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Devletler Japonv a ile münasebeti kesecekler 
1 M. Papa Anastasyunun intibaları I· 

Her tarafında inkılap ha
vası esen Türkiyede 

Eski devirlerin hortlayacağını tlmlt 
edenler çok aldanırlar •• 

Vaziyet çok vahimdir 

Çin -Japon harbi şiddetli. 
bir sekil aldı 

~ 

Akvam cemiyeti harbe mani olmak için 
Japonyaya ordu gönderecek 

TUrklyenln dahi Reisi c8•11mu ..uatakllel ...... Pria, 8 (HUAlll) _ Buraya gelen tfearetine abloka konulması. 
blrllllnla ... ,.. ola.-.. wı haberlere atim, uzak Aayad1' Herk•• h~nda 

kip rir-linla ....ızn Wr ubD Mançurlde Çin ve Japun kuvvetleri Tokyo, 7 (A.A.) - Teit.lhar'4a. 
ft ~etle me~ ıetifdik· a'rumclaki mileademeler kat'I bir mu- bulunan Japon kouolOA ile 10 Ja • 
leri Ankarada ..... .,... harehe teklini almrttır. Harp mm - punyabnm emniyet ve ael&meti h• 

Ankara plim, ~ ft app tab8I Basya ile Çlnlllerln müşterek kında endişe edilmektedir. Bu flldl'I 
meyd•nlan Ye cadclel~ yeni k•U.la •Hmda bulanan prld Çi• le mUnabllt ketdbniftlr. TeJe4 ft 
una telelddleriae _.tafıkbr. .....diler hatıtma elli ldlonaetre ka- 11eyeeaa UJUiıra• ı.am 'f&ylal&r da 

Reamt Ye hwt W.lar, çok Ur yakl&fBlll h1tl-yor. Vaziyet doJllfliıaakWirr. 
sBzel. çok IDlltuam ye aheaktar- artık fek. vahi• bir flldl alnupır. Harbinde bir Ja,_ l'lell:b8W .. 
Clar.Bakadar az bir 

11
,.,.,Ja baka· Ba velaamet bqıauıda Akvam ce- plen bir telnafa nuaran Japealar 

dar •iyetl, heralltm derhal tatili için Çinlllerln 1ıktıfı NODBI köp*81 
çok Ye llzel Wa''-illpllaa Çinlilerle .lapunlara bir nota vermif- tamir etmekj~tUr. Japon askerİerl • 

mu•affak olan..._ ...... bapete tir. l&98Ja ba nota,. giadel'cliil nJn başlıca kısmı Jie Nonn~ ı'°"'dıw 
dDfUrecek bir k~pttir· TUll enapta Jwıbl 4mdarmllk ve Man~- fimallnde buhlaaa Tah8ini'de tüq. 
hayat, eald Tlrldy.,t lalç anchnm- riyi tahliye etwlek 1~ bet pıt ileri t8d ecteret tlL1ldtd& mlfl1ll aakerleıo 
yor. Cumhuriyet ba,,.-ı mllna· airmaptlr. re ili oJmaldadlr. 

betil ,_.__ dan -:.. Abam cemf7etinJn derhal tepla- çı t:eWIP w.,.n 18 
• e .. umbulda JIP ıe~· narak tedbir IUllıaz edeceif haber a- N. 8 (A.A.) - HIHiDetftl 

resmiade en ziyade bapet Ye lm•akWır. Şhndll• akla rel• M. Brt,..ı'ın son notasma verndf 
takdirle temqa ettiji• 191, temis ilk Wbfrler .-ıantrr: otdafıi cnap, bqtln slnde,rlleak • 
Ye ade elblaelerill. mmatuam Abat cem1,.une dallll dnletle- tir. 
•e çallk ricutlan ye metia ıha J.,_,. De llJul ......_betleri- Kon•I- ............,, 
adımWile binlerce talebellia al k...eleri, Mu~ ~Jailel T~OI. 8 (44) - Ntehi - Slafa-
reçmeai oldu. Fedal&de mua- ,_1aa_......ue ___ ra1ac1_er1_•_-_. _1_.,.,_R_ ... _r1_d _____ ll'l,lllll#ııılıııcta._..ıa.._ .. Jl.-=-Ç9İllvtaiıııı=-=ÜZ_-__ 

tazam bir ıurette tllllik ecldmif 
olan izciler de beacle çok derin 
intiba uyandırdı. 

Tllrkiyede PDCU 
içiıl azami b1r 't.l~lt 

Daimi Encamen azasınd• Zlp a. iki ..,..,. ...... 
atadrumun iki k8prU •ruın• we bir •I Uaerlnde la 9'111 
munflk oı.caıını ~•mlftL Fllllak .. bu ... H '°" .. ~~ 
Ur. iki tarefl tatmin ....._1 kal ••..,..· 
lanm1&111 ...... "'-' llu • ...., llP• •Wtla •P•CP 

dUnı•ın hemen bir çok :.."':'. -:..:=:-~·=
larla lllllstaklNtl maçlan kendi ••mı-. ,.p•llk tlllll _,_ 
mlhlm bir kazanç • .................. ,. ....,....., __ 
hariçte r•nlldlk'-1 walclt .......... .... ......... 
.. ...,. .ı ........ k keıftı•• .......... 1 

1 Stadyum Nerede Yapılmalıdır? 1 
; 

Birincisini Istanbulda, 



- -- : ;_~- - - -- --~=- ~--

Ti CARICT 
Vf İKTİ~AT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
1--1arici Son Telgrallar 

Hafta tatili 

Uzüm ve buğday fiyatları yük
seliyor, incirde düşüklük var 

ı, kanununa bir madde lllve 
edlleceOl tahmin olunuyor 
Ankara, 8 (Telefon) - Hafta 

tatilinin cumadan pazara tahvili 
tekarrür ettiği takdirde bunun, 
şimdiki halde Vekiller heyetinde 
tetkikte bulunan iş kanununa 
bir madde iliveai suretile yapı
lacağı tahmin olunmaktadtr. 

SoD hafta zarfında üzüm ih
racatımız ı.841,000 kilodur. MeY
aim bidayetinden l tefl'İnisaniye 
kadu DsOm ihracatıma 1 S.387 
tondur. Geçen ıene aynı müddet 
zarfında 20,598 tondu. Üzüm 
ihraç edilen bqhca memleketler 
ııruile Almanya, Şimali AYrUpa, 
111,Utere İtalya, Fra111a ve Ame
rikadır. Son hafta zarfındaki 
incir ihracabmız 2,312,526 kilo
dur. llenia baflaagıcmdan 1 
lef'İDİsaDiye badar incir ibraca
bam 17534 tondur. 

Geçen ıene aynı mDddet zar
fmda 15,582 tondu. Bu sene 
2,000 ton f W. ihracat yapal
...par. ibrac.t yapta;ımız batlıca 
memleketler ııruile Almanya, 
Ş••ab Am1pa, ingiltere, Ame
rllıa F ranaa ve italyadır. Son 
hafta zarfında Qıtım fiyatlan 
l!iyllWI 52,5 ilA 60 kW'Uf 111 
48 ili 52,5 biriaci 44 ili 47,S 
bra,tm. incir fi1atlan atbme 
22,S ili 32 eDeme 14 ill 23 pa
çal 10,5 ili 19 lnuuftur. 

Oznm fiyatlan geçen seaeye 
Dlabetle ylklektir. incir fiyatla
nnda geçen ıeneye nisbetle ufak 
bir dltkllllllk ftftbr: 

Buttl~ flfatlan 
B.iday fiyatlan ytikıelmeğe 

bqlamqbr. Piyuamwla ingilia 
buhranından biri kaydedilen fi. 
yatlara nazaran buğdayın kıye
Iİnde bk elli pan IHr tereffa Yar
dır. Arpa ftDyetin~e deliflkh1c 
yoktur. iyi cim arpalann kıyesi 
bet lnarafla beı k\ıl'Uf otuı pa-
- arasında satılmaktadır. Fındık 

lzeriae muamele olmamqtır. Fi
ratlar 86 ile 87 karaı arumda 
dır. Hamburgta Giresun fındığı
DID Ji1z kiloau otuz dört lira
... kı,em 9'l,5 k11111f8 plmek
tedir. 

Af,. plJuuı darpıdur. Tıf
tik we J&Palı piyualanncla talep ,... 
........... luun .. Mr•IMaMt
, .. _. Tı I' .. r'dUI J.,_ kwıo-
.................... arlaım4an 
at 2 le JtMnl lıla. Talaaa. Trhan'
a •ldal taıafıaaa. bUtdllmiş 
:Dldqunu bildimıl§tir. Bu haber, 
Jıtds ~n tftY71t etJHmJştJr. 

'hkyo, 8 (LA.) - Rap ajansın· 
lan r B~ln'dfli Japea konsolosu, 
'ftlllllrar'dald Japon konsolosu 1\1. 
•ı a'dan §11 te1rrafı almf!br: 

Hepimiz sağ ve salf mlz, vaziyet sa. 
111a41lr. Yabus birç* CorflJler kon· 
..ıı.ıaı dftnnda telef e4ilmft1er
llr. 
ı.,. laaridye nezareti de lnı ma. 

U.. lılr Wlnfname almlffır. 
M. ..,.nın mektubu 

Cm11n, 8 (A.A.) - M. Brfyand 
1 ........... tarilıtnde M. Yoahisa. 
n'7a ıladeNalş olchıtu mektupta 
... tlbv: 

-Çta •.._ili, Japon memurla
,.. ~ang'da tuz resmine ait 
'-1Atı mtlısadere etmiş olduklarını 
n .... ini aevf •badereleıin takip 
.,.,...... Wlcliraıiftir. 

uıu ... tabatıttir etmeais icap eder 
il ~ Abam naec:llsinin 30 ey. 

cihetinde hatta timdiki yerinde 
o1muml lttiyorum. Ç&nka Beyoğ· 
t.J merkezi bir yerdir. Şimdi bir 
tue ı.tanbalda, aoara ikincisini 
de Beyoğlu cilaetiade yapebm 
derk• •ali ftliyetimili do1nn
mek llllm. Meftat para klfi 
ıelmlJona taksitlere batlanarak 
lapd laedeliai lclemek kabildir •• 

Be~lkeu tUWn fiyatları 
Belçikada tütnn istih,alahnm 

seneden seneye azalmakta oldu
ğu g6rülmektedir. Belçika ıenevi 
25 milyon kilo tütün ithal eder 
ve 7 milyon da istihsal eder. 
iatibsalihn azalması ithalltı 
arttırmıştır. 

Bulg•rlstanda tDtu11 inhisarı 
Bulgariatanda tütünün inhisar 

altına alınıp alınmaması meselesi 
münakaşa edilmektedir. Bu me
sele 1901 ve bilihare 1914 te 
mOnakaşa edilmişti. Bulgar tacir
leri ve UitOn ihracatçıları, tütün 
inhisar alboa alındığı takdirde 
kalitenin bozulacaimı ve inbisa
nn tatbik edildiği memleketlerde 
mllliim bideler elde edilmediği
ni ıaylemektedirler. 

Rusya buld•y alıyor 
Bu ıene buğday stok miktan

aın aon dört bq ıenelıi stoklar
dan fazla olmuma rağmen 

ahire• ,nkael~i Rusya ta
rafından mllhim miktarda mu· 
bayaat yapılmaaile izah edil
mektedir. Ruslar, besapeız yap
bklan ihracattan ıoma ellerinde 
ihtiyaca kafi buğday kalmadığım 
prerek mubayaata baflamqlar
dır. Ve bu mubayaat derhal buğ· 
day ftyatlan &zerinde tesirini 
ıöatermiftir. 

ls19•n""'8 b•ltl•f resmi 
Madrit 7 (A.A.)- Ecnebi mem• 

leketlerden lspanJaJ• aele• her 
tOr)ll mısır buidayından alınan 

ilbalit resmi kental blflna 1 G 
altın peçetadan 7 peçetaya indi
rilmiştir. 

Japon,. ve •itin mikyası 
Londra, 7 (A.A.)- Londrada

ki Japon mahafilinden öğrenil
diğine göre Japonyanın mali ve 
lktıaadl menfaatlerim mllmeuil
leri tarafından Tokyoda yapılan 
bir içtimada kabul ectlen karar 
suretinde alba mikyuamn maha
fazuı llzumu taıtik eclilmiftir. 

Vecihi Bey 
BugUn ikinci propaganda 

uç•,l•rıne ba"ıyaalır 
Ankara, 8 (Telefon) - Tay

yareci Vecihi B., hava milsait 
olduju takdirde yann tayyue 
cemiyeti hesabına ikinci propa· 
gaada uPfl•nna betbyacakbr. 
Uçut .. balan orta Ye prbt 
Anadolu Yillyetleridir. 

O halde .. 
Rasim beyin sözUnU tekrar 

edellml 

Son Postaya cevap 
AptOlhamidin 6111m0ne kadar 

muhafıı.lığl ifa eden Kntalaya 
meb'usu Raaim B. bir mubarri
rimize "Aptlllbamidia ıon gOn
leri,, serlavhası altında "Sonpos
ta,, da intitar eden bir tefrika 
hakkında bir mlllikat vermif, 
gazetemiz de bu millAkab aynen 
neıretmişti · Bu mlllikatm ıonu 
Rasim beyin ağır bir ithamile 
nihayet buluyordu. Cnnkn orada 
aynen ıe>yle deniliyordu: 

• - Beyefendi, bu nqrİJabn < 

arasında Aptlllbamidin ittaabul
dan Seliniğe Ye Sellnild- i8-
tanbula S~ ye onda eldfftl 
hakikattir. Kusurunun hakikatle 
allkaaı yoktur.,, 

· Bununla beraber biz e•elki 
pı bu tefrikadaki lüWi haki
kat noktalardan bahtederkm 
"hata" tabirini kallaaDllfbk. 
Dünkü (Son Posta) bizim bu 
tarzda bir tabir kullaamq olma
mw iddiamızdan geri danmek 

mukaddemesi suretinde tellkki 
etmiıtir. Buna hayret etmemek 
milmkün dejildir. ÇOnktl bil 

ltil tarl\li karannm befinci fıkrası evelki yazımızda meY1Uu bahiı 
mueibince Japon hilktmetl hadiseJe- meseleye dair s6z slylemek hak
rin ris'at ve ,Umul peyda etmesin• kının doirudan doğruya Raaim 
ve vasiyetin vehamet kespetmt11ine 
mlnı olmak için icap eden bfitün ted· beye ait olduğunu ve aaıetemiz· 
birleri ittihz etmeyi taahh\it eyle • de çıkan beyanatm tamamen 
ml~ir. kendisi tarafından görillerek ta.. 

Meclisin 23 'ft 2' teşrinievvel ta· dik olunduğunu turib etmiftik. 
rihli celaeeinde zatı iliniz, müteaddit Binaenaleyh timdi anhyorm ki 
defalar, Japon hUkt\metinhı bizzat bia "hata,, tabirini kullanmakla 
talep etmekte olduğu emnU ~lametin 
şartı telakki eyledifi zihinlerde sü • bir hata yapmışız. Onun için 
ktnet h118U18 maddesini tahakkuk Rasim beyin taıOnü yukanya 
.Wnnlye 'btlttln kunetile sarfı mesai kaydettiğimiz veçhile tckru et
etmlye amade bolun41uğandan, teba· ecemye mecbur oluyoruz. 
uının hayatının ve Japon emvali =======-===-======= 
em111dnln masuniyeti hakikaten te· 
nıin ed11nılş oldağuna kail olur olmaz 
lataatmı demiryolu mıntakasmın da
latlhıe ~ecetf hakkmdıı. kıtt't suret
t. wrıniı o1dafunuz temin1ttı tudit 
eyı...l§tmts.. 

Diler taraftan bu ayın altısında 
M. Yostmava'nrn M. Briand'a bir 
mektup göndererek Japon askeri me· 
murlarmm tuz rtMumunu müsadere 
etmiş olclukla:rrna dair olan haberi • 
errin asılsız oldutana bildirdiğini 
haber ftrmiş&lk. 

Mazhar Osm•n bey diyor klı 
Nihayet her medeni memle· 

kette olduğu gibi lstanbulda da 
bir stadyum yapılmam lilzumu· 
nun anlaşılabilmit olması muci
bi memnuniyettir. Stadyumun 
ıehrin lıanıi aemtinde olursa 
olıun rağbet g&receği kanaatin-
deyim. Hiç flphe yok ki bir 
Yuaitİ aakli7eniD temerldlz ettiii 

ve bol olduğu bir semtte yapıl
ması ıayaaı tercihtir. 
Fahrettın Kerim 8. dlfor kll 

ueenim bilclijim ıtadyum t 
kllçllk medeni memleketlerde 
şehir haricinde yapdır. Veaaiti 
nakliyenin fazlalaştınlma11 pr· 
tile ıtadyumun eski iıtanbulda, 
Yenibahçe tarafmda yapılması 
daha manfıktır.,. 

Tahir Kevkep B. diyor ki: 

"Stadyum Y enibabçede yapıl· 
malıdır. Eğer bu yer fena der
sek ıtadyumun inşası daha se
nelerce geri kalackkt,r.,, 

Tashih - DOnkil ntısbamızda 
daimi c-ncUmen azasandan Ziya 
beyin mütaleaamı vazmııtık. Zi
ya beyin i1mi Tevfik B. diye 
çaktJimclan taıbih ve itizar ede
riz. 

M. Litvinofun ziyareti münasebetilC' 

Anadolu ajansı bir şa" 
yiayı tekzip ediyor 

Ankara, 8 (A.A.) - Türkiyenin Cemiyeti Akvaına ıirmemesl ve Y~ 
keyfiyetin mtitekabil munfakata tabi tutulması hakkında Ankara 
Jarında M. Litvinof'un çalıştığına dair olarak intişar eden haberıed' 
sız olduğunu Anadolu ajansr beyana mezundur. 

Son Balkan içtimalan hakkındt 

AUa~~~~d:b*~~r !~~!~U:=~~ ka:::·~i _..A 
huzurunda Balkan konferansları hak kında bir konferans vererek~ 
kendisinin de iştirak ettiği lstanbul konferansından haMetmfştir. ,,!_ 

Türkiyenin muazzam terakkaiyatını, f evkalAde misafirpenerlitfnl 
tan kaydetmiştir. konferansın umumi aeticeMrini anlatrmea "bllh&SIS 
aistan ve Türkiye iyi misal oldular ve diğer Balkan devı.tleri 

taT891ut edeMk Balkan mille-tlerinin umumi anlaşmasını teshil et'1116 
mipir. . 

Avrupa birliği tetkik komisyon11 
faaliyetine devam ediyor 

CeMYH, 7 (A.A.) - Anupa birliği tetkik komisyonunun son içti~ 
•*-411 nıeeeleler tetkik edillmen Sov yetler hariciye komiseri )L Lf~ 
bir iktıaat ademi tecariz misakı teklif etmişti. Sovyet heyeti mora~ 
relai, &vyetlerin Loedra sefiri 1\1. So kelno teklif hakkında izahat ~ 
M. Lihinofan bu bapta tetkik komisyonunda vaki beyanatını de~ 
tinnif Ye bir ika.adi ademi tecavüz misakı projesini komitenin te I_ 
anetalftlr. H&hletiaisi temsil eden Bem elçimiz Cemal Hüsnli JJ. .~ 
Hillarfl• projeye taraftar oldufuııu ve cereyan edecek müzakerat esn' 
•ltaleunıı bildireceğini söylemiştir. 

NapOlyondan sonra ... 
fngillzler, ilk Kıbrıs rom metrepolidlııl 
Hint Okyanosundakl adalara silrdftlet ~ 

_._.,,....=~~-- mürettibi olmak HSbmetile ttl' 
' kif edilen Kıbrıs Ram aıe il' 

politi Bahrimuhiti Hindide • 
bahman s..u adalwna ne~ 
dilmiştir. Bahri muniti Hiıil"' 

, ...... 
' . Ser"' 8Clalannd•n bir manzara 

Atina, 7 (HUIUll) - Kıbnstan 
gelen ıon haberler, vazıyetin 
durgun olduğunu bildiriyor. Kıb
rıs aahillerinde İngiliz harp ııe
mileri mlHemadiyen karakol Ya
zifetİllİ girmekte ye pceleri 'de 
kunetli elektrik projekt6rlerile 
..ıaw., tarauat edilmektedir. 

Iİeneclllen lfln 1 
Atina, 7 (Huuai ) - Kabire

den bildirildijine g6re İngiliz 
memurlan, Kahire ve iskenderi
yede bulunan Yunanlıların iıyan 
esnasında maktul diişen Kıbrıs 
Rumlannın iıtirahati ruhu için 
yapmak iıtedikleri ayin ruhaniyi 
meneylemişlerdir. 

Mısır Yunanhlannın, Londra 
kabinesine çe1'mek istedikleri 
protesto telgrafhanede alakonul
muştur. 

BobkotaJ haberi plan 
Atina, 7 (Hususi) - Kıbrııtan 

gelen telgrafnamelere g6re Kıb
rıılılar tarafından İngiliz eşyasına 
karşı umumi boykotaj ilin edil
diği haberi uıl11ıdır. Yalmz bazı 
yerlerde münferit bazı boykotaj 
vak'aları olmuftur. 

Metrepollt nefyedlldl 

Kahire 7 (Huıul) - Deveran 
edea bir rİ•ayele göre isyan 

kain olan bu adalar, otuz P~tif 
volkanik adacıktan mUrek k el' -
Ahalisi 16,000 kişidiri ingiJiJI ' 
tevkif ettikleri iki Rum me~ 
politinin, yerine vekiller t•1 ... 
eylemişlerdir. 

Atinada mnnteşir Etnoa P'!: 
tesi, Kıbns Rum metrepolidhl' 
Bahrimuhiti Hindide bir adac:ıl' 
nefyedildiği şayiasını prot~ 
ederek diyor ki: "BOyOk Nar 
yondan sonra ingiliı.lerin bir r' 
kibi bu kadar uzak bir Y"'_ 
nefyettiklerini hatırlamıy:;g 
giliz medeniyetinden metre 
din vahşi, insangiriz ve 
muzır bir adaya nefyedil 
beklemiyoruz. 

Zira böyle bir hareket, m~ 
kemesi cereyan etmeden e 
metrepolitin mahkumiyeti iti 
mektir.,, 

M. Venizelosun mUlllır•tl 

Atina , 8 ( A. A. ) - tngiS' 
mallarına karfl boykotaj yapİfl' 
cağına dair olan ıayialara ce.,, 
ben Yunan ticaret odalan, tacit' 
lerin bu gibi tasavvurlarda bulotl' 
mak şöyle dunun, Jngiltere il' 
daha ııkı ticari mllnasabetler te"' 
alsine çalışmakta old11klann• ~ 
yan etmektedir. M. Venizelalt 
İngiliz ıefiri ile uzun uzadıya ,&
rilım Uıtnr . 

Be, dakika sDkQt 

Atina, 8 (A.A.) - Atina aka
demisi, Kıbns lehine İngiliz ıoll
letine müracaat etmeye karat 
vermiştir. 

Yarın akşam payitahtm bOtOO 
tiyatrolarında matem allmeti ol
mak üzere beş dakika ıük6t 
edilecektir. 

- Telgraf haberlerl1PJlzı:'5 bir 
kısmı 4 Uncu saylfamızdad•~ 



Havanalı şehir 
mfltebassısı 

latanbulun imarı ve Yensen 
hakkında n .. ler s8y1Uyor? 
Havana belediye idari reisi u

nnım kAıtıöl n ~ir mütehassısı 1\1. 
Je>s1 ~ F.ranko biTkaç gündür 1stan
bulda bulunuyordu. Kendisi madam 
Franko ile beraber seyahat etmekte
Cllr. 

M. Franko Bi.ukselde toplanmış 
olan ~frcfler kongresine Havana 
pıhrt namma fstirak etmiştir. Ve 
ayaı amanda Paristeki beynelmilel 
8erıf heyetinde de Havanayı temsil 
etmektedir. 

M. Fi'anko dfln akşam kendisile 
ılrUşen moharrirfmize demiştir ki: 

- İ.stanbu1a Tiirkiyedeki son te • 
rakkf eserlerini görmek icin ~eldim 
buteu..ı.. ~ ., • 

ra.ıuuyt gormekle bahtiyarım. nu 
;:~~r ı>ek kısa bir müddet burada ka
da ıldfm. Gelecek ısene nıay:rs aym • 
nl londrada toplanacak olan ve be
~r!ı~ f~tlrak edeceğim beynelmilel 
•e.n ~r kanferansına geldiğim za
AllkaraY.tra: '!'ürk.iyeye .~elece~bn ve 

M. a o zaman gött<'eğim. 

sr oldu/::"~?~nun şehir nıütehassı
gaztte u öfrendikten sonra son 
P?Ofesar ;~nakaşaJarr milnasel>eti1e 
ııı da .. h nsen hakkında malılmatr-

0 enınek istedim. l\f. Frank o: 
-M. y 

hı IJIUmij al18en, dedi, Forestier-
"tb1ık llden sonra Avnıpanın en 
nuştı §ehfr mUtehas.sısr olarak l•al
etınıt 'Şöhreti her tarafa nüfu?: 

kıymetli bir mUteh8SSıstır. 
l'ftı;-,. Sizin Istanbul hakkındaki Cik
bl z Istanbul meı-eıa Nevyork gibi 
~I araya toplanmış bir şehir mi ol • 

r, :>ıo.ksa yayılmış bir şehir mi? 
. - Bence ikinci şrk daha doğru
dur. Bahçelerle sfü;)ij ve tıugünkü 
hdar geniş, yayık'bir t tanbul r.ok 
g{be} bir şehir olur. 

- Fakat mesafelerin uznnluğu, 
ırterkeze, siteye çalTşmak üz.-re ine
ttllere vakit kaybettirmez mi? 

- Hayrr, nakil vasrtalarmr tevsi 
etmek buna mani olmak i~in kaficlir. 
bir de şehrin yapTlmasr i'ktısnd! nok
tat nazardıın tfa fyidir ki b nan J1 • 
tada fzaln uzun olur. Yalnız ~unu 
~iSyJJyeyim ki profesör Yansen r;tan
bulıın mimari ve an'annvi e!lerlerine 
hUrımet ederek ,.e onlara mnabilecek 
1>1r mlmaı1 tarzı ile yeni lı:tnnbuJu 
nparsa, esMen dünyanın - ki ben 
ÇGk gemim - en rüı.el şehri haldka
~n orijinal bir şflt.ir olur. Süphe.;iz 
çok methedilen Napoliden claha çok 
gUzel. 

- MJmar ve şehir mtitehas.ı;;r Le 
Corbu.sier'in fikiı;:lerini nasrl bulur. 
Yorı!IQnaz7 

- Le Corhusier çok şayanı dikkat 
tetkfkler yapmaktadır. Bilhassa sehir 
J'Ollan, aite teşkili i~in ileri sürdüğii 
fikirler ~ok iyi. Esasen bu meseJeler 
1'aldanda her gün yeni teşkilat yaı,>
mak lbımdır. Le Corbusicr rnc:kte
bi ç.nk şayanı dikkat .. 

Bu aralık madam Franko: 

lata-b'Beıtim de, dedi, bir sözüm var. 

P ~ ul ~anımlarını pek beğendim. 
an., Vı.raııa Be ı· ~ d ' r ın hanımları 
a ar tık fakat onlardan daha güzel. 

~--

Halk bilgisi derneaı 
Halk bilgisi derneği heyeti 

toplanmış, her ay derneğe men
sup azaların her ayın ilk perşembe 
günleri toplanarak ilmi müba
haseler yapılmasına, maarif mü-
fettİ!jİ Ali Rıza Beyin "Torosta 
Türk atiretleri ,, Halit Beyin 
"Halk tabirleri,, ismindeki eser
lerinin tabına karar yermiıtir. 
Dernek mesaisine muntazaman 
devam etmektedir. Bir müddet 
evvel derneğin infisah ederek 
yerine etnoğrafya cemiyetinin 
kaim olacağı yazılmıfb. Böyle 
bir infisah kararı verilmediği 
gibi ikinci bir cemiyetin de teşkili 
doğru değildir. 

Yazanı '~~~!uer~olompN ! 
akledenı ta. 

-44-
Sesil bu özleri büyük bir heye

eanla söylemi ti. Piyer memnun gö
rünüyordu. Ayağa kalktr n do~tane 
bir hareketle e.lini Sesilin omuzuna 
koyarak: 

- Aritk, dedi, sfae rağmen sizin 
&l'Ukatmıı olacağım ve bu vazifeyi 
k&bul ettiğiııizi ... 

Pi1er sözünü bitiremerneişti. ki ka
pı birdenbire açılmış ve içeriye peri
şan 1,ir halde Andre Darföy girmiş· 
ti. Kapının eşiğinde de Spzan duru· 
yordu. 

KIRMIZI OTOMOB1I. 

Andre Darföy kıravatını bağlar -
ken ~lefon çaldı: 

- Allo, mösyö Darföy: 
- Benim, siz kimsiniz? 
- Ben polis hafiyesi I.übnrdo .. 

Derhal Gar dö Liyon'a geliniz .. Vakit 
kaybetmeden .. 

.. Andre daha fazla malii.mat almak 
ıçın telefonda konuşmak istiyordu. 
Fakat Brevan'ı bıraktıktan sonra ken 
disine müracaat ettikleri Ui•..ardo te
lefonu kapamıştı bile. Löbarclo eski 
po~~ müdiriyeti müfettişlerinden te
kaude sevkedilmiş, namuslu lıir adam 
dr. Pek kısa bir müddet içinde Dre
vanm izini hulmus. Süz.anla ola .. ~ n 
mu~asebetini tesbit etmiş ve Tesmi 
polıse de bu serseri şantajcı hakkında 
maltlmat vermişti. Şimdi, poli..1::ler de 
Löbardo ile bu hain herifi yakala
mak Ü?.ere takibatta bulunuyorlardı. 

Andre derhal bir otomobile atla. 
dı. Gar dö Liyon'a geldiği zaman 
ekspres kalkmıştı. Andre, şıt~kın şaş: 
kın ne yapacağını düşünürken. biraz 
ilerlemesinden Brevanm yalrn ınr kal 
dıarrnk bir otomobile bindiğini, oto
mobilin içinde de bir kadının tulun 
duğunu gördü ve atıldı. Fakat oto-

mobil patmlı) arak kalkmıstr biİZ 
Bu, kırmızı boyalı. kapalı bi.r otomo· 
bildi. l~indekı kadın kimdi? Süzan 
mı? ı 

A~dre. bu d.U~üncey}e deli gibi olur 
ken uzer~nc bır el dokundu. Dündii. 
tammadrgı orta yaşlı bir kadrnla kar 
şılaştr. Kadın hi~ istifini hozmadan: 

-:- ~fösyö Darföy, eled i, meral~ et
meyınız, onlarrn ner~H rrittiklerinij 
b·11 ,, ı 

ı yorum. 

- Fakat siz kimısini:ı? Beni nere· 
den tanıyorsunuz? 

- Ben Bre,·an, nam diü·er Larson
niyenin kansıyım. Denimİe beraber 
gelirst>niz siz.e yolda anlatırım. 

Bu son günlerde Andre 0 kadar 
garip hadiselerJe kar~ılaşmıştr ki faz
la düşünmiye hacet görmeden l{ora 
iJe bir ot.o.mobile bindiler. Yolda, Ko
ra ona, I~arsonniye hakkında bütün 
bildiklerini öğretti ve: 

- Şimdi, dedi. muhakkak Süzanla 
beraber, yazıhanesine gid~yordur. 
Çünkü orada, imha ediJmeı;ıi l:izım bir 
çok evrak vardrr. 

Otomobil, Brevan'ın yazıhanesinin 
bulunduğu sokağrn yakınına gelince 

durnuya meebıır o!mu~tu. Bfr seyrü
sefeı• memuru di~er ead-deden gelen 
otomobillere )'ol açmak için O'lO rlur
durmuştu. Fakat ilerde B.revanın 
yazıhanesinin bulunduğu binanın ö
nünde, kırmızı otomobilin durduğu 
görülü)"ordu. Andre, hemen atlayıp, 
ko:;;mak i. tedi. Kora, onu kolundan 
tuttu: 

- Hayır, dedi, siz. derhal karako
la gidip haber veriniz. Larsonniyenin 
bulunduğunu ~öy1ersiniz derhal ge
lirler. Bu esnada ben onu beş on da· 
kika alrkoyac:ığım. 

Koranın sözle1inde o kadar süku
net vardı ki, Andre b11nu kabule mec
bur oldu. İndi ve karakola gitti. 

KARI KOCA 

Bre\·an yazrhanelerin giizlerinden 
evrakı çıkarmış, şöminede onların ya. 
nmasmr seyrediyordu. Süzan bir kö
şeye sinmiş, yalvarıyordu: 

- PoJ, rica ederjm, beni bırak .. 
Ben senin bu kadar fena olabileceği
ni dOşiinmilyordum. Bugiine kadar 
beni aldattın. Hatta geçen gün bile 
seyahate çıkanyorum diye beni, bir 
istasyondan öteki istasyona götürüp 

Vilayette 
Jandarma kumandanı 

Haber verildiğine g<Sre ju• 
darma kumandanımız HDsnil B. 
yakında staj için Orduya gide .. 
cektir. Hüsnü Beyin vazifesinden 
infikikini milteakip yerine bq• 
kası tayin edilecektir. 

Moskova sefirimiz Ankaratla 
Moıkova büyük elçimiz Hü• 

seyin Ragıp Bey din alqamki 
trenle Ankaraya hareket et
miştir. 

Galata•aray Lisesinde - ..... 

~- Matbua Sergi
sini ziyaret 

ediniz. -Saat 16·19 arasında açık• 
tir. dUhuliye yoktur. -Türk gazeteciliği kitabındın 

alınız, Sayısı mahdc.t; 

~------.-.Nüahaulllradıl' 

geri ~evirdin .• Artık bu aaklambaC • 
yunandan bıktım .. Bazan gfdlp, karı
deşimin ko11arına atılarak her ~ 
söylemek, sonra da., 

- Sus .• Biraz sabret, buıılu Jiep 
geçecek nihayet bir saat daha bekllye 
ceksin. Biltün biletler filan ha:ırr, Se-
ninle Mısırda .. akin bir bayat sürece
ğiz .. Her !ifl i unuta.cafız. Süzana 
(clşıkane bir ta,1rla sokularak) ben 
bütün bunları hep senin için yaptım .. 
Sade senin için .. Yok~!\ ben Jste.r miT.· 
dim .. 

Brevan Süzanrn oturduğu koltuğa 
yakla\;lmış, kanapenin koluna otura
rak onun başını göğ~üne da.yamıştr. 

Onclan bu kadar nefret etmesine rağ. 
men Süı.an, bu lıa in herifln. temasına 

mukavemet edemezdi. Yılanın bakı~ 
Jarr karşısında manyatrae edilmiş bir 
kuş gibi biçare, zavafü ka1rrclr. ZaTal 
lı kız mmldandı: 

- Pol.. Deni temin et ki .. 
Fakat bu ~özlere bir çrğlrf( NT&P. 

verdi: 

- Alçaklar, sizi.. Artık eU.OOfll.. 
niz .. 



1 Ola tin Haberleri 1 
-------------------------Adliyede: Filim deposu 

Son telgraflar 1 

Esat Bey 
Sehir 
' 

Et. niçi 
ılJeclisinde 

pahalıdir? 
Dr. Santos Efendinin 

muhakemesi 
Tophanede eski bir med· 

resede açllacak 
Belediye Y eıildirek civarında

ki bir medresenin filim deposu 
olarak kullanılmasına karar ver

mişti. Fak at burası Beyoğluna 
uzak olduğu için sinemacıların 
itirazını mucip olmuş ve keyfi· 

yet tetkik edilince bu itiraz 
haklı görülmüştilr. 

Maarif vekilimiz izmire 
.. vasll oldu 

İzmir, 7 (A.A) - Maarif ve
kili Esat B., refakatlerinde he

yeti teftişiye reisi Rıdvan ve 
kalemimabsus müdürü Nihat 

Beyler olduğu halde bu akşam 
saat 20,45 te Ankaradan trenle 

Şiddetli tenkit:er serdedildi, belediye 
reisinden i,tahat istenildi 

Davut B. neden öldU ? 3 UncU 
ceza mahkemssi tetkik 

ediyor 
İstanbul üçüncü ceza mahkemesin

de, dün Santos efendi isminde bir 
doktor muhakeme edilmiştir. 

Santos efendiden, mülga. Maliye 
nezareti muamelatı naktiye müdürü 
,.e Ergani madeni müdürü Da\'Ut 
beyin zevcesi n kızı davacıdır .Da -
,-anrn menuu, doktorun Davut l>e· 
yin sırtındaki bir yarayı elektrikle 
tedavi edebileceğini ileri sürf'rek, a
meliyatın bu yüzden aylarca tehirine 
\'e C\'VelfL Neviyus Rigmanter olan 
yaranın kanserin bir nevi olan Sar -
kona inkil:lbına ve nihayet yapılan 
ameliyata rağmen, artık vakit geçti
ğinden, hastanın ölmesine sebep oJ. 
duğudur. 

Dün mahkemede operatör Barbut 
efendi dinlenilmiş, başlangıçta Da. 
\'Ut beyi muayene ettiğini, derhal a
meliyat edilmesi lazım geldiğini has
taya söylediğini anlatmış ve sonra • 
~an Snntos efendinin onu ne şekilde 
tedavi tecrü~inde bulll'l1duğundan 

kendisinin maliımatı olmadığını ila,·e 
etmiştir. 

Mahkeme, şahitlerden operatör 
M. Kemal BeyJe doktor fülai • 
dis efendilerin celbi için muh • 
kerneyi başka güne bırakmıştır. a 

Fridman aşısından 
çıkan dava 

Belediye Tophanede Ali 

şehrimize gelmişlerdir. 

istasyonda vali Kazım ve mev

kii müstahkem kumandanı Hü
seyin Hilsnü Emir Paşalarla, rü
esayi mülkiye ve maarit müdüril 

ile mektepler müdürleri ve mu
allimler ve maarif mensuplara, 

belediye reisi, C. H. fırkası er

kanı ile polis müfrezesi tarafın
dan istikbal edilmiştir. 

paşa medresesinin fiüm de

posu olmasına kat'i surette ka

rar vermiş, medresedeki kiracı
lar çıkarılmış, tamirine başlan
mıştır. Tamirat bittikte11 sonra 
bütün sinemalar filimlerini uf ak 

bir ilcret mukabilinde burada 
saklıyacaklardır. 

Vekil beye, Karşıyaka ve Bas

mane istasyonlarında mektepler 

namına buketler takdim edil
ErmenlJ er gitmiyor miştir. Vekil Bey doğruca misa-

Şahverdlyan Yunanlstana gitti fir kalacaklara İzmir palasa git-

Ermenistan ticaret komi-;eri 1\1. mişlerdir. 
Şahverdiyen bir müddet en·el şeh- Bulgar işçi partisinin 
rimize gelerek buradan Ermenistana feshi lstenivor 

ermeni amele tedarik etmek üıere Sofya, 7 (A.A) - Başveka-
temaslara başlamıştı. Fakat Istanhul letin naşiri efkarı olan nim resmi 
ermenilerinden hiç biri Ermenistana "Zoame,, gazetesinin hiç şüpbe
gitmek istemediğinden l\f. Şahverdi· siz ilham edilmiş olan dünkü 

yan evvelki gün Yunanistana gitmiş- makalesi hükumet mahafilinde 
tir. Orada ermeni muhacirlerini Er 
menistana nakJetmiye çalışacaktır. · İşçi partisinin Jağvmm ciddi bir 

İstanbul ~hir meclisi d Lin ikincil 
reis vekili Sadettin Ferit Ueyi\1 ı·ei::;
liği altında toplanmı ~ tır. Azadan 
Mehmet, Asım ve Ahmet JJalim Rey
lere talepleri üzerine üçer dörder gün 
müddetle mezuniyet verilmiştir • . Mü
teakiben ruznamede bulunan ve kal'a· 
nin encümeninden gelmiş olan muh • 
telif mazbatalar müzakere olunmuş-
tur. 

Direk meselesi 
Bunlardan birinin mevzuu şu idi: 

Bebekteki tenviratı umumiye lfım'Ja. 

larınd:ın birisine bir otomohil çarp. 
mı~, direk yıkılmı~. belediye elek
trik şirketine kırk lira vererek dire
ği yaptırmış, ~imdi :.oför aleyhine 
dava açıp kırk lirasını tazmin ettir
mesi lftzım. Hukuk işleri miidürlüğü 
bu davanın ispat olunabilir mahiyet
te olmadığını ileri sürerek hu davadan 

ne oldu? Mevkileri itibarile ,·e b11; 

le uzun müddet vukuf ile teveı t' 
etmL: olmaları hascbile bu husu5d~ 
bizi tenvir edecek zat vali BeyefeJI s!• 
dir. Şimdi rahat~ız bulunuyo~l ,. 
izahat almayı afiyetlerine de talilt 
debiliriz. 

Ne yapllmah ? 
Tetkiki hesap encümeni na.ıtd" 

Isa mil Şevket Bey cevap verdi: ,,_. 
- Ilevef endinin gösterdikleri il • ar 

talardan bazılarını biz de nınzbl ~ 
mızda işaret ettik. Ancak encürıte 
vazifesi tahsisatı meV2uanın ye~ 
sarfedilip edilmediğini evrak ve;. 
saiki ile tetkik ve mukabele ed ~ 
meydana crkarmaktır. NetekiPI 
kikatımız ~:-;nasında bazr yolsuzl~ 
lara rasgeldik. .Mesela Yezııe aÇ. 
m kapatmak için veznedara ikraııt1~ 
Yermişler. Mes'uliyet mefhuntU11 

vazgeçilmesini istemiş. Kavaııin en · ortadan kaldıran bir garibedir:. :JJ' 
cümeni "Böyle şey olmaz. meclis böy- kabil . eyleri işaret ettik. Buz iS~ 
le bir karar vermeez!,, diyor. ~ali sehrin ihtiyacına göre kafid~1: 

Sadettin Ferit bey - Meclisi u • Karak etler meselesine gelince ... fır 
mu mi fetvahane mahiyetini almasın; ~ ]'tf' 
esasen bu noktada lıizim için meYzuu vaki bu sene ''aridatta kırk lıin ı lJ 
müzakere olncnk bir cihet yoktur. dan. fazla noksan gördük: lsurnbUJ'I 

karıp kazalarda etleı· kesılmekte. P Hukuk i~leri miidiirü izahat ,·er- •t 
di: kazalarının baytar memurlarınııt !~ 

- 1\fesele yanlıs anlaşılmıştır. tihatlnrına göre de muayeneye t' ~ 
Evrak meclise da\'anın kazanılıp ka- tutulmamakta n bu etler her ııııSI 

il •• surette düşünülmekte olduğunu zanılamıyacağı hakkındaki del:iilin sa muhtelif suretlerle şehre sıztll t 
Yana n mek t e b i n raporu gösteriyor. takdiri için gelmişti. Biz e~'lsen şo- tadır. Halk bu ucuz etleri bınler'ıı 
Maarif müdürlüğü yanan Sü- Millt mUdafaa vekillmlz förün hüviyeti tesbit edilemediği için vasıtalarla şehre getiriyor. nuıt:t' 

leymaniyedeki 8 inci mektep böyle bir dava açılamaz dedik, şimdi önüne geçmek encümene düşmez. f 
Ankara, 8 (Telefon) - Milli rt' 

D F t 
5 

hakkındaki raporunu vekalete muhasebe tahsili imkfrnı olmıyan 40 yeti umumiye• kararile makam 1'9 

r, ua abit beyin davası - d · · müdafaa vekili Zekai B. bu sa- liranın tenzili için karar istiyor! kete germeli! 
dUn UrUncU cezada rUyet gon ermııt_ır_. _..,__ d :ı 

T bah htanbul an buraya döndü. Hukuk işleri müdüriinün jz:ıhafı. Et meselesi mUhlmdlr 1 
edildl Kol ordunun teşekkUrU na rağmen talep reddedildi, l;arnnin Cevat Kerim Bey _ Et fiatı nt~ 

İstanbul üçüncü ceza mahkeme"". 'ın- K l d ku d lı D ··ıb dayı" T ·ıı · ·· · 1 t k b ı 1 d bel dı'~ d ~ o o r u man an ğı, Cum- aru e emsı erı encumenı maz >a ası a u. o un u. lesi mühimdir. Mezbahayı, e Jııı 
e, dün yeni matbuat davasının rü- h k ı· UdU u f ı· tt · n'"1 

yetine başlanmrştrr. uriyet bayramımızın tes'idine iyi Yarın akşam ISTAHBUL BELEDiYESi Esba po ıs m r aa ıye e yi, alfıkadar idare mekanızn1 • ~ f;& 
bir k"ld · ti k d f 21 30 d Kira horcundan aleyhine dava a- muahaıe lüzumunu duyuyorunı· 

. Bu dava, (Son Posta) a! .... ·hinde· şe ı e ış ra e en esna saat ' a , itil' 
"J t k'l t kt l k ~~~ m ~~ çılması Hlzım gelen bir rum Yun:ınis- fiatlarını tanzim meselesi mezbll :f,:& 

dır . .Doktor Fuat Sabit bey tarafın- keş ıa ınva ive me epere leJe - Doktor ·ıhl'!Jn tana gitmiş. Tüı-kiy~de malı yokmuş. nın esas hayatile alitkadar<lır· --~ 
dan gönderilen bir tanihin neşredil- ürünü i iyet vasıtııyle tebliğ Komedı'\lU ı ~ kefili MIH\no erenl11 dc~1ultınnıuyo fiatı te bit ,.e unztm oıuııuı:>n ~ t' 
memesi, davaya esas olmuştur Fuat etmİ.itİr. muş. Borcun tenzili teklif olunuyor- çakçıhğın önüne geçilir, re:-.im nrl3 

' 

Sabit beye tebligat yoktu. (Son Pos- =============: 3 perde du. Yapılacak başka iş de roktu. Ka- istihlak fazlalaşır. ·p 
ta) sahiplernden ve neşriyat müdiiril ~ahse~m.emesi için tebligat yapılma • Yazan: l l l I rar verilmek üzere iken azadan eshak Pencliğe gittim, manzarayı _t:ıJ\·lr· 
Selim Ragıp heyle gazetenin ı;ahip • gını .gıbı davanın da, davacı yapılan L I polis müdürü Sadi Bey ayağa kalktı: ettim: en güzel dana etleri yirmı, ':~ 
)erinden Ali Ekr--m be l . 1 d' neşrıyat mel'ZUUnun isputınr kabul Fodor asz o - Bir defa .l\tilanos diye isim ol • B ·1 d. ·et11tl;" 

"" y ge mış er ı. .•. . . . . T d 11111111 . beş kuru~ eyog un a. ~ Evrak okundu. Buna göre (Frı"dman ettıgı ıçın, ıspatı caız olnuyan hnka ercüme e en: 
1 

maı.. bu Menelaos olacak! mı ,.. .. E • ,. k ·un Pcndi1'• 
' seksen kuruş... n 1) ı O) ıtd .. 

aşısı uydurmadır ve hı'ç l>ı'r 1·,s,e :.·ara- ret davası mahiyetinden çıktığı kay- H N Dedi ve ilave etti: l ,. • • • te ohı7, lstanbuldn Balık.pazar...,,,. 
maz.) ı;ıerlavhalr bir '"'17.ı üzerine dile, bu husustaki neşriyattan dola· Talebe Gecesi - Bana biraz izahat versinler, hep· dil t a)••,. 
b J ' b sini takdim edeyim; aramamışlar! • altmış ... Bi~ h_a1yvKanın ı:,en ~y:s:ısııt' 

u aşıyı tatbik eden Fuat Sabit bey yı eraet kararı vermiştir. Yakında: MUKADDES ALEV 1',..bessu'"mler arasında karar ve - tan satış fıatı e araagaç pı .. , 
gazeteye İstanbul altıncı noteri Bir cerh davası " f rk ktııtı 
\ 'as ta ·ı h" rildi: tcra makamı Sadi Beyle tcm'ls da satış fiatı arasında a · yo bi 1 sı e ır tavzih göndermiq bu Halı'r c::ı'rketı· ı'şletme mu"'du''ru·· C-"' • k k t h 1 1 a~ın1n c::ebl' 

:o :ı :.- "" P k k d edecek maliımat alsın. deme · i e in pa a ı o m "' ~ . 
neşredilmemiş H• matbuat kanunıt· lal beyı· yaralamaktan maznun ~ .. ı·rke- #'--· e ya ın a · ı Karaa;;act:ı P' 4 Mezbaha deyip get!miyelim l•esilmemış rn),ınun ' ~· • 
nun 8 inci maddesi mucibince da''tl tin esk1• mensuplarından Sait efendi· (Casino de Paris) den T d v "ld' 1 Karaag""nç müesseselerinin 929 se- hah olması egı ır. 
açSı emlı!mş. Ragıp"-"·, isticvahında ~o·)·· nin muhakem""'ı'ne du··n birincı· ceza JANE MARNAC d. ucJ ~., nesine ait hesap kesimi hakkında tet- Gerçi Pendikte diikkan kirns~ 

11
e 

mahkemesinde devam olunmuştur. kiki hesap encümeni raporu müınke· cuzdur cırak maaşı azdır, faak 
le söyledi: Maznun sorguya rekı'ldı'O-ı'nden ve ' ~ · · l" · le]iıı" 

::. b re edilecekti. Beyoğlu a7.ası Mehmet olsa haydi. hır. mıs ını zamnıec ıı· 

il 
. » Ve;_etmb'khastalığının tedavisi için şimdi taşrada bulunduğundun. kcn • CAN Ali Bey, bu münasebetle süı aldı: . Pendikte yU"ml l>eş kuruş olan daıt 

1 ~n· aşı ,a 1 ediliyor: Kalmet aşısı, disinı· mahbmede vekili avukat Etem JM PARı•S k ·ı t' .1 F' d T - Bu hesap kesiminin va. ·t! e ye ı~ yı lstanbulda elliye yememiz lazırı_t 
rı man aşısı. ıp fakültesince, bu Ruht bey temsil ediyordu. 1\lüdür Fransıı Carco'nun eserı tirilmemiş olmasından şıkayet cttı, Bugün fiatlar arasında mevcut azıl 

nş~a~dan :ridman aşısının faydasız Celal bey davasından vazge~tiği için ... ______________ .... tetkiki hesap encümeninin hu yiizden tefavüt dikaktsizliğc delildir! 
01 uguna arar verildiğini duyduk. mahkemeye gelmemişti. tatilde çalışmak mecburiyetinde ka~- Sonra belediye hudutları dnhiJiıt' 
Ilunda~ bahs~tt:ik. Bu arada bu aş:- D' dığını ı~aydcdereli ene. ümenin fnalı- de de fı"at tefa·.;:tu·· ··ardır. D,ag'Ylıı- rı· 
yı fıtbık etmış olmak itibar·ııe Fuat ün şirket memurlarından Hasan lir Geç kalanlar ı'le gu"'zel fı'lmler "I t1 •u • "' 

T ı._:_ yetini sita.yisle zikrettı. şu sure e tihte nC'-'se Şi lide de o olmatıdıt.· 
Sabit be}in de ismj ger.mişt'ı, Buna auMcı, Murat, Nazmi, l\tchmet, devam ettı: . J • ş . . dl' 

k d kto t :r Mustafa, Ahmet Namti efendileı meraklılarına: - T"'tk"ık'ı he a, P hiraz da muha- H.al.hu.kı bılh. as.s. a Snıı;t_ar, ~.dnlıa. ::-. 
arşı o r, no er ,·asrtasne uzun ' Germatne Dermoz " "· oo k ,.. k ...... 

bir tavzihname gönderdi. Öyle bir ve diğer bazı şahitler dinJenilnıiştir. ı sehei amflldir. Hele hizim meclisimiz ''I ) eı ~ere gıdıncc 1 uru)>a ç 
M hak b d ' 1 d ak d 1 · mak lazım I tavzihname ki, bizim yazdıiımız ya. u emeye aşka bir gün eYam ve gibi sene baş arın a m. am an Hr V• • • + 

zınm seldz, dokuz misli fpzJa idi. olunacaktır. ı Andre Lefaur fenelik icraat hakkındaki izahatı din- Et lüks mevattan degıldır. ha,rı_) 
Ve şahsma temaq eder bir cihet te Numa ra de§lştlrmek için.. 

1 
tarafından temsil edilen !emek fırsat ve mazhariyetini elde e- ci zaruriyedendir, halkın sıhhatı.ıeı 

kt T ·ı ·ı t M dem'ıven tem ili heyetler tetkiki he • bün .. ·esile alflkadardır. Bu btiyük ılt-
yo u. amamı e ı m mahiyette, atmazeı Silvanın oturduğu e\'C B A L o ,, ,, ı sap yesilesile ol un bahsi ne kadarı mal ve muvazenesizliğin önüne geÇ -
Fridmnn aşısınt müdafaa yollu bir gdi~e.rek. , evin. k. rrık numara p1akasını ... 

- genişletseler yeridir. 'fetkiki lıesa· mek Jiızımclır. Biz bile evlı>rimize u•' makale. Biz de kendisine noter va- egıştirmek ıçın otuz kuruş iı:ıtenıek l, - F hın bir ral{kam tarafı vardır ki biz • tiyacımız nispetinde et alamıyoruz. 
sıtasile böyle revap verdik. Hiç ol- ,.e kendisine bu suretle memur süsü ' ransızca şaheseri den en·el alfıkadar encümenler hu • na,,·yan iki liraya satılırken altnı1~ 
ma7.Sa bu makaleyi hula!::a etmesi ''ermekle m 1 A k' J • " . aznun Ali efeııdi isminde rtı• stı• te nunla meşgul olmu lardır. Bize kem· yetmiş kuruşa et yemek ne demektıt· 
icap ederdi. Halbuki, o cevabımrzr bır genç, dün İstanbul hı'rı'ncı· ce".a · tt · d k f · tl ,, mıye en zıya e ey ıye e me.;•ruJ ol- Hayvancllık 
müddeiumumiliğe göndermiş, (der • mahkemesinde h k ı d" ·· 1 '" - mu a eme edilmiştir. Perfembe günü son matinesine ma' uşuyor. Cevat J{erirn Bey isin hayvancı lıı>· 
cetmiyorlar) demiş. Memur süsu·· verdı'ğı' sabı't olmamıs. "'elırı·n senelı"k et r· t t .. h t ... - k d ·1 kt' ~ ar 1ya ı ar ıvor da nl·,·ıkadnr ettigwini, hu u u a " Al' Ekr be d be t ~ a ar gösterı ece ır · J 

ı em y e ayırır şekilde ce- rae etmiştir. ı:~•••••ııİİııilıı•••••••il ~u, azal_ıyor mu.? ~unlardan aldı • zadan Ali Hıza Reyin tetkikatta bıt· 
vap verdi. Mahkeme, Fuat Sabit , ' gımır. resımler munnsıp midir fiatlar 1 d - .. 1 d" C at T..'erifl1 
be'-·e tebl' t 1 k · .. . . . . ' ' un ugunu soy e ı. .ev .n. 

J ıga yapı ma · lizere, muha· uzerındc akıslerı nedır? Sehrin yanı G 
1
. B ht" ne'f 

ke,,,e · ·k· t • E DU co d f" . . ' · Bevclen sonra a ıp a ıynr ,1.1 • ... rı on ı l eşrınisani öğleden son. ARDO B •AN başın a et ıatı şehır fıatlarının ya· · . .. . de 
raya bıraktı. J rısr ni petindedir. nu hüyük fal·k v~ N~~ıye .Hanım bu mevzu uzerın 

" Jamanak ,, beraat etti neclen hasıl oluyor? Bunbrm hepsi soz soylcdıler. 
Geçenlerde (Jamanak) ismindeki ve meşhur Arjan tin orkestrası yeni heyeti ve repertuvarı ile izaha muhtaçtır. Reis bahsi telhis ederek önce h~· 

· Sonra schı .. ın her tarnfıııc:1 .. , her 1·~. sahın tetkik edilmesini diğer tarıı • ermenıce gazete aleyhine müddeiu • - " ., 
mumilikçe bir davasına ait tafsilftt Artistik Opera tenildi~i zaman huz tedariki miim _ lar için de makamdan izahat alındıJc· 
neşrettiğin den dolayı yeni matbuat ve kün olmuyor. Sıhhate muzir ı..nrak tan sonra ayrıca karar ittihaz oluıt· 
kanunu mucibince dava açılmıştı. nu 

1 
kar satılmasına iğmazıayn edili);or. rnasını söyledi, muvafık görlildü. 

dava, dün ikincı· ceza mnhkemesı·n. ıenemaJan h 1 · d la·tı"f 1 nu da izaha muhtaç hir me~cleclir. ikinci celseede hesabın tetkikine sa ne erın e sizlere yeniden hoş ve n 
de neticelenmiştir. u ntiies e enin ticari zihniyetle başlanıldı, ikmali perşembe ~iinü ak· 

dakikalar geçirtecektı'r. lj idare edı'Jme · I Mahkeme, gazeteye davasından ' 1 nrzu 0 unmııs. ona tedilecek celseye bırakılarak dağılı8" 
~~---~-----~~---~~-~~~~~~-~~~; gö~ b~ ~kil verilrn~ ~tenilnıişti: dL 



Ankarada beş gün 1 

Cftmhurlyet bayramında Ankarada topla
nan izcilerin hayatına alt bir kaç intiba 

lstlklll Lisesi lzcllerinden bir grup 

k lstanbuldan pazartesi günü ı miyavlamaları köpek havlamaları 
a Şanı dokuz kırk beşte hareket kıyamet kopuyor. Beş on daki· 
etmişlik. Ertesi akşamki 23 sa- alık bir istirahattan sonra yeni 
atlik bir yolculuktan sonra An- ·bir terane baş· 
k~raya indik. istaıyonda mahJeri dı. 
bır kalabalık vardı. Garın önün- - Karnımız 
de taburlar dizilmeye başladı. aç •.• Bu söylen-
Mangalar, sıralar arasında halk me yavaş yavaş 
kirui çocuğunu, kimi kardeşini alevlendi. Ni-
•rıyor. hayet erkek li-

- Edirne lisesi nerede? sesine yemeye 
- Yavrum lstanbul lisesinden gitmemiz emri 

ICemal geldi mi ? verildi. Ve grup 
istasyon dışarısındaki meydan- grup geldiğimiz 

da toplandık.Mekteplerin mahalli yolların nısfı 
ikametleri tayin edildi. Ve yola kadar uzaklık-
düzüldük. yol yorgunluğu, arka- taki liseye koş-
nıızdaki çantaların ağırlığı bize maya başladık. 
çok ıztırap veriyordu. Bilhassa ;zcilere refakat eden * * * 
istas_yondan Samanpazarına kadar hususi muhabirimiz Mercimek 
yürüyüşle gitmek güç bir şeydi. Nusret Safa B. çorbası, et ve 
Yollar lebalep dolu... Halk biz- Uzüm.. Bunları yedik ve ot min
ler geçerken lstanbul kokusu te- derlere kuş tüy,ü yatakta imişiz 
neffüs ediyor .• Nihayet Litvinof gibi rahat bir huzurla uzandık. 
fçin yapılan (kubik) takın albn· * * * 
dan M. Meclisi yoku1;unu tırma~ Öğle yemeğinde Gazi muallim 
narak zafer abidesini selamlıya· mektebinde Maarif vekili beyin 
rak klh dakikalarca yerinde konferamı olduğu söylendi. Oto
sayarak kah dakikalarca durarak mobille Gazi muallim mektebine 
pek bati bir yürü yüşle Gazi ilk gittik. Mektep talebeleri cidden 
mektebe geldik. Bize tahsis fevkalade bir misafirperverlikle 
edilen yatakhaneden girdi~imiz yerlerimizi gösteriyorlar: Salon 

okadar muhtefem ki Türkiyede 
zc.man herkes sırtından çantasını eşi yoktur diyebilirim. Sahne, 
atıyor ve ot minderler üzerine oturacak mahaller sureti imali 
uzanıyordu. Şen izciler yorgunluk göz alıcı bir manzara arzediyor. 
2:ama~larında bile muziplikten vaz Üç zil .•• 
geçmıyorlar. Y at~khanede kedi izciler ayağa kalkıyorlar Maar!f c- - -- - - -~ 

-~-- --
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TercUm6 
eden: 
Doian 
Yıldız 

Bu plan onların fikrine muvafık 

gelmişti. Söylediğim tarzda har~ket 
edeceklerini ndettiler. 

Hapishanede bizden başka kimse
ler yoktu. inkılap dola},sile diğer 
mahkumlar serbest bırakılmışlardı. 

Saat dokuzda beni hapisten çıkar
dılar. Muhafızlarla şehre doğru iler 
liyorduk. Şehrin çarşı meydanında a
radığımız kumandana tesadüf ettik. 
Meydanda şayam dikkat bir hadise 
cereyan ediyordu. Süngülü askerler 
bir sürü zabitin etrafında halka teş
kil ediyorlardı. Benim muhafızlanm· 
dan birisi tecessüsle bu kalabalığın 
neden ibaret olduğunu birisine sordu. 
Cevaben: 

- Bunlar çar taraftarı zahitandır. 
İnkılaba iştirak etmedikleri için. si· 
lahJanndan tecrit ettik. Emir bekliyo 
ruz. 

Zabitanın hepsi de aynı tabura 
nıensuptu1ar. Gt!nç, ihtiyar, mülazim 
den mJraJnya kadar hepsi de süngü
lUler arasmda, ses çrkarınadan, bıkı-

Hi.pçılarrn emrini bekJiyorlaıdı. Biz 
daha meydanın sonuna vasıl olmadan 
bir silah sesi işitildi, bunu müteaki
lten her taraftan silflh sesleri gelmi
ye başlamıştı. Meydandaki süngülü. 
for zabitan üzerine ateş ediyorlardr. 
Feryatlar, bağrışmalarla meydan kat 
liam sahnesine dönmüştü. Etrafımız. 
dan vızlıyan kurşunlar, bizi de bir 
kapı aralığına girmiye me<·bur etti. 
Hepimiz yerlere uzandık, l!zun bir 
müddetten sonra meydanda gürültü 
kalmamıştı, drşan çıktık, otuz s<ıkiz 
zabitle sekiz askerin cesetleri bir yı. 
ğm teşkil etmişti. Paralanmış ünifor. 
maların arasından ince kan akrntıla
rr henüz dinmemisti. 

Biz yolumuza devam ediyorduk. Be 
nim muhafızlal'lmdan birisi y,ayet sa-] 
kin bir surette diyordu ki: 
- Belalarını buldular .. Asla~rin bi

risi de ölü bir zabitin palto5U!ldı:ı.n ya
kalamış sağa sola çeviriyordu. Gali
ba zabiti tanıyordu. Benim nıuhalız
Jara bağırarak dedi ki: 

Ankarada Gençlik 
Mektep sporları ve spor 

kulUplerl 
:Ankara, (Hususi muhabirimizden) 

- Ankara spor hayatrnda en mühim 
yer işgal eden kulüpler şunlardrr: 
- (Muhafızgücü), (Çankaya). (İma· 
latıharbiye), (Gençlerbirliği), (ld
manyurdu). Bu kulüpler likmaçların· 
da en önde gelirler. Muhafızgücü 
İsmail Hakkı B. sayesinde sporun her 
sahasında. V~ite malik bulunmak
tadır. Güç, yıl başlarında Anadolu 
içerlerine turnuvalar tertip etmekte 
ve muvaff akryetli neticeler almakta
dır. Muhafrzgücü müteaddit defalar 
İstanbul şampiyonu Galatasarayı 
mühim farldarla mağlup etmiş kuv
vetli bir takrmdrr. Ve elyevm Türki
ye birincisi bulunmakta.dır. Ankara 
mıntakası olimpiyada giden Türk te
nis kafilesine bir de tenisçi vemıiştir. 
Mektep sporlanna ve gençlik faali • 
yetine gelince: 

Ankara erkek lisesi sporda mühim 
terakkiler gö.<;termiştir· Hatta cüm
huriyet bayrammda Galatasaray lİ· 
sesini bile mağlup etmiştir. Beş altT 
voleyvol sahasr, futbol basketbol, 
tenis sabalan vardrr. Ankara lisesi
nin spor faaliyetini canlandıran mu· 
avin Semih Nafiz ve terbiyci bedeni· 
ye mua1Iimi (Talha) beylerdir. Bil -
hassa Semih Nafiz bey azami gayret
le çalışmış ve emeline muvaffak ol -
muştur. 

Gazi muallim mektebi bende spor 
hakkm~a bir tesir yapamadı. Bu ce
sim ve mükemmel mektebin etrafında 
sporun her şubesine yarryac1:1.k boş 

ve iyi bir arazi vardrr. Buna muka
bil burada inşaatı yarım !<almrş bir 
voleybol sahasından başka bir eşyi 
yok. 

N. S. 

vekili Esat B. selArıılıvarak arka
sında müsteşar Salih Zeki, lstan
bul lisesi müdürü Celal Ferdi, 
muavin ihsan beyler ve bazı ma
arif erkinı olduğu halde salonu 
teşri~ .ediyor. Oymak beylerinin 
ellerını sıkıyor. Ve bizim hatırı· 
mızı soruyorlar. Müteakiben is· 
tiklal marşı çalınıyor. Arkasından 
vekil bey nutkuna başlıyor. 

Guinin cümhuriyeti bizlere 
emanet ettiğini işaret ediyor. 
Ve cümhuriyeti yaşatacak sizler
siniz hitabesile nutuk bitiyor. 
Ondon sonra talebe delaletile 
bu muazzam binayı geziyor. 

Birkaç resim çektiriyoruz ve 
arkasından koşar adım stadyuma .. 
Yalnızca seyirci huzurunda «Ga· 
latasaray, Ankara erkek lisesi 
maçları yapılıyor. Ankaralılar 
kabir bir galibiyetle oyunu 2. O 
kazanıyor. Ankara parıl parıl 
yanıyor. Kalesinde yanan kırmı· 
zı ampullar, binaların yüzlerce 
mumluk lambaları ~ehre gündüz 

Bütün zabitlerin akibeti böyle 
olacak! Muhafız aynı fikirde olduğu· 
nu bildirmek için başını salladı •. 

.$imendifer istasyonuna geldiğimiz 
zanı:ın muhafazama nıemur mülazim 
ortadan kaybolmuştu, Kaybolmasına 
hak verdim. 

Rus arazi inde seyahat t k ba-
s't h' · d y'ld' e me 1 ır ış egı ı. Bahusus inkılabın 
b~şladığı bu zamanda. Trenin knlaba
lıgı tarif olunmaz bir ratldeyc gel-

mışti. Vagon sahaıılıkları, damlarr in 
sanlarla dolmuşlu. Her istasyonda 
yüzlerce insan trene tırmanıyordu. 
Ben bile beş muhafıztrnla vagonun 
damında yerleşmiştim. Arasırn kon· 
trol memuru seyahat kağttlarına ba· 
kıyordu. Seyahat vesikası olmryanlar 
bir tekme ile vagonlardan aşağı atı· 
lryorlar, fakat diğer taraftan tekrar 

trene a.~ıhyorlardL Her üç beş kişi· 
nin arasından biri:-.i Lrılşevikliğe <lair 
nutuklar veriyordu. Söz dinlerniyen 
köylülerle askerler arasında aras1ra 
yumruk kavgası başlıyor, neticede i
kisi de aşağı yuvarlanıyordu. 

Gece olmuştu, yılclızlr berrak bir 
yaz gecesi; fakat a~Jık beni kıvran
cbnnıya başlamıştı. Giinlerdenberi ;yi-

• Istiklil Lisesinde 
talebe geceleri 

Gençler mektep hayatında 
nasıl eğleniyorlar? 

İstiklal lisesinde çarşamba akşam· 
lan tertip edilen toplantılar muvaf
fakıyetli neticeler vermekterfir. 

istiklal lisesinde çarşamba al,şa
mı talebe gecesidir. O gece menıleke-

aydınhğı veriyor. Sokaklar çok 
kalabalık ... Akşam yemekten sonra 
sinemaya girmek sevdasına düşü
yoruz, fakat yorgunluktan uyuyo· 
ruz. Uykudan bizi oyunun hita
mını bildiren zilin sesi uyandırdı. 
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Bugün resmigeçit var.. Anka
kara sokaklara dökülmüı otomo
biller davetlileri resmigeçit ma
haline taşıyor. Biz su olmadığın
dan gözümüzün çapağını mendi
limi:ı:le siliyoruz ve talim başlı
yor. 

Adanalılar şapkalarının kenar
larma pamuk. Bursalılar koza 
Ankaralılar tiftik takmışlar. Dü-
şündüm, keşke biz de birer ba
lık takaydık. Kayserililerde pas-
tırma taksalardı çok iyi olacak
ta. Yemekten sonra alfabe sıra
sile hareket ediyoruz. Resmige-
çit başlamıştır. 50 tayyare başı
mn:da uçuyor. 

Mızıkanın tempusunu bulmak 
için biraı acemilik.. işaret veri
liyor kafalarımızı sağa çevirıp 
sert adımlarla geçiyoruz. Bu sene 
en iyi geçenler istiklal, İstanbul 
lisesi, Ankata Jisesi, ve Kabataş 
diğer mekteplerde muvaffakı
yetli geçtiler. . . 

Resmigeçit dört buçukta bıttı. 
çantalarımızı atarak şehri dola
şıyoruz. Ankarada "kübik,, tarz 
çok tesir yapmı.ş. Evl~r, t~~l~r, 
hatta ziya terbbah bıle . kubık. 
Geceleyin Ankara sankı nura 
boğulmuştu. Ner taraf pml pml. 
Bu gece de böyle geçiyor. Er-
tesi gün hareket ••. Evvela a~i.deyi 
selamhyoruz. Reıımler çekihyor. 

Ankaradan merasimle hareket 
ediyoruz. Trampetler, borular 
çalıyor şaşalar yükseliyor. 
Şimdi Istanbul yolundayız. 

Sait beyin İngilizce şarkılarını 
Oskarvayldın hikayelerini dinli
yoruz. Oymak Ziya bey uyuyor. 
Tren bütün sür'atile uçuyor. 

Nusret Safa 

yecek yüzü görmenıi~tim. Yanımıza ! 
rahatça yerleşen, güzel bir knylü ka· 
dın mütemadiyen yemekle meşguldü. 
Galiba bir müddet sonra açlığımın 
farkrna varmıştı ki elindeki ekmekten 
bana da bir parça vermek için muha
fızlardan müsaade istedi. l\luhafız

lar omuz silktiler, köylü kadın hir 
di1im ekmek verdi. Askerlerin kalıa 
şaka ve alaylarıyla kadıncağız yanı
mızdan uzakla~mıy:ı m~cl ·ur oldu. 
Gece yansına d(lğru herkes uyumıya 
başladr. Ben ıle uyudum. Ertesi sa
bah gözlerimi açt.ğım zııman. Mosko
vanın yaldızlı kubbeleri karşımrzday
dr. Güneşin pat·ıltılarryl;ı ışıldryan 

kubbeler, Moskovaya güzel bir man
zara ''eriyor!a rdı. 

İstanyon ka1abahkh. Ru~. tatar, 
çerkes, velhasıl her soydan insanlar 
biribirine karışmıştı. Uzun bir yolcu
luktan sonra şehrin diğer bir köşe

sindeki üsera garnizonuna vasıl ol
duk. Muhafazama memur miila~imin 
kaybolmasiyle beraber, benim günah 
defterim de ortadan kaybolmuı:;tu. ü
sera garnizonunda beni bir höcreye 
trktı1ar, kaprya da nöbetçiyi diktiler. 
Garnizondaki esir alman zabitanı be
nimle görüşmiye geldilerse de nöbet-

tin güzide zevatı konferas verir, fa. 
lebe tarafından pıyesler temsil edilir. 
.Mektep orkestras ı çalar. Ve eğlen · 
celi birkaç saat geçirider. 

Geçen sene talebe geceleri çok par• 
lak olmuştur. Cümhuriyet orta mek .. 
tehi müdürii Kemal Emin. Nurullah 
Ata, Mehmet Nurettin beyler tara
fından istifadeli konferanslar veril· 
miştir. 

Konferansa ekseriya, monoloğlar, 
şiirler, piyesler, muzik ilave edilir. 
Bazı aksam son sınıf veya her hangi 
bir sınıf piyes temsil eder. Geçen 
sene son sınıf. (yarısı facia) (mek
tep arkadaşı) ,.e hanımlar tarafın .. 
dan felaket karşısında piyesleri, ye.. 
dinci smıf tarafından (deli doktoru) 
gazete idarehanesi ve kamerden rte· 
lenler piyesleri ve setdzinci sınıf da 
(çürük merdiveni oynatmışlardll'(. 

İptidai talebesi (yaramazlar mek· 
tebi). gül ile bülbül). piyesini temsil 
etmişlerdir. 

Bu sene talebe gecelerine dalıa zi. 
yade ehemmiyet verile-ektir. Fakat 
bu gecelerin haşlamasr ufak töfek ta· 
mirat dola.rısile tehir edilmi~tir. Ge
çen sene son sınıfın veda müsameresi 
Tepcbasmda çok mükemmel surette 
verildi. Ilu sene ta lehe gecelerine 
mektep korosu iı::tirak edecektir. 

JstlkUU lis~sinde spor 
Sporn lazrm glen ehemmiyet ve• 

rilrnektedir. Mektebin hahçec:inde 
(4) voleybol ve bir basketbol saha • 
ı:ıı. atlamak için kasalar, ve saire 
vardır. 

Ekserj sınıflar ara!'>•nda lik .naçla
rı tertip edilmekte Ye mekteı> kuv .. 
vetli bir voleybol takımı c·karmak
tadrr. Gecen sene " '--vhol t::ıkmu, 
htanbul li~esini, fi t ı ret mekt"bini, 
Hayrive lisesini yenmistir. Yalnız 
kız talebe kollejine mağlup olmuştur. 

Mektebin bir de futbol taktmı var
dır. Hayriye lisesini azim farkla 
yendi. Ilu sene futbol takımına ye
ni unsuı·Iar ilave edilmiş ve takım 
çok kuvvetlenmiştir. Galatasaraylr 
Celalin de ithali futbol birliğini can
landrrnm;ı; muntazam eksersizJere 
başlamışlardır. Takımımız Türkspor 
kupası müsabakalarına iştirak edecek 
tir. lyi bir netice almasına intizar ede 
biliriz. Bu sene Ankara seyahati müna 
sebetile tehir olunan .sınıf voleybol 
maçlarına yakında başlanacaktır. İzci 
ler de sporcularla lıeraber bir Bursa 
seyahati yap:\cakhrdır 

çiler konuşmıya mani oldu. Burada 
da yiyecek yerine bana ya!nız su ye .. 
riyorlardı. Nöbetçiler, benim erznk 
masrafım olmak üzere Smolenskte 
verilen para ile yolda bana iyi baktık 
tarını söylüyorlardı ama hakikatte 
üç gün içinde köylü kadının bir dilim 
ekmeğinden başka bir şey yememiş
tim. 

Galiba l\foskovada işler çabuk bit 
mişti b ben: erte:o;i sabah acele ile 
yaka paça bir eşya rngonuna tıktılar 
Vagonda bendt>n maada sekiz de ~-arp 
te esir düşmü~ Türk zabiti vardı 

Tren Nirehta kasahasına hareket edi 
yordu. Bu kasaba Volga nehri sahi 
Jinde, Kostroma şehrine tabidi. Tiirk 
zabitleri <:ok dostane bir surette lıa 
reket ettiler. Kendilerile beraber ay 
nr garnizona gönderilirsem c:ok sevi 
neceklerdi. Ben ~ok zaif olduğum '<:in 
bana iyi bakacaklarını da v::ıdettiler. 
Bizim muhafaza aı-kerleri de oldukça 
muntazam görünen insanlardı. Onla 
rın (Çaynik) tabir ettikleri ve için 
de çay pişirdikleri kap daima faaliyet 
te idi. Ben Türk zabitanilc vagonun 
açık kapısı önünde oturmuştum. Biri 
birimize !;Ok şeylerden bahsettik 

(Bitmedi), 
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M.Papa Ana tasyunun intihal rı Dünya buhranı 
[ Ott taraf\ ı bacl •11f11111tdt l 
TlrldJed• ..mtan.u ........ 

ldt birtaY yoktur. BirUt MDe 

...... kadar llaptlanm ord11· 
ela geçllmff ve harp meydanlann
da birer biiytlk ccneral old11kla 
nnı iıpet t19it olan Reilietiqahur 
Gazi huretlerle Batyekll ismet 
pap, hiç ltir zam• askeri iini
formayı gipe.,, dei• li9'1 
elbise ile gezerler. 

.. Dtar0ailo7üaaıım fikirltri , 
llzleli, ulterl ricali dejil ea 
terekkiperver fildrlw i1a •ttbaa 
aiyaıi rical karflllllda balmmldu· ,.._ ....,., •.. 

- TDrki,. ıiaali hakkmdaki 
..... lnti'-lanaa aedlr? 

- ~ lntlbla• llze sGylocllm. 
M°"rODIJoyhiqa ilo yıptap• te

•ll•r •• •IUüıtJaı TQrk ., Yu
._ •lllutlMtnu .... ...nnı 
•• daha eanllan kılmak ,,. Bal
kan milletlerinin anlaımal•nna 
lalzmet etmek hasuuada samimi 
Ye hararetli hllanl ni7et(erl hak· 
mcı. bende 11vtlak vo kati 
lif '-aat t.Ylidetti.. 

T•laiJ.U b...,clddan .-z
,.. teoeddlt iflarlnd.. ft Bel-
m milletlerinin ubanetinden 
htllsetıtlderi za~ k•ndlleri.-e 
U. vt ,ee.ı ıom g6't•fen 
....... l>b' Mdaaıa t•lldmerine 

iti olaJ•A.r. 
Amıpada bugiinktfı Tttrldye 

._. kadar ... ı.t1yetlerl, leva

.,tan, "de ve de111olır•t hall~ri 
Ye taYDdJrile 11JubatapJ.,11mı te
tccclla vo lll'IJbabbetiai ~UQ.D 
rkıli pM McUrcliJ,. 

Bilhaua TBrldye hariciye na
.... kenferauuı meaaiılnl ),ft. 
1111 llir alaka ile takip etmek 
ft ..Wm daldlcalaıda dOlllaae 
~ elirgememelı lm
-...da ıast,rdfji dire7et ve 
ı...ti takdirle kaydotDJck ........ 

ba blJlk bir 1''1'8'• ye ftWe
beye •allk oldujlanu iDklr tde-
111e.. Hatta ltltti•W Tlrk.,_in 
dald Refald•"'"' balba Wrlji 
fikrine o kadar barafet ve sami• 
miyetle taraftar ve &,le alicena
ba119 ta•-marlar ltaliyorki b" 
tuanurlar tahakkuk ettiği tak· 
tinle bllbq birllpin husullin8 
te ıdecık vı kendisi bıı 
birlijiD en belli batlı baniıi ola• 
ealctlr. Fakat ~1111lar i~ikbal~ 
ait meselelerdir. Halihazsrda mu• 
h.ıckak Yt •llıb.«: olan bh ıey 
yana o da diğer balkan mil .. 
letlerl 8zennde de icrayı teair 
etmiı olan Ttırk· YııııalJ pıii._a•e-, 
b11tı.adaki llUDimi1•ttir, 8'1kan 
konfıra11111tda Bulıar "' Y ....... 
lav heyeti 11u•a~&1alarnım ml
naaebatında bir ıaınlmlyy~t mil· 
ıabede ecllldl. Romıuıya lle Bul
garlatan •r11ıınd• da dab.a sıkı 
ıpQauebat telİlin• çelıtıbyor. 

Bu m•~•tl• ~oaıeıı nıtW•b· 
balarından biı kılcQı SQfyııdıın 
ı•~celdu Yt= or•d. l>iı kav ,On 
kıla~k&.rclu'. l<a.Uk v V'1A .. 

Bulıar ibtilifata• da baUnae 
GUtllıY«>r •e bt ••1rete 4' Tar-. 
kiyedoataae ...._. ... llalu .. 
qll)'Or. 

Fakat blltlln bunlardan lsaık._ 
Ballraa makaıeaeti fOni yavq 
yavq taammtlm etmektedlır. $~ 
kanaatteyim ki, Balkan harlciy" 
naz1rlann1P içtiwaa daveti hak., 
lma~a ~-1ktan lıonfer-Dfl tara .. 
fmdaQ Teriimi' olan kar.-rlarıq 
mevki tatbike va:q, bu nıuka .. 
reqet harekeıhıe temaaıeıı rt•Pl1 
bir mahiyet verec~ktir. 

Metmta-QCll tlflleıa ~r. 
sa uca sus soz as as4css ne 

S.tealavl ..,.."~'' .. ;.ı • .ıtüada çılc•alit• .. 
aylık Tıp mecDJuaaı•HP 7 ieci 
DU1t11rası nıQtenetvi yaıdarla çık· 
mqbr. TaY1iye ttdn z. 

ve kadınlar 
[Başmakalemizden mlbaat] 

çıkh. Makale muharriri Fransa
da son on bet 7irmi ıene içind~ 
it hayabna glrea lladmlan• nis. 
betini yüzde .50 olarak tahmiıa 
ediyor. Buo1111 ikbsadl buhran• 
daki tflirllJİıaİ juJa ettiktell IOD• 

ra bamil• lcatiualarla aımikU 
çoeap olan lcaclınlar h•klcınclald 
kaıauou batarlaı.rak bu sf bi ka• 

dmlarm plıt••'-* •eatdeıa 
•ık6r kuma h1k .. 1n1D bltoıa 
kadmlara t .. mllilli lltiyor ve •ka• 
dml..-d•n çahfıqak M.kkımaı al· 
m•k, Qruon ha1atı.rııu kuan .. 
INk i8'1kimDd•" •brt• •tmek• 
tir., teklinde wkat.ulıeak lti., 
rulara: 

-...- - HaJll', kadıalar çPfoıa\tta-. 
•eııedilia&ıe erkekler d.U · ko• 
lıy it bul•Mktlf. ClÇNU.iai-. 
.nidan ela artaeakbr. ç.ı..-~ 
kabiliyeti ve iıttdadı itibarile hig 

fllph•iz klldı"'va faik QIG er• 
keldtr bu kac:Jualu. bc.Uyıçok• 
tir.,, Oiyı eeftp ••ıiyor. 

Zannecli,..,.. ki hu gibi ~ 

terin ...-thaat stıtuııl•nnda na~ 
.... • ...... ,. bıtla••• .... 
JUİ tllkkattir. Balcahm, cihaq 
lkbıJdl buhranı 1'adınl111n içti .. 
mAI bıyatta •ldıklan vı her,Oq 
biraz daha ıenişletmek~ olduk .. 
ı.n y.-ıi ... vkil•r• kuıı .U.ayet 
'91r akatllllPel h&.ule ptiNMk• 
midir? 

Mıataka boks lefvilc miiuha .. 
kalan -.ıa ınnl letlkıq 1ruıu .. 
bl p)QDroıda fe muetaz.aoı biı 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!f.dlliiliii••!l!!iiiill riAI Gıe..ılııcl• fer• edll-.,ur. iL ..,.......,.. beyanatma ~op,aa v• •dıa hntih~tarı 
. ._....., tletll ldı moteh...- M.o'-t en •• ı. ...... ~ 

yeeuh ellllllfhtl· MU.bakalar._ 
Kumkapa, Haliç, Harbiye, Betik .. 

- · ~ lataabuı. ve Ank•· Ooktar 
~!!Jaiet tlikteaı IQDI' .. 1011i Jf üıeyin Naıit 
,,,. .. , ...... ......._ Aıab- Tarbe, uld MUAllalt111er h~'ı 
JJ~ ~lil.ı '*k'-' ittibu et· ı No. 10 Tel. lstanbul 2 2622 
.... ._MveftiiWtrik.,.- lllBı--~iiBl!!Riil!il_. .. _.~ 

tBf ve Ey&p kıdflpl~ılnden cem' .. 
ı• 19 ~tor i,ıkık etlAiftlı. 

•• ı.-. IMIUI, nellaclar 
laakll al..... tamamlle takdir 
ettlll, -..b.W, Jrıa •ttlk· 
ltd Jwl llMtalJttl ~1JfAAIP· ... 

ı.ta.u.ı. ilti'altlldı eli blJQk 
~., "' .,..,.... o ~
• ., •• w, .................. 
tto.tta '9f'•alaıa \le tepildae· 
tal •t•et.I ~ ı.ta.dMılda 
daha kola1 Y~ dôi aalkwmel 
..wı lllHÜ• tatWll ...... . 
.... Ilı. ..... , "" ... " 
laaN, ltlı ilan •• -.rlcesi 
fe •1m zamaıHla l>lr eıttonetkJ-
aik merku JaplUk ,....._ 
dmtr, 

BM. lıtnb\lkt• ........ 
,. ;,fan mll1111 .. tiai tMll• 
Ye aelab etmek, lstanbulu Balbn 

'fılrlz•lte Balk•n tlcoret oda11 
.,..,.. lttlhu et- lıQSQllD· ............... ,. •. 
INnWwı iN hlRlta ltir çok .................. 

U.dltlla •llhll .-"+ halde, 
•IJilt Mr ~ .. btttao 8al
ktm ~~odu PUllk 

1a1r .... ~ ... ~ ...... .............. 
........ o ... 

~ .... , w-..-: 
mcr'kcıt Wr ....,. ....................... 
-.-Wr...W, de .... 
........ bllb. Selaaikt• .... 

Dektor 

Hafız Cemal 
Dt1hll1 h•stehklan •utelto••••• 

&:rJ nu_..... be.ldeQlflM~ iatl
JcarlV, kabinen aıjracaatla ffYf 
telefo"1A ,. ... '"" aaau ....... b.lflaf. 

Çglldld\ RIUclli lltr p.q ff lede11 
şoıt.ra şaat 2.3Q daJt 5 •) kadar f,qaq
bulda Dlv&llyehıpd~ 118 1111ma111tı Jıq.. 
nll kahfnesfntle dahltt h2'Stalıkla'1 
muayeae ft tetlavt eder. Telefon· ı., 
tanı 1111. 

N.tic"1•~ 
Sta-k llltlettet ICumlıapıdq 

Andon, HQrez sildette: Haliçte._ 
Hanıdi, 'l'ly ıiklette: Kumbpı .. 
datJl N.,.., • H•fif likletttt HJr .. 
bl1edea Teyfilr, Yan Otta ü .. 
lelte: Betildipa Şabası, on. 
ıiklettc; Kqmkapıdan Nuri bt)'" 
1• ı-"P ıelıMflerdir. 

Mlaababiann blbt...... .. .. 
Hplere mad-1yalar teni eclllmlftlr. 

---..----~ ........ ----...-----~-"~--l-~----_...-------

-----t93~---
Tayyare YILBAŞI Piyankosu . 

Actet Lira 
il a ısa i.öao.ooO 1 ~MIVI 

1 
" 

400,000 
1 • aoo.ooa 
1 11$0,000 
1 • 100,000 
1 • 40~000 
1 • so,ooo 
1 . 

" 
20,000 

1 
...Lr.t 

'fS,000 
100 (1,000) 100.000 
100 ,. 

" 
100,000 

100 • " 
180..,00 

f QO 
" " 

tOO,OGO 

• IKMMJY• (1011CICIO> llO,OGO 

• " (9.00o) 410,000 

• .. (1,000) 90,000 
'il .. (9,080) 48,000 

" ~) t20,G00 
(1.PO()) 900,000 

(tQO) .H0.000 
Mte,iôi URA 

1 S...t aleminde 1 
Bulgar opereti şeh-

rimizde Ta1cvı111 - Pazanu1 o ~ 
Sol.. da c tü • ıı lnd ay ı 931. 26 CenıautırftlJlll 

.,a oopera tiJatrom Senenin geçen günleri: 3lt kald 
modam M, Stoil Stoiloff ıehri- ~a. 
mize gel1Dittir. nyatronuQ ope GUnq-Dopta: 6,11; BaUf: 
ret 11111'atlclrluı da llu ıpı 17 ........ w.....,.-Sabah: 
ıinde lstanlsula ıelecekler, ve Ogıe: ıı,5& ikindi 14,55; Akşam: 
19 tqriniHDidea itibaren p,... Yat11: 18.49: illl&lk: 4.41 
M ti1atıo11111da temiller •ere- Hawa - derecei hararet f 

Cıaprt) 6 derece. Bqtla rUqll' 
~eklerdir. Repertuvar ~Çardu, dan esecek ve bava hafif bulutlu 

S.1"er, Grefia Mırlp. Pru- 1-;;;======~ 
kite. Vildeırra •• Huar, lataa
W ..... Hanmla ..,an atik 
...,.... w.kktp ecllror. 
s. l1d ................... 
cakbr. 

Operet ltarMaa AaW.11 da 
...... ktlr. M. Stolloff, ....... 
tu lçta •• IJI bir •fflla ... 
dutu Jaılcle iki memleket • .,. 
11adıkl da1tJuju kuYfttlu. 
mlllaı Wmıt için TDrlcly.,. 
..... ,. terdlt ıttiklırlai .. , ... 

mittir· 
Bulpr operetlala llılkamas ta .. 

,.,. ............ , •• ka,..ı.. 

•cataıu ••kkak ..., ...... 

f la. *· 1€in!!i0:~· 1 
Mlktan 
Kflo 
1500 l'trtnç-
- Ua 

UOI 8"aa 
250 Taı 
JJO Kuru üıt. 
400 Gaz Yatı 
40 Ton kok lllıalr• 

900 Arpa 
800 8uaan 

-~ &O ı...-
U.00 Kv.n t11111,. 
1700 Paı.• 

aG0 Merelınell 
aoo :trqn ._..,. 

Rad10 .... ......... _ 
Sucl8 denJO &kadir~ 

llft netriJIU 19,IO dan to.80 1 
AU btym lfdrakUı u I0.80 dla 
kadar OarUlbtdap .,... 
den n re bdar Zl1ld .,... 
A1 n dtrı 1UO • kadit oıt ...... ,..-

Sut JI din 18,IO ı beis 
lhllk • NlbafflC fuh 18'0 M 
lraclaı Umu konw Dıem 
.... 10 - lt.801 kidir 
malik • ı.,... t.ıb 19,IC) claa 
kt1111D kelNcr llınm zat ..., 
to den 90.ao ı ..., 4-

ı il 
Dıahilde 150 400 750 1400 K 
Harlote - 800 1450 2700 

"IP"l'Jl•re• 
R•atl 

Sacın 10 1'f. 
Sandmt !() ,. 

!!le na, ~"'•'!!:•• ! 
l i ~ 4 1·10 

so 50 6Ş 7:5 ıoo ~ 

A - Aboneleriaıilln bçı üç 
ğı için bir defa mecean 

fi - 4 saun geÇtn illnluuı 
ntın ~n 5 1mr.,. zamnotı 

dremit Asliye lllUke• 
f.f4remidia Gazı CelAl m 

cl'1l Y1111uf kızı füal Jıanpn 

·"!?~!!'!~~!Pi!'!~ mBeldm fç' yakarda dna w m n yazılı 
en\k iki şartnamede pazarlıkla satın 

abnaeaktsr, Pazarlığı 14 - ikinci 
teşrin - 931 cumatt.i pnU aaat 16 
,-. köar Barbife ..wt.ebin.ttkl ına· 
1t..ıu •~da ten •a..ttr . 
Tali,terie ,.rtııa.q1t1hıi Jirmtk içtn 
... ..,._. •til'MUtl•ri ve ltıllılk 
.. ff vü11 aoa17enl1Hlt hQlf b11· 
lunmalan. (129) (3&86) 

• • * 
gi)Q 

3000 Tı.bblye 1Qeldebl 
Ş~ Ta.t1>ikat hastuesf 

80000 Pb'•de Mp. 
T800 Kuleli lisesi 
IRO ~ ..... lldJ1' orta JMkte.,. 

S300D ..,_ ... 
·w· 

,,_.rcla fll1ll •• mlktıuian yazılı 
müatlere bir fUb&IJled• ;ilent m• 
nakaaa avetne 113* tın. ot •• 

meçhul Abdülvahit aleyklaa 
tıunan tl"vtıda. i!AMa M:bVptı 
kanr verlllAif olup yew • 
olu ıG - 11 - 931 Ptl'l'n.be 
saat 14 te S4nsmlt Jıulralt Jll 
ekut~ ...- bulunmuı ve abl 
pyaJleB bofanına tlaftSllUD 
it ll&nea teblij olunur. c• . 

• • • 
Bütıaldla !fplı kı...,._. 

ri "v'*' n Halil km F8'ıf1f. 
fmdp ıeyd ~~~ Al>d111 
lu Nuri alerhine lblne olunan 
ma d11.vasmm ınvhakemeslltde 
tehllpta rafmeB maltk~ 
mit Ye ... fil§ 117ahn .. ,,.. 
llakem.ı 18 - 11- 931 lıtl'I._, 
•il -' l' • t.lik eıU..it ol• 
1ftlal -*4r4,. ham 'balwmı 
aksi lıald49 bir. dah2' mabkenıe 
bul olunmıyatatz U4nev teblll 
nar. (.f!I • 443) 

alna.mtir. llt.aleal 2' - D. Tifo .,._ ---------
IU ah 8'al .at lf ,. bdar T-lar
Mft ..u.bla4*1 malaalU mal&suau~ 
da lem ~Deeekttr. Taliplerin şart-
n....._l -~ tçla 1'tnis>'Oftll tali• 
raeutleri Te iıtlrlk kt1' 4e vakti ırt'I• 
an•lnde hazır bulunmalan. (122) 

(3:)S9) 
• * • 

Alk9'1 tkıe.hr lhtbacı lcin alenf 
•iılak- •vetih 4"' şaarbıa•de 
btlel' bin kiloda. 2(\.GOQ kilo befa• 
119pir •'1• ahaamtı .... lhalNi M -
lldaet tetrt. - IU alı ehd Aat 18 
,. iratlar HarMye ntekteMıtdek! ma· 
haJ11 11talı.ıran1ttla fera etltlemtit. 
TaJlpleriıl tal'tnamelertat ıırınet 
lçla koıplsyona mftracaatJerl ve işti

rak itin d• vakti mu11enhıdc hazır 
'b11lu1uMlaıı. (U3) (3590) 

• * * 

Dartlştafaka U 
mftdlrlyetlndea 

Talebe için kumıtt ft mahıeme9f 
tepten verilmek itzere c!ahllt w 
elbise fle pelerin yaptmJaa~dd 
Hyeslne talip olanJınn prtnamestnf 
Uute ~ giiP ve .. mUnaltaşa.. lf*. 
18 Teşrltıaanl 931 ça111111ba ga.ıı 
ıo da Nur\losoıanlyede ÇemiJed 11 
siy' QJerke.zlne milracaıtlan. (3737) 

A.Merl "*tt..W:rlt hulıuMIR laaJ• 
vanatı ihtiyact ioia M8QO kile taman -
palll'blda lltıft alrucaktır. Pazarı.. 

j1 14 tldMI tepla tal "' .. "'81 stntl 
saat 16,. kaw na..w,. Mekt.W. 
cleltl malt.alll mahnnat1a lerat edil• 
eetilr. Şal'tllameslal glrmelr için ko-
..,_a •lrtıeaatlel'f w fftlrak lçia 
.. *ti •*11.elPCe ... lnılu
..ıan. (131) Cl'ftll) 
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Er eyli Kütahya viliyetinden: .. -•• Dr. ih1a11 Sami ~ı••• 

1 - Ktttabya Tillyet matbaası için olbaptaki şartname ve 
nDmuneleri vecbile 408 lira 10 kurut kıymeti mubamminesinde 
•e mahtelif eb'atta klğıt, mGrekkep ve el numaratöril mubayaa 
olunmak kere alenen mllnakuaya konulmuştur. 

2 - ihale 2 klnunuevvel 931 çarşamba günil saat 15 te vilayet 
daimi eacllmeni huzurunda icra kılınacaktır. 

5 - Taliplerin münakasaya ittirak için 661 numaralı kanun 
mucibince % 7,5 teminat ıöstermcleri lizımdır. 

4 - NOmneleri görmek ve fazla izahat almak , istiyenlerin 
K&tahya encümeni daimiaine veya matbaa müdürlüğüne mü-
racaattan illn olunur. (3739) 

Gonokok aşısı 
Belıoğukluğu ve ihtilatlanna 
kartı pek tesirli ve taze aıı
dır. Divaoyolu Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 

SEYRiSEF AiN 
Merkez accntası: Galata köprü ba~ı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\ltihürdar zade han 2. 2740 

Türk Anonim Şirketi 
Merkezi : Istanbul 

Merkezi idaresi: Paris Londra ıokak No. 21 ( 9e) 
0/0 5 faizli ve beheri 500 Franklık tahvıllb mtımtazı 

15 Teşrinievvel 1931 kur'a keşideıi 

Kur'a keşid~inde çıkan (2:39 adet tahvilatın 1 teşrinisani 931 tarlhbi• 
den itibaren (43) numaralı kuponun merbut bulunduğu senet mukabiJillde 

TRABZON POSTASI tediye edilece-k olanların listesi: 
(ANTALYA) vapuru 10 (42) numaradan yukarı noksan olan kuponlar tediye olunacak mebllğ 

Teşrinisani Salı 17 de Sirkeci dan tenzil ulunacaktır. 

1 1 rıhtımından hareketle Zon- 1.671 lla ı.67:; 4.811 lla 4.sı:} 6.867 ıu· 6.870 9.671 
stanbul Belediyesi illtnları 7061 100- 9673 ıı· 99~· 

ld k 1. A k S 1.691 4.s1:; . • . ., . a . 1:> 
gu a , nebolu, yancı , am- 196 7 19 9 'Ol 9 80'"' Keşif bedeli 599 lira 96 kuruş olan Üsküdar 17 inci mekte- l.s9:ı » 1.69:"; 5.131 » :i.13:> 7· · » • •8 » · • ,, 
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire- 1.9:>1 » 1.9:>:> :l.137 » :i.140 7.206 » 7.210 9.871 » 9.87a 

hin tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler •artname ., 0~1? 1 9 7 "16 1 ·)·)o 10 o-ı ıo 0;2 7 son, Trabzon, Rize, Mapavriye - oJU » 2.060 :>.196 » :ı. 9 ... » ·-- • ·> » • · 
almak ve keşif evrakını görmek için hergün levazım müdürlüğüne z ld k 2.56:i ;;,311 » ;:;.:n:; 7.828 » 7.830 ıo.054 » 10.oss 

gidecektir. Do .. nii11te ongu a 7 S"'O 10 07G ıo 080 1110racıat etmelidir. Münakasaya girmek için 45 lira teminat 7 3.431 » :J.434 5.326 » :ı.:130 7.876 » ·" ,, • » • 
lAzımdır. Teminat nakten kabul edilmez:. Ya belediyeden irsaliye yoktur. Of, Sürmene, Görele- 3.556 » 3.560 5.546 » ri.il50 8.446 » 8.450 10.111 » 10.115 

.lınarak bankaya yabrılıp alınacak makbuz veyahut hükumetçe ye de uğrıyacaktar. 3715 3.846 » :ı.sso 5.702 » :ı.70:> 8.666 » 8•670 t0.196 

k b . k b ·1 l B PiRE· ISKENDERIYE Postası 4.036 » 4.06:> 6.336 » 6.340 8.711 » 8.71:; 10.198 ınuteber tanmmı~ ban alardan irlnın me tu u ı e o ur. u şe· s s2- 10 '>00 10 20· 
~ T · · · 4.191 ,. .ı.195 6.676 » 6.680 s.s21 » • .ı ... » • ·1 

kllde teminat makbuz ve mektubu, şartname, teklif mektubu ( 1 Z M 1 R ) 1 O eşrınısanı 4.446 ,. 4.<150 6.686 » 6.690 8.871 » S.87:l 10.451 » 10.4~ 
ınlib&rlü bir zarfa koyarak ihale günü olan 30 teırinisani 931 Salı 10 da Galata Rıhtımından 4.711 ıı 4.717 6.726 » 6.730 8.936 » 8.940 
pazartesi günü saat on beşe kadar Daimt encilmene verilme• kalkacaktır. 4.719 » 4.720 6.841 9.306 » 9.310 

lidir. (3755) AYVALIK SUR'AT POSTASI 4.741 » 4.74:'l 6.843 ıt r,.s.ı:ı 9.516 » 9.520 

(Mersin) lO Tetrioisani Salı Tediyat: lstanbul'da Osmanlı Bankasında (22) T. lirası hesabile. 

[ Ko. dan Paris'te l\leyerbank sokağında (7) No. da kain Osmanlı Bankulle 
3. K. O. SA. AL 17 de Sirkeci Rıhtımından. Iluluvar Hosmanda (29) No. da (Societe Generale) ve şuabatm: 

Kolordu •• birinci fırka kıtaatı hiı 11 - 11 - 931 tarih çarşamba da safi (492) Frank. Jönev'de (Banque d'Escompte Suic;se) tara 

!~ı:-S~ ~~~=l::n~::.~~;:'. ~;~·E;E~:~r~~~:::;~ F~ .. ·~=-=,=~==-,--~ ;~-~-===~f ~::.-.:::aı• MUK,;~;:;·:~~".:'bi~~;~;:r ü;~~.: i•ra ;;;;~::~E 
Pılacaktır. Taliplerin şartnameyi al- gün n ihaleye iştirak etmek üzere der • AMORTi OLUP TEDiYE EDiLMEYEN TAHV LLER 
btak ve gHrmek üzere her gün ve iha- yevmj m~zktlrda komjsyonumuza r.ıü· fw:, ti ! ': : 

1 
15 TEŞRINIEVEL KUR'A KEŞ1DESI 

leye i~rak etmek üzere de yevmi racaatlen. (519) (3674) ------- · 33 numaralı kuponu havi tahvilatın tediyesi: lstanbulda (22) T. lirUI 
muayyende komisyonumuza müraca- * * * Karadeniz postHı Paris'te (494) Frank, Jönev'de: J{ambiyo ibraz fiatı üzre. 

atleri. (531) (3751) K. o. ve 1.inef fırak hayYanatı ih- B•z ram 1 129 1.64.'J 2.319 3.968 :;.19.1 6.0:>7 7.692 8.988 9.915 10.621 
* * • tiyacı olan arpa ve yulafa kapalı • a 808 1.645 3.396 3.977 5.20~ 6.099 7.817 9.160 9.946 10.661 

Blrincj fırka kıtaatı hayvanatı zarfla talip çıkmadığından 9 - 11 - 1 829 1.721 3.455 4.18' :--... 2~> 6.122 7.849 9.176 9.949 10.631 
~11 saman pazarlıkla alınacaktır. 931 pazarte~i günü saat 16 da ayrı 1 r h ~ . 1.018 1.990 3.456 4.321 ;).2:)6 6.161 7.919 9.216 9.950 10.715 

Iİ ::~ 1!..ı ~!", ::.;::.~::::~: =~~r;.rt;:7ı;\:~,: ··;:~!~.:::ı~~i:i I! v~r~:.: 1 ~ H r ~ H m u u !:: ~~! ;: :.~ ~'; ~~ ~~ ~~~ != !~: 
Yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa7.arlığa iş. il .. .. L k 'd b • 1 305 2 Ol8 ;J.;)87 4.476 r;,433 6.627 8.164 9.767 10.197 11.075 
llrnak üzere her gün l"e pazarh!a iş- tirak edeceklerin de yevmi muayye- ıS gunu aHşaını Sir ecı en are-

1
! 

1
'
444 2:o:>z 3.612 4.671 5.631 6.830 9.192 9.771 10.199 

tirak etmek iizere de yeYmi muayyen- nincle lrnmisyonumuza müracantlerj. rı ketle ( Zonguldak' İnebolu' i 1.4"10 •) 103 •> 63') 4 828 :>.666 6.930 8.244 9.809 10.358 

de komisyonumuza müracaatıeri. (:>Hi} (36::i7) a Samsun, Ordu Gireson, Trab- ıl ı:.ı~s ;:13~ ;:6~i 4:967 5,922 6.986 8.3.'H 9.814 10.36.'l 
(5.12 (3752) * * * n,. S , R" ) 1•1 ı !:'.4"l ? 199 3 677 r::l 063 5.922 7.078 s.:J39 9.8:17 ıo.a10 • * • . zan .. ıze ve ,,J • .... • • •• 

K. O. ve birinci fırka kıtaatının !! ' urınene ve " :i l.:>:;7 2.287 3.890 5.087 6.042 7.091 8.606 9.890 10.479 
Blrl'l'lcf fırka kıtaatının ihtiyacı' !i id kf •ı 906 10 549 

ic;tn bulıur pazarlıkla alınacaktır. ihtiyacı i~in şeker kapah zarfla mü- ı: g ece ır. , 1.::166 2.301 3.939 S.129 6.o.t!l 7.4:13 8.826 9.. .. 

ihalesi 16 - ıı - 931 tarih pazartesi ~:ıcue:s~ P:::::t:r"ün~h~ı::! i; te n Fazla tafsilat için Sirkeci, ıs TEŞRINIEVEL 927 KUR'A KEŞlDESI 
~Unü saıat 15,!i ta pazarlığı komisyo- komisyonumuzda yapılacaktır. Talip. i Yelkenci hanındaki acenteli- 3;; numaralı kuponu havi tahvili tın tediyesi: lstanbul'da (22) T. lirası 
nuınuzda yapılacaktır. Taliplerin 1 · t · 1 ı ·· ·· 1515 f · 

e.r. ın ş .. nr nameyı. a. ma .-: uzerc her gme müracaat. Tel. 2 Pariste (491) Frank, Jönev'de kambiyo ibraz iatı inen. ;artnaıMyi almak üzere her gün n k t k ı 
gun m una asaya ış ıra etmek üze- :::::;::::::···········-::;;::·····-·--···-.:::::::-.ı: 160 1 <>A. !) "'"" .. r::ıı:.1 -:: .•.,9 6 .. 66 s 036 8 779 9 619 10.&U' paıarlığa iştirak etmek üzere de ycv- ............ • ........ _... Oil•> .~av- ~"'" ....... ~. ... '· • • • 
re de vakti muayycninde teminat ,.o ::::::::::z::-··-·::---=:.-.. ······-·---::::::. 811 1·939 3.;;13 4.5.'>8 • 44't 6.480 8.140 8.812 9.659 lo.&78 

:!ca~~';;;f.~:~)ko<~~~;;numuza mu - te~lif mektupla:ne .~omisyonumuzn ii Ale:~:·; Zad;··-;;~e\ l.o2:l 2:004 a.s66 4.581 ~.ı4~ 6.:>3.'l 8.176 8.882 9.868 10.680 
muracaatlerL (506) (:J.>911) !! 1.030 2.014 :J.:>91 4.672 :>.4:-'i 6.:146 9.198 8.931 9.883 10.825 * * * 

Kapah zarfla 27 - 10 - 9:il tari
hinde münakasası yapılan 2:'19.490 kf-
1o ıığır etine verilen fiat gali görül. 
düfiinden pazarlıkla temdit edilmiş
tir. Fiat haddi layikında görü1düğii 
takdirde l:l - 11 - 931 tarih pazar 
günü saat l!l te ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin yevmi mezkunb İzmit ~a
tın alma komisyonuna miiracaatleri 

(529) (:;749) 
* • • 

Maa teferruat bir adet ünivel"$al 
lllub,·emeti ecsanı tecrübe maki· 
l\tsl mübayaası kapalı zarfla miina
h~ya konmuştur. İhalesi 10 2. ka
n~" 931 tarihine müsadif pazar gü
nü saa.t on beşte yapılacaktır. 

Talıplerin şartnamesini görmek Ü· 
f..ert her gUn .Ankuada m~rkez Ştl, • 

tın alma komısyonuna miiracaatlerl 
ve münakasaya iştirak edeceklerin n 
gUn ve (!3atinden evvel teminat ,,e 
tıe-klff mektuplarının makbuz mukabf
lind• mezkOr komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. (526) (3732) 

* * * 
Ezine ve havalisindeki kıtaatm ih

tiyacı için 142,000 kilo un münaka&a
ya konmuştur. 22 - 11 - 9~1 tarih 
pazar cünü pat 15 te ihalesi yapıla
nktır. Talip olanların şartnamesini 
ıörmek ijıere her gijn ve pey siirmek 
llzere de mezkilr günde Ezine satm 
alma komisy<>nuna m-iiracaaleri. (:>37) 

(373~) 

• • * 
1 inci fırıka kıtaatı ilıtiyarı için 

)azarlrk1a alınacak olan unun ı:> 2. 
teırln 931 pazar günü saat 16 da pa
ttr~ yapılacağından talfplerfn her 
•in PrtnUteyi gUrmek üzere komis· 
J'Oaa lif ihaleye iştirak eodectklerin 
de yevmi muayyeninde gelmeleri. 

(:>30) (!}7:>0) 
• • • 

Zeytlnburnunda kücük zabit mek
tebinin tamiri icap ettlğinden pazar-

* * * :: Vapurları 1037 2.043 3.66J 4.707 5.61:l 6.549 8.229 8.947 9.940 10.849 
Tophane ;·e Selimiye fmn odunu- 5j Lüks ve seri Karadeniz postası 1:045 2,082 3.693 4.732 :>.G9:i 6.599 8.338 8.9:>9 9.9~ 10.883 

nl unkptazalrhlı lı ko9misylolnumuıca yapı. i: eu·· ıent VAPURU 1.046 2.095 3.710 4,779 3.701 6.842 8.-122 9.097 9.944 10.905 
aca ır. a esi - - 9'U pazar· ii 10 T. sani 1.06S 2.142 :l.845 4.873 :;,72:; 6.886 S.430 9.116 10.099 10.90ai 

tesi günü saat 15, 30 da icra kılına- ıı 1•296 2.lS3 3.902 4.919 G.919 6.918 8.458 9.184 lo.t69 

~:!'.'·~.!~~~·;~·iı:~;:%~ı:~~1~'! ,. S A L 1 .ı 1.1&9 2'294 ;.: ::: ~: ~~: ~:: ::: ~:: 
reklerın dt yevmi muayyenınde ko- il günü k p !:~ ~: 4.156 5.084 :i.963 7.23:> 8.590 9."8 10.398 
misyonumuza müracaatleri. (314) iİ k . a şamı saat 18 de Sir· 1; J.6-f

6 
:ı.ı.ı:ı 4.:u:ı :l.l4S :;,97~ '1 .. '100 S.612 9.501 ıo.m 

(~l656) t ecı nhhmtndan hareketle li 1 647 s.ı.ı6 .ıf..346 5.167 :i.99:-? 7.701 s.63:; 9.569 10.4'9 

H l • * • iJ (Zonguldak, ineboJu, Ayancık, i 1 '692 :J.157 4,41;; !\.200 6.30:> 7.716 ~~:;2 ~).5Q2 10.533 
a ıcroğlu Topçu mektebi binaları- : Samsua Ünye O d G" li ·> ... ~- .f.-4~., - 21\JJ. r. '>f~ 7.·,·17 S."'ı"2 9 GOS ıo 553 

mn tRmiri 9-11-9.11 cumartesi :rapı. lllı G .. el t V kfık b~ u, ıresun, ! 1.717 ..... ,~ 4.~ ~~~ u..>-10 8.7:1 9:613 1~5&i 
lacaktır. (Saat 14 te) Taliplerin vak- ·: .~' e, a ~ ır, Trabzon, :! 1.826 ;).-i.'l:J 6.400 7,981 
ti mezkörda mahimat almak icstiyen- !I Surmene ve Rııc) ye azimet i! 15 TEŞRINlEVEL 928 KUR'A KEŞIDESI 
lerin her .gün ~· o .... Sa. Al. Kom. mü- lı ve ~~det edecek~i~. • i (37) numaralı kuponu havi ta.hvilatrn tediyesi: lstanbulda (.22) T. Uran 
racaatlerı. (508) (3;l96) ıı Yuk ve yolcu ıçın Sirkecıde 1·· Paris'te (491) Frank, Jönev'de: kambiyo ibraz fiatı Uzere: 

* • • v .. ı. 1 . k k 

~ 
eıır 11"e eıı so a No.61acen· ff ı:;s 1.658 :J.248 4.022 :>.236 6.16-t 6.866 S.477 9.:J06 10.419 

K. O. ve birinci fırka kttaatınm teıine Müracaat. Tel: 21037 fi 170 1.987 3.254 4•032 :>.2.sg U26 6.884 8.68-i 9.554 10.448 
Pirin~ ihtiyacı kapalı zarfla münaka- :::n::::m:::::::r.:::::::::::::::::::::::n:=::s:i: l "1)_4 '>()67 .3 379 4 164 - <)l'f 1 6 2ı::<ı 6.901 8.683 9.658 10.486 
saya konmuştur. ihalesi 26 - ıı - Ad .k .VU't ... • •• .. • io ;, • .:.•· •• ,. 555' 
931 perşembe günü saat 15 te Fındık- emi J ti dar ve 1.048 2.08j 3.428 4.179 5.291 6.261 6.935 8.716 9.672 lo.! ~ 
hda K O. 3. Sa. Al. Kom. nunda ya- b 1 k . ..., . 1.086 2.109 3.436 4.280 rı.:uı; 6.26:5 6.9:ll 8.764 9.75' 10.59-S 
pılacaktn. Şarına~ini almak üze- e geVŞe lıgtDe 1.278 2J57 3.469 4.351 ri.3:>5 6.313 6.971 8.777 9.763 10.608 
re ~er gün ve ihale saatind~n evvel karşı en müessir deva SERVOIN bap- 1.286 2.161 3.509 4.3:19 5.376 6.370 7.o:n 8.910 9.975 10.62:1 
~mı.nat ve tekHfnameleriJe birlikte !arıdır. Deposu, Jsranbulda Sirkecide 1.291 2.171 3.527 4.369 5.479 6.423 7.082 9.026 9.997 10.675 
konusyonumuza müracaatleri. (504) Ali Rıza Merke7. cczanesidir. 1·aşrıya L306 2.181 3.568 4.422 :;,490 6.427 7.274 9.148 10.029 10.721 

• • • 
(356'?) 150 kuruş posta ile gönderilir. tzmirde 1.352 2.291 3.722 4.42:3 :>.;;ıs 6.502 7.72.9 9.166 10.030 10.727 

Irgat pazanndaki. Trabzonda Yeni Ferah 1.361 2.407 3.732 4.471 ;;.620 6.:>12 7.735 9.1'19 10.073 10.8:l9 
Ordu ihtiyacatı sıhhiyesi için ka- eczanelerinde bulunur. 1.375 2.980 3.737 4.582 3.680 6.5:>1 7.7:->4 9.219 10.0SS 10.92CJ 

pah zarfla katgüt mühayaa edilec-'·· ---1-----.------- 1.398 3.012 3.767 4.602 5.89!1 6.574 7.m 10.1:>9 10.93'1 
t . lh ~ stanbul sekizınci icra dairesin· 1•423 3.0'17 3.822 •• 783 , 8"~ 6.622 S.063 9.2:ı:ı 10.23-1 10.977 ır. alesi 25-11-931 tarihinde sa. d .. ..,. , 
at 15,5 da icra edilecektir. Taliplerin en: 1.440 3.08:3 3.86.) 4.814 5.880 6.77:> 8..291 9.281 10.270 10.987 
~a~tnamesini almak ve münakasaya Bir borcun temini istifası zımnın· 1.568 3.150 3.866 4.968 :i.940 6.797 8.3:lQ 9.4-1:> 10..307 10.991 
JŞtirak et-k üaere temina ve teklif. da tahtı hapse alınıp satılmasına ka· ı.639 3.217 3.907 :).130 6.0:l4 6.8():) S.3~0 9.46:J 10.319 10.992 
namel ·ı rar verilen paltoluk ve elbiselik ku· 1.652 3.23:l 4.013 :ı.176 6.090 6.82:> 8.469 9.500 10.397 11,0:;7 

en e .!evmi mezkurda komisyo- maşların 14 - 11 - 931 tarihine mü-
numuza muracaatıeri. (511) (361 .. ,) ıs TEŞRINIEVEl. 929 KUR'A KEŞlDESI sadif cumartesi günü saat 9 ila 11 

ÇİKOLAT 
.c· E.M ·i L 

ŞEKERCi 

HAFIZ MUSTAFA 
VE MAHTUMU 

Bahçekapı Hamidiye eaddesi 90 

raddelerinde Sultan hamamında l\fe- 39 numaralı kuponu havi tahvilatın tediyesi: lstanbul'da (22) T. llru• 
sadet halli altmda 3 numaralı mağa· Paris'te 491) Frank. Jönev'de kambiyo ibraı fiatı üzere: 
:.ı;ada satılacafmdan taliplerin ma· l66 lla 169 3.631 5.930 8.:l71 tla 8.375 
halli meıkılrda hazır bulunacak me· S31 • 8.15 3.633 tıa 3.63.> 6.021 lhL 6.025 8 681 » S..6&1 
moruna müracaat etmeleri itan ole· 996 • 1.000 3.841 » 3.S.14 6.016 » 6.048 8.941 ,. S.94' 

nur. 1.021 • 1.022 3.851 » 3.8:>:> 6.0:)() S.944 ,. 8.945 ........................................................... 
Sahibi: Mehmet Asım, umumf 
neşriyat mUd ürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaası 

1.024 :ıt 1.025 3.991 » 3.994 6.142 )> 6.150 9.282 » 9.2SI 
1.526 • 1.530 4.376 » .t.:l80 6.176 )) 6.180 9.483 :ıt 9.48' 
1.576 » 1.580 4.921 a 4.9~ 6.611 » 6.615 9.511 • 9.511 

( Llitf en BOlfl/Gl/I polrlnü) 



......... y,.._, ""'911 &wkal Tlll'lfe.a 
1931 Hilal Tqrinianlnla 22 lnd gllluaMn ldblren 

Jltnı ahlte bdu muatberdlr 
linac& ~ 

Nlı Hoduc Hare~et Flllil Hareket Hırtket 

ı •o, 5'1!• ro..: 1 :"'...; ~= 3.6.9 ~ ~~ 
ı ı Ka:nuJ~Tunel 1 KuıtuJuttan • Tlnele ao tl,00 23,30 
----.--1. Tlnadeı ·Kurtulup !1.30 24,00 

12 Harbiye- l"ıhh ( Hıl'blYedtn • fatihe 5.J 1 6,00 1,02 
___ __._ fatihten· Harbiveve 6,21 1,00 

14 M8çtı-Tfinel 1 Maçkıdan-Ttinele ao 30.30 !3.30 
_,_~1..-.. TUnelden·M-çkıyı !1,00 24,00 

• Tauım-Sırked ı ilklim etliı$arkedye 4'1 7,ıo 20.05 -----m- Sil'kecıdtn • Tabime 7 7.35 20.30 

16 Maçk'f!!Ult 1 =:.,.n::: :~8 :: :: 
18 Tm 111-fllt 1 ~~::. l"3() ~ :: 
ıo K~::::I IGBeartulUffao..BerUıta 6,JI 6.40 tı,10 -----=1... eJIZlttao.l(mtuıup ıs 7/JO fi.OO 

-~ .. 

Jtfr RADIUM ~\\ ikbsaf ve rriıf fı HA 
~\9 O Q;jl Hakkmda iı~O~~~ 
~\ HAus ıSVEç ceucı J ~, Mühim bir tavsiye ·~~R5=5~S~~ 

Halis isveç çeliğinden mamul HakiktRad1u 
taraş btçaklarımızın tan~si her yerde 5 kuru a 
satıllrken yaldızlı ilanlara kapılarak ecnebi ra 
bıçaklarına 7 ,5 - 1 O· 12,5 kur~ ve daha fa• 
para vermek be~ paranızt sokaia at"' 
demek olup adeta g9naht1r. Paranıza acıyınız. 
Hal(ikl Radium tıraş bı mızı bir def 

kullanınız, tecrübe ediniz, diğer tÇaklar(a m 
kayese ede ek kanaatinize gôre karar v 
meniz menfaatiniz iktizasındandır. 

-vA Tın-- letanbul Defterdarltk llAnlan-

Küçük ilanla 
--IOdefatl Jflz iQlrnfaır ~ .......... .......... Satılık kamyon ve otomobiller 

lColoaya. ıtvanll, aas. dit •cana Buhmduja NeWleıi Mmalan llabammea llotlr No. 
~ ._, podrl. .....,. .-u ve yerler lapaetleri 
briyantin. Mil aaUlaabatnam bir defa 
ıec:rflbc edenler daima ve daJqaa oddan BUriye •Yidyet Otomobil Daylmler 
..,.._.... Her ,_.. balanaı. U* ..... lltlnde 

Mflbenclis Snld Beyia " • 
l'lalk Kan•• dl.t.len karakolunda Kamyon 

Aaa 40 kur&lflW• Ankara caddeli VUlyetjandarma ka- Otomobil 
Rem, Beyuıc 1Dbllp ktıapbaneleıL (1131 maadaalıpada 

Menecla 
Bozik 
Fiat 

...,.......,. Alurkaps nakliye ka- OtomobH Fort 
Genç bir AlaalD -.Dlme banda ve 11111ndanlwtuacla 

tqnda evlerde aJafnap yemek ve dll&lf ,. 
yapmak, Fnnsısoa ve Almanca deni ,_... 

"mlrebbtye~ 

111mn-.ı lstlfO"'Z - iki kadın 
blzmeq;l ildJOl'UZ. Saat g. ti araamda 
lı&lllbal Babçebpt dördflncU Vüdhın 
umabt 29 a1111111'1ya mUncur. (1983) 
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Fıat 
Fort 
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Otomobil Fiat 300 
» Sutot M,ker 500 


