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Sofyada Kanlı Hadiseler Oldu 
ransa ve Yugoslavya se
farethaneleri taşlandı 

Nöyyi muahedesinin yıl dönümünde 
Bulgarlar haksızlıktan şikayet ettiler 

Sofya, 27 ( hususi muhabirimiz telefonla bil diriyor) - Nöyyi 
.. Uabedesinin on ikinci senei devriyesi münasebetile bu glln Bul
larıstanın her tarafında muazzam mitingler ve nllmayişler yapıl
'-ıf ve matem alameti olmak üzre dilkklnlar kapanmııtır. 
it Nayyi muahedesinin Bulgaristana yllklettiği ağır yükler hatip

r tarafından halka izah edilmiıtir. 
Buradaki miting pek muazzam olmuş ve müteaddit hatipler 

a&ı almışlardır. Hatipler arasında Macaristandan gelen bir mu
ttbbas da heyecanlı bir nutuk irat etmiftir. 

Mitingle alman karar kalabalık bir halkla beraber giden bir 
~tyet tarafından sefarethanelcre bildirifmiştir. Kararın sefaret
uanelere tebHğinden sonra halk dağılmıyarak sokaklarda gemıit 
'~ nümayi~ler yapmışlardır. Eundan haıka darülfünun 1alebele
tile halkten müteşekkil üç gurup Fransız ve Sırp ıefaretbanele
tile Sırp konso'osbanesine giderek tezahürat yapmıılar, Sırp ıe
'-retbanesile k~nso!cshanesinin camlarını karmışJardır. Nilmayiıe 
llıani olmak istiyen zabıta ile nümayişçiler arasında mlisademe
ler olmuıtur. Müsademe neticesinde yaralananlar vardır. Zabıta 

~lllayiıçileri dağıtmak için haylı müşkülat çekmiıtir. 

Öiinkü spor hareketleti 

Pazar likine ltalyan tnkı
mı iştirak edemiyecek 

Ocağı ilkbahara yeni mflsaba
kalar hazırlıyor 

~' "'-="a blnlclllk musaba• 
~nda ~Uksttk mania• 
'ata il ati.yan zabltlerl• 

den biri 
~tt.: 
._, oa • lstanbulspor 

''"dan bir intiba 

'-~ Taksim stadında lik ma~Iarr-
~ llnı edilmiştir. En·eJa Beşiktaş 

\'-• adoJu ikinci takımları karşılaş
ı.. • • l'e 11. 
~. &!\işer sa), ile berabere kaldı-

~~tj ftlaçı Beşiktaşla Anadolu bi
~ kırnıarı yaptılar. liki takım a
' &oa esas itibarile munzenet yok-

llra Beşiktaş en kun etli ~-

kiliile N.haya gelqti. Bu JtibarJa 
dı, aynı tarzda bitirdL Sayı faridan 
maça f evkaJade bir hAkimiyetle başla· 
bire karşı dokuzdu. Muhacim hattını 
teşkil eden oyunculann hepsi sayı 
yapmıya muvaffak olmuşlar, Hay• 
ti 2, Nazmı 1, Şükrü 1, Halda 3, E§o 
ref iki sayı yapmışlardır. 

l Alt tara& 4 Uuncü sayıfada] 

Ecnebi çalgıcılara ve arlistlere 
hudutlarımız kapatılınalıdır I 

TUrk musiki ••n'atklrlan cem'7etl içitme hallncle 
[ Bu mesele hakkında 5 f ncl şıyfımızda dikkate şayan bir yaD l'ardn; akufUllDZ. ] 

Sinema 
Yıldızı 

j Eii ucuzlatmak için 

Belediye iktısat işleri 
Llya dU Puttl Uldil 
Nevyork, Z1 (A.A.) P Macar sine

ma yıldm Lya de Putti, devamlı bir 
kan zehirlenmesinden mütevellit za
türree neticesi oJarak vefat etmiştir. 

M.Grandi çalışıyor 
DUnyayı eski hallne 

getirmek için ... 
Nevyork' 27 (A.A) - Möıy& 

Grandi Amerikan maliyecilerile 
yaptığı mülakatlara dair Ame· 
rikan gazetecilerine Yerdiği be
yanatta dünyayı mali ve iktııadi 
vaziyetlnce harptan evvelki hale 
getirmek çarelerini diltünüyor, 
demiştir. 

Kıbrıs 
Birinci sınıf mUstahkem mevkii 

Londra, Z'I (A.A.) - Hüktlmet 
Kıbnsı birinci sınıf müstahkem mevki 
ilin etmiştir. 

TUrk gazetec:ller blrllllnde 
Ankara, Z'I (Vakıt) - Tüne gaze. 

teciler birliği bugün müzakere için 
toplandı. üç buçuk saat sürdü. He

-mu-
dürü ne divor ? 

1 
V AKIT ın teklifi mümkün 
olmıyan bir ıey delildir ! -------------Şehirde et fiatlaruwı pahalı 

oldutu umumun ittifak ettiği bir 
hakikattir, etin ucuzlablmuı için 
yer yer tedbir aramrken bir ta• 
raftan kıt ilerliyor, halkın soğu
ğa dayanabilmek için et yemek 
ihtiyacı da gilnden gllne arbyor. 
Bu arada ıehrin bazı taraflann
da et fiatlarımn yeniden artbril
dığı görlllmektedir.Bu cimledea 
olarak Niıantqında bazı kuap
lann eı fiatını yetmit kuruftan 
seksen kuruşa çıkardıldan ha
ber alınmıştır. 

yeti idare intihap edildi. Nizamna. _ ................. -.""""""--'-- -

Blltün bunlar et fiatlannın gay
ntabii tekildeki yOkseldiğinde 
ittafak edildikten ıonra arbk bu 
fiatların tabii hadde indirilmesi 
hususunda bir dakika daha teelı
hur olunmaması lüzumunu ortaya 
koyuyor. menin bazı maddeleri tadil edildi. Kemal Omer Bey 

içki düşmanları toplandılar · 

DUnka konal'9CI• bulunanlar 
[ Yuın tiçtlnetl SQfamızda] 

Bu meselenin halli çareleri 
ar attırılırken belediyeye pratik 
ve tesiri kat'i bir teklifte bu
lunduk; Şehrin meseli on iki 
yerinde birer kasap dlikkinı 
açıp eti mezbahadaki sat11 fı· 
yatma nakliye, kira ve müıtah· 
dem masraflarını zammedeıelr 
satmak, bu suretle kasaplar fir
ketile rekabete girmek ve et 
fiyatlarım bu suretle makul hadde 
indirme ki 

Bir muharririmiz, belediye İk• 
tisat Jtleri mlldürü Kemal Ômel' 
beyi ziyaret ederek bu hu1Uıta 
fikrini sormuı, mumailey ıwılan 

[ Lücfen sayfayı çmrbü) 



a uride gene şiddetli harp va!! 
Japonlar hem dö- B ) } d l ~ 3 ğüşüyor, hem ulti- u gar arın ost ugumuz 
matom veriyorlar d•kJ · k t · de 

Ti CARET 

VE İKTİIAT HA 

• 
lzm~rde 

A 

-
• 

Son Telgrallar 

Tokyo, 27 (A.A.) - Dün ak- ver ) erJ Jyme yerJD 
Piyasada Salep ve biber 1 almamıştır, ıam yeniden Tien Tsin civarın- f ., 

fi' yat ar Yu
., lrseldı· kçe yu·· kseıı·yor ~a rnuharçe?e~in baş}amış 01d~- Bir Bulgar gazetesi' M Muşano tı 

~ guna ve ın 1eneralı Hsuch L1- A k . aıı 
angın kumandası aıtında buıu- n arayı ziyaretinden endişe duY 

lzmir, 26 (Yakıt) - Gümrük 
muvaredatımn tahdidi burada da 
her yerde olduğu gibi ihtikar 
yapılmasına sebep olmuştur. Ih
tikArcılar baharat, manifatora, tu
hafiye ve Alatı zıraiyc ticaretile 
meıgul olanlardır. Bir kısım ec
zahaneler de Avrupa mlistahze
ratını satııtan kaldırmışlardır. 
Üzerlerinde en fazla ihtikar ya
pılan ıeyler baharat maddelerile 
ipekli eşya ve Alala zıraiyedir. 
Bilhasaa baharat ve ipekli eşya 
satan ticarethanelerden mal al
mak imklnı kalmamıştır. Ticaret 
odası ve mıntıka ticaret mUdür
lDğü ihtikAra mani olmak için 
tedabir ittihaz etmektelerse de 
tiaıdilik ittihaz ettikleri tedbir
lerin lıi~ birinin faydası görUle
memiı ve ihtiklrın önü de ah
namamıtbr. 

cek derecede ihtikar yapılmak
tadır. lzmir ticaret aleminde de
veran eden şayialara göre ma
nifatora ve tuhafiye eşyası üze
rinde en fazla ihtikar yapanlar 
yabudi tüccarlardır. 

lleharet bulunamıyor mu? 
Yukarıda en fazla baharat 

maddeai Oz:erinden ihtikir ya
pıldığını kaydetmiıtim. Filhaki-
ka baharatçılar ellerimdeki 
bi\tOn Avrupa mallarını 

satıştan çekmiılerdir. Bugün 
j·mirde luıharatçılarda salep bile 
ı.. 3fınak pek rr.üşkUldür. Hal
bll ki, bundan evvel baharatçı
iarrn birbirine rakip oldukları 

' bu yfizden baharat madde
acrİYli sermayelerinden daha u
c ..... •erdikleri görülmekteydi. 
l'•whtzl eşyalar da depolara 1 

Bhııratçılardan sonra ihtikar 
} phklan anlaşılanlardan bir kıs
r.~ı da manifatoracı ve tubafiye
cilerdfr. Hiç bir ınanifatora ti
carethanesinde fantazi lrnzmir ve 
ipekli lcumat kolmamışhr. Tuha
f yecilerde de göderi eldiven, 
f antar.i şemsiye ve sun'i gerdan
lık Jpekli çoup gibi lüks eşya 
~'3rD!meı olmuştur. Bazı ticaret
~anclcr ellerindeki bu kabil lüks 
eşyayı kaldırmamıılarıa dıı fial· 
lara blssolunur derecede tezyit 
etmit!erdir. 

LUks ve fantezi deriler de 
pahalılandı 

Kadın ayakkabılarında kulla
nılan lüks AYrupa l<astor ve lüs
tirin derileri de birdenbire pa
halılanmıştır. Hatta bazı ayak
kabı ticarethaneleri ticaret oda
sına giderek kundura tacirlerinin 

kendilerine deri vermediklerini 
ve bazılarının da apaçık ihtikar 
yaptıklarım ve ezcümle; gümrük 

muvaridah tahdit edilmeden be
her ayağı birbuçuk liraya kesti-

rilen lüstirinlerin birdenbire 3 
lira gibi fahiş bir fiate iblağ 
edildiğini madde tayini suretile 
ıikayet etmişlerdir. 

Bu vaziyet mıntaka ticaret 
müdürlüğünce çok ciddi iÖrill
müş ve önüne geçilmek için şe· 
dıt tedbirler ittihaz edilmiye baş
lanmıştır. 

ithalat listesinde hatalar 
Gümrük ithalihna ait liste 

ypaıhrken bir hatada bulunul
muştur. Bu hata da şudur: 

lımir üzüm ticarethanelerinde 
iizümlerin parlatalmasmda kulla
nılan mavi vazelin hiç alakası ol
madığı halde Jstanbul gUmri\ğü
ne verilmiştir. Tam üzüm kalbur
lama ve parlatma zamanına tesa
düf eden bu hata derhal ihtikar 
yapılmasına meydan vermiştir. 
Üzüm tüccarları hatanın sür'atle 
tashih edilmesi için meselenin 
iktısat vekfıletir.e arzını ticaret 
odası ve mmtakn ticaret mü
dürlüğünden talep etmişlerdir. 

Son günlerde fırl<anm da iş· 
tirakile ittihaz olunan tedabirin 
ihtikar üzerinde müessir olacağı 
tahmin edilmektedir. Her gün 
fırka idare heyeti reisinin iştira-

nan Chin Chow garnizonuna Ja- s t · • or 
ponlara karş~ ~mumi b.ir taaru~a 1rp g~ze e~.ıı:ıe cev~~ . verıy .. k~ 
başlamaları ıçın emır vermış Sofya, (Hususı muhabıramız telefonla bıldırıyor) - Bugun 
bulunduğuna . dair buraya gelen kabineden evvel iktidar mevkiinde bulunan lzgovaf fırka•• &4: 
haberler üzerıne, Çin-Japon ih- kanından eski başvekil M. Liyapçef ve eski hariciye naıırı 
til.afını~ ?aiti içi~ beslenilen ü- Burofun ve dolayısile mensup oldukları fırkanm naşiri efkari sa: 
mıKtlerb.mkısark ~gram~ştırİ . yılan Demokratiçeski "lzgovor,, gazetcıinde neşredilen bir 1Dd1· 

f 
ad ıne ads en t mka. am. ar tka- kalede başYekil M. Muşanofun Ankarayı ziyaretinden bahse 1 

ra ın an, or unun a vıyesı ma - k h · I · · · T"rk -
sadile Tien Tsine yeni kıtaat me te ve bu s~ya at memou~ıy~t ~ taavıp edıl~ektedır. u ed• 
gönderilmesine dair yapılan ta- Bul~ar dostlugun~an ~arareth .bır lısanla bahsedılen bu makal 
lep hakkmda bir karar vermek ezcümle şunlar zıkredılmektedır: k 
üzere acilen toplanmıştır. Burof'un hariciye nazırı bulunduğu sırada yapmaya muvaffa. 

Tien Tsin, 27 (A.A) - Dün olamadığı Ankara ziyaretini M. Mu,anof'a yapmak naıip olın~. 
akşamki müsademe neticesinde tur. BaşvekHimizin Türkiye hükumet merkezini ziyaretinin ıki 
20 Çinli ölü ve yarah vardır. dost millet için hayırh neticeler vereceği muhakkaktır. Esaı~• 

Mut<d~n, 27 (A.A) - Chan~- mevcut olan dostluğu bu ziyaretin takviye edeceği şüpheıizdı~· 
~such·Liangın k~rargahı um~~·- Siyasi ve ikhsadi menfaatleri bir olan Bulgar ve Türk miJletı• 
sınden gele_n bır habe~e gore, nio dostluğu tabii bir 'eydir. Bu dostluktan ve bilhassa M. fdd" 
Japonlar Çm kuvvetlerde yap- , . . . di-' 
tıkları bir müsademeden sonra şano~ ~n. Ankarayı zıya~et etmesınden endışe duyanlar bu ell 

Yao-Yang-Ho istasyonunda iki şelermı ızbar etmektedırler. 
askeri esir etmişlerdir. Pekinde B~ husu~ta başta g_elen Sırp matbuatının .bu zi~aret mOll~ 
yeniden örfi idare ilan edilmiştir. sebetıJe vakı olan neşrıyah şayanı hayret ve dıkkattır. Sırp ID1 

Londra, 27 (A.A)-Tokyodan buata daha ileriye giderek bize akıl vermiye bile yeltenmit bU: 
bildiriJdiğinegöre, Hsin-Tin-Tun lunmaktadır. Fakat biz bu vesile ile Bulgar milletinin zimaınd• 
cıvarında, ıimali şarkide Çinli- ranının, milletinin menfaatlerini takdirden aciz olmaduklarıoı ~ 
)erle Japonlar arasında yeni bir yürüdükleri yolun en salim bir yol olduğunu anlamış zevat O: 
~üsademe olmuş ~e Japonl.ar duklarını Sırp matbuatına hahrlatmak isteriz. Bulgar milleti~• 
dün. akşam orasını ışgal etmıt- idare edenlerin memleketlerinin sulb içerisinde tarakki ve taıli• 
Jerdır. sini temin etmekten baıka bir gaye ve emel peşinde değildirlet• , 

Japonb~r~~t~;:,~::!u:::;::erıne Tevfik KamilB.Sofyadan hareket ett• 
Tien Tsin, 27 (A.A) - Japon Sofya, 27 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Soff1 

makamat aske:riyesi, Çin· Japon elçimiz Tevfik Kamil bey Ankarayı ziyaret edecek olan Bulgal 
mubasematıom derhal tatili ve başvekili M. Muşanofun karşılanma tiazıriıklarında bulunın•" 
Çin askerlerinin 6 millik bir sa- üzere bugün konvensionelle Istanbula hareket etmistir 
haya çekilmesi talebiui havi bir } d } } ~ 
ültimatom vermiştir. Bu ültima- Bulgar mec isin e ame e meb'us arıJ1 
tomun müddeti gece yarısında 
bitmektedir. • üç günlük ceza verildi 

Çın makamah resmiyesi 18 fı..~ 
saatten evvel cevap veremiyecek- Sof ya, 27 (Hususi muhabil'imiz telefonla bildiriyor) - B."dii' 
!erini beyan etmişlerdir. Sobranyada ekalliyetler meselesi baklanda hükumetin ne dü!i.111 d~ 
HUkOmetln haberi yok mu? ğüne dair olan bir ıual takririne baıvekil M. Muıanof cevap "e'ıı' 

Tokyo, 27 ( A.A) _ Geniş Baıvekil verdiği cevapta Ilulgari1tamn sulh ve müsalemet yolunııl'.,, 
mikyasta askeri hareketlere ait kip ettiğini ve bu yoldan yürümek suretile bu meselenin de bal~ 
ilk tertibatın tatbikine şimdiden ç.alı§acağını ve bu hu~ustaki hüsnü niyetini kendisine taıınamıf",v 
başlandığına dair gazetelerde kadar ağır yükler tahmil eden sulh muahedelerine riayet etmekle 
bazı telgraflar intişar etmesine ter.mekte olduğunu &öylemİ!lİr. . "' 
rağmen Hariciye nezareti Japon Baıvekilin bu cevabı Makedonyalı meb'uııları tatmin etmeoııt it' 
ordusunun Chin-Chowa taarruz celseyi terketmiılerdir. Bunclrın sonra harpte ölen Bulgar a•Jc:i~it 
hususunda hiçbir tasavvur bes- rinin ruhlarını taziz için meb'uslnrm ayağa kalkması teklif edı k 1, 
lemediğine emin olduğunu beyan . ve amele komünist meb'uslnrdan maadası bu teklife riay~t ed~re 
etmektedir. yağa kalkm:ı§lardır. J,tl 

Bu telgrafların bildirdikleri Amele meb'usların bu tarzda hareketleri tiddetli miinaka9• ir 
haber doğru olmuş olsaydı, hü- mucip olmuştur. Neticede amele meb'usların üç gün için celse1;_,.. 
humetin istifası zaruret halini tirakten men'edilmek suretile lecziyeleri kabul edilmi§tir. Faka~. tıt 

Velha~ıl; lımir gümrüklerine 
ithali menedilen bHcllmle mevat 
Oıer:inde natan dikkati celbede- ı 

kile içtimalar aktedilmektedir, 
ihtikAnn men'i için tedbirler 
alınmaktadır. 

almış olurdu. le meb'usları bu sefer b1.1 karara da riayec etmemek ve meclıı• 
Çünkü bu ileri hareketi aske- keylememek istemi§lcrrlir. Lf\kincebren çıkarılmışlardır. 

ri kuvvetlerin Tokyo kabinesinin Adanada Ag" rı dagı" hadı·sesı·ıe ala-
nüfuz :ve murakobesi haricine 

söy!emi§br: 

- Et meselesi şehir meclisi
nin kararile bu meclisce münte
hip bir komisyona intikal etmiş-

tir. Meclisin intihap ettiği ko
misyon reçen cumartesi toplan
dı. Tetkikata başladı. Bu cumar
tesi tekrar içtima edecek, et işi

nin balliJe uğraıacaktır. Komis
yonun tetkikata uıayacağı cihetle 
ihtiklrla bir an evvel mücadele 
etmek ve halk10 sıkıntısına ma-

hal vermemek için derhal şeh
rin muhtelif yerlerinde dükkan· 
lar açılmasını teklif ediyorsunuz. 

Bu, mümkün oJmıyan birşey 
değildir. Fakat her şeyden evvel 
sermaye meselesidir. Teklifiniz 
veçhile on iki tane dükkan aç
sak bu dükkanlara az çok kira 
vereceğiz, orada adam çalıştıra
cağız. Bundan ba§ka her dük
kin için günde en aşağı on ko. 
yun llıımdır. On iki dükkana 
120 koyun ister. 120 koyun gün· 
de bize 1200 liraya malolur. Hiç 
olmaza 12 günlük sermayeyi 

depo etmek lazımdır. 
Bu takdirde 12 bin lira hay

van parası, sekiz bin lira da dük
kan kirası, işçi ücreti ve saireyi 
hesap edecek olursak bu işi 

başatmak için elimizde ilk af;ız· 
da 20 bin lira bulunması za· 
ruridir. Bu da bir bütçe meselesi 
dir. Mamafi belediye riyaseti ve 
daimi encümen bu parayı her ne 
suretle o:ursa olsun tahsis eder-
se icra mevkiinde olan iktısat 
müdürlüğü derhal bu vazifeyi 
ifa etmekte biran bile teredôüt 
etmeden ve varit kaybetmeden 
çalışır. 

.Bir alim 
Karısının cenaze merasiminde 

çıktak!:;;,;t~!ıe:a:~;,:,~~ kadar 700 kişi muhakeme edilecek 
Vaıington 27 (A.A.) - Bura Anada, 27 (Vnkrt) - Ağrıdaki ne intizar o1unuyor. Elelı:ı§l11~ 

Çin elçiliği, 1'eneral Cııng-Hsuch- ~'-
Lianga vermiş olduğu raporda Asilerin muhakemeleri Yan n· beylerinin bu h"1lfilede olduJdal'S (IÔ) 
Çin lrnvvetleri kumandanı jene- ğırcer.a mahkemesinde rüyet edilmek- leniyor. Aynca (62) mm·kuf, Ju" 
ral Honjonun Mançurinin tama- te iken temyiz mahkemesinin karnrile gnyn Jn{!VJnıfun derdesti ısevk. b~cle' 
men işgali için Japon imperato- Adana. ağırceza. mahkemeısine naklo· duklnn aynı istintak hakimlil 00 • 
runun riza ve muvafakatini elde lunmu tur. Hadisenin müı;cvviklerin· bildirilmiştir. (700) küsur tt~ı: cJi 
etmiş olduğunun anlaııldığmı bil- den <192) kişi ~ehrimite gelmiştir. nun ağır cezanın istihap cclernıffıılt" 
diriyor. (240) ı g3yn mevkuf gelmek üzeredir. ani~ ldığından asri sinenı:ıda ~; 

lngllizler Mançuriye asl<or Erciş istintak hli.kimliğindcn hu· kemelerinin icrasına karar .,;e~~-ilf 
ö d ki ra istintak hn.kimliğine nalı:lcdilmiş P"" 

9 n ermlyece er .. d üzeredir. Gelenlerin evr!lk• A 

T . T · 27 1 ·ı· l 1 Ç olan (91) mcvlrnfun ayın (11) un c ._. r ıen- sın - ngı ıı ere in- · ··ilrudct'""'edlg~ ı·nden muhakeJllfri..ı' hareket ettikleri mnhalll mücldeıumu- •.. ,... y 
lilere ait maden kuyularını mu- mtliğinden bildirllmi~e de henüı gel· rın başlanmıyacaktır. Bu hafta ıdif• 
hafazn içın Kailama lngiliz memi§lerdir. Yuın n.k~nt gelmeleri· de lm~lnnrnası kuvvetle nıuııtınt::-
askcri geleceğine dair NeYyork- ~-
tan teraşşuh eden haberler Tien- yecanh nutukları harekete gelen lftet Halım H. dan s~~ra ~tol 
Tsin mehafilindc tamamile tek· halk hükümet tarafından ittihaz gündüz ve ktısat vekılı do ıı11' 
zip edilmekted"r. edilen son Mılli ikhsadı koru- Vedat Nedim B. ler birer p&I 

ma Kararnamesinin tatbiki lehin- söl emişlerdir. ,.-
•• • p 

de ve kaçakç1hğın, ihtikarm boz• Nutuklardan sonra saınud ı,l kte 
g11nculuğun hiynneti vataniye sında bulunan ticaret ıne tP' 

Londrn, 21 ~i.~>u - cmm ve fen Milli tasarruf 
Sherlock Holmes) i lakabilc anılnn C • t• d 
Sör David Bruce pnzartesi glinü ölen emıye lll e 
kansının bu sabah IA>ndrnda yapılan Bir Toplanma 
ecnnze merasiminde vefat etmiştir. 

Dn,•id Bruce hayatının biiyilk bir Ankara. 27 (A. A. 1 - Bugün 
kısmını mikroplar hakkında tetki1iat- Halkeninde milli tasarruf ve ik
ta bulunmakla ve srcak mıntakalnrda tısat cemiyeh t&rafmdan terl ıp 
çrkan hasfalıklann sebeplerini araş- edılen top!anma büyük tezabü
tırmakla seçirmiştir. - l ratla yapılmış ve hatiplerin he· 

olarak tellkki edilmesi hakkın- talebe ve muallimleri topl•P ı~ 
b ı h . . . b -nkil te da tezahüratta u unmuıtur. eyetı rıyaselıne ugu b'" 

içtimaı, millt tasarruf ve iktı- hürat hakkındaki ınüsbet te _.-
sat cemiyeti katibi umumısı süslerini bildiren ve halklll !lf' 
Rahmi bey açmıı, ilk ıözü mu- rekli alkışları arasaoda 

0 
dito 

harrirlerden Hfet Halim H. a nan bir takrir vernıi~, 
Yermiştir. içtima iki saat devam et 



22 inci güzide 
Mazhar o.ma.n beyin 

cevabma dair 
cÜ~huriyetin anketine 30 gü

P.! zıdenin 22 incisi olarak Dr. 
~ıhar Osman bey de cevap ver

Bu cevabın ba%J yerleri bu 
lllttbUr akıl ve cinnet mutahas
;•aının bikmetlerile doludur; ib
etıe okumıya değer. 

Mesela şöhretinin hiç olmazsa r2de onunu lstanbul gazetelerine 
~l'çlu olan doktor, gazete ola· 

0 arak yalnız " Istanbul seriri-
)'alJ · • d k" · ,, ısmın e ı mecmuayı sevı-

Yor-u ·· l ·· l · F p ~ f; oy e soy emıf. ena 
ltadoks değil. 

t Mazhar Osman Bey " Oldük
J en sonra yanmak umurunda bi-
~ değil! ,, de demiş şu halde 
k Clldisi Cehennem azabından 
0rınıyor demek. Bu da güzel. 
Yalnız. ölüleri yakmak için 

~Cıniyet teşkil edenlerin Aklına 
f~Ştnak. Mazhar beyden beklen· 
~'Yecek bir mütalaadır. Çünkü 
trbalde, bu cemiyet münkir ve 

llekir, Yahut Zebani gibi hasbi 
01ırak çalışacak değildir. Olüyü 
hkacak, para alacak. Bundan 
l•b.a akıllıca hareket olur mu? 
h doktorcuğum, para yalnız 

6~stadan mı kazanılır? Biraz da 
lllerden kazanılsın, ne olur? 

~ Bakırköy hastahanesinin Baş
•kimi Cevadın : 

'ts lyi bir zevç ve iyi zevce, size göre 
ıl olmalıdır? 
Suatiye şu cevabı veriyor 

t . 1~ bir zevç ve iyi bir zevce vazi
taını tlifinden yesine kadar ruhile miid-
~ olan, yuvasının saadetine kannca gi-

~lışın kan kocaya denir.,, 

._Zamanımızdaki karı ve koca

.., kanncadan ziyade Ağustos 
~ceğine benziyorlarsa da ziya
,..~, yok, doktorun bu mütalaa· 
.. Yolundadır. 
t. F akal " elifinden yesine kadar ., 

birine ne buyurulur 1 
Tiirk, alfebesi elifle başlamı-

~~r ve son harfi de "ye., değil
ır üstat ... 

:J..opbı j,ijeff. 

Hoyboncuların 
gazetesi 

t \' ~ni Mersin gazetesi Hoybon 
Ş tnııyeti reis.erinden Celadetin 

1 
•tnda Kürtçe, Arapca ve F ran• 
1~ca intişar etmek üıere "Ka· 
!~·~ isimli bir gazete imtiyazı 

•gına yazıyor. 

lrchn san•auar mektebinde 
A Aydından bildirildiğine göre 
l Ydııı san'atJar mektebinde ta· 
~eler arasında sehaya iltıbabı 
kll lıdığı çıkmış, hastalanan do
lcız talebeden ikisi ölmuştür. Di
lılttl~ri ağır hastadır. Bu hasta· 
ttı ılk defa mektebe gelen bir 
~e~ede görülmüş ve doktorlar 
'1 t••te güçlük çekm_işlerdir. 
~t tep tatil edilmiş, Aydan 
"tt:tıssıha komisyonu içtimaa da
tt!tlt edilerek hastalık hakkında 

ikata başlamıstır. 

~1•tasarayın ticaret kısmı 
G mezunları 

lltı 11•taıaray lisesi ticaret kıs
l' ok lllezunları birliği dün akşam 
ftti ltlıyan otelinde bir çay ziya
'~al \'ermiştir. Ziyafette birlik 
~:•, aileleri ve davetliler bu· 
h1t uş, geç vakte kadar samimi 
tdil ı:n.u~it içinde eğlenilmiş, dans 

llıl§tır. 

.. ,it 
bn ce hUcum eden bahklar 

ttıı1 'in H~aoda fazla bahk çık
~i e bılbassa balık nürüleri 
.-,._ Ce •kın etmiştir. Bunu gö-
'-b•h~ndalcılar işlerini bırakarak 
-~ı. an akşama kadar balık 
~~-lllıtlırdır. Bu meyanda ilk 
~l, olarak dün yemiş iske· 
~)tıı k~rü arasmdaki sahayada 

•urulnıuştur. 

1 Glnln Baberlerl 1 
• 
içki düş-

• . 

Iliç fiyatlarını ucuzlatmalı ! 1 manları 

Doktorlar dünkü içtimada ne konuıtular ? 
Dtın senelik kongre

lerini yaptılar 
Etibba muhadenet ve taavün 

cemiyeti dün sabah saat onda 
Halk evinde mutat aylık içtima· 
ım yaptı. lçtimaa ikinci reis 
Mustafa Talat bey riyaset etti. 

Evvela iki zabıt okunarak ay
nen kabul edildikten sonra ruz
namenin diğer maddelerine ge
çildi. Cemiyete girmek isteyen 
operatör Vasfi beyin müracaatı 
okunarak mumaileyh azahğa ka
bul edildi. Yeni teşekkül eden 
Türk cerrahları cemiyetinin sir
küleri okunarak yeni Doğan bu 
mesleğin cemiyetine muvaffakı· 
yet temennisine karar verildi. 
23 temmuz 931 tarihinde topla
nacak ve alh gün devam edecek 
olan lngiliz tabipler kongresine 
iştirak etmek istiyen doktorları· 
mıza azami kolaylık gösterile
ceğini haber veren Dy Ameri· 
kan Expresten gelen mektup 
okundu ve keyfiyetten meılek

daş1arın haberdar edilmesi ka
rarlaştırıldı. 

Hıfzıssıhha kanunu mucibince 
elliden fazla amelesi olan şirket
lerin bulundurmak mecburiye
tinde oldukları doktorluk vazi
fesini bazı etibbanın cüz'i bir 
ücretle kabul ettiklerini haber 
alan ve bunu tababetin haysiye• 
tini ihlal eden bir hareket ola• 
rak telakki eden etibba muba
denet ve teavün cemiyeti bu hu· 
hususta etibba odasının nazarı· 

dikkatini celbetmiye karar ver· 
mişti. Etibba odası reisi Tevfik 

Fırtına 
durdu! 

Karadenizden üç gün
dür gemi gelmiyor 

Vatan vapurunun batlllı 
söylenmişse de ... 

Karadenizde üç gün evvel baş
hyan şiddetli fırtına dün dinmiştir. 
Fırtınadan Zonguldak ve lnebolu 
limanlarile diğer Karadeniz li
manlarında bulunan kayıklar ve 
ufak merakip batmış veya harap 
olmuştur. Gelen son haberlere 
göre büyük vapurlarda yolJarına 
devam edememişler ve hepsi en 
yakın limanlara iltica etmişlerdir. 
Perşenbe günü limanımıza gel
meleri beklenilen Sadık zadele
rin Sakarya, Y elkcnci zadelerin 
Samsun vapurları Fırtınadan ge· 
cikmişlerdir. Her iki vapur da Si
noba iltica etmişlerdir. Cide ve 
Bartın vapurları da fırtınadan li
manlara iltica ettıklerinden limam
mıza gelmemişlerdir. Sezrisefainin 
lnebulu vapuru Sinopta bulun· 
maktadır. 

Bartın postasını yapn:ak üzere 
Sah günü limanımızdan kalkan 
Anadolu vapuru da Ereğliye il· 
tica etmiştir. 

Son üç gün içinde Karadeoiz
den iki ecnebi vapurundan baş· 
ka limanamıza hiç bir gemi gel· 
memiştir. 

Dün sabah şehrimizde Vatan 
vaparunun battığı şayiası çıkmış· 
tır. Maamafi bu şayiayı teyit 
edecek makul liiç bir haber alı
namamıştır. Acentenin verdiği 

malumata göre Vatan vapurunun 
dün Trabzondan hareket edecek· 
ti. Vakurun bugün ıimammıza 
gelmesi icabederken fırbna yil· 
zünden ancak yarın gelebilecek
tir. Vapurun bath2ı hakkında d.q 

Salim paşa dün bu içtimada bu 
mesele hakkında izahat vererek 
odanın buişe lazım gelen ehem
miyeti verdiğini, belediye ve hü
kumet tabiplerinin de bu mesele 
hakkmda alakadar olmalan la
zım olduğunu ve odaca yapıl
makta olan tetkikat neticesinde 
icabeden teıebbüsün yapılacağını 
bildirdi. Bundan baıka gazete
lerde, vergi tekli hakkında gö
rülen mütebayin ve mfitezat ha• 
herler hakkında etibba muha· 
denet ve teavün cemiyeti tara· 
fmdan etibba odasına yazılan tez· 
kere üzerine \azımgelen makam
lara müracaLt edildiğini Ye alı· 
nacak cevaba göre hareket edi· 
leceğini hatta icap ederse An
karaya bir delke de gönderileceği· 
ni söyledi. Etibbayı alakadar eden 
vergiler hakkında vasi malQmat 
verilmesi için Ankara Etibba 
odaıana müracaat edilmiş oldu· 
ğuou da bildirdi. 

içtimada, memleketin iktısadi· 
yatını korumak maksadile ahnan 
itbalib tahdit kararından ve 
doktorları alakadar eden iliç 
meselesi mevzuu bahıedilmiı ve 
bu mesele etrafında hararetli 
ba:ıı münakaşalar olmuştur. Söz 
alan hatipler, tahdit kararile it• 
hali menedilen bazı ilaçların lü· 
zumsuz yere ibtikira meydan 
verdiğini söylemiıler ve misaller 
zikrctmiflerdir. Geçenlerde 80 
kuruşa kadar satılmakta olan Sol 
dö Karlsbad'in birden 120 kuru• 

Belediyede 

Müdürler arasında 
değişiklik 

Belediye oktruva müdürü Meh· 
met Ali B. valdesinin vefatı ve 
bazı ailevi itlerinin çokluğu yü• 
zônden oktruva müdürlüğfinden 
affmı belediye riyasetinden rica 
etmiş ve istifanamesini yererek 
vazifesinden ayrılmıştır. Mehmet 
Ali beyin yerine masraf şubeai 
mUdürü Orhan, onun yerine de 
Kadıköy muhasebecisi Cemal B. 
ler tayin edilmişlerdir. 

Bundan başka belediyede şube 
mUdürleri aracımda da bazı te
beddüller yapılacakbr. Ezcilınle 
ikhsat müdürü Kemal Ömer B. 
le mezarhklar müdürü Süleyman 
beyin becayiş edilecekleri ılJy. 
lenmektedir. 

Dahiliye vekilinin 
tetkikleri 

Şarkta seyahat etmekte olan 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya bey 
bilhassa Dersimdeki aşiret reis· 
!erinin vaziyeti hakkında derin 
tetkikatta bulunmaktadır. Der
simdeki aıiret reislerinin tagal· 
lübü Te bu meselenin halli başta 
gelmektedir. 

Güzel san'atlar 
birliğinde 

Güzel san' atlar birliği bu sene 
resim, heykeltraf, mimari 
tezyini san'atlar şubelerinin jşti· 
rakile birlik binasmda bir ay 
devam etmek üzere bir sergi 
açmlya karar vermiştir. 

Sergi kanunsani ayı içinde açı· 
lacaktır. ............................................................ 
Istanbul acenteliğine hiç bir ha
ber gelmemiş, şayianın uydurma 
olduğu tahakkuk etmittir. 

Fırtınanın Karadeniz limanla
rında sebep olduğu hasarabn 
cok mühim olduğu söylenmekte 
ve binlerce lirayı bulduiu tah· 
min edilmektedir. 

ı• çıkanldığı zikredilen misallar· 
den biridir. lllçlarda ibtiklr ya· 
pılmasına meydan verilmemesi 
ve memleketimize ,ınnekte 

olan milyonlarca lirahk illcın 
yarıya indirilebilmeıi için icap 
eden tedbirlerin alınmuı ınzumu 
ve. bunan ipn de evveli alAka· 
dar miiesaeselerle 'bilbasıa ecza 
depolan AIUpleriJe temaı edil· 
meai, bu temaslar müıbet bir 
netice vermediği taktirde ilAçla
ra sabı fiatı tayia edilmek lizere 
hUk\lmet nezdiade teşebbnıte 
bulunulmak kere etihba odası• 
na teskere yazılması kuarlafh· 
rlldı. 
Ruınamenin aonuncu maddesi 

olan ıehrin muhtelif yerlerinde 
ııhbt imdat merkezleri ve bu 
merkezlerin tealli 1611naa d• aa• 
rıretli mDnakqalan mucip ol· 
du. Bu meaele etrafında ı6z 
ıöyliyenler ıon rUnJerde olan 
1'aıı vu.kuab mital g&stermek 
ıSUretile hu ltızumun elıemmiyeti .. 
ni canlandırdılar. Cillndnz olın 
bir kazada yara1ananlarm en ya
kın ecıahaneye baıvurması mllm
künse de ıece kazalannda buna 
imkb olmayıf111DI pek feci ne· 
tieeler verdiji ve bu yOıden 
kurtanlmaıı kahil olan birçok 
kazazedelerin 6ldOkleri .un-edil
di. Netieede dibıyanm &er tara· 
fında olduju aibi ıılıhi imdat 
merkezlerini ıehrimizde tesis 
için belediyeye mOracaat edilme
ıine karar verildi • 

Poliste: 

(Yeşil Hil!I) ismıİifti ~ıyan ~y.. 
tolu i~ler aleyhta.rlan cemiyeti dü11 
saat on dörtte Halk ni ealonu11da 
eenelik koıtgreırini y&ptr. Kongreyi 
cemi.yetin rel"li Mazhar Qsman bey 
alkolün zararJarm! a.nlata.n bf r nu • 
tolda ıı~tı. Ve içtima l'ettA Madıa.ı 
Osım\n beyin rlyuetmde devam etti. 
Cemiyetin umumi kitfüi Fahrettin 
Euim bey, c:eıniy.tım. bir 1181\'elik fa. 
•liretini anla!tJ. Cemiyetin s:eçeıt 
&ir sene zarfmds bilhassa ti§kilatuu 
kunetlendirmelc huımsun:da kuvvetli 
ın•s&i ve f uliyet sarf ettiii n semere
lerini gördütü, li'ahrettin Kerim be • 
yin izaha'bndan a.nlıı~lrltfs gibi içti· 
ma P.loaunun hmcahmf dolu oluşun• 
elan d& bu fulfyefiR Ytrdifl 1116spd 
netiM belli eluyorda. / 
~ bfır ıwın• i~ie Yet.il ay a ' 

asımın &ded1ni ctrttlnmş, ıe.nçler ,.. 
bdınlar ar.wn ı:Ia mey'tfa.n retirdfit 
t~ilAtlarJ& !ardalı işler ıörmüştfl. 
H~.fta ı~ senekt be111.elmilel alimi 
aleyht&rlan kıugre!tfnde' hanmılan• 
arA ımmıtn. bit" mnki ftl'ilmesi de ~ 
sahadaki f aallyetift biT mahnlü ol • 
tlufu qlkhdrr. ~ 

Cemiyetin bir &enelii iş n li~ 
t'&J>ftnl aktmaııık heıen kabul edil, 
ilıkttm lll!IOlU'a b!r ~k hatJıt~er •8z a'Ja. 
ıak alkole nesil ,.. ikt:!Rdb'ailmal 
ü:r:trJnde yaptı~ tahripklr tM!rleı:ı.. 
den heyecanla batısetmişlerdir. Kadnıı 
teşki1ltı namı"& Safiye Hheyin ha• 
n.ım. ıen~ler tqldlltı naınma Esai 
bey n dokt.or lbnlhbn Sadi bey ba 
IM"f'ln1 üııerln.d• ~ı s5zler liyJt 
J'ftek alkolün aile ictmadiraimm V. 
Rriıwleki tahribatmır f.urir n iza\I 
.tmifler ve aUa~lanmşla.rau-. 

Yapılan bazı teklifle!' Ü2'erine, Yea 
§il Hilal tt11tiyetinin de m~afil mnu
fttiyeye hizmet eden cemiyetlerden ... 
,,a:Ja.msı için vekllete mümcaat edilme 
m, kitaplan:n ilk sayf alatn1& ispirtolu 
is:kilerin ~a.rarlanndan M.his birer 

K 1 k 
ayfalık biı' ,.a.m konm'Ull ~ Maarif 

aran 1 ta "1d.leii nezdinde ~ esene yapıtlan 
teşeblriisün. tekit oluıı.masr ,.. cemi~ 

8 b 1 UM!ll!lldaıt. Yef at edenlerill 8lftm ha
İr otomo i ön- bertertnm rueıeıerd• nın edilerek 

den giden arabayı arkadqlannm eenue ıınerulınind• 
bul1JıMM.lannm t~ edilmesi karar· 

parcaladı lqtmhmfttr. 
Diin r•c• F eıseryolundan Ka- Cemiyetitt imniniıt i~li aleyhta.rla· 

Jamııa doir'U retmekte olan bir n cemiyeti tıekline ~evTflmesl için d• 
otomobil Batdat eaddesinde ö- lkıi teklif yapılmış fakat ıtlıanmame 
nnnde fiden odun yiiklti hir ınrttdbinft bu gibi Wditleriıt mme, 
arabaya ~arpmıf, mnıademe tid- . :Mtyeti tar&ftndan lmncrey• a.nedilJnt 

d l l.ı • L ·ki &1 iap etüifnden bu teldifter kabı:ııl & 
eti o auju i~• ara1:1a ı ·ye dilmtyerek reddedilmiftlr. Bu tıaklifleT 

b6lümnüf, odunlar yere d6klil-
mDıt<ir. Otemehma aa kıımı lr.upmnda dektol' Huhar Oınnan. be311 
hasara u;ram11ıa da i~iade bu· de esu eJanm itılim oı.ına,.,, p.ye oı. 
lunan iki yolcuya bir ıey olma• duğuu. i§a.ret etmiıtir. A.zadall bm 
mııbr. Arabının llmhasmın ıö· de mekteı> idareleriniıt blel>Mfnill ha-

ri~ hayatlarma. ka.rşı: eiddl biıı 
nük olması ve arkac:lan ıiiratle alili göstermediklerinde1' bazı t.ale-
gelen otomobilin ıoförOnün belerin mektep elb~elerile meylwıe. 
arabayı rarmemeti hu kazaya ferde oturmak cesatttini gösterdikleri· 
sebebiyet vermiJtir. ni ın'nuu bahsetmiş ve bu r;ibileriıır 

Çocuk kavgası hüviyetlerini tespit ederek mektep 
derken.. idarelerine bildirmeyi cemiyet ar.ala· 

Eyupta oturan Mazlum ve Sa- rmm gayelerine kuş bir bor~ tel!k
babattin isimlerinde iki ~ocuk ki etmelerini teklif etmi~, fabt ııa.-

yanı kabul ıörülmemi§tir. 
knvga ederlerken Sabalıattinin Bundan eonra merkez idare heyeti 
eniştesi araya girerek kOçük intihabı yapılarak yeni ida.re Jteyetine 
kavgacılan ayırmak iıtemiı, fa· aşağıda isimleri yazılan zent seçil .. 
kat bu sırada Marlumuıt. a1111esi mişlerdir: 
Hatice H. ı·elerek Ahmet Ef. yi Reis, Mazhar Osman, İkinci refeli· 
~ocuğunu datdOjll tannile tııla ie Atıf ve Zatı beyler, Uınuml kAtip 
bqından yaralamıftır. Fahr~tlıt Kerim bey, Yemedar Cer· 

G62Unclen yaralandı rahpaşa hMta.nesi idare 111.eınunı Sev· 
Karaaj'açta pay mahallinde JCet bey, azahklıı.ra da Safiye Hllse· 

Mehmet Ye Klmil iıimli iki kişi yln haıtrm, doktor Cent Zekli 1>ey1 

kavga etmifler, Klmil Mellmedi Müderris Halil NimetıJJlali b@y, Dr. 
g&ınnden yaralaanfbr. Mustafa. Tallt hey, crkrk moallim 
Halatın yaraladı91 adamlar mektebi müdürü Saffet bey, Neha· 

Evvelki gün A Haydarpaıada hat HAmit hamm, muallJm doktor 
kopan bir halat iki kişinin ya· Hasan Kadn bey, n\ııkat l 'e1~l P'cy~ 
ralanmasına ıebep olmuttur. yaz bey, avukat Hü!lleyin Avni beYı 

muallim Sallh Keramet bey, avukat 
ltalya bandıralı Kaatel vapuru Feriı bey, doktor Ahmet Siiheyil B., 

nbtıma yansımak Dıre manevra Ali tlha.ml bey, Fuat bey, miralay 
yaparken ıahile bir hılıt atmııı, Cemil bey, Baha.ettiın bey, ,?\aımi 
fakat lua1at koparak nllbm tir• bey, Fikret Esat bey ve Şevket bey. 
keti me:murlan11dan Se"et beyle l~timaırı 90nunda Feyzi!ti muSki 
ZDbtO kaptaaa ~rpauı, her iki· muallimi c.ınn bey ...e a!'kadatla" -. 
ıini de bıcaklanndan yarala· ıa.fuıdan muhtelif musiki oarçalaft 
mııbr. ~hnmrştır. 



Denizlere ] 
Nakıli : Ensari BUlent 

Bir zabitin izzeti nefsi her şeyin 
· fevkindedir .. 

-13-

Karşımda her zaman bazıro) 
vayiyetinde duran \te verdiğim 

emirleri dakikasında yerine ge
tiren Matyas Çavuşa bir bak· 
tım.. Vay canma.. iş sarpa sarı-
yordu. Hani nerede ise Matyas 
yumruğunu kaldırarak ve haki-
katen de sözünün eri olduğunu 
ispat ediverecekti. 

Amiralı "Hans Fon Mayerlih,, 
in başına kasem ediyordu. 

Ve ben, onun sözüne ne de
rece sadık bir adam olduğunu 
herkesten iyi bilenlerdendim. 

Yanımda, tam bir s-ene, berbir 
~n tehlikeli rerleriade çahşmışb. 
Vur-urum dedi mi Turur; ezerim 
derse ezerdi. 

Siz benim yerimde olsanız ne
yapardınız? Hem gülünecek hem 
de ağlanacak bir hale girmiştim. 
Matyas benim başımı ezeceğini 

ıöylüyor ve sözlerini tahkim et
mif olmak için gene henim başı
ma yemin. -ediyordu. 

Kadınlar onu gururla seyir 
ediyorlar, · büti.in iğrendiklerini 
bağıra bağıra söyliiyorlardı. 

Hj~ yapıfacak bir iş kaJmain1ş
dı. Şapkamı kafama geçirip bu 
yeralb bodrumundan çıkıp git
miye mecburdum. O~yanoslar· 
da çelik deniz devlerile başabaf 
boğuşan (U .. 2H) in muzaffer sü
varisine bu rezalet mukadderdi. 
Eğer bu işi ben yapmazsam, 
Matyas cebren yaptıracaktı. 

lyisimi.. Kırayım boynumu, 
defolup gideyim.. Dedim. Masa 
üstünde duran şapkama elimi 
UHttım. Usta bir kavgacı olan 
Matyas bu hareketi yanhf tevil 
etti. Kolumun gerildiğini görün-
ce işkilleniyordu. Zannettiki üze
rine atılacağım.. Yahut suratına 
bir tokat endireceğim. Ve tabii 
o anda gügıüme inen müthiı 
bir yumrukla tepe taklak yuvar
lanıYerdim. Çavuş derhal üz.eri
me yüklendi.. Fakat bu kıyafet 
içinde ben o kadar çclimsi:ıdimki, 
beni döğmek de pek i~ine ge1me
di. Zaif bir adamı yumruklamak 
erkekliğe yakışır bir · şey olmı
yacakb. Burnuma bir fiske 
indirmekle iktifa etti sonra bir 
kahkaha savurdu: 

Ulan ! dedi - beyhude çaba
lama.. Senin için başımı belaya 
sokacağımı zannediyorsan yamlır
ıın.. Amirahm "Hans Fon Ma
yerlih,, in başına yemin ederim
ki: 

Daha kimbilir neler söyleye· 
cek ve kimbilir etrafındakiler 
ona yardakçılık etmek veyaran
mak için ne kadar gülecekler be
nimle nasıl a'ay edeceklerdi.'. 

Fakat, birdenbire vaziyet de
ğişti. Çünkü ben bilemem nastl 
bir tedai ile birdenbire bağn
vermiştiaı : 

"Ü-28,, in bayrağı çekiliyor mat
yas çavuş ba:ıır ol! 

Bu kuma.odayı ben her sabah 
denizin üstüne çıkbğımız zaman
larda aynen bu şekilde tekrar
lal'dım ve Matyas, 

.. _ Yaşasın Almanya!,, diye 
bağırarak sancağın tokasrnı çö· 
zerdi. 

Bodrumda herkes birdenbire 
şaş!rmııtı. Matyaaın yüzündeki 
alaycı hatların silindiğini gördüm 
ve hemen o anda Matyas yayma 
basılmıı gibi birdenbire ayağa 
kalkh ve haıırol vaziyette selim. 

Fırsattan istifade ederek ben 
de doğruldum. GöksBmde hala 
yediğim yumruğun acu:mı c!uyu
yordum. Şapkamı kafama geçir
dim, Matyasa van srözle baktık-

tan sonra tekrar kalktığım is
kemleye oturdum. Ve bağırdım: 

- Kız! Çabuk çorbamı getir. 
yoksa .. 

Bu ani değişiklikten ürken 
hizmetçi derhal fırladı, bir daki
ka sonra içine kocaman bir do-
muz eti parçası konmuş mükem
mel bir lahana çorbasım ağız 
tadile ve iıtiha ile içmiye baş
lamıştlm. 

Ma tyas hala aynı vaziyette 
duruyordu. Az evvel Benimle 
alay ed~n kadınlardan biri, fev
kalade bir vaziyet karşısında 
bulunduğunu hissetmiş o\malı ki 
yerinden kalktı, yavaşça, dışarı
ya sıvışmak istedi. Mani oidum: 

- Kız! Matyas Çavuş henüz 
buradadır. Sen nereye gidiyor
sun.. Dfn yerine .. 

Zuallı, ürkek bir tavurla ge
riye döndü. Fakat bu bal daha 
uzun müddet devam edemezdi. 
Çünkü benim foyam da meydana 
çıkmış olacaktl. Bu kadar mü
him bir vazife deruhte etmiş bir 
adamın işine başlar başlamaz 
bu kadar azim bir hatada bu
lunması doğru değildi. Bir baş· 
kası benim yerimde olsaydı da
yağı yer ve sesini çıkarmazdı. 

Ne yapayım? Bu san'at zabit
Ukten başka bir san'attı. Ve 
ben ömrümde ilk defa, o da is
temeden casusluğa memur edil~ 
mio bulunuyordum. 

Casus icabında izzeti nefsini 
kırdırabllir... Fakat bir zabit ... 
Asla! 

Çünkü zabitin izzeti nefsi 
her şeyin fevkindedir. hatia her 
fcyin fevkinde olan Almanyanın 
bile... ~ (Bjtmedi) 1 

Darülbedayi Temsilleri 

B;!:; 2~k~~m ISTAHBUL BELL.ı. J'. 

Jo~~~! 3 ~~,t ~~~m ~~ 
Yazan: 

T 

Fulda 
1 e1 cümf: eden: 
Seniha Bedri 
Halk geces;. 

1 il 11 

llllllll 
Aite yaşından afağı olan ço· 

cuklar tiyatroya kabul edılemez
ler. 
Ykında: Şarlatan komedi 3 perde. 

Balet dersleri 
Darüloedayide serbest Balet dersleri 

açılmJştır, vücutları dansa ch·erişli genç 
kızlar bu meccanf derslerden istifade 
edebilirler. Arzu edenlerin her glin saat 
üçcen üç buçuğa kadar rejisöre müra
caatları. 

BULGAR OPERET HEYETi 
Fransız tiyatrosu.,da 

Hugün ak~am saat 21 de ·-,\Jonmartr 
Çiçeği., ~rnmerlch Kalmanın en son pi
vesi. Prima Donna: ~Jimi Balkans,.;a 
Orgestrası: 21 kişi. 

Giory11d® 
Bu akşam 

(HAY ALiN SONU) filminin u• 
nutulmaz yıldızı 

- Llane Haid -
genç artistlerin en sevimlisi 

-ivan Petrovitch
ve 

-Georg Alexander-

JaENLi KADIN 
Alman Operetinde 

Bu filmin musikisi, lüks ve 
ginliği emsalsizdir. 

ilaveten: 

zen-

"Mi ek ey Mouse,, 
Canlı resimleri 

1 S P O R 
ı----

Dünkü Spor 
hareketleri 

[ Ust tarafı 1 inci sayfada ] 
Beşiktaş takımı için bu sene şam-

piyonluk mU'hakkak görünüyor. Ve öy
Je zannediyoruz ki Galata.c;arayla Fe
:nerbahçenin lik maçlarına girmedıik
leri bu şampiyonluğun ehenı.mıiydini 
azaltarnıyacaktır. Çünkü bu iki ta
kım da bu sene maçlara iştirak etse
ler Beşiıktaş gene şampiyonluğun en 
yakın ve kat'i na.mzetleriu<len birisi 
olacaktı. 

Be:rkoz • lstanbul spor 
Bundan sonra Beykozla Jst:ıniml

spor takımları karş:.Jaştılar. Maçm 
neticesi bir çok sporcnlann tahmini 
hilafına IstanbuJspor aleyhine oldu. 
Canla, başla oymyan Beykoz takım1 
haylı d,ikkate ve takdire değer bir ne
tfoe aldr, sıfıra karşı iki sayıyla 
maçı bitird·i. lstanbulspor dün lik 
maçlarında üçüncü müsabakasml 
yapmrş ve ilk mağlubiyetini tatrruş· 

tır ki bu netice şampiyonluk iluırinde 
ümitlerini haylı zay1flatnııştır. 

Vefa hükmen galip 
Son müsabaka Vefa ile F'enerbahçe 

arasında yapılacaktı. Fakat Fener
bahçe takmıınm lik ma~larından çe
kildiği ve gelmediği için \' efo sahaya 
çıkarak seremoni yaptı ve hükmen 
galip ilan edildi. 

lstanbul terbiyei bedeniye takı
mının bir muvaffakıyetl daha 

Çok genç bir spor teşekkiilü ola.n 
tstan bul Terbiyei bedeniye birinci ta
kmu dün dikıkat ve alakaya değer bir 
muvaffakıyet daha göstermiş ve Ye
şilköyde karşıla1trğ1 Şark idman ta
kımını sıfıra karşı bi rsayı ile yenmiş
tir. 
~ala·~asaray, Fenerbahçe 

ve ilk maçları 
Dün lik maçları hakkında İstanbul 

mımtakasının tebliğ1ni ne:;retmiştik. 

Öğrendiğimize göre, iki uıaç:ı gel-, 
miyen takrmın lik maçlamıdan çıka
rrlacağını bildiren bu tebliğ neşri ta
rihinden muteberdir. Bu itibarla he
n iiz ne Fenerba h{?e ue de Ga lata!ö:a
ray lik maçlarından çıkanlmamış· 

lardır. Fenerbahçe dünkü maça gel
mediğinden tik maçlarma girmek 
hakkım kısmım kaybetmiştir. Uir ma
ça daha geJme1.s2 ç,~ıkanlacakttr. Ga
Jatacaraymsa daha iki maç hakkı 

vardır. Fakat vaziyet bilhassa Fc-
ı . nerbahçenin kat'i surette likten ı.:ekil

diğini göstermektedir. 

Güzel bir birleşme 
Vefa kulübü ile Kumkapı kulü:bü· 

nün birleşmiye karar verdikleri yazıl
mıştı. Birleşme kararında ittifak e
den iki kulüp azası ya'kmil:t umumi 
bir kongre yaparak filen birleşecek

lerdir. Bu birleşmenin ı;r>k hayrr1r ve 
çok müfit olduğuna şüphe yoktur. 

"Kumkapı,, kulübü daha 1.iyade gü
reş sahasın da ilerlemiştir ve Beynel
milel bir şöhret de almıştır. Y ~fa ise 
daha ziyade futbol kısmrnda. şöhret 

sahibidir. Birleşme iki lmlübiin ek· 
siık taraflarını tamamlamış. \' C yeni 
teşekkülle ~ok kuvvetli bir manzara 
arzetmektedir. Yeniteşekldil Vefa -
Kumkapı spor yurtlu ismini alacak
tır. 

Olim;>3yat lild yarın başh· 
yamıyacak mı ? 

Olimpiyat mecmuası tarafından 
tertip edilen pazar likine (;alatasa
ray, Fener, Pera, Kurtuluş ve İtal
yan takrmlarınm iştirak eUikle:i ve 
yarın başlryacak olan · bu maçların 
fiküstürünün yaprJdığını yazmıştrk. 

İlk maç Kurtuluşla İtalyanlar ara
sında yapılacaktır. Dün öğrendiğimi
ze göre Istanbul mrntakası bu maç
lar için henüz müsaade etmemiştir. 

1ta1yan takımı Federasyona dahil ol
muş bir takım değildir. Bu itibarla 
federe kulüplerle oynamasına cfraz 
yoktur. 

Bunun için Kurtuluş takımı Ital
yanlarla karşılaşlll"sa rnrntaka tara

fından Kurtuluş takrımmDn da g·aynfe
dere addedilmes lazım gelmektedir. Bu 

maçlar hakkrnda m.mtakaya müraca
at eden (Kurtuluş) kulübi.~nc bu şe
kilde bir cevap verilmiştir. Bu yazi
yet karşrs~nda pazar likinin bu hafta 
başlaması şüpheli olduğu gibi !tal
yanlarm iştirak etmesi de gayn mÜ'm
küın görüınüyor. Belki de Oliımpiyat 
liki dört kulüp arasıında ya.pıla.c:a.ktır. 

Acuzenin Definesi 
Müellifi : Nizamettin Nazif 

" - Kalk şimdi 
karnını 

Ressamı : Münif fehlıtl 

git!. O hatunun 
doyur! ,, 
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k. tf!esı' Konu§an seyizlere, eteklerini! - Neye yarar •. Ezan o "' 

öpen gidiş ağalarına ehemmiyet değiliz ki.. . h~~e5 
vermiyerek dalgın dalgın .ıl'J.-!'"di- - Yok paşam.. Hanı 
veni çıktı. tanır demek isterim ..• 

Odasına girdiği zaman Yedi- - Adı ne? 
kule ağası, gene bir defterin yap _ Molla Veli... .. 1dnı raklarmı çevirmekle meşguldü. _ Anladım. Şu anasını 0 

Paşayı görünce, adeta müjde ve- h ren sar oş... . Grı 
rir gibi: ı "" 

S 1 d 
- Beli paşam.. Bh· ıeşı,aııı!I 

- u tanım .. - edi - Gö;~ü- y d kul k A~r 
nüz aydın!.. e i ede herkes işı .. k göll' 

- Ne oldu? olmuyor mu, etraftan yeJl\e 

- Tamamdır efendimiz .. Bd- deren gönderene.. dt 
ki fazlası var... Fakat ~ksiği yok. - Güzel.. Onu At ıneydarııJ1 

- Ala.. Öyleyse ağn lıakket- doğratırız .. Başka?. ıwıt' 
tin kahveyi.. - İki tane manav var· 

Ellerini birbirine vurdu. Ka. lar .• 
pıda beliren zülüflüye: - Sağlam mı? ,ıı· 

- Bize iki kahve ... - emrini - Sağlam da lif mı? Pa,~ 
verdi .. - Benimki sade .. Ya sen? Pehlivan.. ,, , 

ro~· 

Nasıl icersin sen? - Ala .. Tafsilata )üzurtl } 
- Bendenizinki dnbi sade ol· Kaç etti şimdi.. . ·? 

sun... - Evvelkilerle beraber pıı 
- Ala .. lki tane sade .. K~piık- - Evet. 

lü.. . o d .. - n ort .. 
Zülüflü (Anladım) demek is

ter gibi başını salladı. Odadan 
çıkarken paşa kahvelerin tarifini 
şöyle tamamladı: 

- Fincanları iyi yıka.. Kö -
pükler dökülmesin. Okkalr olacak 
haa ... 

Su başı, bir kaç kere gird,kten 
sonra, odaya loşluk veren per
deyi kaldırdı; duvarda bir la vha
nın çercevesine sıkıştırdı; 

- Eeh .. Anlat bakalım . ta
.mamlandı demek .. 

- Hem de istediğinizden ala 
oldu paşam .. Evvelce on Lane bul
muştuk ya .• 

- Evet ... 
- Şimdi bulduğum beş adam 

bunların topuna bedeldir. 
- Demek babacan şeyler ha?. 
- Beğeneceksiniz paşam .. Bi-

ri Ayasofyanın eski müezzinlerin

- Ya on beşincisi? şıll' 
Derviş paşa sakallarn11 sf"/ 

yarak bir an ağaya baktı: ~· 
- Bu birinci merdiven pllŞ 

- dedi- Bir inci .• 
- Erkek mi? 
-Hayır .. 
- Genç mi? . . el· 

- Hayır .. Takriben clhlıJc· 
libeşlik bir şey.. . 

Derviş paşa, (sen beninıle ;. 
lay mı ediyorsun?) der gibi IJ't d 

daşmın suratına baktı. fafcıı. 
fikrinde musırdı: ,Jll 

- Bu .. - dedi - Tanı oJ1 ,il' 
senedir bize misafirmiş.. tf ıf 
zindanlarda onutulmu:ıı kil Jl1 
Bir deı·i bir kemik.. ~ 

11 
.. 

- Ve sen de şimdi bu p(l.st~ 
.mayı bana yutturmıya ~o.• ,~..,·ı> 
sun.. 11! 

(B~ 
================== l ,s~ 

nileri hatasız ve en seri o a ·b' 

dendir .. 

caktrr. 

Kurtuluş Feneri 
yendi 

Kadıköy F enerbahçe spor sa
hasında saat on üç buçukta F P.

nerbahçe ve kurtuluş birinci ta 
kımlan arasında yapılmıştır. F e
ner bahçe takımında Sadi, Rıza 
ke Cevat yoktur. Oyun Fenerli
lilerin hakimiyeti ile başladı. Bu 
vaziyet 30 dakika devam etti. 
Bu müddet zarfında Fenerliler 
iki gol yaptılar. Kurtuluşlular, 

fey1'alade bir gayret sarfediyor
lar. Fenerliler ise fena bir oyun 
aynuyorlardı. Haftaymın sonları-

na doğru Furtuluşlu!ar iki sayı 
kaydettilar. Haftaym 2 - 2 ye 
beraberlikle neticelendi. 

ikinci haftaym, mütekabil akın
laria mütevazin bir ~ekilc'.'e cere
yan etti. Hafaymın hitamma üç 
dakika kala kurtuluşlular bir 
gol daha yaparak oyunu 3 - 2 
kazandılar. 

izmirdeki maç 
lzmir, 27(Vakit) - lzmir Spor

Altay birinci takımları arasında 
yapılan maçta, lzmir Spor sıfıra 
karşı dört sayı ile galip geldi. 

Atlı müsabakalar 
Sipahi ocağı tarafından tertip 

edilen atlı müsabakalarm sonun
cusu dün ocağın Harbiyedeki 
sabasmda yapılmıştır. Dünkü mü-
sabakalarda ikinci ordu müfetti
şi Fabrettin paşa, askeri ümera 
ve zabitan ve birçok halk hazır 
bulunmuşlar ve miisabakaları bü
yük bir alaka ile takip etmiş
lerdir. 

Müsabakalartlan birinc:si sivil-
lere mahsus olup bu müsabaka
ya hanımlar da girmişlerdir. Bi-
rinciliği geçen hafta da birinci
li~i kazanan Galatasaray Jise• 
sinden 12 yaşında Süreyya bey 
kazanmıştır. Atını çok mahirane 
bir surette idare etmiş. bütün ma-

atlatmışhr. ikinciliği Melab~f;ğ~ 
san Şükrü hanım, üçünctı 

9
f• 

Faruk bey kazanmıştır. Bu b ~ 
taki müsabakaya husesiyel o~ı' 
ren bir cihet erkekler J1l. ,e 
bakasına kadınların iştirak1 ,e 
ikincilik gibi yüksek bir dere 
almaları olmuştur. 

1 
rs 

ikinci müsabaka hanı[I) ~e' 
mahsustu. Bu müsabakada ... , 

• fJ' 
lahat lbsan Şükrü hanını bır o' 
ciliği almış ve geçen iki hafta e~ 
birincilik kazandığı için yi.i~if' 
bir binici olduğunu ispat ~~ o· 
tir. lkinciıiği Ayşa H. , üçilııc 
lüğü Nedret H. almışlardı~· ~ıJ' 

Uçüncü müsabaka birinCl, . .,, 
. b' h J3ırı tagorı za ıtana ma sustu. . ev 

ciliği zabit vekili Sedat, ikl" a· 
liği zabit vekili Selami, üçliıı~et 
liiğü zabit vekili Osman beY 
kazanmışlardır. . ~e 

Miisabakalarm en ınühil11 1 

0
ri 

en yüksek olanı ikinci kat'1g'bll' 
zabitana mahsustu Bu oıiisSa iıt' a . 
kada birinciliği mülazııJl . 0e~' 
beyin bindiği Kısmet istı>1~ JjM 

• tıfP lf 
Karacabey harasının yetış ştıt' 
çok kıymetli at kazan~l be' 
ikinciliği gene mülazını Saı~Jijğil 
yin bindiği Danyela, üçü~~~ A~'~ 
yüzbaşı Cevat beyin bindıgı 
kazanmıştır. dige' 

Tasnife dahil ola mı yan b'' 
atlar da bütün manileri ıı>~s~' 
retle atlamışlar ve halkin tıııı.Jf' 
tirli alkışlarına mazhar ~ d'" 
lardır. Sipahi ocağı tara ııı 9tl1 
bu sene için tertip edileP .,.~, 
müsabakalar bitmiştir. Bll·ıetill 

sabakalara binici ve sey:r:~tte" 
gösterdikleri alaka ve r~g 01e0'' 
kuvvet alan Sipahi ocagı. ı0s"' 
lekettc biniciliğin ilerlenıesıb9"Ô' 
sadile 932 senesi için i1kb3

0511b'' 
başlamak üzre bir çek tP ·ştit• 
kalar tertıbine karar verlll' 
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ı·urk artisleri, yabancı ithal/Jta bin 
kat faik bir vazi 90 milyon Frank! 

Yettedir! Fransada büyük bir bankanın mec
lisi idare reisi tevkif edildi 

Son gelen Fransız ga.zetelc:l'ine gö
re Paris adUyesınin kararile büyük 
bir bankanın meclisi idare rt'isi ve 
ad:ministratör delekesi tevkif edil -
miştir. Tevkif edilen zatın ismi (Fro
ment - Guieysse) dir. Sebebi tevki
fi dolandıncılık, emniyeti sui isti -
mal, ve şirketler kanunUJta muhaJif 
hareket etmiş olmaktır. (1880) sene
sinde (Somme) eyaletinin (Pernois) 
kasabasmda te'\"ellüt eden bu zat 
(Banque Coloniale) ismindeki büyük 
bir bankanın meclisi idare reisi ve 
ınüdiriydi. Kırk muhteliıf şubesi olan 
bu banka 21 nisan 1931 tarihinden be
ri adliyece tasfiye olunmaktaydı. Tet 
kikat neticesinde bankada yapılan sui 
ist:mı.al3ıtın 90 milyon frak gibi mühim 
bir yekfına baliğ olduğu görülmüştür. 
Bankanın muamelatında büyük bir 
ka?ILŞI!klık olduğu, daha evvel nazarı 
dikkati celbettiğinden (Fı-oment -
Guieysse) vazifesinden azledilmişti. 

Bir Fransı zgazetecisi tahtı tevld
f e alınan banka müdürünün zevcesini 
görmüş, ve kendisile bir mülakat yap 
mıştıı.r. İhtilas ve sui istimalle maz -
nun olan müdürü·n uvcesi şu suretle 
lrocasıını mUdafaa etm~ştir: 

Garip bir dava 
Suriye tutun rejisi tutun lnhl· 

sar1mızdan ne istiyor? 
Verilen malümata göre Suri

ye tütün rejisi tarafından Türk 
tütün inhiaan aleyhine Suriye 
bidayet mahkemesinde bir dava 
açılmıştır. Davanın sebebi şudur: 
Suriye rejisi eski Osmanlı reji· 
sinden bir firma ve muayyen b.r 

\'ukarda g8rdllöUnUz cazbant, yerll artlstlerden mDrekkeptlr. Ötekilerden farkı ne ı marka satın almış.b. Türk tüliln 
41ttakirer : Memleketimlzde:ı avuç dolusu para çırpıp burnc.ımuza gUlen ecnebi tipleri. inhisarı giiya bunları taklit et-

hı Artistin ne demek olduğunu oku- (Artist) her gittiği yerde rasgeldi- bir iki senedir rekla:rm çok yapılmış mİf, dolayısile Suriye rejisinin 
tii ~lanmıza anlatm.ıya kalkı§ma:\ ği zenginlerin parasını çektikten son~ birisimdi. işte bu kadar. binlerce lira zarar etmesine se-

ltı'llç bir şey olur. Yalnız, biL·m ra, memleketine döner, kazandığr HaHmki, bundan altı, yedi ay e...-. ~ · bebiyet vermiş 1 Suriye rejisi 
~ ntl~kte artist ismi altmda gelenle- servetle ömrünün sonuna kadar ya - vel, memleketin en :iYi musikişinas • mahkemede tütün inhisannın Su-
llt kimler oldu~bınu sö~ !ersek, o za-, şar. larrnır top1ıyan garp musiki~:na..,.lan 

att, kendilerini tenvir etmi~ oluruz. Bu misal, en basit bir artistin cemiyeti, yirmi kişilik bfr heyet ita- riyedeki faaliyetine derhal ruha-
~· 'Yabancı memleketlerden Türkiye- Türkiyedeki hayatını anlatır. lin cle bir (Senfonik caz) foşkil etmiş- yet verilmesini, Suriye ve Lüb
~ llara kazanıp, biriıktirip, g·itınek ü- Dans yapan artistlerin tek olarak ler ' 2 aynı miier.sesıelere gü11de kırk nanda bulunan tütün ve sigara
~~. gelen artistler iki kısımdır: Bi- çalışanları olduğu gibi, iki veya üçü liraya ı::ılrşacaklarmı söylemişlerdi. lara derhal haciz konmasını is
~ tıleri. barlarda, sahn'e1erde dan.sc- bir arada ~alışan tan da vardır. Bun- On 1-:i$;~ ~ iki yüz lira veren bu rnües· temiştir. Türk tütUn inbisan avu
ı .. ~r~' oynıyanlar teşkil ederler. lkinci- Jnn Türkiycde yevmiyelc.ri. çiftler seseler. yirmj kiı;ıiye kırk lira verme-
" ı d katları itirazda bulunmuılardır. e çalgrcılar. için (14 - 30) lira ve üç kişiler iı,:in d.iler , rcddettler. i 
"stl3arlarda sal~nelerd-e o) ıııyan ar- (1:> - 45) liraya kadardır. {...ızeternizin p,eçen sene Romanya- Mahlı: eme Suriye rejisine deni 
~a 1~r C!hscriyetle, orta .A vrupada n Yedi, sekiz genç kızdan miirekkcp Jı çalgıc;lar aleyhine yapt.Jı ne~riya- hakkmda şahit getirilmesi ve bazı 
h nt l\tacaristandan ve Avusturv:ıclan ve balet namı attmda oynıyan heyet. tı hatırlardadır. Ro1llanyallların llu- tetkikat için muhakemeyi tehir 
11\lltaYa gelirler. Iluntarm ~an'ı,;t J.<JY· ]er de buna yakm bir nispette günde- dut haricine Çikarılmasından müte • etmişt r. 

- Benim zevcim hakiki bir idea.
listtir. Hayatında pek çok seyahat 
yapmış ve kendisini müstemlekelerin 

inkişafını temin maksadına '\"akfeyle
miştir. Zevcim bankacılıkta müteka
bil teavün prensipini tatbik etmek is
tiyen bil" adamdır. Dunun isindir ki 
ahıren yeni bir banka. tesis etmiştir. 

Tasfiye edilen bankada bahsedilen a
çığa sui istimal eseri olarak inanmak 
kabil değildir. Bu olsa o~sa son ei .. 

han buhranının neticesidir. Zevcim 
iki mühim bankanın yardımına itimat 
edjyordu ki bunlar beklenen muave • 

neti yapmamıştır. Onun Jw-ıbahati e
sasen diğer bankalarda hissedar olaıı 
bir takını zevatın bankadaki parala-
rım çekmelerine nıüsaade etmiş olma.. 

srdrr. Eğer ha.kilcaten zevcim müe • 
riınse neden dolayı t.evkifi için şimdi .. 

ye kadar beklenildi? Ne vakit ki 
zevcim yeni bir mali teşebbüse giriş • 
ti, onun aleyhinde harekete geçildi. 

Halbuki eğer bu tarzda hare.ket edil· 
memiş olsaydı yeni teşebbüsle bu • 

günkü ban:kamn man vaziyeti de kur
tanlnuş olacaktı.,, 

Italyan tipi ... 

Fakat 
Alman! 

~tleri yüzde dcksan sıfırdır. Tür- Jik ahrlar. Fazla teferruata girme- nebbih o!mryan lıu ınüesse..seler. gene ===============! 
d~eye gelmektea maksatları :sc sa- den söyliyebiliriz ki, bu artistlerin kimisi zenci, kimisi beyaz olmak iİZ<'· tin tamamen aksidir. 
~· vüeutlerini sabp para. kızar- hı?r sene Türkiyeden alıp memleketle- re müt~madiyen ecnebi çalgıcılar ~e- Ecnebi ça1g:cılann memleketimizi ' 
lcetı tı~. Zira, bll!lllar, kendi memle- rine götürdü:'<lerj paranm miktarı e.n tirmekte ve yü~~k ücret vermekte- Itendileri için bir kazanç ye:i, bir A-
dtı. erınde bir sahneye çıkmak şi)yle aşağı bir hesapla bir buçuk milyon dirler. merika olarak t12lakki etmeleri ve 
larr~n, büyük şehirlerde dola~amaz- liradan az değildir. Bütiin bunlar göz önünde durur . aç kurtlar gibi ~hirlerimize saldır-
~ k ıle., Küçüle chirlerin en adi ge- Geleliım çalgıc:lara. ktn, kcııdi yerJi çalgıcıl::ınmıza h:ç aıklan yetişmiyormuş gihi, Beyoğ • 
l'a ahvelerinde, en fena ~crait ic; inde Her taraftan, bil~lassa son günl~r- hir mü~cc;ese iş yermezk('ıı himayeye !unda bulunan bir kaç bar, bi· 
hıı-ş'.'Yan bu kadmlar, tanı mlnasil~ ele bilen ve bilmiyen de dahil olduğıı mecbur oJduğunııız yenj artistleı·imiz rahane ve sinemada ecnebi ar-

/hta.cat malıdırlar. halde, çalgıcılarımrıa hücumlar yap- , aç kalalarken, ııe diye kcr.J.ilerini tistlerini mütemadiyen başımıza 
~ltı~lllprezaryo) denilen bit takım maktadır: (saın'at, ı:;rın'at) ,Jiye züpp~ce itiraz) ar musalJat etmekle meşguldürler. 
(jılltıl ısy()ncular vardn. Bu_ gihi ka- - Efendim. bizd~ çalgıcı da var la il.zer, onlarrn rstırabıını bir kat da- GeçM sene ncşriyatrm•ızla hudut 
~~tı arayıp bulurlar. Tiiraz iyice- mr? lıa şiddetlendirirız? haricine çıkart!lıtn Romanyalı ~al~ı-
tjt) 

1 Anıerikaya veya Mısna ~önde- - Böyle lnsteıkfır mı olur? " cılann yerine (Türkuvaz) bu :;ene de 
ı...t~r. Geriye kalan !arına ise ü~ b~ş - Bö.v le mus iki mi olur? " " ı h · · · "il tı.ş Hulasa edehm: bir Macar ça gtcı eyeti getırtmıştır. 
)'ahı... avans Yererek bir iki tuval~t lnsanrn, hiifün bu iddiaları eli · Beyog-landa BoRton isı·mıı· bı"ı biraha-

.. lf'tırJ 11 · · ı. Har~ten t . • \rti~t) ismi 1ltında q ar, bir dans mua ımı uu nin ter~i!e bir tokat vurun susturaca-"""ll ı ,. ı ı • (B kad ) ·t.ı ı·t nede Yunan tebeası (al.rrıcılar var. 
•• 'et ı a .. ı·· t ki ı nıem e <e~e e' az ın ı ha a r ya- - ,.. 11ıı.l" • ra uç srrrama, r ort a - ;~ \ <Tı geli,·or. J -

g ett :ı ,., J J Buulardan başka, al<lı;nnıız ma-
~it r. l'ürkiyed-eki acentelerine e- Daha biı· hafta olmadı, !sta.nbula pı ryor. n N h" 
a... \>er k ı ..ı l Har:çten gene (Artist) ismi altın- lıimata :;-öre, ore ve onıtni ıra-
"11-.... ere -. barlarda iş bu ·ıurur.ar, "Bianco .. dt•ni1en ecnebi bfr musiki hanelerı· de gene Macar kadınlarından 'ct'Ya k da çalgıcılar ithal edilerek yerli san'-

' . sev ~derler. heyet·1 geldi. Bu heyet on ki';!iden ilıa- ··ı mu··rekk"P bir t:•kım orkrstralar a11. ll "ttist t d - h atkarlarınuzın e}>megı e Oj ı:anıyor. " 
a.,._ • stanbula gel igi giin eş retti ve cenubi Amerika (:-tlgıcı!arclan b. d gaJ·e etm'tşlerdi ... . \ ~,._Zd - HaUmki, hiç ır C\'let, hatta 
"ta· ır. Yol parasını kendisini mürekkepti. Güzel tango1ar çalryor- Jşı·n ··n yaşar.ı ha:\'.' ret tarafı «;ok )... Je el · · B Mtsır Vf' 1rak hiie ecnebi çalgıcı ve " -

·cı..ı. ren mÜ<$sese vermıştır. u- larmıs. "Bı'anco,, Jar, n ;!v_ og- lunvn · · t d - b ' t"' 1 t af d l1 "<l Çal , artist kabul etmemektedir. Roman • ı~ı anı ıgımız ır urıi ar ın 1!n 
aıtr ıştığı günler için de, as~a- iki üç mücsse.sesirnde, rrfi.nde :>ir iki il· · ı"dare edı"len Mulenruj mu··essec-, . esı"ni1n 

L.. a ı J ,., y<ıya giden nıu::o. nşınaslarımızı bu "' · 
'\~d~' zami 14 - 15 fray.ı lmcıar, saati geçmemek şartile (lcrayi a- · de gene hc">"yle bli ni~ete kalkıs, ması -
:ı... «ıtn g·· ıı· .. · 1 1 k 1 ınemlekflt derhal bıze iade etmiş, k:ı- " 
'lltla uze ığine gore gun c e i m- hen.k) .. ttı'ler. d O d b' M ı t 
\'i._ · Ştırrı K 1 1 1 ~ bul edip çalrştıı mamrştır. E sasen ge- ır. a ır acar or.,e.s rası ge · 
""'e.. . mıştır. ontarato ar a e - Bı"Jı'yor mu"'unıuz, bunlara ıriinde k · · ~• • hır 1 1 ~ - çen sene tatbik c .lilcn seyrüsefer ni - tirtme ıstıyornrnş. 
"'I:r...._,..,a aby ık olma.k üzere y:ıpı ır. kar, para '\"erili,·ordu? 

·~ltl.,,. 1 - J zam namesi de h:ıri~ten gelen çalgıcı· ,,",, 
..\.}' · aş arlar. TAM tın YÜZ LİRA. esnaf mı T. c·; ı·ki'- e'-·e girmekten mene- l .1 1 · ~ 1Hhayetinde eö-er calr!" tı rfı mü- " J Artık kat'iyen anlaşılma ıuır \ı 

'hit h~ kadının' yü°zliınden • m'ii<::teri EYet on liişiye, günde füi saat çal- der. Türkiye milli hudutlan içinde para 
&i ~~; konturat tazelenir. Ak- mal\ i~in, iki ytlı lira verilr!ı . Ye bu O h~dde ne dıye hu Jöizutfu.uz Y~ l'azana:ıı mücsse ·der, her şcyd~n ev
~ 'l'·· tde, buradaki ac<:? ntc, kendi- parayı memleket ,·erdi? Bu adam - lüks ithalatı tahdit etmiyoruz. Çalcı- vel san'atkarlabmızı himare ile, on
~i '1J1dyenin b:ışka bir ~ehrine ve )arın bir fevkalade kıymetleri mi lrğı Ye artiıstliği ancak Türkler Ye lan bize tanıtmakla himayc ile, on-
~l'\4f!etle Ankaraya gönderir. An- Yardı? Musikiden anlryanlar bu sua- dandır. I\üçük ~an'atlan ise a:ı.cak Biz, artık, ecnebile•·d<'•t bıktrk, 
' ~ ll S()nra lzmir, Anacla ve Trab le kocatıl:ın bir hayırla cevap veriyor· Türk tebeaları yapabilirler. biraz da kendi adamlarımız.ı ı:::örelim,l 

tdtr. Jar. Sadece, Bianco lstaubulda, Ne yözık ki yapılan ~ey bu saraha- seyredr-lim, dinliyelim. 

Berlin sosyetesinin en maruf 
güzellerinden Matmazel Rene 
Renate geçenlerde,Milan şehrin· 
de çok şayanı dikkat bir mace• 
ranın kahramanı olmuıtur. ltal
yanın Milan şehrinde bllyük bir 
müsabaka tertip edilmiş ve bu 
milsabakada ltalyanın tip itiba• 
rile Italyan güzelliğini en fazla 
temsil eden güzellik intihabı is· 
tenilmiştir. Berlin güzeli, Rene 
Renate bu müsabakadan haber .. 
dar olarak hemen Milan şehrine 
gitmit ve müsabakaya iştirak 
etmiştir. Müsabakaya iştirak eden 
genç kızlarbir kaç defa juri he
yeti tarafından tetkik edilmişler 

ve neticede ltalyan güzelliğini 

temsil eden genç kadın seçil• 
miş~ir. Fakat bu seçilen kadın, 
bir Italyan değil, Berlin sosye· 
lesinin maruf siması, matmazel 
Rene Renate idi. 

iş ocağı 
Her sınıf işsizlere iş ve 

yenlere işçi yerilir. 
iş ocağına ortak alınır. 
Istanbul Y eşildirek. 

isti-



Hanımlar Nasıl 
GüzelleşebiJirsiniz ? 

1 Günün Muhtırası 1 
Takvim - Cumıırtesl 29 Ttşrinisani 

il inci ay 1931. 18 Recep 1350 Senenin 
geçen günleri ~28 knlan günler 32 

Mantonun, elbisenin, çamaşırların 
ayrı ayrı kokuları vardır ! 

-18-

GUneş - Doğuşu. 6,50. Hanşı. !6,16 

Namaz vakitleri - Sabah: 4,3!X 
Üğle: J J.55: ikindi 1480. Akşam 16.40 

Kokular bugünkü kadını itmam} 
eden feylerdir. 

Bir yaz gününün hatıraları 
içinde mutlaka biraz deniz. biraz 
çam, biraz ten kokusunu kış gün

lerinin en kusvetli günlerinde du
yanz. Tatlı hayallerimizin canı
nı kokular te§kil eder. 

Bilmem siz öyle mit~iniz?. Ben 
en güzel dakikalarımı kokularile 
duyduğum hatıralarımı tekrarla • 
dığrm zaman hissederim. Onun 
için Avrupa kadını, tık kadın 
bugün kokularına en ziyade dik • 

kat eden kadmdır. 
Bir edibin dediği gib\; dünya 

dl5ndükçe Jevanta kokuları da er· 
keklerin batlannı döndfümekte 
devam edecektir. 

Yukarda; bir tek koku kul • 
lanmak moda değildir demi§tim. 
lıte lavantalarımızı böyle i.tstii .. 
müzde knrı§tıracağız. 

Bugün levanta iptilası yemek 
havlularına kadar ilerlemislir. Ev 
Jerinde büyük ve mutena ~iyafet-
ler vermekle meıhur olan zengin 
kadınların sofrale.rında da kendi
lerine mahsus kokular kullnnıh • 
yor. Hntta yemekten sonra elleri 
yıkamak için sofraya getirilı::n 
ılık suların içine de hususi koku-
1ar koymak adet olmuştur. 

Yarın lavantaların cinsinden, 
sürülccekleri vakitlerden ba.hte • 
derek (Kokular) bahsini bitirmi§ 
olacağız. 

Suri e e 

Yntsr 18.17· im nk· 4,41 
Yeşilköy hava rasat merkezinden verilen 
malOmatıı göre bu~ün hnva, kısmen bu
lutlu olncak, riızgılr mutedil kuvvette 
~im:ılden esecektir. Dün en fazla ~ıcaklık 
4, en az J dereceydi. 

l\andılli rasnthnnesine göre, hava bu
gi.ın ckseri)etlc bulutlu, bazan güneşli 
olacaktır. 

[ __ R_ad_,,_y_o _I 
Ankara radyosu 

Saat 18 den 18,80 a kadar orkestro 
Flotov Uvertür Marta Rubinşrayn Ro

mans Snlo Lnsiyeste grünbah dans Arab 
l\1on(rcd Scrennd ltaiyen J 8 30 dan 19 a 
kadar müzik Türk Şehnaz faslı 19 dan 

19,30 a kadar Orkestro Ştravs Marş 

Ceneral Gabriycl Fore Romans sanpaıol 
Kalman Potpori Mariça J 9,80 dan 20 ye 

kadar müzik Turk Millt Ycglh faslı 20 
den 20 30 a kadar Konferans 

Bir asrt kadının kendinin oldu
iu gibi bir de kokularının §ahsi • 
yeti vardlJ'. Son seneler içinde 
evantalann hayatımızda aldığı Hiiktlmet idaresinde r . ' 
lanhüyijk,~~vlrii umumbt ·bı·i~ ıckil ~- dikkate şayan değl- B ~hçkı~~t• dıyor kik:[ • 

JU 1UUJ&atte anya 1 ırız. • LJgLJn ll yeme erz• 
1930 ıeneainde kull1J.nddığı ka- şlkllkler beklenllıyor . . . . 

İ:lar hiç bir asırda bu kadar meb- Reruttan Adanada çıkan ·'Türk nlZl 8Ş8t}lkl [zs(eye 
JUi lavanta kullanılmamııtır. Le· Sözü,. refikimize biJdJriliyor: h [ 
vanta diyorum; timdiki lavanta ~ Suriye fevkalttde komiseri l\L göre azzr BylfllZ 
lar lan.nta diyebilmek için bir Ponso Surfyenin yedi idarc." şekli hnk- öGle yemeaı 
~erikan milyoneri olmak lazım- kında Fransa hariciye ne1.aretinden Mercimek çorbası, etli kuru 
dlJ'. Çünkü bazı kokuların fiatı talimat alarak dönmüştür. Komise - fnsulye, Lüfer iskarası, bir pi· 
on bet ıene evvel takılan bir YÜ· .rin avdetile Suriyede ehemm.iy~tli ve IAv (üzerine biraz kuru fasulye 
zi!ğün kıymetini aeçtiği çok vaki- ~yanı dikkat ddi§iklikler olacağı ve bıraz kara biber konulma· 
dır. muhakkak görünmehi.edir. 

Kadmlar kokuları mücevher sını tavsiye ederiz.) Elma kom-
Yatan fırkası rci3lerinin komiseri k ki d l b"I" ) fiatına mal olacak kadar incelt - postosu ( ayma ı a o a ı ır. Derutta kar§ılamalan çok m:ınah gö

miı, adeta bir ıan'at haline ge • 
tirmiılerdir. 'Bugün tık kadınlar 
bir cinı, bir türlü koku kullanmı· 
yorlar. Karıtbnlmrt koku eıaı • 
tır. Kantbnlnutı bir fİfe için -

rünmektedlr. Vatan fırkasına men -
8Up olanla.nn Fransızlarla uyuşuc:ı.k· 
lan anla§ılmaktadır. 

Akşam yemejl 

Patates salatası, söğüş, ıspa
nak kavurması, kabak tatlısı. 

~ok fnal._ .... , .. ...,. .. ..,. ............ ... Surlyede siya!f vaziyet 
bir va~yete girmiştir. uzadıya müzakere etmişlerd1r. 

de beg alb cinıi birden ç.alkalı- Vatan fırkMı reisleri komiser geJ. 
yarak kantbrmak "anla.mayuı. Bet ın~den evyel toplanarak vwyeti ve tır. lntihab:ıtta ,~atanflerin mühim 
aenedir Avnıparun en yükıek kim 

İntihabat ilk baharda yaprlncak • 

takip edecekleri hattı hareket; uzun roller oynıyacağ1 anlaşılnıaktadır. 
yagerleri kokuların hirbirile ka· ---------------------------
nıtıiı zaman çıkacak neticeyi 

Aşk mı, cinayet • 
mı ? halletmekle meıiuldür. Bazan bir 

len.ntanm üç damluı en &Uzel 
hir kokuyu mahvedebilir. G .. • k d k 

Kulluulacaklevantarun kıy· UZe VezengJn 8 Jll ay• 
metiı:; Ottümüz• yallı bir hava 

h.ı~:;::.:ı· aı;e biliri•. boldu .. izi bulunamıyor ! 
Dikkat edınır0ll!çtiğiniz yolda 

~izecefinia koktif 8 ·~va yapııkan 
bk n alırlık h.du: vermesin ... 
Moda lırali~~rı, ,Uzf!llik ha • 
ı...nleri hunu emrediyorlar: 

Lavantalar doğrudan doğruya 
elbiselere ıürülmiyecektir. Koku-
lu olmumı jıtediğimiz e§yalan· 
mızı Javantamızın havaaı içinde 
brrakacafız. Lavantalanmız el • 
hiaelerimize havadan ıinecel,.tir. 

Şitenin kapai.nu &Çdrak par • 
maklarla kürkleTe, elbiselere ıü-
rülen lavantanın inti~ar dairesi 
bir noktaya toplanır; Vücudu 
kaplıyan §ekilde, \;stte hava aibi 
dolatan halde oJma.z. 

BugUn elbiseainin bh· tarafı Ö· 
bür tarafından daha keıkin kokan 
kadınlar ayıplanıyor .. Lavanta • 
lanmızın kavrayıcı ve her hare· 
ketimizde etrafa püslnirülen bir 
toz wibi yayılan halini İ3tİyo: sak 
lavantalarmuzı doğrudan doğru• 
ya üstümüze ıürmemeliyiz. 

Bunun için huıuıl ipekli k5.ğıt· 
lar vardır. Sürünmek istediğiniz 
kokuyu o ipekli kiğıtlara sürerek 
elbiae dolabımıza, çamafır gözle
rimize koymalıyız. Bu ~uretle la· 
ftlltalamnız elbiselerimize ha • 
lif hafif havadan sinmis olur. 

Şimdi Avrupalı ve Ameri!cab 
tık kadm!ar her elbise ve her va.
~t için ayn bir koku kullanıyor· 
)ap. Mantolanmızı, elbisclerimi
Si, ~amaırrlanmızın kokuları ay-
• &71'J olacaktır. Kokularımız biz· 
den pbn ılık laanda karıMCAk
tır, 

Fransız artisti Roz Anni Bükreıten 
niçin avdet edemiyor? 

Pariı'in güzel sesli ve çok se- adamın refakatinde otelden çıkıp 
vilmiı artistlerinden matmazel avdet etmediğini ve ne tiyatrolar· 
Roz Ami, Bükre§te birdenbire or-
tadan kaybolmuştur. Matmazel 
Roz Ami bir ay evvel epey yük • 
sek ve karlı bir ücretle Paı iste bir 
mukavele imza etmit ve bir kaç 
ıarkı söylemek üzere Ronıanyaya 
gitmişti. Mukavele mucibince 
Roz Ami evvela Köstencc<.le Kür· 
Hl' de bir haf ta çalışacak, sonra 
Bükreşe gidip bir iki Gal.i vere· 
cek bu ayın ya on beşinci, yahut 
17 inci günü muhakkak Parisc av· 
det etmi§ bulunacaktı. 

Halbuki nyın on dördiincü gü
nü (derhal hareket etmek iizere ~ 
bulunduijunu) yazdığı bir mek • 
tupla karde~inc bildirmiş olan 
Roz Ami, aradan on dört gün 
geçtiği halde meydanda yoktur. 

Paristeki komisyoncu mukave· 
le mucibince avdette kullanacağı 
seyahat biletlerinin kenditine gön GUzel ve zengin artist Roz Annı 
derildiğini söylemi~tir. Runun Ü· da ne de başka bir yerde bunJan 
zerine arti~tin ailesi polise müra· Gonra kendisini gören olmadığım) 
er.at etmİ§, nihayet diplorn2si ta· bildirmiştir. • 
rikile tahkikat Romanyaya da te§· Matmazel Roz Ami, kıymetli 
mil edilmif ve Bükreş polisinden mücevherata sahip bir k<J.dm ol • 
gelen haberler şüpheleri ve dı:- duğu için başına bir fenalık geldi
yulan heyecanı bir kat dahn art· ği, hatta belki de katledildiği 
tırmı§hr. Çünkü Bül<reş polisi zannedilmektedir. 
(Artistin ayın on hefine kadar Acaba bu İşte bir kan hokusu 
me,hur bir otelde odurduğunu, fa mu var? Yoksa malma.zel biraz 
kat o gün ak am üzerei tanıdığı fazla uzamı§ iltıkane bir macera 
bir aile nezdinde çaya gittiğini geçirmektedir de ail~i beyhude 
aöyliyerek genç ve yakışıklı bir bir telaşa mı dü~müt bulunuyor 1 

-18- Morla L6bland•"1 /" 

gece yarısı geleceğllll' Bu akşam tam 
şartlarımızı biliyorsunuz! ••• 

1 buıt0 
- Bu ne demek! Nası ·ıti ' Jerar çıkar çıkmaz, Baratof 

zili bastı. Gc1en hademeye: 
- Şu mektubu derhal Tı·oka· 

ders meydaııındl\ matmazel Des • 
tol'ün evine götürünüz, dedi. 

yazmıya cesaret ediyor. Ne 1 

yor? 
Madam Destol: .ıeJd _,., 
- itte ben de bunu ı., .er 

Roz'a ıoruyorum, o da cev•P 
Hayabndn. bh·deıı bire kartı • miyor. ili""" 

latbiı bu yabancı gittikttn som·a Bu müddet esnasında Ne )ıdı 
Nelli - Roz doğru odasına gilli. Roz toparlanmıttı. Cesur~ ,i· 
Ve hizmetçiy" : artık korlanuyordu. Hat~ ıı-h· 

- ViktoYin, dedi, annLme lahtorlarla Valnenin hatıne 
snyle ben bir ~aat kadar istirahat lmhalarla güldü. iıeJll' 
edeceğim. Merl\k t:t !'tıfısin. Biraz - Ama tuhafsınız, dedi, t: dst' 
batım ağırıyor, uyuyaC<\ğ1m. miyetsiz bir feyi ne diyt: bu kıı 
Yemeği de butada yiyec~·ğim. An- merak ediyorsunuz? bı,-· 
l"dın mı? Rica ederim beni yalnız JJştO' 

- Evet ma~ml\zel. kınız. Anne, Operaya ve gı1l 
- Bilhas:ıa söyle ki merak et .ı ya git, eğlen... Benimle ınef 

meıin, ve kimse beni1 gidene olma.. .,.'!' 
lcadar rahats1~ etmes;n. Madam Destol ellerini ha 

Hizmetçi çıkınca Ndli - Roz kaldırdı: r ,,,, 
rahat bir neft-.-. aldı. Y nlm7. kal- - Çıldırmı§, dedi, t:Jel 1~eJı) mıya ihtiyacı vMdr. Başma ge - Roz çıldırmı§, (kızma doııeıJ fi 
Jen bu hadise onu §l\§Jrt•yol'du. bu herifi zannetmem ki kab 
Onun tesiri altmc1t-u kurtulduktan desin? 
ıonra, tekrar bu yabancıya hid • - Niçin etmiyeyim? 6' 
detleniyor, ve bu hiddeti, ken· Nelli - Roz herkesin itiraJ.ff" 
di zi'fını anladılttan sonTa iki zerine izahat vermek mecbıırt U1t 
misli artıyordu. tini hissetti; bir kaç keJinıe e' , 

Bir saat kadar uyuJuktr\n aon· reıminin naaıl bir Polonya "'fıJf 
ra, kalktı, tuvaletini yapmıya muaıında çıktığını, Bıırat0 pi 
baıladı. Beyaz bir tuvalet inti • mektubunu, koyduğu ıartlat1j,ıt 
hap etmişti. Kırmtzı ipekli ranın nuıl kendi nzası olDJ• 
mantosile iyi gideceğni düfünü- tahsil edildiğini anlatb. tliJ 
yordu. (Bit":L 

Tam bu arahlc, kapı vurudu, J 
hizmetçi: ( 

- Matmazel, dedi, size müı- _ IULMACA 
tacel bir mektup var. _ , ~ 

Nelli - Roz mektubu aldı. F c· tdlt• 
na bir haber olduğunu lıbscder Bu bulmaca da lkramlyel 

gibi oldu. Bir an tereddüt etti. A 1 1 A 1 B ı A1 
Sonra açtı. Okudu, samı·dı ve O ~ 1 
bir koltuğa yığıldı: 1 ------ıı-.-ı 

- Ah, dedi, bunu uptmuş • fi A 1 - ı A • 

tum. -,~ Filhakika, yabancının hatıra· i ~ A + E 
ıile, Nelli - Roz asıl kendini iş-
gal eden meseleyi unutmuştu. Şim --=-ı-~ 1 A* 
di, bu, bir tehlike, hem de ya - 1 '\ 1 it 
kın bir tehlike halinde karşısına A ı •_ IAI + A_ 
çıkmııtı. _ -

Nelli - Roz ayağa kaldı, <lo • '--Y-i b ı en u macamız ·~ 
laımıya batladı. Sonl'a tt~krar Bulmacayı doğru hallcdebır 
koltuğa oturdu. mek için şu izahatı dikkatle O' 

Bu aralık İçeriye annesi girdi: 
- Hadi, Nelli _ Roz, seni kumalısınız: 

bekliyoruz. Saat dokuzu geçti.... Sağdan sola doğru her sır.• 
A, nen var kızım, rengin ucu1c? manalı, !ahikasız beşer harfli br 
Söylesene bakayım? Hasta mı • rer manah kelimedir. 
ım? Doldurulacak gözlerde ~. 

Madam Deıtol merakla kızı • b"rtO düğünüz iıaretlerden bir ı ...... nm yanına yaklattı ve masanın Ü· ~• .... 
benzeyenleri yerine aynı .... zerinde, Nelli - Roz'un açık bı-

raktığı mektubu aldı: harfler konması lazımdır. d• 
- Bu ne, dedi? Doğru halledenler araııo 

1 
Fakat okur okumax hayı·ctle çekilecek kur'ada birinci geleO 

bağırdı: bir milyon liralık bir yılbaşı!:~ 
- Bu da ne demek? Baratof !. yare bileti hediye edilecek. P 

Şu bet milyonu veren adam.. E, 
neden gece yarısı geleceğini aöy - müddeti onüç gündür. 
lüyor?. Hangi §artlardan, baoscdi
yor, söylesene Nelli - Roz? 

Madam Destol, fafırmış, yük- .IB-o-----------.:. 
sek sesle konu§uyordu. Sesini du· 

SEYRISEFAlN 

yan üç ıilahtorlarla Valne ko§uş· ı1:1------------
tular. Valne sordu: 

- Ne var, ne oluyor? 
Madam Deıtol: 
- Ne mi oluyor, tasavvur e-

dilmiyecek bir §ey! Bir Rus, şu 
lvan Baratof, evet, beş milyon•..l 
veren adam kızıma mektup yaz
mıya ce.aaret ediyor ve hem de na· 
sıl mektup bakınız. 1 

Diyerek mektubu okudu: 1 
"Matmazel, eminim ki şartla -

nmızr hatırlıyorsunuz. Bn aK.;:"rn, I 
tam gece yarrsmda size gelce."' -

1 ğim, madem ki razı oldur-uz, e\·· ı 
de yalnız olacnksmız de~cktir. 
Hörmetlcr., 

İmza da: lvan Baratof, iştr 
halanız, ne dersiniz? 

Madam Destol hırtı uıatl 
dört adam hayretle baktılar: 

- Delilik! 
- Bir genç kıza böyle ~ey y"'~ 

lır mı? 

IZMiR SUr'at Posta•• 
( GÜLCEMAL) 29 Teftİ· 

nisani Pazar 14,30 da G• .. 
lata rıhtımından. 

BOZCAADA POSTASI 

( Ereğli ) ~9 T eşe inisani P'" 
zar 17 de idare rıhtunıoc:l•0 

kalkarlar. 

TRAGZON POSTASI ,0 
( INEı... OLU l v&puru . 

Tecr'nisani Salı 17 de SirlceCI 
\ ~ 

rıhtımındo;n hareketle ıo 
~uldnk, nebo'u, Ayancık,S•dl" 

G·re
un, Ünye, F otsa, Ordu, '. ,,,. 

son, Trabzon, Rize, Map•~ lı 

gic!ecehtir Dönüşte Zongutc:I• 

l C ' c;: ü Tire bO"' yo {tur. ..,., ... rmene, 

uya da uğnyocaldır. 4103 - Ne edepsiz herif! 
,( Valne, ilave etti: !;._ ___ ........ 
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Bir idam mahkômu .. ._A;. •• -Mk. ~.~;,~~ komlsynuj lstanbulEvkaf Müdü-
Ölüm iskemlesini tamir 
etmekle meşguldür .. 

iki !ene evvel Vaşingtonda esrar· 
'llfiz bir cinayet olmuş.tur. Şehrin 
: ~nuıuş artiıstlerinden l\Us Benn:i 
~ece yansı sokakta ölü olarak bu-

uş, üç dört gün soınrn da anne
~ 1?z kardeşi Mişigan şehrindeki 
ti. lttınde fed bir tam:Ia ka.tledilnrlş
t· Mis Bennl epey zeng,jn bir kızdı. 
Ulayet evvela bir sirkate, srmra bir 
~a hıımledHmi~, nihayet hadieeyi 
~ ~r perdesi ka.ld~nlabiJmdşü. 
'1'i h~ doğrusu bu katmerli clnayet1ıe
k 1l f~Mi bizzat polise tesUm o)rnıuş ve 
~dısini canavarfoştıran Ur ciınayeti 

Ilı . 3' 

~ın Yaptrğmı anlatmrştrr. 
81l adcıımn adr Herberd Consondur. 

lierberd Conson Amerika. ordu • 
~da uzun müdd:et gönüllü olarak 

.et etmiş, büyük harpte Verdun 
~~inde büyük ya.rarlık1a:r göster· 

1ti için fahrt yiizbaşrlığa terfi olun
:11~ ve bir çok harp ma.dalyelerile idam mahkOmu HerbertConson 
~tif edilmişti. :Meğer bu adam Mis • . 

ll'lli'rıbı bUyüık kardeşiymiş. ArUıs- Her~rd ce~p ve~e~ ıçm bir 
tlQ ltllınesi onu koeasile henüz ~evi~ir- hafta. mıusaade edllımesınq nca etmiş, 
~ ~eydalam1~ ve aiJeeinden çekindi- nilıay~t, . ~zerinde. idam. olunacağı 
fi 1çın doğurduktan sonr.ı bir kilise elek:triklı Jskemleyı tamıır etmek ve 
l:a.Pnsrna bırakmtş.. Herherı1, papa- boyamak istediğini söylemıiştir. 
'r:n he~resi tarafından lıiiytltülmiiş. Hapishane müdürü keyfiyeti müd
~l'ada.n iki Uç sene g~nce birbir]e. deiumumfye bHdirmiş, ıniMdeiumu • 
l'IJ, İzdlvıı.~ f'den !IRhrk ~şıklar met • mi Mişigan hak:ıiınleriııin fikirlerini 
~ ~qı1darmt aramırşlarsa da, Ç<\CU· aldllkta.n sonra bir ınahmr olımadığr. 
h 1.rtrk kendilerine roal ıetmiş olan m söylemiş, mahkuma istediği :işi 
11.~ııa.sıa kız kardeşi onun öldüğünü yapabileceği bildirilım1iş.tir. 
'öyJeınıişlerdir. Bunuın. üzerine Herberd ça1ışnuy:ı 

lferberd, günfin birinde bu mace- başlamıştır. Şimdi iskemle}i tan1ir 
~)1 öğrenince ailesin,i aramış bul ~ etme~d.ir. .. Kendlsil~ koııuşan bir 
İ'" fakat krz kadreşlerindeu biriy. ga:z.etecıye şoyle demiştır: 
~ ann~iınin Mişiga.nda kötii lıir h:ı - "- İskemleyi kırmrzı ve mavi renik 
~t Y'ft§a<h'klamu: ve &n·nJ'nin akti- lerle boyayacağım. Ben, hapishane
lılalik ettifini görün~ a.uf bir feve • ye girmezden evvel kahvelerin en ti -
1'ttt1a iiçünü d~ öldürmii§tiir. tlı; müşterisiydim. Garsonlar bana 

llerberd Coruson muıha.keme n·etke- kolay kolay iskemle beğendire:mezler-
8'tıde i<la.ma mahktim edilmis ve Ame- di. CeJJadm bir emt'lvaki y:ıpıp beni 
~ adaleti üzer~ne ke.ndi~e ~n pie bir :iskemlede oturtmasın• isteme
~l~riai n:uıl geçirmek istediği so. diğim için idam saıındlyasmı şim-
~Uşt'µT. d,iden tamir etmıiye karar verdim.,, 

c 3. K. O. SA. AL. Ko. dan 1 
ıw.ılt O. ve ı. F. krta.atı için al~ni 
"""l.ql-akasa ile almacağı evveke ilAın 
~il"11 çaya talip çıkmadığLndan 2 -
l>t - 931 çarf8J1lba günü saat H te 
lıt ıctrlık surtile ihalesi icra kılrnncak
lll' Taliplerin prtnamesini almak ve 

ta?"llfa iştirak etmek üzere ye,·ml 
~flrda Kom. a müracaatleri. ( 599) 

(4099) 

• • • 
~tanbulda buluınan krtaat ve mil
li( tl1\ ekmek ve erza.klarıntn sene
ta lla.kliyatınm paı;arhkr yapılacak • 
~ lhalesj 2 - 12 - 931 çarşamba 
~\. ll saat 15 te komisyonumuzda ya
'~ktır. Taliplerin şartnamesini 
lllc üzre her gün ve pazarlığa işti
~~tıtıek fstiyenlerin de vakti muay
~ ( de komisyonuiJ\tUP. müracaatle-

600) (4100) 

• • • 
t) l>ııııırhlda almacağı flAn edilen K. 

' " lil~ e ~· F. krtaatr yaş sebzesine ve· 

Çorlu ve Tekirdağındaki kıtaatın 
ihtiyacı için kapalı zarfla münakasa· 
ya konulan unun ihale tarihi 5 - 12 
- 931 cumartesi günü saat l!l te te$
lim edilecek mahal ve miktarlar aşa
ğıda gösterilmiştir. Evsaf ve şeraiti 
anlamak için her gün münakasaya 
iştirak edeceklerin de yukarda zikre· 
dilen yevm ve saatinden evvel Çorlu 
satm alma komisyonuna müracatleri. 

Cinsi 
Un 
Un 

Kilo 
90000 

130000 

* * • 

(557) (3875) 
Mahalli 

Çorlu 
Tekirdağ 

Çorlu ve Tekirdağı krtaattnxn ihtl· 
yacı için miktarı ve tesilm mahalleri 
aşatıda yazıJı nohut alent münakasa~ 
ya konmu~tur. İhalesi 14 - 12 - 9:J1 
pazartesi günü saat 15 te. Taliplerin 
şeraiti anlamak için her gün münaka~ 
saya iştirak i~in de ihale tarihi ve sa· 
atinden evvel Çorlu satm alma liO· 

misyonuna müracaatıeri. (57'i) 
(3969) 

~ fıatıa.r haddi itidalde görülme
'~l't '<l~. pazarlığl 30 - 11 - 9:ll pa· 
~ ~1 günü saat 16 da icra dilecek- • • • 
~ '

11 
'l'aJipJerin §'lrtnamesini almak Tekirdağına (20.000) kilo Çorlu 

'-1 aıarJrğa i~tirak etmek iizere yev- (13.000) kilo nohut. 
~~Grda. Kom. a müracutleri. K.O. ve Birind fırka topçu olaY1 ta. 

(601) (4101) buru hayvanatınrn ot ihtiyacı ayrı ayrı 
• • * şartnamelerle pazarlıkla alır.acnktır. 

~tor~u •e Tek:lrdağl krtaatı ihtiyacı lhalesj 28 - 11 - 931 tarih cumarte.
tt~ lıliktar ve t.eslim mahalleri aşa- si günü saat 14,30 da komiRy<ınumuz. 
~'>lı :Ya:,;111 Uzünı aleni münakasaya da yapılacaktır. Talplerin şartname
~llştu:r. !halesi 14 - ı2 - 9:3- yi almak iizere her gün ve pazaTlığ~ 
1-~ Paıa.'11.eei giinii ısaat 15 te. 1'nlip· iştirnk etmek istiyenlerfn d~ vakti 
~t g~eıaf .~e ~eraiti . a~lamak i~in muayyende komi~yonumuza. müraca. 
~ ih ınunakasaya ı'tirak etmek atlcri. (582) (3992) 

' ll ate saatinden evvel Çorlu sa - * * * 
llıa kombıyonuna müracnatleri. 11 - 11 - 931 tarihinde lzmir 

'tftt] (576) (396~) müstahkem mevkii satın alma komis· 
Ooo .:tı 12.000 ldlo üzüm, Telı:irdağı yonunda kapalı zarfla lhale~i icra lu, 

0 Uzum. lınacağın lhin edilen tayyar~ taburu-
~ * * * nun 177840 ki1o ekmekler gazc>tc ila· 

~l'a~"Skideld krtaat hayvanatımn natın noksnn ynzıldığrndan yeniden 
ıı... ı!l0Q ki için ~apalı :ıar.f usulile münakaımya konmuştur. lha1esi :JO 
"fllnııt lo arpa münakasaya kon • - 11 - 9~1 tarih pazarteo:i günü sa
~l, ~ .. lhaıesı tarihi 22 - l~ - 931 at 15 te yapılacaktır. Taliplerin mP.Z· 

tt laı.ı<l.ltll_ ~at 1!') te talplerin şeraiti kOr günde bmir nıiistahkenı mevkii 
t~ ~r:l 1rıın her gün münakil~aya i;;· satın alma komisyonuna mi.ira~aat -
~l\~~'e-klerin de ihalfl tarihincle teri. (541) (3778) 

... ,~ S.tıın alma korttİsl'<H1una * "' • 
9ri. (596) (4076j Tuedeki Jut.aat ihtiya.cı için 2521~'5 

ss Süvari mektebine • t• d 
126 Topçu nakliye mektebi rıye ın e· n: 
100 Topçu atış ,, 

51 Ölçme taburu 
41 Harbiye mekt.ebi 
11 Gülhane hastanesi 

5 Mal tebe lisesi 
7 Gedikli küçük zabit 

4.26 
Yukarda miktarları hizasındaki 

yazılı mahallere kapalı zarf suretile 
426 ton ot satın ahnacak:br. İhalesi 
12 birinci kanun 931 cumartesi günü 
saat 14 te Harbiye mektebinderi.i ma· 
halli mahsusunda icra edilecektir. Ta
liplerin şartnamesini görmek için ko
misyona ınüracaatleri ve iştirak için 
de şartnamesi veçhile huırlıyaeakla
n teklif mektuplarını vakti mu:ıyyen
de komisyon riyasetine vermeleri. 

(135) (3792) 
.y. • • 

.Askeri mektep ve hastaneler ihti
yacı için 65 bin kilo kuru fasulya ka
palı zarf suretile satın almacaktır. 

İhalesi 14 - Birinci k!nun - 9:11 
pazartesi günü eaat H,30 da Harbiye 
mektebindeki mahalli mabsusuında ıe
ra kılrnacaktır. Talipleıin prtname
sini görmek için komisyona miira.ca • 
atleri ve iştirak için de §llrtnameri 
veçhile hazırlıyacakları teklif mek
tuplarım vakti muayyemnde mlise~sel 
numaralı ilmühaber mukabilinde ke>
misyon riyasetine vermeleri. (140) 

(3972) 

• * * 
Fen tatbikat mektebinde mevcut 

60 santimetrelik ışıldak a.lent müna· 
kasa suretile tamir ettirilecektir. lha. 
lesi 30 - İkinci teşıin - 931 paıarte-
5i günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki mahalli mahsu~unda ic
ra ediJecektir. Taliplerin 11artname
sini görmek için komisyona münca-. 
at1eri ve iştirak için de va.k1:i muay-

.!enfnde hazır bulun·malarr. (3730) 

* • • 
Askert mekt:eplerle haeıtaneleı 

hayvanatı ihtiyacı için 473 ton arpa 
kapah zarf euxetile sa.tın alınacalttır. 
lJiaJesi 12 birlnCi k!nun 931 cuma.nesi 
günü saat U te Harbiye mektebinde.. 
ki mahalli mahsusunda icra edileeek
tir. Ta1ip1erin prtnamMinl g6rmek 
için komisyona müra.eaatıeri n !§ti· 
rak için de p.rtnamesi wçhile hazrrJı. 
yacaklan tekJif mektnplarmı yevmi 
ihale vakti muayyeninde müsel.wl DU• 

maralı ilmühaber mukabilinde komis
yon riyasetine vermelerl. (132) (3757) 

kilo ekmek kapab zart uııa1ile 1 - ' 
ı. K!. - 932 salı günU Mat 15 t& Ti· 
rede askeri eatın alma ko:ndsyoıuı 
tarafından Jha.lesi icra. edilecektir. 

Şartname 5ureti musa.ddakaları Tire. 
deki kıt'a lzm.irde mti5t.ııbkem mevki, 

Ankarada Milli Milda.faa vekt1etı ve 
tstanbulda üçUncil kolordu !!la.tın al • 

m.a komisyonu riyasetindeıt. i,etiheal 
edileceği ve taliplerin teminatlarile 
müracaatJeri il!n olunur. (547) (3804) 

• • • 
K. O. ve birinci fırka ihtlyRcı 

için sabuna kapalı :ıarla. yapdan ınü
nakasasmda verilen fiat -pah&lr gS • 
rüldüğiinden pazarJıkla alınacaktır. 
İhalesi 28 - 11 - 931 tarih cu~nartesi 
gUnü 15,30 da komisYOhttmuzda yapı
lacaktır. TaJipJrin şartnamesinj al· 
mak üzre fıer gUn ve pazarlığa işti

rak etmek istiyenJerin de vakti nrnay. 
yende komisyonumuza mürıu:aatleri. 

(588) (1023) 
:r. fi. 11-

K. O. ve Birinci fırka hayvanatr
nm ihtiyacı için saman ayrı ayrı ~rt

namelerle pazarhkla alınacııktır. İha· 
lesi 28 - 11 - 931 tarih cumıutesi 
günü ısaat 14 te komisyonunrnzda yct
pılacaktır. TaJplerin §artnameyi al· 
mak için her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de yevmi muayyende ko
misyonumuza müracaatleri. (583) 

(:1995) 

* * * 
Galatasaray inzibat karaliolunun 

işgalinde bulunan binanın elektrik te. 
:siısatI keşifnamesi ve-çhile tamir etti~ 
riJecektir. Pazarlığı 30 - 11 - 9:Jl 
pazart~ günü saat 15 tıe komi!SYonu

muzda ya.prJacaıktır. Talipleriın ke. 
şif namesfn~ görmek üzere her gü:n ve 
pazarlığa i~tıirak eıtm~k !stiye.d ~Tin 
de ~ muayyen.inde komıayonumu-

Kıymeti muhamminesi 
Lira 

1331 
1160 

Metrosu Beher metro Harita No. 
Lira 

121 11 4 
116 10 5 

Fatilıte Fevzipaşa caddesinde münhedim Halilpaşa camü ıe-
rifi arsasından müfrez 4,5 harita No. parçalar balada irae edilen 
kıymeti muhammineleri tizerinden dört hafta müddetle ilan ve mü
zayedeye vaıolunmuıtur. Müzayedesi kAnuouevvelin beşinci cumaıw 
lesi günil saat 15 tedir. Talip olmak istiyenlerin yevm ve saati mez· 
Jc<irdan evvel kıymeti muhamminenin yüıde yedi buçuğu nisbe
tinde pey alc~elerile berabeJ' ÇemberUtaıta lstanbul evkaf mü• 
dUriyetl Linasmda varidat müdüriyeti mahlOlat kısmına milraca
atleri ilAn olunur.. (3693) 

Jlnkara valiliğinden: 
Nev'i 

Kuru faeulya 
BeYPazar pirinci 
Makama 
YeşiJ mercimek 
Kmmzı « 
Yerli nohut 
Barbunya faeulya 
Patatea 
Sade yaj 
Beyaz pe"t'Dİr 
Kaıar 
Zeytin yağ 
Zeytin t~eai 
Sirke 
Soğan 
Şeker 
Tuz 
Sod1. 
Sabun 
Amuya hamya 
Fıstık 
Ceviz i~i 
Sal~a 
Pekmez 
Tahia 
Çay 
Sarunak 
Erik kurusu 
Çekirdekliı üdlaı' 

Kilo Kilo 
Azami Aıgad 
ısoo ısoo 
3000 20()0 
1500 1000 
300 200 
300 200 
70o 500 
400 250 

3000 ·2500 
2500 l1700 
80o 500 
400 250 
600 400 
soo 200 
300 200 

2000 1500 
250{} 2000 
500 400 
600 500 

1500 1000 
40 25 
15 10 
40 20 

400 soo 
150 100 
150 100 
20 15 
40 30 

150 100 
aoo 2so · 

incir 300 200 
Limon 2500 Adet 2000 
Yaprak 100 Kilo SO 
Un 2000 1500 
irmik kalıu 100' 70 
irmik ince 100 70 
Tel ıehriyt. 100 70 
Arpa 200 150 
Pirinç unu 70 · 30 
Kmmm biber 15 10 
Bahar 30 20 Kulu 

. Kara biber 10 5 
Sa.lep 10 5 
Bedeli muhımıneni 10376 liradan ibaret Ankara ıan'atlar mek• 

tebjne ait yukarda JHıb 42 ka1em erzak i~in kapalı zarfla yapı• 
lan milnakıtada verilen teklifnaıııelerde muharrer fiatlar haddi 
Jiyık ohnadıiı anlaşıldığından ihallt kanununun 18 inci maddeıi· 
nin 11 C ,, fıkrası mucibince bir ay içinde talibine ihale edilmek 
üzere mDnakasa mUddetinia 9·12·931 perşembe günü 11at ona 
kadar uıah)masına ve teraiti anlamalc için taliplerin her gün öğ
Jeden sonra encümeni vilAyet kalemine ve pa.zarlık için de her 
pazartesi ve perşenbe gürıleri uat ı 5 te 776 liralık teminat 
mektubu ve muhHebei busuıiye makbuıunu hamilen encümeni 
'<'ilılyete mOraeaallan ilAn oJunur. (3S74) 

za müraeaa tleri. ( 597) (-407 4) 1·11!1!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!1!!!!~~!!!!!• 
• • • Uoğum ve Kadın ha!ltalıkları 

J{, O. ve ı. fırkum asrı ,ıyr1 l mütehassısı 
~a.rtnamecle olan yulafma kapalı zıı.rf- Doktor 
ıa. ıauıı ~rkmadığmdzı.n pazarlıta kon- Hüseyin N aşit 
muıtur. lhalesJ 28 - 11- 931 eu11uır- TOrbe, eski Hillliahmer binBl!u 
tm rihlli l!laat 15 tt bınit!y~numuz.. No. 10 Tel. Istailbul; 2622 
da yaptlaeaktır. Taliplerin ,artna • ~!!!!!!i!~~~~~!!!!!~!i!!!!~~!!!!!ill 
melerlni almak üzere her giin ve pa.· 
zarhğa i§tirak etmek ü,;ere yevmj mu- u miiracııatleri. (59~) (40T5.) 

ayyeniııd• komi8yonumuza miiracnat. 
lerl. (587) (\f022) 

• • • 
"' "' . 

GUvercinmalıemesinin bir kısmı Dut 
lı tdilmi§ diğer kısmınm pazarbit 

Çatalca Mst. Mv. nin un ihtiyacı 30 _ 11 _ - 1 p···r"--ı· :ı .• t 
paza.rlıkl:ıı. almaciktır. İluıI~I 30 - er., ~ ~ ıunu eaa 
11 - 931 pa!l'ILriesJ pnü saat ı:;,ıs ta 14 bu~ukta yaprluakbr. Talfplerlı• 

kf)JlÜ3ye11umuıda ya,rlaea.ktu. Ta. ~ırtnamey( almak lir.ere her cün ve ptt 

Uplerm fa.rtılun~l'i ginnek mı. her nrhğına da i§tirak tmek üz~re Takti 

gihı ve pa.zarlığa. jJtjrak tdefeıklerin muayyeninde komisyonu·muı.a miiı:a • 
de yevmi · mua~ komt..-vımumu- ca.atleri. (586) ( 4021) 



RADYO 

Her Fiatta Son Sistem Makinalar 

GiZiL llUSIKI 
En Son Dünya Havadisleri 

RADYO Bir Lllks Değildir - RADYO Bir ihtiyaçtır. 

Hilaliahmer Balosu Bllytlk kıymetli bir Dereke halısı Sandal 
teşhir olunuyor 

HiWialımer meafaatine Beyoilu ı•besi tarafından her •ene k ) KATRAN H kk Ek 
Yerilen kıtlık balo 17 Kaaaauenel 931 tarihine mllaaclif pertembe ö süren ere: a 1 .. re,..~ 
gtba8 aktamı T&rkuu ulonunda yeriJecektjr. Dahiliye vekili ~. 

Şabl Kaya Beyfendi Hz. nin riyasetlerinde zevab mutebereden @V AKIT ID~ 1 t b ı E k f llt. 
•lltet•kkil bir heyet tarafla~ tertip edilmekte olan ve geçe~ •• •• • " - s an u v a m 
aneler pek zi1ıde takdir edilen bu balonun mDkemmeliyetinı K uçuk ılanları 
ıemin için fimcliclen iatibzaratta bulunulmaktadır. (4058) .. - du"" rı·yetı·nden. 
------~------------------ lOdefuı yuz kuruştur-.-: • 

C 
. 
C 

. 
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Faruki itriyıt fabrib11nın Ut defa üçüncil &abhk klglr dUkkln - lstan-
bulda Marpuççularda şerefli bit mahalde- Kıymeti muhammeneıi 

1 
yerli mallar sergisinde teşhir ettiği -Clcln dir; ayda 75 lira kiradadır. Pazarlıksız Lira KUl'Uf 

1 JsJmll yeni esans, pudra. dudak boyası 8200 lirL Saat 9 • 12 arasında lstanbul 91 22 
• 1 dördüncü Vakıfhan asmakat 29 numarayı L-...., 

ya SIZ krem ve losyonlar Avrupadan ge müraeut. Tamamı altı artın seksen yedi ıantim terbiinde ÇarpJI •..,.. 
fenlerden daha lll Ol4utu için pek ziyade rağbet kazanmıştır. de Kazzazlar sokamnda atik ve cedit 49 No. ile maraklre• 

L. ı-! ı Pera - İstediğiniz semtlerde satJlık a· 
Faruklnin metuur •e emnmz. limon çiçem Kolonyuını kloın tamamı berveçhi muharrer 91 lira 22 kunı• bedelle 

d bi kull e· emlAtimiz vardır. Emllk almak yahut • ...,. 
fimdiye ka •ro ç Saulnmtaaa~, .. DIZ Nbir ltlecrllbe ediniz. alacağınız v:ıridatlı em!Ake paranız yetiş- mak llzere dart hafta mllddetle mllzayedeye vazedilmiftİI'• ılı 

epon: aamam o. miyorıa para almak için 9 • 12 arasında zayedeai kinunuevvelin yirmi altıncı cumartesi pi aaat ı~; 
müracaat ediniz. senelik faiz, komisyon • .a • .la 

Çorum Nafia başmühendis
li§indan: 

Çorum Nafia dairai için 40 adet mahruti çadır mtlbayaa 
olunmak Ozre 12-11-931 taribhaden itibaren 20 ,On mOddetle 
aleni mDaakaaaya Yazedilmiftir. ~ameaini ve çadır bezi nO· 
ameaini girmek iatiyenlerin Çorumda nafia bqmllbendialijine 
latanbal Ye ciYar filAyetleri taliplerinin de Istanbul baımDhendis· 
litlne mllracaatla~ illn olunur. (4049\ 

PE1ROL. 
Saç döklUmeslnln ye ep,eklerln en 

mtlsslr ueaeıcbr. 
Saçları uzatır, lcavvetleadirir, parlabr ve mikropları imha eder. 

Eczane ve ParfDmerl matazalarında arayınız. 

1 Devfet Demlryolları llanlArı 1 
515 kalem ili~ ve tibbt malzemenin kapalı zarfla munakuuı 

9 BİrİDci klam 931 ça....-'ba gln8 saat 14 te idue merkezin
de yapılacakbr. Tahillt Ankara ve Haydarpqa vemelerind~ 
beter liraya aablmakta olan prbaallaelerde yazılıdır. (39()9) 

Halka bir lala6let olmak lni'e idaremizle Antalya nakliyab 
amamiye tirketi aramda aktolanan mukavelename macibfnce 
mezk6r firketia latanbalda Sirkecide Ankara caddeaindeki mer
kezinde De.tet clemiryollannda mer'i sekiz numaralı fevkallde 
.,..a Hri meujeri kolileri tarifelİlle temkaa Devlet demiryolla-
1111111 bile... iltuyoalarma ve izmir - Ka•ba Ye Adaı-a - Nu
aaybin laat1aimm muanea ill:uyonlarma doğrudan doğruyanak
ledilmek lsere belaeri elli kilopama kadar koli kabul edilebile
eeti ıiM bUmnkabele mezk6r iatuyonlardan dofrudan dofnıya 
Slıkeeiye bclu köli kayıt ve kabal olanarak bnlarm Sirkecide 
_.,..,., fldıet tarafmclaa IDlnelW.,hlerlne tealtmiae mtlteallik 

aameleain ifa olaacap Ye tafsilat i~ID iatuyoalara Ye meı
ktr firketia aceatalarma m&racaat edilmesi illa ohmur. (4071) 

Ha;dari>tla li•na eua tahmil Ye tahliyesinin kapalı zarfla 
mthlaa...l i2 bfriDd klaan 931 Cumartesi gtlnl saat 14 de 
idare merkezinde yapdacakbr. Tafsillt Ankara ve Haydarpqada 
lclare Yemelerinde ikfter Hnya •blmakta olan prtnımelerde 
Jllllhdır. (3973) 

Mudanya - Buna battma maktui 4000 mqe traverain kapah 
sar8a m&nakawı 19 hiriDci klaan 1931 camarteai glnl saat 
14 te Aakara'da umum mldlrllkte yapdacaktır. 

Tafsdlt Ankara, Ha1dari>tla Yezaelerile Mudanyada mezk6r 
laat ifletme amir&finde ..- liraya latdaa pıtaamelerde yazılı· 
... (4066) 

Hnı.wa Afir efendi...,... Ed• • • • 
DoJ11 ite , .. , •ı •tıtii• binada A· ı rn a pırın c ı 
'81• Baa+ -" ibmefl'IK ~ -ı.t bJma Jat.üaı ....,.._: Muhtelif cinste Fillbe tohomJanndan 

,.,_,., FeAtd icra dalr-'n • Ec:Ume'de yedftfrlJmektedir, Bombıy, 
,,_: fıJyı plrinçJerinden daha enfes ve yer· 

~ Papa m .. liacUii taraf m· Ji pirinçlerin en Jezzetliıldir. Fener'de 
..... ._ ..,,., ..... daftd Bllat caddesinde 46 No. Ju (Mehmet 
.... 2 · ' ı ......,.._ ödeme emri- Karabekir ve şürekası ) Çeltik fabrikası 
• *t 13 ... n ınep.ll,..U ha· depofannda sablmaktıdır. Telgraf adresi 

..... , =---nfll-

ytizde 12. Jstınbul Babçekapı dördüncO dir. Talip olmak istiyenler kıymeti mubammenenin 7-. 
Vıkıfhan asma kat 29. buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber yevm ve •ati -~Z·ı 

Para - ı 5 liradan fazla verldatt ra kadar Çemberlitaıta lstanbul Evkaf mlkllriyeti 
olan emlaklnizl en iyi fiada satanz ister- varidat mOdOriyeti mahl61At kısmına mllracaatlan illa 
seniz terhlne muk~bit para verilir. Senelik 
faiz, komisyon yüzde 12 dlr. Saat 9 - 12 
arasında lstanbul, Bahçekıpı dörd6ncü 
Vakıfhan asma kıt 29numarayı müracut. 

Pllra kenndı~oruz -lstanbul
dın başka vUAyetlerde. kazalarda memur 
yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazife-
nJze halel gelmfyecektir. içine 6 kuruşluk 
pul koyup mektupla sorunuz. 

Istanbul postanesinde 400 

Klrallk rel• - Dört odalı. mut· 
fak ve terkos suyunu havi Çenkelköyün· 
de Kuleli caddesinde 71 No.. Jı yah ki· 
pbtıır. Görpıe~ jçiJı içindekilere mUıa· 
cut ediniz. 

Kerlı Dlllden Ses - Abdullah 
Cevdet beyin tiirieri int!f&r ettL FL 1 
lirL Lüks tab'ı FL 2 lirL 2068 

Sebllk Ye klralık - Mudanya 
Trilyede Naciye hanımı ait iki odalı 
evle zeytinlik tarla ve bag kiralık ve 
yahut sabhkar. Şeraid Ankara caddesin
de muatllm kütüphanesine müracaatları. 

Gazi H-n ~ vakti •U· 
tevelll kerm•k•mlllından 

V akfm Rumeli fenerinde klin 
38 No. clBkkln aruaı 20 gDn 
mllddetle m&zayedeye vaıolun· 
mut 200 lirada talibi ubteainde 
bulunmut olmakla faılauna ta· 
lip olaalann lılauaaevvelia 17 
iaci Pertembe gDnllne kadar pey 
akçelerile birlikte Kuampqada 
Gbi Huan pqa nkfma mll
ncaat eylemeleri ilin olunur.4031 

·~VAKiT~· 
Adreaı Iscanbul Ankara caddesi 

V akıt yurdu. 

Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Po ... klltuau ı 46. 
Telgref ı lstanbul V akıt. 

Abone'8ftlenı 

1 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

Hin prUenmım 

Aylık 
Kurut .. 

Resmi Hususi 
Saun ı O Kş. J 2.,SO Ke. 
Santimı 20 ,, 25 .. 

KUçUk Hin '8rll•nmız ı 

I 2 3 4 1- 10 Defalık 
30 SO 65 75 100 Kuruş 

Istanbul Ticaret ve Sanayi odasmd 
931 ücreti kaydiyelerinin ceza11z tahsil mllddeti bir 

temdit edilmek ilzere teıriniıaninin 30 uncu akpma nihayet 
lacak ve 1 kinunuevvelden itibaren cezah olarak tıN.iliae 
lanacaktır. Alikadarların ehemmiyetle nazan dikkati cel 

1932 

Yeni Muhtıra Defte 
16 tetit el•r·k t.tipr etmipir. 

22 seneden beri muotazamau neıretmekte oldujamai' Y eal 
bra Defterleri her seneden daha m&kemmel ftl m 
olarak mevkü furuhta vuedilmiıtir. Emsaline her cihetçe 

BllOmum kırtealre meıualennda .,.... .... 
Deposu: Ankara caddesi Afitap mat·-.. .-. 

No. 109 MEHMET SADIK 

ıstanbul Belediyesi llAnları 

Ketif bedeli 457 lira 38 kunt olan sklldarda 33 6nce fi 
tebin tamiri açık milnakasaya konmUflur. Talipler prtna ... 
keşif evrakını gCSrmek için her glln levazım mOdBrlBjilne -...r_ 
caat etmelidir. Milnakasıya girmek için 34,S lin teminat 
dır. Te~inat nakten kabul edilmez. Ya belediyeden inaliye 
narak bankaya yahnbp alınacak makbuz veya hllkOmetçe ~ 
ber tanınmlf bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu. ~ 
teminat makbuı veya mektubu ile ihale gtlnll olan 30 T~ 
ni 931 pazartesi giinll saat on bete kadar daimi enc&meae 
ncaat edilmelidir. (3754) 

Tophanede Karabq ma_h_a_ll-es-in-de Çubukçular ~ 
klin bill numarah metr6k mezarhk arsasına 12460 lira 
takdir olunarak aablmak llzere kapah zarfla mOzayedeye -~ 
muttur. Talipler ıartname almak için her g&n levazım ~ 
ğilne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek için 945,5 )lra~ 
minat llzımdır, Teminat nakden kabul edilmez. Ya beledi~ 
irsaliye abnarak bankaya yabrıhp ahaacak makbuz Y8 ,...,, 

bllktimetçe muteber tamnmıt bankalardan birinin mekt11~_.
olur. Bu ıekilde teminat makbuz veya mektubu ile, ~....J 
teklif mektubu bir zarfa koyarak ihale gllnll olan 30 T~ 
931 pazartesi gllnil saat on bete kadar daimi encllmeae 
melidir. (3711) ~ 

Beher metre murabbaına 16 lira kıymet takdir olunaD ;-. 
k6y kumluğunda 66-2 numaralı 212,21 metre maraW,al 
satılmak llzere kapalt zarfla mDzayedeye konmuttur• 1i 
prtname almak için bergiln levazım müdllrlllğllne maracaat 
melidir. Mnzayedeye girmek için 254,5 lira teminat ............ ~ 
Teminat nakten kabul edilmez. Ya belediyeden inaliye ~ 
bankaya yabrıhp alınacak makbuz ve yahut hllkOmet~ı..:Lıle 
tanmmıı bankalardan birinin mektubu ile olur. Bu pa-"~. 
minat makbuz veya mektubu, prtname, teklif mektubUllO 
hürlü bir zarfa koyarak ihale gllnD olan 30 tetrinisani 931 
tesi gtınü saat onbeşe kadar Daimi encllmene verilmeldir· 

1 KRAMIYELI - W.lliat it,._ bıar ftlÜIDl9illeı-ıltan_ba_t_Kab_ar._._T_e_L _20_1_32 ___ , __ 
......... ...._ Ktl.aWR iki ba- medıltl tat1ılrde gı)'abmızda leraya1.., __ .._.._V_AK_IT_..Ma._tbauı __ .._....._......,.ı 

t*., ..Uilt a.dnı4a bani hlr dftaa edtlecell malBm ve ödeme em- Sahibi: Mehmet Aaım. 111Daml 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
~ için bir defa meccanendir . 

ij - 4 satın geçen illnLmn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

Emniyet Çayını 
• ı -ra • - Z'M ..,_ a- rl tehllll .. .._._ kalla olmak .. aepVaı mtldilrlı Refik AJuDet 
r • ı· •••la .- .. 


