

en son şekli hakkında malumat 
verebilecek vaziyette olduğu 

gibi her memleketin türk malla
rına ihtiyacı derecesini ve ora
lara türk mallarının ithali şeraiti 
hakkında ihracatcılarımızın müh
taç oldukları her türlü malumatı 
Termeye amadedir. Memleketin 
buglin her zamandan ziyade 
ihracat yapmıya ihtiyacı 

olduğundnn alakadarların bu 
husustaki faaliyetlerine germi 
vermeleri ve ihracata taalluk 
eden her ne husus hakkında 
olursa olsun şifahen veya mek
tupla lstanbulda Dördüncü vakıf 
hanında ihracat ofisine müracaat 
etmeleri tavsiye olunur. 

Gene suya düştü ! 
Hiçbir devlet yapılan daveti 

kabul etmiyor 1 
Ankara, 23 - Kudüs müftü. 

aft [Muhammet Emin el Hüseyni] 
imzasile muhtelif islim memle
ketlerine birer davetiye gönde
rilmiıtir. Bu davetiyede gelecek 
ikinci kinun ayı içinde Kudüste 
bir kongre toplanacaAını bildir
miftir. Fakat menuubaha teşeb
bftslln, davetname ile birlikte 
giSnderilen kongre ruznamesine 
ıöre. beynelmilel siyasi ve irti
-1 Mr takım gizli emellere va-
sıta olacajı anlaşılmıştır. Onun 

için birçok MOılOman memleket
ler daha timdiden böyle bir 
konıreye iştirak edemiyecekleri
ni bildirmiılerdir. 

Aldığımız en mevsuk malftma
ta göre Iran, Afganistan ve Ar
navutluk kongreye kat'iyen itti· 
rak etmemiye karar vermişler
dir. Çünkü Iran, Afgan ve Ar
navutluk hnkümetleri mevr.ıubahs 
kongreye resmen murahhas szön
deremiyeceklerioden başka "Iran· 
lı, Afganlı ve Arnavut olarak 

Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Telgra ıar 

Her yerde 
tasarruf 
932 bUtçeslnde muvazene 

nasıl temin edilecek? 

Ankara, 23 ( V akıt ) - 932 
bUtçesinde tam bir muvazene te
mini için yeni tedbirler alınmak
tadır. Bu tedbirler arasında şun· 
lar da vardır : 1 - Dnlet tef• 
kilatında tevhit edilerek idare:.i 
mümkün olan bazı teşekküllerin 
birleştirilmeleri. 2 - inbiaar ida
relerinin masraflarının as5arl 
hadde indirilerek umumi vari
datın pek azının masrafa karşı
şılık olması ve çoğunun devlet 
hazinesine girmesi. 3 - Düyu
nu umummiye bütçesine Osman
lı borçlarına karşılık olarak ko
nulan mıktarın yeni bir anlaşma· 
ya istiHren kesilmesi. 4 -
Bütçeleri kabarık dairelerde ten
.zilit. 5 - Barem ve takaüt ka· 
nuolarının yeniden tetkiki. 6 -
Davlet kadrosunda en yüksek 
maaıın 350 liradan fazla olma
ması •• 

Bu son tedbir Yahya Galip Bey 
tarafından müdafaa edilmekte 
dir. 

lhtikaria 
mücadele 

Ankara, 23 (Vakit) - Tahdit 
kararından sonra eşya fiyatla
rında görülen tcreffü ihtikirdan 
baıka bir şey değildir. Çünkü 
tDccar elindeki mevcut stok mal 
bütün sene hiç eşya ithal 
eClilmediği takdirde bile ihtiyaca 
tekabül edecek rusbettedir. Bun· 
dan başka milli sanayiimi.zin ye· 
tiştiremediği lüzumhs eşya Dı:e

rine hiç bir tahdit konulmamış· 
tır. Mesela halkımızca pek ziya
de kullanılan Japon basmalan 
tahditten istis:ıa edilmittir. Hal
buki Japon basmalarının da 
pahalılandığı görülmektedir. Bu 
hal tahdit kararından sonra hu· 
sule gelen ıatkınlıktan iıtifade 
etmek istiyen bir takım muhte· 
kirlerin eseridir. Muhtekirler 
hakkında tiddetJi tedbirler alı
nacaktır. 

MUstekiller de son 
tedbirlere taraftar 

Ankara, 23 ( Vakıt) - İzmit 
müstakil mebusu Sırrı bey ile 
hükumetin ıon tedbirleri hakkın
da görüıtüm, bana, hükumet bu 
hususta tam va:ı.ifesioi yapmıştır. 
Bunu tenkit değil, çok taktir 
etmekteyim, meclisteki izahatımı 
alırsınız, timdi fazla söylemeyi 
lüzumsuz görüyorum, dedi, 

_....-................ ·-···-·-· .................. . 
hiç bir ferdin hususi surette iş· 
tirak etmelerine de müsaade 
edemiyeceklerini,, ilin etmit bu
lunuyorlar. Mııır hilkftmetinin de 
resmi bir murahhas gönderemi
yeceği, yalnız [gerek hillfet me· 
aelesi, gerek ekseriyet balkı 
Müslüman olan diğer devletlerin 

dahili itlerinden babaedilmiyece
ği hakkında kat'i teminat veril
diği takdirde] miinferit surette 
kongnye İflirak etmek iıtiyen
lere mümanaat etmiyeceği ta
hakkuk etmiştir. Kezalik Irak 
hükumeti de biç bir murahhas 
göndermiyecektir. Sadece hususi 
ıurette gidecek olanlara müsa
maha edecektir. Soryet ittihadı
na dahil olan Müslüman mem
leketlere gelince, bunlar ne res
men, ne de hususi surette kon
gre ile aJikadar o!mıyacaklardır. 

Orduyu ayaklandırarak 
V enizelosu devirmek··· 
Atina, 22 (Hususi)- Lirisada

ki suvari alayı zabitanı tarafın
dan tertip edilen taklibi hüku
met hadisesi etrafında elde edi
len resmi malumat şundan iba
rettir: 

"Lirisadaki suvari alayı kuman
danı miralay Çangaridis, bundan 
bir milddet evvel sabık Yunan 
ordusu baş kumandı:t.nı ceneral 
Papolasın oğlu mülazım Papo
lisın evinde, alayına mensup 
bazı zabıtanın gizli içtimalar ak
tetmekte olduklarını haber almış 
ve bunları derhal tarassut altına 
aldırmıştı. 

Mülazım Papolası, "Küçiik 
zabıtanın badema ordu zabitli
ğine kabul edilmiyeceklerine,, 
dair, ahiren Yunan harbiye ne
zaretinin göndermiş olduğu ta
mimden münfail olan bazı küçük 
zabıtanı kendine bendetmiş ve 
onlara bir protokol imzalattırmış, 
sonra Larisadaki tayyare zabi
tanını da teşkil ettiği gizli cemi
yete ıokmıya çalışmııtır. 

Bu teşebbüsün gayesi, ordu 
kuvvetile hükumeti devirmekti. 
Fakat mülazım Papolasın bu ha
reketi vakti zamanında, meyda
na çıkarılmış ve kendisile, pro
tokolu imzalamış olan beş zabit 
tevkif edilip divanı harbe tevdi 
olunmuştur. Bu dc.rbei hiikümet 

Sabık diktatör Jeneral P8fl~ 
teşebbüsünde methaldar rtf" 
zabitler, vaktile jeneral P• bt' 
losun darbei hükumet teşİb ti> 
aünde de ön ayak olmaŞ .' dlf 
Mütemmim tahkikat neticesı~d,ı' 
bunların sabık diktatörü i~tı J. 
mevkiine getirmek istedıkl dl 
fakat teşkilatlarını daha ziy• 1' 
tevsie muvaffak olamadan yakj
ele verdikleri anlaşılmııtır. od' 
darbei hükümet teşebbQJOft"' 
methaldar ve Pangalos tar• J,f 
olmakla maruf bir binbqınıO 
tevkifine intizar edilmektedit• 

!kt!sadı koruma 3.yiha" 
sında ·tadilat ya ıldı . 

Maliye encümeninink abul ettiği vert 
miktarı ne kadardır ? 

) M 11 · b" d - "ld' H .. k~~eti' Ankara, 23 ( Vakıt - i i vergıye ta ı egı ır. u uP" d,t 
iktısadı koruma kanunu layihasının teklıfinde 301 den 600 k• el 
maliye eucümcninde müzakeresi olan kısım yüzde 13, 601 ~ 
ikmal edilerek çıkmıştır. Kanu- yukarısı yüzde onattı göste t1 
nun e:Ju madde:Ji resmi ve hu- yordu. Encümen onu onbef• tiJe 
susi blltün müesseselerde para altıyı yirmiye çıkarmak surebot 
alanlardan bu nam ile bir vergi tadil etm'ştir. Karıunun 6 di' 
ahnmasi hakkındadır. Encüme- maddeleri vergiden istisna ~ 
nin kabul ettiği miktar şudur: tenlere aittir ki, bunlarda ç!1~ 150 liraya kadar yüzde on, ler, eski kanunla tekaüt ~dı de' 
151 liradan 300 liraya kadar olanlar, hidematı vatanıye of' 
yüzde 12, 301den 600 kadar yüz· maaş alanlar müstesna tutullO el' 
de 15, 600 yukarısı için yüzde tardır. Kanun bir kinunueff ut• 
yirmi vergi vermesi esası kabul den itibaren muteber olaca~ 
edilmiıtir. Bu miktarların otuz Yarın bütçe encümeninden s·· 
lirası evvelce bildirdif?im szibi mesi muhtemeldir. 

~ 

Mektum emlak ihbar edenlere nıiJ' 
him miktarda ikramiyeverilec~~ 
Ankara, 23 (vakıt) - Maliye encümeni mektum emlik ıb • 

edenlere ikramiye verilmesine dair liyıhayı çıkarmıştır. ~:,; 
hada 5000 liraya kadar kıymette olan mektum e~llk ıb d• 
edenlere yüzde otuz, bundan fazlası için ilk beşbınde ~US 1 
yirmi, fazlasında yiizde on ikramiye verilecektir. ikranıı)'e!
tabi ihbarlar gayri menkullelerle sigortalarda mUtegayyip eşh~ıf 
sigorta bedeJJeri gibi hükumete intikal etmesı lizımgelen dl 
metl~rden verilecektir. ikramiyeyi vazifedar olanlardan ID., ~ 
her kim ihbar ederse alabilecektir. Bu layihanın 1 klnUD 
evvele kadar meclisten çıkması bekleniyor. 

Bulgar çlfçlleri nelere karar verdllet,,. 
Sofya,ı3( Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor)- Çifci ~~ 

senelik kongresini yaptı. Kongre umnmi af ilanını, Bulgar•~ ,tt 
muntazam ordu bulundurmak hakkının verilmesi, harp taıaıilldet· 
nın alınmasını, eski batvekillerden prof eaör M. Sankof'un nıO elı,t 
riılikten uzaklaştırılmasını, Komunistlere karşı şiddetle h•'osd• 
edilmesini ve köylünün hükumete olan vergi borçlanndan Y 
otuzunun bağışlanmasını istemiştir. 

Köylüye arazi 
Ankara, 23 ( Yakıt) - Eaki

tehir vilayeti dahilinde 800 bin 
d&nüm arazinin köyliiye tevziine 
devam edilmektedir. Arazi tevzii 
onbet güne kadar ikmal edile· 
cektir. 

.Fırka gurubu f.fiJ 
Ankara, 23 (Yakıt) - ,dl' 

-~;.;~~:~~.:::.~~.:n:~ .. _ ........................ ·-···· 111 .,.. ' 
Telgraf haberle~ 

·~r:ı~.:!.~~-~~~ .. ~~~=ızd• . ................................. . 
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. 
tanftaa Kancleaiacle 
fartmuı ellu tidcletiai 

- etmektedir, Karade-
•• Yaparlar K•nkta 

.. ftfteaaelİDI Wde-
irler. Denizde buhmU 

111111t111r futmaya kal'fl mahfm 
~-. .. iltica etmiflenlir. 

:-'1'"'9111--.. baawwwda Ye çanak ka
otann Yaparlar din de 

~KAmaauılardır. 

-~llltM* kl•llrll ... 1111 •••• ,.., 
.,,,.,. .. klmlrlnlba tonu 24 6'a 

- "8lerde bana 75 im-
- ,apdmıfbr. Dolmababçe 
•uıedeki mlleueuba bu 

yok pahaaana mal 
~I!IJ._._...__ ratmen ba•alar Wr· 

bire ...... ya b•fiaJlllea 
lffk'!~• tma yapmalan Bele· 
~-.. uzarı dikkatini celbet

tahlnV.ata pişmiftlr. 

tediyeliae batfa ... lc 
....... '-11rh~I., ~itirilmiftir. 

1 Ü1a1111111 Saltamhmet 
~..ı ba ay O.,.. uanımiye• 

' 81taill pabeli de Mercanda 
bit Milada tedlyat yapa.o 

DOktorlar arasında ,.,. 1 s p o R r 
Tevfik Salim Pap Bir intihar Eskrim mDsabakal&l'I 

Eakrim FederHyona tarafm. 
Ankara7a gidiyor 1 t b 1 t A - • • Hasta bir rum kendi- dan tertip edilen tepik mlla-
Etibba mubadenet cemiyeti 1 an U p cuıl IÇID al Gldtlrtll balraJan 8etikt11f kalıba ..ıo. 

idare he,eti cila doktor Niyazi ne İstiyor? Endki rece Kadıköytlncle bir nmada Fentatbikıt mektebi ile 

!:e!e 9::.:-r!.~: ~°!,:: lttanbulun mOatakbel pJAmnıa intihar laadiwi olmuttur. h ha- Kumkopı kulDbO taJamlan 
mlnuehetile Doktorlarm qziyet M. Yanaene yaptanlmak ilteoit- 1USta poliı iatilabuata fU nporu ıınd• yap~mııtar. 
lerini tetkik etmiftir. diji, fakat YaDHllia bUDUD için vermektedir: ~entatbikattakuns Muammer, 

Dit- tanfta d......... 200 bin lira iat~ baklanda- Kachkı, KutciililMle Şekerci Adil, Kenan. Kumkapa imli~ 
whelt ..... ..,..,. ........... ki haberler belediyenin allbi- bakkal IOkağinda 39 No. ı. evde takımı: Rıza, o~ Ye Halit 

ak .ı. cak kuu yettar erkim taraflndaa tekzip oturan 75 yatlanncla ram .We- beylerden mllrekkepti. Kamlıap1 
daldl olar • ç edilme.idedir. tinden Haralambo Sotiri namın- 4 e kartı S plibiyetle" 30 ...,. ;.:-._hak= =:ti~•-:: Aynı zent, Y aa1eale kona- daki f&biı, ltecleaberi mlptelA 1Uf& • m~abil 35 YUrutla pU, 
ll,.U hakkmda takibatta bu· fUlduğu zaman pllmn yaplma· bulandaja butabtan de•amm- ıelmiftir. . 
luamak bere etibba oclua reilİ llDID kati olarak kendiline •e- dua teeulre kapdmaf Ye dOD Onlim~deki cuma ~· Aat 

rilmeai bakkmda bir teY memau pce uat 2.s ta J•lbiı odada 13 te BqıktJı kalllbO ile Kam
~~ s.:=::-~: h.uolm.dıtnn ill•e eylemek· umara Be bilek Ye bops da- kapı kulil~il takımlan araucla 

te61er. marlara kaerelr, IOlln da. ken- kılıç ~üaabakalanna deftlll edi-J.ftmlmqtır. QtoMoltlller tram.-,._ du,.... dilini hulaadap m. Oat kaba- lecektir. 

Sotya elçimiz ltH':k:= .... :::.:. elan IOkap atarak intihar et- lılglltere beynelınllel 
kı d il r tra•••1lar İlteaJoncla YeJ' her miftlr. futbol şampiyonası 

~a ~.: f!,. Jtmil hugi bir 1erde dardap ftklt Son elnayeUn esran Lonclra 20, (A. A) - iaaiit-
b., Tepialenelia 28 inci cu- tram•aylan beklememekte " çlz8lllyor re dahilinde lskoçp, Gal, irlu-
marteli pi teluimize ıelecek- derb.rl il.ıye dojna se1melde- Bir ldlcldet enel Alurbpıda da Ye iDgiltere milli talrıwhn 
tir. c:lirler. Ba bal tramnylaıda la- Wr ....... iPade balam ce- aımda her MM yapel11111ita 

Te•fik Klmil bey tehrimizden mek istiyenleri mlflıll •uiJette ...tia lalhi,eti. polilin uuh olan heynelmilel fatbol ....... 
doiru Aakaraya ıidecek •e ki- bırakmakta Ye batta bJr,.ok ka- tahldkab neticesiade anlaıılmlt· yoauını 19!0 1e11elilade a,. 
munıenel iPacle .....ıeketilaize zalara ela aebebiyet w-.a~. hr. Ceaet. 18 ,....,_da Şe•et pavanı almak ımretlle llk91,. 
ıelecek olu Balpr baf•ekili Bua uzan dildrata alan be- ilminde Riseli bir çocaja aittir. Ye m,iltere talamlan birldde 
M. Mapnof'a kaqdamak iP. lecli1e, clb br•akımlaklara yapılan tetldlder. maktul Şe•keti kazanmıtlardı. Ba ... eld pmpi· 
yapalacak PfOll'W laaklancla t~ ...a..derdi~ bir taau•mcle -• abllkllz ve Jenis yartaaz bir yona i..ia Galipve ingiltere takaııa-mularda balanaeıkbl". ...... •• __ ..., r 

' hU1Ull. takli otomobillerinden çocak olarak 8'11 .. ekte:lir. lan buglbl LiYerpolde 25 W. 
llaadfteı hiç biriaiıı traaıyaylar clurdata 7.ahıta cetedla lathiJetini t~ ıeyirci hmunmda brpla.....-
Mualllmler ama• trım•aJlan ıeçmemeleri, bit ettiktea IOllra, katillerlnia larchr • 
Toplanacak akıi takdirde pddetle teaiye takibine bqlamlfbr. Din, mak· Oyun çok gllzel olmut Ye .... 

latınbar• 22 mabtelif aem- oluamalan lllzummaa bildirmiftir. tul $e~ketiD t!=ll!alta b~~uiu kimiyetini IODUDa kadar idama 
tiDcle t.. eclilea m.allimlere Yalnız itfaiye otomobilleri ban- bazı kimleler ·~·a~ .. edil~ifler: ettiren ingiltere milll talu• ... 
......_ _ _. IDellek kltBplla· dan mu.tunadır. clir. Cina1et faillennm bır iki 1abaka11 3-1 kuanllllfbr. fılilır 
aelerile her mektepteki •mi Ekmek ftyeUar1 m içiacle anlaplacajı mabak· - ıolları Smitb. Creoka ft Hl-
lclttipbanelerinden ekle edilen ~kmek 7 ic11n1t on ,.ada Ye •':· atım 18 lllr prale.. ner tarafmdn 1apılm11 Ye (W 
faydalar tlzerinde g&iişmek fraacala 11 ;S da ipka ecl"•'I Dlb 4 :aeflt..t. bir ka•p ol- talumı RobbiDain ya~~ bfr • 
ve bu kitlpbueJerin ne tekilde tir. m-- bala,. Huanle çarağl Ab- ya il.•. m.ukahele etmiftir. 
idare eclilddderi taktirde daha fark tD111encJat ,..,.. oto- -Tt " B hafta uda t... 
mlfit olabilecekleri haklnada llll•cUlerln rek...:U •Uhlmle"8 darrabman. Uya İlminde birini ırıncı yım IOD 

bir karar vermek bere maarif Bakırk6y- Sirked ıta11nda it· yaralamıflardar. Verilen mal6- rafeya 1• 1 berabere idiler. 
,M.,.tlnd• .Dialerle laler 17,S ...- ,.... U,a11 eYYela 111ta Yu-nıst-tle ,. .......... 

a.chr. • k•i11f 8cret • tacbrlar. ~ lklb ,....,., r 1 wa • .- Sellnik 2S (A. A) - Selen• 
rajt AINlilrnhw, elacl.td ..._ malıtelUi Sofya mahtelffiai bire 

baki Şark ıi•adiferleri idareli laç tokmajlyle cerhi tamamlaant- karfİ Oçle mağltp etmiftir . Hukuk Talebesi 
08.n Toplandı 

Hukuk tatebe cemiyeti din 
elki Tarkocajı hinaanda fev
kallcle bir lıODlfe yaplDlfbr. 
ReiaJite V ..ı, maaYialije ele 
Ziya beyler .......... Ni
•••me maeibiace, H.bk ta
lebetl basla 1181flatmcla aml
yetia iclue fHlt.W •~.ar..._ 
clir. -~.,..-

Dlnkl to~ De•mi ....,._ 
.... ~ Aii a. ye fabrJ reillik 
"'~ .... •clWae telpafla 
bilclirlhlüttir. 

herıGn latanbala iamek mecba· br. Usta ve çırak hakkında ta· 
riyetiade ol•lar• tenzillth puo kibata h.ılanmlflır. 
Yermektedir ki baaanla ıe,abat 4 111" atlllr•ı• werlldl 
edenlere relit ve ıidft oabet Zabıta, 8eyothıacla bazı 
kanlfa mal olmakt.dır. cllWalaıa taarruz etmek Ye 

Bunu nuan dikkate alan o- yakelicilik dlrtlmleriaden dolayı 
toblladiler de ayni ıekilde •• EaYer, Feyd, CeYdet ve Ali 
ıidiP ıellDffi 20 kurup mal o- ilmiadeki dlrt kiffyi yakala
tacak paaolar ilaclaı ederek her llllf, tahkikat enaldle beraber 
glDldl mltten1ere utmıya Ye IDabkeıHJ• vermiftir. 
ba aaretle dalia ciC:di relrabat ..... ,. ...... 11891 "9c 
~· ka1ar vermitlercffrL Geçen rece Balatta Yaka .... 
Teacll eclllen mD•llrhdeml• lu yanpa tabklkab Wtirilmiftir • 

JSarkaç ,an ....,._lademİllİD tea- a-~ yup alt kattan " 
ciliae ait itlerle aiıqdma....., ..,..ı demı..i yBzlbaclea 

Aclliyedeı 

Bir tehdit davua 
neticelendi 

latubul ap ceza malak.._.ı 
eski merkez memarlanadaa .... 
pmdi m&ıkirat inbiunnda lef 
bu!anaa Hriataki efendiyi tela
dit etmek, •mi ...... lillla 
atmakla mamam O.Dik ef ıaıl' 
nin mahakemelini dllll Wtl
mlftir. 

~an buhranı ytjziinden 
11.,,. mtkldet zerfmcla ... pkanp. Kut jVktur. 
ameleliai bitlr*iyen IDl.Wem-ı t~;;:::==:;:::;:=::;;;~-
leriD belediyeye mBiacutıan de- r KJU ~ 1 
YUD etmektedir. Beleaite bmalar An. ....... •••llid• -GÜı· 
~ 11btJ hltmalcta Ye ken-- hallenin matat abbt mtlllmerelerlne alt 

Mahkeme, aillh abaak ic:lclı..; 
11111 uhtt ,ermemif, 0..1' ~ 
dinin bu cihetten laerae111t kara 
laftiı'aUfbr. Tehclldl alalt ~ 
mlf,C.- .......... • 

akb vaaonJar haıılabbir ıenede 
yüzde . otuz dilıtü 

....... en Nlse giden rat.klı v•oa 
Uıl yoleo He hareket etti 

,...... ..... firlre-
....... ... iktauclf bala-

dereceye kadar 1»9· 
·- oluak bbal 

1ataldi ..... 
nld Ye yeni 

lllfl.lletltllf ........ 

~JÜ Yultaa 

AWatamm...ıe.aıa ..... hey
aelmilıel yatakla npnlar tirketi 
mulatelif mealeket!erde yapbit 
aaldiyaba bll-.C0111Bu yapmlft 
mon 1e11edeki huılltmın yekta 
itlbMile .... ..... blilltma 
nmbetle )'izde 30 dlftB;&al 
glrmlftlr. Mamafi b• Dilbet 
ylpllaa haaplann Yuatllidir. 
Bea z......_,cla Ye baiı mem• 

lelletlerde ı.111atm miktarmda 
_..... teuku bndaa fek 
f..a.clır •• _.. • ıeae 
arftacla Parll ile Nfı wa· 
.... itlb• .. pqlda .... 
....... ,.. ilıi ,...,.. .... 
.-. •hnlflli , .. ,. baar 
~ lair ..._. uki olmN ... 
iMt 

clileriai melllUP oJdaia kaı- .._lıt procram be ıJUl 9 uneu pam 
makamJaklara ı&aclermeldeclir. sfinü baş)ıy~ her ıJln ikinci ve so
KaymakamJar nakdi cetalan Dt r:ru pull' &Unlerl ••t 17 den 18 
k..tildea IODr& alllıadarlar tek· buçu&a bdlr -devim cdec:ektlr. GfllhlDe 

hucaqt •ad8rltlJ6. ltekhalerlmlz bu 
nr beltM!lyeye 1-elerek tacil mu· lçdmalara ifdİ'll cımrlcrini rica edlror. 
am ... ~ektedirltr. Y ...... le mlcalle .. - Cllata-

Lokanta, bar, birahane Ye_. 11rıy llaesinin on sınıf webal numna 
ıali gibi yerlerdea benOz tarife• me tep müdürü dün veremle mücadele 
lerini taıtik ettitmemif oJulat da ffllliyedne mlncut ederek ba on muf. 

k .1 ı b ıHi U leri cemiJCle tıydenlrmlfdr. 
a1ni fe ilQe muame e1e ta i bltlNI ocla• _ Bir blaa JIPClnl· 
tutalmalıtadır'ar. mat bert Caia1ollu d!IMiade bir.,. 

Şark hattında 
Cemiyeti akvam ko
mlserlltf latvedlldl 

Ş.rk deaüryollannın Svilin· 
ratla UzuakBprl araamcia bulu
nan lcıaimdaki Ceauyeti ek•• . 
komiauliii illreclilm ftir. 

811 hat GzeriDde baadu sonra 
Tlrk ve Y .. aa ~omilerlsi ...... 
pi olacaldardir. 

Cemiyeti ak••• koaa"ıui M. 
Stablo. Teofil Got,e ...... 
f, • ..,.. .... ,lir. 

11an almıtllr. 

Ocals ko••r•l•lt- Halt Mua 
ocak Jion~lerl hemen her ıarafta bitmek 
Uıeredlr. Bundan sonra nahiye tpnırefe· 
rlne bQlandleatnr. 
Pul ................ , •• , 

Pul tetkik memurlanndan Ahmec CeYdll 
bey. vektlete bir rıp,or vermlp Damp 
111miae tabi bazı evn~a birer wter 
kuntf MI ummedlbBell. cc:nebl meade· 
tellerden gelen ~ ve mcma•'• 
dampJandlnbua v.ı tanare piyugosa 
bmfyelerlndtn yllde bir nübednde 
clamp rami abnmı11111 teklif etmektedir • 
Tın- plyangos11, 711 bata hediyeli de 
...,. oJdalu halde .... c1o1ru ~ıtra 

. .............. 11ı16111....,.... 

macldelİDID birinci flkrm -.~ 
biace, iç glln hapil brarı Yet

miftir. Ancak. laakkuacla ~ 
claireaince tahkils.t ,.,....... 
bir mldclet lllftbf blank 
mlddeti ikmal ebDtf ~ 
.... cesaDID infaw ....... al-!i 
madıtf .. te(ıpit ~" 
Füri Can...,... ....... , ... 

Tabbıadli reili -.Wİlll F.a; 
Cua1>ey bir n.......,...,..._ 
mit, kea._ ........ 
Uyat 1apalmıtl•. Falii C.. 
JÜI mbbl ,..,~ s,ldlr. 
aelr.,,. de,,-adedlr. a.. ra• 
•a11 '1 ıaa c1o1a,. wr ... ..._. 
teaMri mak••ıaa ... ..,.. 
Fahri Caa b•Jia. daha bir IDlkl
det iatirahat etmeli laza .... 
mektecllr. Falari Cu '"1e wec
mit ..... deriz. 
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Hariciye vekili diyor ki: 
lktısadi bir tecerrüt aklı

• mızdan bile geçmıyor 
BugOn, siyasete hakim olan ticaret, ziraat 

sanayi ve maliye vekAletleridlr 
.. Joumal d'Orient ,, gazetesi, 

1abibi Ziya Muttalütlln beyin 
Hariciye Tekili Te•fik Rüştü bey 
ile yapbğı bir 111üJakatı neşret
meldedir. 

Son gümrük tahdidab hakkın
daki. fikirlerini soran Ziya beye, 
Tevfik Rüştü bey demiştir ki: 

- Umumi harptan sonra, 
d&nya politikası garip bir surette 
değişti. Dünyn buhranı, ve mah· 
telif akisleri, erazi, hudut ve sa
ire mea'elelerini ikinci pillna at· 
mııtır. 

Vaktile bir Hariciye vekili, da
ima Harbiye Teki!eti He mftna· 
1ebatta bulunur, kuvvetini Ol'&· 

du alırdı. Bugün, siyasete hl-
kim olan. ticaret, ziraat, aanayi, 
maliye vek&letleridir. 

Artık 1'om'u memleketlet"in 

mukabil, lıemaa hemen aynı kıy
mette eşya almatidirlar. 

& kat'i kompanauyon ıiate· 

nabetçileıinin hudutlarımızı aı· ff•rldye veklllmlz T. RUştU 8. 
mumdan çekinmiyoruz. 

Çekindiğimiz nokta, ecnebi minin, tatbik sabasmda güçlük· 
emtiamo, piyasamıza muııyyen lere tesadüf ettiğini biliyorum. 
bir hatten faz1a girmesidir. Zira, Bunun önüne geçilemez. Bu, son 
bu emtiayı satın almak için pa- zamanlarda tehlikeli bir sur.?tte 
ra Yermrmiz tizımdır. Buna mu- artmış olan umumi bubranm ne
kabil bizim istihsal ettiğimiz za- ticesidir. 
hireyi, toprakları~ızdan çıkara- Zengın ve kuvvetli birçok hn
cağımız madenferı almazlarsa ti- kümetler de bu tedabire teves
caret müvaıenemiz altyhimize sül etmişlerdir. 
olur. Bizim tayin ettiğimiz konten• 

Türkiyede, jktısatçılarm "lnvi- jantman sistemi ıadece altı ay 
•ible,. dedikleri ihracata maide- içindir. Bu müddtt içinde tec• 
sef malik değiliz. 

Sultanların idaresinde iken ıübeler ve hükı'.imetin telkinatile 
Türkiye daima harirten istikraz vaılyet daha zi~ade tavazeh ede
yapardı. Diğer tar;ftan vatan- cek, bu suret.c de kat'i bir ka-
daşlara para biriktirmek ve hu- rar alab_i_le_c_e_ğı_'z_. -------
dutlar haricinde iş yapmak fır- Darülbedayi l'emaillerı 
aab verılmeoıişti. Netice olarak, Bugün akşam Al 

harici borçları öclemek
1 

buna saat 21,30 da {STAHEul BfJ.ELıH.~. 
mukabil onlardan birşey alma- ti n n ~~~ ~ ~u~ 
mak vaziyetindeyiı. BinaenaJeyb 1 onar l g m1 ( 
gayrı müsait bir hesap müvne- K omcdi 
nemiz vardır. Eğer bu böyle de- 4 d l 

1 

ı 
Yıtm eders~ iki senedir istikrar y~::n~ lllll, 
peyda etm't olan parammn va-
ziyeti tehlikeye maruz kalabilir. L f ulda 

işte hilkumet. bu tehlH•eye Tercüme eden: l '' 1\\\\\\\ 
mani olmak için tertibat aJdı ve Seniha Bedri ! 
itbalAtı tahdit etti. Halk, Talebe ve Zabitan gecesi. 

Ta htidat hiç bir hülcümeli is- Y 2 kında : AKlN l Y aıan: F ruk 
tiladaf etmektedir. Herkes'e dos• Nafiz. Cumartesi, Pazar tenzilatlı 
tue milnaebatımız Tardır Te ha k gec.ıesi. 
idame ettiriyoruz. Baykotaj ve Balet dersleri 
yahut iktısadi tecerrilt aklımızdan Dariıltıedayide scrbrst Balet dersleri 
bile geçmektedir. Biz, bil'akis ıçılmı~tır, \Ücutları dansa ch·erişU genç 
heynelmilel mübadelelerimiıi t!'C- kızlar bn meccant derslerden ıst"·• le 

«> edebilirler. Arzu edenlerin her ~n saat 
ni•Jetmek İstiyoıuz, fU .-aıt'a ki, 
- " üçten üç buçu~ lcıdar rejt!öre miirı-
bize mal verenler, biı"ien bwıa caıtl3n. 

Yarın akşam 

BOyük muganniye ve en fazla sevilen sinema kraııçderinden 

JEANETTE MAC DONALD'ı 
REGINALD DENN'ı ile beraber temsil etti;;i 

AŞKA SUSAMIŞ 
eu son ve ınuanam filminde alkışlamak üzere 

M E LE K sinema.smda 
ıidecek ve sair harikalar meyanında Vagnerin .. Tristan ve Yse· 

alt'in &lilmü,, sahnesini tamamen taganni ettiğini işideceksiniz. 

Yarm akıam 

Blbamr a sinemasında 
TOLSTOl'nin meıhur BASÜBADELMEVT eserindrn muktebes 

Çarlar Ruıya11 hayatına dair 

Volga Sahillerinde 
muazzam filmini takdin ediyor. 

MASLOVA rol6nü bnynk artist tatla Ye muhrik ıeıile 
L U P E V E L E Z tarafından temsil ediliyor. Sahne 
ulradap ~enç ve gGıel aan'atkir JOHN BOLES'in sesi de 

lltif ve aevimlidit. 

Garbi Trakya 
Türkleri 

l Başmakalemizden mföaatj 

bir takım alçakların ve bainlea·in 
'Yicdanlan üzeı1nde yapt,ldan taz 
yiklerc:ien ıikiyet etmektedir. Me 
aela Garbi Tra~)'amn muhtelif 
yerlerinde Mü..~lüman camaat he
yetleri vardır. Bunlarrn haMnda 
hiya.netleri dolayısile Türkiy~eden 

Çinle Japonya razı 
değil, fakat ••• 

Cemiyeti akvamın komisyonll 
Mançuriye gidscek1 

Çin - J:ıJ>on ihtfüifll~ meşgu\ ~ yecıektir. Bu bir.le okt.,. 
kovulmuş olan yüz elliJik!erle Jan Al<r.ırn cem!yeti Man~riye bir yeni hükumet dört vili.yeü 
hemhal bir talom aanmlar bulun- mekt11'-
maktadır. Gömülcine müflisi ha- tahkik kemiAyona göndenntk L~yur. altında bulunduracak de ~ 

ı Komisyonun bfr Fransız. bir la,mzı Nankin, 23 (A.A.) - Sabı~ -~ hz Nevzat, skeçe müftisi hafız )1111""" __ bir Ameril'3Jı aıadan ımiirektep ol- kil doktor WelJington Koo, _._ 
Hüseyin, Dimetoka müftui haa di · · BS .,..... ması ve lNr Çinli, bir Ja,pon komi~ naıırhğma tayin e lmıştir. • ~1-9 
Veliyyüddin, Cömülcine camaat rin de bu heyete refakat etm~j düşü- kam, bir k'şrinienelde wk1I .,....-
reisi hafız Hasan, lskA·e camaat ::-L d" --: ntilm1!k1edfr. Komisyonun teş1iH "' ist.ifastlldan beri miftuıal ı. •--* 
reisi Çatalbaş Ahmet ~ia gibi a- iz8.nmt& a.it kartlr suttti de 1'aZ1r • Japon kabinesinde del14'~ 
damlar yüzünden Gnrbi Trakya A ) J d...,.. 
Türklerinin Çf·kı:ıetligi yoktur. lanmai. iiuredir. Tokyo, 23 ( .A. - apon ~ 
Buradaki müftiler hemen umumi- Dün geleıt telg.rallarıa bildirdiği. ye nazın ahiren memleketin n _. 

ne göre reis M. Briand, Çinlilerin ka. bulunduğu büyük ıtiyasi n 1119 ıt -
yetle fapka giyenleri küfürl~ it- hul etmeJeri ı-e Japonların şayanı kilileri iktiham ed•bflecıek Jllilı- ti' 
ham ederler. Şapka giyenlerin ni- mcmnuniyf.1 bul_maları. için tahldka\ hüJdl. me. tin •. teşe. kkiilii.aii ıı_...- J. 
ki.b!armı yapmu:::lar. Sapka gi- llI t '· 1 ti '-' h f 1 _,_.MW,,,. • komi!',onunl'l ı:rntea K o an r.ararın emış r. ~ıyası ama ı, tHY-..adl 
yenler öldükleri zaman cesetleri- 8 last~ki bir şekilde t.efwiye edHaı-e~;. kumete itimadı olduğun.o söyl~ 
nin yıkanmasına ve nnmazlaı,nın ııi temine uğraf$maktadır. Mraber Japon menafibnn h~ 
kdınmurna muhalefet eclt-r1er. MüşkiiJat. Çin heyetinin Mançu- )'egiae meşplesi olmasını ~ 
C'f\mu.t mekt:·pleı·inde hata Arap tının .Japonlar ta'raf'rndan tahliyesi der«eH vaziyeti nhfm gijrea ~ 
harflerile tedrisat yaptırırlar. Ye- k<'yfiyetinin tahkikat komi,yonunnn bu be) a.natına bil! ilk.· bi.·r. -~~ 
ru TW-k h.ırflerinin :rullanı1ma- ır t kted D nild ;;.; öre ,,.,. mesaisine iptidarile beraber, başla - a e me ır. e 16.ne • ._", 
111na mani olurlar. • ·1 B n• k ts ki •J A~,,,. masmı istemesinden neş'd et.me!\te- n;u aron na a u ı•. -~ 

Y21Jmz t .. ke\f"•1~ ca.?n<ıl\t heye- dir. mn noktai nazanna ~üzahret ~ 
nnde açık fikirli ve iyi vic- Japon heyeti, bu hus~s hakkmda olduğund~. Kore valn umnmfsf il" 
danlı bir kaç aza vardır. Bun· kat'i teminat nrmelden ımttnn eyle- r~l Ugahi'nın ~yaset. edeeefl 1'it .... 
ların iarariyle aon zamanlarda ls-ı mekte Te tahHye meselesini. emenii bınenin veya bır koahayon hikt~ 
keçe mekteplerinde yeni harflerle sel:i.met meselesine tabi tutnıaktadar. tinin kşkili daha şimdiden ~ 
lcdri3at yapılmasına karar v~rile- 1\1. Yoskizawa, Tokyo hükumetimn bahsolmaktadır. Şimdiki siyasi~ 
t.>ilmi~tir. F 11.':-at burada bile veri- bidayette Mançul"f Tazfyetinin yalnız yetin tel·Jit etmekte olduğu mfiP'::.. 
len k~arın ilanında büyük müş· Japonyayı aliikadar ~tıHkte olduğu- ta ~ğ~n her tilrlü kabine b'!.1!~ 
kü!i.t çekiln'!itt:t". Bi:· taraftan ,Ja nu ve üçüncii bir tarafm 119 karışma- t~lik~sı mevcat değilcltr. ~ 
Jıkeçe müfı.: .. ; yeni harflerle ted- sının Çin _ Japon mün:ısebatıru M. Wakatsuki M. Adadsilaİll _.,,,. 
risat icruı!.ft karar verenleri tek- büsbütün kanşttrmakt.ı.n b3şka hir nazannı taarip etmektedir. .~ 
fir etmit, reo.mıen pı·ote&to mektu- i~ yaramT}"acağım ileri süruek Man- Japonlarla ÇlnUler hardut~ 
bu göndermiştiı·. Y\Jlan makama- ~uriye bir tahkik komi8yonu gönde. kar,ı te,rlkl mesai edly~ 
ta aliyeıinf! !İkayet edeceğinden rilmesini reddetmiş olduğuna söyle • Tokyo, 23 (A.A.) - Rengo ~, 
hahiıle ( !) a:»a)ı tehdit elmiş· mektedir. Mamafi. bir uzlaşma zih- Man~ri n.kaytmden beri kena--, 
!ir. niyetile Japonlar bir tahkik değil, den hıç bir haber abams~~lf ol~ .... 

işte doıl Y ınanistnnın idaresi tetkik komisyonu tayin edilmegi tek- bık T~ngchem ~kerl polıs k~ 
altında olan tvpraklardaki Türk lifinde bulunmuşlardır. nınm tki yiiz ldfini.n bqrnda oı4;1ı 
ve Müslüman kardetlerimizin çe Çin mümessili Dr. Sze, ise Çin halde tekrar ortaya çıkmı§ ve b!' ~ 
tikleri bu gi.b: işkenceleri dütün- heyeti murahhasasmm Cemiyeti Ak· halli polis klt'ası efradmı ild~ 
dükçe bizim i~in d~rin bir elem ,·am tarafmdan alınacak her yerıi ve şehri yağma etmiş o1dufun11 "'° 
lıiui duymanııı k Mümkün olmu- tedbirden evvel behemehal tahliyenin dir~f~. ._ .. •' 
yor. Türkiy.: cümhuriyclinin ka- icrasında ~rar eyle~ 01auguuu ç.. ~ lrııvvetU.ıı lwıır~• ~ 
nunları ile :-ı! ~me?ı kabul edilmiş söylemi§tfr. ket etmekte _ol~ pOltı krt aaı bil"" 
olan şapka, yahut Türk harfi :::ibi Bütün bu itirazlara ragllH!ft Ak • lan tardetmiştir. 
n~etleni ve"~· ilmi-' ve' .:\in Ga.rbi nm Cemiyetinin Mançurlye bir ko • Rusya ne diyor? ...Jı 
Trakya Müslümanları tarafından misyon göndermek .suretile bu içtima Moskova, 23 (A.A. l - Tu ~ 
j~tima.Jine rP },~ n\U1'11c'r.aat ede-bi· devresini de bifi'l"effff anlast)ma.kfa. Jneatiya guetıeslnin bir ıneJra~-
len Türk Vt! Müsiüman camaat drr. :o rederek Mançuri vuiyeiıinba P"""ff 
heyetleri re :,i ve aznları ile müf- 1\L Briuıd, Cemiyeti Akvam mec- güne vehamet kespetmi§ oldai .. •" 
tülcri bulunabilme:ıine cloijruıu lisi azasından olan a;:kadaşlarına daha tehlikeli hadiselere sebe~_.. 
mütehayyl.· ol.ıyoruz. Bnhusus Yu yarm bir ziyafet verecektir. MecUs rebil~c~~ni yazdıi~nı bildtrm~ 
nanistanda vicd?ın hürriyetine bu mesaisinin çarşamba günü akşamı Buyuk .d;'',1efümn Te Cemiyeti*' 
kadar ar-:1.+. V"! ht".ttii rE.5mi bir su- ve persembe gbahı bi~eği tahmin 'ım meclısmın hattı hankedlli 
rette tecavüzatta bulunmak cür'e· olunm~tadır. kit eden bir gazete illve ediJO~ 
tini göst ·rF·•ı cıdarı1laı ı;ı Türkiye Japonlar, rnUtemadlyen 'Sovyet ı:ürai:ır ittihadı, m .,. 
Cümhuriyetinİn can dii~IT'am olan ilerllrorlar hazı ku~~t!erle emperyalist bit 9" 
yiiz elliliklerie h6mhal k:mr.~leı·- Londra, 23 (A.A.) _ Haıbinden k~m teşkilatın Ja~la~Ja ~uaı.t', 
den ibaret oldu~ılllU oi;rl·nmekle DaiJy 1\lail'e bildiriLiyor: bırine sa1dnr.mk ıstedıklel'iltj """,.J 
kalbim; ıd~ dcl'İn bir I•tırap hiıse- Bir om ~mbamda'ft bildirildiğine bfJmektedİt". Fakat lıil Japo~ 
eliyoruz. göre Japonlar, Tsibikar'da.n Koc _ Uusyaya karşı b!r harekete lıi~ 

Bununla beraber biz Türk - han'a gidetı bat ii7.trbade nıüt.emadi- sUrflkl~ehfleceğlnf za.n~İf 
Yunan dostluğunun Garbi Trakya Yen ilerlemektedirler. Ganimeti taksim etmek hayau.dl .1., 
daki Türklerin hayatları ü~erinde Mençurlde ~eni bir hOkDrnet Janan empayallst diişmanlann J~ 
herhalde bayırlı tesirleri olcağı- l'tlukden, 23 (A.A.) _ Israrla c&. • kuvveU.ri Man~uride hnimet.e ~ 
l·• tüphcn' ' göru}'':u4·• Bu itibarla um edu ıon haberı.re ılre. harada dığı zaman kendisine kal'fl Çil& '
Yunan idareıinin Müslüman kiı- teessüs eylemiş olan cümhurlyetçi ma ~etine müzaheret. etmiy~~e~ 
veıine bilriincrck G"' lıi Trakya hiyeti haiz yeni bir hükQmetirl, istik- ır Japonyanm ehnde 1uç bir 
Türklerinin vicdanlann{ tazyik e- ıaıwn illnmı müteakip pek yaimda yokt.ur. "'
den hiyanet ye taassup çetesinin Heiılung - Kiang mıntakasındaki '\' alnız bu nokta, JaponyaYI _~ 
taaallfitlanna bir nihayet vermesi- Mukden ,.e Kirin vilayetlerHe bunla- )1l ile milnasebatının gergini,.-~ 
ne inti-ı.-t.,. cJıyoru7. ra inzimam edecek olan Jehol \"İlaye. stne dikkat etmiye sevkctmeli~t; 

.Aleluaet .A&Uft tini de kontrol edeceğini .1e ilan eyJi. ya, hakfkatıen sulhpen·eııuı~ _,_. 
---·------------- yaset takip eden 1eran~ bir 111~ 

I(ıymav. ın bize yahu! k~:r:ıı~~:=~a"::w=:ı--; 

1 aşnahlaT gene bol keseden 
tehdit savuruyorlar! 

rut fıçısı halinde bu1u11duj11 bit~ 
da ne aksayi şarkta ne de Jl1 
havalide hiç bir hedefi yoktal'• 

Berutta Taşnak cemiyetinin ıe· 
nei devr ycai münasebetile yapı· 
Jao bir içtimada Taşnak rüesa
ımdan Ohannesyan demiıtir ki: 

milletini koyun gibi ~ / 
ve bu suretle intikam~ . '6 

meresini göreceğimize ümitva- maldır, Gayelerimizden biri" '
Türklyede fitne çıkar111ak :; 
halkı tesmim etmektir. ~ 
milleti Türk kamının ıkil ~ 
de aktığını görmezse biç 1~ 0

- Eenim fikrimce aıkadaı· 
Jarımız çok hata etmişlerdir. Ce-
miyetiı:n;zin ideallerini tahakk.ık 
ettirmek hususunda çok yanlıı 
yo!a sapmışlar ve ıdicadeJeyi 
yalmz Türk r:calınin şahsına ma-
tuf telAkki etmişlerdir. Bizim 
dftşmanlanmız yalnrı Türk ricali 
değil, aynı zamanda da TOrk 
milletidir. Ümit ederim ki bu 
yınlıt battı hareketi yakında ıs
llh edeceiiz ve meaaimizio ..-

ram.,, 
Bundan başka Kabirede çılcan 

Hsaper gazetesi taşnakların Huy
bon lara ittih:ıkı mDnasebetile 
ne~ttiği bir makalede diyorki: 

" Hasımlarımız bizim Huybon 
cemiyetile teşriki meaai etmemiı.i 
tenkit ediyor!ar. Şurası eyice 
bilinmelidir .ki bizim Huybon 
c:ulara iltihaktan maksadımız 
ebedi dOtm•mmız olan Tttrk 
milletine en kahir darbeyi in
dirmek ve her ne va1ttayla olursa 
ofıun bu milleti mahvetmektir. 

Bizim g~ce gündtb: dUtündll
iilmüz ıey her fırsatta Tt1rk 

etmez. Biz k6rt harekatı kaır;,
d• likayt kalamayız, Ça.ki'_~ 
ların yotu bizim yo'umuı dtfll'! 
tir. " ·..; 

Pariste çıkan Heraç ,....,,. 
de şunlan yazmaktadır. _.Ja ti 

11 Ermeniler arbk yak~~ 
tanlarına dönecektir. H~. 7,, 
ni bugiln Tütk milletıoı~ 
d6şman ve din düşmana 
lidir. " 



'Dinleyiniz de Hayran 
l\urtdereli Mehmet Pehli--U-şak mı? f'"'"D8DiZleftl8ii'~"O~~·mÖ~-, 
l'~n hatıralarını anlatıyor.. Kralını? i o o Denizi re J 

Unttme serdikleri bütün pehlivanları 
Yendim ve inglltere şampiyonu oldum! -

haşmetlu Siyam hii
kümdarı hz. 

\.ııııuııııu Nakıli : Enllari Billent 1uııııııı11111ııııııı1111ıı111ıııı111ııııı11111111ıııııı11111ıııııırıı111ııınıı11) 
Kitabı mukaddesin bir- sayfasını 

l(Urtdereli Kara Aliyi beğeniyor ,çoban 
Yukarı resimde gördilğiinüz 

garip kıyafetli adam, Siyam kua
bdır. 

harflerle yazabilecek kabartma 
derecede için de biraz tabansız.. Diyor Göbeiinde aallanan albn kor

dona dikkat ediniz! Bir zaman• 

• 
pıs ••• 

ft ~daki güreş müsabakaların· 
"-hakenılik eden meşhur Kurtdereli 
' lltet pehlivan, memleke!i olan 
4 ~re har~ket etmezden evvel 
"41ola ajansını ziyaret etmiş 
:. burada kendisile ~ok şe· 
-.... hatıralarına dair en tere -
~. bir mülakat yapılmıştır. A
;:sın bildirdiğine göre bugün altmış 
..,, Yl§ıını t.ecal'ÜZ eden koca Türk 
hillivanıı kendisi'lle sorulan muhtelif 
"-ııere hulasatan şöyle cevaplar ver
~: 

- Serbest güreşi yalnız seyretme
..... Kendim de tatbik ettim Hu 
lebtp1~ ne olduğunu pek ala bili -
~ Biu Greko - Romenden daha 

filaYirndir. Bu sefer hakem heyeti-
l'lt hu ısuali de sordular, muvafık ce
~ Verdik. Hatta yağdan ve kispe~ 

la.rfı nazar edilmesinin de kabil 

'nı ilive ettik. 
Koca Yusuf 

.__ - O büyük pehlh-andı Boyca ben
,._.. kısa olmakla beraber iri kemikli, 

bı l'Ututlu ve tasavvur olunamı) acalc 
dtl'fcde kuvvetliydi. 

1'.e.ttWylıe biT defa güreştim. 
~. ı.çtim, 20 dakika kadar uğraş
._lalt eonra neticesiz ayni dık. Bir 

~ da buluşamadık. Sonra kendisi 
,truPaya, Amerikaya gitti. A vde -
&.:_~• ., de.~ ..... ·~ulcııcaJ. ouıu. ll1.t 

...,.l'fee Yiiksek pehlivan daha gelme -
~tlı-. Diğerlerine gelince Adalı ben
'-t oldukça yaşlıydı. Kendi ile uzun 
~ ~etfet beri görüşmek ~iiyordum. 
~ defa tertip edilen bir müsabaka
.. ~!'11 Ahmet, Adalı 1e ben hazır 
._.:_trQQ'Uk, Ben Kara Ahmetl~ karşı-
~tım, fakat onun Adalı ile 
~ varmış.. "Biz bedavasına Adalı 
lJ tıltupcağız, sen seyirci ol,, dedi. 
)a~lden olduğu için mükafat olarak 
~flit lira kondu, pehlivanlar da bu 
1ıı......!1 kendileri almryarak bize ter· 
~r. iki saat süren bu ~ok sıkı 
~ Adalı Kara Ahmetle bembere 
\._ Bundan epey zaman sonra 
"- "4daJı ile Yakacıkta karşdaştım 
-.,._ leradiııtni 20 dakikada mağlUp et -
it GUreşten sonra Adalı oradakilc
~ -r~ &enede kazandrğrmı bu ço-
4', ~i dakikada elimden aldı,, de-

~' ltara .Ahmetle tutu~madınız 
1 »thlivan? 

l\ ::ı.~aYD', hiç kısmet olmadı. lfa
C- --aıet en iyi zamanlarını A\·rupa-
4\ ~di, orada çok muvaffak ol
~~aJca.t fazla !işrete dadandığı için 
~e çok yaşamadı, söndii gitti. 

\..;_·~~ bir insan azmamydı. Geç 
~~ güreşte fazla mahareti yol<· 
~ PaJcat 150 kilodan fazla çektiği 
'lltQ\'a.ffakıyetıeıinıiın büyük kıs -
....:_ ~du ve ağırlığı suyesindc 

~· Kara Osmana gelince 
~~da Kara Ahmede benzer bir 

clı. 

4':1lrada yapılan son güreşleri gör 
)ol'h.._ Bu pehli"anlan nasıl liulu • 
·quı? 

..... l)f 
)t "'in .. Birinci gelen Kara ~\ Ji. 
'ı ta den fistün buldum. Çoban 
~ .... 

1 
bansız, kazanacak ka<': 111zi-

L "'~ d' ~ 
~ b 1 de bilmem neden bir hare -
~ "• 1aprnadı. Diğerlf'rindc de 

!!ta ekler var, 

' llillllt 'Sonra Kurtde,rdhtin Av· 
'';-hatlarına geçtik. Anlatmıya 

- Avrupaya tam 6 dafa gittim ve 
en çok Londrada oturdum. lngiltere
de önüme çrkardıklan bütün pehlivan 
lan Keçes keç ken (bu kelimeyi Kurt
dereli pek doğru telatfuz ediyordu) 
dedikleri serbest güreşte birer birer 
mağhip ederek İngiltere şampiyonu 

oldum. 
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Bir güın meşhur Zbyskonun 'Ma~
çesterde olduğunu ve ortaya yiiı li
ra koyarak beni yeneceğini herkese 
ilan ettiğini haber verdiler. Benim 
işlerimi o yakit lzmirli bir musevi ida· 
ı-e edjyordu. Derhal l\farıçestere git

tim. Tam güreş başlıyacağı sIT8da 

sahneye çıktım. Ahali beni şiddetle 
alkışladı. Fakat Zbysko':ıı.un adamı 

benim alaturka güreş yapmakta ıs • 
rar ettiğimi ıileri sürdü. Yanımdaki 

muse'i arkadaş derhal ileri atıldı, ve: 
"Kurtdereli hem alaturka, hem alaf
ranga, hem <le serbest giireşte kar • 
sılasmayı kabul ediyor. Zbysko han-.. :> 

gisini isterse biz hazırız,, dedi ve şid-
detle alkışlandı. Buna rağmen Zby
sko bir bahane bularak ortadan kay
boldu. Bu sebeple karşılaşamadım. 

Zaten Rus pehlh•anlarının hiç bi
rlsile tutuşmam nasip o1madr. l\feş • 
hur Rus Ashm Hackensmit Viyanada 
Adalıyla l ~re kalmıştı. Beni ça-
G-zrdıla.r. _ benimle güreşmekten 
imtina etti. .Hundan sonra cihan şam-

Bermutat hitap hep " J 66 ,. 
•••••· ' ya yapıhyordu; ve en bqta şöy

lar Galatayı haraca kesen kOlhan 

le bir kayıt Yardı : 
" Naftalin kokan zarftan oku

duldan aonra ya yırtınız, ya ya
kınız.. Yakmak daha iyi bir ıe
kil olarak taniye olunur. Maa
mafih yakmak imklnı bulunmaz
sa klatlan yırtmalı ve parçala
rını muhtelif yerlere atm '1ıcİır. 

Bundan ıonra gene " j • 66 ., 
markalı kıymetli dosta ~ izahat 
veriliyordu: 

"lskancliiıavyı&,lla Alman bah
riyesi lehine istihbarat yapmak 
vuifeaiyle "K. 26,, numarah a.r· 
kadaıımız bir sene evvel mer
kezce memur edilmifti. "K. 26,, 
numaralı arkadq deruhte ettiği 
vazifelerin çok ehli olan mücer
rep, mert, namuslu ve çok vazi· 

beyler de saatlanna böyle kor· fqinu bir zahittir. 
donlar takarlardı. Siyam kıralı 
h~ zretlerinin iki tane tenezzüh Denilebilir ki harp, bu arka
yabyla dart gümrtik motörlln- d8flmmn sakin bir tanda çalıt
den mOrekkep bir donanma1ı muiyle ye deruhte ettiği iı
vardır. Arkasında duran kordonlu leri muyaffakiyetle bqarabilme· 
ve nif anlı zabitler if te bu muaz- siyle lehimize inkipf edebilecek
zam donanmayı idare eden kah· tir. Fakat ne yazık ki "K.26,, 
raman ( ı) deniz kurtlandır. mesaia:nin en can alacak dev-

Hakikat şudur ki : bu adam, rinde tehlikeli bir vaziyete gir· 
timdi empır:riyaliat devletlerin mit ve dllfman tqkilAtlari tara-
maaşb bir memuru olan eski fından ldeta muhasara edilmiı-

piyonl uğun u kazanmış olan diğer Rus tir 
halife gibi, vatanını ve vatandaı· • 

pehlivanı Padubny He Rerlinde lrn- Eg" er kıymetli arkadaıımıı: me-larını, cüz'i bir menfaat muka-
Juştuk. Derhal bir güreş tertip ~tmek saisinde muvaffak olamazsa, Al-

biliode Fraosaya satruıı bir bet· 
ıistediler. Padubny daha en-el Itus- manya pek feci akıbetler karı· 

bahttır. Büyük otellerin kapıla-
} ada yapılacak güre~lere iştirak nndaki hademeler de depdebeli aında kalacaktır. Vaziyeti tetkik 
mecburjyetinde olduğunu ve onları 1 ettikten sonra bu itin iki tOrlO 
bı'tin"r bitirmez benimle ka~ılıısnıa'-·ı Uoiformalar giyer er ya .. Siyam dk 

- ·-..: J • d · · halledileceği neticeaine var ı • kabul edeceğini söyliyerek hareket et- kualı hazretlerı e ııte emperı-
. ·· ed · ı· t F b: J d d b ı· 1- "K.26,, yı feda etmek •• ti. Bir daha yüzfr.niı gonn ım. ya ıs ransanın uy e ep e e ı 
hl. ı .. 'f ı · en ı b' 2 - Veyahut " K. 26 ,, yı - Güreştiğiniz pe ıvan ar arasm- unı orma ar gıy maaı ı ır 

da sizde en büyük tesiri hangisi bı - uşağıdır. Solunda duran başı kurtarmak. 
:rakmıştır? açık adam da Siyam filosunun Birinci tıkka göre yapılacak 

- Hfc şüphesiz Gulam .. Bu bir in~ b • 1 Ne b . al şey, Ingiliz hafi tqkilahna onu 
d ği~1 b' d d' Om 1 r.n aı amıra ımıı.. ııamır ya. I k 

san e , ır e" ı. uz ann • .................................................. _._.. kolayca ve tehlikesiz o ara ele 
:kollarının adeleleri inanılmıyaca:k de· hayet beni bir oyuna getirmek ister- geçirmek imkana olduğu kanaa
recede büyümüştü. Beraberıinde beş ken yaptığım bir mukabele ile Gula -
altı Hintli pehli\'anla geziyor, ve ımm kolu ç.rktı. tını vermek ve bdha11a takip 
karşısına çıkanlanlarr dakikasını el"· Ben bunun farkma varmamıştım. etmekte oldukları adamın, baki
''elden söylemek şartile yeniyordu. Etrafta bulunan adamlarım nazarı katen tilpbelendikleri adam ol· 
Müslüman olduğunu sonradan öğren- dikkati celbettiler. "Kolu çıkmışa ben· doğunu bildirerek bütün faali· 
dim. ziyor hele bir yokla!,, dediler. Haki- yellerini " K. 26 ,, ya inhisar 

Beni yanına getirdiler. Baştan kat.en Gulam artık yalnız sağ elinıi ettirmek icap edecekti. Bu tak
aşağı bir süzdü ve nihayet (12 daki - kullanıyordu. Solunu bir tutacak 

ölümden kurtanlmıı olacaktı. 
2 - Deruhte eylediği iıler 

arzu ettiğimiz neticeyi bize te
min edebilecekti. 

3 - Beyhude zaman kaybet· 
miyecektik. 

Bioaenaley "K. 26" ya tama· 
men beoziyen bir başka arka-

daıı Iskandinavyaya gönder

mek ve düşman teşkilitlanna 
onu " K. 26 ,, imiş gibi ihbar 

ederek, 11K. 26,, ya miiteveccib 
şOpbeleri onun üstüne celbetmek 

istedik. Ve bu vazifeyi deruhte 

eden vatandaşın hemen her ıa
niyesi bir baıka ölüm tehliketine 

maruz bulunacağı için sahte 
"K. 26,, rolünü size tevdi ettik. 
Ümit ediyoruz ki "U-28,, in ıanb 
ve kahraman suvarisi bu tehli
keler karıısında %erre kadar fü • 
tur hissetmiyecek ve bu vazifeyi 
kendiai için biçilmiş bir kaftan 
addedecektir. 

Naftalinli zarftan çıkan naf
talinli mektup, aşağı yukarı bun
dan ibaretti. iyi habrhyorum, 

altında De bir imza vardı, De de 
imzaya benziyen bir işarel, 

Mektubu derhal yırttım Ye 
paralarla çekleri koynuma dol-

durduktan sonra bir saniye bile 
düşünmiye lüzum görmedim. Mi-

ralayın uzatbğı kötü bir ıemici 
kasketini kafama geçirir geçir
mez odadan çıktım, Miralayı se

limlamıya bile )Uzum görmemiş
tim. 
Yarım saat sonra Kielin tuzlu 

su ve yosun kokan amele Jokan• 
talarından birinde; üzeri bir ki· 

tabı mukaddes sayfasını kabart
ma harflerle yazabilecek dere
cede kirli bir masanın baıına 
geçmiş bulunuyordum. 

Yemek dağıtan kıza henlls 
bir çorba ısmarlamışbm ki tanı· 
madığım bir ses sunturlu bir kil· 
für savurarak bağırdı : 

(Bitmedi) 

·-···············-·························-·····-·-
ka!) hükmünü verdi. Demek ki on oldum, acı bir surette feryat etti. dirde, elde etmek istediğimiz 
iki dakika sonra benim de omuzlarım Koştular, doktorlar muayene ettiler. neticeye ulqmak için " K. 26 ,, 
yere değecek, şimdiye kadar hiç uğ- Nihayet güreşe devam edemiyeceği yı elim bir akıbete mahkum Mevlt\t 
ramadığıım akıbet bu kadarcık bir anlaşıldı. Ve Hintli :Pehlivan bundan etmekle kaJmıyacaktık , fazla Ani olarek vefat eden valide-
müddet isinde benim de haBıma gele- üç gün sonra vapura binerek memle- olarak Yakit de kaybedecektik. h · 
cekti 1 ketine döndüğü için ikinci karşılı-.ş.- miz Naime hanımın ru una ıt· 

Tiyatro mUdürleri yamma geldi - mayı da yapamadım. O serada Filiz Çnnkll onun yerine tayin edile- haf olunmak üzere Niıantqı 
Jer: "Senden bu adamı yenmeni ıiste- n Paul Ponsla beraber Hindistana cek bir arkadaıın, bu ite alııması Teıvikıye camiinde önümOzdeki 
miyoruz. yalnız yenilme ve bilhassa gitIMk üzere bana dört yü~ İngiliz epi zamana mlltevakkıfb. Cuma günü, Cuma namazını mil-
on iki dakikadan ziyade tahammiil lirası teklif ettiler. Kabul ettim. Fa- Bu tıkkı tatbike kalkıtmak teakip Hafız Burhan Bey tara
et!,, dediler. Ye arka arkaya iki }la- !kat Fi:Jjz telgraflanma Yirmi günden .. K 26 t d' tt•-· · · t fından mev}Qdu nebev·ı kıraat 
zar ~arprşacağrm11.ı füLve ettiler. fazla ce"a1, 1·ermediğ1 için bu teşeb • • " ya ev 1 e ıgımız lf en 

Güreş akşamı tiyatro mahşer gibi büs akim kaldr. vaz ıeçmekle bir olacakb. olunacağım, dinlemek arzu bu-
kalabalıJ..i:ı. flütün Fransızlar beni Bundan sonra Kurtdereliye şimd4 Halbaki ikinci ııkkı tercih yuran akraba ve ihvanı dine .,. 
tutuyorlar, buna mukabil lngilizler nasıl yaşadığını, ve çocuklannın da etmekte birçok menfaatler bir- zeyleriz. (2062) 
de Hintli pehlivanı alloşlıyorlardı. !kendisi gibi kuvvetli olup olmadığr. lqiyordu: Merhumenin ailesi nımııa oğlu 
Ben verilen nasihatleri dinlemiyerek nı sorduk: 1 _ u K. 26 ,, muhakkak bir Fuat Muzaffer 
~~~t@nş~mMmaraim~~h· -~k~d~ Kurtdend~ ~~====================~~==~~=~~ 
ıneye alaturka kispetle çıktım. Az perlikle yaşıyorum. Vaziyetim iyi - Bu paralar uğursuz oluyor. Za-ı bilmeden )alnız ha ına kalkar da Is. 
sonra hata ettiğimi anladım ama iş değildi. Allah Büyük Gaziye uzun ten en büyük kısmım bizi götüren - tanbuldan Mançestere kadar nasıl gi
j,, ten geçmişti. ömürler versin, onun 1Utfu sayesinde ıer alırlardı. Mesela Maııçesterde debilir? Görüyorsunuz ki aldığınuz 

Güreş başladı. Gulam iddiasını işlerimi düzeltebileceğim. {'ocukları- üç hafta güreş etmek iiure bana 60 paralar azdır. Bunlann büyük bir kıs 
yerfoe getirebilmek için ilk on !.ki da- mı soruyorsunuz. Onlar ~elimsiz şey lira verdiler. Halbuki yanımdaki mını da bu pahalı m~mleketlerde ye • 
kika zarfında. ~ok zorlu hücumlar, Jer.. Zaten pehlıivan kanlan ÇÜl'Ük o- mwıevi haftasını 

160 
liraya konturata dik. 

çok kunetli oyunlar yapıyordu. Bun- Jur. Kuvvetli çocuk yetiştiremezler. Tren vakti geldigi İ!;in koca pehli
Jarı kolaylıkla atlattım. Bu müd- lyi pehlivan kuvvetli babadan değil, bağlamı§.. Tiyatro müdürü bunu gö- van kalktı, hepimize ayn ayrı Yeda 
det geçip de Gulamın heni yenemediği kuvvetli anadan gelir. rünce bana "Niçin kendiniz gelmiyor- ederek daireden çrktı. lri adımlarla 
anlaşılınca tarnftarlanm çılglllca al- Pehlivana son bir sual daha sor - sunuz da böyle vasıtalara. müracaat u7.8klaşırken hepimiz arkasmdaa ba
kışladılar. Hintli tam üç bu(uk saat duk: ederek :ı:fyan ediyorsunuz,. sualini sor loyor, Türk kuvvetinin bu emsalsiz 
uğraştı, yapmadık oyun bırakmadı. - A\'rupa seyahatlerinden çok du. iyi ama benim gibi on parasız müme55ilini hörmetU nazarlarla teşri 
Bunlar hep neticesiz kalıyordu. Ni- para ıetirdiniz mi? dedik. bir ad&a1, U.U ltilmed•. memleket ediyorduk 



- 6 - V AKlT 24 Teşrinsani 1931 
@ıı.ııırııırıııııu 11111111ııııııııııııııııııııırıırıru 111111ıııııııııırıııııııııııırııııııı 111ıırıııııııırııımıııııııııııııı 111111ııııırıııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııuıııııııııırrııııııııııııııııırırııııııııııııııuıııııııııııııııııınınımıııı~ 

; Sinema oo) 
tfııııııll'ınııır.ıınıllltu•:.ımıııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııuııınıııııııııııııuıııııııııuıııııuııııııııınııııııııııınııııııııııuıııııııııııııırnııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııuıııııııııııııjfffi 

~a.;m~ .. G~eta Garbo'a11a çok lena 
oynadığı bir eserdir ı. 

Greta Garbonun filmi oynanı
yor deyince herkes koşar!.. 

Ben de işte "Bari bu sefer ol
ıun herkese uyayım .• ,, dedim 
ve koştum, gittim, gördüm bu 
filmi .. 

"Puse,, Greta Garbonun Con
rad Nagel ve Lev Ayresle oy
nadığı bir fılmdir. 

Ve F ransanm en tanmmış re
jisörü olduğu için Amerika ta
rafından angaje edilen Jak Fey
der, Atlantiğin öte tarafına ge
çer geçmez bunu çevirdiği için 
hı:susi bir ehemmiy~t kazanmış
tır. 

Bu film Fransada ilk oynan
hğı zaman bütün münekkitler "Ke· 
lama ağaz,, edip şöyle buyur
muşlardır: 

"Efendim, bu Amerikalılar Jak 
f eyderin şöhretini mahvetmek 
için onu angaje etmişlerdi. Puse 
bu gaye için kurulmuş ilk tuza
ja benziyor. 

• • • 
Puse " , sözsüz bir filmdir. 

Onu görenlerin hepsi birbirlerine 
•ordular; 

- Niçin geçen sene " Ar.na 
Kristi ,, yi oynadılar da, sözsüz 
bir film olan " Puse ,,yi bu sene 
gösteriyorlar? 

Bu suali burada da tekrar e
dersek, bizde haklı bir ıual sor
muş oluruz. 

Hiç şüphesiz bu filmi oynat
mak bir hatadır. Hatta şimdiye 
kader, bize bütün tenkitlerimize 
" Sen halkın zevkini bilmiyorsun, 
kendi zevkini tenkitlerine esas 
tuıu!'Orsun ,, diyen sinemacıların 
kendi tabirlerite " tüccari bir 
hatadır ,, da. 

• • • 
Sinema aleminde bir senelik 

fark, on senelik fark gibidir. bu 
. k u d k k ar ı puse,, e pek açı olara gö 
rüyoruz. Mamafih Jak F eyder 
bu filminde muvaffak olmuştur. 
Anlayanlar onun kabiliyeti, 
azim ve iradesi yanında Grete 
Garbo'nun kaybolduğunu ko
laylıkla görebilirler. Fakat ne ya
zık ki Jak Feyder kendisine ve
rilen bu kadar kıymetli artistler
le bize ancak sahur ve taham Greta Garbo S•··• filmi olan ''Suzan LGn:>ks,, dan sonra 

mülle görebildiğimiz bir film yap- sonra tahii<kat esnasındaki sahne
mıştar. Bu kadar basit bir mev- de de Garboyu değil, adeta 
zu~. eger bir .. baıkası olsaydı, bir"doublure,,ini görüyoruz hissi 
degıl seyretmege, dinlemeğe ta- vardı. 

isimli fil:ııine intizaren kedisinden 
şimdilik daha fazla bahıetme
meği, kendi lehine olarak, ter
cih ediyoruz. 

hammül edemezdik. Cinayetten Greta Garbo'nun " ilham " ================================== Fa. 

Meçhul şarkıcı görülecek bir filmdir .. 
· Turjanski, seslerin kuvvetinden 

Meçhul .. rkıcıda Muratore we t:lmon t-erdaı 

istifade etmesini bilen bir reji
sördür. Uzun mükalemelerin, 
fazla hailevi haraketlerin yapa
mayacağı tesiri, tek bir sesin, 
hem de, ilk bakışta mevzu ile 
alakası yokmuş gibi görünen bir 
sesin, yerinde ve zamanında işi

dilmesi bin kat fazlasını yapar. 
Bunu bilmek, görmek, münase
betini getirip yapmak da iyi bir 
rejisör kabil:yetine, bir san'atl<ir 
ruhuna delalet eder. 

Turjanski "Meşhur Şarkıcı,, 
filminde bunu yapmıştır. Baş 
rolü (Muratore) oynıyor. Türki
yede pek az tanınan bu artist 
yalnız güzel sesli bir adam değil, 
aynı zamanda çok kuvvetli bir 
aktördür ele •• Mamafi bu filmde 
onun hakim tarafı aktör tarafı 
değildir.Meçhul Şarkıcıda Mora
• ">r yalnız güzel sesli adamdır. 

Filmde, nazara dikkati pek az 
celbeden ve hiç iddiası olmıyan 
bir parça var: Rus köyünde, 
izbenin içinde söylenen küçük 
bir farkı, bir romans. 

Turjanskinin en çok muvaffak 

-
u 

CEC1E: 
YARl51NDAN jQN~A ·- ~ 

-14- Morla Löblan dan:~ 

Tamam .. piliçler de şoförlüğe 
başlarlarsa işte böyle olur! 

------·-------- rdJlll 
Nelli - Roz artık karannda lışmıya başladı. Jerar da Y~0oı0' 

duramıyacaktı. Kendisinden ziya ediyordu. Nelli - Roı:'un k.J;dı 
de annesini dütünüycrdu. Vauıc- bilini arkadan tuttu ve fev artı" 
ye, eıkiıi gibi hayır diyemiyordu. kuvveti ıayesinde çekince r. ,; 
Esasen annesinin Valne ilP evlen- luktan kurtardı. Sonra, kap•)'J.r.;eJ· 
mesine taraftar olduğunu, kendi· tı, ve bir kelime söylemed~P bilZ
ıinin de uzun müdd~.::t buna hayn li - Roz' a otomobiline bıııe~O" 
diyemiyeceğini biliyordu. ceğini itaret etti. Genç kız ot 

Madam Destol, ma~i sıkıntısı· biline binerken: dilll' 
mn ehemmiyetli olmadığını alem - Teşekkür ederim efe\ Je 
den ziyade kendisine ispat için e-1 Dedi. Nelli - Roz sözlerı~e if• 
vinde bir ziyafet vermiye karar\ rar'a karşı duyduğu hayran~ıJI 
vermişti. İşte bu tarih, Nelli - de eden bir alıc.nk verıniştı· tı= 
Roza son gün olarak görünüyor· Şoft.r, ge; e isretra başlaJX11!,..,ı 
du. Valne de: - Çamurıuğun tamir par bl' 

- Bu ziyafet, dem itti, giz!i ni- kim v .. r~C"ek, öyle kolay kolıl1 
§anlanmamız şerefine olacak. rakma.m. e ~ 

Nelli - R<iz başım çevirmişti. Jerar elile §oföriı ~(:ri itti •1 ıl/. Hayır diyememişti. Yakında ''E- zın hareket edebilmC$İ için Yb;tiııİ 
vet,, diyeceğini, buna mecbur o- tr. Nelli -- Roz da otonı0~e 
lacag"'ını da biliyordu. Valne de bu sürdü, gitti. Sonra, Jeıar, J1l ı,ıs 

k 
.. ('. 

sükUtu tasdik olarak telak i etti- me esnasm<l:ı yere cWşmııŞ ,t: 
ği için, ziyafet hazırhklanna alt!Ş- çiçekleri ahl, ve hal.j söyle~"' 
li ateşli başlamıftı. Cazband t~da- l olanşt'~c'.·ı-Ü yakasından ~ ott' 
rikini öteki masrafları hep üstüne taksiye attı. Kendisi direks111'İı,e 
3lmıştı. Ziyafetin tarihi fle 8 Ma- geçerek Nelli - Rozu ta 
yıs olarak tesbit edilmişti. batladı. 

Bu suretle Nelli -- Roz, o gün YABANCI ~ 
Valne hakkında bir karar • p• ın!!k Şoförle Jerar'ın ne Y.a:>11

01t· 
zaruretindeydi. Garip bir tes-ı.düf bilmiyen Nelli-Roz, takıp e 1"t 
le de, o gün birisini nrıcak ismile diğinin farkında değildi. ~'ıceıı 

· tanıdığı iki adam da onun için o musademe ile şoförün sö'l:lcrı ,i• 
gün Parise gelmi§ ve birbirlerile dis~ni ~inirlen~iı:?1işti. G~!j~İ 
mücadeleye hazırlanmı'? bulunu· dogru suratle yuruyor, J;::~ıı )<etle 
yorlardı. müda.f aa ve bu kadar ne:ı:ı cıf 

Nelli - Roz, ziyafet günü de de muamele etmiş olan yabaJ'\ 
adetlerini terketmemi~, ve labora düşünüyordu. Sonra güldü: "fllt 
tuvara gelerek çalışmış, otomobi- - Bundan ıonra, diye diit" .JP' 
lini de kapıda bırakmr!iı. Bu oto- yordu, kaza filan olmaz. MacJe 
mobile de son defa bmiyordıı. ki artık otomobilim yok!.. Jd1' 
~ünkü parasız kalmış, otornobili- O aralık Valne için almış o Jı' 
ni, bir gün evvel Valı~eve 1'atmış- ğu çiçeklerin otomobilde ol~~ffi. 
tı. ğınt farketti. Demek düşıtıil~ 

Nelli - Roz li.boratu rpul-~ Y" 2~vcılb Yala.-1 u:~ ~ ... s-·· ... I 

k~rken arkadaşlarınıu ell ~:mi sık 
h: 

- Sakın, dedi, geç kalmayınız. 
- Merak etme Nelli - Roz ge-

]iriz. 
Sokağa çıkınca Nelli - Roz o

tomobiline yürüdü. Biraz ilerde 
çiçek satan bir kadının arabası 
duruyordu. Nelli - Roz düşündü. 
Nihayet Valne bir mükafat 'ıaket
mişti, gitti, çiçekçiden çiçek ala· 
r:\k otomobiline bindi, ve maki
neyi işletti. Henüz yiı mı .metre 
·•itmemişti ki boş bir otom .ıbille 
~arpıfıyordu. Kabat, b >Ş taksidey 
di. Fakat te.rbiyesiz şoför, hemen 
! öylenıniye başlamı§tı: 

-Tamam, işte piliçler de.şoför 
lüğe başlarsa böyle otur. ününe 
gelen kullanmasını bilmeden oto
mobile binerse, biz'm giLi fakir 
fokaranın ekmeğine ınJr.i olur. 
Siz gidip dans salonl~ ı ında Cins 
atrnız .• 

Şoför ıözünü bitiıemedi. Kuv
vetli bir el omuzuna -,,nmuştu. 
Bu Jerar'dı. Şoförü zorla iğilmiye 
mecbur ederek: 

- Sus, dedi, hadi, çamurluğu 
düzelt. 

Nelli - Roz'un otomobilinin 
çamurluğuyla taksinmki içiçe gir
mişlerdi. Şoför, kuvvetli eli:ı sa
hibine baktı: 

- Düzelt demek kolay flrı•ı· 1 a, 
dedi, alet lazım. Hem sen n . ı ka
rışıyorsun ! 

J erar şoförün kolun11 tuttu, sık 
tı: 

- Sana, dedi, çalış di}orum. 
O kadar. 

Şoför bağırmamak için dişlt-ri
ni sıktı ve, eğer itaai et:"e2."l' <la
yak yiyeceğini anlachğ. ı ! tn ça· 

olduğu yerlerden biri de bir sah
ned~n diğer bir sahneye geçme
sidir. Birinci sahne yavaş yavaş 
bu~utlar arasında erir gibi kaybo· 
)urken ikinci sahnenin, ayna resim 

ler üzerinden belirmeğe başlaması ve 
tavazzuh etmesi çok zevkli oluyor. 

Meçhul Şarkıcının en muvaffak 
olmuş paacalanndan biri de 
budur. 

tu. fit°' 
Böylece garaja geld\. Oto 

bili bıraktı ve çıktı. f6' 
Kapının önünde deminki t"1"! 

onu bekliyordu. Şapkasını çı ıJi· 
dı. lğildi ve çiçeklerini ona ve.,,. 
Nelli - Roz hayretle etraf ıııa (/ 
kındı. Y abanct adam, '.lerd~ d~o1 
yordu. Kızı selimlnclı. Nellı:-' ıtl 
biraz sıkılmış.tt. O~un s~ı~ı:~ 
mukabele ettı ve çıçeklen al 
evine yj.irüdü, gitti. 

Şoför Jerar'a döndü: 
- E, dP.J!. şimdi? ·t! 

d 1 l' t'I - Hepn bu ka al", 1:.ıyuı j· -ti 
Şoföre bir 100 franklık ver 1 

Yeni otele doğru yürüd~:. tttt'-~ 
Nelli - R·JL eve gclrlıgı 7;~~ 

2 iyafet ha·L ·. ıkları bitmek iı:t: tl'i( 
di. Madam Desto! sa~a sola. eıetlf 
Jer veriyor. so '\r;,•. aksi ernır 

1
r1 

önce yaptırdıklarını bozdurll 
du. bt* 

Üç silahşorlan ile Valne d.
oynuyorlardı. Bir aralık l'd3 

Destol onlara da çattı: şlo' 
- Gidiniz, dedi, banyo 5 

nunda oynayınız. ..,,,,~ 
Madam Desto! saçı ba!ı diJ;: 

söylenirke.n Nellı - Ro~ g~·rU~ 
- - Ron 1ur annı•, dedı, god ,,,. 

~un k lwl· şey hi\zır. Arka :ııı"' 
rur sallt heste gelec"'kler, Jl 

ralarını pro;,a ~d.!cekler. . te / 
. Y?.. çol{ j, i, haydi gıt 

yin k zım. fl'I• 
- l"ekı, şımdi hazırlanır_J t' ~ 
Nelli - Roz, odasına gıl. 1dilr 

çiçekleri bir vazoya yerkttti. O' 
ten sonra banyo odasına.~~ 

0
r!,.t 

rada briç oynıyan üç sıla ş 
ve Valne ile karşılaşınca: k .,_r 

- O ne, dedi, oynıyaca eti b'' 
ka yer bulamadınız mı, haY 
ka~ım. ı. 3Jd• 1 

Üçü de çıktılar. Valne ,.. 
- Nelli - Roz. • • ~ 
Diye yalvardı. ı rıı'. 
- A, siz daha çıkro:ıdırıl 1''' 
- Bir helime Nelli - ~0r; e~ 

tek kelime . . Nihayet benıııı del' 
lenmiye razı oluyorsunuz , 

'? _,. 
mı. ,_ " ıY 

- Valne, hadi git, yo•5 

tın.m. (Bitınedi) 





yükseltmek teşebbüsünde bulu
nursa o zaman belediye bir ta
raftan dükkanları tekrar açacak, 
diğer taraftan o zaman iktikarı 
gün gibi meydana çıkacak olan 
şirket hakkında takibat yapmak 
imkam bulunacaktır. 

~~~~~~~ 
[İ-ıri=~~İ;i"n~~~t=e~k=J=i~f~İ~m~İ~z~(!9!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!?!!!!~)~~s~o~n~~T~e~ıg~raf Haberıer~. 

_ llUILMACA Gümrük tahdidatının tlca~etll v: :::: 
l Ust tarafı l inci sayfada J 

madığı belediyece iddia edil
mektedir. 
Şu halde Belediyenin açtığı dük
kanlarda eti bu günkü fiatmm 
yamana satmak mümkün olacak
br. Bu taktirde : 

1 - Ahali ucuz et yiyebile
cek tir. 

2- Kasaplar şirketi, belediye 
nin rel<abeti karşısında kendi 
dükkanlarında et fiatlarmı ma
kul hadde indirmeye mecbur o
lacaktır; yani ahali gene ucuz et 
yiyebilecektir. 

Belediyenin açtığı dükkanlar 
namütenahi idare edip gitmesine 
de lüzum yoktur. Bu rekabet yü
zünden tabii vaziyet avdet ettiği, 
ya m kasaplar şirketi de eti ma
kul fiyatla ıatmağa başladığı 
zaman belediye artık kendi dük
kAnlarıni kapatabilir. 

Belediye dükkAnları kapatınca 
kasaplar şirketi, fiyattan tekrar 

Belediyenin dükkan açıp ucuz 
et satmaya başlaması iizerine 
kasaplar şirketi dükkanlarımn 
grev yapması ihtimalide mevcut 
olamaz. Şirket, böyle bir vaziyet 
ihdas edecek olursa o zaman 
adli takibatın zaman geçirilme
den başlamasına hiç bir mani 
kalmıyacaktır. 

Ahmet bey ne alyor? 
Dün kasaplar ~irketi reisi Ah

met beyi gUrdük. Operatör Emin 
beyin son ağır ittibamı karşısın
da ne diyeceğini sorduk: 

- Bu mesele hakkmda daha 
fazla ıöz söylemiye lüzum gör· 
müyoruz.,. 

Cevabını verdi. 

Dikkat Ediniz! 
[Ust tar:ıfı 1 inci sayfamızda] 

Bundan sonra listeler 
Uzak yerlerden de mal geldiği 

nazarı dikkate alınarak mütea
kip listelerin üçer aylık yapılma
sı kararlaştırılmıştır. 

Gelecek ayın onunda kanun
evvel, şubat ve mart listeleri 
tour11wıııım1uıwuuıınııunmnnnm11mımnı111ınmıuuıuuı11wııa: ıııt1nıııııuııwuı rı 

larınn sürcğimiz hafif siyahlık mat 
bir ten üstünde koyu kırmızı ile zeYk
li bir ahenk yapar. Donuk ciltli ka
dınların parlak podra Ye parlak kır. 
nırZJltk kullanmaları yanlıştır. 

Çok soluk ve çok beyaz kadmlarm 
kullanacakları kırmızılıklar pek lU\· 
fif adeta toz pembe olmnlıchr. Dir toz 
nerqbe ki, yüze üfürülmüş gibi ancak 
f arkedilebilecek kadar .• 

Açrk l<umral kadmİar yüzlerine krr 
mıztlık sürmiye lüzum görmemelidir. 
Elma gibi, hamamda svatlerce kalmış 
bir kadın gibi kıpkırmızı, sılıhat. ifa
desi pek bol olan kadın yiızlerine, ırörl 
lü YÜZÜ dedikleri için şimdiki kadın
lar bundan korkarak tabii knmr.vlık
hınnı podra il tahfif ediyorlar. 
Açık kumral kadınların tenıeı i elt· 

seri şefaf ve pek ince olur. Ilöyle ka
dınlanın ~ehrenin şefaflık manasını 
bozmıyacak gibi serpme şehiidE- podra 
]anmaları lazımdır. llir de yüzlerinjn 
tabii kırnnızılığınıa uyan bir mana ver 
mek için kulak uçlarrnı da yanak· 
Jarm derecesinde pernbele~tiı'm~k ho
yanma san'atmın ilk katde!erinden. 
dir. 

Dudak allrklarınm reı.gini, ama du
daklarmrzın şekline ve yüziıniı?'ün ren 
gine gidebilecek gibisini bulmak itiraf 
edeyim ki, kadrnlanıı en bü v ük dert
leridir. Ben müşterilerim arasında 
dudak alhğmı altı ay tecrü'l~.len ev
vel bulmuşlara pek ııadir tesacliif Pt
tim. Evve1ce de söylediğim gihi, her 
şık kadının gece için ayrr, gündü~ kin 
ayrı jki renk ve cinste dudak all~ğı 
o]malıdrr. 

Bazı (kadın nasihatleri) se)·le\·ha. 
sile çıkan fena Jdtaplard:ı ağızın ma. 
nasma göre allık sürülmesini, yahut 
ağıza istenen mananm allıkla Yerile
bileceğini yazarlar. 

Ben bu kanaatte rleıWim. Bel'im gi 
bi kadın tuvaletlerinde. sa1c'.ihiyet sa
hibi olanlar da, o kötü kitapların taY· 

siyelerini beğenmezler. 
Dudakların kendi ~ekilleri allı~la 

değiştirilil'sc, ağızın tabii nıa nası, ~öz 
lerle olan ifade ahengi bo.rnlur. Gözii 
sert bakan, ağzı, gUlen karnaval mas 
kelerini yaşatmış oluruz. Yalnrz çok 
ince dudalclarda bu kaideyi biraz ih· 
mal edebiliriz. Çok ince dudakların 
biraz geniş boyanma::ı iyi olur. Fakat 
etli dudaldarın oldu;'lıı gibi srvama 
kırınızılnştınlması IJillıa-..;a erkekle
rin gözüne çok iyi gelen bir şeydir. 
Şimdi sizlere daha kolay anlıya. 

bilmeniz, tavsiyelerimi d:ıha hulasa 
halinde .kavrıyabilmeniz için boyan
ma şekillerile krsa kısa tal'ifleri ya. 
l)acağım. 

(Bitntedi) 

ilan edilecektir. Bu listeler bi
rinci listenin tatbikatının netice 
leri nazara dikkate alınarak ya
pılacaktır. 

Kaçakcllığa karşı tedbirler 
ihtikara meydan veril.memesi 

için alınan tedbirlerden başka 
kaçakcılığa meydan verilmemesi 
için de ehemmiyetli ve ciddi ted
birler alınmaktadır. Bu cümleden 
olarak gümrük muhafaza teşki· 
latı askerileştirilmekle beraber 
kaçakcıhğa kar~ı iobisarlarda da 
müşterek tedbirler alınacaktır. 

lhtlkAr temayUlü 
Piyasada muhsus bir gayrı ta .. 

biilik yoktur. Y almz bau küçük 
esbafın vaziyetten isfifadeye te
mayülleri görülmektedir. 

Dün kendisile görüştüğümü.z 
bir manifatura tUccarı şunları 
söyl'yor: 

- Dugün için ihtikar yoktur. 
Meırl.ekette mevcut o1an mal 
mikdarı da ihtiyaca kifayet ede
cek derecede olduğundan ibti· 
kara mahal da yoktur. Fakat 
vaziyetten istifade etmek iste· 
yenler de belki bulunabilir. Bi- , 
naenaleyb bu mrada alıcının 
uyanık davranması ve bu gibi
lere aldanmaması lazımdır. 

Ticaret odasında 
Diğer taraftan dün ticaret 

ve s<>nayi odası meclisi öğleden 
sonra saat 15 de fevkalade 
olarak toplanmıştır. Bu top
lantıda memleket iktısadiyatmı 

korumak için hükumetçe kabul 
ve neşredilmiş olan kararname
nin tatbikine ait olan bazi hu
suslar görülmüştür. 

içtimada Istanbulda bu'unan 
iktisat vekaleti ticaret müsteşarı 
Hüsnü bey de hazır bulunmuştur. 
Hükumetçe alınan tetbirlerin isü
betinde gerek toptan ve gerek 
perakende ticaret sahalarıoda pa
halılığı icap ettirecek hiç bir ticca
ri sebep mevcut olmadığından ve 
memlekette halen mevcet olan ve 
verilen Jiste mucibince ithal edile
cek olan emvalin memleketimizin 
ihtiyaçlarına tekabül edecek had 
ve miktarlarda bulunduğundan, 
neşredilen ve edilecek olan lis
telerdeki mjktarın memleket ve 
halkın ihtiyaçlarını tazyik ede
cek surette olmadığında Tıcaret 
ve sanayi odası meclis azası ta
mamile müttefik •e mutabık 
kalmışlardır. 

Mamafi memleket .dahilinde 
bu vaziyeti kendi husuıi menfa· 

Bu bulmaca lkramiyelldir imiz üzerindeki tesirler ~. ~ .. ~ Rifat. 
Ankara, 23 ( Vakit ) - Gümrükler umum rnuduru ı~san iiııt' ilFI• o R 
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Yukarıki şeklin hanelerinde 
muhtelif işaretler görüyorısunuz. 
Bunlar meçhul harflerdir. Birbi
rine benziyenler aynı harfi gös
terirler. Buna göre soldan sağa 
her satır bir manalı kelime ola
caktır. 

Halledip gönderenlere muhte
lif güzel hediyeler verilecek ve 
bir kişiye de" Bir milyon liralık,, 
Tayyare piyankosunuo bir bileti 
hediye edilecektir. 

Dün neşrettiğimiz bu bulma
cayı bugün tekrar veriyoruz. 
Şekli kesip halledilmiş şeklile 
beraber idarehauemize gönderi· 
niz müddeti on sekiz gündür. 

DUnkU bulmacanın halSe• 
dllmı, şekll 
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Yukanki şeklin çerçevestudeki mü. 
selıleslerin yerine aşağıda tarifteki 
kelimelerin hadlerini koyunu~. Orta. 
daki müselleslere de birer harf koyar 
sanız her satrr manalı bir ı ... eHme ol
lur. 

Birinciden yedinci müsellese ka • 
dar: Toplamak 

Yedinciden on üçüncü müsellese 
kadar: Bir meyve • 

On ü~üncüd~n on dokuzuncu mü
~llese kadar: Bir şark vilayetimfa;. 

On dokuzuncudan birinci rnusel -
lese kadar: Metin olmak. 

ııııııııııııııııııııııuııııuıııınıııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııı 

atleri namına istismar etmek ve 
bundan isiifade eylemek istiyen 
bazı ihtikarcılar olursa Ticaret . 
ve sanayi odast bu gibiler hak
kında odalar kanunile ticaret ka
nununda mevcut ahkam dahilin
de kanuni salahiyetini kullana
cal<tır. 

Oda meclisi bu kat'i ve sarih 
kanaatini toptancı ve peraken
deci ticaret erbabımıza ve fab. 
rikacılarımıza da bildirme'< üze
re kendileriJe ayrı ayn ictimalar 
yapacaktır. Bu ictimalar bugün 
yapılacaklar. 

Istanbul ticaret ve sanayi oda
sı müşteri ve müstehlik olan hal
kımızın fiyatların pahalılaşacağı 
ve yahut ihtiyaçlarımlZI temin 
edecek olan maddelerden her 
hang; birinin piyasalarımızda aza
lacağı ve bulunamıyacağı busu· 
sunda kat'iyen tereddüt ve endişe 
ve düşmelerine mahal olmadığı· 

nı ilana karar vermistir. 

k. · "d" .. Ş ıf ve g ticaret umum müdürü Na ı, sanayı umum mu uru er .. saat 
rükler muamellt müdürü Cemil beylerin iştirakile bu gunl ııet 
onda bir içtima yapıldı. içtimada ithalatın tabdidinin me~c:ıeı' 
sanayi ve ticareti üzerinde yaptığı t~s!r!er ve onun n~tı it ,e 
ile tahdit edilen maddeler üzerinde yapılan mevzii ihtık la' 

l f d ·· ·· "l .. t·· Y tekra.. top icap eden karar ar etra ın a goruşu muş ar. rın • 
nılarak gCSrll~ülen tetbirler bir kl'\rar raptcclilecektir. 

M. Muşanol'a kimler refakat ediyor"/ 111 
Sofya, 23 ( Hususi muhabirrimiz telefonla bildiriyor ) - B~;~. 
otuzunda buradan Ankaraya hareket edecek olan Başve . ·ef 

· · · · M N'k l Zaharı) Muşanofa Refikası, Sobranya relSI muavını . ı o a · . t' 

h . . ı . l 't dılent 
Radikal ve Lihe

1

ral f ır~a~arınden • en~uz ~s~~ er•. ~spı. e f tJtrO 
yen - birer mebus, Çıfcı fırkası umumı katıbı Vırgıl Dımo '. deli 
gazetesi başmuharriri M. Tanef, Zora gazetesi muharrirlerı; k•t 
Ponenkof, Hariciye nezareti seheter'erinden M. D~nçef re a 
edecektir. 

:.....:..-------~--m:a:-=-------: ..... ,.,,1 
ı·hracat \~enı ticaret muahede 13sıl 

Ankara, 23 ( Vakıt) - s• 

Ofisi• devletlerle yeniden ticaret uıu ,,. 
hedeleri yapılacaktır. Bu JJJ:re 

Tacirlerimize herlür- hedelere yeni vaziyate g ~ 
G ıece lfl malt\mat vermlye maddeler konacaktır. e •• 

ay Mısır, ltalya, Suriye, ytJg:if 
amadedir lavya, Filipin, Litvanya, Porte,. 

lstanbul, 23 (A.A.) - İhracat ofi· hül<umetlerile aramızdaki ~:~t 
sinden tebli~ edilmiştir: Son buhran he delere yeni maddeler 1 ıl' 
dolayrsile bazı memleketlerin kamhi- edilecektir. Suriye ile ola~ :ıs' 
yo ihracı veya ithalatın takyidi yolun- ahedeye kaçakçılığa manı 
da bazı mukarrerat ittihaz ~ttiklerin· 
den bahisle ihracatçılarırn:·7.ın rniite. cak maddeler konacaktır. • 

d Mısır meb'usan meclisi 11 
yakkiz bulunmalarını ve muamele {' 
bulunacakları rr.emlclc~tle:rıin bu kahil zaMan aç.llacak Jjbİ' 
mukarreratt hakkında ofistn mahi- Kahire, 23 ( A.A) - ~usl" 
mat aldıktan sonra muameleye giriş- yeltar mahafil Mısır me ıl' 
melelerini tavdye etmiştik. Bazı ihra- meclisinin önümüzdeki kaıııı~. 
catçılanrnızın bu mukarreratt bilme- sani ayının 12 inci günü açıla 
melerinden dolayr ihracat teşebbi.isle- ğını beyan etmektedir. 
rinde tereddüt gösterdikleri anlaşr • Romanya kablnesindB dd 
liyor. lhracat ofisi diğer memleket • Eiikreş, 23 (A.A) - Kabt~etit• 
Jerin gerek kambiyo ve gerek iernıatr tadilat icrası, mevzuu bah1

' ı.d 
takyit yolunda ittihaz ettikleri her Ziraat ve hariciye naıırJarııe~ 
' türlü mukarreratın en son şekli hak- değişdirileceği söyleniyor · ıot 
kmda m

1 
~JUmat verebilecek v:ızh. ·,e~t~ nezaretlerden biri irin dok .J:'• 
• •ru,ı.;l'I ., • 111 .,: ". T "''' 

olduğu gibi her memfoketin türk m:ı\. iupu'nun ismi ileri sürülmekte rıtt 
lanna derecei ilitijracr ve or.alara Brlikselde cfüan "Orta smıf1' 
tiirk mallarının ithali şeraiti hakkın· kongresi aktedilecek 

1
, 

da ihracatçılanmrzm muht:aç olduk · Madrit, 23 (A.A) - Ispııı>b~ 
lan her türlü malumatı verrniye ama- Orta sınıt!ar cemiyeti, düJJ 1• 

dediT. Memleketin bugün her zaman- içtima aktetmiş ve bu içtima e f 
dan ziyade ihracat yapma. .. ma ihtiya- mrnında Brükselde bulunan ~eı·~ 

1. ~ ıJJ CJ olduğundan alakadarların bu hu- nelmilel orta smıflar bir ıg Jı 
B te 

sustaki faaliyetlerine germi vermeleri bir telgrafı okunmuştur. U g( 

ve ihracata taalluk eden her ne hu· grafname, önümtizdeki ilkbsb 
0
• 

sus hakkında olursa olsun şifahen ve· da aktedi1ecek kongreye lsP' 
0
1 

ya mektupla lstanbulda Dördüncü yayı davet etmektedir. lsparıY t' 
Vakıf handa ihracat ofisine mi.imca. cemiyeti, bu c!aveti kabul e 
at etmeleri tavsiye olunur. miştir. 

11 
Mareş:JI Joffreun heykO f~ 

Manisada yapılacak hasta• Paris, 23 ( A.A ) - Marke·e!İ' 
hane ne oldu ? 

Ankara, 23 (Vakıt) - Sıhhiye .Joffreun at üzerinJeki h~! b~ 
vekili Refik bey, Manisa meb'u~ nin resmi küşadı dün büytık tıt• 

kalabalık huzurunda yapıJııııŞ "' su Refik Şevket beyin Manisa t e• 
hastahanesine dair olan sual tak- Merasimde, bütün hükuroe yf 
ririne cevap vermiştir. Sıhhiye kanı, ecnebi müesseseler, ~O" 
vekili tezkeresinde "Mister Iske- goslav) a, Belçika, lngiltere. .,,, 

manya, ltalya, Portekiz, yoÇe' nazi Şitasi., hastahanesinin ge
çirdiği bütün safahatı zikretmek
tedir. 

Bu arada hastane işinde te
reddütkir bir vaziyetin hasıl 
olması sebeplerinden biri olarak 
İzmir ve Istanbulda mütemekkin 
Amerikahlarm Manisa yerine Is· 
tanbulda ve hiç olmazsa lzmirde 
hastanenin yapılmasını mütevef
fa Eskenazi Şitasiye ait o!an 
bankaya bu hususta tesir yap· 
tıklarını ve fakat vaziyetin sarih 
ahkamına muhalif olan bu te· 
şebbüslerin Vaşington sefareti
mizin teşebbüsleri üzerine külli· 
yen terkedilmiş olduğunu bil
dirmekte ve Manisada hastane 
binası iç'.n yapılan istim'ak mu
amelesinin ikmal edildiği ban a 
mümessili ile hastanenin inşası 

için tayin edilen mimJrın bu 
günlerde Ankaraya gelecekleri 
baharda inşaata başlanacağı ve 
meselenin normal bir safoa ar
zettiği bildirilmektedir. 

nistan, Danimarka', ispanya, şe' 

koslovakya ve Lehistan atadıf• 
mıliterlerı hazır bulunmıışls~ 

0
t, 

Harbiye nazırı M. Mag'ldel' 
Mareşal Joffreu methüsena e 
bir nutuk irat etmiştir. 

~ 
......,~._.....,. ..... _,,.....- ~~ı.'111'1 
L'o~unı ve Kacın hastalı 

mf tehassm 
Doktor • 

Hüsey·n Naş~t,9, 
Trrbe, eski l-.; a iabrner b@z 1 

. {\'o. 10 Tc1• 's'a.ıbu~~ 
- --~~ ~ --~ 

Doktor 

Haiız Cemal ''"; 
Dahili hasta!ıklar nnıtahll: ı; el 

Sıra numarası beklemcnıe <'', 
b. .. acaatlı:ı ,ıl yenler. ku meye mur atıdI ~ 

telefonla randevu saati al_~n jjğlt~ 
Cumadan maada her gun. r fS ( 

sonra saat 2,::o dan :> e) kadll rııl• ~ 
hulda Uivanyolunda 11~ nuıt1~ııl•~'V 
susi kabinesinde dahili has ,0,,' 

'J'elt1 
muayene ve tedavi eder. 
tabu! 2. 2398. 



Köyde nasıl hazırlanıyorlar? 

KBr 9e11çllll l11kllap hllnetnı 
teneffU• edlfor. Ye pnna lt8~ 

lece hazula~or. 
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Yeni Alman sefirini görüp himaye-

sini talep edecektim ... 
-67-

MOSKOY ADA yı açtı. Beni tanır tanrmaı t'krar 
Trenclea indiğim ıaman bütün asa- siiratle bpadı. :&n kapıyı c:almıya 

km 11Y8flD11fÜL Her §eyden eTI·el b:ı~lad•m tıı ~ i kapı açıl •ncıy:ı kadar. 
istasyondu DUll çıkaeağnnı diişünü· Aldığı emre ı:öre heni hiç bir suretle 
yordam. Banan için de bir hamalla. keı·i sokmıyacakh. 
puarltfa cfrfttiın. Hamal bu iş fç.in , "Nasıl? .. batırarak anlatmıya baş-
10 ruble Mtiyorda. Ben hamala 20 ladım. "Bir Almam Al-man serareti
nhle verdim. istasyonun bn~kA bir ne sokmamak kimin haddkle!. Ye ne 
kapmmdan ~hre çıkhk. maksatia burada eefarethane tesis 

Hamal benimle birlıikte bir kira a • olunmuş?"'" Zorl3 içui girdim. Mu· 
rahuına binerek lsveç koMOlosluiuna hak!mk ~urdte ya tefir1e yahut da 
.Jcadat refakat etti. SiYil Juyaff'tte bir bi•başı lfe:ıningsJ.e görüşmek istiyor
Almu harp esiri kapıda beni k&l'fT· dum. Ço'( a: abileşmi~tim. Nihayet 
ladı. Arzumu soran AJmanlarm bu- b'nba.c;ı geJmi~tı. 
lwdwta kalelft oduıına gıirdk.. H;ç ~ize yardrm edemfyec.ğimtzf dün 
kimse bana bir aktl öğreterniyordu. de söylemi"tim .•• 
Elimde tsv~ pasaportu bulunduğuna *RilllK.'m ... Bana muhakkak sure~ 
göre, Pestershurg tarikile lsveçe ge- te yardım etmem lazımdır! Şuracık· 
çebil~eğimi bildirdiler. Bana Pes • tan Mr adım uza.-tl ~itnıem ! .. ve ben 
resburgda 5ÖyJediklerine göre Fin · binbaşın.m dün dinlemek istemecliği, 
landlya tarikile lsveçe geçmek sıkı başımdan gec,;en vakayii anlat.mıra 
kontrGl clolaVJSile mümkUn değildi. başlacfım. i stihbarat casu~Juk l•eli · 
Saatlerce 4Uşüniildütti halde bir ça- melerin.in t:ılfıffnzu esnaSTnda binha
ft klunmamıştı. Konsofoshant · ~ yutkundu. yeri-:ld1! d&nmus kal • 
nin pek emin bir vaziyette de- mıştı. Bunıı rağmen hi)ı:i.yemin hic 
fı1d1. Bir yerde raklanmak için bir teshi olmamıştı. Hinba$'ı yamm
bapmm çaresine bakmamt SÖ)'· dan ayn1niten it:i ı!lmn.n askerine he· 
Jediler Bereket ftrsin ki bir ni sefarethaneclm dışım atoaalan ic;in 
Y'lh•drnfn deliletile gizli bir adreı1 emir yerdi Ben inat ettin, bağırdım, 
wrnaittiler. Sepetimi orada bıraka • çaKırdım i.-erirle kaldım. 
rak yahudfyj takip ~ttim. Geeeyi bir Çok .)Or~un oldul:um irin m~rdi -
evi.a dördilncü katındaki siipiirgeHk- Tenlerin üzeriııile otururke-n uyuyup 
te geçirdim. Çay, ekmek ikram ettifor. kalmışım. Ar:ısıra li11ayı terkdmek· 
Sabshleyin tekrar yahud; ~i koıı!o· Jiğim ihtar olunuyordu ama bende o 
l0t!h3lleye götürdü. surat olduktan soara is~rlerse beş 

Burada öire.ad iğime göıe Alman. yüz defa ihtar etsinler. Bir müddet 
71uua Moskova !M!ffrliği teşekkül d. ktpırdam103 rdum. O sırada içeri gi
mek üzereydi. Derhal kararır.u ver- nn bir §Oför ICuriye g<itürnüye geldi
dhn. Yeıti Alman sefirini görüp, lai • ğWıi s•i:; iedi. !;of üre dedim ~i: 
mayeıı~i talep edecektim. St'firm "İ&tıısyonda b~li)en J(uriye ıabi· 
lfulunduğu VHJa Berg yolunu tuttum. ti.., in ismini bili) or musunuz'! .. şı>för 
Sefarcth:ıncyi lx-1.:liyen Rus nöhet<:i. e.~fr Altr.an as"erJerind~ndi. Dcrt.:ıl 
kri bir yukarı hir nsağı clola~ıyor - ce,·;ıp '~reli: 
Jşrch. Sefarethaneye girmek için "l\ uri~ e ın biti büşha.şı Kehnedir.,. 
be"ka hir ~;n methaJi.nde hir ıı:aat lsmi i ;;;j ttiğim ıaıuan çok sc-.inmiş -
kadar fırsat b~kl~d~m. Nöbet~ilcr tim. \"iil:ha,ı K"'hn~~; tanıyordum. O 
taın köşeyi döndükleri zaman sefa • da h<-I'li tanıyordu. lşte heni kurtara
nti.n kap1S1ndaki dtiğm<?ye bastım. cak bir adam diye düşünüyordum. Az 
Kapıyı açu sivil bh" AJman esiriydi. sonra )ilzb:u;ı Kehnc iç~ri girmişti. 
Pdtnürde halimden ürkerek beni ev· "Gin aydm Kehne ! B~ai uuumıyor 
?eli içeri sokmak istemedi. Sokak 111Ullftuz?- O be.,i ~tan aşıı{ı göz. 
tarafından aöbetçilerin ayak "esJeri den geçirdfüten so:ıra ha),r manasın
pıli)'ordu. Kapısın kanatlarını yan da bnş•at yar:a salladı Te gitti. Ara • 
tarafa sirerek içerı girdim. Ve tek- dan saatler ge(ti. Yemek saloaunda 
rar kapadım. "Anu eder mi5ini~ ki tekrar knlabalık gözükmüştü. Bana 
benim sibi esaretteft firar eden bir doğru gelmi)·~ başladılar. Bıinhaşı 
Alman mbitiBt Alman seafrethanesi- Hen11iaıs. yizbaşr Kehnye. wıüll • 
Din kapısı &nünde yakalasınlar"!- ıım Max Wild isminde birisl.r.i tanı
Seftr cnaplarile göriişnaek iıstetliğimi yıp ta11rmadıjln1 sordu. Yüzbaşı tabii 
bfldlrlllk.. Kapıcıya ismimi, ritperni tanıdığım söyledi. Binbaşı beni gös
blldlrmiştim. Yorgun bir halde mer- tererek: 
dm!nleri• 'bu&Mak1anna oturdum. "İşte fa adam Max Wild oldafunu 

Bir müddet aonra lrivil bir Mt ar- iddia ecliyor.,, 
zuma sog!u. Kendimi takdim ettim. "NudT .. Max Wild olduğunu mu 
o n ismim Biyldt. Binbql Hm - iddia ediyor? Sakın iaaınmaymız !,. 
ntap. Çok şiikiir Allalaa, bir ahit- Simaa• hiraı tebeddül ettitinde 
le brp karşıya Hlim. Derin bir n~ • şüplae et.iyerdum. Llkin bir arka -
fes alclmı. Vaziyetimi anlatı:ıak daşm beni taıumıyacaft kadar )ilri
istf~rdam. Lakin binbaşı benim fW.. mh dtılişeceiilft doiran anet · 
ze 'hqlamama meylian vermeden m ......... Kelme heni istintaka baş. 
bana yardım edcmiyeceğini bildirdi. Jallllfb. Hangi tabardan oldvjumu, 
Sehftthtne sıkı kont!"o1 altında.,,~mı~ babamm saa'atmt il!h ... Sorda. Ce
Bundan başka daha benim gibi bir~ok vaplanm taM defntyda. Hatta 1.en
lannm esaretten firar eden al- diSİIM PJ'U18d& 'Mraberee pçirdJği -
1D8ll abttlerinden olduldann1 an • miı hususi ,.ok'alardan baı..Nia~ 
latt*tan hı.et. 90llMlntla :M~am '6ph911i taJ .. ıaıştı. Kehne belli be
Ruı eNwp meydaM çıkmı-:ı beni ba ll!ff eellm'!adr. Rlfmf Mktr. Sefir d~ 
ad .. da diiuleri gitti terkede- odamu girmüliğim itfa rieada bu
rek -U4i, merdi~ yamn • lu1H111. 
da Haıanaa ~e ka.ıamnıdan güaet •Bbıe anlattrimaa pre istnıbarat 
nmek kolnllan taşan pemek salo-ıu- hlllMtlac!e lnlhnmı.unuz. Blı: de 
• sirdl. Temek esnasmda çok h~ dün Petnsburcda.n, kendisini lngi • 
,__.ı kGlnlfVYOıiardt. Yemekten liz istna•rat bq mem.rlarmdan gös
llOllN Mir d•n ~ Ur.ere ıfken ter~n M!' atl1tlfttlaııı hir t.1thrir11t aldt'k. 
ift.ttne reçtim vaziyetin anfatıaak işte mektup okuyunuz.,, is..._ !hı tıefehbis de heyh11deycli. Sefir •li.De de\"&111 ediyordu : 
Sefareth&.M7l terkebneklifim çok tu- "Buradaki memurlarımızdan hiç 
hafkelimılırie •IMll41. Beti tle ta- birisi !stibb.·uatta çahşmamı!jhr. Mek· 
bil .,._. Mlimeleıl kullanank cevap twbun icap ettirdiği bu vuif~yi mes
nnaiftim. Doiru• Mı şekil llare- ~ icabı deruhte ~bnelliıj stzden 
ket laiç bir llW"etle bir cliplomatm rica edeceğim.., 
karakteriyle kabili tel.il deği14i. Lı • "Maalesef sefir cenaplarnıa bu işe 
nç kouo1osluğuna avdet ettim, ge- giremlyeeeğimi arzetmek isterim. ls · 
ctyf gene karanbtt stlpiirge odasmda tihbarat httmetinde bulunduğum içiıı
ıeçircHm. Ertesi gün iileden evvel dir ki idama :naltkthn buhlrıuyorum. 
t.ekrar eefarethaneye uiradnn. Bu işi ba~a bir zata havale buyurma· 

Bwl defa lüc JınnseıHn aknlüatma mzı istimum -eylerim . ., 
.metelik vermiyecektia. Ka,.a kapı-{ < Bitnın:tiJ 

Pariste bir aslan 
kavgası! 

Ylrah aslana emellJat.. 

Paris, 23 (A.A.)- Dün öğle

den sonra Vincenns ormanındaki 
hayvanat bahçesinde büyük bir 

aslan kavgası olmuıtur. Aılan 

lar, yeniden galeyan devresine 

girmiflerdir. 6 erkek aslan bir
birine girmiş ve geçen mayıs 

ayında bir arslan yavrüsunun 

telef etmiş olan Hana ismindeki 

aslan dişlerile kafes arkadasla
nnd an birisinin kuyruğunu ko
parmıştır. 

Binlerce kit:den ibaret olan 
halk, heyecan içinde arslan 

larm mücadelesine ve mürebbi

leria, bunları zaptetmek için 
ıarfeylemekte olduklan mesaiye 

şahit olmuştur. Mllrebbiler evve-

Bulgar operetinde yeni eserler 
Bulgar operet 

turpu perıem

be gecesi "Vik· 
torya ve huı

sara ,, ile tem
sillerine başla• 

dıktan ve cuma 
matinesinde bu 
eseri teluar et-

• tikten sonra cu
ma gecesi"Gra· 
fin Mariça ,, yı 

oynadı. 
Dekorlaril e 

beraber aeya
bat eden trupun 
etyası bazı se
beplerden do-

la aslanldnft üzerine su sıktıktan layı rıhtım il· 

sonra 1-:afrılere girerek ellerinde zerinde kalarak 
boş ruvelverler oldGğu halde ıslandığı ıçıa 

yayvanlerı yerlerine girmiye heyet pazar ge-
CEsine kadar Bulgar opereti san'etklrten A 

icbar etmi•lerdir. l\1 B lk ki SllP'-_ ')' iki matine ve [ Yukarda safdan Primadonna m. ı ıns , - -~ 
Y arah aslana bugün ameJiyat dört ıuvarede Matmazel Doçevı; aşa&ıdı 11ğdın M. SilDfO""""' 

yapılacaktır. bu iki eıeri üst tenor Çıçıef. ] .... -~ 
- -- üste tekrar etmek mecburiyetinde diğimiz ten6r M. ivaD ~ 

Gazi Hasen P••• vakfı mU• k ·kt __ _.... 
tevelll karmakamhtından kaldı. Son gecelerde tiyatro aa- hupa Utiba ettt en sv--~ 

Vakfın Rumeli fenerind~ kiin Jonunun bir az tenha olmasımn 11Mariça., ilk oynanacaja :;; 
38 No. dükkin arsası 20 gün ıebebi ancl!k bu oJabilir. Yoksa programlarda Graf Tuila .~ 
müddetle müzayedeye vazolun- Bulgar opereti son ı senelerde nO tenor M. ArmiyanofuD ~ 
muş 200 lirada tn hi uhtesinde lstanbula gelen diğer Operet- cağı yazJlmqb. Fakat ~ 
bulunmut o1makJa fazlasına ta- lerden gerek hey'et umumiye açıldJğı zaman sahnede ba 
lip olanlarm kinunuevvelin 17 deki iosicam, gerek artistlerin baıka bir armti gardnk. 
inci puıembe gününe kadar pey teker teker san 'at kabiliyetleri M. Armiyaaofun raba~ 
akçelerile birlikte Ka11mpa1ada itibarile hiçte aıağı değildir. rak rolünlin ikinci derecedeJsi ~ 
Gizi Hasan p vakfına mU· Bilhassa ilk defa Ma~çada . dOn tistlerden birine Yerildijilli. ~ 
ra,..aat eyleme:eı ı ı.aı:ı olunur.4031 gece de Çardaş Füratmde dınle- nederken istanbulda belki~ 

"T k J H alb aenedeaberi diali:i Üf iye, ran ve icaz miz gOzel bir tenor ıeai . 
11
Gl'üu mir Vieaa,. ~ 

b • d ' daha ilk ootalarmda ..U. U JŞe muarız J.,, liği salond~. balunanlar_ı. , 
teshir etm1fti. Parça hıltil' ~ 

Suriye ve frakın bir taht et
rafından birle,tirilmesi meselesi 
bir mliddettenberi gazetelerde 
mevzuu b1thso!uyor. Şimdiye ka-

c intiıar eden rivayetlere gö
re Fransa tiGkfuneli Suriyedeki 
mandasına nihayet vererek Su
riye ile bir muahede aktedeceli, 

bu muahede ile Suriye kuvvet
lerini bir F ranaız aıkeri heyeti
nin nnattti altında bulundura-

cak, Suriyenin mali ve adli ida
resini kısmen kontrol edecek, 
Ye nihayet kral F eysah ela Şam 
tahtına oturtacaln. 

Gene bu riva1etlere ıfire. 
FraDA, Llbnana hususi bir ida-

re temin edecek ve kral F eyaa
bn Şam tabbna retirilmesine mu
kabil Irakta lngilterenin hukuk 

ve imtiyuluına m&pbih imti
yazlar iatiyecekti. 

iki iç aydanberi Suriye Ye 
Irakta menaa bahsedilen, F ran· 
aız ve lnıi&z matbuatmda epey 
gür&lt61ere sebebiyet veren bu 

llacli9e. Royter ajanumn 801I 

ıtnlerde nqrettiği bir tekıibile 
mabiyetiai değiştirdi. 

Royter, ajansı Fransaam Kral 
F eysal' a ~am tahtını teklif etti
ğini tekzip ediyor ve bu tekzibin 

sa1nhiyettar makamlardan aluıan 
maltlmata istinat ettiğini 1'ayde
diyor. 

Fakat bu tekzip, meselenin 
aslı faslı olmadığmı isbata nasıl 
kafi gelebılir? Şarkı karipte gü-

nün meselesi haline ginn bu 
İf, bir ~ok ıiyasl enterikalann 
mevzuucur. Ve Fransız malca
matıyla Suriye liler bu mesele 

l üzerinde bitmez tükenmez te- man herkes, en yDkaek P":.,t 
maılar Te .mubaberelerle mq- lere kolaylıkla çıkabilen, pd ~ 
gu!durlar. delerde de pyaaı hapet 1"'~ 

Binaenaleyh Fransa hiik6meti ıakhğını muhafaza eden ~ ~ 
tanfmdan vuku bu!an tekzip, .ıel .es kuf18ıDda hayran ~" 
Kral Faysahn henftı mustakil bir tu. Alkışlar ft "bia,. ler •• ·-'' 
hükümdar sıfatını almamaaindan Perde ara•nda &jreaif~ 
ileri g~liyor. M. Çaçef Bulgarislama d 

tenarlerindenmif. Atma ·~J/I.: 
Kral F ayaal, ancak lrakm inil· ,...-,.;; 

müzde~i eylu!de akvam cemiye• bukmuyorken telgrafla .Y~., '1 
davet ilzerine trupe iltilPIP 

tine kabulunii müteakip b&yle mit• Hatta .ay1endiğine 
bir teklif karıı11ııda müspet Tef& alb senedenberi eski arka 
menfi bir karar ittmaz edebde- nndan ayn bulunan, trup• • 
cektir. ru iltihakı pekde ana e 

Onun için bu mesete eyldtden ceji zauolunaıı bu arti9t 
evvel resmi ve ciddi bir mahiyet ecnebi memlekete ilk ~-,,
kazaaaauyacajıaı iddia edealere yapan heyetin mayaffaloyel ~ 
bak vermemek mümkn. değildir. zanmasnnn milll ıan'at D•~ 

< Derli Telgraf ) gueteıinin olan ehemmiyetini takdir f#! 
verdiği malümata göre lngiltere için, buna mani olmak .;A 
bü1'ümeti henuz bir fikir der- durıun bil'akia kolaylık P'~ 

-iL Mamafi artiat!eria ~ meyan etmemiştir. Bunun se- __,.. ~ 
bebi de Fraıısanın tasavvurlarını hayatlanna ait olan ba t 
henüz sarih bir nrelte ifade et- ah bilmesek de olabilir. ~ 
memit buhınmallda. Mariça iyi oynandı. MeL"' 

Ya küçllk kootea Luiz r 
Gene O.eyli Telgraf. anlatapna .. _ı. ff • ~ 

1 ._ b" ~ muva aJtb. 
bakılan Suriye ih !'a1UD ır M. Simeonoff Barea f~ 
büktımdarlık idaresinden tevhidi rolünde fena değildi. .. ;t' 

· Türkiye, !ran. Hicaz ve Necil Koates Luiı'in duydai" r-"' 
devletleri tarafından alika ile tabii g6rmemi2 ~in k"'°' 
takip olunmaktadır. baron Şufan roliinde bir: .,_ 

Deyli Te1grafm diplomat mu· fakat sevimli olması IAzılll ol>dl" 
bamri ;ddia ediyor ki: rul §İmdiye kadar Ista lıt( 

•• Türkiye ile 1ran, bilhassa bu görkiiiümü.ı di.iu operet ~ 
laıuada da bu tarzda o,_- t,( 

federasyon proJesını memnuni- M. Pafol, M. Nikol ~J 
yctle kar111amamaktadırlar. Hi- ..n-4 
caz ve Necit devletluise fede- leva diğer rollerde ma ~ 
rasyonun sarahaten aleyhinde- " Viktorya Ye Hossaıl'! i1JI 

ıinde azami muva~...M" 
dirlu. ıahit olduğumu MeH. Tiakaa ~ 

Bundan başka Siyonistler de et Jt/$ c:va' nıa Mariçada gaf_.., 
bu .. yüzden ciddi bir merak ve· rolü buiutUD.. ae J~·· 
endiıeye diltmüı bulum11orlar. lfo 
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11 ln Takvim - SALl 24 Teşrinisani Şube A. Sirkeci l\lilhürdar zade hnn 2. 2740 

ı a. K. O. Sa. Al. Ko. dan 1 
K. O. n Birinci fırkanın ihtiyacı 

için soğan pazarlıkla alınacaktır. lha
lesi 26 - 11 - 931 perşembe günü sa
at 16 da komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi görmek 
ürere her gün ve pazarlığa iştirak et
mek istiyenlcrin de vakti muayyende 
komisyonumuza mUracaatleri. (583) 

&tt;t.n eJ. ıy 1931. 13 Recep 1350 Senenin , .. _A_Y_V_A_L_l_K_S_Ü_R-'A_T_P_O_S_T_A_S_I .. 
~leri: 32~ kalan günler: 86. 

Gane,-ooguşu: 6,SO, Baaşı. 17,5 (Mersin) 24 Teşrinisani Sah 

O Ne111az vakitleri - Sabah: 4,59; 17 de Sirkeci Rıhtımından. 
~tle: 11,58; ikindi 14,55; Akşam: 17,17, 

•tsı: 18,49; imsak 4,41 

* '"'!!~•ret ve sanayi odası -
~ talıcldi baklanda hilkOmet tara· 
~tdhu edilen tedbir etrafında gö· 
% k üzere Istanbul piyasasındaki 
Oll b cıltrı bugün öğleden sonra saat 
ti ''te toplanmıya çağınnışur. Bu iç· 
ıc:'~ şehrimizde bulunan fkusat velca.
~ret mi.lste~an Hüsnü bey de bu-

Y~:tu:._. ___ -R_ --a=d=y_o-_-_-_-_-ı 
S latenbul radyosu 

»'tk~t J 8 den 19 a kadar gramofon 
tı arı 18 dan 20 ye kadar saz 20 den 
~' kadar c:uband 21 den 22 ye kadar 

Ankara radyosu 
1l Stat 18 den 18,SO a kadar orkestra 
s:ını Uvertür Kiyomtel Masne Suit 
'tur PttoreSk 18,SO dan 19 a kedar müzik 
Grk le Btcu fash 19 dan 19,SO ıı ka~ar 
Sa 'iti\ Pollink Marş Foliberje MesaJer 

19rtJur Maske Lehar Potporl Kloklo 
it ,3() dın 20 ye kadar müzik Türk Hüz
~ 20den 20,30 a kadar konferans. 

BORSA 
e.ıaru 

ı::"rn blyo 
• 1 llllz Uran Kr. 
" ~ nı11tıblll Dolar 

• .. 

Frank 
Liret 
Belga 
Drıhmı 

Ja. Frank 
Leva 
Florfa 
l:uroa 

" • Slllnı 
" • Paetı 

11 Mart 
".. Zlod 

lo Peng6 
l 'tu "4y Kuruş 

l'k lirası Dinar 
e"°Obeç Kuruş 

l\iukut : ;:ın (Jagtllı) 
p"ıık (Amert.ta) 
~ [Fransız 

Op [ltaJyal 
br~ !elpta) 
tr::ı [Yunan] 
~ lfsv4rel 

ı h.._~ 8ulpr J 
oi ""'111 [FeJemeıık] 
"'-~ [ÇetoılovatJ 
1 ıı.!__ A YUsturyı] 
ı ıı=" .. Uspauyı] 
ı ~lblfklAJmınyı] 

l 1>'8 .Lehistan 
~ô Macaristan 
btl [Roıııuya] 

ıçt'f" YugoılovyıJ 
oııeç SC\')"et 

~ltaa 
~ ttldıye Borsa 

•ııı:13110t hartd 

A aldı 

__.. ............. ·-·················-··· .. ·-~ •• __. ..................................... _ ... ..,___.411 •• n U Alemdar Zade Mehmel U • • • 
(3993) 

fi Vapurları ~l K.O. ve Birinci fır~ !°pçu olayı ta
li Lüks ve seri Karadeniz poıtası !: buru hayvanatının ot ıhtıyacı ayn ayn n ·ıı şartnamelerle pazarlıkla alınacaktır. 
ıl BÜ 1 en t VAPURU. := İhalesi 28 - 11 - 931 tarih cumarte. 
ii 25 T. sanı i~ si günü saat 14,30 da kom\syonumuz-
!i ç b E; da yapıla~br. Talplerin şartnan~e-
U arşam a il yi almak uzere her gün ve pazarııga 
;i İl iştirak etmek istiyenlerin de vakti 
:: .. - k t 18 d s· k . :f muayyende komisyonumuza milraca-
:: gunu a şamı saa e ır ecı il atleri. (582) (3992) ii rıhtım~ndan hareketle (Zoı;ıgul- İ * • * 
~S dak, ınebolu, Samsun, Ünye, ı Ankara merkez kıtaatı hayvanatı 
iE Ordu, Giresun, Vakfıkebir, il ihtiyacı için kapalı zarf suretile mü· 
S~ Trabzon, Rize ve Mapavri) ye Iİ nakasaya ko~ulan dört yüz bin kilo 
:: azimet ve avdet edecektir. = kuru otun ıhalesi 26 - 11 - 9~1 ta-(: . . . . 1 rih perşembe günü saat 14 te icra e-:5 Yük ve yolcu ıçın Sırkecıde dilecektir. Taliplerin sertname)i 
H Vezir iskelesi sokak No. 61acen- görmek üzere her gün ve :.münakasa-
H tesine mllracaat. Telefon21037 • ya iştirak için .de şartnamede yazılı 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n:::::::::=::::: temfnatlarfle bırlikte teklif mektup.. 

'

Mahkeme ve icra lllnlan ı larını yevmi saati ihaleden evvel An
kara merkez satın alma kmoisyonu 

//eyoğlu Slllh mahkemesi ikinci riyasetine vermeleri. (513) (3655) 
hukuk hakimliğinden: • • • 

Yani efendinin Galatada l't'Iumha· 

nede eski şarap i kelesinde kain 6, S 
No. lu 3 dükkanda müsteciren mukim 
Haf rz Şükrü ye Hacı Arif efen diler 

aleyhine ikame eylediği tahliye mecur 
davasının icra kılınan muhakemesi 

Mticesinde Galatada l\lumhanede es -
ki şarap iskelesi sokağında No. S tü
tün deposunun tahliyesine karar ve • 
rulmiş ve verilen karar katinin ihba • 
rına ait tebliğin müddeaa1eyh1erin 

ikametgahlarının me~hul bulunması 

hasebile ilanen ~bliğine karar nril

miş olduğundan tebliği farihden iti

baren 8 gün zarfında temyiz hakları 

mahfuz bulunduğunu tebJiğ makamı

na knim olmak üzre ilan olunur. 
(2061) 

Istanbul ikinci ticaret mahke
sinden: 

Agop Çınaryan ve Ohanes Agopyan 
Ef. lcre ait olup Türkiye imar bankasına 
mcrhun ve mahkemece satılması mukarrer 
bulunan on üç sandık ~ün ipliği ve üç 
sandık sunl ipeğin 2 KAnunuc\~·el 1931 
Çarşamba günü saat J O da \'C anı takip 
eden sair günlerde ~aat JO da Istanbulda 
Bahçekapıda Şamlı hınında mt'zklır ban· 
kanın ardıycsinde satılacağınd:ın talip 
olanların müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Istanbul tapu baş memurluğun· 

dan: 

Ankara merkez ihtityacr için 13.500 
kilo sade yağı kaaplı zarf suretlle 
münakasaya konnıuştur. İhale.si 7 -12 
931 ta. pazartesi günü saat 11 de ta
liplerin şartnamesini görmek üzere 
her gün münakasaya iştirak için şart· 
namede yazılı teminat n tekli( mek· 
tuplarlyle birlikte ihale tarihinde An
kara merekz satrn alma komisyonuna 
müracaattan. (571) (3939) 

• * * 
Çorlu n Tekirdağmdaki kıtaatm 

ihtiyacı için teslim edilecek mahall~ 
ri ve miktarları aşağıda yazılı bul
gur aleni münakasaya konmuştur. 1-
hale tarihi 3 • 12 • 931 çarşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. Evsaf ve şe
raiti anlamak için İstanbul ve Çorlu 
satın alma komisypnlanna her gün 
.münakasaya,.. iştirak etmek isin ise- i
hale tarhinden evvel Çorlu satın al
ma komisyonuna müracaatları. (569) 
(3916) 

Teslim mahalleri .Kilo Cinsi 
Çorlu 20.000 Bulgur 
Tekirdağ 29.000 ,. 

• • * 
Kolordu ve birinci fırka kıtaatı için 

çay aleni münakasa ile satın alma
caktır. lhalesi :25 - 11 - 9.!1 tarih 
çarşamba günü saat 15 te komisyo
numuzda yapılacaktır. Talipler şart
nameyi almak üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak etme-k üzere de vak
ti muayyende teıninatlarile lwnıisyo
numuza müracaatleri. (510) (3616) 

• • • E} üpte Şeb Sultan mahallesinin eski 
Bahariye yeni aralık sokağında eski 86 
yeni bir numara ile murakkam ve dcfter
darlıkca Sanayi ve Maden bankasına 

devr edilecek olan fabrika arsasının ta· 
sarruf kaydı olmadığı cihetle senetsiz ta· 1 

sarrufat mu:ımelesine tabi bulunduğundan 
mahallen tahldkııt icrası suretile tasarru-

• A. A • komlsynu f fonun tesbiti için mahalline memur izım 
llinları il ----- cdilect'ğinden mahıılli mezkôre tasarruf 

Çatalca müstahkm Mv. kıtaatı ~h
tiyacı it.in un pazarlıkla satın alma
cnktu. İhalesi 24 - 11 - 931 sah 
günü saat 16 da koınisyonumuzd:ı 
yapılaca.ktrr. TaliplerJn şart.nanıe)i al 
mak üzere her gün ve pazarlığına işti
rak etmek istiyenlerin de yeYmi mu • 
nyycninde komisyonumuza müraca • 
atlcri. (511) (404:>) 'tt .. ar

1 
biye mektebi süvari lıülüğuae • tı iddia edenlerin vesaiki tasarrufiyelerini 

'-'ittı tay müzayede suretilc satıla- on beş gün zarfında Jstanbul tapu ida
~ .... t, l\!Uıayedesi 25 - 11 - 931 
~""ta resine ibraz eylemeleri aksi halde iddia· 
~ha günü saat onda Fatihte At tarının muteber olamıyacağı ilAn olunur. 
~ da icra edilecektir. Taliple • --------------

~flr mahalde bulunmaları. 
(151) . (4016) 

8 ••• 
~ ~~-mektebi hayvanatı ihtiyacı 
~ttı, ~ kilo yulaf kapalı zarf su-

""" l&tlll alınacaktır. ihalesi 5 -
"-t ı:e~el - 931 cumartesi günü 
~~ltı te Harbiye mektehindclti ma-
1111ltrt "'ıl-:lirda icra edilecektir. Ta -

'~ Dartnamesini görmek isin ko
d, 11 il ntU.racaatleri ve io:;tirak icin 

~ ... ~;all'le8i veçhile hazı;lıyacakla. 
'~ta lhektuplannı yevmi ihalede 
~lt tı lllQayyennlnde müselsel numa· 

l'l)"':Ubahtr mukabilinde komisyon 
"e l'ermeleri. (134) (3782) 

tıı...' ... 
~~~ ::-W Ronya, Istanbul gedikli 
l ı.._ ~ t ihr.arf mektepleri için 14 
~ ~ kitap pazarlıkta satın a-
~ l>azarJıfı 26 - 2. teşrin -

be ıünü saat 16 ya kadar. J 

Istanbul etibba mu
hadenet ve teavtln 
cemiyetinden: 

Önümüıdeki cuma günü aylak 

içtima akdedileceğinden azayı 
kiramın eski Türkocağı binasını 
teşrifleri mercudur. 

Harbiye mektebindeki mahalli mah -
susunda icra edilecketir. Taliplerin 
şartnemesini görmek için komisyona 
müracaatleri ve i tirak için de vakti 
muaVVf'!nindc ha1.1r bulunmaları. 

(1'3) (402\i) 

• • * 
K. O. ve biıinej fırka. kıtaat ihti

yacı için nohut pazarlıkla almacak • 
trr. ihalesi 24 - 11 - 931 tarih salı 
günü saat 15 te komisyonumuzda ya
pılaca.ktrı. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ,.e münakasaya 
.iştirak etmek istiyenlerin de vakti 
muayyende komisyonumuza müraca . 
atleri. (593) (4044) 

• • • 
K. O. ve birinci fırka lcıtaatmm 

ramazan ihtivacı olan makarna aleni 
münakasa il; satın alınacaktır. İha
lesi 14 - 12 - 931 pazartesi günü sa
at 16 da komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi almak ü
zere her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de yc\'mi muayyeninde 
komisyonumuza müracaatleri. (.392) 

(4046) . . "' 
Çorlu ve Tekirdağ kıtaatının ih

tiyacı iç.in miktarları ve teslim ma • 
halleri aşağıda :)'azılı pirinç kapalı 

zarf usuliJe münakasaya konmu~tur. 
ihalesi 17 - 12 - 931 tarih perşcm~; 
günü saat 15 te talipler evsaf ve şera-

1ürk 

terinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O halde derhal 
Yetiştirmek. 

ZI raat 
Bankasından: 

Çorum Nafia başmühendis
liainden: 

Çorum Nafia dairesi ıçın 40 adet mahruti çadır mllbayaİl 
olunmak üzre 12-11-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 

aleni münakaaaya vazedilmittir. Şartnamesini ve çadır bexi nü· 

munesini g6rmek istiyenlerin Çorumda nafia başmühendisliğine 
Istanbul ve civar vilAyetleri taliplerinin de Istanbul başmühendiı-
liğine milracaatlan ilan olunur. (4049) 

iti anlamak açin her gün münakasaya 
iştirak etıMk için ihale saatinden ev
vel Çorlu satın alma komisyonuna 
müracaatleri. (579) (3971) 

Çorlu 22.000 kilo pirinç, Tekirdağ 
28.000 kilo pirin~. . "' . 

Je edilmiş diğer kı mınm pazarlığı 

30 -11 - 931 parartc i günü saat 
14 buçuk1a yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak üzere her gün ve ay 
zarlığına da i:ıı tirak tmek iizere vakU 
mu:ıyyeninde komisyonumuza müra • 
caatleri. (586) (4021) 

K. O. ve birinci fırka ihtiyacı --------------
Jçin sabuna kapah zarla yapılan mü- Matbaamıza gelen eıer1er: 
nakasasmda ,·erilen fiat pahalı gö • 
rüld üğünden pazarlıkla alınacaktır. 

İhalesi 28 - 11 - 931 tarih cumnrte~i 
günü 15,30 da komisyonumuzda yapı
lacaktır. Taliplrin şartnamesini al· 
mak üzre her gün ve pazarlığa işti· 

rak etmek istiyenlerin de nkti nıuay. 
yende komisyonumuza mürncaatleri. 

(!)88) (4023) .. ,,. 
K. O. ve 1. fırkanın ayn .ıyrı 

şartnamede olan yulafına kapalı zarf
la talip çıkmadığından pazarlığa kon· 

muştur. İhalesi 28 - 11 - 931 cumar
tesi günü saat 15 te komisyonumuz
da yapılacaktır. Taliplerin şartna • 
melerini almak üzere her giin ve pa. 
zarlığa iştirak etmek üzere yevmi mu
ayyeninde komisyonumuza müracaa~ 
leri. (587) (4022) 

iP • • 

Gtivercinmalzemesinin bir kısmı iha 

Hakiki aşk 
mektupları 

Ne\'vare Hulya hanmun eseridir. 
Aşk mktuplanndan miitcşkkil bir ro
mandır. Orhaniy matbaasr tarafm • 
dan basılmıştır. nen?~li bir kapak için

de 288 sayfalık bir eserdir. Karileri. 
mize tav iye ederiz. 

* * • 
Vefa ınecmuası 

Vefa orta mektebi mecmuası· 
nın dördUncü sayısı Cumartesi 
günü çıkmıştır. Muallim beylerin 

gençliğin istifadesini temin ede

cek makaleleri ve talebenin ya

zıları ile doludur. Ayrıca spor sa
hifeleri ve sporda muvaffak olu 
gençlerimizin resimleri varda. 
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~ P-11111- BAKTı<:RtYOLOG ---·•ı y k k kt 1 b . t ko ffi~ beklemedig"'iniz bir sırada: DOr. ihsan Samı u·· se me ep er mu ayaa ' 
~ BAKTERIYOL0jl LABORATUVAR! • • k J b•ı• • • Cmum kan tahlil:itı. Frengi noktai , 

iŞSiZ a a 1 IrSIDIZ, nazarınd:ın (Wa~serman teamülü) kan mısyonundan·. 
kürewatı sanlmafl, tifo ve ısıtma hasta olabilirsiniz, hası;lıkları te.şhisi, idrar. balgam, ce-
rahati, kazurat ve su rahlil.ia, Ülrra Cinsi Yüksek Baytar mektebine ait Küçük S.H. mektebine ait 

başınıza bı·r fe}a" ket gelebı·ıı·r,• mikrosı..opi, hususi aşılar istihzan. Kat Kat 
Kand:ı üre mikt:ırının tayini ve kanın 
sedimaitation sür'ati. Divanyolu'nda Elbise 27 31 

O zaman: 

Ah benim de bir 
kum haram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

• • 
Afyon Nafıa baş müheneis-

liğinden: 
Aleni usul ile münakasaya konulduğu evvelce ilan edilen si

lindir tamiratına verilen fiatlar hattı layık görülmediğinden 
29-11-931 tarihinde saat 15 e kadar pazarlık suretile verileceği 

ilan olunur. ( 4033) 
~~~~ııı.Dıı;...mı:ıı:~ımm_. ............... _ ........... ma ... ...... 
IKRAMIYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

J Devlet Demiryolları ilanlara 1 ______ .....;;_,_ ___ ___. 
Haydarpaşa limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

münakasası 12 birinci kanun 931 Cumartesi günü saat 14 de 
idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşada 
idare veznelerinde ikişer liraya sablmakta olan şarlnameJerde 
yazıhdır. (3973) -
Kütahya vilayetinden: 

Nafia idaresine muktezi mazot makine yağlarile levazımı 
ıaireye talip zuhur etmediğinden münakasa müddeti 29 teşrini
sani 931 pazar günü saat 15 te ihale edilmek üzere temdit 
edilmiştir. Taliplerin % 7,5 nispetinde depozito akçelerile mez
kur günde vilayet daimi encümenine evsaf ve şeraiti anlamak 
için meıkur encümen başkitabetine müracaatları ilan olunur.(4043) 

----1932 .~" ... ; .... .. ·., 

Tayyare YILBAŞI Piyankosu 
Adet Lira 

1 IKRAMiYf:' t,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) RSO,OOYO 
5 

" (8,000) 40,000 
6 

" 
(5,000) 30,000 

15 
" 

(3,000) 45,000 
60 

" 
(2,000) 120,000 

200 (1,000) 200,000 
5,000 " AMORTi (100) 500,000 
5,700 -ADET 3,340,000 LiRA 

~ultan Mahmut türbesi :\o, 189. Te- Palto 24 adet 31 adet 
llC!l'!'.llllllm lcfonl~t 2ı 981 iııııııilıiııAılllliııı• I Ş k 27 1 r V AKITıın~ 
\ K2i~l~s~Uz ~~~~~flı 1 

Satıhk hane - Bcyközda Şahin
kavada J 3.~ :ır~ln arazi üzerinde mebn! 
7 4 t'\o. dört oda Jı bir hane satıh ı. ttr. 
Şirl.eti 1 layı iye idaresi kapıcısı Lı.itfü 

Ef ye müracaat. (I 998: 

Damızhk için halis Jermen 
KanaryaSI - Şişlı Osman bey Ah
met bey soka~ı Fortun 7.ade Murat Bey 
apartımant beşinci kat (2022) 

Satllık ve kirahk - l\ludanya 
Tirilyada Naciye hanıma ait iki odalı 

ede ze) tinlik, rarlıı ve bağ kiralık ,·ey a
h ut s:ıulıktır. Şeraitini Ankara caddesinde 
;\Juallimler kürükhanesine müracaatları. 

Satıhk kfigir dükkan - lstan
bulda Marpuççularda şerefli bir mahalde· 
dir; ayda 75 lira kiradadır. Pazarlıksız 

8~00 lira. Saat 9 - 12 arasında Isranbul 
dördüncü Vakıfhan asmakat 29 numaraya 
müracaat. 

Para - İstediğiniz semtlerde satılık 
emlılkimiz var dır. Emlılk almak yahut 
alacağınız varidatlı emlılke paranız yetiş· 

miyors:ı para almak için 9 - 12 arasında 
müraca:ır ediniz, senelik faiz, komisyon 
yüzde 12. lstanbul Bahçekapı dördüncü 
Vakıfhan asma k:ıt 29. 

Para - 15 liradan fazla veı idatı 
olan emlakinizi en iyi fiatla satarız ister
seniz terhine mukabil para verilir. Senelik 
faiz, komisyon yüzde 12 dir. Saat 9 - 12 
arasında Istanbul, Babçekapı dördüncü 
Vakıfhan asmıı kat 29numaraya müracııat 

Para kazandırıyc~uz-Tstanbul
dan başka vilaycclerde, kazalarda memur 
yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazifc
nize h:ılel gelmiyccckrir. içine 6 kuruşluk 
pul koyup mektupla sorunuz. 

Istanbul postanesinde 400 

Meyva ve sebze bostanı -
Beylerbeyi lsta\'roz deresinde meşhur 
Kavaklı bostan saulılwr. Sultan hama
mında i\lermerci zade biraderler mağa
zası k:1tibi Peyami beye müracaat (2039) 

Kirahk yah - Dört odalı, mut
fak ve tcrkos suyunu havi Çenkelköyün
de Kuleli cadde;inde 77 No. lı yalı ki
ralıktır. Görmek için içindekilere müra
caat edlniı. 

llllllllllll 
lstanbul 7 inci icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz bir adet 

kebir ayna maa yanın konsol ve somaki 
mermerli işbu Teşrinisaninin 25 inci 
Çarşanba günü saat 10 dan itibaren Şiş

hanede Millet gazinosunda bi!müzaycde 
paraya çenileçeği ilan olunur. (2064) 

-VAllWf-
Adres: lstanbul Ankarıı caddesi 

\'akıt yurdu. · 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idııre 2.4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

======================== 
Abone şartları: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
1 Iariçte - €00 J 450 2700 ., 

ilan şartlarımız: _' _____ _ 
Satın 
Santimi 

Resmi 
10 Kş. 

20" 

Husust 
12,50 Kş. 
25 .. 

KUçUk iUin fl&rllarımız: 

1 2 3 4 1-10 Defalık 
30 50 65 75 JOO Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

B - 4 satırı geçen ilftnl:ınn fazla 
satırı için 5 kuruş zammolunur 

Sahibi : Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdi.irü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaası 
i 

ap a ,, 3 ,, 
Ayakkabı 54 çift , · 31 çift 

Yüksek Baytar ve Küçük S. H. m.ektebıuc ait balada lDafre
datı yazılı elbise vesairenin 25-11-931 çarşamba günü saat 14 te 
ihaleleri icra edilmek üzre aleni usulile münakasaya konulnıuştur• 
Şartnamelerini görmek için her gün ve münak~saya iştrak i.~: 
de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek mektepler muhasebecıli 
dairesindeki komisyonumuza müracaatları. 3609) 

PE .1 ROL 
Saç dökülmesinin ve ~epeklerln en 

müssir lleAcıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder· 

Eczane ve Parfümeri mağazalarında araymız. 

Istanbui Evkaf müdü> 
riyetinden: f 

Muhammini 
Lira Kuruş 
234 6 

662 27 

Kocamusbıpaşa rııanaJlesinde Leblebiciler sokağındı 
atık 22cedit 26 No. 156 arşm 4 parmak terbiind• 
bulunan arsanın tamamı. 

Kadıköyünde mukaddema Osmanağa elyevm Rasilll-' 
paşa mahallesinde Karakolhane sokağında atik Sl 
cedit 107 No. 264 arşın 91 santim terbünde bulunan 
arsanın tamamı. 

Balada semt mahalle sokak ve numaraları muharrer emlak 
satılmak üzere dört hafta müddetle ilan ve müzayedeye koO'" 
muştur. Müzayedesi Kanunuevvelin sekizinci salı günü saat 15 
tedir. Talip olmak istiyenler baladaki kıymetin yüzde yedi buçuğı' 
nisbetinde pey akçelerile birlikte lstanbul Evkaf müdüriyeti bi;. 
nasında Varidat müdiriyeti mahlfılat kalemine müracaatları iliO 
olunur. ' (3746) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----

' ıstanbul Belediyesi ilanlar. - J 
Bedeli keşfi 712 lira 85 kuruş olan Beyoğlu '24 üncü nıek" 

tebinin tamiri kapalı xarfla münakasaya konmuştur. Talipler ıart" 
name almak, keşif evrakını görmek için her gün levazım müdür"" 

lüğüne müracaat etmeli4iri. Münakasaya girmek için 54 lira te" 
minat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya beJe_diyedeJJ 

irsaliye alınarak bankaya yabrılap alınacak makbuz yahut bükO" 
metçe muteber tanmmıı bankalardan birinin teminat mektubu ile 
olur. Bu şekilde teminat mektup veya makbuz ile ıartname, te1'" 

lif mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vestk•Y1 

mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 26· 11-931 perşembe gii" 

nü saat on beşe kadar daimi encümene vermelidir. (3634) 

Sultanahmette tramvay tevakkuf mahallinde metruk çeşlll-' 
kiraya verilmek üzre açık müzayedeye konmuştur. TalipJer şart" 
nameyi görmek için hergtin levazım müdürlüğüne müracaat et" 
melidir. Müzayedeye girmek için 7,5 lira teminat lazımdır. 'fe" 

minat nakden kabul edilmez. Ya belediyeden irsaliye alınarak 
bankaya yatırılıp alınacak makbuz veyahut hükumetçe muteber 

tanınmış bankalarm birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekild: 
teminatile beraber ihale i\inü olan 26-11-931 perıembe gOP 

saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidir. (37o4) 

Sebze hali içinde 1 hususi numaralı dükkan bir seneden ii~ 
seneye kadar kiraya verilmek fu:ere açık müzayedeye koll" 
muştur. Talipler şartnameyi görmek .için her gün Le~aıı~ 
müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek içuı 1 

lira teminat llzımdır. Teminat nakten kabul edilmez. Ya bele" 

diyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuı •eY' 
hükumetçe muteber tanınmış bankaJann birinin mektubu ile ol&Jt• 

Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile ihale günü obıtl 
26-11-931 perşembe günü saat on beşe kadar daimt enciiıne0' 
müracaat edilmelidir. (3710) . . 

lstanbul vilayeti aygır deposunda teraküm eden sap ku~~~ 
ve otlu gübreler 28 teşrinisani 931 cumarteıi ıünü mahal ~ .. 
satılacaktır. Talipler ihale günü orada bulunacak memura 111-

racaatları. (4042) 

Beyoğlu B. Ş. müdürlüğünden: Kasımpaşada Büyük~af'~ 
önündeki 5 metre genişlik ve iki metre derinliği olan tarık ~J"' 
lasının müşahere ve pazarlık suretile kiraya verileceğinden .. tal:.,, 
lerin 28 T. sani 931 cumartesi günü saat on beşte encuoı 
müracaat etmeleri. (4041) 


