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• 
Baş vekilimizin 

'\renı1ekete 
Sıhhati iyidir 

• ismet Paşa Hz. Ankara ya Gittiler Geçmiş 
Olsun 
'-~ .tofartın otomobiline usul
~ b1r iıtilrımet ve uaulaiiz 
Jİııııııl._ llrat vermesi, diğerinin 
~ •uenuı az kaldı mem· 
........._ içia milli bir felAkete 

nasıl oldu , mes'uliyet kime teveccüh Kaza 
ediyor, adliy~ tahkikatı ne netice verdi ? 

,":,;! ~lacakb. 
tf ·'Wlladolaun mileuif kaza ha· 
...__ ~ Buna nekadar aevin· 

~'"'dir. 
~ ~azi TOrk milletinin 
~ lncLr. En hain ellerle 
~~uçurumlarına doğru •ev· 
~ Tlrk milletini elinden 
~ lı yakan çekmif, onu 616:n 
1ıı.....--•tinden kurtarmııtır. e~nda 
~11 ınphui yoktur. Bunun· 
~aber ismet Paıanın da 
>Jr zekuı, lekemiz iffeti, bn
~tanperverliğile Gazi Hz.ne 
~ •e millet iflerinde vazife 
~ d'ta olmHı gene memleket 
'-• bllyok . bir tali Heri ve bir 
·~yettir. Bu hakikati de 

bizzat B!iyük Gazimiz muh· 
fu.a.Uarla memleket ve mil· 

~ifade etmiıtir. Bunn için

~~ 'almz iımet Paıaya ve mub· 
'lb aileaine dtğil, btıtün D\em-

•• '...ınete en ••mimi his· 
"Ge,m~ olsun.,. Demek 

~iftdir. 
'1<.t • mevzuabahiı kazanın 
tllretle hafif geçmit olması 

'it içio ebemm:yetini inkir et
~ &ebcp ola:naz. Bu ebem· 
lllai.L~:· latanbul ıokaklarında oto· 
~ kazalarından dolayı mat
~llD ıdc ıık acıklı bir dil 
"'::'•klan ıikAyetlerin neka· 
~ ~ olduklarını, • bilba11a 
' bWerin ıokaklarda nizami 
..... hududu . haricine çıktıkla
'e "-tenneundedir. Birkaç ae
~.,.el latanbula gelmiı bir 

" aı. g&rilfOyordum. 

ismet P8'8 Hazretlerl Ha1darpa'8'da ve vagonlannın 
penceresinde 

Mi.ieBf bir kaza gesb'diklerinl ajansı ıuümeMili M. Zaleto.:; da def. 
dünkü nüshamızda tftlBlirle hııber ver- teri imzalamışlardır. 
etiğimiz lsmet Paşa Hz. dün akşam Sablk Şarki Karahisar mb'usu M. 
altıda har.ket eden trenle .Ankaraya Emin bey dftere şu satırları yaznuş-
dönmüşlerdir. tır: 

Başvekil Paşa evvlki geceyi Pera- "Ulu Allahın sizi Tüm milletine 
palas otelinde iyi geçirmişler, zaten her zaman bağışlaması ve bugüne ka· 
hafif olan yaralan hiç bir rahatsız- dar bu millete ettiğiniz büyük hiz. 
hk ''ermemiştir. IMtleri tetviç edecft[ daha bir çok 

Bqvtdlimlz dün sabah Perapalas hizmetlere erdirmesi teıııennisile ve 

••••• ~ 4'1Ltorae ..-~ ebedl ..._terimle.,, 
nehar_... ileterek rontken ile mua- Kınmk Cafer Seyit Ahmet bq a 
yenelerini yaptırmışlar, Sonra otele şu satrrlan yazmTŞtıır: 
dönerek istirahat etmişler ve öğle ye- " Tann Türtcii ve TUrklüiü koru-
'tleğitlıi otelde yemişlerdir. yam elbette daha ~ ve pek çok ae-

Bi.§vekilimizin maruz kaldddan neler koruyacaJdrr. Hörmetler" 
Başvt!tdl Hazretleri öğleden llOllra 

istirahat etmişler ve saat on vedi bu
çuğa doğru otomobille oteldim aynla· 
rak Tophanede Seyrisefain rıhtımına 
gelmişlerdir. buradan Seyrisefainin 
Kalamış vapurile Ha)"darpaşaya geç
mişlerdir. 

Başvekıilimize vapurda Gazi Antep 
meb'usu Kılıç Ali, Maraş mb'usu Mi. 
tat beylerle vali :Muhittin bey ve dl • 
ğer zevat refakat etmişlerdir. 

Haydarpa,ada 

t.;~1111 barıı eana11nda tayya· 
\~ etmiı Qlan bu zat tayyare 
~--bn tehlike.inden babı· 
~- ban, aynen şöyle de· İki otomobilin ,of8rlerl: 

Kalamış vapuru saat onsekize on 
kala Haydarpaşa iskelesinof! yanaşmt" 
İsmet Paşa Hazretleri dışan çııknş
lardu. Başvekilimiz gayet ~ıhhatli 
ve neş'eli görünüyorlardı, llaşı111n 
üst klsmı beyaz sargı ile sardmıştı. 
Bunun için başlarına biraz büyük 
glen bir f otür şapka giymişlerdi. 

' iL X ı.-retll Mlthat öteki Cemal 
uea lıtanbulda otomobile 

~ -..e F kazayı haber alan bir çok zevat dün 
... ~ akat Avrupadan Is· otele giderek Paşa Hazretlerim ziya-
~ lcacfar hiç tereddiit et- ret etmişler veya açılan defteri imu-
~ la7yare ile ge!ebilirim. lamrşlardır. Bu meyanda Amerika 
~· latanbal sokaklarında oto· sefiri M. Grow ile Yunan sefiri l\1. 
~al_ ile dolaımak tayyare ile Polfhroniyadla Paşa Hazretlerini zi. 
ıa;_~t et b yaret etmişler kazadan müteve11it ~ 
~ mekten daha çok te - essürleriıni bildirmişlerdir. 
' • " Zonguldak mb'usu Celfıl Sahir, 
~ _llQretJe lıtanbulda otomo- Erzincan meb'usu Aziz Sami, lstan-
"'~ fİklyet eden bu ecnebi bul meb'usu Salah Cimcoz, 1'ekirdağı 
~'-de otomobillerin çok fazla meb'usu Celal Nuri beylerle Stamboul 

llıerine benim nazarı dık- gazetesi başmuharriri ve Uniyon 
:"oıı.. telbediyordu: Fransez müdürü !'ti. P. Lögof, Atina 

ismet Paşa Hazretleri yanlannda
ki zevatla konuşarak ya,·aş, yavaş 
ilerlediler ve büyük merdıvenleri ÇI· 
karak gara girdiler. Gazete fotoğ
raf çılan burada makıinelerini hazırla 
mı'9 manganezyom tabancaları elle
rinde bekliyorlardı. Paşa Hazretleri 
bunu görünce gülerek durdular ve 
başlarmdan şapkalal'.nu çıkararak 
yanlanndaki zevatla beraber durdu
lar. Manganzyomla fotoğraf alındık· 
tan sonra tekrar şapkalannı giydUer 
ve fotoğrafçılara: 

~L~Yuın biç b!r yerinde 
~.:.birler dahilinde otomo· 
~ nbuldaki kadar ıür'atli 

~~-i..ı 

Otomatik telefonla yangın nasıl haber 
verilecektir? 

ı..7"tll ilAve ediyordu. Bina. 
~ latanbul belediyesi ve 
~ •e yapıp yapıp otomo· 
~ ~·ati mesele.ini hallet· 

411ıı.,;_ ua arada mevcut ıoför • 
~etleri noktai nazarından 

• ~ letkike tlbi tutulmah
'1t lata11bal sokakla· 

-...,.._~~ e kadar yapılan tec
llre kaz.lana 1ebep· 
..... tahlil edilerek 

(24222) numarayı bulunuz ve yangıo nerede olduğunu 
kendi telefon numaranız ile beraber s6yleyiniz. Fakat bu 
numarayı yangının nerede olduğunu sormak gibi başka 
sebeplerle işgal etmeyiniz, diğer yanganlann haber verilmes:ne 
mani olmuı olursunuz. Yangının nerede o!duğuou öğrenmek 
isteraeııiz Beyazıt ve Galata kulelerine sorabilirsiniz. Beyazıt ku· 
lesinin numarası 21996, Galata kulesinin numarası Beyoğlu 
60 dır. lstanbul mınbkasmdan hariç ve otomatik olmayan ma
hallerde telefon Hntralana yalnız "YANGIN,. demeniz kAfidir. 

daha baıka tedbirler ittihazına ı tilreddlit olunmamabdır. 
Hizam giirGIOr1e banlarada ela ..ı. ..Mıl'wıd .A&ı. 

"- Nihayet yakaladmrz ! Resuumi 
aldmız." Dediler. 

İsmet Paşa Hazretlerinin teşyile
rinde bulunmak üzere bir çok. zevat
la bu meyanda Tahran büyük el~imiz 
Husrev, Vasfi Raşit, MüddeHım1111li 
Kenen, maliye teftiş heyeti reisi 
.Adil, dayinler vttili ZeW beyler 
Ali Sait Paşa, tütün mhisan müdürü 
Behçet, mtadrat inhisan nriiclürü A
sınn, polis mfidürfi AH Rıza beyler 
Haydarpaşaya gelmılşlftdt. 

Başvekilimiz tıeşytlerine gelen ve 
"Geçmiş olsun,, diyen zevatın ellerini 
Slkarak teşekkür ettikten sonra nli 
ve möddeimnuınl beylerle bir müddet 
görüşmüş, mfiddeiwnuml Kenan bey 
ile göriiflirken: 

ti olduğu gibi tesbit etmi§Ur, Bu ~ 
ldıkat kazanın vukuundan nriltevellit 
mes'uliyet ha.klanda evvelce yazılan 
ifadeleri tashih edecek şekil n ma
hiyettedir. Zira kazanın mes'uliyetl. 
nin yalmz şoförlerden birine ait ol· 
mayıp şekilleri ve dereceleri bqlal 
bqka olmakla beraber her iki pföı. 
de teveccüh ettiği anılaşılmakta-. 

Adliyece yapılan tetkikat ve taı.. 
kib.t da bunu teyit etmiştir. Bizim 
yaptığımız tahlrikata göıe m4hlllif 
kaza şu suretle vuku balmuf\1ırı 

BaşveMl Paşa saat on doDmı en 
geçe Taksimde s-ihi bey garaJBMlıua 
alman Buik ma.rka.k ve şofir CtlDll 
efendinin idaresıindeiıi otomobille P• 
rapalastan aynl:mqla.r, ~· ka4ıaı 

Otomoblller, dUn nzl1etln tesblUnden sonra kenra çekll• 
mlflerdl. çızıı, çarpı' noktasını 11Bstttrl1or 

"- Hava soğuk. ŞapkalarlDIZl gi. gittikten l!IJOllr& Oarnanheydc Ntpa. 
yiniz,, demişlerdir. taşı ve Maçka, Akaretler )'Olu Be Be-
Paşa Hazretleri bundan sonn hu- flldqıa i.nmişlerclfr. 

9U8l kalem müdürü Vedit. doldor Ne- Başvekil Paşa Beşiktaf cihetinclea 
şet ömer, Maraş meb'usu Mitat bey- geliyordu. Otomobili Kaba.tap geç • 
Jer ve kendilerine Ankaraya kadar miş, Fmdrklı IDl'lltakasma ginnl§f:L 
refakat eden diğer Rvatla birlikte Beşiktaştan gelen otomobile nazaran 
trenin arkasına ilave edilen hususi yolun sağ tarafmda (Fındıklı apart. 

lllJ.11VAY MAlTI 

~-;~~;····· - ..... 
•• •••••• " Oro,.. 0•iıJ,., 

-~;········· 
' Ti kA..,1rj 

Çarpıf manın ••kll ve caddenhı vaziyetini gösterir pllln 
vagona geçmişler ve vagonun arka ta- manı) vardı. Müsademe ba aparı,. 

ra~unda pencere önünde durmuşlar- mana dört, beş metre mesafede, arpa-
dır. [ Lütfen sayfayı çeviriniz J 

Başevkillmls trenin hareketine bir 
dakika kala g'Uete f otoğrafçılanının 
tekrar f otoiraf almak üzere hazırlan· 
dl'klannr görünce gülümsiyerek ba§
lanndan şapkalarmu çıkamnşlar ve 
tekrar f otoğrtflamrın atmmasına 
müsaade etıni§lerdir. 

Kaza mahalllnd• 
MUeasif kaza hak.kmda dünkü nüs· 

hamnda mahlmat vermiftik. Dii11 bir 
muharririmiz doğrudan doğruya ha
diaenin vuku bulduğu mahalle gide
rek bizzat tetkikat )'apnırştır. Başve
kil Paşanın buhmduju otomobille 
karplan geleıı otomoW.lla haıWetle
ıW, W....._ .._. ...._lı .. ,... 

Bu sayımızda 

Toptancılar 
Flatların artmasını 

Tabii buluyorlar! 
Üçüncü sayfamısda 

Urla cinayeti davası 
Dürdücii sayfamızda 

Aeem hlkAyesl 
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ismet Paşa Hz. dün :~~~:ı Son Telgrallar 

Ankaraya gittiler · S-e-la"_n_ı.-k-'t...:e :....-K_o_m_iı_. n-is-t-le....-:rle 
a Ye k~pekçi (Ahmet Fevzi) efendi· sademeye sebep olan şoföriin Topha
nfn dUkkAnUe bu düldih'lla bitişik olan ne cihetinden ;;-elirken öniinde tram
(AlekE:ın Mazlumyan) m odun de- ,·ay bulunduğunu ve hndist.>den evvel 
posunun krşısmda tranway hntlaırr tramvayı gesrnek için sol tarafa isti
üzerinde olmuştur. kametini tebdil ederek makinesine! 

Başvekil Paşanın otomuhili esasen sürat verdiğini yazıyordu. 
nizami istikamdte olmak iizere yolun Diin de yazdığımız gibi hadise ma . 
Mğ tarnfmdan geliyordu. fütrşısma hallinde O srrnua fıit; bir tramrny ge~
bfrdenblre şoför 1\Jitabn idaresinde· menıişlir. Adliy<'nin tahldkatı l>unu 
ki ,.e içinde Arnavutköyünde Glimii- resm<>n tesbit etmi~hr. 

şane m<>b'usu Edip Sen·ct beyin c\İn· Arkadaki otomobilde 
de otoran Emin Muammer ve Tahsin bulunanlar 
beylerin bulunduklnn Taksi otomobi- Başvekil Paşanın maiyyetlerin-
Ji çıkmışt.rr. de memur Hakki ve Baha Bey-

Kabahat kimde ? ler ikinci bir otomobil ile Pera-
Bu otomobilin, l'ophane cihetinden palastanberi Baıvekilimizin oto· 

g~diğine göre, sa& tarnfr taldı> ctmc-
tıi icap ediyordu. Fakat her nedcnc:c mobilini beş altı metre ara ile 
usulsüz olarak i tikametinc göre c:oJ takip ediyorlardı. 
tarar.ı tutmuştu. Bu sun•tle llnı;.vc· Otomobilde bulunanlar müsa
kll Paşanın otomobililc 'foplıane tn· deme anına kadar: tam muka
rafmdan gelen otomobil knrşrln~mış- bil cihetten geldiği ve paşanın 

trr. Fakat bu vazyete rağmen gc-ne mii· bulunduğu otomobil bir manıa 
ademcnin önüne geçmek kabil olabi- tetkil ettiği için, ~oför Mitatın 
lecekti. Netekim usulsilz bir i~tilm • idaresindeki taksi otomobilini 
met takip ettiği cihetle başvekil pa. görmemişler, yalnız bu iki oto
§8.nm otomobilile karşılnsnn şoför mobil çarpıştığı zaman çok şid
böyle bir müsademe vukuunun önüne d 

etli bir taraka icitmiclerdir. ge~ için istikametin! değif.ltir.mtc:, T ., 

na~ekil pa~nın otomobilinin solun- Hakkı ve Baha beyler ne ol-
dan geçmek istemiştir. Eğer lsmet duğunu anlayamadıkları bu fid· 
paşanın şoförü olduğu i~tikamctte detli gürültü üzerine her biri 
dursaydı, yahut direksiyonu sağına otomobilin bir tarafından difarı 
tesadüf eden kaldırıma doğnı ~evir. fırlamışlar ve paşanın otomobi
eeydi muhakkak surette mlisademe 
tehlikesinin öniine g~çilmiş olacaktı. linc doğru koşmuşlar, biri kar. 
Fakat paşamn şoförii Cemal da so~uk şıdan gelen otomobilin şoförü 
kanlrlığıını muhafa7.a edcm~miş, o da Mitatı tutarken diğeri ve Kaşif 
otomobtllni sola çevirnılı;tir. Bu su • bey Başvel<ilimizin bulunduğu 
retle her iki şoför aym zamanda ma- otomobilin kapısını açmışlardır. 
khtelerni aynı istikamete çevirmiş, 

En yakın eczahaneye ... bir vaziyete düşmüşlerdir ki müsade· 
me bu suretle vukua gelmiştir. İsmet Pş. H. büyük bir soğuk 

36 Milyon 
Drahmi zabıta şiddetle çarpı~tı!~! 

Pire belediye reisi Atina, 26, ( Hussi) - Dün Selanikte komünistler ıle ı 
tevkif edildi arasında şiddetli bir müsademe vuku bulmuştur. det 

k · · ·1r etpe•· Çarpışma, komünistlerin vrev yapma ıstemıyen mı ıy . ..: .. Atioa, 26, (Hususi) - Pire 9 

1 
nııJCll"' 

ameleye hücumundan ileri gelmi,ti_~· . Zabıtay.a am.e e. ce .. o•·A" belediyesinde keşfedilen 36 - f d ı .. a\J"' 
pencerelerinden ateş açan 26 komunıst tevkı e ı mış ve milyon drahmiyi mütecaviz 

suiistimalat üıerine Pire bele- ve asayiş iade olunmuştur. e"' 
diye reisi Panayotspulosta tev- Bulgar başvekilinin Ankara 5 1 
kif edilmiştir. Pire belediye 1 1 r 
reisinin tevkifi derin bir tees· ya hat 1 etraf 1 n da m Üt a e a a r 

sür uyandırmıştır. Atina 26, (Hususi) Belgratta münteşir Politika gazetesi, Bu:~ 
başvekili M. Muşanofuo Ankara seyyahatini Türk - Yuuan- ~u :oıJ 
itilifile alakadar addederek bu itilafın esnslarımn Bulgar duy da 
umumiyesi müdürü M. lstoyan~fun Atinay~ ~on ziyare!i esna~ın ~
vazedilmiş old1Jğunu ve Bulgarıstaınıı bu ıh afname ıle Y g 
lhvyaya karşı vaziyetini kuvvetlendirmek istediğini ynz.ıyor. 

hazretlerinin yaralarını muayene 
ederek ehemmiyetsiz olduğunu 
2nlamışlar. yarayı temizliyerek 
sar mışla rd rr. 

P6rapalas otelinde 
Paşa hazretleri bundan sonra 

saat 20,25 te otomobille Perapa
lasa dönmüşler, burada M. Ke
mal ve Burhanettin beyler ikinci 
bir muayene yapmışlar, başveki
limiz.in başının sağ tarafındaki 

yarayı ağraf koyarak dikmişlerdir 
Neşet Ömer beyin verdlll 

izahat 
ismet paşa hazretlerinin sıbat

ları çok iyidir. Dün öğleden son
ra kendilerini muayene eden 
doktor Neşet Omer bey bir mu· 
harririmize derniştirki : 

- Paşa hazreHerinin ahvali 
sıbiyeleri çok iyidir. Bu akşam 
da Ankaraya hareket ediyorlar 
Zaten ehemmiyetsiz olan ufak 
yaranın tedavisi pekaz sürecek, te
davi birkaç gün içinde bitecek
tir. 

Adliye V. 
') 

ı30mU• 
Ankara muhabirimi-\ Encümen iktısacb 

11 ze beyanatta bulu~ilu koruma kanunuıı11 

Ankara 26 (Vakit) - Adli- müzakeresini 
ye ~e~ili beyle görliştüm. Bana ikmal etti 
dedı kı: noseO 

- Çocuk mahkemeleri teş- Ankara 26 (Yakıt) - E~c ıf1 
kilini düşündük bu muhakeme bugün iktısadı koruma lay~b 

.. k . . "k 1 w. şimdilik yalnız Ankarnda olacak- nın muza eresını ı ma e 
1
, 

tır. Ayrıca bir çocuk hahishane- Encümen nisbetleri 10, 12, .,uıı 
si tesisini da düşUnüyoruz. Bila- 16 olarak kabul etti. Kanu bıJI 
here lstanbul, lzmir, Adana, gi- muaf kısmı 30 olarak k• 
bi mühim merkezlerde de çoçuk edildi. bd 
mahkemeleri, münferit hakimlik· Adliye encümeninin de . t• 

ler yeni lıazırl<ı makta olduğumuz noktai nazara iltihakı söylenıY~e 
teşkilat kanunumuza konulmak- Encümen diğer maddeler ıı' 
tadır. Kanunun ikmalile meşgu- esaslı tadiller yapmıştır. l(aJJ ,r 

Müsademenin bu tarzı vulnmnu kanlığile bulundukları otomobil
gö term~k için çizdiğimiz krokiyi der- den maiyetlerinin otomobiline 
cedfyoruz. Bu kroki l cı ilu otomobf · geçmiıler ve en yakın eczaneye 
lin takip ettikleri istlknmetlerle mU. gidilmesini emretmiılerdir. 
sadam1Nlin ne ~ekllclc olduğunu çok n-
çd< bir eldlde gö termektedir. O civarda açık eczahane 

Pasnnrn otomobilinde bulunan Ye bulunamayınca otomobil ile 
toför Cemalin ynnıııd:ı saı; tarafta saat yirmiye 5 kala Galatada 
oturan shil memur 1\iişif bey, Gafa. Necati B. caddesinde 169 nu
tıı cihdinden gelen otomobilin kendi maralı Mehmet Hidayet B. ec
üzerlerine do~nı süratle ilerlediğini 

lstanbula gelmelerini icap et
tiren rabatsızlıkda ehemmiyetsiz

dir.Burada bazı tahlille yaptırmış· 
lardır. Alınan neticeler son de-

lüz. Kanun anca~ meclisin ~ele- tab'a verilmiştir. Kanun CuıJJ , 
cek devresiede çıkabilecektir. tesi ruınamesine konulmaırıt~l 

Kıbrısın Yunanlılara 
verilmesi için 

Mecliste hususi kararla ks t 

edilmezse Pazartesiye kaJaca"tı ' 

görünce iki otomohil nra~rndn yirmi, znhancsine gidilmiştir. 
Yinni beş metr~ kaldığı zaman h-npt· Eczahane sahibi Hidayet B. 
yr açarak sağ taraftan dışan atla • o sırada dışarı çıkmış bulunu
mış Ye yere yuvarlanmıştır. !\Iemur yordu. Kalfaları Yorgi, Hrelambo 
düştüğü yerden slirntle kalkmış, her H V 1 f d'l 
hangj bir ihtimale karşı tabandmnı ayim ve asi e en ı er içeri 
çrkarm~ ve gelen otomobile işaret giren Paşa Hazretlerini derhal 
ventli!k ieterkcn müsademenin vuku tanımışlar, üzerinde bulunan kan 
bulduğunu görmüştür. Bu sırada sa- lekelerini görünce biiyük bir te-
at ta.m )irmiye on vardı. Iaşa ve teessüre kapılmışlardır. 

MUsademenın netfcelerl Başvekilimiz içeri girince o-
Mü.sademe üzerine Başvekil paşa· rada bulunan iskemlelerden bi

nın bulunduğu otomobilin ~ağ tarn • rine oturmuşlar ve: 
tındaki pencelelerden hirinin camı 
Janlmq, kır.ıklarr, gene otomobilin "iki polis çağırınız. içeriye 
bu cihetinde olurımakt.'l olan paşa~'1 kimse girmesin!,, 
yüzünden, başından, sol eJindcn ya- Ve bundan sonra eczacıların 
J'alanuştır. Ot.cmobilin s:ı.ğ' cihetin-
den öne tesadüf edc:n ~nnnırluk da telaşına karıı gülümseyerek: 
içeriye çökmüş, hasara uğramrştrr. " - Bir şey yok canım. Ufak 
Müsademeye sebep olan otomobile ve ehemmiyetsiz bir kaza siz 
gelince, bunun ön tarafı tamamen bana bir ayna ile biraz pamuk 
harap olmuş. paşanın otomobilinin veriniz!., demi•lerdir. 
sağ cihetinden Lnşt:ıki çamurluk kar- 7 

şıdan gelen otomobilin radyatôrü- Paşa Hazretlerine istedikleri der
nü içeriye çökertmiştir. Bir halde ki, hal verilince çehresindeki kan
harap olan radiyatüriin deliklerinin ları bizzat temizlemişlerdir. Bu 
izler.j paşanın otomobilinin çökmii~ 0 • ıırada Eczacılar telefonla doktor 
lan ön sağ çamurluğunun üçerinde 
görünmektedir. Iliitlin l>u izahattan çağırmağa teşebbüı etmişlerdir, 
anlaşılır ki her iki şoförde de rnuhte. Beyoğlu memuresini dakikalarca 
1if şekfllertle idare hatası ,.e mes'uli- bulmak kabil olmadığı için civar 
yet vardır. Bundan başka mühim o- dükkanlardan birinden telefon 
lan cihet çarprşan otomohillrin müsa-ı edilmiş, nihayet çağrılan Hen
demed~ evvelki üratleri derecesi · dek'te oturan Sarandi efendi 
dir. Anlaşılıyor ki llaşnkil p~anın ile Hendekte oturan YuYandiı 
karşrsrna çıkan otomobilin şoförü ni· 
ıami dereceden fazla siirat vermiı?tir. efendi isimli doktorlar otomobil
bunun için müsademe tehlikesi ev- ferle eczabaneye yetişmişlerdir. 
velden görüJdüğii halde arnhayı U!v- Bu sırada hadiseden haber· 
kif ıimkdnı da bulunamamıştır. dar olan Vali Muhittin Polis 

Binaenaleyh ~oförler hakkında yn. .. . . R b l ' .. b 
-ıan t.ahk"ıka'-- h ·k· kt . mudırı Ali ıza ey er ve no et. ,. uu er ı ı no · aı naznr-
dan idare.si lhnn gelmektedir. çi müddeiumumi, Beyoğlu merkez 

Dünkfl refiklerinıizden biıi hadise memuru eczahaneye gelmiılerdir. 
lıakkmda malumat Yerdiği s-..rada mü- Gelen doktorlar derhal paşa-

Ticaret ve iktisat sütunumuz bugün 
4 Uncll sayfamızdadır 

recede memnuniyeti muciptir. ,, 
Adliye safhası 

Kaza ha~:kındaki tahkikatı 
yapan mfiddeiumumi Kenen ve 
muavinlerinden Bürhanettin bey
ler, evvelki gece ve dün tahki
katla meşgul olmuşlardır. Kaza
nın vukua geldiği yerde keşif 
yapılmıştır. 

Tahkikat nP.ticesinde kazanın 
vukuuna her iki şoförün de dik
katsizliği sebep olduğu tesbit 
edilmiş, müddeiumumiliğin ta
lebi üzerine, Galata sulh ceza 
bakimi Beha B., §Oförleri istic
vap etmiş ve haklarında tev
kif kararı vermiştir. Şoförler, 
dün akşam tevkifhaneye gönde
rilmişlerdir. 

Diğer taraftan dün adliye 
doktoru Hikmet B,, ismet Pş. 
Hz, ni muayene etmiş, muvak
kat bir rapor vermiştir, Birkaç 
gün sonra, tekrar muayeneleri 
icra olunarak, kat'i rapor verı
lecektir. Sademe ve bu esnada 
otomobil camının kırılması sure
tile başta ve elde hasıl olan 
cerihaların, kısa bir müddet zar
fında tamamile kapanacağı an
laşılmıştır. 

Şoförler cemiyetinin teessUrU 
Dün İstanbul otomobilciler Ye 

şoförler cemiyeti reisi Nihat B. 
imzasile şu mektubu aldık : 

Bugünkü sabah gazetelerinde 
kıymetli Başvekilimiz. ismet paşa 
hazretlerinin bir otomobil kazası 
geçirdiklerini kemali teessürle 
okuduk. Türk milletinin göz be
beği gibi kıskanarak sevdiği 
paşamızın akla ve hayale gelmez 
kaza yüzünden hissedecekleri 
ıztırabın acılarını hepimiz kendi 
kalbimizde duyuyoruz. 

T avaif lçiD kelime bulmaktan 

Atina, 26 (hususi )-Paristen 
gelen telgrafnamelere göre Fran
sanın en maruf edip ve mnha
rirleri, kıbrısın Yunanistana ve· 
rilmesi lehinde aralarında bir 
beyanname imzalamaktadırlar. 
Kıbrıstan gelen telgrafnan.elere 
göre Kıbrıs rum Başpiskoposu 

İngiliz valii umumisine gönder
diği bir beyannamede adada 
sükünu huzurun iadesi için ye
g4ne çarenin Yunaniıtana ilhak
tan ibaret bulunduğunu beyan, 
ve bu çarenın tatbiki için bükü
met metbuatı nezdinde teşebbüs
te bulunmasını rica ediyor. 

izharı aczettiğimiz bu kazanın 

zümremize mensup bir şahsın 

dikkatsizliği yüzünden vukua ge
tirilmiş olması meslektaşlarımız 
arasında büyük bir heyecan ve 
yeis tevlit etmiştir. 

Sıhhat ve şahsiyetleri vatan 
ve milletin mali olan aziz Baı· 
vekilimiz icil şifalar temenni ve 
hadiseden dolayı hissettiğimiz 
derin teesaiirlerimizin iblAğma 
muhterem gazetenizin vesatetini 
rica eyleriz efendim. 

ispanyada kim reislcU"'""' 
olacak ? 'kil 

Madrit, 25. (A.A.) - Ra<h ıh 
sosyalistlerin parlamento grlJPd• 
reisicümhur intihabı esnas~e~ 
ittihaz edeceği hattı hare tıt• 
tesbit etmek üzere toplaoııut le" 
Ekseriyet, M. Akala Zamura ltlt 
hinde rey vermiştir. Yaloıı 8 d( 
yedi meb'us aleyhtar buJu~r01'l6 
lardır, intihabatta müstenkıf 
lacaklardır. 

M. Loucheur gömUldl.I f{• 
Paris, 26 (A.A) - Mnte"e bd 

M. Loucbeur'ün cenaze alayı 1' 
. tit• sabah yapılmıştır. Alaya ~t , 

edenlerin adedi büyük bır Y 
küna baliğ olmuştur. O" 
Halyan-Arnavutıuk dostlll _ 

Tiran, 26 (A.A.) - ltalY~11 ı' 
Arnavutluk muahedesinin ,~6-
edildiği günün dördüne~ yJll aP 
nümü münasebetile abalı tta Y tÜ 
orta elçiliği önünde barar~,
tezahürlerde bulunmuştur. M;.

1
, 

uslardan Dolvina ile bele 
6

1 Jiı 
reisi Shundi birer nutuk ~ 'st .. 
yerek ltalyan - Arnavutluk .

0

1et 
luğundan sitayişle bahsetoıı~,o 
ve Arnavut milletinin ltalyatteJI 
gördüğü kardeşçe müıaber; d• 
mütevellit minnetdarlığını 1 • 

etmişlerdir. ~ 
İtalyan orta elçisi M. Sor• At

kısa bir nutuk frat ederek. dell 
navutların bu tezahürlerJİtıl• 
do l ayı teşekkür etmiş v~ od•" 
yan - Arnavutluk dostlug~ 
ehemmiyetle babseyleoıişllt• 

il l ıııı ıınıılftflllıı' ıııı11111111ıırııııııı1111111ııııııııııı111ııııııııııı ırııııııııı .,., 
Telgraf haberlerlmlzlll d ,,,,. 

kısmı 6 ıncı sayfamız • 
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......... _____ .... , -------------- Lik ~açlanna dair 
Azalan mal kıyme6enir ! G.~!e~=!1a"o. 

Toptancılar fiyatlann artmasını :r.:.~~:~....:a.: 
pazarclaa aonra baflaması karar-

tabii ve ıiıakul buluyorlar! =.ı:ı:~ıt:.:"ı.!'r. ~ 
lecek Pazara da F eaerbalaçeo Gıa-

Topt-ea matazaıaNaa Wr .__ 
Tahdit ICararmclan aonra pi • Ve bu liatelercle ithal edilecek fuılua takip eder Ye malım alır· 

yuada Wr ihtildrm '-tladıiı id· maddelerin ıeçen MDe •JDI •1 dı.,, 
dia eclilmif Ye ihtilclr için hiç bir zarfmda sirenlerin ,;izde kaç nis- lllllfaf •zlıtan11da 9ellrll••-
Mbep olmadıimclan, bu iddia kv pelinde olduklanm da turih et • Fa...m malifatara eva toptan 

mcla • dütündiilderini anla· meHdir. cuı Ata Refik ticaretbaneai de 
~üzere dün perakendeci et • Bu takdirde tüccar aiparifini di1or ki: 
nafla ıörüflniiftük. Perakende • ıeçen sene J'&Pbiı Üparifİn kon· "-Memleketin ihtipa olan 
ciler çok dikkate deler .azler teajan liateaincle ,a.terilen nia • etJa aruret miktarı ptiriJmediii 
e311emitler, bir ihtikar olmadı • pet daireainde yapar. Hareketi• takdirde mncudan ihtikira ta• 
lan, etkid• rekabet dolaynile ni bana pre tayin eder. Ba, fi· bi olacaimdan tüPhe 7oktur. Bu 
ebiiiM aatan ..Um timdi de· atlarm deiipneaini icap ettÜ'alu. lraWI '11& er ıeç ortadan kaldın· 
lerine •tmlJ& 1-tlacbldar•m, pi• Mlktan kiti 111all•r da lacalr, eahibinin aradıiı ticareti 
JU•Dm normal bir vaziyete sir- ICoptenjancla Wi miktarda \almadıkça piJuaya çıkardmıya• 
dilini, fakat toptancıların elle- olan m&Ilarda fiat y11kseliıi yar • calr, dola,.U. clarhk hmule ıe • 
rinde kifi derecede mal oltauma ea, bu da aümrük itinin henüz leceldir. Netice itibarile bu v.,d • 
ralmen kendilerine az mal ftt • intizam keapeimemeainden ileri ~ de. ihtikin .u.tedeceldi•. 
diki.mi, hu YUi,et karpmıda plmektedir.,, ~ Dilpetleri iyi taJin edi· 
kendilerinde ileride bu qyayı pa· T•IMtnlle , .... ı lip taladit buna ılre :rapılına ib • 
laabp. utmak difüncesini sezdik· Rus Sovyet manifatura depoeu tilrlr kendi kendine zail oluT.,, 
lerini eöylemiılerdi. müdürü: Tlccar resmi 1191e 1.U,or 

Bu iddia kartıamda ne söyli • "- Perakendecilerin ihtikln Oirendilbnbe ıire, tat.dit ka· 
J8Ce)derini Qrenmek için dün de tınptancı'-ım ~, ~ ranma ıatWldw tirifil.oı Wtl9' 
~ ...... ~-·~- ~-...... •·lmclarmal ' ... ···~ 1ı1,ıııi h -'""" 

l..t pailaNır: meclikleri icldiw tamamea ~ kop7eai ._.. tlccara •erilm'emit 
ftll•I~ !-19!~11!'° .1 • dır. AJDJ fiat, a:rnı tiatem üze- tir. Vıll)'et tuetesi lilte1i ~ 

\ • ~ fll'keti .., .. -i~rü ve ın· rinden perakendecilere mal Yeril· ~ ~!'8 de , henuz 
sılız tiearet oduı · Jt M. Ed· mektec:lir. Fiatlan yilbeltmi:Je, hıtirememiftir. Tuccar el an elle
Y~da : . • perakendeciye Wep eltili malı riade reaml Mr )İate ~1~adı • 

- lthal&bn tahdıdınden. aon· Yermiyerek ıaklamJJ& sebep yok· lmdan ve ba ,&zden ticaietin aek· 
ra fiatlann Jiibelmeaini tabıi ıör tur. Memleketimbcle mevcut o • te7e uiraclıiJndan tik'Jet etmek • 
melidir. Çünkü tahdit dolayıai • lan ve tahdide tabi tatulan emtia· teclirler. Buı tüccarlar bu huaua· 
le bur m.- ~lekele az mık· nm burada brfıbiı vaTdır: Yerli ta Telrilete müracaat etcaitlerdir. 
tarda .cireceJdir. N~dret. peyda mallan... lbtipcm fazlabiı kar- 111 tik._ U.... alı•n tedbiri• 
.... llir ~ da fUpheaı~ kıy· pamda 1•li malı •tilır ve fiat. Buı mallarda ihtilcir yapılmı· 
meti ,,....... Sonra, tahdıde ta• 1ar yübelmes, Hiikameıin takip ya lııqladılma dair yapdan n-,ri
hi mttiaJI aataa perakend8ciler, ettiii pye de kendi malonnla ih- yat üzerine ticaret ocluı tetkikata 
~e -~~UDU! !"!ilan tiyacımm aörm8Yi ittlhdaf et· bat1-mtta· lbtikira aapan top
- 1IİI' daha ....-n1eceiı ıçın - mektedr. tanci n perabndec;i eınafa kar· 
riklek fatlarla aataaldard~r. Tahdit liateti iserinden ilk mal ıı ticaret oclw ıiddetle hareket 
blldri~ ~. mü• ıetirenin mal çekmesi inhi·iVI do- edecektir. Odanın bagüokü ka· 
eu!-ılerini ıdare etmek ıç~ bu turmaz. Bidayette muamele.;ni DUDI tall.hiy.d.-i c:aa, ticaretten 
~· ubt yapmak zaruTetınde· fuıluız takip eden tüccar, aaalı • menetmek Ye bra litteye ithal et· 
dırler. Klfi derecede ınal bu!•: m derhal almalrtaclır. M•wmele • melden ibueltir. 
~ ~~Mmm, ariiatahdemını aini yaptmp da ikmal etmemit o- Fabl lüam ılriilütse ticq!t 
m ıdare ~. aattılr. mahdut mala lanlar aıra takip etmektedirler, ki ye eamyi odalarıma bu huauata • 
fula fiat ieti~r. bu, ellerinde ... cut mallan hu- ki aalAlüyetleri tevai edilerek 

Toptancılara plance; ~ lunmunıdan mütffellittir. Mev· muhtekirlere .... cezası ve..,.,S 
tahdit kararından enel ıetırdik· cut mal olmua7dı nıuuneleaini halda da verilecektir. 
leri mallan, tahdit lraranndanı-------=---------------=--

d;ı. ı=p -=:~ Karadenizde fırtina şid-
.... ......... Çlnldi artık o tür. 

:-.:==~ detle devam ediyor 
As ....... ,,. 

Toptaac:ılarm perakendecilere Dan ıehrimifde ıojulc cleam Dijv taraftan Jetllkly lla•a 
u mal yerdiii iddian doinadur. etmif, yatmur ye kar yapuı...- merlremia Kandeaizcle tiddetli 
Fakat hundan mabat, ilerde bir br. bir fırtma kaydettitlni dtha ha· 
ihtiklr yapmak delil, ancak em· yetil kly ba•• reaat aaerke- ber •ermiftik. 
tia11 tahdit brarmm icap ettirdi· zinden Yerilen mal6aaata ılre Ra•t merkezi dh ele fırbna .. 
li tekilde perakendeciye daid • ·c1c1 tte d · · maldır. MV..t laütiin mifteftJ1 buılln hava ekseriyetle bulutla nan ayni il e evam ettiiı· 
__. .. etmektb-. Ba da ithal e- ıeçecek, rllzslr orta fiddette Di MMr •ermiflir. Mamafih 
dilen mah mUfteriye müte1&YİJeD Ye ıimalden eaecektir. D&n ea b• laaati ltir kazaya dair dlln ele 
teni etmekle olabilir. fazla 1acakhk 4, en az 2 clerece ıeç nkte kadar ıelırimiae biç 

Gelen mabn yapılan aiparitler .di bir laaber eelmemitfr. 
niapeti üzerinden ticcara tahimi 1 

• 
de ol•-•~ Çünkü bir adamın Kandilli ..... tbaneaine pe 
ffllbil ·~eliler t~lara buglln de baya bulutlu •e ka· 
taDim etmek clüfilnü omez. 1 pah geçecek, rOzgir yılcLzclaa 

.. .... ......... at t ·c1d tt ekti 
H ul::&:- ... _L.ı• 1:.... • . m avauı fi e e aec r. 
•~; uuaait -•• me • YMıo.. L- ihti aı· L---.nden ilk mal • • J k ·•-• •e _, m ı ._. .. 

:.ı bir DeTi U::d1: ="· jiü: için de mulat•mel defildir. Dla 
k•met buna mlni abuk için, her ubala aat ,..-,. kadar ,. ... 
&JID lr.oetajan liste.mi, samanı.- y.P.,r •• ı..- irtifu ;6 _. 

pıall!lllll ______ .~· - .. ".... .. ••• ~ metredir. 

TetekkDr 
Y apbldan ameliyat n tedavi 

aayeaiDde beni muhakkak bir 
lllm4ea kurtara• Profnlr O· 
pera* Allmet Kemal Beyefea· 
c1iJe minaet Ye flkran bWerimi 
al••••lerha. 

Jllrtilbedayt nJlib'o Mcktebı 
.., ....... s.16 

latuaray takımlanmn kartalar 
muı llzım ıelmekte iae de Gala
tuaray, Fener mablelitiaill AJi.a 
aeyabati doa.,19* bu mapa ... 
yabat aonuaa bı1*1alm .. ilatilaa
li kuvyetlidir.. Pazar lileini•, jp-
rak eden talnmlu clolayalile ~k 
cazip ve maçlann laarareth oıa. 
caiı anlaphnaktadır. 

BugUnkU faallrel 
Buı&n pbrin muhtelif Jerl .. 

rinde spor hareketleri YUCbr. 
Sipahi ocaiuada 10• we • 

mlihim binicilik m&sabakalan J&• 
pılacakbr. Fenerbabçe atachada 
iki maç ftrcLr ki banlarua ea 
mllümi Pen • Feaerbahçe ml
abakuıdır. Taksim ltaclmda ilk 
maçlarma clenm ecllıeelı'tir. 
Karplapcak olanlar Betikbt • 
Anadolu ikinci Ye blriaci talam
lan, ı.taWapor - Berk-. , .. 
nerbalaçe • Vela bUiacl ulam
lancbr. Feaerbabçe lik ....... 
dan çekilcliji • · bittaW .. 
maç yapdm.,aca'J:... ........... ., ............... 

ilk 111açlannda vulrell 
&tanbul futbol heyetlnd. 

' Fener we Ga1atuaraJ lmllp• 
leriDia lik .. ç1arıaa ~ 
lerl dola,.wle ilkten çeldldikleriae 
dair ıaetelerde baa ,...... ... 
rllmektedir. 

Fenerbabçe lmllbl iki .... 
baka1a iftirak et.eclilWea 
Nbada aeremoai yapllmak -=-~ 
tile blkmen matltP add • 
olap .................... ~ 
.......... dair ıa.,.timlme bir 
ifaı'd• ............. 

Galaburay lml&bl iM H91 .. 
yetimizin Puarteai gGaleri t.
laadıiı mal6m oldaia halde&. 
fiktq mn..bakumclu iki ... 
enel ~ pil ıkp• 
Heyetimi& reİIİDe bir tezkere tew 
di etmiftir. Banda Yma._. 
y~pacaklan aephat dola,.iile 4 
Klnuqaenelcleki filt mllabaia 
m&ateıma olmak here 20-11·~ 
tarihinden 8 • 1 • 931 ~ 
kadarki mUNbaülarmm telalrlai 
talep etmifllr. Heyetimizi• fw
kallde surette içtimaı mimi la 
olmadıjmclan Befiktq ....... 
kuma icabet etmeleri •e tal.,. 
leriaia Dk to,ıaaıfla tetlllk ola
aacatı tifallea Wldirllmell &ze
rine talumin vuiyeti itibarile bu 
mlllabakamn icruına itnkla Ol
macbp cenbı almllllflır. Ba ••t 
tabiati,te Galatuaray aleyhiae 
aeremoni ile aeticelmmittii'. 

l1k içtimada keyfiyeti tetldk 
eden heyetimiz neticeJi tll'iilr 
ettiii aibi Yuuniataa 1e1ahatia
den ıerek fatbol he1etiaia ,. 
gerekıe Mınbka Merkez b~eli
nin laenllz haberdar edilmeclJiiiil 
30-12-931 lstanbal'daa i*eket 
edileceği mektupta ifade eclibiae· 
ı:ne nazaran bu tarihtea kırk 
,On enelki m&Ubakanm tehiri-
nde zı1uolunan sebebin malıOc 
ve m alml bir mazeret tqkil ede-
meyecethai, 4-12-931 de ki ml
..mkanm kabul edilmeaiae p 
re buadan oa bet atla enelkt 
mllsabakanın tabiatile icra ohı
nabilecejini, 1eyahatten rlllMI\ 
haberdar edikliiUniz talulir 
hareketten on bet yirmi illi 
evvelki mllubakalarm telaift 
mllmldba olabileceiini Galataı~ 
ny lddtlblne blldirmlftir. 

Ukta çelıılmeala Galatüa· 
ra,i;incle...._...._ .._ 
...~ ............. ... 
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Ti'cARET Matmazel Helen •1-1· ~I; d 
-:..-..: :-__ -=-= ---~ 

VE.İKTİ'IAT HAYATI Papadaki uı.ıa ctnayew. avası 
Yun ... .rt1st• 1111111 ..-h Miiddei umumi ma~tınlann 

ingiliz lirası gene düştü 
sebebi: siyaset! 

Romen•.,. .gltU nd t dl 
Bir müdcliet evvel Ltanbula cezala 1r1Jm8SlDl jg e 

ı*- Ynan tiyatro heyeti, ıe· Urla l\alfüni Basan !iya beyi a a,em1erite m mci ındd_. 
çen hafta temsillerine nihayet öldiKmelde maznun değirmenci 11hı birin~l lJeYıdfn~ t'e 4Gl ltd 
•emaiı ve aaa'••ı..&u., ıeç.. Melnel le Mbharrem, Arif ve maddesinin ikihoi \ludiae ~ 
,_.eame glai Yaıaaaiıbma dö~ onları hakimi dövmiye teşvik et- fikan cezalanmn teyini ve 

1
,, 

müılerdi. Yalnız, Trupun en kuv- m•ld• ....._ Hiıle,U. ..,.. Ye ma liaidemiain tatlaiki =• 
fttli artiati olm Matm.ael He- z.,.ı _.te Hl ,a •ile; mm atılahitia izltlılnm taldel~ 

Ticaret odasında ikinci müntehiplerin 
seçilmesi dün bitti ı... Papadaki., Atmada çalraa ....-meı...- .... ,...... t:~iCtı-:!~~ •-

lllddeti bitmiı olen ıehrimiz 
tlıceet -.e aa8Ji odaın medi.t
llia ualanm aeçeeek olan ikinci 
.e.talriplerin intihabahna baı-
18achtml )'Umttbk. 

D&n ıaat 16 da sandık açıl
LDlf ve ablan 747 reyle COm· 
huriyet Halle Fırkası namzetleri
nba mUttefikan intibp edildikleri 
tntrit edilinitfir. 

laimleri tunlarChr: 
Mehmet Ali, H&eyin, lzz.et, 

Serezli Mehmet Emia, Hacı Ce
W, Rifat Kimil, Sezai Ômu, 
Fuıtumade Murat, Sipahirade 
H.... Hllınü, Hacızade Süley
-. U... Hulki, Kmmi Mm
lua, Bekiızade Hamdi, Mak•t, 
Hila 16zelzade tı.- Hüsnü, 
O...n Hm. Karamustafa zade 
A'llmet, Hantalnde Teyyar kap
._, Alemdarzade Ahmet, Ha
aan Vafi, Muammer, Sadullah, 
Seratt:anade Kerim, Kadri, Ke
mi) (Filim), Sadettin, Yalıup, 
Habipzade Ziya, Osman Nuru, 
Çerk.eakaylü Ahmet. Süreyya 
Halil Sezai, Hii8eyiıı lzıet, 
Alemduude Şenf,. Mitat, Nem
Jizade Mitat, Hasan Raza, Hö
..,- s.bri, Dam.u.oe. Hakkı, 
Ali Ramn Beyler. 

Sterllngt~ kuruş 
tlahe düştü 

Ola •lllllbiyo borsasında Ioıf
liz liraaa enetli giiukii füd'a na
zaran on bet buçuk 'uruş daha 
clllfmiiştllr. Evvelki iiln m,75 te 
açrln Te m,soı de kapanan 
lfwlirr dttn n&afı 7fi'l,25 Imnı.
ta açdmıı ft 76S hrruta kadar 
,ebeferek hu fiatt• kapanmlfhr. 

lapiz firaamm bir fltrlti- istik
rar llupedememeai piyasada en .. 
clfte uyaadırmaktan hali kalma

Kambiyo bonamnda cllnkl .. Proiya,. .... teli -~in- ... dt!WMB 1 ıll•ultt..,A sn r.,. bt!yle ~it Ç6tt lil....., 
.... ele milrtan ~ur: den Matmazel Karaııiya EmHiya lamirclea ıeln. eoa ~ konUJtük) dedikleri lialA«! !~ 

3 bin lnpz, 9 bin uı., 18 ile bir~ ltltaH.lııha ladmııh.. fire iki p e...&i W ..a.ıele Zeki efeftdhıln d~ ayın iclcna-:"' 
llia laviçre Franıı ve 6,031,080 fıdımbalu eyice .... bilmek mO. mlicldeiumuml m......a Mlwet bulunmasa üzerine yalancı ~ 
Fnaaaz franıadır. ulıui Ye dijw ~elr yer- ltey iddiU1Dı 1erchttmit ft .._. sa~lmatmı icabeltwecek bit: 
'9k•r troeta .... ,... ... , • ., ini sezehilmek içia te .. iller mnalann klmilen ce<ulnchtılmi- sebep bulunmadığını ·~~·~-re; 
Şeker tlccar!armm fiatlan Mttikta 80lll'a b•rmcla kalaa 11111 ietemifhr. Zeki efendinin diğer şabiu9s-

ylkaeltmek maluadile trmt yap- llUltaNlzel Helen Pap.deki, .. t. HHcmet bey hadııaeyi htffİh ve fukı mamunlar a!e1biae N,r 
tıklan etrafmda din +ahftikat ....t 'Emiliya Kanm,. ile bir• ia'h ettıkten Nnta : IHltta Mllu.maklaii lbüet ~ 
yaptık. Bayle bir trostln tetek- Hkh; 4611 ubala .. Daçya,, npu• leynelzade ~ lt~n, junU, btfriietine llii'lr • ..._ 
1 ...11.1a-...J d • 16 t b 'l R t_-.... Ro i&lnılitiii!lft~gw NIİ ilyleMiftir. ~-1W1U11Uen a emı ma ma eyan ru ı e omany•y• gt ..... ., ..... · - hikim tbsan Zıya lhy. •raz · llıU:.; 17 "lfturtuM"ftH .. -
..:lilmeldeclir. Her halde ıeker muyada bir hafta kalcliktan ton· kir olduju ve f1Yabe11 t.hl:ir 
fiatlannsn yükselmiyeceği muhak- ra, gene lıtanbul yolu ile Atina- ve peşinden takip ettiği ve hi-
kaktır. Çünkü şeker fabrikaları.. ya clönecelatıir. dise geceıi ve müteakip g.ünler-
mızıu atok mal miktarı memle- Matmael He.len Papadaki, gi- de maznunlarla bwlikte bulun-
ketimiıin asgari dört ayhk istib- derlto, lttanbulCla bulaadUğu dup ve tabkikab ifkil •• iilik 
Mkiae kifayet afei&rcektir .. Bu· mlddetin bayatinıa m 2"üzel bir toıunu Hüeeyin Avni &e,le 
nta için llaünımı1111 billf etme- kısmını teşkil etttğini, bur.ada ıelşltırtW. Jmrtk~ ~ 
sine hiç bir sebep yoktur. lbti- gördiliii aan>imi alAka)'I hiç bir ttzahftr etHğini sr&yliye~ Dt!
kara ıapac:ak olanlar hakkında ••kit unatnuyatapn, gelecek ğirl'l\enci Mehm•t , Mubar11em 
da takibat yapılacaldsr. ' Mn• de teJMiHeıı •ttrnek lrere ve Arif Efendilerin vuiyeti 

Leftdra ..__,.... Jstanbula gelmek niyetinde ol- hakkHHlaki delilleri de aaycltli-
londra, 26 (A.A) - 8a sa- duğunu söylemiıtir. tan llOllra cezai wziyetMtkle 

bah saat onda bersamn açıllJID· tücca-rın le-hine- kal'ar verm=1=.,=tir=.:::1ı ıeçmif, mak!latfan hllddli 8fd6r-
da ingitiz lirası ~595 dolar ve raek olmadığını, aMcak dat&m 
91,81 F ransır. Iraogı olarak tıe.s· Tan1'4(ıklar tashih etllllyor ıiddetinden ölftmUn husule tel· 
cil edilmiftir. Kontajaa liatelcriain bazı digini, cürmü İfliy•n Oeğirmenci 

Bu ym 'mentil bilbatliCl Hin- larife numaralarında hatalal" f6'- Melımet oknakla beraber ıettlk 
diımur meaefesinin halli' hususun- rülerek tashihi için ltrtdıt fflr~ aazariyab teaiye~e ve gar.be 
da rafıiir eden l>etbiillıkten letine mft?acaat edildiii ve bu tatbikatta bu MtkMe6' bMle 
ve ALnanyadaki ay asi vazi,ete • nrftncaatıtı veklletçe tetkikine müşterek ve Mubatriiderfu MS· 

dair alınan haberler.len "''et batl-dığı yazıiaup. Vekilet ul ofnJ41ı lltımg-eleceğini beyan 
eykmiıtir. bu husuta~i tetkikabnt bitirerek etmiş, mu:nunlardan H"nıeyiD Av-
U.,,,. Mwaaitutiız eAt111t• yannpldarı tHbit için ve bunbl· ni, Zeynelzade Hüseyin lteylerlt 

4hJllldfr ım ralhih edil~ıini glmrnkler değirlndd Mthı6et. bGfllitl Arif 
Bir refilimi:r: taldit dotayısile omum mfd'iiTllğüne bltdirmiftir. eft!ndilerin mlft~t~ h.relr~tle-

meyva. iliracat&mı.:.m azardığJoı Oüın gümrükler amum müdür· rine oyan Türk ceza kmttotttl\ln 

ttlıfftt. 
'JMP"St?M' ':f ..... 

Maarifte• 
1111 Mtdt1dt1 MltelBlfl•rf 

Nij»ffiftı~ 

ilk tedrisat mMettiflm ~ 
m•mf mUdtlt11 Rll')'chat 8e1"'."" 
riyasetinde toplanacaklar ve;:; 
mestr tatili yaklqbğı cih 
ilk mektepleriD te&lrieat. ~ 
dliı giinden bugiiae kaarki ., 
.t,et&erini tetkik «'dec~ 

AdaJar.da Etek~ 
Büyiil11Mla elek\rih --.a ....-

hqet on fBn• k_., hite~ 
Bmıa ıWlteetftp Knulliii kP 
i3ylille kadaT\d 9ahdl f~ 
baıJanacaktır. _ .. ~....ia" 

Bu Ktttıl • KicLi&y a,.......... _ 
fıi yerlerde oluNnfu e~ 
kıflı yazlı otmcluklanaUa 
teaiaab tacil edecektir. _ _ .,a 

Bu.ita b.,ı.. iMi ~ 

lıaaflı• ·•aldtii tilıldllW ~ 
ed: !kMf ~er. ~ 
aaılacağı Bele~ce- tesfrit' 

ve fiyatların düttü{ıiiaü yazDllfb. Jiiiünden ~IHimR bBJ miidüri&- 64 u ...... n~c~ü~mf;;.ad~d:e~afin1inf;bi;;ri;ncfti(;;i1Ui-·n-:--~·· ·~"iii' :i' ;:;:[ ~-~· ···-·"=v=···ii"ii~~~ 
Düa. ~ lıasuta IHkikat ya~ ifhıd btJ htsıulf• tebtıgat yapı~ D•riilt.edatf Tewadfeti 

Tahdit k11rHımn esHe"D aı mış ve tisttierdeki :!23, 224. G LA · T &'Ali 
nacaktır. 

Buıün akıam 1ey11Dlll ıa.~w•ı;•I UV mm yaş meyva ihracahmı~ Dze- '25, 326, 127 ve 523 tarife ~ ıaat tS.39 ve til Mil~ _......,w 
rinde! tesirini gôsterm.ediji gibi m11ralanecia "bunlann po'Zisyo11• S 2~ 30 ~~ Lı• AYNanE• ak .. H.Atd 
kuru meyva. iTıraHhmız: üıuiode Larıada tewlMt ecfileıt tertip' hatala- aat ' V 
de nazarı dikkati celbedecek rtlftft tastrifı edıtdiğini bihfnilmiş f lllı Dlft A"'' Pın":lt()v.::. 
bir tesiri ...Krülmemifnr.. 1 1

' 
----------------•-v-----~ ~ ye~n b•s e~~ ~ Kom~4pe• ı 1 ~&~ AJ~d 
f lstanl>ul GllDD'ilklerlmte l m~~~eJer -~~nderilm!~r. T~ih Yawr. 111 Be J K d 
~ - :;.~n \an" numar....-ı .-... r- L. Falda ft i a 1 

ma"-dir. 

T jf 1 d k • Ter~lime eden: i'ff il il 1 ar e numara arın a ) Taı1fe lTtlmamt Ttşrtttisıni K&nunuenet SeaiFıa Bedri n1 Ut Alman opMetind• ,, 
323' yök yok Bu .f!•-:n. muaikilli- eiderl ı.ıaf 
l'M'.llf, #-0 ""'IV1r\ Vluada:.$•lataa.kam.rdi3 ,..de. 1111111 

hatalar tashih edildi o:• : 2.~I:: 3:~:: ~~Je~~ ~f~ lltvoıtt!ıı~'=~"~ 
d ı :12.000 360 lıtelll pceei. e~li ~. 

BffaDift 11tavnalard'aı kaldığı mü.tdet l~ia 
alıaaa ilcret meselesi 

Diil 1*nhul g6-ilkbtri11de 
hntt!ujn teniatm.. chdevam 
etfilbUttil-. 

TesCil biirosunda alqam• ka-
6r nnnnneleleri' bitirileır beyan
namefer aabiplarine teni ed'"ıl .. 
mitftr. 

!nelki g.tıne nazaran dün iz:-
ditaamın liir az daha az.aldıiı 
m1r&lmllf~ilr. Bundan da bu mu
amel•bn sıün gc.çtikce yoluna 
pdİti ulqılmaktadır. Muame
leleri yaplian maUaı: kola,hklar 
tfmrilata çıl.arılmaktadır., ~ 
n,.._nlllerden miihim miktardaı 
.. L ,.ksıl-.tır. 

Maamelltnt teftitile 1H9ğul 
mn mriytr mGfettql~ri dftır de 
maamefltın lier safhasını kon
trol etmifler •• bir usulsuz.llige 
tesad\lf etmemişlerdir. IKi glin 
eınel olan yulaılakların- tahki
k•hm .U,et eden milfettifhın 
la babalaa yapu memurlme 
mal yarakua vermiılu 

Memleketimizin iluacatiııda.. 
knB~ 'a• qyama eıciimle 
tütün ihracatında müstamel Ka
naviçe vtr mtbnalilleri baklanda 
lkbsat V el<itetinin nazarı diK:ka-

ti c.elbedilmit,. kin11Daı1mi, şubat 
ve mart liıteleriıade bu. c~lıetJe

rin ehemmiyetle derpiş edilmea 
istenmiştir. 

M ......... d•r- ~· 
Ucretınte ..... I 

Muameleleri ikantl edilemedi· 
ğiaden liman şid<etinin mavnıı .. 
IHından çıka"lamayan maUann 
mavnalarda" durduğu miiddet 
için aimakta olduiu parınsn tüc

carl1ıırn ıikayetini mucip olmak
tadır. 

Dün liman tir.keli idare heyeti 
&ileclen sonra topl81J'Brak bUr 
meıeleyi tetkik etmiıtir. Netice 
ahndığı malum depdir.~ket 
idare heyeti ttıccarm şikayetine 
meyli• vermiyeoelt tekild• ft 

a2., rı,400 138.000 a.tet ...,...,.. ..ılld il' 
326 64 yok Danilbedıiyide serbest Baitt dtıtlen etMijflitlet. ATru edenletln tıet ,,_..,,, 
327 • ~80 ~'8 açılmıştır, \•üclJtlın datıss t!l\'erişlf gl'riç ilÇteti iiç buçlitl kıd~r reıı.m'I 

b'2 y<JI( " kızlrr bu meccani dıfı'Slef~n istife~ cntliti. 
~3- ııt 2e'3,T9'f 69,70'2 

a 2 1 .064,346 640,315 
• b ı ıa«s 9246 
.. h2 :'09;883 r,482,0;0 

c 4.94;~ 44,314 
HUnll & Anfc•.,. gfttt 
'Fahd\t kanmnm gtlmriıtUerde. 

ki tatbikatı ile bu kararın pi· 

yasadlılCi temleri &alüund\r tet

kikatta bulunmak üzere tehri· 
mizde bulumın lkhsat ve?<ileti 

ticaret müsteşarı Hüsnü B. tile· 
car ve alikad11r dairelerle te• 

mas ettikten sonra dün akıam. 
Ankaraya gitmiştir. Dün bir 
n;uharririmize pınları söylemiı
tir: 

- ltlialibD tahdidi kararı 
hakkında tüccar ve al&kadar 

bi~ r.apor batiad .. .....ıete YeR

ceiim. 

Sayını ha\'rct bir. eser \ e emsalsiz bir temaşa olan 

BAT AK HANE ~IÇE61 
. Dlfn aktaman1ieri 

ASRI SIN&Mı\DA 
BüyUk muvıftakiy:et kaangor. Bu filimdeJ bltytli ..AP 

bata&ibaaelerile IWONM"AtltRE fe g6zel katnnl&r, ect6'· 
yerleri, danılau, bayat ve ibtitas1anle l'ariı sr&rO'nm•~ 

Mumessilleri: r\fARC!'Altet SiVi~GSTONE ''e DON ALVX~irt 
Pmte aralatındk: Cecclcri ı~ÖA: Ai\'U Gl\L~~ ıfln rfumMt> 

' h;on g&oleceit fHidiler . ; 
MELEK sinemasında ELffAMRA afddlı-
JEANNETTE MAC: DON.At.D C. U ll''I V&t: • v• J O H"W DO C btd'ıf 

RKQNA'lo.D DENN'f bitlikte- 1'!!!....w ~ ... ~SCIB~Et.Mt.• ,.,.f 
Aşka Stı$anıış nnllen mullte.,... 

Umamaa ifeymdill S~AHILLLGEARl-.rJ)d S O Z L Ü ve Ş A: lt.IC 11!. 1 ~ 
Maan:.ım fllmindl! teuilftU S&Jn ~~ ıarkıh fi!JDİJl::..ı~ 
matineler Melekte saat 10 da- n~fr M~Ot'A 

Elhamrada. saat 10,45. tJe, b"e'ihtıi" atftl6P;,, 
iliıureten: PAAAIMJIG ju.NM • -..llt •Yt• 
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, Cilala Ballerlerl Sterling dütşü ama .. 5,000 ngı ·z bu-
~.... Poli•t•• gün gene oldukça mühim birse ettir 
Çocuğunu terke- Haydarpaşa nhh- ı 
den genç kadın! mında bir kaza t , 
4b~11 ıntıhilrlenerek iki memur ant suret-

l&dllye gönderildi te yaralandılar 
~bul birinci ceza mahke- Dün Haydarpaşada iki kişi· 
-...acıe, don Kolka isminde nin ağır surette yaralanmasıyle ;t bir kadın, kllçilk çocuğunu neti~elenen bir kaza olmuştur. 
~ ... ~ta.elde maznun olarak mu- vak a şudur: 
~e edilmiıtir. ltalyan Bandırala Gasnel va
._~un, çocuğunu bırakbğı puru Haydarpafaya yansımak 
f~d. bir hadiseden dolayı için manevra yaptığı sıralarda 
ıı.ı. de mllteessir bulundu~u- vapuru rıhtıma rapteden halat 
~ yaptığını bilmediğini, 0 kopmuş ve tarak memuru Ser
' bu teeullr saikasile asa- vet beyi iki bacağından, kaptan 
-._ bozulmuı olduğunu ileri Z~htü beyi de sol bacağından 
'e . &,, ııhhi vaziyetinin muaye- agır surette yaralanmııtır. 
'lt ile teıbitini ve beraetine ka- Mecruhlar derhal Tıpfakillte
ttr ~erilerek çocuğunun da tek- sine kaldırılmıı, kazanın tahki-

" endisine teslimini istemiştir. kine başlanmııbr. 
~ l~deiumumilik, maznunun 0 Sektei kalpten iki ölUm 
~ ~ sıhhi Yaziyetinio, aradan Dün Kabataıta hüviyeti he-
liQa ~ geçmiş olması itibaı i e nüz teabit edilmiyen ve kırk e..:. ~uayene ile anlaşılanıay yaşlarında tahmin edilen bir şa-
ltdd· .deri sürmüş, bu talebin hısla Galata'da sabıkalılardan 

'1 ını iatemiıtir. ~sra~keş ~li kalp sektesinden 
~ •hkeme, milzakere etmiş ve olmuşlerdır. 
'ctde maznunun kolu mühUr-

8
-e-le_di_·_y_e_d_e _____ _ 

~re~ hemen Tıbbadliye gönde-
lllıht taıne ve muayene edilerek Eksik tartılara mey
~ Yaziyetinio iddası veçhile dan VerJ}miyecek 
~· ~ olup olmadığınm raporla Pazar yerlerinde esnafın halka 
~itine. ondan sonra mubake- her türlü gıda maddelerini .ıcuıa 
~ e de•am olunmasına karar ~lftir. vermesi üzerine bu gibi yerlere 
1\ şiddetli bir akın vardır. Fakat 

'dJi tııdiai, karar mucibince Tıbbı- belediye yaptığı tetkikat netice
~ gönderilmiş, muayene edil- sinde pazar esnafmın en aşağı 
~d '!ıbbıadliden muhakemeye on ve en çok yüz dirhem olmak 
'e'!Jeeek rapora göre, hak- üzere alınan maddeleri noksan 
~ ıeap eden karar verile- tart!ıkları..,gŞ ülmüttUr. 

&() · Bu taktirde halkın ucuz mal 
Şahitli bir dava almasından beklenen gaye hasıl 

,~gelköyfinde bir gece ara· olamadığından belediye riyaseti 
~ . Aptullahm evine girerek bu gibi yerlerin çok ııln bir 
~dit suretile mücevherat ve kontrola alınmasını ve eksik tart
te e çalmakla maznun ibrahim maya mahal verilmemesini ali
~ ltlcadaşlarının muhakemele- kadarlara emretmiştir. 
~ .. e diin lstanoul ağır ceza mah- Hamallara istif Ucretl verllecek 
"'ilıea· Hammallar tüccara ait sandık-a.. ınde başlanmıştır. 

btlnk davanın otuz şahidi vardır. ları istif ettikleri zaman, bu iş 
ltııU ~ muhakemede bunlar din- için istedikleri ücreti alamamak
ıc_d tıııı, muhakeme, g~ç vakte tadarlar. •r .. U D · >ttı surmüşt r. avanın rü- Hammallara ait talimatname 
'dilne başka bir gün devam de buna dair bir kayit olmama

tce ktir ~ · smdan dolayı hammallann zara-
~~-Y_e_tt_e_: ______ ra uğradığım g5ren belediye ta· 

{ e limatnameye bu bapta bir mad-
t tlj muhtarlar ya· de ilave etmiştir. Badema ham· 

~·nda seçilecek mallar iıtif ücreti de alacaklar-

"' dır. ~)tti n~nuevvel ayı zarfında \'İ· :::::::::.-::::::::.::::::::::: .. -""==-==--• 
'~t lılız dahilinde 32 seoeşi için teşkil edilmişdi. Bu nahiye mü-

ltı ~r intihabatı yapılacaktır. dürlUklerinden bir kısmının dün-

fıtı~'habat ıebrimizin her tara- den itibaren faaliyete geçmişler
~~t •Yni gün zarfında yapıla- dir. Diğerlerininde bu ay başı 

Yatakh vagonlar ,ırketl 
~ ır. Halkın reylerini tamami· teşkilatları bitirilecektir. 

~ .•trbestçe kullanabilmeleri 
l.... ltıtibabın b' C .. -.-....dil ır uma gunune 
f;'-k f ettirilmesi mukarrerdir. 
.. _ •t l<a 
"'"''llıd nunuevvelin hangi cu-
~Qı • Yapılacağı henüz tespit 
\1 t111ittir. 

"'""'' \JQı Ye Uç eyhk maa,ıar 
~lllti "ıni maaş Kanunuevvelin 
tlt. t Çarıamba günü •erilecek
di"iaı Y~ııı ve eramil ile mütekai-
1~ ttln~ ayhk maaş tevziatına da 
~ b e başlanacaktır.Bu maaş
"-tıtıı.11 . defa daha muntazam 
~t,d bılıaesi için tertibat alın-

ve vergi 
Yataklı vagon şirketi, Türk 

topraklarındaki yemek ve müski
rat satışı hasılatından kazanç 

vergisi vermekle mükelleftir. Fa
kat şirketin bu vergiyi verme-

mek için memleketimizden edin
diği hasılitı şirketin şehrimizde 
ki veznesine yahrmıyarak Sofya 
merkezindeki kasasma bırakdığı 
hakkında defterdarlığa bir ihbar 
yapıldığından bahsetmiştik. Def-

terdarlık, bu şirketin bugüne ka
darki muamelatını ve defterdar-~--- ar. 

'b"'UdUrlerl işe başladllar hkla olan miloasebabnı tesbite 
~- t ~l ıebri dahilindeki Bey- ve bu ihbarın mahiyetini tetki· 
~ IDınann gibi işi çok bazı ke başlamı,tır. Tetkikat ıilr'atle 

da birer merkez nahiyesi bitirilecektir. 

Harbı bitiren adam, verilen mDkl"' ·"'diye reisinin elinden alıyor .. 
Maraşal Hindenburğun hazır

ladığı büyük taarruza ait plan· 
lenn meçhul bir logiliz ihtiyat 
zabiti tarafından nasd elde edil
diğini ve umumt harbin Fransız
lar tarafından nasıl kazanıldiğim 
birkaç gün evvel karilerimize 
bildirmiştik. Umumi harbin tam 
on üç sene giıli kalan sım an• 
cak geçen hafta ortaya çıkmıt 
ve mülizim Rollingı umumi har
be nihayet veren adam olarak 
ilin olunmuştu. Millizim Rollings 

" V ecth " şehrinde polislik et .. 
mekteydi. Onun umumi harp 
gibi büyük bir felakete nihayet 
vermiye yardım etmesi lngiliz 
zenginlerinden " Ledi Hoston ,, 
un çok hoşuna gitmiş ve zengin 
kadın kendisine beı bin Sterling 
hediye etmiştir. 

Bu mükAfat, mülizim(Rollings)e 
Uç gün evvel Vecth şehri Bele
diyesinde mutantan merasim ve 
nümayişlerle Yerilmiıtir. Bütlln 
ıebir halkı, Belediye dairesinde 
toplanmış, mülazim Rollingı eski 
askeri oniformaıını gıyerek 
gelmiı ve halkın alkışlan arasın
da Belediye reiıi tarafından ve· 
rilen çeki almışıtr. MilkAfatı veren 
Ledi Hoston hastalığı dolayııile 
bu merasimde hazır bulunama
mıştır. Mülbim Rollings, çeki 
aldıktan sonra şu sözleri söyle

MDllzhn Rolllngs zevcesi ve çocuklarly!e '-

madığım bir takım esrarın orta
ya çıkarak beni minnettar eden 
tezahürlere sebebiyet vermesi 

karşısında, son derece mütabas· 
si sim. 

" Bizim yaptığımız hareket, 
Alman hattının otuz mil gerisin-

de olan bir karargaha akm et
mekten ibaretti. Akını ben idare miştir: 

- Mütarekeden tam on üç ettim ve Alman karargahında 
sene sonra, o zaman farkına var· bulduğum kağıtları bir kum çu-

valına hkarak getirdim. Bu kl
ğıtlan kum çuvalına doldurdu· 
ğum zaman kıymetlerine dair 
en ufak bir fikir ve düşüncem 
yoktu. Bunu, ancak bir hafta ev• 
vel öğrendim. Bir lngiliz polisi 
sıfatile size şunu temin etmek 
isterim ki lSmrümde basbğım ye• 
ğine şüpheli ev de gene o Alman 
kararoabından ibarettir • Ledi 
Hoston'un alicenaplığını, en de-r 
rin şültranlarla karşılıyorum. ,, 

Btltçe tasarrufları 
etrafında 

Y azıldığma göre bütçenin 
tevzini için kadrolardaki münba
lAt ile masraflarda azami ten
zilat yapılacak, sene sonunda 
kalacak tahsisat tararruf edile
cektir. Bu suretle 5 - 6 milyon 
lira kazanılacaktır. Düyonuumu
miye meselesinin halline kadar 
bütçedeki 8 milyon lira çıkarıla· 
caktır, inhisar masraflarında aza
mi tasarruf yapılac~ktır. Bu su• 
retle belki 1 milyon lira kazanı
lacaktır. Yeni bütçenin 150-155 
milyon olacağı anlaşılıyor. 

Kalacak 7 - 8 milyon açı· 
ğın mükelleflere kar olmadan 
kapatılmaıına çalışılacak, ya bina 
vergisine hafif bir zam yapıla
cak, yahut baıka bh· vergi ihdas 
edilecektir. Yeni verginin bekar
hk vergisi olması muhtemeldir. 

ihracat ofisinde - Dün öğle
den sonra ihracat ofisi idare komitası top 
!anarak hıırlci ticaret vaziyetimizi ve son 
uhdii lmarının piyasadaki tesirlerini tetJ 
kit ctmiıtir 

Bizim gibi yapınız: _, __ _ 
lztırap çekmesini öğreniniz! 

- --~-------
Alman Başvekili, eski Fransız reiscümhurun

dan yardzm isten1iş, bu cevabı almıştır. 
Paı;is, 26 ( A.A. ) - Haftalık 

Candide mecmuası şunları ya:zt
yor: 

Geçen temmuz ayında Alman 
başvekili M. Brüning, uçurumun 

kenarmda bulunan Almanya'ya 
yardım etmesini M. Laval' den 

istemek üzere paris' e mütevec
cihen trene binmezden evvel 

giriştiği teşebbüse mühim bir 
kozla başlamayı düşünmüştür. 

Mumaileyh, M. Poincareye 
bir telgraf çekerek Almanyanın 

feci vaziyetini izah etmiş ve Al
manyanın imdadma koşması için 

Fransa hükumeti nezdinde yük-
sek nufuzunu istimal etmcs· 

müşarünileyhten rica etmiştir. 

. P. Poincare, hemem telgrafla 
cevap vererek Fransa'mn dal926 
senesinde bir takım felaketlere 

düşmüş olduğunu ancak Fransa 
ile Almanya arasındaki farkın 

Almanyamn bu vaziyete kendi 
kendisini ilka elmiş olmaktan 
ibaret bulunduğunu hatırlatmıştır' 

Poincare, telgrafını şu keli· 
melerle bildiriyordu: Bizim gibi 
yapınız, ıstırap çekmesini öğre-
nioiz.,, 

M. Brüning, bu telgrafname• 
yi pardesüsfinün cebine koymuş 
yumruklarım sıkmış, fakat bunu 

• Lwala eöstermemistU. 
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1 Telgraf Haberleri 1 l . 
CECE 
YARl}IMDAN 

-17- Morla Löblandan: la. 

0na Nelliroz kadar hic bir kad~n 
' 

tesir etmemişti ! 
Bütün hayatı macera olan ve 'C"a· 
ceradan başka bir şey sevmiyen 
bu adam, bu seferki mact:ranın Ö· 
tekilerden pek başka olduğunu 
anlıyordu. Şimdiye kadar, o .. a, 
Nelli - Rozun tesir ettiği ha.dar 
hic bir kadın tesir etml•mi~ti. 

- Onunla c~ansettiği, göriişhiğiı, 
kendisinin ve odasının koku!".unu 
teneffüs ettiği dakikadan itibaren 
Nelli - Roza büyük bir alaka 
duymuş, aynı zamanda onu muha 
faza, müdafaa, bilhaıı::a B., aıof· 
fa karşı müdafaa etr.:ek arzusu· 
:ıu duymu~tu. 

Jerar, genç kızli\ :;öı uşiu-ken, 
onun hafif bir kız ol'lladı~mı an· 
larnıştı. Ondaki sP.fhğm ne ka· 
dar büyük oldu<7unu anjn nısh. E
vet, Nelli - R~z h"'fif bir genç 
kızdı. Bu ise. Baratr.ffun kencii:.i 
hakkında beslediği düşür.~elel·i o· 
na söylemesine bMlıca bir selıepl 
teşkil ediyordu. Bu sebep, aynı 
zamanda, Jerarın N~~lli - Rf)zu 
benimsemesine de kuvc:t.i b~r se· 
be pli. 

Jerarın gayri kabil şcrleı·~ tt· 
tebbüs etmek adetiydi. Hen son
ra, gene kızı kendj iradesi karşı· 
tunda eğildiğini görmr.mi~ miydi? 
Bakıtları altında Nelli - Roz e· 
rimemiş miyd;? 

Jerarın Otöydcki oturduğu ev 
iln kısımdan ib~ret huyiık bir pan 
siyondu. Jerarm odası dip taraf· 
taydı. Fakat Jerar ot ... r1obilclenl 
ir.ip de odasına uidecc~i yerde, 
pamiyon sahibi Ruıs muhacırmı 
aradı. 

Rus otelin salonundaydı İki 
reı;sanıa dekor yaptırıyordu. 

- Ban, bak Y egor, Lenden 
bir !ey istiyeceğim. 

- N~ f:stersen Jerar, biliyoı·· 
sun ki sen olmasaydın ya Sibirya
da, yahut da toprakta bulunacak
tım, .. 

- Şimdi onları bırak. Pansi
yonda oturanlar arasında taksıde 
çalıtan toför var mı? 

- Evet, hem üç tane. 
- Bunların içinde kendisine 

emniyet edilebilecek olanı vaı· 
mı? 

- Üçü de. Hepsi, senin, benim 
hayatımı kurtardığına ve r.ıı.ha
cırlara yardım ettiğini biliyorlar. 
f oıkat eğer çok mühim bir it i. in
se lbratyef'i a!mam tavsiye ecie
rım. 

- Bu aktam gelir mi? 
- Daha çıkmadı. Gece çalışır. 
- Peki. onu yazıhanen~ çağır, 

~n yanm saate kadar gene geli
rim ... Ne o? Bu aktam bil- ziyafet 

. ? 
.mı var. 
var. 

- Evet. Bir balo. 
- Çok iyi .. Ne iyi tesadüf ... 
Jerar odasına çıktı. Çiç.t>kleri 

bir vazoya koydu ve elbi"P$İl1İ ·'••· 
ğiştirdi. Biraz sonra zaı if bir ak
f&m elbisesi ile &!ağı iniyordu. 

Yazıhanede, pansyon salıibi 
ile şoför Rus oturuyorlardı . İbra· 
tiyef ihtiyar, zeki bakışit, me:an
kolik bir adamdı. Jerar: 

- Saat (9) a kadar, dedi, &İ -
ze lüzumum olmıyacak Rahat 
rahat yemeğini ye. SP.at ( 9) da 
t~iyi al, Şanzelize' dt> yeni ote
lın önünde bulun. Or~dan beni 
Operaya götüreceksin. Saat 1 O 
veya 10,30 a doğru 01 adan bir ka· 
dınla çıkacağım. Senin ntorncbHi· 
n~ bindiririm. O zaman, sen. bi· 
zı hemen buraya getiıirsia1. Fakat 
yolda kaza yllpmamıyn c'ikkat et. 
içeride ne istersen, yani l::adm ca· 
ma filin vurursa, hic sesini çıkar· 
ma. doğruca buraya gel. 

İbratiyef elile a,..ı,;mladı. 
- Anladım, dedi. ta.marn. 
Jerar, pansiyondan ç•1•tt. l lt:r 

ibtiD?ale kartı ~~ tcdb.Jtle~ almıı· 
b. Bır otomobılı, bır de soförü 
vardı. Bu suretle Nelli --· Rozu 
pansiyonuna getirebilecekti. Her 
zaman olduiu gibi, bütün tedbir· 

leri evelden alr.ııştı r~tu&yycn biı· 
planı yoktu. fal.at b:r fırsat :t.uhu· 
runda bundan istifade edecekti. 

Otele geldiği zan·a.n, Barato· 
fu, oda5mda siaam içe ,.heıı ve ga
zete okurken buldu. lki serik za
hiri bir samimiyetle ellerini sıklı· 
lar. Jerar sordu: 

- İyi seyahat el:~in mı? 
- Çok iyi, ya sen .. Yolda eğ· 

Jcndin mi? 
- Eh, şöyle .. Böyle .. 
- Nasıl, gene kadm dc:-.Iavere-

leri var mı? 
Bnratof bu sözleri söyleı·kcn hı· 

yık altından gülüyordu. Jerar al· 
dırı§ etmedi: 

- Şey, dedi, demin, ıu~at 4 te 
gelmiştim. Telefon etti!er. A7a· 
ğıdan da bana haber verdiler, re· 
vap verdim. 

- Ya, k~mdi? 
- (Laboratvar müessscleri) 

namına, ş~rcfine verilece}: bir zi· 
yafote memur olduğunu :;öyliycn 
bir gene kız .. Ha, onu diyecektim. 
Tebrik ederim doğrusu .. Sıı.:ni ha· 
yır müesseselerine be~ milyon ve
recek kadar cömert bilmezdim. 

Jerarın sesinde hic bir gayrı 
tabiilik yoktu. Maamafih Baratof 
kısaca kesti: 

- Ey, bu genç kız? 
- Y a•ın sabah gelip seninle 

anla,aı:akmıt? 
- Saat kacta? 
- On birde. 
Baratof sakinle~mişti. ihmal-

kar bir tavırla: 
- Peki, decli, gelsin bakalı:::J. 
Son··o. Jerara bakarak: 
- Ne o, şıkla~,mışsın, bir yere 

mi giidvorsun? 
- Evet. 

- H:\nİ buraya gelir !!el· 
mez gidip anneni görecel~lın. 

- Evet ama fikrimi değıştir
dim. Ahpaplara r.,aıgeldim, bu ak· 
tam tiyatroya gidec~ğiz. 

- Tabii kadın ahpap cleğil 
mi? Her zaman?{i gibi. 

- Evet, her zamanki P,ibi. 
- Allah versin, öy)e, gençlik, 

Ben biraz yorgunum. Çıkauya -
cağım. Beraber yemek yeı miyiz? 
Buraya gel:irtelim. 

- İstersen. 
Baratoy zile baı.tı. P.ir kaç da

kika sonra yemek yiynı lardı. Sa
at 3,30 da yemek bitti. Baratof 
gerindi: 

- Oh .. dedi, iyi bir yemek, bir 
de cigara ... Dünyada b .• .claıı da -
ha iyi ne olabilir? 

Jerar ayağa kalktı: 
- Baratof, dedi, sahi gelmek 

istemiyor musun seni doıtlannıla 
tanıştırırdım ... 

- Hayır, bu akşam yoıgumım. 
Dinleneceğim .. 

- Anlıyorum. Kt1"Vel:ni, ya· 
rm seni ziyarete gelecek genç kı
za saklıyorsun, değil mi? 

- Belki. Faka(, ~ckrar ediyo· 
rum, artık ihtiyal lF.Chm. Senin 
gibi genç değilim. 

Baratof'un neı'esinde gizli bir 
İstihza vardı. Jerar lıisı;cUi. Rura 
dikkatle baktı. Bar.:ı.lof ona, ga
rip garip bakıoyrdu. Bir planı mı 
vardı? Nelli - Boza ne yapa
caktı? Ertesi gün genç krz otele 
gelince ne yapacak!ı? 

Fakat Jerar'm ertesi güne ka· 
dar vakti var<lı. Onu gidip bul • 
mıya gayret edecekti. Her n~ ba
hasına olursa o!sun onuııla görü· 
şecek. ona haber • "rt cdt ,.e her 
vasıtayı kullananll> onu müdafaa 
edecekti. 

Baratof'a elini uzatıp: 
- Allaha ısmarladık, nedi. 
- Allaha ısmarladık. Bir snı.t 

sonra yatacağ-·m.. Sana da iyi 
eğlenceler teuıcnm edeı im. 

Jerar kapıda. lbrntycf'in ken· 
<lisini beklediğini gördü. Otomo
bile bindi ve OpcrC\ya doğru sit· 
ti. 

(Bilnıedl) 

Adliye tayinleri 
Ankara 26 ( Vakit ) - Ad

liye zat işleri rr:üdür muavinliğine 
terfian ayni daire mümeyyızı 
Nuri, lstanbul sulh hakimliğine 

lstanbul müddeiumumi muavin
lerinden Burhaneddin, lstanbul 
müddeiumumi muav!nliğine ls
tanbul sulh hakimlerinden Ah
met Lfıtfi, Istanbul sulh hakim
Jiğıne Ankara müddeiumumi 
muavjnlerinden sabri, lstanbul 
sulh hakimliğine Istanbul aza 
mülizimlerinden Hüseyin kizım, 
lstanbul ticaret mahkemesi 
azalığına ihsaiyat müdürü 
Faiz, Ankara ticaret mahkesi 
aza mülazimliğine Ankara hu
kuk mezunlarından Nefise H., 
lstanbul ala mülizimliğine hu
kuktan Nureddin Derviş, Anka
ı a müdde"umumi muavinliğine 

Zonguldak müddeiumumisi Ra
ğıp, lzmir icra reisliğine Balıke
s•r hukuk haldmi lsmail Hakkı, 
Bursa müddeiumumi muavinliğine 
hu!rnk mezunu Ferit, Aydın hu
lrnk hakimliğine Sıvas hukuk 
hakimi Mustafa Nusuhi, Anka
ra sulk hakimliğine Sürmene 
mi.inde umJmisi Liitfi, Ankara 
sulh halcimliğ:ne Cide müddeiu; 
mu misi Ferruh, Ankara hukuk 
azalığına Anl<ara müddeiumumi 
muavinlerinden Zeki, Bursa aza
lığına sabık Sıvas· reisi Hüseyin 
Neşet, Amasya azalığına Ada
na hukuk hakimi Mustafa Nu
suhi, Konya azalığına sabık Di
yarbckir müddeiumumisi Ahmet 
Necati. Gördes hakimliğiğine 
Demirci müddeiumumisi Sabri, 
Bodrum müstantikliğine F et· 
hive müstantiği Ali Nihat 
Sandıkla müstantikliğine lsla-
hiye müstantiği Hiisey:n, A
cıabat sulh hakimliğine Acıabat 
hakimi Mahmut, Ayancık hikim
liğine Ayancık sulh hakimi Sa· 
dık, Ayancık müddeiumnmiliği
ne Burhaniye aza mülazımı Şa
ban, Burhaniye aza mülizimliği· 
ne sabık Ezine aza mülazımı 

Hüsnü, Şarkikaraağaç hakimliği
ne sabık Haymana hukuk haki· 
ıni Ömer Lütfü, Gümüşane a
zalığına sabık Fethiye müddei
umuınisi Suphi, Safranbolu miid
deiumumil ğine Göynük müddei· 
umumisi Şerif, GöynUk müddei· 
umumiliğine Seydişehir müddei· 
umumi~i Mustafa Mazgirt mus· 
tanf k'iğine meslek mektebi 
mezunu Davut Şevki Cimişgezek 
mustantikliğine mes ek mezunu 
Selami Behiç, Fethiye hakimli
ğine Virantehir hakimi is
met, Bafra ceza hakimliğine 
Gavas Sulh Hakimi Veli, 
Akseki ceza hakimliğine Manav
gat müddei umumisi Servet Ezi
ne miiddei umumiliğine hukuk 
mezunlarından irfan, Cihanbeyli 
müddei umumiliğine hukuk me
zunlarından Mebm et Fuat, 
Sür mene müddei umumiliğine 

hukuk mezunlarından Tevfik, 
Koçhisar sulh hakimliğine sabık 
Çö!emerk müddei umumisi gav· 
vas, Cide müddei umumiliğine 
sabık Azizıye müddei umumisi 
Osman Vehbi, Poshof müddei 
umumiliğine lstanbul hukuk me· 
runlarından Abdurrahman, pos
hof müstantikliğine mes'ek mek
tebinden Ibrahim, Akseki müd
dei umumiliğine hukuktan Meh
met Rüştü Dinar müddei umumi
liğine hukuktan Feridun, Sive~ek 
müddei umumiliğine hukuktan 
lsmail Hakin, Görele hakimliğine 
sabık pinarhisar hakimi Ziyaet
tin 8. ler tayin edildıler. 

• 
lngiltere ile ... 

islam alemi 
bir ihtilaf 

arasında . hiç 
kalmamış! 

Yuvarlak masa konferansına 
iştirak eden müslüman murahhas· 
lardan doktor Şefaat Ahmet han 
geçenlerde Hindistan nazırı Sir 
Samuel Hor şerefine bir ziyafet 
vermiş, ve ziyafete Hindu, müs
lüman ve sair murahhaslar da da· 
vet olunmutlu. Ziyafette Hindis· 
tan nazırının şerefine idarei ak· 
dah edilmit ve bunu müteakip 
Sir Samuel Hor bir nutuk irat e • 
derek İngiltere ile müslümanlarm 
münasebetlerinden, ezcümle İn
giltere ile Türkiyenin de münase• 
betlerinden bahsetmitti: 

Bu şayanı dikkat nutkun en 
mühim kısımlarını naklediyoruz: 

"Geçmi!} asırlarda İngiltere ile 
İslamiyet arasında bazı miicadele
ler V1,1ku buldu. fakat iki ta.raf 
birbirile daima temas etmi9 ve ba
zı ihtliflar yüzünden kılıca da mü 
racaat etmitlerdir. Fakat geride
ki asırlara baktığımız takdirde 
birbirimizi çok iyi anladığımızı ve 
her iki tarafın bir takım hataları· 

Hindistan nızm 

Samoel Hor 

na rağmen daima dost kaldığımızı sını istiyorum. Emin 
görürüz. Ben bir İngiliz olmak sı- bir no~a önümüzdeki ta~• 
fatile İslamiyetin 1400 senelik ne mahıyette olursa olsun 
tarihine, sizin fütuhat tarihinize, ile islam alemi aruında • ~· 
sizin san'at ve tiire verdiğiniz bü· noktalar o kadar çoktur ki ., 
yük kıymete en samimi hayranlık- raf da daima dost kalacak 
la bakıyorum. Hindistan müslümanlan, " 

Mazide bizi ayıran ihtilafların nı~da.ki büY'l:'k. tarih~. .. bit 
kimilen zail olduğunu görmekle Hındıstan tarıhınde buyiik 
mes'udum. Türkiye ile münase - i,f a_~dece~iniz.,, _ _ 
belimiz en dostane şekildedir. Daha sonra Ağahan 
Şimdi farkta arap medeniyetinin kalkmıt ve 9u sözleri .ayl . 
yeniden doğduğunu goruyoı-uz. "- İngiltere ile islim il .. 
Yeniden, diyorum, çünkii bu me· evvelce kavga ettiklerini 19 
deniyet daha eskiden doğmuştu. n~. Fakat dünya yaıla ele 
Hava nazırı olduğum sıralarda :ı- kı kavgalar unutulur. Ben • 
rap ordusunun yeniden tesisine geçtikçe birbirimizi daha '1' 
yardım etmiştim. Hindistana bir lıyacağımıza kani bulun 
az daha yaklaştığımız zaman İn • Ziyafette bulunan Hint 
giltere kral ve Hindistan impara· haslarından Tej Babadur 
toru ile Efganistan kralı ara~mda irat ettiği nutukta islim 

en güzel münasebetlerin tee$sÜs et- ve islim medeniyetine , 
tiğini görüyoruz. Bundan, es~i- mak ufatile Hint mü•l .. 
si gibi islamlarla İngiltere aras.n- nı Hintli ıaymamamn dofr!' 
da tehlikeli hiç bir bulut bulun· yacağını, bilakiı f ahit bit' 
madığı tevazzuh eder. Hindistan- tetkil edeceğini söylemif, "' 
daki müslümanları temsil eden distanda yafıyan her c 
sizler yeni Hindistanda pek mü· diğerlerine müsavi olm .. ' 
him bir rol oymyacaksınız Hin- ettiğini aöylemittir. 

Akvam cemiyeti 
insan M. Brlyanın mektubunu okuyuJ.I 

kendi kendisine şunu soruyor: 
Bu, Akvem cemiyeti mi, yok· 
sa bostan korkululu mu? 

PARIS, 26. - (A A) - M. 
Briand Tokyo ve Nankin hükô
metlerine cemiyeti akvam mecli
si reisi sıfatile gönderdiği mek
tupta cemiyeti akvam meclisinin 
iki tarafın bilhassa Tbhin· T chov 
havalisinde her hangi bir çarpıt· 
mıya mahal vermemek hususun
daki arzularına güvendiği, aksi 
takdirde mevzuu bahis ihtilafın 

sulh dairesinde halli için cemi
yeti akvam tarafından sarfcdilen 
gayretlerin semeresiz kalacağını 

beyan etmiştır. 
Japonyanyanın Mançurldekl 
Heri hareketleri ve lnglltere 

Nevyork, 26 (A.A.)- Nevyork 
Tim es gazetesinin Tokyo' da ki 
muabirinin bildirildiğine göre ln
giltere hükümeti Chinchov'ın ka
rıştırılması icap ettiğini Japonya
nya iblağ etmiştir. 

Japonya, Chinchov'un hücuma 
maruz kalmıyacağıoa ve işgal 

edilmiyeceğİiıe dair söz vermiştir. 
Aynı muhabir İngiltere ve Çin 
idaresi altında bulunan Kailan 
madenlerini himaye için lngiliz 
askerlerinin Tien Tsın'den Tang 
Shan'a müteveccihen hareket 
etmiş olduklarını ilave ediyor. 
Cemiyeti akvamın kararları 

Paris, 26, (A.A.) - Cemİ)'.etİ 

akvam mecl:ai, diln ak .... 

saat kadar gizli olarak aılW' 
ratta bulunmut ve içti 
perşembe günü saat 15 e t 
eylemiştir. 3 mühim karar İ 
olunmuştur: 

1 - Reis, her iki tarafa 
günden itibaren ve ibtilAfıll 
line kadar her tiirlü aakerl 
rekattan içtinap et 

tebliğe memur edilmittir. 

- Meclis, efkArı uaıu• 

bir hüktim vermesi içio k 
nın suretini neıretmiye yet# 
iki tarafın kendilerine terda 
den mes'uliyetler karflaıD. 
lundurmıya karar verıoittil'• 

3 - Meclis bu suretle 

bir vaziyete ilka edibDİt 
iki tarafın maktil bir batb 

reket ittihaz etmeleri 0111idi 

cuma sabahı umumi bir 

tir. 
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Padişah "-Aa~h bir müneccim! Bir 
lllüneccim olsa .. -Diye tutturmuştu •• ,, 

Dişleriniz bakanı imrendiremezse 
güzelliğiniz eksiktir 

-17 
-17-

1 

d.. ~viı Pqa hali kapının dışın· 
i.1 kliy0r, bir türlü köşke gire• 
~~ordu. Padi!ahın bir ifareti Ü• 
~:..ne ayakta duran diğer vezir, 
cu ... _~,!l Baki'ye yardıma koştu. o .. 
;~Murat gevrek gevrek öksü· 
len~k İnliyerek ayağa kalktı. Sa· 
~ eler de hürmeten ayağa kalk 
aeallardı. Hafif ve dermansız bir 

e kesik kesik: 
~ .._dÇocuklar •• Siz. • Çekiliniz! 
d~ ı- Sonra, Derviş Paşaya 

-aru haşım salladı: 
hir.._ Sen •• Demek ki .. Hakikaten 
._,.Jeblikeyle karşılaşmış bulun
llaıı ık. • Bizi yüzüstü bırakıp ba
tıt G·~erdine düşecektin.. Suba· 

't> O~den düştün .• 

Gttzelleşme bahsında en ince 
noktaya l'eJdik. 

Hanıınfendiler! Biliyor muıu .. 
nuz bu nedir? •.• 

Hafif, mağrur bir tebessümle 
güzel Te bembeyaz dişinizi gös
termenizden anlaşılıyor ki tah· 
min ettiniz. 

Evet, evet, yanılmıyorsunuz, 
tahmininiz doğrudur: Bahsetmek 
istediğimiz bu ioce nokta, - hatta 
isterseniz - yakut ve şuh kıv
rımların çerçevelediği bu inci 
noktalar, dişlerdir. 

llihi benliğinizi meydana g• .. 
tiren ayrı ayrı güzellikleri iki 
sıra kusursuz, beyaz, güzel diş 
tamamlamazsa ne yazık olur ..• 
Değil mi? 

~ ervış Paşa, "acaba kelle gidi· 
tG r s:u?,, diye bir an telaşa düş· 
d;~ Paarı kesilmişti; hemen pa· 
hJd n ayaklanna kapandı. Kö
dit. ~r gibi yerde sürünerek, efen· 
l'tııı ~!n leı gibi ter kokan ayakla-

0Püp yalamıya başladı: ( :J.) 
~~ Aınan sultanım .. Ben ettim, 

etıne ! 

[ Resim ve yaz1tann telif hakla mahfuzdur J 
Onbeşinci •• 

Bunu siz de bilirsiniz, Hanım
fendiler, sizde bilirsiniz. Dişleri
nizi ıaşmaz bir intizamla yıkar, 
fırçalar, temizlersiniz. Diş krem
leri kullanırsmız. Haftada bir 
dişinizi karbonatla uğuşturursu
nuz. Bunları yapmakla da kendi· 
nizi her tehlikeden uzak sanırsi-

J, 

; O kalk! 
lit •tii kılaptan işlemeli sarı mes 
di~' •ubaıının burnunu tekmele -

~~eÇ'it Pqa, aradığı kemiği bul Na ır çomar gibi sevinçle doğ
t...; 11, padiphı etekliyerek, geri 
"'11 sekildi. 
~İltldi, ıurlan yalıyan deniz 
b,,_,-!b. Kalyonlar topu kesmiş 
""'Cllt}a§.DUf tı. 
ı..tı~Çüncü Muradın gözleri dol

~' <q,tu: 

,(il • dil'-.. Bunda bir feamet var Y .. 

~··' 

pi ~ tnınldandı-
ıl· \" 
•I' 
·' 

~)} ~naklanndan aıan yaşlar se-
8.f1na yuvarlandı: 

~: · ~-. Ecelimiz yakla§b gaHba .. 
i~' · il. ... -~ zamandır, bu kadar do • 

· ~~a. fenlikleri oldu. Nice mu· 
:i~ ı.~k ~ç ~~ alyonlar topundan alem 

:i 

)~tj ~leye varırken bir tek cami 
~tı.~den oynamamıştı bu l<öş -

b~.: d . . • . k. 
~•il erın ıçını çe . tı : 

S Sandım ki kıya.met koptu .. 
Jt...d1~1lra avazı çıktığı kadar hay-

~da bir şeamet var!.. Bir · ~()r~ Üçüncü Muradın aynklarr 
~arı.llı rlerdi. Zaten Osmanlr hane
~a~:ıc 1t;nsup prenslerin hepsin
~kusu irsi bir illetti. 

şeamet var mutlaka buncla. .. 
Kapıya doğru bir iki adım at

tı; hıçkıra hıçkıra ağlamıya başla 
dı ... Bu hali gören şehzadenin de 
gözleri sulanmıştı. Şaiı· müdahale 
etti: 

- Sultanım, sakin olunuz .. 
Sıhhatiniz .. - diyecek oldu-

F akat üçüncü Murat, södeı·ini 
tamamlamasına meydan verme· 
di: 

- Efendii ! Hangi sıhhat efen· 
diii ! Bilki bu köşke şu son geli
şimdir. Kırdan camlardaki işa· 
retten niçin tegafül edersin? An
lamak istemiyorsun ki bir şenmet 
var hu iste .• 

Ve h;zla kolunu çekli, Bakiyi 
göğsünden itti; 

- Paşa gel! ı 
Padişaha yaklaşmak için fır • 

sat kolhyan Derviş paşa h~men 
şairin yerine geçti ; 

- Götürün beni! 
Hoca ile talebi kap-ıclan çıkar· 

ken onun; 
- Müneccim bile yok!. dıye 

homurdandığını işittiler. 
Çakılları ezerek u zak1 .ışuken 

padişah hala söyleniyordu: 
- Hafız Recep geçenlerde öl

meseydi, şimdi çağırır, hi.r remil 
attırırdık .. Ne çare? Fakat şu hale 
bakın! Aradan aylar geçli, bana 

Ecnebi karikatürii : 

e 

~-----... '•kı devirlerde galipler, kıhçların• kefeye koyup ağ1r 
' '"'• naaııop milletleri soyup savana çevirirlerdi. 

~"-';;",, 1931 senesinde ise umumi harbin biraz çokça eskimiş 
, .... :rlyetlerlle hi.11 böbUrlenen Fransa altınlarını kefeye 

Gnraya meydan okumak fikrindedir. 

hala bir müneccim bulacaklar .• 
Yok efendim .. Bir şeamet var 

mutlaka bu işte .. 
Baki ile talebesi Rüstem paşa 

( ~) köşkünde bir müddet daha ruz. 
kaldılar.. Sonra onlar da topar_ Fakat birgün, ne olur ne ol
landılar, bahçenin taflanları .. ara· maz, mutat muay~nizi yaptır
sından geçerek, yavaş yav~ u - mak için dişçinize gittiğiniz za-
zaklaştılar... man if değişir. 

Simdi r-ingu ki "!'!\ t d J - --·--···-·····..-.-····-·-·····-·············· .. ••• ... ~ ~ gu u s""a , o '{UZ •• .. •• M t b k h tt .. 
dan sonra gelen yarımı vu:ruyor, uçuncu ura. u e .ane en o~-
Ayasofyadan ikindi ezanları ge· le sarsılmaz hır tesell~ ~~lmışb ~~; 
liyordu. artık n~ anahtar d~hgınde goz 

Derviş paşa, ancak ikindi na· ne de ruya~ında cellat k~lmış~ı. a· 
mazından sonra saraydan kurrula Kevkebı zade .. Ah eger şım ı 
bilmişti. · sağ olsaydı, yaşasayd~, şu ~~~ı : 

Üçüncü Muradın bozuk sinir. lan camları~ ney«: delalet ettıgını, 
1 · k" kt k 1 1 YI. ldızlara şoyle hır bakaı· ve der-
erıne, oş e ırı an cam ar o d 

kadar berbat bir tesir yapmıştı ki, hal anlatır •·· • ~ I 
h .. kA d t d l'y d.. .. r· Zavallı Kevkebı zade.. şte se· 

D
un

1
. adr alA fe a yea~ e H ontmuşt u. nesi doluyordu. Geçen raınazan-

e ı e a .mı . azre za en d" • h d h f 
d 1. d" fak t taçlı d d' ~ · d" da ka ır gecesı, sa ur a oşa ı e ıy ı.. a e ı, . ım ı, b' f l k ku ı 
müthiş bir buhran içindeydi~ .. ıraz az a açırmı~; yuya sa .• 

K.. kt ktıktan O dılrımış karpuz gbı ( Çaat ! ) dı-
oş en çı sonra er• . _ .. 1_ 

viş paşa, bir kolunda, Hüseyin Y1P ~ıştı. 
paşa bir kolunda, bir müddet has 
bahçede dolaşmışlardı. Muradın 
göz yaşları bir türlü dinmiyor, a
sabi asabi geyiryor, hıçkmk • 
lar birbiri ardısıra boğazında dü • 
ğümleniyordu. 

Onu beyhude yere teskine ça
lı~mışlardı. Bu Hüseyin pa~a da 
cidden kamil bir adanıa benziyor· 
du. Deliyi yola getirmek için 
belki, bin çareye baş vurmuş, 
neler neler söylememişti. Lakin 
bilmem ki? ••• 

Padişah: 
Aaah, bir müneccim!. Biı· mü· 

neccim olsa - diye tuttut·muştu. 
Müneccim.. Üçüncü Murad.m 

bu çok eski bir iptilasıydı; taa 
gençliğinden beri, hu hasta ve si
nirleri bozuk adam, yıldızların 
parıltılarında maveranın ~ıı-larını 
ifşa eden bir fevkaladelik arar· 
dı. Hayalperest bir gençken 
gözlerini yıllrca yıldızlara 
dikmiş, onlardan taliinin seyrini 
öğrenmek istemişti. 

Tahta çıkıncıya kadar saray· 
da kapalı her şehzade gibi, anah· 
tar deliklerinde kendisini gözet
liyen ve rüyalarında yağlı kement 
lerini uzatan cellatlar görmüstü. 

Bir şehzade hayatı kadar tJcseı 
lisiz, yer yüzünde ne vardır?. Be· 
reket versin hocası Kevkebi zade
ye... O hemen yıldızları tetkike 
başlamış ve bir iki gün içinde pa· 
dişahın istikbalini örten esrarı 
yıldızlarda okumuş. birer birer 
keşfetmişti. Demek ki: 

-Tahta çıkmak size mev'ul 
tur, ve siz tabii bir ölümle öle • 
ceksiniz .. 

Yer yüzünde ne kadaı· batıl 
şey varsa hepsine ayrı ayn İnanan 

( *) Bunu Sinan paşa köşkü 
zannedenler yamlırlc.tr. 

Tam bir saat bahçede dolaş • 
mışlardı.Üçüncü Mural ağL:•'lı her 
açışında muhakkak Kevkebi za • 
deden bahsetmiş, onun meziyet
lerini ve kerametlerini anlata an
lata bitirememişti. 

Sonra yardım etmişleı·, onu 
Darüsseadeye kadar adeta sırtla
rında ve kucaklannda taşınu~1ar· 
dı. Orada karşılarına ağa çıkmış, 
bir kaç harem ağası koşuşmuş • 
lar, padişahı karga tulumba edip 
dairesine götürmüşlerdi. 

Bunun üzerine Hüseyin paşa 
ile kendisi de saraydan çekilebil -
mişlerdi. Hüseyin paşa konağı· 
na gitmişti. işte kendisi de Pa· 
şa kapısına doğru at sürüyot· fo. 

Acaba şu padişahın hali nice 
olacaktı. Ölecek miydi'! Bu 
yaşta ölüm pek de akla geimeLdi 
ama ••• Kansız suratından, der· 
mansız dizlerinden ve nihayet ta· 
bibin sözlerinden anlaşılan da 
buydu. 

Altındaki doru at, sarayla Pa 
şa kapısındaki yollara gide gele 
artık alışmıştı. Köşeleri kendili
ğinden dönüyor, yavaş gidilecek 
yerlerde yavaş ve hızlı gidilecek 
yerlerden koşarak geçiyordu. 

Acaba şu padişahın hali nice 
olacaktı? 

Derviş paşa, dairesi önünde, 
gene kendiliğinden duran atından 
inerken hala bunu düşünüyordu: 

- Acaba bu adamın encamı 
ne olacaktı? Ölecek miydi, kala
cak mıydı? Ölecekse bunu bilip 
ona göre hareket etmeliydi? Sa
ray işleri tuhaf işlerdir.. Her şe· 
yi tam zamanında yapmak gerek· 
ti.. Faraza veliahta zamanında 
çatmak, sarayda yeni türeyecek 
valide sultanın hediye ve rüşvet 
yarışında gözüne girmek lazımdı. 

(Bitmedi) 

Dişlerine iyi bakmıt blrkadın 

Aman Yarabbi, dit etlerinde 
zayıflık, gevşeklik almış yDrümDp' 

Dişinizde sedef pınlblan yara
tan atelyenin ufak projektörü 
önilnde, diıçinizin : 

- Rontgene ihtiyaç var. 
Sözü sizi 1arartır, sarsar. 
Bir muayenede daha bulnurda 

belki fikrini değiştirir ümidile, 
ağ:zımz açık, diıçinizin yüzüne 
bakarsmız: 

-??? 
- Diş etleriniz hasta, derhal 

tedavi lazım, yoksa on seneye 
varmaz bütün dişlerinizi gaip 
edersiniz. 

Biraz müteessir eve dönersi-
niz. Fakat artık. rahatımı kaç
mıştır. dişleri be>zulmuş vaya 
dükUlmüş bir kadmın feci hali, 
mcyüsiyet yakışmıyan güzel göz
lerinizin önünde mi\temadiyen 
canlenır, durur. 

Bir yere davetliseaiz gitmek 
istemezsiniz. Misafirleriniz varsa 
onları ağırlamağı bir külfet sa
yarıınız. Tiyatroya gitseniz .canı• 

nız sıkıhr, Sinemada eğlene
mezsiniz. 

Davetlilerden biri piyano ça· 
larken, aktör piyesin en güzel 
bir yerini canlandınrken, Moris 
Şovalye şuh şarkılarmdan birini 
söylerken ziboiniz yalnız... Yal
nız bir şeyle meşguldur: Diş 
etlerinin zaifliği, gevşekliği .•• Ne 
feci! 

Ertesi gün, rontkende, dişle· 
rinizin ara~ına sıkıştmlan ma• 
vimtırak kağıt, çenenizin dört 
tarafı için beş dakikalık bir ha· 
reketsizlik tam teşhisi ortaya 
çıkarır. 

Dişçininizin elinde ağzımzm 

radyografisini gördüğünüz za· 
man, elbette hoşunuza gitmez, 
çünkü fotografta sekeletleşmiş bi 
halde gördüğünüı: ağzınız, ilk 
bakışta sizde fena bir tesir bı
rakır, ürkersiniz. O kadar telif 
etmeyiniz, bammfendiler! 

Yeniden iyice bir muayene 
etlerin zaifliğini tecrit tedbirle-
rine tevessülü, kahil tedavi ol
duğunuzu anlatır. Nihayet dişçi• 
niz, takip edeceği tedavi tarzmı 
anlatır, dit etlerinize hayat Te 
kuvvet verecek iliçlann mükem .. 
mel bir reçetesini elinize tutuş· 
turur, ferahlamış bir halde atel· 
yeden çıkarsınız. 

Başından böyle bir hal geçmit 
bir kadın, duyduklannı şöyle 
anlatıyor: 

Bazı iliçlarm, iargaralann 
teıirile diş etlerinin sağlamlaşb

{Lütfen .sayfayı ~eminiz) 
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Tficcarın elinde kahyor Şimdi Cohur beldesinin sultanıdır 
inhisar idaresinin mübayeatı 

tanzim edilmelidir 
lzmir 26 (V akıt) - Tütnn pi

,.... malam durgunluğunu el
J•YID muhafaza etmektedir. Son 
,..ı.rde fiyatlar okadar ıukut 
•tmlftir ki çok nefiı lOtllnler bile 
3CMO lmnıta mllbayaa edilmek
tedir. TltBD inhlannın mllba
JMta bafl•IDlf olma11 durpn· 
hatan lnllne ıeçememiftir. Çin· 
ki, iahfur idaresi bundan ancak 
15 ıDn enel mllbayaata baıla· 
IDlf Ye hiç bir yerde mllnaıip 
bir piJua ıçam&llllfbr. Ecnebi 
lnımpuyalarıa mahut iskonto 
11karta meae.u. de ortadan kalk
m11 detilclir. 

lzmirin en methm tOttln mm
takalanm tqkil eden Akhiaar 
Ôdemif, Tire, Bayındır, Çeşme 
n Urla kualarmda lıenll& mtı
lt.yaa edilmemif milyonlarla ki· 
lo tltlbı mncattur. Ufak tefek 
mubayııt yapılmakta iıe de bu 
kaylOye bir fayda temin edeme
mektir. Ç&nkl, Kumpanyalar 
100 okka tOtoaden 50 okka u
brta çıkartmaktadırlar. 

Çok garip lfler 
Tüt On lnbiurı yakan da yazılı 

ltntnn tütün mıntakalarında mü
l>ıyaata baılamııtu. Fakat, tn
tlha inhisannın mDbayaatı çok 
priptir. Şimdiye kadar mDtead
dit mıntakalardan 10 bin kilo 
bile m&bayaa etmemiıtir. inhi
sar idaresinin bu ıekilde hare
keti tnttıncBl~ri telAt ve endi
şeye ıevketmİf "ve C. H. fırka
sına ıiklyette bulunmalarma se
bebiyet vermiflir. 

Tlltlln k•ç kuruta S8tllıror 
Blittla mıntakalarda ttUlinlere 

Yetilea fiatler 15-60 kuruşa ka
mrdır. Kumpanyalann verdiği 
IMa Radar maalesef tlttftn inhisar 
idaresi tanfından da terviç edil-

len duymak, dit k&klerinin et
lerin içine aaflam bir g6mülüşü
al hiaetmek aaadeti ne ferah
labcı bir ıeydir, ne maddi ve 
maneYI bir ıillhtır. TebeuDmll· 
aOz, batta kabkabalannız ıerbeı
lefİr. Artık yapmacıklara, yanm 
tebeadmlere hacet yoktur. Bil
lkil artık, gaip ettiklerine mll
teeair olduklan gençliği kadın
lara iade eden o dudak kenar-
lannm ..rbeat ve llzel açılıtı 
ardır. 

Dk clifler deiitir değif1Dez, 
çocuk Ye iradın, her ıene mu
tazaman diıçisini ziyiret etme
lidir. 

Ufak bir zahmet, kıaa bir 
muayene... Buna katlan1D1Z 1 

Maa1ene neticesi: Ditleriaiz 
mlkemmel çıkana?.. Yapacak 
ltir ı•J yoktur. Beyhude zahmet 
deme,iniz. Zarar yok Ertesi ıe
neala 11111ayeneaini daha sakin, 
daha emin bekleyiniz. 

Fakat muayene neticeıinde 
alrwpk ditler U'UIDda, yahut bir 
klldhı bqlugıanda ıiirllnmiyen 
bir ana çakını, hemen çaresi
ne bakıhr, korkulacak bir ıey 
kalmam11 olur. 

Glzellljin bu ea mUhim aır
nm daha eJI bilen kadınlar,dif
~tl'1ine 1enede bir deiil. hatta 
alb ayda bir pterler. Bunda da 
sarar& pkmadıldan muhakkakbr. 

Yemeklerden ıonra ditleri yal
mz &rçalamak kAfi detlldir, diş
leri eok •k olanlarJbı kllrc:laa1a 
.......... ld. .. .. dlll'. 

mekte idare de aynı fiatlar tlze· 
rinde mlibayaatta bulunmakta
dır. 

V elhuıl, ttıtllncller o kadar 
k6t0 bir vaziyete dllfmUtd&rlerki 
ttltOnlerini 1 S detfl, hatta lllt 
Date 1 O kurDf& bile vermiye n
ıa g6ıtereceklerdir. Vaziyetin bu 
derece •ahim ve çok ciddi oldu
funa nazandikkata alan farka 
idare heyeti reiıi Hacim Muhit
tin bey, totOnlerin iyi fiatlarla 
aablmaıı için inbiaar idaresinin 
harekete geçmesini merkezi u
mumiden talep etmiıtir. Eğer 
tUtBn inbisan fazlaca mObayat 
yapar ve fiatJan biraz yllkseltir
ıe geçen ıene olduğu pbi bu 
sene de tOtOnc&Jeri muazzam titr 
felaketten 1'urtarm11 olur. 
BuıOukD vaziyet yukanda kayt 

olundup üzere çok ve vahim
dir. Bayle kaldıiı taktirde da
ha fada kesbi vebamet etmeai de 
muhtemeldir. B&tlln tlltlncUlerin 
Omidi inbiaar iclare1iadedir. ln
biıar idaresinin bu hususta ciddi 
bir fekilde hareketi lzmir Ye mDJ
hakabnı maltm fellketten kur
tarabilir. 

Bafwekllete 111aracaat 
edecekler 

Dijer taraftan mtbayaabn 
pek berbat bir ıekilde olduğunu 
giren tlltlneller a.t vekllete 
mOracaat etmek &n~dırler. 

Bu hususta edindiiim malQma
göre, tütüncDJer, inhisar idare- ' 
ıinden şikiyet edecekler ve a
zami miibayaatta bulunmasmı 
isteyeceklerdir. TiHOncOJer ara-
11nda deveran eden pyıalara 
g&re, bOkO met, t6t0n mObayauı
nı nazarı dikkate alllllf ve bu ip 
ciddi bir ehemmiyet atfederek 
tedbirler ittibaz1na bqlam11hr. 

Diı etlerinizi utlamlqatrmak 
için, Hanımfendiler, elzem bir 
tedbir daha vardır: 

ince ve kokusuz bir kauçuk 
yaprak alımz. Bundan, bir posta 
pulu bOyUklDatınde bir parça ke
siniz ve buno her gUn muntaza
men bir 1aat çiğneyioiz. Banu, 
tu•alettniai tamamlarken daha 
rahat yapabilirsiniz. Sakız nev
inden çok sert ıeylerin çiğnen
mesi diflerin aaj'lamlanmau için 
elzemdir. 

Sigara içen kadınlar için bat· 
ka bir tehlike Yardır: Diılerin 
1Uarmaıı. 

Çok siıara içinlerin yalnız dit· 
leri değil, aıbatlerri de tehlikeye 
maruzdur. 

Yakalmadan evvel sigaranın 
Oat&ne bir kaç damla d&klilen 
yeni bir mDıtabzar, Bouicot til
t&DGn bnuın zehirleyici b .. aıa
nnı teairaiz bırakmaktadır. Boui
cot nikotini defettiii •ibi, tntü
nOn parmaklan aatartan, dişleri 
karartan reçineli maddelerini de 
bertaraf etmektedir. 

Hammfendiler 1 Artık aigara
yı daha tehlikuiz içebilirsiniz. 
Fakat yene ifrata varmamanıza 
ta•siye ederiz. Nede olaa toton 
tehlikeli bir ıeydir. 

Buda burada bitti. Şimdi dit
leriniz de bembeyazdır. Yarın il· 
Yntalannızdaa konutacaju. O 
ll•antalar kl bir kadmm en nefis 
habrilanm uklar. 

l•koçyah Cohor 
kraliçelli 

Şark saraylarında 

Avrupalı kadınlar 

nasıl yaşarlar ? 

1Dglllz s-!1' 
mlhraCPI! 

Ameriiaıı bulor mlhraeeaJ 

F;..••, ~t prenH•f 
Şarb ötesinde l>eriıinde ku- büldiindatı ıuİtan ft~ahiındi~. Bu izdivaç da ayrılmalda net• , 

runu vuatanın derebey\eri, hatta zat lngiltere,e ıeldifi...taman İS'• miıtr. Avuaturalyalı aktrİlt ~ 
ilk devirlerin firavunları ıibi ya- koçyab bir daktilo kıza te.sadüf 11 aleyhinde dava açtıjm~~ 
pyan bir takım premleı, mihra- etmiı, ve güzelliiine hayran ol • keme Tikari mebrac:miDI- :~ 
celer ve ıultanlar ftl'dıt ki, ha • muttur. Sultan lbrahim bu kıza k6m etmit ve onu her aea' 'Jll!"', 
il, tebealannm abn terl.:ırini, talip olmuı, ve teni beyaz saçları 
sefaletlerini albn ve elmua çevi· sarı olduiu için onu Cohor tahtı· ıına (1150) Sterlin vermif' 
rerek binbir gece muall"'"°° ha na oturbnuftu. Daha bir kaç gün bur etmittir. · ·!JJ1 
yabm yqarlar. Bunlann en bü· evvel vuku bulan bu hadise buna Bu kadınlar, k~ 
yük merakı, beyaz ve güzel ka- benzer bir çok vak'ala1'1 bize ha- ayrıldıktan sonra onla.-ıa. ~ 
dmlar bulmak, taze kızlar için- brlattı. lerinde görüp ıeçirdiklel'l__ır ~ 
de yqamak, bu kdmlann içinden Hindiatanm en ileri gelen dair hatıralar da neıı·ed~~ 
en fazla beiendiklerini aeç~ı·ek zengin prealerinden Ağahan, mü· saraylarının iç yüzlerini 'il 
muhteıem aaraylarında tahtlara tevazı bir Franıız ailesinin kızi· rezalet ve fecaatile dünya1' 
oturtmak, albnlar ve elmaılara le evlen.mit, lndor mehracesi termektedirler. 
doğmak ve ıonra bıkbklannı baı· Nanci Miller nammda bir Ameri- Mamafi, buna ratmeıı __. 
!arından atarak yerlerine yeni • kan kadımna itık olmuf ve onu hükümdarlan bıraktıkları 'P 't' 
lerini oturtmaktır. almıı, Kapurtala ınib•· .. ·u\İ la - bkları kadınlann yerine ~ ~.ı 

Bunlarm en ıon misallerinden panyada rugeldiği bir la• nyol uh ı·.. ·u 11. 
b. . (M la ) b" ( d lrlr ·1 1 . h rupanın m te ır Dil ~;ıa• ırı, a y ın ır tara ın a ra aaeaı e e'Y en.mı!, ni ayet yenilerini bulmakta mütk~~ 
saltanat ıürmekte olan ( Cobor) dünyanın en zengin adamı aayı· akt d ı p :f(; 

ramam a ır ar. ana. • • 
/" "\ lan Haydarabat nizamın•n iki oğ- taç, taht, ıaray, aık ve ~ 

Ahçıba'ı dl 1or ki ı lu da Dürrütehvar ve Nilüfer ha· Güzel kadınlar bu ezeli iU 
B ·· k •• kl • tunlarla evlenmitlerdir. den hala şi fayap olmarnıf 

UÇ/lln U yeme erz.. Fakat bu izdivaçlarda muvak- ----------
nizi aşaJSıki listeye kat bınların tatmini istihdaf O• 

~ lunduğundan, bunların hiç birisi 
göre hazırlayınız devamlı bir mahiyet alanıamakta 

oııe ~•meaı 
Ançuyez veya sardalya, sir-

keli rosto, salçalı makarna, 
nohutlu et, elma kompostosu. 

Ak,•111 ~emeıı 
Sebze çorbaSI, yumurtalı as• 

panak, zeytin yaib yer elmuı, 
kuru üıiim - elma. 
Slrkell ro•to nesil pl,lrlllr 7 

Sığır etinin omuz veya but rarafın· 
dan yanm okkalık bir parça ahmnız; 
parça rosto için olduğu gıbi kalın ve 
mlk"aba yakın şekilde olmalı. Bunu 
güzelce yıka)'1p kuru bir kabın 
içine, onun Urer!ne çıkıncıya kadar da 

· sirke korsunuz. Sonra sirkeye bir pır· 
ça kekik bir tefne yaprağı bir iki sa
nmsak atar ve sirkenin üzerine yayı· 
lacak kadar zeytin yığı korsunuz. Et 
bu sirkede yirmi dört saat durma• 
bdır. Sonra çıkarır ve tencerede 
erittiğiniz yaıın lçerslne atar dön· 
dürerek kızartırsınız. Kızınnca bir 
mikdar su fltve eder ve güzelce piş
miye bırakırsınız. Sirkeli rostonun ya
nını kızarmış veya hqlanllllf patates 
iltve etmesini unutmıyımz. 

ve ıüratle infisah etmektedir. Çim 
kü bu prenıler, aldıkta.rı kaclın
lardan ıüratle bıkmaktadırlaı·. 
Avrupalı kadınlar bu hale taham· 
mül edemediklerinden, yahut bu 
premlerle yaıadıklan eınada iı -
tedikleri kadar senet edindikle
rinden, hemen eski tabiiyet' erine 
dönerek kocalan aleyhinde dava
lar açıyorlar. Ve ahmak tnrk nü· 
kümdarlarından büyük b~11 ıiu tt· 
lar kopararak, yahut büyuk tah
ıiıatlar bailanarak kendi m ,mle
ketlerinde · yafıyorlar. Bu hattı 
hareketi takip edenlerden hiri, 
Kapurtala mehraceıinin aldığı Is· 
panyol rakkaıeaidir. Memleketin· 
de ıon derece fakir olan bu kaJ .n, 
Kapurtala mihrceıile yaşadığı 
seneler zarfında mühim bil" servet 
kazanımı, ondan aonra kocasm
clan aynlarak kendisine mühim 
tahsisat bailatmııtır. 

Gene Hindiatan prenılerinden 
olan Tikan mehrace.i, A ''USb\ · 

ralyalı bir aktriae atık olmuş, ~
nula nlemnit. ve nibaret bu 

Hava alemin•• 

iki seter _... 
Cıbuti 26 (A.A.) - 1•~ 

ci Goulatte ile Salel dlll .. 
uandan Cibutiye geb11itl~_ 
saı. t 15 te ) ere iomifle~ 
Tayyaı rciler Marmilya • 

ıeyahatım iki gün 10 
ya pmıılardır. 

• 
Le Eurr et 26 (A.A.)-: 

ya reci Pl ocrb ve Euftill .,-_ 
uat on birde burada kar•. 
mişler ve resmi DJfiıDf 

-.-.m. 

tavyarcd ik mekamab r 
ne n erıup b " çok erk .. 
fından htraretle karıılall 
dır. . · --"11....,.,.ı 

Plumıileyb tayyareciletil't 
sa N.acagaakar bava k 
altı gün dokuz saat kar __ ... , .., 
dakik•daa ıbaıet rek9r 
zarftnda Pariı • Peki• 
ferini yaptaklau ayoı t•" 
icra etmif olchddan 
dar • 
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E n ver Pş. 1ürkistanda şehit olnıuştu! • 
•• 

"Omerin öldüğü gün •. 
Bugün bayramdır! 

birden durdu, 
tırnağa ıüzdti, 

kalemi masaya 

Enver Pat• 

- Gel bakayım .. ismini de
ğiştirsek nasıl olur.. Şehirde 
seni Ömer diye tanıyan var mı? 

- Henüz hiç kimseyi tanı
mıyorum, kervan saraycı bile 
garip diye çağırıyor ... 

- O halde bugünden itiba
ren (Ali) ol. Fakat dikkat et, 
benim başıma da iş açma... Mer
hametten maraz çıkmasın! 

Kapıcı bir garibin ne istedi· 
ğini anlamak için anahtar deli· 
ğinden hem gözetliyor, hem 
dinliyorcu. Öyle ya, sadaka 
istemeğe geldi, reis de bir 
şeyler verdi ise, çıkarken o da 
hissesini istemeli idi. Fakat iş 

başka iş ... Kapıcı Belediye rei
smin bu cesaretine şaşırdı, hay
ran kaldı ve kendi kendine: 

- Ama neme lazım, kendi 
bileceği iş ... Dedi. 

Ömer, Hayır, AH, reisin verdiği 
pusulayı katibe götürdü, kayıt 
yapıldı. Hemen o gün işe baıla
dı. Günler geçti, herkes kendi. 
sinden memnundu, amele de, be· 
lediye memurları, da reis de 
herkes. 

Ali de memnundu. Karnı tok, 
üstü pek, rahatı, keyfi yerinde 
idi. Çok çalışıyor, yoru:uyor ama, 
gençti, sıbatı da düzelmişti, aldır
mıyordu. 

• • • 
Belediye reisi, kapıcısıntlan 

memnun değildi. Bu herif etra
fını haraca kesmişti. Her odacı 
ve kc-pıcmın bu memlekette bir 
verği gibi tahsil ettiği babşışa 
bu adam bir türlü doymuyordu. 
her verileni az buluyor, verilmi
yeni zorla jstiyor ve alıyor, dai
ma gllrültü çıkarıyordu. Ne ka
dar tenbih edilse söz kar etmi
yordu. 

Bir gün reisin yanından çıkan 
bir Hintliyi bahııı meselesinden 
dövmeğe kalkmıştı. Hintli kon
solosbaneye şikiyet etmiı, kon
solos işi büyütmiş ve çaresiz ka
pıcı kapı dışarı edilmiştir. Ka
pıcı şehrin iyanını, eşrafını do
laştı, tavsiyenameler topladı. Ri
calar, isti1hamlar, niyazlar ... Na
iile ... 

- Reis bana düşman, diyor
du. Amma gösteririm ben om.! ve 
artık bütün çarelerin, tavassutla
rın faidesiz kaldığım görünce, 
valiye gitti. 

( Belediye reisi din ve mez
hep düımanı olan kesanı himaye 
ediyordu, benim gibi sülalei ta
hirei ridviye [l] mensup mütte
kilere b~ğzu kin ve adavet besle
yor. Bizi aç bırakıyor, mesela 
amele batı olan ( Ali ) nin asıl 

lt l Sekizinci imam Rızaya mensup. 
Bu aileye mensup olanlara Iranda (Seyit) 
derler. 

c H x 

x - ıs 1 x 
Yukarki şeklin hanelerinde 

muhtelif işaretler görüyorsunuz. 
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 piyangosunun bir bileti 
hediye edilecektir. 

Dün neşrettiğimiz bu bulma
cayı bugün tekrar veriyoruz. 
Şekli kesip halledilmiş feklile 
beraber idarehanemize gönderi
niz müddeti on beş gündür. 

Dikkat: 

Bu bulmacamız da [ X =[i)) 
tir. 

Yeni bulmacamız 
Bulmacayı doğru halledebil

mek için şu izahatı dikkatle o
kumalısınız: 

Sağdan sola doğru her sıra 
manalı, lihikasız beşer harfli bi
rer manalı kelimedir. 

Doldurulacak gözlerde gör
düğünüz İfaretlerden birbirine 
benzeyenleri yerine aynı cins 
harfler konması lazımdır. 

Doğru halledenler arasında 
çekilecek kur'ada birinci gelene 
bir milyon lirahk bir yılbaşı tay• 
yare bileti hediye edilecek. Hal
müddeti ondört gündUr. 

ikramiyesiz bilmece 

T Al x u R 

A 1 [il A x A 

[i) A a A T 

al 1 s . r=-.-
- A !il 1 K 1 A 

Yukarki şeklin hanelerindeki 
işaretler meçhul harflerdir. Bir
birinin aynı olan işaretler ayni 
harfleri gösterir. Buna göre sol
dan sağa her satır bir kelime 
olacaktır. 

···························································· 
ismi (Ömer) dir. Mütaassıp bir 
sunnidir. Belediye reisi meçhul 
maksatlarla bir sahtekirlık ede
rek bizzat bu adaının ismini de
ğiştirerek .• ) 

Vali mütaassıp bir adamdı.Be
lediye reisi ile de arası pek eyi 
değildi. Kağıdı bir daha, bir da· 
ha okudu. Gözlerine inanamıyor
du, kendi kendine: 

- Yalan, dedi, herif iftira 
ediyor,.·. Ne de olsa Reis bu 
derece fena ve bu mertebe ce-

Romanya bu sayede büt
çesini düzeltebilecekmiş ! 

Bükre,ten Londra gaz<.'teleri ·ı 
ne verilen malumata göre Rllnum-

ya hükumeti 1932 bütçesini tevzin 
edebilmek için yeni bir vergi lar· 
hına mecbur olmuştur. Vergi sa· 
nayi müesaeselerinde çalışan me-

mur ve müıtahdemlerden tahsil 
edilecektir. 

Bu yeni vergi, · daha evvel tar· 
holunan yüzde 25 nispetinde), i 
vergiye ili.ve olunacakltr. 

Yeni vergiye göre ıenede alt • 
mııtan 80 İngiliz lirasına k.ı lıu 

maa, alanların maaıından yüzde 

sekiz vergi alınacaktır. Bu vergi 
yüksele yüksele senede sekiz bin 

sterlin maaş alanlardan yüzde 45 
tenzilat yapmaktadır. 

Yeni vergiler neticesinde en 
yüksek maaş alanlar, nıaa~ların· 

dan azami yüzde yetmiş nsgart 
yüzde 45 vereceklerdir. 

Senede 600 sterlin maa~ l'llan 
bir memur aldığı paramn yü:;ı:de 

altmışını vergi olarak verecPktir. 

Romanya hükumeti bu sayede 
bütçesini tevzine muvaffak _2!,a• 
cağına kanidir. 

Tuneyin bir oğlu oldu ! 

Toneyln zevcesi 
===== 

Sabık ağır siklet f&mpiyond 

Tuney'in bir oğlu olmuttur. Cin 
Tüney ringde döğüıtüğü ııralaraCI 
(400.000) İngiliz lirası kadar b{ı 

servet yapmıf ve 1928 de meıhuf 
Amerikalı çelik amili miloyn~ 

Corç Lavderin on milyon at~rlin

lik bir mirasa korunuı olan lazil• 

evlenmit ti. 

l üney'in karısı yeni dünyaya 

gelen ilk çocuğundan gazetecile· 

re iftihar ve memnuniyetle bahset 
mittir. 

Cehennem makinalarile .. 
Münebbihli saatleri biribirlerine 

karııtırmamalı ! 
Roma, 26 (A.A.) - Milano mandanına haber verilmiştir. 

iıtuyonu müıtahdemininden bi • Kasayı almak üzere gelen I&• 

risi bir muhacıra ait ufak bir ka- hibi hemen tevkif edilmittir. Mu· 
sadan ititilmekte olan(tik, tak) lar maileyh, kasa derununda yeni sa• 
dan bu kasa derununda br cehcı~-
nem makinesi bulunduğuna zahip tın almış olduğu münebbihli bir 

çalar saat bulunduğunu soylemit olarak istasyon memurlarım imda 
dına çağırmıttır. Kasa ıssız bir 
mahalle götürülmü' ve topçu ku-

aur bir adam olamaz ... 
Hız.metçiye ıesleodi: 

- Çağınn şu kapıcıyı 1.. 
Kapıcı iki büklüm içeri girdi, 

Valiyi eteldedi ve karşısında 

divan durdu. 
- Seyit olacaksın, utanmı

yormu sun yalan söylemeğe? 
- imam Rızanın hakkı ıçın 

yalan söylemiyorum .. 
- lsbat eder misin? 
- Ederim kurban, çağırın 

amele başını, şimdi huzurunuzda 
kendisine itiraf ettireyim. 

• • • 
Omer Valinin huzurunda ya

lan söyleyememiş, şaıkmlıkla 
Ali olmadığını itiraf etmiş ve 
işi olduğu gibi anlatmıştı. 

Vali taşırdı, kızdı, köpürdü, 
Belediye reisine küfürler etti. 

Herkes şatırdı. 

Reise aleyhtar olan aza ateş 
püskürüyordu. 

- Bilirdik ama bu kadarını 
akla ııetirmezdik, hele bakın ha
ine, diyorlardı, içimize kadar 
kimleri nasıl sokmuf ... 

Reis ve ailesi, dostları telaş 

ve korku içinde idiler. 
Geceleri sokakta, evin önün

de aopah, ıillhh adamlar baiıra 

ve filhakika itin böyle olduğu an• 

laşılmıştır. 

bağıra onu tel'in ediyorlar. 
- Çık dııarı, çıkta mezhep 

düşmanlığını sana gösterelim, di· 
ye haykırıyorlardı. 

Aleyhtarı müçtehitler, iyan 
ve eşref, esnaf, kuyruk acııı 
olanlar bu büyük fırsattan isti
fade ederek fırıldaklar çeviriyor
lardı. 

Reis günlerle evinden çıkma
dı, mekamına gitmedi, ve bir gün. 

çaresiz istifa etti. 

• • • 
Ömer, garip Ömer bir hem• 

şehrisinin yanına iltica etmişti. 
ft1rtık burada ona ekmek ve ra· 
hat yoktu. 

Gündüzleri pek meydanda gö
rünmüyordu. Yaya T ebrize git· 
meyi düşünüyordu. 

Bir sabah onu hemıehrisi öte-
beri almıya çarşıya gönderdi. 

Fak at her taraf kapalı idi. 
Omer bir çocuğa sordu: 
- Dükkanlar neden kapalı 

bugün? 
Çocuk gülerek bu yabancıyı 

süzdü ve cevap verdi: 
- Pugün bayram,.. Bilmiyor 

muıun? 
- Ne hayra mı? 
- Ömerin öldüğü gün .. Öme-

rin öldüğü güo •• 
Kan D 
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08000 
Muııtır.ası I_ 

_ Rabatsızlauarak 4ehrimize ge- r, 

len ve burada tedavi altına ah- Takvim - Cuma '27 Tc~rini~ani 
l ı~~aıe i nan Afyonkarahisar muddeiu- ıı \nci ay 1931. 16 R~ 1350 :Senenin 

J ~· 'il • { mumisi lsmail Hakkı (Bey, ma- geçen :günleri 827 kalan ~nler 3:l. 
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7918 Mayısının sekizinci günü 
hayvanat bahçesinde ~~ 

Berlin bayata kapamıtbr. Kıymetli hir Hamaz valüUerl - Saba.h: 4$0; 
adliye memuru -ıotan mum&iley- O~le: 12.oı : ikindi 14.30. Akşam 16,44. 
hin 5lümü mes'ekda•ları arasın· k A 41 

Y Yatsı 18.21 imı;a : ~. 
da teessür ayamhrın1ıtır. Aile-

·Bjr hiui kablelwku ile çeklerin 
içtima.mı görmek istediğimi bil
airdim. Beni götürdüğü yerde sak 
lıyacaktı. Kimse benim mevcudi· 
yetimi hisaetmedeıı "-n "'<'n W)
zetliyebilecektim. İçtima saat do· 
kuzda akdolunacak, ben.de on bir 
trenile Moskovaya hareket ede· 
cektim. Tanı saat aokuzaa Çekle· 
Tin içtima binası önünde benim 
Rıısa teaadüf ettim. Gizli bir met· 
halden iseri ıgirdik. Muzikacılara 
aahne ıvazif esini gören tribün mer 

livenlerinin altmda aaklıutdmı. Bu 
ruı çok karanlıktı. "Burada bek-, 
leyiniz.,, Rus kayboldu.113en 1hti·• 

-ynta riayet için tabancamı elime 
aldım, yer.e uzandım. Altunclaki 
aalontla lanibalar yamn1jh. Otuz 
kadar Çekçe konuşan "adam sa
lona girdi. Ara.sıra Fransızca 

Ruaça konu,uyorlardı. Kalaba
hğm ortaaında benim Rus otur· 
nıııştu. 

Bilahare bahis tamamen Çe!< 
IJitanile görüşülHü. Ben Çekçe bir 
kelime bilmiyordum. Pra.s kelime 
si çok konuşuldu. Yarım ~aat son 
nt.rRus beni saklı bulunduğum ma 
halden bafka bir ıyol ile MÔrteye 
sıkardı. 

Rus, bu suretle kendisinin Cek· 
ler nezdinde itimat sahabi ~öu
,ğunu i~t etm1'ti. Beraberce is
tasyona hareket ettik. Rus benim 
le -birlikte ~]manyaya geçmek 
için katli kararını vermiş olduğu
nu bildirdi. Almanyada kendnine 
iyi muamele olunması için benden 
timlinat istedi, ben de vaddttm. 
Eşyalarıyle birlikte istasyann ge
len Ru,, :beninı!e aııka. kapıdan is:e 
i, istasyon binasına -glrai. Ken· 

dim iç.in Moskova treninin üçüncü 
mevkiinde ayakta durabilecek bir 
yor temin etmi§lim. 

Moskovada treni tcrkell\ğim..za 
rnan cn:ms Ru, ,.\a trenden inmi~ti. 
İstasyondan çıktığımız z ,man, 'SO • 

ran PM:\portlara ba.kci 1 k'mse 
~oktu Ci'!ddeye ~ık.tğı••.ız vakit 
ıstasyonun sahipsiz terkedilmesi -
nin sehr:Dini deihRl anladım. Gad 
d~lcr kıı mızı bayrak direlclerilc 
o!maan benzemişti. Şarklılar, mı· 
aakıilar :velhasıl 4ehir halkı ınayı· 
..aıtt birinci .gününü tesit ediyoı-}nr
dı. Tramvaylar sair vesait tatili fa 
-aliyet ettiği için yürümiye mecbur 
olduk. Tenha bir sokakta muvak
aten>;&yrıhnrya karar verdik. Ben 
bile l>izzat A.lmanyaya nasıl geçe· 
~imi bilmiyordum. Rus bana ad 
resini :verdi. İcabı takdirinde ken· 
disini bu adreste ar~acaktnn. Üç 
haf.ladan fazla beklemek istemi· 
yordu. Sabıkalılar, misillu birbiri· 
ı,mize veda ettik. O, sola ben de sa· 
-ğa gittim. Rus köşeyi dönmeden 
hen istikameti deği~ir.dinı. Belki 
o da aynı hareketi yapmıştır. ,Ben 
ıüratle sefaret.in yolunu tuttum. 

Sefiri oaasmda buldum. - Za· 
-vaJlı sefir bir kaç ay sonra aym oı 
dada, Letonyalı bir şahıs la raf 10 .. 

dan kurıunla katledilmiştir- Kı· 
e.~akat milfit bir tarzda meseleyi 
~di.ine anlnttığım zaman: 

"Va:ıifenizi çok güzel yaptr .. 
nız.,, Buralarda fazla durmadan 
doğnı memleke,te gitmenin çaresi
ne bakınız. Burası gerek sizin v 
'l~ek 'bizim icin c-ok tehlike1idir., 
dedi. · -

lBir-el •ıkmakla herşey hitam 
bulmQttu. IBen gene sefareti terke 
mecbur oldum. Bu müddet :zarfın· 
da Moakovada vaziyet ~ka hal 
ke~e~.§tfr zannile yiyecek se· 
petımı bıraktığım İsveç konsolos• 
hanesinin yolunu tuttum. Konso
loslukta bir çok Alman varJı. Al
manya lirar çaresini bir türlii hal 
ledemiyorlardr. 

Nihayet birisi - Alman erkanı 
harp yüz batısı Milenski- bir fi
lcir lmlmuflu. Y'üz hası, bana tek
rar Sibiryaya gidePek oraö~ki e· 

-69-
ıirleri ~fmanyaya 11akletmekliği· 
mi teklif etti. Böyle bir şerefli fa· 
kat Jimdiki halde gayrı mümkün 
olan tehlikeli vazifeyi bizzat üze
rine ıalmaktan niçin imtina ettiği
ni löormaktan vaz geçenıemştim. 
Esasen bu vazife ıiçin yiU başt Mi 
lenski buraya gönderilmişti. Şarkt 
Rusyadaki ahalinin bilhassa Om· 
sk'taki Çeklerin ahvalini b\imedi
r;m sr-ylt>uı. :Yüı l-;ı.:.mm fikrine 
r,ö ·p bı.t 1cims .... ier <J_..;u.i c"irierin 
naldiııe.mnmanaat ,ginıerirlerdi. 
Hn.b;ı.ri b_n c.varı ıın ;: iyi lauıdı
ğım için bu işi müşkülatsız halle
clebilirmişim. Lakin ben idama 
mahkUm bir casus olduğunı için 
ıahsım için çok hü~ük telilikeler 
nıevcuttu. Yelhuıl hiç ~ir $uretle 
bu vazifeyi kabul edenıezdim. 
Hem kimse de beni icbar edeme7.· 
di. 

MEMLEKETE DÖNÜS 
Kon1oloshaneyi terkettiktcn 

sonra gayri ihtiyari bir binanın 
kapııına Cloğr.u yürüdüm. Binanın 
pencerelerinden bakan bir baş, 
bir ıalibi ahmer hem iresinin has 
ta bakıcı kıyafetindeki baş mı gör 
müıtüm. O anda, uzak Mongol 
çöllerinde terkettiğim lsveçli ( E
sirler melaikesi) nin itinıatkar si· 
masını hahrladım. içeri girdiğim 
zaman hilesiz, basit bir ınsan su· 
alile karşılaştım. 

"Hasta mısınız? .• ,. Evet ben 
heım bedenen hem de ruban en has 
taydım. Bir sandalyeye otuttular. 
Derhal iki ı.yum ak ıkeHi poslu ar• 
kama ı: "" · ı1nr. Bundan sonra sefa 
relin, k lo~luğun ve binlerce 
fikrin m • dir olamadığı i~i; .sıh 
hi muave net teşkilatının alicenap, 
zek; bir kadını iki dakika içinde 
halletmi ti. lngilterede doğmus o· 
lan f sveçli hemsire, esaretten km· 
tuluşuı;;ıa, vatana avdetime yar
dım ~tmişti. Firardaki muvaffa
kıyetimi ncnk bu kadına medyu
num. 

Aynı günde, yani 2 Mavıs 1918 
aenesi kş.amın saat ~edi buçuğun 
aa Moşkovanın hariç istasyonla
rından birinde bekliyecektim. 
'Tam yedi buçukta Alman ağır ya 
.ralılarını hamil tr~n beklediğim 
hariç istasyonda durmuıtu. Tren· 
de hastalara nezaret eden tek bir 
hemşire vartlı - Haota bakıcılara 
da Rus sıhhiye efradrndan ibaret· 
t,i.- Bu istasyonda trene haata 
malzemesi yüklenecekti. Ben ev
vela eşyaların arasında sakian• 
dım. "Frene yakla,tığım .zaman da 
hemşirenin i§aretile :yavaşça va· 
gona tırmandım. Vıagonda bir s j. 
rü eşya vardı. Hemşire, dolu çu
vallar ve sandıklar nrasında bana 
yer hazırlamı~tı. Sa.l<lı bulundu· 
ğum -:yer, çok dal'tlı. 
Sı~tığım bu yerde kemiklerim 

ağrımıya başlam{§tı. :fren hareket 
ettikten .eonra hariçe çıktım. 

Seyahat dört gün devam etti. A 
ra eıra vagondan yiyecek götijr .. 
miye gelen aınhiye efradını bem .. 
tire çok bü,}tük meharetle eri çe .. 
viriyor, bu suretle hiç bir sıhhiyq 
nef er-i vagonun içinde bir dakika
Ban fazla kalmıyordu. Bu son me 
safcyi firarıma gene hemşirenin 
ye.relnnı olmuştu. KenClisine çok 
müteıekkirdim. 

Tren Or.ta istasyonuna geldi. 
Burada aktarına e.tmek 18.zırudı. 

Rusyaya avdet edecek olau a· 
ğır yaralı Rus esirleri rampada 
bekliyorlardı. Elimdeki yiyecel<l 
sepetimle istasyonun kalabahğ.r:ıa 
karıştım. Hastalar ar:e.sında elin· 
de sepet, sapsağlam dolaşan bir 
ıahıs, meşguliyeti fazla olan Rus 
11hhiye efradının nazan diklmtini 
celbetmemi§ti. ifeelim muamelesi 
eınasnıda bexıdcn tekrar pasçort 
sormuşlardı. Beni doğruca istaa
yon kumandanının yanına rıötür· 
düler. Kumandan yüz 'ba~ı rütbe-

sini haizdi. Ç-ok müstebit bir ada
ma benziyordu. Yüz başmın hu
zurunda..uker,-a'd.hı rkinını ha
tırlamı§tım. Hazır ol ova.ziyetile se 
lam vererek, dedim ki: 

"İsmim Max Wild, rütbem mü 
lizimi evvel, esaretten avdet edi· 
yorum.,, 

Bunun üzerine yüz ba~ı beni 
keskin bir imtihana tabi tuttu. Mü 
temadi'Sualler. Nerden? .. Nasıl? .. 
Nereye?. . Neden?. . ilah ... 

Galiba imtihanda muvaffak o
lamamıttım. ;"{üz baıı: "Bu '8abil 
cürük masalları hergün dinliyo· 
ruz! Siz de galiba memleketin .len 
ho§lanmıyan bir Russunuz? Lakin 
bir kere de istediğiniz gibi do· 
kuzuncu ordu istihbaratına tele· 

sine taziyet bevan ederiz. 

llavet 

lst«nbul Lisesi me%unları ce· 

mi yetinden: 

Cemiyetin fevkalad~ kongresi 

4 K evvel 31 cuma günil saat 

14 te halk evinde aktedilece

ğinden mezun arkadaşların teş· 

rifleri rica olunur. 

Konferans 
Mekteplerde kanferans1ar 

muallimlerin talebeye ber hafta 

tasarruf ve iktısat hakkınela kon
' ferans vermesi kararlaştınlmıştır. 

fon edelim, bakalnn-ııe cevap ve--------------
recekler .. , 

Telefona yakl~tı. Minık ~ehri· 
ni ve N. O. yı istedi. Yüz baı;ının 
"ara sıra konuştuğu kelimeJeri iti· 
tebiliyor<lum. 

"Y:a öyle mi? .. Evet .. . Hatırı-
ma gelmİ§lİ. •• Tehii .... .. 

Mikrofonu yerine astı. Bana dö 
nerek: 

"Ne yapalım taliiniz yokmu~,, 
fena bir haberi tebşir eder gibi 
gözlerile işaret ediyordu. "Müla
:zimie~vvel Max Wild bir senedcn
beri topraklar altında bulunuyor· 
muş. Hatta ölüm haberini Ruslar 
resmen bildirmişler. Birisi bizzat 
Max Wild'i dar~acınHa göı miit. 
Attık buna Cla itiraz edemezsiniz 
ya?,, 

,.,.uhaf şey!., ıeevabını verdim. 
"Asılmaktan benim hiç habe

rim olmafü. Hatti kendimi :bu da
kikaaa çok sağlam hisecdiyo-
rum.,; 

Yüz baJı benim bu alaylı ceva
bıma kWlığı \çin daha ikinci bir 
.askeri yam batrma nöbetçi olarak 
dikti. Ben bu halden meyus değil
dim. Böyle ,nizam ve intizamın 
hüküm sürHüğü yerde olduğum 
için bilakis -mes'uttum. Gösterilen 
sandalye üzerine oturdum. Ek
mek ve kahve istediğim .ıuman 
hiddetle yüzüme baktılar . Böyle 
arıızca bir talepte bulunduğuma 

HAF IF 

Sa~lamlıjtıı•a halel ~el· 
mcksizin bir mürekkepli 
halemin y.apılması müm
kün olduğu kadar hafif 
olmalıdır. Ru suretle yuı 
'u:.rna mı teshıl eder. Ba· 
~ iiniz bu E.~c .. sbarp kale· 
!emmin tecrübesini yapma· 
ğa amadedir. ı\Jiıreltkepli 

kalemlerin bünin çeşitleRn · 
de kurşun kalemleri \'ardır. 

Ba~ltca kırtasiıecilerde nulır. 

l·~-xil -~ 
J: 0 

hayret ediyorlarch. Kendi sepeti· 1\ hirckkcpli ye kurşun kalemim 
me müracaattan batka çare kal· -------------
"l!lanuıtı. Sepetteki Mahorka tütü· 
nünden bir sıgara sararm. lçmiye 
batladığım zaman ıYiiz batı hid· 
dctlenmişti. Bu fena ·kokan .,grga· 
rayı atmakhğım emrolundu. Bun
dan başka üçüncü bir nöbetçi da· 
ha gönderildi. Yü.z bqı kalktı, 
Min_ak .§ehrinden .gelen kolordu 
kumandanı General Fıalkenhayn'' 
istikbale gidecekti. Sevinerek de; 
dim ki: 

' Çocuklar tim<li siz İ§in alayına 
bakın. General .F.alkenhayn' da be· 
ni tanır!,, 

Bir mfülclet sonra askerin birisi 

. 'Eashlh 
DUnkU nUshamızda: 

GayrJ mübadiller 
takdiri kıymet .ko-

misyonunun 
karar numaraların
dan 655 numara seh
l\r.en ~55 çıkmışt'lr, 

tashih olunur. 

Radyo 1 
Ankara radyosu 

Saat J 8 den l-8.30 a kadar müzik 

T..ürk Şat Araban faslı J-8,30 dan 19 ı 

kadar Cazband 19 dan 19;30 kadar .mli

z.ik Tuık Kürdili hicaıka.r 19,30 dan 20 

ye kadar Gazbınd 20 den 20,30 a kadar 

Solo Viyolonsel. 

lstanbul r:adyosu 
6 dan ? ye kadar gramafon, 7;30 <daft 

8130 a kadar 1ermin \'e Vedia Rııa ıfl. 

~arın Jştirıkıle alucrlca uz, 8,30 dın ::9 ı 

JkadırHabibe follı 9 dan ıo a> kadar inci 
Hın iştirakile alaturka uz.. 10 dan ıo;soı 

kadar Stud~·onun Tango orkestrosu. 

BORSA 
'J6 Te.sani 9 1 
Kambiyo 

Fransız f.rıDgl 

ı lnriliz lirası l\r. 
.. T.L mııkah.lll Oolar 

• 

• • 

• 

Liret 
-Belra 
Tlt1hm· 

Is. frank 
l.e\•a 
lorln 

Kuron 
Şlllnıı 
Pezcta 
Mark 
Zloti 

" • Pengo 
!o tev 1\ uru, 

ı Tlirk llruı üloar 
Ç en·oneç 1\ urus 

Nukut 

Frıınt [Fransız 
ı lmrlln ( ln)[illı) 

1 Dolar (Aıaertb) 

20 Um [hal)·a 
O Frank Relçlkaj 

Drahmi [Yıman 1 
20 Jlrank Lfs\•lçtel 

O Leva , Bul~arj 
J Florin [Fekmenk) 

tO Karon [Çekoslovak} 
~Ilın~ .Avuturyı] • 

1 P.ıeta lhpanya] 
ı RannıarklAlmınya] 
ı Zloti Leklıtan 

ı Pengö Macaristan 
o Ley [Romanya] 

Dinar •Y11~oslcrvyAI 
ı Çevoneç ~e\ı·et 

Aftın 
8 orsa 

Mecidiye lııttcl 
Banl:onot 1 

94 
& 

25<1 

oı, l'eblbl 

Zeld 'n.nei •' 
Hastalarını her gün saat p,;I} ~p 

ve 13 . 20 kadar kabul ve htt' '4~ 
saat on üçten itibaren mecca11t" µ 
~eker ve tedavi edeT. ,tıdf 

Muayenehane: KadikÖY 
oğlu iYaruz Türk olaik No. 8 

"dikkat!,, lkumandasını verdi. A .. - - ---- --------------
çılan kapıdan Ceneral i~ri ifİrdi. 

~ 
"Nerde o adam?,, 
"Burada!, bağıFdım. Cer.er al 

beni hattan :ayağa süzdü. y.:mın 
daki iıtihbarat zabitine dönerek: 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz. 

Asipin-ICenan 
Komprimeeri 

"Bu o mu?. . Siz onu tanırsı
nız!,, "Hayır ıekselanı, bu o ndam 
değil!., talimatname hiliif ına bi~ 
kahkah,-ı kopannıfttm. 'Derhal ce• Baş, diş ağrılarının ve soğuk alğınhğının 
nerale, bir kaç sene evvel ban~ En bhinel llftcıdır.. '?, 
tevcih ettiği vazifeleri hatrrd.ttmı. - / ',/ al/: J ( 

Ceneral da hatırladı. 'Bunun i.ize· ---------------------~Ji~ 
rine Ceneral dedi ki: fikirleri atılamaktı. Halbuki inkı- idi. Kendisile görütnıek b~ıııtı'f 

"E ... et bu aClam Max Wfül'in ta lap alevlerinin Rua Çar.lığını mah mi bildirdiğim zaınan 
1 1 bt1, 

kenaisi !,, ııtihbarat .za'biti de ya.- vetmcsi için benim ve Alman hü- kabUI olunmaaım. Mira .a~ı 
va! yavaf beni tannnıya balJ,amıf kumetinin yardımı lüzumsuzdu. benimle görüpniye yakt1 ~ 
b. Mühim Jıavadialeri ordu karar· Ben bir istihbc.rat zabiti sıfatile Likin l>afkumand•" &111• ·~ 
.gahına bildirmek üzere derhal yo- inkılap esnasında bana düşen "9- Hindenbur.ı beni h\121~ ~~ 
la çıkmıya ınecburdum. .aıifey.i tyAJ>mışt.ını. -Orduya ıve e~· ederek uzan müddet "bi ~ 

1918 Mayısının sekizinci günü jim kıymetli malumat için istihba ve her zaman olduğu ~ı Je Jf' 
Be~linde ZoologiJer Garten'~e rat te§kilatı reisi aaniacyle göriiJ- ya1c1cız 'bir surette benıtıl f~ 
trenden indim. tüm. Erkam harp binbaşısı ofan hasede bulundu. ~ 

Slohod'ta e.air düttüiümden be- bu zat havadislerimi çok ;.mühim Dört hafta sonra ~.,, 
r.i tam .bir sene g~mitti. O zam3n telakki etti. latihhara.t lAşkilaa· cepheıindle bulunuyor: 
maksadun Ruı ukerine .inkıliıp nrn birinci reiıi miralay Nilcolai S O JıJ 
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11 K ;1Ç0d~e.fa·sı~yu-·z~kiurau1.~tu~r larıf! 
- ,,_ Şube A. Slr.kecl l\lübürdar zade han 2. 2f'.f0 .~ 
~ aa&u.bsa suret.ile satrn alma -
(it • Paıartığı 1 - kanunuevvel - IZMIR SUr'at Postası Satıhk hane - Beyközd:ı Şahin-
" ~nfi saat 16 ya kadar Harbi- ( GÜLCEMAL) 29 Teşri- kayada 133 arştn arazi üzerinde mebn! 
~ . bindeki mahalli mahsusunda 14 No. dört odalı bir hane saulıktır. 
~ ~ilecektıir. Taliplerin şartname- nisani Pazar 14,30 da Ga- Şirketi Hayriye idaresi kapıcısı Lütfü 

'tlt ~iirıntek için komisyona müraca • lata rıhtımından. f<:f. ye müracaat (1998) 

~ 11 l'e iştirak için de vakti m•1ayye- Sabhk kAglr dUkkAn - Istan· 
! hazır bulunmafan:. (14:>) (4C82) BOZCAADA POSTASI bulda 1\Jarpuççularda şerefli bir mahalde· 

• ,_ • ' (Ereğli ) 29 Teşrinisani pa· dir; ayda 75 lira kiradadır. Pazarlıksız 
lt:oo zar 17 de idare rıhbmından 8200 lira. Sıı.at 9 - ı 2 arasında Istanbul 

390() dördüncü Va1ıfh4n asmakat 29 numa.raya 
SSQo Tıbbiye mektebi kalkarlar. mürııeaat. 
~ Tatbikat hastanesi Para - İstediğiniz semtlerde satılık 
7~ Piyade mektebi em!Aldmiz vardır. EaıJAk almak yahut 
vuu Kuleli lisesi •••• ... ·····--·---·· .. ---- ...... 

a_~J:~::~b~ mektebi rs;;ı;-.. ·z;d-;· .... n;;~ .. 11 :12S:p~:$~Eı\tr.iJ~E:F.;?: 
00 i: derler Vapurları ri yüzde 12. Istanbul Bahçekapı dördüncü 

't"kand.,ı,.. · ?. ı: Vakıfhan asma kat 29. 
-. .. cw.j ısim ,.e :nu1\tarlan ya- ii K d • • 
la IbahaUere 133700 kilo ot pazar1rk· !! ara enız !~ Para - 15 liradan fazla veridaa 
~&atın almacaktır. Pazarlığı 1 - jl POSTASI 'I olan emlakinlzi en iyi fiatla satanz ister-
"" ~ll~evvel _ 931 salı günü s.-uıt 16 0.ı h seniz terhine mukabil para verilir. Senelik 
.. , "C&<I 11 faJz, komisyon yüzde ı 2 dir. Saat 9 - 12 
'ıli ar Harbiye mektebindeki ma. Sakarya i:.1 arasında Jstanbul, Bahçekapı dördüncü 
~I ~hsusunda icra edHecektir. Ta- • 

1 
Vakıfhan asma kat 29numaraya müracaat. 

~ ~ şartnamesini görmek için ko- •• 
~ ona müracaatlcri Ye iştirak iç.in 1 Vapuru 29 Pazarii Para kazand1rıyoruz-Istanbul-
la11~ti muayyeninde hazır bulunma- Teşrinisani I~ dan başka viJAyetlerde. kazalarda memur 

ilan olunur. (146) (40SO) ı: yahut erkek işçi istiyoruz. işinlı+, vazife-
.v. "' 4 günü akşamı 17 de Sirkeci li nlze halel gelmlyecektir. içine 6 kuruşluk 

'l'oıı • nhbmından hareketle (Zon- ı=ı·. pul koyup mektupla sorunuz. 
100() lstanbul postanesinde 400 

Kuleli lisesi :1 guldak, lnebolu, Ayancık, ! -------------
65() Harbiye Me.k~bf ~.. Samsun, Ordu, Giresun, ı1·j Meyve ve sebze bostanı -
80() Tıbbiye tatbikat hastanesi • T R ) • Beylerbeyi istavroz deresinde meşhur ""'ft ' • rabzon, ve ize ye azimet il" •ı:ıu Tıbbiye mektebi ft 1 Kavaklı bostan satılıktır. Sultan hama· 
~ GUUume hasta.nesi. 0 ve avdette arnı iskelelerle 1i mında Mermerci zade biraderler mağa· 
3.58()- Görele vo Ünyeye uğn• il zast kAtibi Peyami beye müracaat (2039) 

~"fukal'da isimleri hizasında mik - yarak avdet edecektir. H Klrahk yah - Dört odalı, mut~ 
~ ._,. Y&zrlı mflhaHere beş şartna • Fazla tafsilit için Sirkecide il fak ve terkos suyunu bavl Çenkelköyün· 
.._ .. , Pazarlıkla 3580 ton lavamarin Meymenet Hanı altında acen- il de Kuleli caddesinde 77 No. h yalı ki· 
~ru satın almaca.ktır. Pazarlık • telig-ine müracaat. Tel. 22134 ti ralıkur. Görmek için jçindeki\ere müra-
~ 29 s. caat ediniz. 
-._ -2. teşrin - 931 pazar ~ünü :: --------------t.. ~ 16 )(l kad H bi ,. kt bi • =~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Karlı Daldan Ses - Abdullah 
~ ar ar )e me e n I t b l .. .. .. . 
....... lnahalli mahsusunda icra edile • _ 5 an ~ uçuncu ıcra memur- Cevdet beyin şiirleri intlşar etti. Fi. 1 
~tir_· .Taliplerin şart.namesini gör- lugundan'. lira. Lüks tab'ı Fi. 2 lira. 2068 

~ın komisyona müracaatleri n Mahcuz oıup f~ru~tu mukıırrer bulunan Sabhk ve klrahk - Mudanya 
ııı.. için de vakti rnuayyeninde ha. Mahmutpaşııda Kefelı ha.nda 200 numa- Trilyedc Naciye hanıma alt iki odalı 

buıunmalan. (142) (4025) ralı odada bulunan kadıfe ve basma ve l evle zeytin ik tarla ve bag kiralık ve 
poplin \'C muhtelif ketek ve basma par

nhut satılıknr. Şeraiti Ankara caddesin· 
3 çalan'nın 30-I 1-93( tarihine müsadif • 

• K. O. Sa. Al. Ko. dan 
1 

.. .• 9 d 10 k d de muallim kütüphanesine müracaatları. 
pazartes gunu saat an a a ar ımıı 

l\. O. ,.e 1. F. kıtaatı için afoni satılacağından talip olan\apn mahallinde 1~~WIU 
i ımemuruna miiracaat eylemeleri ilAn Jstanbul Ü"Üncü icra memur:lıığun-'t..-- asa le alınacağı evvc!lce nan )' 

~~çaya talip çıkma.dlfmdan 2 - _o_ıu_n_ür_._\2_0_1_6)_________ dan: 
' 931 ba •• .. t 1..1 te Bir borcun temini istif ası ıçım 
~ çarşa.m gunu saa ..., lstanbul asliye mahkemesi bi· 
..._ rltk surtile ihalesi icra l..ılınacak- mahcuz ve paraya ÇYrilmesi mukarer 
~ 'l' 1 rinci ticaret dairesinden: ve birlncı' arttır.mada ilmymeti muham-
' a iplerin şartnamesini almak ve 
ııı .... }'l~a iştirak etmek üzere yevmi J. A. Bey ger Llmitet şirketinin Fııtihte minesın!l buJa.miyan fotoğrafa ait 
~Qrda Kom. 8 rnüracaatleri. (599) Sırrı Enver eczanesi ittisalindeki hanede ecza Ye Jevaumat 3 - 12 - 9:ll tari-

dördüncli katta Osman Riyazi bey zim- hine müsa.dif 'OU>~be günü ~aat 11 (4099) l"-":r-"-

• * * metinde senede müsteniden alacağı olan den 12 kadar ikinci arttırıma suretile 

....._İ8tanbulda bulunan kıtaat ye mü- 174-16-5 lnglliz lirıısının t:ıbsili hakkında Asma altmda Yaldız hanm<la fotoğ-
,~btı. ekmek ve ermklannm sene- açoğı .davadan dolayı berayi tebliğ müd- raf aJitı tıUccariye mazasında satıla-
\t. ~iYatmm pazarlığı yapılacak • dea:ılayhc gönderilen daya arzuhali ika· cakUr. Taliplerinin mahallinde bulu-
~ r: lhaieaı 

2 
_ 

12 
_ 

931 
çarşamba metgahı meçhul olduğu şerhile tebliğ nacak me'muruna mıüracaatleri il~n 

·~il aa edilemeyerek iade edilmiş olduğundan olunur. 
)t).~ 11 at 15 te komisyonumuzda ya-
n~'- ilfoen tebliğine karıır verilmiştir. Bina- ------------
~~ ... r. Talıiplerin şartnamesini h 

1 
b Kadıköy icra dairesinden: 

~~~re her gün Ye pazarlığa işti- enaleyh olbaptaki arzu a in ir sureti İsmet ha.ruma nuısraftan gayri rı0 
mahkeme divanhanesine talik kılındığı 

'ı.ı fstiyenlerin de vakti muay. h b f lira borçlu Şehzade başında Millet 
~ (~ komisyonumuza müracaatle- gibi terl i ilandan iti nren bir ay zar ın· tiyatrosunda artist iken ahiren ika • 

V\1\1) (4lOO) da dava arzuhaline cevap vermesi ve mtgaht meçhul kalan Aziz beyin ilan 
• • • vermediği takdirde h4kkında muamelei tarihinden itibaren yedi gün Jçinde 

~ l>ll.a.thkl 
1 

_ . . K gıyabiyenin icra lnlınacağı tebliğ meka- tahriren Yeva cifahen bir itiraz etme-
iı_ "e 1 F a.~~tıcagı ılanb ed~len ' mına kaim olmak üzere gazetelerle de " ~ 
.. ~ • • ıuwı4 yaş se zesıne Ye· diği veyahut on beŞ gün hitamında 
~fiatıar haddi itidalde görülme- .}.1~~ .. ~~~.~~~: .. ~:?.:~~ ................... ___ borcunu masraflar ile beraber ver • 
>ot~ fırt pazarlığı 30 - 11 - 931 pa- ve pazarlığa iştirak etmek üzere yev- rnediği takdirde kanuni :>~Hara giri-
t~. 1' ~Üınü saat 16 da icra dilecek- mi mezkurda Kom. a. müracaatleri. şileceği maHtmu olmak üzere ilan o • 
~rtnamesini almak (601) (4101) lnnur. 

Cayrimübadillef takdiri kıymet komisyonu 
l°i:Yasetinden : 
l Bundan evvel Gayrimijbadillere yapılan yüzde iki 
}'~"ıiattan hiç müstefit olmıyan numaraları aşağıda 
l' ll.ıılı karar sahiplerinin yüzde ikilerini almak Üze. 
; 28 teşrinisani cumartesi günü saat ondan on altı-
~ il. kadar komisyona müracaatları. (4106) 
{ar No. Karar No. Karar No. KararNo. 
68 937 959 978 
~9 939 960 994 

8
72 940 961 996 
a~~ 952 968 1002 

958 974 1003 

Karar No. 
1009 
1020 
1032 
1034 
1035 

• 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

işsiz kalabilirsiniz, 
hasta olabilirsiniz, 
başınıza bir felaket gelebilir; 

Ah 
o 

benim de 
zaman: 

bir 
ı! kum haram olsay 

Demek fayda vermez! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

Hayattan sevıtalmak "' dalma ne• 
• fCU,slhhatlı ve faal buhınınak Asabı 

kuvvetten dO~rmemcldc mfımkO.n• ,. 
d llr. SlhhaUnlıl muhafua ~ alnlr
lcrlııJıl tak'fiyc faallycU. 
biıl tu:yit için ldlçi!klce • 
ve bCiyfıklrr t.arafındm" 
mOlrcmmel bir lı.unct. 

, Uicı O\IJ'J~ li11ıJaJ1 • 

Arseno rrato · 
kullanınıı. 

Hcu'cıaııcdır fnıJunutı 

Afyon Nafia Başm .. 
liğinden: 

• 

Kapah zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan edi· 
len Afyon - Kütahya yolu tamiratına talip zuhur etmediğinden 
29-11-931 tarihinde saat 15 e kadar pazarlık suretile verileceii 
ilin olunur. 4032 

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

Adet Lira 

1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 " 400,000 
1 " 

200,000 
1 150,000 
1 

" 
100,000 

1 ,, 40,000 
1 ,, 30,000 
1 " 

20,000 
1 

MUKAFAT 
15,000 

100 (1,000) 100,000 
100 " 

,, 100,000 
100 " " 

100,000 
100 " " 100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) RSO,OOYO 
5 " 

(8,000) 40,000 
8 " 

(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 LfRA 




