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İngilizintihabahnın 
siyasi neticeleri 

• 

ingilterede yeni bir intihap 
yapıldı. Yeni bir parlamento te• 
ıekkill etti. Parlamento önümüz· 
deki hafta içinde toplanacak, 
bu memleketin siyasi mukadde
ratı bu parlamentoyu teşkil eden 
ekseriyetin arzusu dairesinde 
yeni bir istikamet alacak. İngiliz 
imparatorluğunun şimdiye kadar 
takibettiği umumi siyaset az 
çok bu yeni istikametten müte
essir olacak. Onun için beynel
rı ilel siyasetle alakadar olan 
Lütün mahafi( İngiliz intihabab
nın ameli siyaset sahasındaki 
tesirlerile bu tesirlerin badu
du~u öğrenmeye çalışıyor. 

ıngilterede iki buçuk sene ev
v~~. amele fırkası iş başına gel
dıgı vakit Makdonald hükumeti 
Fransanın Avrupada takibettiği 
beynelmilel siyasete az çok mua
rız bir vaziyet almıştı. Bunun 
için Başvekil Makdc.nald bahri 
tahdit meselesinde Fransayı bıra
kar·ak Amerika hükiimetile an• 
laşmaya gitmişti. ~onra tamirat . 
ve harp borçlan meseleleri mev
zu babsoldukça gene Fransız 
noktai nazarına karşı az çok 
mücadeleci bir siyaset tutmuştu. 

İngiliz amele hükümetinin bu 
tavur ve hareketi Fransaya çok 
ağır geldi. Fransız gazeteleri 
İngiliz hükumetinden çok acı 
bir dille şikayetler yapmaktan 
biç bir vakıt geri kalmadı. Nilıa
yet son Alman mali buhranından 
sonra İngiliz Jiras1 sukuta başla
yınca ve İngiliz bankalan mali 
müşkülat içine düşünce bu hadi
ıeyi Fransız bankaları ve Fran
sız sermayedarları tarafından in
giltereye karşı oynanmış mukabil 
bir oyun olmak üzere telakki 
edenler bulundu. 

İngiliz lirasınm ve İngiliz ban
kalarınm duçar olduğu müşküla
tı Fransamn ve Fransız ıerma
yedarlarının müstakil bir eseri 
gibi telakki etmek doğru olma
makla beraber bu müşkülat 
meydana çıkınca Fransızların in
gilizler tarafından beklenen mu
aveneti tamamile yapmadığı mu
hakkaktır. Bu vaziyeti bir nevi 
mukabelei bilmisil hareketi şek· 
linde tefsir etmek kabildir. 

Netekim İngiliz intihabatı bit
ti~~en sonra Fransızlar adeta in
gılız amele fırkasının inhizamı 
karşısında şenlik yapıyorlar. İn
giliz milli kabinesillin, bahusus 
muhafazakar fırkasının büvük 
mikyasta elde ettigi· muvaff~kı
yetten dolayı kendi miJJi muvaf
fakiyetleri kadar seviniyorlar. 
"Beynelmilel buhranlara karşı 
alınacak tedbirlerde İngiliz hü
kümetile kolayca teşriki mesai 
edebiliriz.,, diyorlar. 

Herhalde yeni avam kamarası 
faaliyete geçtikten sonra teşek
kül edecek hükumetin başında 
bizzat Makdonald bulunsa bile 
bu hükumetin takip edeceği si
yasette muhafazakarların büyük 
nisbette tesirleri olacaktır. Bu 
itibarla Fransa ile İngiltere ara
sında iki senedenberi sarsılmış 
olan itilif siyasetinin yeniden 
ihyasına çalışılacaktır. Gene bu 
vaziyetin neticesi olarak İngiltere 

(Alt tarafı 2 inci sayıfada) 

_,i{efuKet .A.sutı 

Dün 
iki denizaltı • • 

gemımız 

merasimle 
iltihak 

donanmamıza 
ettiler 

Milli müdafaa veki
linin nutkundan : 

•• Sancaaımızı as1rlarca Akdenlzde şerefle gezdiren 
ecdadımız•n kanı damarlar1mızda, onların menkabeleri 
hatıralarımızdadır ; biz onların öz çocuklarsyız ı ,. 

·. 

Sakarya denlzaltı gemimiz dDnkU merasim 6snasında 
denizin üzerinde seyircilerle dolu 
yüzlerce sandal ve hususi motörler 
birikmişti. 

Saat on beşe doğru donanma ku-

11 
Teşrinisani geliyor 

Yeni Romanlarım•z 

Acuzenin 
Definesi 

Nizamettin Nazifin 
Eseri 

Diller mUhlm bir tefrika 

Başmuharrlrlmizin 
seyahat notları 

11 
Teşrinisaniyi bekleyiniz 

rnandanı Şükrü bey emir verdi: 
_ Ha.zır ol işaretini veriniz! 
Hamidiyenin işaret bayraklarile 

gemilere bu emir verildi. Saat tt\Ill 
on beste evvelce her iki denizaltr g~ 
mimi;e de göndrilmiş olan mrzıkalar 
istikHU marşını çaldıklan sırada her 

(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

nkara, siyasilerin kcibesi ! 
"Hakiki bir devlet adamının neler ya· 
pabileceği, ancak orada görülebilir.,, 

Yazan : ~{ :p:f(f 
' ~ 

Balkan konferansı münaselJl'tilc memleketimize ~ele": ve Ank~r~ da 
ziyaret ederek Bulgaristana dönen Bulgar mulıarrırlerınden lUosyo lstıJ
fan Tanef VAKiT ta neşredilmek üzere bir makale yazmıştır. Bu makale· 
nin aynen tercümesini ıpşağıya derce~ i~?ruz. • . • 

JJlösyö Tanef, Bulgaristanın en biıyuk gazetelc~ınden. bırı olan OTRO ga 
Dumlupınar denizaltı gemfmlze bayralımız çeklllyor zetesinin başnıuharriridir. JJfiisyô Jstefan Tanef d~yor •. kı: .• 

1ta1yada yaptırılan Dumlupınar gittikten sonra geri dönerek Ha.midi- Bir mucize gibi hakikat olmuş bir mukaddes hır ko~ ~1mak u:ere .. Ank~ 
ve Sakarya denizaltı gemilerimizin yenin yanına geldiler ve her ikisi de binbir gece masalı. Eski Aukaranm rayı intihap etmelidırler, çwıku, haki· 
donanmamıza iltihakı ve sancak çek. Hamidiyenin sahil tarafında demir surları altında vaz'ı sahne edilmiş bir 
me merasimi dün limanımızda yapıl- attılar. Holivut sahnesi. Anadolu steplerinin 

mıştır. Bu sırada yeni gemilerimizi sey- ortasında ve tam göbeğinde yalnız bir 
Merasime iştirak edecek davetliler retmek üzere Dolınabahçe, Ifabataş kaç sene zarfında şarkın en modern 

saat yarımdan itibaren hususi mo- ve Fındıklc sahillerine b' 1 halk şehri doğmuş. Hiristiyanlar tavaf 
t .. 1 1 b' " 1 1 •t4 l ın erce ·· 1.. 1 KAb • or er e, ır gun evve zını ~en ge e- birikmiş bulunuyordu. G . d mir icin Kudüse, mus uman ar a eye gı. 
ek D 1 hah ·· J · d · 1 · emı e ~ ı t · l' · ·1 • r o ma çe on erme emır emış attıktan sonra birkaç dakika içinde diyorlar. Dev e rıca ı ve sıyasııer ıse __ 
~an Hamidfye kruvaz~~ne g~mi~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
başlaıruşlardır. Geminin güvertesin- D k 
de davetlileri Hamidiye ile Izmitten u" n u.. spor 
gelen donanma kumandanı miralay 
Şükrü ve süvari Ertuğrul beyler kar- d • • h • • k 

faaliyeti 
şılıyarak yer gösteriyorıardr. F enerbahçe takım ı un u men 

Saat on üçte bütün davetliler, as· d d • ı d • 
keri şura azasından birinci ferik Ce- m a gw 1 (İp ad e 1 1 
vat, Ali Sait, kolordu kumandam 
Şükrü Naili Paşalar, merasimde bu-
1unmak üzere dün Ankaradan gelen 
Milli Müdafaa ,·ekili Zekai ~Y ve re
fikaları lif., vali muavini Fazlr, C. 

l~ıköyUnde Fenerbahçelllerln vUcuda getlrdlll gUzel 
I_ futbol sahasının açdma resm i yapaldı 

H. F. Jstanbul idare heyeti reisi -
Cevdet Kerim, deniz m\istesan l\leh- M. lstefan Tanef 
met Ali, İzmit valisi Eş;ef beyler k~ bir de,·Jet recülünün ne yapabileceği. 
ve diğer birçok zevat Hamidiyeye gel- ni ancak orada görebileceklerdir. "Yeni 
miş bulunuyorlardı. hayat,, a. davet olunan bir milletin 

Saat 1,30 da geminin direğinde mevcudiyetinden ve gizli kalan lnitiı.n 
bulunan nöbetçi askerin sesi !şitildi: kuvvetlerinden istifade edilerek yeni 

- Denizaltı gemile1·i limaııa g-iri- bir Türkiye vücuda getirilmiştir. Tek 
yorlar! bir savletle bütün eskilikler, hurafe.. 

flütü~ gözler Marmara t, :l ler, an'aneler ve bütün bir mıızl ta&ı 
çenildi. Önde en•elki geceyi Cekme- fiye olunmuş ve yeni yola gir!lnıiştir. 
ce önlerinde geçiren, yeni genıiİerimi- Medeniyet Ye müsalemetkar bir tcrak• 
zi karşılamak üzere Yeşil köye giden ki yolu. 
Peykişevket torpitomuz, onu ta- Büyük asker, milletinin hürriyd 
kiben de e'"·eıa Dumlupınar ve " ve istiklalini temin edince tarihin kay· 
daha sonra Sakarya denizaltı gemile. detmediği bir ibda ve imara bezli 
rimiz Ahırkapr önlerinde gözükmüş. r hayat etmek üzere derhal elinden kı· 
lerdi. Gemilerimiz aynı sıra ile ya- hcı attr. Du imarın eserini biz Anka· 
vaş yavaş ilerliyerek Anadolu sahili- Fenerbahçe klübünde futbol sahasının açılma resmi dolayısne verilen çayda bulunanlar rada gördük. Yalnız zarif binalarda, 
ni takiben Çengelköy önlerine kadar ( Yazısı 7 inci saytfamızdadar ) -z!u!J!Aa~ ı.\ı:Jıiııs U;)J101-
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iki gemimize de aynı zamanda hayra- B k.,. . 
fnnrz çekildi. Bu merasim llamfdf- 8ŞVe l 1mlZ 
yeden atılan toplarla selAnılandT. • 

Bu meruinulen sonra MnJi . tilda- Anka~a hukuk mektebinin dip 
fu mili Zeka· be k d lomli: C:•lıtllmaeı meraehnlnde 

aı y, uman an pa- 11e'er .a ledller T 
plar. tlonanma knm:rnd'lnı Tt deni·t ' . • . 
:aıUstetarirle difer baZJ dave J.t re Ankara Hukuk fakOltesını bı· 
ft pzet.e mttm4"Millel'fne ~~mının tiren 74 gencin diplomalannın 
salonunda h:ızırlanan güzel bir hiif e- tevzii mlinaseb•tile yapılan m .. 
den şampanya ikram t-dildL rasımde Başvekil iımet P• 

Donanma kumandam Şükrü bey hazretlerinin mühim bir nutuk 
:~: ~rada bir nutuk söyliyerek dedi söylediğini yazmııtık. BatvıkiJ 

hazretleri bu nutuklarında fakOl· 
tenin ehemmiyetinden ve muvaf· 
fokiyetindcn, mezunlarm bayatta 
k arıılıf&caklan miitlclUleri n•11l 
iktiham edeceldf"rinden, inlnllpta 
hukuka mil.I mftcadelenin baıne
zıri ne büyük ehemmiyet verildi· 
ğinden Ye btiyOk Gazinin hukuk 
meıunlanaı yetitmiı ı«Srmekten, 
•azıfelerint ne ıuretle ifa ede
ceklerine. cll•huri1ete ne pkll
de hiımet e11iyecelderine dair 
verdikleri teminattan na11l İDfl• 
rah duydukl•nadaa bahille bil· 
ha... ilim, tecrObe Ye karakter 
üıerincle durmutlu, TGrk lakdl· 
bınm belli bqh laarikalanndaa 
bahlederkea baalar• • mGlüm· 
miaia hakikatleri pplak pmelc 
•• 1l11m olaa teclltlrlerl nktlDCI• 
Cflaretle alarak t•.ıclatalll tat
hik etmek olclupna ıalatbldaa 
•oma l:»u hartkaem lalal&bımau 
Galinin karakteriadn plclilial 

- G<' 'Pnlerde hmanımıza gelen 
Ad•t#f>e ve Koeatepe mrıhrfpf,.rimi -
ıin ırancak çekme menuıimlndt yeni 
denisaltı ıemllerhni zin de va kın ~a
manda geleeeiinf SÖ\'lemiştim. Bu
Jiin '?elen bu yeni ~emilerle cümhuri
yet donanmasina kuvvetli biT temel 
k •im •ı,tnr. Tabiidir kf bu yeni ve 
mode n !«'m'lerl kuvvetli bir temele' 
istinat eden donanmamız gtindcn ril· 
~ daha m8kemmel bir hale gelecek
tir. 

Bu mtlnasebetle şanh saneatrmı
zm bugilne kadar şerefini kuvevtle 
•ahafaa eden Ula Gazhnia a.TZI ta· 

• slmat ve meraıdmf t~f eden zevata 
tetek\Or ederha.,, 

Ba eözlere MiJJI Müdafaa vekili 
Zek&I bey bir natukla t'f'V•P vererek 
dedi ki: 

- Bf rfnet " Odncl lnön8n6 takf. 
ben donanmaanza iltihak eden Oum
Jupmar n Sakarya denizaltı genıile
rlnıfsfn •neak cek•• merulminde 
bulunuyoTus. 

Oa bet ıtl• nur tne1 tle Adate. 
pe ve K c&Ü!PfJ dlatruyerlerfnfn do
na mua fltthümı t.s'lt •tınlıt .. 
B "'•n lnltmbdeld kbUllaM'Vel A· 

J111da Zafer " Tı11astepe dl&truyer
lerlnla fltf1'aJn talip Meeektf r. 

Başta Bftytlk Reisimiz Gut Hı61-
Mlerf oldatu halde Btlyilk Mfllet 
Meeltslnht. ltnnet Pata Haıretlerinln 
tlo•nma11nzı yeniden tesis ve 90fl 
fenni ter .. kkiyata uygun bir şekl1'rle 
•mat etmel f(fn masruf 'llan b~tlk 
ltfmmeı Ye himayelerini huRd.l tlk
ran lfsanile vacletme~ tıorr\lmdur. 
Donanınanın inki~r ve teUlai l~n 
•rfolu11an hu rayretler ltakfkıtten 
mt11tlebtht uaml tedş.kir1ıf!'ını f•ti· 
.. ı 'lltfttfle vaP.dm~tta~r. Btlttln 
Mf111 Mntfar:ıa ve rfonıırrm" rtcn~11p
lan111n donanmanın tea1isi lt'fn gÖ"

terilen dflclutt ve lttn~u Jı\ vık olnuık 
·~·n !IOll nyretlerhıt ~" rf~tlr,.!lfl. lr 
rfnden emin olmak Vıterim. fi'llhakf
ka hUytlk bfr gayret Vf' fbliveıle hu 
yetti harp aletlerhll, azoımf ma
nftlktyetle lıtltaale, cloınan'"a. fi. 
mera " erlrtann yetltftt"'"~tedir 
ki ıeae 'tihterflen bU:vtik hi1"1\velere 
IA1"k oldah111aza lepat edec .. ~lz. 

T6rk sanea~n11 1l911'1arQ 'kde-
•tr.:te .. retle trezdlrn eedachtn,sın b•• dıJnularnaua. oatarm aten
krbeleri hahramııdadn. Biz de 08• 

ıann il cıoeaklarrnsı 

llylemiılerdir. 
Baıvekil Hz. dahih ve harici 

ıiyaıete de tema1 ederek harici 
ıi')'asette TOrkiye eOmburlyetinin 
sulh, emniyet Ye hakka riayet 
e1aslan Ozerinde uyandardıia 
miltekabil ifmadın ıhemm yetin· 
den ve 10n ıeyabatlerindeki in· 
tibalanadan bahletmifler Ye ml
tcakibca demiılerdir ki: 

- Mektep mlld6r0 Cemil be
y~fendi, Yuna11iıtanda glrdllğO
mk tesatitlrabd .. ir IMliili ol
duğuna itaret buyurdular. Bu 
eıabiratın manası şudur: Ben 
çık oetluk ve samımi emnıyet 

h ı er g6türdüm ve bilmukabele 
her taraftan dostluk ve itimat 

il.leri aamimi,.etle iıur olun· 
mutlur. 11 

Ba,nldl Hz. budaa ıonra 
dah f1 ıfy111etı ıeçerek bunun 
emniyet •e huıur ... ı.arana 
mllstenit oldllfuou ıab ettıler, 
adıletin dabil1 tiyaaetteki bOyDlc 
111ewkii•• ipret buJUrclular •• 
memnlara wasife'eriain ehemmi• 
yeti hakkında fok kıymetli lls
ler s3•·l .. ,tf!~r 

Zekai "" dOIWt .. IMftAplannı 
wn .. r ...,... ..... ı.tedllhat 8"v1• 
.stkt.e .. ,. Gıst RUM!mnfn ~rh· 
laa* " .. c1etltrf ı.. ... ıntr11ı nut- Mo.kova büyUk eıçı111•• 
hll11 t.ftlnalttfr. Moe c•a bOyölr e!~imiz Hllse-

8• nutb tfo-.ma ku•ndftnı yin R .. gıp beyin yann Ankara· 
t~rl 1leJ (efekkdı cı-., davet1fln . d .. i h b 
•al'cla• 80811 &ekraT •t lhert~ye va gı eceg a er ahnmıthr. 
.... )ardır. l 1A h k • Ba ~nudmf mlt.elrtp Ctftt A m a kma malik Wfldir. Dir Ma-

li ktı. IUkrB Naili P ... larla: d~ bette bir kbRM ae Jlbl llfl'lerle •lte
•11 ma.tetan Mehmet Ali •• lnımıtft. ha915f~. olursa Tflrldyenin yeni payıtah
••• , ...... .,.,.,.,,, raıtte mtlme...fl. tmı goren bir mua da .,..., hJaltrt da 
ltrt Mr •otlrle Tftl r•flırfmlFA ~yar. 
.. , ....... ı,ıerdfr. Ytnf ıtmflerf. . Ankaranra, .rfeılt devlet vı afyasller 
... dla ,.ee ılıktrik ampallerfl• dn. ı~ln bfr mıbet olması 1bımdrr ve ola-
•tr1m.,tır. 1 caktır. Galfp halAskAnna TGrk mili• 

Y•i denfaltı g111tfle!'f mf~den Dunt tı Gazi unvanını vrrdL llu askerin 
lrp ... r Sakarya dan daha bıh iiktür., anvamdır. EtıkJ Ankaraaıa clnarl• 
" et.an htf nde 990. deniz altında " altmclı mud11 Jantu " tarlllln 
1llO lettdu. Sakarya ı~e deonfıfn U• en 'b071l1c laklllHt " rtelll ctnıet ola 
:"de T.to, dtnf~ a1t "d" t~ tılnclor, ra.k ka1dtdeaft ada• •• ana vert. 
•I RHilJ rhnlı iki aenf' kadft,. .,.,. le«flnf bU111l1ol'9m.,. 

Yel donaaaaanp iltihak f'tfeft hf rfnef /, 
" fldttel inini taJat.rlNtMr1erfntft-n ıüft111 ,..,,., 
~-hlJot1r 8"" -~ remflf'rldfT. Galata .. raJ u .. llad •-... 

... ruıue ltuhmmak llzere ııı..h • 
....... celea Mmt MtdJlfaa veknİ Matbuat Ser ..... 
7.eUI hey ba ak.-o A...._- l 1 &• 
elktlr. t ~ ·-raYll rfdt- 1 D ziyaret 

www ~~~ 
w Tlrk •flletmla lktı.Ut fatlcllltnf 
t..ıa ed• bl~ .. Ml'PJ'ollanada •• -
jil, tam -ide: s•tlitln tallm •e •••D1114•11 en1•ınd• a91k• 
......,......... sfraatte. ana)'t! nefl- ..... tllhullr• rokt.r. 
ilde laalM llaJ'atm bltdlmlt ahaJana -
a ıaM edflea BIOd•m •lsteml~•chı Ttırk ıazeteciJiti kitabıadaa 

rcJlllr. bir tue ecliaiai&. 
Anbra11 zlrmfyeıı, TUrkfyeyl tanı· Sayw mahduttur. 

wssapr " .... •ıkkı•da ldani • ~----·· ... 1 ~-•· 

Dahili 1 Ve 
Harici ••• Telgrallar 

inailiz kabinesi Maarif vekili teftiı seyahatine çı 
R
.. t kk"l ttl Ankara, 6 (Vakıt) - Maarif vekil Esat B. Kalemi me 

esmen eşe ". e ~tl~Drtl Nihat Adil ve teftit heyeti reisi Rıdvan Nafiz beylerltl 
. Lo?dra, S (A.A)- iarıUz ka· ızmıre hareket etti. Vekil B •• iımir, Bahkeair, BurH, Konya 

bıneaı reımen ıu mretle t91ek· Tirakya mekteplerini teftiı edecektir. 

ko~:::rur~e Haziae Lordu M. Sabık adHye vekil LaJıeyde lld dava)'I 
Mac Donald, Maliye auın Sil' mftdafaa edecek 
NeYille Chamberlain, ncaret na· Ankara, 6 (Vakıt) - italya ile aramızdaki 25 kadar ki 
11n Mr. Run Ciman, Hariciye ada ihtilifmın Lihey divanı adaletine •erildiğini dftn bildirmi 
na11n Mr. Jobn Simon. Domin- Bu busuata 6ğrendiğim mütemmim maJ(imat ıadur: 
yoblar na11rı Mr. Tho111a1, Mnı- DlYanda da•amızı Mahmut ENt B. müdafaa edecektir. 81111' 
temleklt Nazan Mr. CunlieeJife- dan baıka İtalya tabiiyetine geçen 12 ada rumlannın Türlriyd 
ter, Hindistan naarı 56r Samuel kılan pyri menkul malları için talep olunan mebalii miktanllP 
Hoare, Sabriye nazara Mr. Bol· da bDk6metimiz kabul etmediiinden bunun da Libeydo mUW 
to&ey Refmanfelle, Harbiye na• fauı Mahmut Eut beye tevdi olunmutlur. 
11rı Lort Hailfbam, Havı nııın Davalarımız, bir iki ay içinde Liheyde glSrtllmeje baılaa.-
Marki LondoodUI')', Dahfllye na· cakbr. 
an 5ar Herbert Samuel, Kabiıae Lotnı davasını kazanan Mahmut E1at beyin bu iki millt dr 
Lorda Mr. Baldwia, Milhrtllaaı Yıyıda baıaracajı hakkında burada umumi bir kanaat Yardır. 
Lordu Mr. Saowden, Maarif Da· Balyada hastalık var 
11rı Mr. Poaalcl Maclcu, Lort Balya, 6 (Vakıt) - Kızıl hastalığı salğın bir hal almıtbl'• 
Şa~: '::_!bF~n8h~J~1 tıkoya na· Htlk6met doktoN Ze)nelabidin beyin Sankay belediye doktor 
llJI ~r Msı~ ~.:1air, SıhlU1e lupaa ta,W ytldnden Balya doktorsuz kalmıtbr, bekim bekli' 
.... n r. ton ounı, Ziraat 1ora1. 
aaaara Joba Jilmpre, Me•l na· ---~llm!'-~·~111!'1"--::ıı:ss:-:ı:ı:a:ı;ı:ı:::::z:-:;m::ıı::-=-=----" 
11ri Mr. S.ttırtoa, Muai blriad tuun timalinde wkuubulaa mil· SOO Takrir 
komiHrl Mr. Orntef e...,,.. uclemede Japonlardan 40 kadar 

uker llmlf Yeya yıralanmıtbr. M. a..val 300 istizah takrl 

Çında Harblaclen ahun tellfaflar kartı kartıra 
Çin ukerleriain Taitıihara doğ- Paria. 5 (A.A) - Parllla 

Yeni mtlsedemeler ru periıan bir 1Urette kaçmakta tonun 12 teıriniaanide açıla 
Japonlar, çın ast1erınlll perlflln olclaldanm bildirmektedir. olan ıondın bir evvelki içti 

bir halde k•çtlklennı Çin ve Japon askerleri arasında devresi birkaç hafta denm 
..,,..,.,.., Tok10. 5 ( A.A.) - Harbiye tikten ıonra ıene nihayet' 

ŞaapJ, 5 ( ':-A. J - Jenenl a91Uet1De ı•I•• telıraf!ari na• kapanacakbr. 300 den fula • 
Nıebeaı Shenıa lramaada11acla uraa Moani ırmajınm ıimalin- zab t•kriri te•di edilmtıtir. 1' 
5 biD Çin atkerl Ue 2 tabur J•· deki k&p..0 ciYannda Çinliler ile Laval Maliye ve Hariciye en~ 
poa aakeri anada AnıaachlnlD Japoalar arumcla wkaubulan menlerince dinlendikten IO 

bir ka~ mil cea•b•cla elaemml· mtludemeclt 15 Japon ııkeri harici siyaaete mllteaUik .. ~ 
Jetli bir prp.... baıJanuftar. llmlftlr. takrirleri müzakere edilecektir• 
Bu mlludemeaia Alld MOlllll Harblr• .....,.ti 81~ bir M. Paul Boncour, meb'u,...-
" aa- ma ~ ~..._..,,.•P.:der:8ek!nfll'l'liy,,.an;;....;:a=.zab 
lilprnıa ı ı •ek ••Ri· namzetııcrı d 

1 1 
DeraUeriaden Macbaan Sben ta· • • ii! 

1; 0 muftur. Ma rafından bir tuuta dDtOrDldüğü miri!e meşiul Japonlara Çin!ilcti' 
okyo, S (A.A.)- kd.cln •• Moul ırmaıtıma fimal ya· atq açmalarına mani olmak içi' 

bllcllrllclftiae ılr• MOllDI ırma• kuıadakl manilerin k&prG ta- İfgal altına ah!ldıtı bildirmiftİt• 

"-5;m;;~""b;i;nJ~ii"~·; .... y;·p;yö;"f""if~ğiii;I~tih"ib;b;ı11 
KefeUzade Sami beJln beyanatı siyasi neticeleri 

Sa1111aa heledlye reial Kefeli Bu dlmleden olarak aıri &lr hal 
zade Sami Bey ınezuDea tehri- iDfq •• k11meD mevcut parke 
ıo·ıe relmittir. Düa kendiıile tqb yoUarıa çojıltılraası taaav· 
garDıea bir muharririmiıe Sami YUr edilmektedir. Ş~hirde ınev-

Bey SırnıuDu• belediye itleri hak- cut 27 yanıın mU1lup 55 e 
kında fU beyanatta bulanmat· pkanlmak ıuretile itfaiyeDİD ıu 
tur ı ibti1acı kolayJaıtırılmııtır. 

- SalDIUO bilirtiniı ki ialıita Belediyeye ait el~trik fabri-
fa çok mO..it tiri• bir .. birdir. ıı iki bin abo11elidır. Huıusi 
Ticari ve ikhHdl ehemml,eti fıbnkalarla ieblıar fabrikasına 
ubil •• Sivu demlryollana1D n demiryolu atelyelerine bu 
vOcut bulmaılle artan bu ıehir- faltrlkaclan elektrik cereyanı 
de yapılacak çok.. çok bOyOk Yerllmektecllr. Fabrikanın iılel· 
· ı da il'-•· me 111a11afı bu sene yl zde alt
~ er •a~ !· '17e11ai belediye heye· mıt nlabetlnde •zaltalmak sure· 
ta heyebmıse bot bir kaıa ilo 
J•dly81 bla Ura -'bi dı'-·etlı tlle bir muvaffakıyet teınio edil-
'f d d •• ut mifıir. 
J • e e ebilecek bir borç b1rak· Jtfelye tetkilltımız mDkemınel· 
mıttar. 

Senevi •ridah tıçyllz yirmi dlı. Ye meııılcketin ihtiyacını 
bin kDıur liraya balit ola• be· karplayıbilecelc bir haldedir • 
ı d' · Her toycion evvel belediyenin 
c ıyemıı varidatına glSre hım •ali itlerini yoluna koymak 
ha borcu lcapamak, hem de mliı b porgramımııın eıasım t~ıkil e· 

et Ye gözle g6rlll0r, halka ya· diyor. Ancalc bundan sonradır 
rar bir it ""9•k mltkGllta ki, ameli Ye daha milsbet itler 
kart11111dadır. Mıamaflb muıy· glrillehilecektlr. 
yea bir porırımla pl11ırak Gali Paıa Hz. nin 90 bin li· 
rençlltfn muvıffaki1et •• ııy· raya yaptmlan heykelleri yakanda 
ret imtihanını mu•af akiyetle acJecık ve tebrio en mutena 
Yermek yoluada yOrDııamılctıdir. .bır yeri olan parka relczedile-

Her ııydea en•l 11kl lillai· cektir. Bu auretle memleket kıy 
yet •• klfltl kaideleri• cabtan metli bir abide kazaauut olıcak
buı mımurlın tebdil eden ida- lir. 
n makıneılni ~allfkaD aaıurlar- Belediye gençlik hareketleri~ 
la tak.iye eclea yeai lı•J•t mD· lede yakmdın alakadar olmak
Wmce bir lltiluaı aktl ıuretUe ta " bOt~enin lıtitaati niıbdtin-

dc kenclilerlne yardım etmekte .. 
de ııı••ıuubaba borca 6demetı clir. Bu eOmleclen olarak -ileride 
teemmDI ıtmektedır. Ba iltilnaz mOkemmel bir hale konmak a
belediyeye ait elektrik fabrikUI sere- ıimdilik ihtiyaca kafi gele
" t..iaab l&Uflhk ga.terllmek eek ltlr ıtad111m J•palmııtır. 
mretile yapdacak ye alınacak Sam1UDda en ziyade rağbet 
paranın bir kıılDI tehrin imar ve ı&rea apo~ futboldur. Şebrimiz
taai•i• .... oluw:akbr. de bet futbol lmllbile Amerika· 

f Ba~ makalemlzdı:n mabpt J 
ve Fransa hükumetlerinin Rusyr 
ya karıı takibettik!eri siyaseti• 
deA-işmesi ihtimalleri var<!ır. 

Filhakika son ıamanJarda lr 
giltereden, italyadan baıka Frı 
sada da Rusyaya ka111 teveccftiı" 
kir olmasa bile musamabakAli 
ve bu memleketle itilAfa tara 
tu bir cereyan Yardı. Bu cer 
yaon, teıiri Cenevre Cemiy 
akvam mub tinde bile hisao o 
111ayı batlaııııfb. Hatta Çin~ J 
pon meselesinin ınlizak•reıi 
oaamda Cemiyeti akvama Am.
rika murahhaslannm girmelir 
deo bahseden bazı Fransız ı•" 
ıetelerinin: '"Amerika Cemiyed 
alcvama a-irdikten sonra RUJ1ya-
ıım bulunmaması büyDk bir nolı
sandır. Rusva gibi yüz elli mil
yon nüfuslu bir memleketin C.
miyeti akvama iştiraki bu mO
eısese için mDhim bir kuvvettir.,, 
tarzında miıtalealar neşrettikleri 
görü üyordu. 

Binaenaleyh eğer Fran1a, yeoi 
· ingıliz hbkOmetile İltediği tarsd• 

bir anlaşma hliıule ptırel:»ilirte 

beynelmilel sabada garp melll'" 
leketleriode Rusyaya kartı ı&+ 
len itılAfcuvaDe inkitafın tevak
k uf etmeai çok muhtemeldir. Bil 
ise Avı upa birliii fikrinin yelli 
bir tevakkufa utraması demek-
tir. ~ ~-
blarıo tesıs ettajı bir te1111 kr 
lObü vardır. 

Sözden ziyade ife eheinmtyet 
verdiğimiz için belediye iılerlr' 
deki kötülüklerle mOcadele ae
ticeıinde muyaffakıyet .elde ecl• 
cejimi&den fllphe etmiyorm. 
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Okuyuculanmızın 

dertleri Kadınlardan nefret eden 
nefrete 13yıktır ! .. 

kadın j '~~K~a_d_m ___ A_n_k_e_t_i~__. 
Bir baba hakkında 
Yapllan dedi kodu anneye 

anlabhr mı? 
"Okuyucularınızdan Melahat,, im

za.sile bir mektup aldık. Bu mektupta 
deniliyor ld: 

"Benim babam çok iyi bir ad d 1 

Her halde kadın;fazilet ve meziyette erkeği geride bırakır.Bu 
fazilet kafilesinden olsa olsa o ingiliz Misini istisna edebiliriz. --

K d .. . d' am ır. 
en ısı şım ıye kadar daima d .. .. t "Yakıt., ın bundan evvelki kadın 

sahifesinde lngilterooin genç roman 
muharrirlerinden Mis Margaret Lav. 
rens'in bir makalesi tercüme t>dilmiş
ti. 

sonra bunlardan bir takım müna~a- sosyetelcrine teşmil e>Juna bilir ır.i?. 

1 
.. v •1 t .. urus . 
ugı e emayuz etmiştir Fal· t şeler çıkararak sütunlarına müteYec- Hayır I .. 

. · ~a son 
zaman:ıa~~a benım kulağıma kadar 
gelen e ı kodulardan o"gv r"ıt' • d' . . " ıyorum 
kı ken ısı hır kadTnla :- ik· .. 

<lŞ anc muna-
sebetblerd~ b_ulunmaktadrr. Zanneder
sem u çırktn vazi}·ett 
haberdardır v . . . ~n annem de 

kt d
• e ıçın ıçın 12'tırap rek-me e ır. ~ 

Anneme bu b h . 
·in · a sı a~ıp böyle bir 

şe} asılsız oldu<Pu .. l k . t· · .., nu soy eme · ıs ı-

yorunı. Fakat · d 1 annemın bu haberden 
~_ayı bana teşekkür etmiyeceğini, 

bılakis bu b h k v • • c v ' a se ·arrştrgım ıçın krza-
agını zannediyor ve korkuyorum. 

İşin kötüsü küçük kız kardesim de 

~tt meseleyi duymuştur. Vaziyet fena-
8.Ştyor. Ne yapayrm?. . 

CEYABII\UZ: 

Şu halde annenizle kativcn hu 
bahsi konusmayrmz. Bu dedi ko
du annenizin ıztırabım artııı:ıak
tatı. başka bir işe yaranuy~· !a.h"tır. 

cih olan alakayı artırmaktadırlar. 

Bu itibarla ben :Mis .l\fargaret'in 
kadınları züppe, aptal, yalancr, tem

Bu makafode İngiliz muhar- bel gösteren yazısını bir samimiyet 
riresi bütün kadınlardan, ya- mahsulü bulmam. 
ni bütün hemcinslerinden nefret Eğer beşeriyet , .e medeniyet tari-
ettiğini yazıyor, kadınların ilmine hinde ismi geçen ve tebcil edilen şah
zekasına, muhabbetine, samimiyetine 
hülasa, onlarda bulunan hüti\n me- siytlerin ekseriyeti kadın değilse, bu 
ziyet ve sıfatlara hücum ediyordu. kadınlardan daha ziyade pazılarımn 

Son zamanlarda Garpta ese: neş- kuvvetine, yumruklarının zoruna gü

reden muharrirler, bilhassa arala- venerek onlan esir ve mahpus gibi 
rrnda genç olanlar Üzerlerine nazarı yaşatmış, daima kendisinin zevkini 
dikkati celbetmek için en olmaz şey- tatmiM mecbur bir mahh'.ik menzele
leri, en beklenmez fikirleri neşret- sine indirmiş olan erkeğindir. 
mek yolunu tutmuşlardır. Ben, İngiliz Misinin yazdığı ma-

Mis Lavrens'in de "Kadmlardan kaleyi dikkatle okudum. Buradaki 
nefret ediyorum!,. diye bağrrma.;ın- müşahedeler hiç bir suretle umumi 
daki sebep de budur. değildir. 

Esasen son zamanlarda Avrupa, Mesela bu Mis, bir kadın toplan-
bilhassa İngiliz mecmualarını takip masrnda bulunınus ve oradal:::i kadın-. ~ 
etmiş olanlar görmüşlerdir ki hunlar lar sabık hır mahkumün konferans 

Garip garip tamimler yapma!,la 

bütün bir cinse hücum etmek muvaf
fak olmak değil, nihayet gülünç ol
maktır. 

Bu Mis, dedi kodu yapan bir iki ka
dına ra.sgelmiş, hemen hükmii yapış-

tırıyor: "kadmlar korkunc bir s-ıret
te dedi koducudurlar.,,. , 

Bir kadın, başka bir kadının aşıkı
nı ayartmış. Gene bir hüküm: "I\:a-
dmların dostluğuna, sadakatine inan 
olmaz.,,. 

Fakat bu mikyas ile acaba crkek
Jeri de, bütün dünyayı da rnahkffilı 
etıneye imkan yok mudur.? 

Kadın kusursuz değildir. Falrnt 
bütün insanların kusuru mertebesin
de. Ha.tt.:1. diye bilirim ki başka bir 

hayatın tekamülü için kendi rahat ve 
huzurunu feda etmek feragatini gris-

teren kadın meziyet ve fazilette erke
ği geride bırakır. Madem ki kendiniz de· bu de

di kodunun sıhhatine inan!!lıvor
Slmuz, bu bahse kulağınızı trkayı
nız. 

Dedi kodular alelumum rnüka
hele görmezlerse ehemmiyetkrini 
kaybederler. 

halkrn, efkarı umumiyenin, karilerin vermesini istememişler. Bu bir cesa
bin bir türlü dertlerle meşgul olduğu retsizlik imiş. Şüpheli ya, neyse kabul 
bu buhranlı günlerde sensation yapa· edelim ki bu şecaatsizliktir, ve gene !sterseniz bu fazilet zümre.sinden 
bilmek için böyle zümreleri sinirlen- kabul edelim ki, oradaki kadınlarrn bir tek kadını,Mis Margaret Lavrensi 
direcek, ha) ret ve meraka dtişüre- ya)1tığı iyi bir hareket olmamıştır.Fa-! istisna edelim.·· 
cek yazıları fazlaca yazdrrmaıtta ve kat bu, bütün kadınlara, bütün k:uJm Sacide l~Jukadde:ı 

···················~·········~······································································································· ve çıkıtntılara gırerek plakların cızır- etmiş olursunuz. ]erinde bir müddet elma kaynatma-

Eğer mutlaka bu bahis ilzerin
c'e birisile konu~mak lazım gelir
~e bunu annenizle değil, babamz
hı crörüşünüz. 

tı yapmasına, sesinin bomlmasma se- Plakları parmaklarla tutmak doğ- lıdır. 

1 Ev kadını diyor ki : ' 

!: ·amafon pliikları 
Ha suretle uzun mUddet 

muhafaza olunur ? 

hep oıur. ru değildir. Bunları iki elin avuçları 
Bir iğne ancak bir plClğırı iki tarafı arasına almak daha muvaflktır. 

için kull 'lnrlmalıdır. 'rasarruf olur Makine yağları 

zannile eskı iğneleri tcknr fokrhr Dikiş makinelerinde kullanrlan 
kullanm,l.k z,ırarlıdır. Gu suretle az 

yağ hazan şurada 
iğne alacağız diye phikları vaktinden rakır. 

burada leke bı-

evve! f'Skitmiş olursunuz. Bunları temizlemek için evvel;i 
PJ;!lr1a1·ı üst üste yığmak doğru üstlerine domuz yağı sürmeli ve bu 

des!:ildir. yağı üç saat kadar kendi haline bı-
Bu taknirdc üzPdtı·inı~ toz birik- raktrktan sonra soğuk su ve sabun

me"'İ ihti.'lııli çoğalır. nunları baş a- la Yil<amalıdır. 

Çoraplarda boya 
Açık renkli çorapların 

leği hizasındaki kısımları 

ayak bi
ekseriya 

ayakkabı boyasından kirlenir ve 
üzerinde leke kalır. Bunları temiz. 
lemek için buraları alkol metilik ile 
çitilemt>k tavsiye olunur. 

YaO lekeleri 
Podüsüetten yapılmış ayakkabı-

lar üzerinde bazan yağ lekesi olur. 
Bunları temizlemek için temiz bir 

bezi gliserine batırarah•lekeli yerleri 

Bir çok aileler vardır k! gramofon 

plaklarının çabuk bozulduğundan şi

kayet etmektedirler. Bun:-ı mani ol

mak için plakları çalmadan en·el ve 

çalındıktan ~onra eski ipekli mendil
le silmeyi tavsiye ederil:. Zira plak

lar üzerinde kalan ince tozlar, girinti 

:p;"rı ve yan y:1na ist '~ etmelidir. 

Gramofo1 çalar .._<"• iğ·neyi ~ay<'t 
AIUminyom kaplar iyice uğmalıdır. 

yavaş bir surette ptak üzerine koyma. 

yı usill ittihaz edecek olurııamz plitk
larm daha fazla dayanmasını temin 
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Rusların istihbarat teşkllitı çilk zabit peyda olmuştu. 1Ik bakışta 
merkezinde birbirimizi tanıdık. Tabii bu heriften 

Beni 0 kanlı höcreden cıkarmış iyilik ümit edilmezdi. Anlattığcna gö-
ba_ şka .bir binaya hapsetmisle, rdı', Y~ R h v ..-- re us hafiye memnrlarındannn~. 
nı npıs odası, tek penceresi kalın -
taş duvarlari1e bir ahm andı~ordu. Ertesi gün Avusturyalı, bana bir 
Burada da alelusul mobilye nan paket sigara getirdiği zaman hu l'o-
bir masa, bir sandalye, hi~ ele t~;~: 1onyalıya kar~ı temkinli dılvrar.mamı 
kerevet \'ardı. tavsiye etti. Sigara paketinin i(•inde 

bir kağıt parçaı.;1 çıktı. ''I{i.i<;i.ik 'zabi-
Köşenin birisinde harap, tunc bir te kar~ı dikkatli hareket <>diniz. Sizi 

soba dösemeden tavana k:ıdar ,;zan- tanıyor, Alman istihbarat zabiti oldu
ınıştı. Bitişik odada gündüzleri gay. ğunuzu biliyor, fakat isminizi unut
retli bir yazıcı, geceleri de nöbetçi o- muş. Sizin hüviyetinizi meydana cı
tururdu. Odamın penceresi önünde karmak için buraya getirilmiştir.,, Bu 
de binanın muhafızları sabahtan ak- satrrları olrnduktan sonra k[ığ1dı vak-
şama, akşamdan sabaha kadar diki· tım. ~ • 

lirlerdi. Ertesi gün Polonyalı küçül;: zabit 
Ert~i gün üç yüzbaşı benimle penceremin önünde dikilmişti. 

satranç oynamaya gelmişlerdi. Umum "Sabah şerifleriniz hayrolsun mü. 
partileri kaybettikten sonra "Alman- lazim evvel efendi, siz de mi burada
lar kurnaz herifler,, diyerek kendiJe- sınız?. Size burada tesadüf ~ttiğim-

. rint teselli ettiler. Bunlardan birisi den dolayı çok memnunum, Ştohod'. 
beray1 teşekkür bana bir battaniye daki A. T. M. (Ağır topçu müfrezesi) 
göndermişti, fakat bu battaniyeyi er- nl hatırlarsınız, değil mi?.,, 
'lesi gün tekrar üzerimden çekip aldı· Ben hiç cevap vermiyor, yalnız 
lar. hiddetle yüzüne bakıyordum. "Fakat 

Günler geçti ki odama kimse girme- mülazim evvel efendi, siz beni ınuhak
di. Yalnız, zaman zaman bir A- kök tanımalısınız, canım bu kadar bir
vusturyalr, bana o menhus balık çor- biıimizle konuştuk, eski dostluğumu:l 
basından getiriyordu. var!,,. Ben gene cevap vermedim. 

Yeni bir şeye hayret ettim. "Mel un' Alman! •• ,, diye PoloılVa-
Benimle Ştohod'da casus aramı- ca küfre başlanıştı. Ben de onun ;na 
ya çıkan ve bilahare firar ederek lisanile: "~kil karşımdan sahtekar 
Ruslara iltica eden Polonyalı Nr kü· herif ı. dedim. O küfrederek, yumruk 

Bazı alüminyom kapların içi hir Şarap tekesi 
müddet istimalden sonra esas ren- Ma.coıa örtüsüne şarap dvkülür t'e le-
gini kaybeder. ke yaparsa leke olan kısmı kaynar 

~~nlarrn_ rengini iade için, içer- süt içerisine sokup yıkamalıdır, çıkar. 

salhyarak gitti. Biraz sonra Avu.stur
yah içeri girdi. Heyecanlı bir surette 
benim idama mahkum hir casus o
lup olmadığımı bilmek istiyordu: 
"Fakat efendim siz hurdan kacnıalısı· 
nrz !. . Burada gün geçmez ki ~ iiç beş 
cosus kurşuna dizilmesin. iki gün ev
vel bir çavuş içimizden kaçtı, lıatta 
onun l\fin~l\'te nerde saklanmış oldu· 
ğuınu bile biliyorum.,,. 

Yanımrzdald odada oturan yazıcı, 
zavallr Avusturyalıyı küfredetel1' o
dadan çıkardı. 

lkinci gün bir erka:n1 harp yüzba· 
şısı beni birlikte arabasına b~ndircU. 
Şehrin içinde başka bir zabite teslim 
etti. Bu 7.abit iyi kalpli bir adanıdr. 
Bana doğl'U dürüst Yemek verilmesi
ni emretmişti. Tabii bunun da bir se
bebi vardı. Birkaç gün sonra iceri 
giren fotoğrafçı cepheden, ı;:ığdan, 
soldan muhtelif resirnlerimi cıkardı, 
biraz sonra odama bir akın b,;slamış
tı. Miralay Terehov, Ş!ışkin.' DoH• 
J{aydel ve claha iki kıdemli zabit i~e· 
ıi girmişlerdi. Bu heyet Rus istih· 
baratmın mühim şahsiyetlerinden 
ibaretti. Yeni bir tnücadele başlrya
caktı. 

Miralay Terehov Şuşkinin tam zıt· 
tına yaratılmış bir adam, soğuk kan
lı, gayet ağır ta,·urlu; mesdeyi 
miilflhaza edip etmediğimi sordu: 

"Siz de biliyorsunuz ki hakikati 
ifşa etmeniz için sizi tazyik ediyo· 
ruz. Fakat bunun için aylarca bekli
yerniyecegız. Size, zannıma göre 
fazla miktarda, malt vaitte bulunul
du. Bu suretle istikbaliniz tahtı te-

mine alınmış oluyor. Bize ifşa ede
ceğiniz her kelimenin bir sır olarak 
kalacağı da. gayet tabiidir. Size yal
nız bildiğiniz şeyler sorulacak, bilme
diğiniz suallerle karşılaşmıyacaksı· 

nrz !,, 
Gene azaplı dakikalar yakl:ışmı~

tı. Şu~in ile Doyç öyle şeyler soru
yorlardı ki, ne tarzda c~vap verece
ğimi bilmiyordum. Şuşkin elindeki 
kamçıyı etrafımda şakhtıyor. beni 

bu suretle korkutmak istiyordu. Bil 
ahara yanımdakilere dönerek: "Zan
nediyormmmnuz ki bu adanı bura
da konuştuğumuz rusçayı anlamı

yor? Hepsini, kelimesine Yarmcıya 
kaadr anlıyor!,, Terehov bunun iize
rine beni tecrübeye kalkmıştı: gayet 
yorgun bir tarzda diğerlerinededi ki: 

"Başka yapacak iŞ k~lmadı. Şu 

aciz herifi artık serbest bırakalım! .. 
Fakat Terehov yanılmıştı. Bilmiyor
du ki, ben de senelerce istihbarat 
hizmetinde, aynı kurnazlıklara te
ve!'<>ül etmiştim. Terehorun sözleri 
üzerine tabii yüzümdeki ahlimi hi~ 
değiştirmedim. 

Birdenbire miralaylardan biri ö
nUme yavaşça yüz bin rublelik bir 
çek sürdii. Ben e1imle ~eki ittim. Bi
risi: ''Galiba herife bu miktar az gel· 

di,, diyordu. ikinci bir çek beş yüz 
bin ruble üzerine dolduruldu. Hen 
okuyamıyormuş gibi tekrar reddet
tim. Müzakere için miralaylar yan

daki odaya çekildiler. Açık bırakı

lan kapı aralığından her kelimeyi 
işitmek mümkündü. ~uşkin bana iti-

l{adınlar yalancı ise 
o da yalancıdır ! 
Okuyucularınuzdan biri.si yany8r ı 
Mis Margarct Lavrens'in fikirleıııi• 

ha) at ve hakikate uymıyan para
dokslardan başka bir şey deği!dir.Ka· 
dmın yalancı olduğunu alelıtlak iddi· 
a etmek hiç doğru olamaz. Çünki.i 
yalancı olmak için sade kadm, sade 
erkek olmak şart değildir. Bilakis 
bana öyle geliyor ki yalancılık kadın· 
)ardan ziyade erkeklerde sari bir il· 
Jet halindedir. Zannederim ki erkek• 
Jeri yalancı eden şey gündelik hayat· 
]arıdır, tuttukları mesleklerdir. 

Bir diplomat erkek yalan söyleme-
dim.diyemez, avukat erkek her zaman 
doğru müdafaalarda bulunduğu• 
nu iddia edebilir mi.? Hatta bu ka· 
dar değil, dükkan, tezgah sahibi bir 
erkek sabahtan akşama kadar yalan 
söylemez mi?. Halbuki buna mükabil 

kadın anadır. Çocuğuna her gün ~r· 
keklerin icat ettikleri yalanlara inan• 
mamayı tavsiye eder. Ye hiç olmazsa 
samimiyetle çocuğunu sever. Onun i· 
çin her şeyi feda eder. 

Mis Margaret, kadınlara. hücum e· 
diyor. Ve onları güzel kalemile yer• 
Jere batırıyor. Fakat bu sözlerde 
ben, kıskanan bir insan haleti ruhi
yesi, erkeklerden öğrenilmiş bir si~ 
yaset usulü görüyorum. 

Mis l\fargaret ya güzeldir, ya ~ir• 
kindir. 

Güzelse, başka kadınların kendi,.;i 
kadar itilıar görmemesi için onlara 
kusur buluyor. Çünkü kendisi lıem

cinslerine lfıyık görmedii(i meziyetin 
kendinde mevcudiyetini iddia ediyor. 

Cirkinse, biitün kadınları kıskanı-
':I ·1 • yor. Onlara öyle fena sıfatlar ı a\'e 

ediyor l\i bu sıfatların :.u~ırlıitı altın
da kadınları çirkinden daha fena 
görmemek mümkün olamıyor. 

Mis Marg-aret ba~ka bir noktadan 
da bl'nim iddiamı teyit ediyor. Çünkü 
l\Iis l\largaret ya samimidir, ya de
ğildir. Samimi olduğuna göre doğru 
söylüyor demektir. Doğru söylüyor· 
sa kendisi de yalan söylüyor demek· 
tir. Çiinkü kadın yalancıdı>: diyen 
bir kadındır. 

Yalan söylüyorsa zaten söyJeılifi .. 
ne inanmanın !mkamyoktur. Hülasa 
Mis l\fargaret bu işte hata ediyor. 

Bedia Şadan ., 
raf edinciye kadar dayak attırmak 
taraftarı idi. Diğerl~ri Şuşkinin bu 
fikrini kabul etmiyorlardı. Neticede 
beni tekrar kurşuna dizmekle kor· 
lrntmakta ittihat ettiler. Terehov 
benim üçüncii defa :yapılacak olan 
bu kuru sıkıya tahammül edip edemi
yeceğimi anlattı. Beni Polonyalı kü
çiik zahitle bir kerre daba karşılaş
tırmak isteclikr. 

Miralay 'l'erehov Polonyalıya sor 
du: 

"Bu alPtan zabitini tanıyor musu· 
nuz?,. 

''Evet tanıyorum efendim. Bu a. 
ğır topçu müfrezesindeki istihbarat 
zabitidir.,, 

"lsmi nedir? .. ,, 
"Vald.,, 
"Aptal herif, yok~a '\Tild demek 

mi istiyorsun?.,, 
"Evet efendim, Yild.,, 
Anlamadığım bir lisanla Polonya. 

]ıya beni dostça seli\ınlaması emro
Jundu. 

Polonyalr: ••Mütazim efendi siı 
beni muhakkak tanıyorsunuz. Biz do
kuzuncu A. T. 1\1. de ~raberdik, 
Siz casuslarla uğraşmıyor muydu· 
nuz?,, 

Polonyalı benimle meslek arkadaş
. lığı yapmış gibi hararetli hararetli 
konuşuyordu. Ben cevap vermedin:. 
Terehov eledi ki: 

"Niçin cevap vermiyor~u~uz? 
"Çünkü bir asker kaçağma cevap 

vermiye tenezzül etmiyorum.,, 
(Bitmedi). 
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• 
lzvestiya gazetes·n·n 
müh·m b·r m k lesi 

'
1Türk-Sovyet münasebatı müs

tesna bir · sı krarı haizdir,, 
Mos1\ova, S (A.A - lzv t • 

ya gazeteaı, M. Litvinof'un An-
kara aeyahatı ha klunda )'Hdığı 
bir makalede dıyor ki: 

"Utvırof un Ankarada ·ikame· 
ti Türk-Sovye t dost l.ığunun kud
retli bar tezahürll olmuştur Tam 
bir itimada ist nat eden Ti'rk
Sovyf't mUnasebah müstesna 
bir ııtikrarı haizdir. Kap.tahıl 
deY etler ara11nda araaua mey· 
dana çakan iıtikraraız ııyaıi 
lıomblneıonlar ya küçüle devlet
lerin matbu haline getırilmeıi 
Bİ •eya muhtemel muarız larmm 
dit er bOyOk devlet tarahndan 
muvakkaten zarara z bir bale ge
tirilmesini istihdaf etmektedir. 
TOrk-Sovyet münasebab baıka 
gayeler takip etmekte ve büa· 
bfitün baıka bir mabiyf'!ti haiz 
bulunrr bdır •n 

MUhl111 bir nokta 
Meıtciir gazete M. Litvinof'un 

-Tnrk-Sov~ et mOaaaebab bızzat 
mahiyetleri itibarile cihan ıulhn
aDn bir anaurudur. Ayni za
manda cihan aulbiinüa taraini 
ubaıında iki memleketin teın· 
ki mesaia.ne badim olmaktadır.,, 
Yolundakı beyanahnı ebemmı· 
1et e kaydettikten aonra Tilrk· 
Sovyet dostluğunun iki memle
ketin müstakil yatamak hakkı 
~n yapbkluı mücadelede teet
ıüı ~yled_liini hahrlatarak di-
1or kı: «Uç ıiyast itilifıo tec-
didme dair olarak Ankarada 
11·30 tarihinde imza eddeo pro
tokol TGrk-Sovyet m&naıebatan-
da ki iıtikrarı bir ~ere daha i• 
pat etmektedir. P~k yakın bir 
ıılikbalde Sovyet Rusyamn una
yiindeld Kuvveti çoğalhkça Türk 
Sovyet ıtfubunun da TOrkiye 
i~n haz; ehemmiyet olan yeni 
lkba dl teıriki mesai ıabalan 
kaıanuak daha ziyade silr'atle 
inkişaf edeceğine filpbe yok· 
tar." 

Sovyet doattuıunun •he111111l1et1 
Gazete mateakiben diyor ki: 

•Garp emperyalizminin TOrkiye
ain ittik llline kartı olan m8ca· 
delelİ bitmemiıtir. Bu mOcade
le balen ikbaadJ sahada cere-
7an etmektedir. Ciddi iktıaadl 
mOfkBllta maıuz kalan Tlrkiye 
prp kapitalizmi tarafından ma
ayenet giSrmiyecektir. Bu terait 
dahilinde mllltakır TOrk· Sovaet 
dostlup TOrkiye için bllyllk 
ehemmiyeti haizdir. Sovyet Ras
J• işçileri TUrk milletinin aske
ri cephede emperyalizme karp 
kahramanca mficadelesini tevec
dlble takip ediyordu. Tllrk or· 
duaanun DumJupınardakl zaferi 
yalmz Türkiye için değil Sovyet 
cuı-nburiyetleri için de mes'ut 
bir hadile oldu. 
~et Rusya ve lkUsadt 

zaferl111lz 
TGrkiye iktı1adl ıstikllli için 

b1an fimc:liki mücade eıiod~ de, 
,aenç TOrk ye Cum;ıuriyetinin 

oldalci her adımıoı muvaf 
e takip ed~o Sovyet 
m ~•htkan itlelerinin 

IRliabbetine gtlvene ar. 
Sovyet Rusya itt;i ri Damla· 

pmar ıkbaadl zaferini 1e imla· 
•akta b"- defa da dk olacak- · 
Jarcbr. 

• • • 
Moskovada ÇI 111 (lıveıtla) pzıeteıi 

ı.tmaof yoldqtn Ant.rayı seyahati mn
nısebeıile dl&- bir mıkalelinde f91'11an 

JlafGI'= 
HaıWıe 

, o c.ı ş Ankarada neyahatile , 
ürkıye ıle U. R. S. sin ardSln• 

daki dostluğun inkitaf ettiğine 
dehldır. Bu dostluğun baılangı· 
cım ilk defa o arak Türkıyenin 
kapitaJiat lcu•vete karıı geld ıği 
gün görmhştük. iki devletin ay· 
ra iç tı mal teşe kkülüne ra&"men, 
Sovyet memleketi tamamen 
Türklere meyletti. Bu suretle 
baş ıyan rabıtalar engel kuran-
lara rağmen on senedir iokıtaıız 
devam etb. Emıniz ki Türk mil· 
letı bazı devletlerin vaitlerine 
kapılmadığından menundur, Tlir• 
kiye Sovyetlere karıı bir entri
ka merkezi olmadL 
Kapltellat sisteminin ınhl• 

damı muhtemel 
Birkaç sene evvel kapitalist 

rejimin"n krize doğru aitliğini 
.1öylerkeo, Sovyet propagandası 

diyenler vardi, bugün krız gel· 
di, onu inkir eden kalmadı. 
Banka mOdürleri, yllksek mev· 
kide bulunanlar 16ylüyorler, in• 
giltere banka11 mOdOrll Monta
go Normanın dediii gibi: Kapİ· 
taJiat aııteminin 6nllm0zdeki n
nede yıkılması mtımklndlr. Ko
lay antaıılır ki ikbaat noktai na· 
zanndan memleketlerin zayif o
lan memıeketıerio , kapitalist 
devletlerden istifadeleri yoktur. 

Muhakkak olan birıey varta 
kapitahzm kurtulsa bile pek 
kuvvet• z bir halde kalacak ve 
öliimn yeni bit hareket dalgası 
doğurana kadar dOfe kalka ya
fıyabilecek. 

Ceml1etl Akvamın ·.ta2ryetl 
Kapitalist dünyası, sermayeye 

ihtiyacı olan memleketlere mü· 
him istikrazluda bulunabilecek 
vaziyette deiildir. BilikİI ihtiyaç 
içinde olan bu memleketler, bl· 
yilk devletlerin kendilerine kur
talut yolunu kOçUk devletlere 
hllcum etlftkte aramalanm bek• 
liyebilırler. Bugtln Mançuride ce 
reyan eden Yekayi emperyalist· 
lerin haatabjı kan alma.k. ıur!· 
tile tedaviye temaylllerınm bır 
nOmunesinden batka bir ıey de
lildir. Ayni vekayiin baıka bir 
cepheden bDyilk bir prenılp 
ehemmiyeti de vardır. B°! ka~ı· 
taliıt mehafilin, emperyalistlerm 
b6cumuna utrıyan devletleri ken
di hrallerine bıraktıklarını g&ıte
riyor. ÇllnkO Cemiyeti Akvam 
azalarından her birili biliyor ki, 
yana, kendileri de bir kliçDk 
de•lete ellerini uzatacaklardır. 
Cemiyeti Akvamın b6yle bir va
Iİyet ka11ııında iki yDıltl Ye lciz 
mevkide kalma1ı tabiidir. 

TUrk~enln mevkii 
Ttırkiye, coif aft •aziyeti ıa· 

yeainde, kendi 11rbndan geçin· 
mek iıtiyen emperyalistlere tid· 
detle mümanaat etmektedir. 
DUnp empe..,allz111lnln hlk· 

111et1 vUcudu 
Siyasi cepuedeo Cemiyeti A 

vam kendiaine bir teY vereı ; 
Türkiyenin emperya iıt devleuer· 
den iktııadea bir feJ beklediti 
ve u nduto yoktur. DDnya em• 
perva li zmi un hıkmetl TllcuClu 
&teh n.emleketlere yardım değil, 
ihtiyaç iç nde bulunanlara yağma 

etmektir. Tnrk Cümhuriyett ken· 
eli veaaitile inld af etti ve mDte
madiyen tarakki etmektedir. 
Ziraat ve Yaaaiti naldlyetini 11lab 
•e inklfaf ett rerelc, TOrkivenin 
imtikbalde, emperyalistlere ibtıyac 
olmadan imallt kanetleriui art-
bracatı ftlp eaizcltr. SoYJ,"' Ru. 
, ... ialsipfa. ilk _,_P •..11111-

Kalbin • 
sesı 

-Adapte plrea; 3 perde, 1 tablo-

GD nün 

Takvim - eumartesl 'l Teşri 
ı ı inci ay 1931. 24 CcmazlyüUhır 1 
Senenin geçen günlen· S J O kalan 
54. 
GUn••-Doıtuşu. 621. Bat1tt ,, 
Namaz vakitleri - Satı-'1: 

Oğle: 11.58: ikindi 14.55: Akşam. ıı 
Yatsı 18 49 imsak- 4.41 

Tek yerli tiyatro, son baharla oynanaınıyan bir piyes, bugiin oyna. Hava _ derecei harıret 1 ulJlf 
beraber kapılarmr seyirdlen açtı. nabili7or, sahnemizde yeni bir san'. (asgari) 3 derece. augün rüzgar şat 
Sahneye konulan ilk Ud iç piyesle atk&r yetişmiştir. Geçen senelet esecek ve bava ekeerıyetle açık ola 
temsili sır&Sinda lstanbuJda buluna· muhtelif rolleri vesilesile bana is tik. ------------~ 
madrın. Sahne faaliyetimizi takip • bal içJn pek pk ümit verdia ini yaz. 
dip V AKIT karilerlne haber verebfl- dlfqn Tail t bey, bu piyeste ve 
mele vazifesine bu 711, ba yilriu, ,...... C,.,., roltmde 16sterdi kf ar. 
biraz taahhürl• bqlıyabiliyorum. tık yetltınlt bir san'atlir karşısmd• 

Darilbeda:rl bu hafta lbrallfm 711. taJunlnlerimis bot Çlkmamıştır, 
Aliettin B in refikaaı Mükerrem Ha- ona itimat tdebllirls. Sahaemlzin bq 
nım tarafından Kalbm ıeel lınnile kazaacına eevlnirken dilftinUyorum: 
dilimize çevrilmiş olan ince bir hla lstfdat Ye kabiliyet, teerilbe ile bera· 
piyesini oynuyor. her, daha ziyade ilim toprağında 

İngiliz kadm maharrirlerinden gtlrbüzleoen bir ~ektir, derler. 

ı __ R_ a_d_Y, .. ~-~--
ıstanbuı radyosu 

Saat 18 den l 9 ı u dar gramofon 
lan neşriyau J9.SO dan 2030 a kadar 
rtnci kısım saı 20,30 dan !1 • 
grama.fonla operet par~lan ~ dlll 
ye kadar ikinci k1sım su 22 den 

kadat cazbant 
Madam Florence Barclay'la kendi di· Bu Çıi~ii ıoldurmamak için bakmak --;:;::::;;;;=;;;:;:;:;;;::::;;:;::::;;:;;.~ 
linde yazdığı romandan Franıız An. ft kavvttlencUrınek icap ettifini bu As. • A. Al. komlaynU 
drf Bieeon'un kendi diliade yaptıtı ı•l aan'atkin. hatırlatmıya hiç de llAnları 
bir piyes. Ulnm olmamalı l Miktan 

Türkçesi bundan bq 111 evYtıl o.., Kalbin Nil, bise blr erkeiin aşk, Kilo 
rtilbedayie verilditi mman, o vaki~ mtırap, iaeti nefis ve büyük elem 1500 Pirinç 
ki edebi heyette aza idim. E&eri ka. fçJındeki heybetli manzaraeı !<arşısın. 300 Un 
bul etmemek mihnkUn defileli, takat da MftD blır kadının korkunç tahaın.. 1400 Sovan 
saymı mahdut ve karakteri eri bariz mfll ft f en.ptini riWeriyor. 250 Tu 
1a11'atUrJarrmızla ha pfyelll temsil Gi!HJ ınenuun etrafında vak'a- 150 Kuru Uzüm 
etmek de lmkb dahlllnde olamazdı. nm irUlilfü mehaıwtlidlr, gerek ~rtn· .fOO Gaz Yaiı 

Bizim tiyatromaıda edebi heyet sipal plııalar, ıerek tamamlayrCT 40 Ton kok kömürU 
uahfı edecek olanlar piyesleri tetkik tA.U UJl8Qrlar aydm1* bir fon Uzeri- 900 Arpa 
ve kabul ederken kendilerini 7&1n.rs ne kuvvetli cfıa'ilerle reemedllmlıtir. 600 Saman 
eserin güzeJUği, fenalığı Oe delil, Bu pfyu, hancf dDde yazılmıı ve 600 Makama 
maalesef daha bqka ka)"ltlar, prt. hangi memltketıte oyıw1ı•nt1' olursa 50 inde 
larla da bağlı 1&7111ak meeburtyetfn. olsun aynı kalp atışı ve aynı 1200 Kuru fasulye 
dedirler. Bejenila ueıi ahneye arnlu ... elemlf bakıılarla tem- 1700 Pat.at.es 
koymak l~ln ıu ka.4ar elbiM, dekor sil edilecek eaerlenlen olduf u 300 Merdmek 
ve saire masrafı llınndır; )"llhut be- lem adapte edilirken nakilin, 300 Kuru benlye 
fenfüm eserin eiırlrtnu yQklenen ff. isimleri deiiıtfrmelden fazla bir Hava makinist mektebi ih 
lln f&haı temail edebilecek artiatlmil kilfet.e girmesine pek de lilzam yok- tçin yukarda eins ve mikt.arlan 
ftl' mıdır? Vı fllln, ve IUAn, ve illh. tur. Eser, dilimize temiz bir türkçc er zak iki şartnamede pazarlıkla 
- "Kalbin .,.ı,, Pi"8inia yüktl, .... ile ~nilmittir. almacaktn'. Pazarlığı 14 -
ven, reddedilen, kazaya ufrayıp P,,_in aahnemile kcnuhnası şek· teşriu _ 931 cumartesi glntl saat 
kendi içine çekilen ve 19trrabmın dl~ Hafa de ihtimam mahsulU olduğu ya kadar Harbiye mektebhıdekt 
lerlle ömrilnll didik didik eden gene gizle glrOIUyorda. halli mahsusunda iera edile 
remam CtlDtll tadır; MVtlen, H't'en ()yamclald umumi ahenkle beraber Taliplerin şartnamesini g8rmel; 
sevilen, fakat kendf91n41en pek cok mibnı•illeria lrilçtik vuif el erini ti- komlqona miiracaatlerf ve iş 
~ bir erkelin kansı ~la a .tldP Mıv ..natı rel Mu. .u1nna1c1. ttfıl .. 'W1lfıt hazfj. 
lbç ohnd'-~.,,. nihayet bel· haasmu1ald muvatfakryet191ftie de lunmalan. (l 29) (3686) 
ki birkaç lf.lle sonra daha başk' his işaret etmeden reçemiyeceğim. Ney. 
tehlikelerine diişeeefinl vehmeden, bin yfre Neyyir Hanım, o muba14galı bil· 
bir kuruntu ve "Ne derler?,, endlte- Jilk hanımefendiyi pek neş'e verici 
irile bu evlenme teklifini kabul etmf. bir tekilde oynadı. Emin Beliı Hey 
yen fakat bu bir tek ·~niye n. J&lnas bJrçok plyalenlt teman ede ede ar
erkeğin detti, fakat kendi hllyatmı tık kendisi için biçilmiş kaft:ın hali· 
da ebedlyyen kırdrfmı pek acı bir ,. nl alan )"&flı, keyfi yolund~ sevimli 
kflde anlayıp içlenen Le11ld dadır. pqa rolOnil, Hheyin Kemal, Mah-

Bu kadm sahnemizde vardır, Be. mtd, Necati Beyler, Şaziye, Şayeste, 
dia Hannndır, ve evelld ıeeekl Melthat Ye Halide Hanımlar k~ 
temsilde de roUinfin sahibi olarak roUerlnl pek tabii bir şekilde oynadı
kal'flımza ç*tı. Fakat erkek için bf.t lar. Son perdedeki ikinci doktor ro
eıene evvel -piyes o zamanki edebi itinde lsmall Galip Bey, birinci plln· 
heyette tetkik olunurken - Hüseyin da eayrbaası lAZnn bir rol oynuyor. 
Kemal Bey kifayetsiz, Galip fazla, 111111 gibi dikkatli, lttnalt ve kudretli 
Muhsin yqh idi ve Tallt Be1 o za.. fdf. 
m&n sahnemizde mUstaJdl bir hUviyet Burln en ridlhtaı tmmıı olan bu 
ve pbaiyet olarak mevcut defi]df. perdmln m...ıt.,..tinde seyirci Ü· 

Bu ncıktayı ehemmiyetle kaydı~ zerindeki tesiri artı&mp mnumt hava. 
mekten nıabadnn tiyatro muhipleri· yı •uırlamak noktumdan Galip JJe. 
nf sevlndlreeetfnde !Jflphe olm17an )'1n tela""*- liyakatli bir hiı1tmeti 
bir fnklpfı, bir •mktn• huulflal aret•lft'lr· 
tesblt ve tes'it etmektir: Bet 711 8"'11 Refik Ahmet 

Sinema Alemini altüst 
edecek bir icat 

ma açılmış olacaklar. 

Fakat burada mühim bir ror 
ıele karşısında kalınmqtır, o dl 
elektrik m•eleıidir; malim ol> 
dutu Gzre ıinema m•kineteıt 
için elektrik cereyanı lhıındıtı 
Yahut eski sistem makinelet 
kullanmak mecburiyeti vardır ki 
bunlar hem pis, hem kullanıfl 
giiç ve filmi derhal eskiten 111r 
kinelerdir. Bunu dftf6nen mfth 

disler, sırf bu gOçlOğll kaldırma 
için hususi bir makine yap 
lardar. Bu makine, portetif b" 

dinamo ile işletilen ve bir ele 
trik lambasile çalııan bir tine 
makinesidir ki el ile çevrılme 

tedir. Krymeti de pek ucuz ola 
bu makine ·ki tahminen 500 • 
ra kadardır- ıayesinde en bOcd 

k&ıelerde bile seyyar sincmahd 
tesis etmek kabildir ve kabil olia: 

Ruslar elektriksiz çahıan bir r.i11ema m~~;::.· Rusyada en k6çük kar 
makinesi yaptılar ceğizde bile, her hafta sinem.-

Ruıyada ıfnemacılıia çok faı- tlOkCbnet bilbaua 41eyyar 1 lar giSsterilmekte bu vesile il~ 
la ehemmiyet verilmektedir. Bu- !temalara ehemmiyet veriyoı. halka hem eilenceli hemde istr 
glln Ruıyada mevcut sinemalann ' ı fadeli filimler ıösterilmektedil'» 
~·yı~~.E:~.~!!! .. !8zlad1r.. Bu yeni makine Gaz B. siste-' 
k6metin, ııtikillleriai mOdafaa mindedir ve. iyi bir akıs vardır• 
eden her millete yalnız siyasi Bundan başka kullanışlı pek ba-
mua venet deiil, ikbaadl maa-
veoettede bulunabileceği zamam ' ıit, maırafıda azdır. 
pek yakınlaıbrmlfbr• Bu makineler en ziyade mek-

Terlhte ilk h•dlae teplerde bGyük iıtifadeler temi• 
Beşerıyet tarihinde ilk defa etmektedir. Tedris aleminde si-' 

olarak, iki millet arasındaki mll· nemacıhiın aldığı ehemmiyet 
nuebat, biribirlerini istismar 

mal6mdur. Ruıyada hemen bil-' etmete değil, biribirlerini mOsavi 
telakki edip biribirlerinin tecrtıbf! ttın mekteplerde bu makiueler 
ve tedbirlerinden istifade etmete den vardır. 
ııtinat edebiliyor. Rus ticaret Hariciye milme11il-

Litvinof yo1dapa seyahatinin Jiii, pek yakı11da lstanb11lda bO 
bu esaslara dayandıjana ve iki makinelerin tecrftbelerini davel-
memleket aruındaki dostluk ra• 
bıtalarmın kunetlenmelbae 1ebep Bet 9e11eJlk plaa maclhince 932 liler huzurunda alAkadart-. 
olacajmclu emiai• HaCli llilaaJetiado SO.OUO liae- ı&aterecektir. 
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Dünkü spor faaliyeti 
Fenerbahçe takımı dün hükmen 

mağlup addedildi 
KadıkByUnde Fenerbehçelllerln vUcuda getlrdfll gUzel 

futbol sahasının açllma resmi yaptldı 

Dün Taksim sitadında lik müsa.. 
ba.kaJanna denm edilmiş fakat Fe
rıerbahçe takımlarının gel memeı:ıi do· 
Tayrsile Fenerhahçe _ Becıikt 
yapılamam tı t • aş maçı 

ış r. stanbul mrntakası 
maçm tehir d'l ' 
taraf d 

e 1 ınesi için Fenerbahçe 
ın an g·· t · ·~· 0 erılen mazereti kabul 

etmedıgınde ah Be 'k n fi ııda seremorıi yapan 
de::ı~ ta~Jan hükmen galip ad-

. işlerdır. Fencrba.h.-e birinci 
ve ıkiu · tak Y 
hal c~. ımlan bu suretle ilk mer 
t dede user puvan kaybetmiş olmak· 

11 rrlar. Bu kaybediş bilhassa Fe· 
nerha.hçenin birinci takımı için ko
Jaylıkla kazanılamıyııcak bir acık teş-
kil edecehiir. ~ · 

B1tykoz - SUleyman!ye 
Beykoz ve SUIE-ymani· 

re birinci takımlan ar~ında yapılan 
ma~ hayh hararetU mfhalar göster. 
di~ten sonra &ykozun sıfıra karşı 
Jkı sayı ile ,·e galibi)·etiyJe neticelen· 
miştir. Bey'kozlular, bu ı:ıene gecen 
senekinden daha kuvvetli bir nıan~a. 
ra göstuiyorlar. 

Fenerbahçe stadında 

yumuşatılmıt ve sahayı ku~ak gibi 
çeviren koşu yerine düz, muntazam 
bir şekil verilmiştir. 

Fenerba.hçelilerin bu hususta gös
terdikleri faaliyeti takdir ederiz. Sa
hanın yegAne kuuru etrafı çeviren 
tahta perdenin berbat haliyle kapısız. 
lıfıdır. Bur:ı.sı ıslah edlllr ve halk 
için bir tribii:n daha yaptırılabilir!e 
Fenerbahçe srta.dr basit fakat her 
halde Kııihköyünün ihtiyacın:ı Uli 
bir stat manzarası alacaktır. 

ltalyanlarla maç 
Dlin bu sahanın açılmasr münase

betllc Fenerbahçe ile İtalyanlar ar:ı
Sinda bir maç yapılmıştır. l<'enerbal: · 
çe takımt, Zeki, Cevat, ve Niyazi 
heyler hari~ tamamen genç uzuylar
dan terekküp ediyordu ve işin dikka
te değer tar:ıfı bütün hu genç oyun
cular arasında en çok dikkati ve aJ:\. 
kayı celbeden oyuncunun gene Zeki 
olmasıydı. Zeki koşuyor, ına~ı ve 
genç oyuncuları idare ediyor, ' 'e mü
nasip zamanlarda §Ut atarak sayı da 
çıkarıyordu. Neticede maçın sonuna 
doğru Fenerin birinci ve ikinci sayı. 
lanna iki sayı ie mukabele ederek 

müsavatı temin eden ltalyanlaı· Ze
kinin gUzel bir sayısını müteakip üçe 
karşı iki sayt ne maçı kaybettiler. 

Lik maçları 
Ankarada 

Ankara, 6 (A.A) - Mıntaka 
lik maçluma bugünde devam 
edildi. Öğleden evvel saat 10 
buçukta Cebeci sahasmda Çan
kaya • Gençler birliği ikinci ta• 
kımları arasında yapılan maçta 
Çankayablar ikiye karşı üçle 
galip ge:diler. 

Öğleden sonra 13,30 da iıtik
Jil sahasında Altınordu • imalatı
harbiye takımları arasında yapı
lan maçta imalibbatrbiyeliler bi
rinci haftayimde sıfıra karşı iki, 
ikinci baftayimde sıfıra karşı 3 
sayı yapmışlarsa da nizami müd
det hitam bulmadan hakemin sa
hadan aynJmasile oyuna devam 
edilememiştir 

iımircle 
İzmir, 6 (A.A) - Bugün Al

sa!lcak !por sahasında lik maç
larına devam edildi sabalı!eyin 
ikinci takunl--r arasında yapılan 
maçlarda Altay ikinci takımı 
Bucıı ik'nci takunmı sıfıra karşı 
birle mağlüp etti. 

Bundan scnra Altmo:du, izmir

spor ikinci takımları karşılaştılar. 
Altay - Buca birinci takımlara 
arasında yapılan maçta Altay 
bire karşı beı sayı ile galip geldi. 
Altmordu - izmirspor maçını da 
izmirspor bire fcarşı üç sayı ile 
kazandı. 

Dün bir taraftan da Fenerbahçe 
kulübü Kadıkö:t ündeki sitadındıt, ~ok· 
tan beri tan".imine uğraştığı futbol 
sahasile koşu pistinin açılma resmi· 
ni yapmış Ye kulüpte bir çay ziyafeti 
vermiştir. Uniyon kulüpten ittihat 
!Jl)Or sahasına ,.e bundan sonra Fe
nerbahçe sitadına tahan-ül eden kii. 

Bundnn sonra Fenel" kul llbünc gidi- 11111111111·1111111111111111111111'.""' """""" '"""""'"'"' "'.''.""""u"' '''~'~":•1111ıuııııın111 

terek çay dağıldr"'ve haspühaller ya- gelm~mesl d.olayısile ~oste:dı~1 m~
pıldı. zeretm musıp olmadıgını deme su

•ün bu maruf futbol çayırı bugün 
cidden gü:ııel bir futbol sahası şekli
ni almış bulunmaktadır. Toprak te• 
vlye ediJmi~, kumla karıştırılarak 

Fenerbahçenln ilk 111açlannda 
vaziyeti ne olacak ? 

Fcnerbahçenin dünkti lik maçına 

renler çoktur. Fenerbahçe, hu ma~ı 
yapmamasının sebebini, Yunan nıaç· 
larr dol:ıyısile oyuncularının sakat 
v2 maça istir&;~ edemiyec:!k vuıiyd· 

Ankara a.t k şu arı 
Dün Ankarada at koşu arı 

çok heyecanlı ol ıı 

1 
MUs•lt bir hava içinde cereyan eden ko.uda Mecll• 

relslml:ıt ve Başvekllimlz de hazır bu! •nd•·I r 
1-~---~· 

Ankara, 6 (A.A.) - Son bıtbar at 
kosularının ·onuıtcuı-;u hug\in yapıl· 
dı. 

Orman çiftliği ko5'usn üç )'a~nda· 
ki yedi 1·~ arap taylarına nıaıtsustu. 
Mesafesi 1600 metre idi. Kosuya he 

tay iştirak etti. Ahmet beyin Canka· 
yası birinci gelerek 600 tim 4tldı. 
Abdullah beyin Ta) yarı ikinci gel. 
miştir. 

Ankara koşusu, üç ve daha ) ukarı 
yaşta halis kan İngiliz at ve k~r;rakla· 
nna mahsustu. Yedi lngili7. halis ka

nı girdi. Mesall-Sİ 3.000 meüe idi. 
M. Alliotinin Gosseri birinci gelerek 

l!lOO lira aldı. Ahmı>t H r'ikrt>! bey
lerin Firiği ikinci v:! gene Ahmet w· 
Fikret heylcrm llrokurtu üçiincü g<'l· 
di. 

Dumluum r ko~u'su halis kan türl\ 
erkek ve Jişi tayla ına rn. h-:-~l!>tu. 

te bulu.tmalan ~~eklinde g"stererel( 

ma~ın tehirini rica e•ıni<; ve,\~ nı g·iin· 

de sahasının açılma resmi clohı.yı.,ile 

tertip ettiği toplantıdan da b11ıset· 

mişti. 

Hakikati halde dünkü m:w yapan 

da birinci takım değildi. Bunlınla 

beraber gösterilen mnıereUerin mü
nakaşaya bir haylı tahammülii oldu

ğu mütaleasındayız. 

Diğer tarnftan Fenerbah~enin bu 

~tncki Jik maçlarına geçen senekin· 
dt>n daha az km-vetli bir takımla gir· 

Döı t kı~ rak J?ir i. ı\kif beJin Litesl 
birind geler k 1Cl lırn aldı. Hasaa 
ağımın Şcnkuı H,in<'i geldi :lOO Ura 
aldı. Me.~afesi l'lOO metre idi. 

Döl'd iınl'Ü kosu 19;:ll sene.ti zarfın
da h iç kQ u kaıanım\mtş yerli ve arap 
at ,e kı~raklaı·a mahsus ve mesafesi 
:!000 metre idi. Se\iz lıayrnn girdi. 
Mııstaf• çarnşun D.:nişi birinci ge
lerek 300 lirn ınm~rırat aldı. Akif be.o 
yin Sarıkızı ikinci, Cemal beyin Fe~ 
hanı ücüncü geldi. 

Be~inci koş ı ~.Jr mAniah ünifoP. 
malı :ıabitan ko.usu idi. Yüzbadl 
Must:ıfa heyiı. 1 ·~ lıcı Pl11ta isminde
l\i haHan bııi" :. n.iilıhi mEyüp be
Yİn blndiği Eultltt~ \1'inci ~ldi. Bf· 
~·inci :mo lira lik~:tat aldı. Ko:o:u maıo 
vuffakıyetı; l lo. Havi\ çok müsait 
idi. Hi.i} i'k .1•Hct Meclisi R(''si KA• 
zıııı w Ha"•~tı i lsml't P.ışalat· hıu:e
ra tı se)'ird lf'l' :l nı-:ı.ndlıydı. 

miye mecbur olduı'Tu "' birinci takım. 
cl.ıl) bazı UZll\:lnrm yeı iııe yeni Ye 
gt>nç uzu•ları ikamefi 7.0l'UN"ti haf 
gö .. terdiğl ~öylenmckteflir. Fene11o 

bahçenin oldu.ı'.:'u kadar Galatıısara. 

yın vazi);di de hu ~ne ı>ek parlak 
değildir. l\leHt t vaziyet Galntasa

ray, Fener vcı Jksı!<ta~ takımlannnı 
hu seneki !ik ma~larında ı:-amplyon .. 

luk için btrbitlertle cok dah:ı fazla 
uğraşa~akhı mı göl!i+ermektedir. Deo 

şiktaı;; bu scı.e Galat.lSarayla l'ene!in 
daha kune ı. lıır rnkibi<ıir. 

Doktor 

Hafız Cemal ._ ____ ne __ v_ıe_t_o_e_m_ı_r_y_o_ı_ıa_r_ı_ı_ıa,_n_ı_&_r_• ___ ...... ı [ ı a. K. o. __ s_A_._A_L_. __ K_o_._d_a_n _____ __,) 

Eskişehir deposu lıömlir tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 2.'3 llncU fırka ha:rvar.ntmın saman lığı 11 - 11 - !)31 tarih ~arşamba Dahili hastahkları mutahassısı 
münakasası 23 ikinci Teşrin 93 J pazartesi günü saat 16 da ida- ihtiyacı toptan ,.e anı ayrı müteah- günü saat U,5 da komisyonumuzca 
re merkezinde yapı!acaktır. Tafıilit Ankcra ve Haydarpaıa vez- bitlere verilmek uıuc 1!) -- 11 - %1 yapılacaktır. Taliplerin şartnanu!Hİ· 
nelerile Eskişebiı istasyonunda birer liraya satılmakta olan fart- ;>azar günü saet 14 t"' irnpal~ ~:ufla ni n keşifnamesini görmek üzer .. her 
name)erde yazılıdır. (3521) münakasaya konm ' tur. Taliplerin gün ve ihaleye iştirak etmek üzere de 

şartnameyi almak üzere hl'l' gü 1 ,.e ye mi mezl.ih·d'.l .o ... ·syonumuza r.ıii-

lstanul evkaf müdüriyetinden: 
ihaleye iştira'; etmek üz~re vakti mu· raca:-<teri. (:;19) (:'674) 
ayyende teminat ve teklifname1crile 
lzmitte fırka 21 Sa.. Al. rom. mü· 
racaatları. (482) (3412) 

* "' 

Smı ııumarasr beklememek isti
yorlar, kabineye müracaatl<i veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumad ın mnnda her gün «Jtleden 
sonra saat 2,:lO dan 5 c) kadar lstan• 
bulda l)jyanyolunda l18 numaralı hu• 
susi kabinesinde dahili hastalıktan 
muayen<' ve tcda •ı der. Telefon: la. 
tabul 2, :J • Kıymeti 

Lira 
95 

muhamminesi 
Kuruş 

16 ıncı fırkanın 4 mevkidt> bulu· 
nan kıta:ıtmrn on bir aylık ekmeği 
ayrı ayrı c:::ırtnamelerile kapalı zarf
la münakasaya konmnşt.ır. th1esi 
25 - 11 - 9~1 taıih carşamba günü 
saat 15 te me:ık(ır fırka Ha. Al. ko· 
misyonunda icra ~dilecektir. 'l'alip 
lerin şartnam<'lerl görmek tızere ko
ınJsyonumuzıı. ve ihale; e iştirak ede
ceklerin yernıi muanend m<'zl,Cır 
komisyona mUracaatlcl'i. ( !,l'ı (.Hi8J 

Jstanbuldtı buJunan l ıtn:ıt ve ınü· 

essesatın ekmek l'e enr.aklarının sene
lik olan nakliyuine pazarlrkla veri- ========-=====:ı=ı=::::ıı:ı=-

muk:ıbilin nıe-zkur komisyon riya. 

ISO 

150 

25 Çengelköyünde Cami meydanı sokağında 
atik 4 cedit 12 No. ile murakkam 127 arşın 
terbiinde bulunan bir kıta arsanın tamamı. 

00 Tamamı 58 arşın terbiinde bulunan KUçük-
p:ızarda hoca Hayrettin mahallesinde Kil· 
çükpazar caddesinde atik ve cedit 11 ve 11 
mükerrer atik 13 cedit No. ile murakkam 
üzerinde iki bap odayı mUştemil dükkanın 
dört hisse itibarile bir hissesi. 

00 Üsktıdarda SelAmi Ali efendi mahallesinde 
çıkmaz Mesrup sokağında kAin 1 No. ve 300 
zira miktarında bulunan arsanın tamamı. 

BaJlda semt, mahaUe, sokak ve numaraları muharrer emlaki 
mahlüle satılmak üzre dört hafta milddetle ilAna vazedilmiştir. 
Mfiıayedcsi Kanunuevvelin birinci Salı günU eoaat 15 tedir. Talip 
olmak istiyenler balada muharrer kıymetinin yfiıde yedi buçuğu 
nisbctinde pey akçelcrile birlikte Istanbul evkaf müdUriyeti bi
nasında varidat mildüriyeti mablfılat kısmına müracaatleri ilan 

olunur. (3527) 

Maarif V eköletinden: 
Anlara Gazi terbiye enstitUsü Fransızca dersi için bir erkek 

ınuallim ve Ankara ismet Pş. kız enstitüsünde ayoı dersler için 
bir hamın mualJime ihtiyaç vardır. Galatasaray lisesi veya lise 
derecesinde bir Fransız mektebinden veya bu mektepleri bitir· 
dikten !onra Fransızca tahsili bir Dariilfimun veya yilksek mek· 
tcpten şahadetnameli olmak şarttır. Taliplerin şahadetname ve 
timdiye kadar bir vazifede bulunmu~larsa ellerindeki vesikalar 
_.etlerile Maarif vekeleti yüksek tedri!at umum müdürlüğüne 
tahriren mllracaa.tları lA.:ı.ımdır. (3557) 

* * * 
Birinci fırka hayvaıv,tm ihtivacı 

için 245,000 kilo snınan kapalr z~rfln 
mtinakasay t konmuştur. İhalesi 1:1· 
11 • 9;31 de pazar giinü <>aat 1) ile 1{. 

O. ". Sa. 1\1. komi Yonun da icra edile· 

cektir. Talfplerin §artnnrn<'' i almak 
üzere her gür. '\e ihaleye i · tirak et· 
mek üzere Y" ı tı nıuaJ yende tcminıı.t 
ve teklifname! ı ile ko 1isJ onumuza 
müracaatları. 079) - t:rJS:>) 

ı;: .. * 
KrrkJarelindeki kıtaat hny,·nnatı 

için arpa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 14 - 11 - 931 
cumartesi giinü saat 15 tc yapılacak
tır. Taliplerin ı;;artnamt'ı::ini almak 
üzere her gün 'e mün ka a\a istiıak 
edeceklerin 'ak · muny w eninde temi· 
ııat H~ teklifnamc1erilc Kırklarelinde
ki Sv. F. SA. AL. J{Ol\t, nuna müraca· 
atları (448) {3188) 

ııc ııı • 

Zey tinburnunda küçük zabit mck· 
tebinin tamiri ıcap ettiğmden pazar· 

len fiat haddi itıdal <le görül mtdJgin- • 
8etine tc' d e:t lemelcri. (48a) (3'15). 

den kapalı zarfla münakasaya v~ze· 

dilmiştir. lhalHi 24 - 11 - 9:31 salı 
günü saat ı:> te ihaJ.e,,,i icra kılma 
caktır. Taliplerin sartnanıes;ni nl· 

mak , .e mün.U.a.:-,1va i!ltirak etmek ii· 
zere yevmi mezkurrle komisyonumu-
za müracaatlui. (501) (3!';18) 

* * * 
Yerli fabrikalar mamulatından 

43.07;! m('tre peksimet torbalığına 

nmhsus be1. kapalı zarfla münal\:ısa-

l a konmuştur. İhalesi :.!! - 11 - '> U 
tarihine müsaıUf r-alı günü saat ı:; tc 

yapılacaktır. '.l'aliplerin şartnameyi 
ve niimune ini görmek üzere Anl,arn 
merkez satın alm·t komisyonuna mii·I 

racaatlcri ve munakasaya ic;tirak e
deceklerin o gün ve ı;aatinden evvel 

teminat ve teklif mclctuplarmın ittak

buz mukabilinde mez!.i'ır komis) &n 
riyasetine tevdi eylem<!fori. (:>03) 

(3:l'.?O) 

* • * 
(21000) adet timar fır~ası kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. .Jha· 
lesi 28 _ 11 - 931 tadJtine rnüsadifl 
cumartesi günü saat l!l te y.tpılac:ılc. 
tır. Taliplerin ı:ıart• lllll" Vf'- "Umu
nesini görmek üzere her glin Anka-

rada merkez Sa. Al. Kom. müruca
atları ve mtinakasayn iştirak edecr.k-

Jerin o gün ve saatinden eHel tenıi 
nat n wl .. lif mektuplarmııı makbuz 

* ... * 
8ökedc bulunan h taat ihtiyact i~bı 

ekm J\ kapnh ::ırfln münakasaya 

lrnnmu tur. lllalesi 1"-11-931 ~r
şamba günü snat hı tc Söke Sa. AL 

Kom, tnrafınclan ) nptlacaktır. Ta• 

Jiplerın snrtnnm ı ıi görnH!k tizere 

komi yonurnuzn ve ihale:) e iştirak et. 

mck iizNe de tt>min t 1•e teklifnaıne
lerile v ldi mu yyc inde mezUr ko

mbi) ona miirac ,tıeri. (::OS) (~614) 
... ıt: 

Eğridirde! i ı;ıt:t, n 2 - 11 - 931 

pazarte~i günii ihale edilmek iizere 

kapalı zırflu mür k a)a konulaft 

un ihti. acmın ih::ık i 10 - 11 - 931 

tarih . alı giwi'ne tehir edilmiştir. 

'J'alipleı in ye mi ntL kuı·da t.enıiad 

'e teklif mel tuplarile I pal'ta Uked 
!5atrn alma ko i . o una mUracaaU. 
ri. (124) (369<J) 

lımirdeki tnn arc t.ıburunun ka

palı zarf in nniıınk ") a. ko ıulnn ek· 

mel~ i ti) acının aJ t t i 11 - U 

- 931 c·ır aınh~· ünü sa t 15 e tehir 

edilmiş oldu"'undan taliplerin yevmi 

ınezln1rcla bmir M ,t. Mv. Sa. AL 

komisyonun·t mürac atleri. (4.1!i) 
(365l) 




