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Tasarruf Haftası Dün ş 1 
~en mi, !oksa . Japon dampingine karşı 
Dişten mı artar? 

Kızıltoprak kazasına ait 
i~Bugün birinci kanunun (12) iktisat Vekaletinin hazırladlğl 
~ liinüdür. Milli tasarruf ve 

son tahkikat 
!~li nıalı haftasımn batıdır. Bü- layı hada neler Var ? 
~ Türkiye bu haftayı milli bir • Kara Vasıf B. nasıl öldü ? 
~t bayramı olarak tes'it ede- B. M. M. tktısat encümentndekl milzakere 
~- Her mecliste, memleketin 
~ köıesinde milli tasarrufla yer· 
d bıalı kullanmanın faydaların • 

~LH .. TOPRA\{ 

'il bahsolunacak. Bu esas dai
~İ~de ahitler yapılacak. Böyle 
"'llun bir haf ta zarfında bütün 
~elbJekette milli tasarruf ve yer· 
L_Dıalı bayramı yapılmasındaki e· 
~illiyet büyüktür. Çünkü bir 
=:ınleketin iktısadi selameti yal· 
\e unıumi devlet bütçesinin mü· 
.•azin olmasile mümkün de • 

f•ldir. Aynı zamanda fertlerin 
Uıuai aile bütçelerinin de umumi 
~arak mütevazin olması lazımdır. 
l ll da ancak umumi ve mjlli biı
'reketle temin olunabilir. 
I Babalarmıız tasarruf um:lesi o· 
dllta.k i şten artmaz, dişten artar 
emişler. Son zamanlarda bu 
~deye verilen kıymet ve it ibar 
ır~z azalmıştı . Çünkü ''Di~ten 

~egıl, işten artar.,, sözü onun ye
~lle ikame edilmiye başlanmı~tı. 
11albuki hakikatte mutlak olarak 
11~ o, ne bu doğ.:Udur.. Yahut 
~••bi bir .manada olarak hem o, 
enı bu doğrudur. fakat en doğ· 

l'uıu "Hem işten, hem dişten art· 
~tınıya çalışmaktır.,, Binaenaleyh 
her fert için lazım olan ~ey yalnız 
d Ugünkü kazancile iktifa edip on· 
ln bir miktar ayırmak değil, ay· 
~ .... r.ıa:ndcı. ku'2a1ıcını arttırmak, 
'ltzancının artması nispetinde de 
~lrın için tasarruf edilecek mik • 
lrı çağaltmaktır. 

Ankara, 11 (Yakıt) - iki ay
danberi memleket efkarı umu
miyesinde büyük akisler uyan· 
dıran Japon dampingi meselesi 
etrafında lstanbul ve lzmir tüc
carları hükumete müracaat 
ederek Japon ihracatının mem· 
leket iktisadiyatı için büyük bir 
tehlike göıterdiğini bildirmişler 
ve tedabir alınmasını istemiş
lerdi. 

iktisat vekaleti bu noktai na-
zarı itibara alarak memleket 
iktisadiyatmı korumak maksadi
le gümrük tarife kanunu mad· 
deleri üzerinde değişiklikler 
yapmış ve meclise sevketmiştir. 
Layiha iktisat encilmeninde 
müzakere edilmektedir. Encümen 
ilk tetkikatını bitirmiştir. 

Layihanın kabul edilen mad
deleri ~unlardır: 

Alaca basma, kaput bezleri, 
atkı ve çözgü iplikleri ham ve 
boyalı olarak ayrı ayrı sınıflar 
teşkil edilmiş bunlara muta· 
vassıt resim konulmuştur. 
Dokumacı payına ve metro 

başına imal lnasarifi hesabı n
zerine fantazilerden yüzde on 
ve on beş, jakarlardan yüzde 

J~ s onten1an 
listesi 

Ancak bugün dünyanın vazi • 
)eti öyle bir şekildedir ki işten ve
~ <iişten arttırmahtan ziyade işle 
~t arasında bir muvazene tesisi 
~İYzuubahistir. Geçenlerde Fa. 
t Ahmet Bey arkadaşımız "aia· 
,"rka istihsal ediyoruz, alafrnnga h bl l l 
llltfediyoruz.,, demişti. Bu su,·d· Ankara mu a r m z 
~: ka:zanç~arı.mızla. s~__rfi~atımızın listenin son kısmını 
~~ııındakı nıspetsızlıge ışaret et· dl dl 6 f 

1!li. Binaenaleyh ilk mesele ta· bil r • JDCI say 8• 
'•rruftan evvel kazançlarla sarfi- mızda okuyunuz 
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.JleJımet .AWK 

ijuhtelit Mahkemede yangınını var? 

._ Haysr yangın delil, soluk veri Ve ısınacak su yok! 
ı_ . ~iki bu karikatürü gürünce titremmiye başlamışlardır. 
tal tıfe ettiğimize hilkmedeceksi- Nihayet htanbul Belediyesi 
"-t.. Fakat bu bir latife değil, imdatlarıoa yetişerek hususi arö· 
tif kıkatan kendisidir. Eski Maa· zözlerle buraya su göndermiştir. 
~ot Nezareti binasında gene Ter· ~u su~etle kaloriferleri. ya.k~ıya 
~. hl~aelesinde~ dolayı su yo~- ıtletmıye çare bulunabılmıştır. 
~ Bına kalorıferle lsıoacagı Muhtelit Hakem Mahkemesi 
~hı. Terkos su vermeyir.ce tabii Terkostan su alamayınca lstan· 
~Yı da ısıtmak imkanı bulu- bul Belediyesinin arözörleri im
~ •mıı, Muhtelit Hakem Mah- datlarma yetişmiş. Ali 1 fakat 
~Itri azası. Türk ajanı, diğer lslanbul tarafında susuzluktan 
~ memarlar bu kıtın en kınlan halk ne yapaın? itte mea' -

tUi soğukları içinde tir tir ele buradal 

yirmi gümrük tensibi esas kabul 
edilmiıtir, bu esaslar ilmi bir 
tasnife tabi tutulmuştur. 

l 1 ı ki f --1 ' \ 1 : Tadilat layihasında halkı taz· 
yık edebilecek her türlü tehli
keler nazarı itibara alanmışbr. 
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Encümen, layihanın esbabı mu· 

cibesini hazırlamıya başlamışbr. 
Pazar~si günü son bir tetkik

ten geçirdikten sonra meclise 
sevkedecektir. 

• J 
\/A~tr 6EYIN 

•HTt.YOLUNU GECTİGİ 
.. t: • -

İSTİKAME'f 

TUtUn ı,tıhaalltlnı tanzim 
Bu liyibadan sonra iktisat ve 

encümeni memlekette fazla ve 
pek iyi olmıyan tütün istihsala-

Kaza yerini gösterir kroki 

tını tanzim etmek ve fenni u
süller dairesinde tütün yetiştiril· 
mesi hakkındaki iktisat vekile 
tinin meclise sevkettiği kanun 
layihasını tetkik edecektir. 

Kıııltoprakta tren altmda ka
larak ezilen Kara Vasıf Beyin 
maruz bulunduğu kaza hakkında 
bazı refiklerimiz tarafından ve· 
rilen malumat tashiha muhtaçbr. 
Dün bu hususta izahat veren 
bir refikimiz Kara Vasif Beyin 
tren yoluna çıktığı zaman teh-

Muharrir Behçet Bey 
Dün, hörmet ve sükun içinde 

ebediyete tevdi olundu 

Muharririn tabutu etrafında hörmet halkası 
·---------------------------· Olilmüniln teessilrle yazdığı- H • k"} t• 

mız muharrir Hoca Behçet bey, azıne Ve a e l 
dün dostlannın hüınn ve mu

habbetile sanlı olarak Şişli Etfal 
hastanesinden kaldmlnıış, Teşvi-

kiye camiine naklolunmuştur. 
Cenaze namazı burada kılındık
tan sonra tabut Maçka kabrista-

nına götürülmüştür. Behçet bey 
orada hazırlanan makberede ebe
di sükun ve istirahate tevdi olun-
muştur. 

Cenaze merasimine, vilayet 
tarafından gönderilen bir polis 
müfrezesi emektar gazeteciye 

son ihtiramı ifa etmiştir. Cena
zeye, matbuat cemiyeti, merhu-

mun memurlarından o!duğu altın

cı tali mübadele komisyonu ve 
ailesi tarafıodan birer çelenk 
gönderilmişti. 

Atina tali mübadele komis
yonunun Türk ve ecnebi aza ve 
memurları, matbuat müntesipleri 
ve diğer bazı dostları Behçet 

Beyi hastaneden makbereye 
kadar teıyi etmişlerdir. 

Emektar gazetecinin defin 
masraf ve vazifesi matbuat ta· 
rafından ~6rülmüıtür. 

Yeni bir vekllllk ihdası 
tasavvuru vardsr 

Ankara, 11 (Vakıt) - Menuk 
istihbarıma göre kaçakçıhğın 
kaldınlması müzakereleridde mü
him mevki sahiplerinden biri 
(Hazine vekilliği) ihtası fikrinde 
bulunmuştur. Bu teklif bütçenin 
tatbiki işlerlini, bezine vekaletine 
vererek, devletin mali menbala-
nnın işletilmesini, varidat kanun· 
larının tatbikini maliye vekale
tinde bırakmak esasmı istihdaf 
etmektedir. 

Hangisi haklı ? 
Sabık Adliye vekili Mahmut 

Esat Bey mecliste lktısat ı•ekili 
Şeref Beyle aralarında bir müna
kaşa cereyan ederken: 

- Alaşehirde iyi tütünlerin ok
. kası (10) kuruşa düştü!., 

Dedi. Şeref bey ise: 
- Hayır, (10) kuruşa satılan 

tütünler ıskarta olanlardır!.,, 
Diye mukabele etti. 
Mahmut Esat Bey sözünde mu

sirdır. lktısat vekili Şeref Bey de 
kendi noktai nazannda. O lıalde 
bu iki iddiadan hangisi doğrudur? 
Dün cuma olduğu için bu ciheti 
piyasada tahkike imkan yoktu. 
Y ann bu .nokta üzerinde billıassa 
tetkikat yapacağız ve aldığmuz 
netbgi agnca 11azacağız. 

likeli bir vaz'iyette olduğunu 
gören Leyla isminde bir Hanı· 
mın kendisine işaret ettiğini, bu 
işaret üzerine Vasıf Beyin ar
kasıodan gelen Şimendiferi gör
müş isede tren gelinceye kadar 
hattın öbür tarafına geçebilece
ğini tahmin ederek geriye dön
memiş olduğu, bu yanlış tahınin 
neticesi olarak müessif kazanın 
vukua geldiğini yazmıştır. 

Bizim tahkikatımıza göre mil· 
essif kaza şu suretle olmuştur : 

Kara Vasıf B. 1stanbula git
mek üzre sabahleyin saat on 

/ 
buçuğa beş kalarak köşkünden 
çıkmış, tren yoluna gelmiştir. 
Fakat köşkü hattın deniz tara
fında olmadıiı için bilet almak 
üzre öbür tarafa geçmesi lazım 
gelmiştir. Burada yer alhndan 
geçen tünel yolu varsa da isti
cal ederek rayler üzerinden 
geçmiye teşebbüs etmiş
tir. Fakat bu sırada Göztepe• 
Fener yolu tarafından bir tren 
geliyordu. Kara Vasıf bey bu 
trenin geldiğini görmüştür. Fakat 
bu tren Vasıf beyin geçtiği yere 
gelmeden evvel kendisi batbn 
öbür tarafma geçebilecekti. Onun 
için geriye dönmiye lüzüm gör
memiştir. Halbuki bu sırada 
Haydarpaşadan 1 O u 20 geçe 
hareket eden tren geliyordu. 
Arkasından gelen bu tren Kız.ıl 
toprak istasyonuna girmezden 
evvel küçük bir dönemeç ya~b-
ğı için Vasıf bey bunu görme-

[Lütfen sarfayı çeviriniz] 

Tayyare 
Piyankosu 

DUn çekilmiye başlandı, llste 
iç sayfamızda 

On birinci tertip tayyare pi
yangosunun beşinci keşidesi dün 
saat birde darülfünun konferans 
salonunda çekilmiştir. 

Cuma olduğu için salon ta
mamen dolmuştu. Bu keşidenin 
en büyük ikramiyesi olan 50000 
lira dün çıkmamış, bugüne kal
mıştır. ikinci büyük ikramiye 
olan 15000 lira 24110 numaraya 
12000 lira 42253 numaraya, 
lOOOOlira 36354 numaraya çık
mııtır. Keşideye bugün iğleden 
sonra devam edilecektir. 

Dün çekilen numaralan sıraya 
konmuş bir liste halinde iç sar
famızda bulacaksınız. 



Vatandaş! 
BugUnden itibaren Tasarruf haftası başhyor. BUyUklcrln 
sBzUnU can kulafille dlnle, arkadaşlar1nı ikaz et ve 

dalma yerll mal kullan 1 

Tasarruf 
Eden para kazanır 

Yerli malı 
Satmıyan dükkancıdan alış verişi kesr ••• 

işten mi , yoksa dişten mi artar ? 
l Baş maknlemizdcn mnbaat 

yat arasında bir muvazene yap • 
maktır; ondan sonra tasarrufa yol 
bulmaktır. 
~ununla beraber milli tasarruf

tan bahsederken milli istihlak ile 
gayrı milli istihlak arasında mühim 

bir fark olduğunu da unutmamak 
iktiza eder. Bizde istihlak denin· 
ce bunun milli olan kısmile gayrı 
milli olan kısmı arasında hiç bir 
fark bulunduğu nazarı dikkate a
lınmaz. Bilfarz her hangi hir 
Türk vatandaşının kendisine bir 
elbise yaptırması bir istihlaktir. 
Fakat yerli malından elbise yap
tırmak suı-etile vuku bulan istih -
lakla icnebi malından elbise yr.p
tırmak şeklinde vuku bulan istih
lak iktısadi neticesi noktasından 
birbirlerinden çok fazla şeyler .. 

Yerli malına verilen para bir 
adamın komşusuna adeta bir iarc
de bulunmaı;ı kabilindendir l; o 
kom§u da aldığı parayı milli eşya 
istihlakine sarfettiği takdirde ilk 
aarfedene bir parçası geri döne -
cektir. Bu suretle milli eşya istih-

raftan memleket iktrsadiyatı onu 
kazanmış olur. Ve herkes ecnebi 
malı istihlak edecek yerde milli 
e§ya istihlakine rağbet edince 
memleket içerisinde bütün sarfi -
yat müstehlikler arasında döne
cek, dolaşacak demek olur. 

Lakin ecnebi mahna verilen 
para böyle midir? Ecnebi malına 
verilen para yalnız fert için değil, 
bütün memleket için de kaybol -
mut bir kıymettir. Bu suretle el
den çıkan paranın artık memleke
te dönmesine pek az ihtimal var -
dır. Bahusus ilk sarfedene ::ı.v<let 
etmesine hiç ihtimal yoktur. 

Hulasa tasarruftan bahseder -
ken umumi ve mutlak olarak is
tihlak aleyhinde bulunmak doğru 
değildir. Hatta denilebilir ki 
milli istihlak de milli tasarruf ka
dar lüzumlu bir şeydir. Jstihlakin 
tehlikeli tekli tasarruf edilen pa• 
ralarm ve umumiyetle kazançla • 
rın memleket haricine gitmesin • 
den ibarettir ki tasarruf haftasın· 
da bütün mücadele kuvvetlerini 
bu nokta üzerine teksif etmek la
zım gelir. lakile sarf edilen parayı bir fert bel-

ki kaybetmiş olur, fakat diğer ta-1===:====..At===-e=AHU===t==.A=SUH.===== 

miştir. Kulağı ağır işitiği için Kudüsteki 
trenin düdüğünü de işitmemiştir. 

Tren Vasıf bey tren yolundan Kongre! 
çıkacağı sırada yetişmiş, palto-
sunun eteğinden talulmış, Vasıf Hiçblr islAm memle
beyi düşürmüş, sonra sürükle- kettnden resmt mu-
miştir. Vasıf beyin ezilmiş cesedi rahhas gitmedi 
trenin dördüncü vagonunun al· ( Deyli Telgrat) gazetesi, Ku· 
tında bulunmuştur. işte bu su- düs kongresinin içtimaına dair 
retle Vasıf b.ey iki tren arasında Kudüs muhabirinden şu mal6-
şaşırmış, kaza bu suretle vukua matı almıfbr: 
gelmiştir. "Kudüs kongresinin içtima srü-

Mütemmim malfımatımıza göre nü,, methiı yağmurlar yağdL l3u 
yağmurlar, ıenelerdenberi devam 

'imdiye kadar nym şekilde üç eden kuraklığa nihayet verdiğin-
vak'a olmuştur. Bunun sebebi bu den kongrenin bu suretle teyidi 
yerde dediğimiz glbi şimendifer ilahiye nail olduğuna hllkmedildi. 
hattının dönemeç yapması hase- Miraç gecesinin Mescidiaksada 
bile gelirken trenin görünmeme- tes'idinin ferdasında bir resmi 
sidir. Ve istasyonda bir yer altı kabul yapılmış ve kongre top-

lanmışıtır. 
geçili olmasına rağmen ıstasyon Filistinde kongreye kartı bli-
gişesinden bılet aiarak Haydar- yük bir mnhalefet bulunduğun
paşaya gelmek için hattın öbür dan kongrenin ne gibi ~erait al
tarafına geçmek istiyen bir çok hnda toplanacağı belli değildi. 
kimselerin raylar üzerinden geç- Fakat son lahzada muhaliflerin 
mektc olmasıdır. Binaenaleyh kongreye karşı obüstrüksyon 

yapmamaları temin edilmif ve 
bundan sonı a bu gibi müessif bu suretle kongrenin toplanma· 
vak'alara muhal vermemek için sına imkan hasal olmuştur. 
istasyonun önündeki demir tel Son dakikaya kadar kongreyi 
maniasım biraz daha uzatmak tertip edenler her yerden resmi 
mutlaka lazımdır. mürahhıslar gelmesi bekleniyor• 

Bu münasebetle Istanbulda du. Halbuki böyle olmadı. Ve 
hiç bir yerden resmi murahabı 

Karaköy köprüsünün öbür cihe- gönderilmedi. Kongreye mürah· 
tinde yolun bir tarafından öbür has gönderen yegane hükômetYe· 
tarafına geçmek için halkın her· men bükCımetidir. Yemen mürah· 
gün tesadüf ettiği müşkülatı dR hası kongre azasına hediye edile· 
hatırlatmak isteriz. Filhakika bu cek birton Y emenkahvesi getirmit 
nokta tramvay, otomobil, kam- ise,bu kahvenin hediyeden ziyade 
yon nakliyatı arasında en tehli- propaganda , için getirildiği 
keli bir geçit noktasıdır. Her- şüphesizdir! Çünkü Yemen mü-

rahhası, kahvecileri mütemadiyen 
gün vapurlardan çıkan, yahut ziyaret ederek kahYe piyasasını 
Beşiktaş ve tünel tarafından anlamakla meşgul oluyor. 
gelen halk burada yolun iki Muhtelif mahafilin ihtarı nıe-
cihetinde büyük bir kesafet teş· rine kongre başka memleketleri 
kil ediyor. Bir taraftan öbür ta· alakadar meseleleri konuımaya· 

cağı gibi Müfti efendi de hili
rafa geçmek isteyenle::- büyük fet mesesinin ileri sllrülmemesini 
tehlikeler geçiriyor. Halkı bura- taahhüt etmiştir. 
daki geçit müşkülatından kur· Bununla beraber kangrenin 
tarmak için de Banliyö hatlan- tasvibile bu meselenin ruznameye 
nin istasyon yerlerinde yer altın- ilave olunması muhtemeldir. 
da yapılmış olan geçit yerleri Selihiyettar müıabitlerin telik 
gibi bir tünel yolu açmak böyük kisine göre kongre hilAfet me
bir ihtiyaç haline gelmiştir. bu selesi, hususi surette konuşacak 

ve bu mesele hakkında takip 
ihtiyacı lstanbul Belediyesinin olunacak hath harekete dair bir 
bir gün evvel nazarı dikkate karar verilecektir. 
almaaını rica ederiz. Kongrenin ivi ıerait dahilinde 

Dahilil 
Ve 

1-1arici Son Telgrallar 
Antakya 
Türkleri 

Sancak mutasarrifi
nin halktan seçilme

sini istiyorlar 
Adana, 11 (A A) - Berut'tan 

gelen haberlere nazaran Antak
ya Türkleri intihabat dolayısile 
Ankara itilafnamesinin tatbikıni 
ve amali milliyelerinin tahakkuk 
edebilmesi için mutasarrıfın mu· 
ayyen bir müddetle halk tarafın· 
dan ve halkın içinden seçilmesini 
istemektedirler. 

Japon 
Kabinesi 
istifa etti 
Tokio, 11, ( A.A) - Kabine 

istifa etti. Hükumette hasıl olan 
bu buhran, diblomasi vaziyetten 
ziyade bilbaHa mali Jl;e iktısadi 
sebeplerle tacil edilmit gibi gö
rünmektedir. Çine karşı ittihaz 
edilen siyasetin tebeddülü ihti· 
mali yoktur. 

Japon mUmesslll akvam 
cemlretlne te,ekkUr etti 
Pariı1 11, ( A.A ) - Ceneral 

Davisin iştirakaetmiş olduğu dün· 
kü meclis celsesinde, Japon mü
messiJi, meclisin meseleyi hal 
için sarfetmiş olduğu mesaiye 
teşekklir etmiı ve Japon kuvvet
lerinin, Japon tebaalarının Man
çuriyi iıtili eden haydutlara karşı 
hayat ve mallarını muhafaza için 
lüzumlu tedbirleri almak salahi
yetinde bulunacaklarına dair ih
tiyabkayit ile serdettiği karar 
ıuretini kabul etmekte olduğunu 
beyan eylem:ıtir. 

Japon mUmesaili, normal şera
itin avdetinin bu lüzumu izale 
edeceği Omidini izhar etmiştir. 

Çin mllletlnln sözleri 
Pariı, 11, ( A.A ) Cemiyeti 

Akvam Meclisinde bulunan Çin 
mllmessili Dr. Sıe. memleketinin 
hukuki yardımlara mOracaat hak
kını mahfuz etmek arzusunda 
olduğunu ve hali hazarda Cemi
yeti akvam mukarreratım, Man· 
çuride mnbaaemabn acilen ta· 
tiHni ve Japon kuvvetlerini iıgal 
edilen manabkın tahliyesini muh
tevi olan Ameli bir tedbir telAkki 
eylediğini bildirmiıtir. 

Mumaileyh bu tedbirin ayni 
zamanda, Mançurideki umumi 
vaı:iyet üzerine temsil edilmiş 
bulunan tahkikat neticesinin ve 
blltfin hadisat hakkında bitaraf
ların vermit olduklara raporlann 
nazarı itibara alınmaaını da ih
tiva eylediğini ilive eylemiş ve 
bu esaslardan birisinde vukua 
getirilecek nokaanlığın uzlaşma· 
nan tamamiyetini ihlil edeceğini 
kayıt ve İfaret etmiştir. 

Beyanatına devan eden Çin 
mümessili, hükumetinin bu uz
laşmanın tamirat için olan hak
kma müessir olamıyacağınm ve 
bundan başka Maçurideki askeri 
kuvvetlerini muhafaza etmek 
arzusunda bulunduğunun bilin
mesi anu edildiğini de anlat
mıştır. 

devam ederek muvaff akiyetle neti· 
celenmeıine ihtimal verilmiyor.,, 

( Şikağo Tribun) ID istihbara-
t.na göre kongreye Mısır, Surye 
Irak, Iran, Hindistan, Tu
nus ve Cavalı efrat iştirak et
mitlerdir. lçtimalann ekserisi, 
huıusi ve hafi olacaktır. 

Filistinde kongreye muhalif 
olan parti Ragıp Teşabibi beyin 
riyaseti altındadır. Ragıp bey 
Kudüs belediye re:sidir. 

Sabık Hicaz hükümdarı karal 
Ali kongreye davet olunmuşsa
da bu daveti kabul etmemiştir. 

Ankarada bir ihtiyar s~t 
pa ile karısını öldürdll 
Cinayete sebep Hüseyin hocanın thtiyat' 

lığlle uygun olm:ıyan bir teklifini 
karısının ka.bul etmemesidir 

Ankara, 11 ( Yakıt) - Dün gece burada bir cinayet oJntOfı 
Hüseyin Haca adlı 65 yaşında biri 55 yaşındaki zevcesini 10:.: 

ile öldürmüştür. Hüseyin hoca ile zevcesi gece yatarlarken k• 
kocasının ihtiyarlığıyle uyğun olmiyan bir teklifi karııııod' 
kalarak korkmu7 ve dama çıkıp saklanrnıştır. Hüseyin tf~ 
karısının bu hareketine müthiş hiddetlenmiş ve eline geçirdi~ 
bir odunu alarak yukarı çıkmış, karısını saklandığı yerde bul~~M 
odunla vurmuş, kadın yediği dayağın tesirile yere serilince ~
inerek yatağına yatmıştır. Fak at aradan epi zaman geçtiği bıl e 
kadının hala gelmediğini gorunce takrar yukarıya çıkaı•f z 

zavallı kadının öldü~.ünü anlamıştır. Hoca bu vaziyet karıısıD t 
cinayetini saklamak istemiş vo cesedi iç donuna sararak beO 
deresine atmıştır. Fakat Hocanın bu haraketi etraftan g6rilloıllf 
zabıtaya haber verilmiştir. Katil Hoca yakalanmıştır. Hoca c~~ 
yetini itiraf etmektedir. Ceset Morga kaldırılmıştır. Tabk•V 
devam edivorr 

1 

Gümrük taritesi reviziyon edilecek ıtl1 
Ankara 11 (Yakıt) - Haber aldığıma göre, bütün GilaırO~ 

tarifesinin revizyon edilmesi Ye hükumetçe müstacelen yapıllll.,. 
etrafında mecliste kuvvetli bir ceryan vardır. Meb'usların baıılafl 
bunun hükumeiçe de düşünülmekte olctu hrnu sövlivorlRr. 

Gümrük ittihadı 
Fransa, Belç ka, Felemenk 

ve Almanya arasında 
yapılabilecekmi? 

Almanya ile Avusturya tara
fından yapılması istenilen ve 
Fransanın müdahalesi üzerine 
suya düşen Gilmr. '. ittihadının 

Fransa ile Belçika arasında ya
pılması için çalışıldığı anla9ı'ıyor. 
Deyli Exspres gf)zetesinin Paris 
muhabiri bu mes'eleyi ifşa ede
rek F ransanın gümrük ittihadı 
ile lngiltereye karşı vaziyet al-
mak istediğini anlatıyor. 

Fakat Belçikadaki sosyalistler 
gümrük ittihadına muhalefet et· 

mekte ve bu iktısadt ittihadın 
Fransanın Belçikaya hakim ol
masma sebebiyet vereceğini ileri 
sürmektedirler. 

Belçika sosyalistleri buna mu
kabil Fransa, Almanya, Belçika 
ve Holanda arasında bir güm
rük ittihadının yapılmasını mü-
dafaa ediyorlar. 

Buna rağmen Fransa ile Bel· 
çika arasmda müzakerat açılmıf, 
bılbassa iki memleket sanayiinin 
mUmessilleri, tröstler teşkili için 
çalışmıya başlamışlardır. 

Alman sanayiinin mümessille
ri de bu projeyi muvafık görerek 
Felemenk ile birlikte bu müza-
kerata iştirak etmek arzusunu 
gösteriyorlar. 

Diğer taraftan F ransanm da 
ikhsadi vaziyeti vehamet kesbe· 
diyor. Fransa ticaret nazırının 
beyanahna göre vaziyet bu
günkü şekilde devam ettiği 
takdirde Fransanm ticaret mu· 
vazenesinde yüzmilyonlarca açık 
verecek ve Fransa Zraat ve sa
nayii azim zararlara uğrayacak
tır. 

Bir tanassur hadisesi daha 
Şehrimizdeki Fransız mektep

lerinden birinde bir Müslüman 
kızının tamlssur ettirildiği hak
kında maarife bir ihbarda bulu
nulmuş, tahkikat yapılmış, evrak 
maarit vekaletine gönderilmiştir. 

Kemalettin Sami Pş. gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan 9erlin büyük elçimiz 
Kemalettin Sami Pş. memuriyeti 
yerine gitmişfr ----Yeni Varşova sefirimiz 
Varşova sefaretine tayin edilen 

sabık Tokyo sefirimiz Cevat bey 
yarın memuriyet mahalline haı·eket 
edecektir. 

Türkiye - Suriye ,,. 
GUmrUk Meselesi etrafuıd~ 

Ponoo ile yapllan mUzek•-11 
Adana, 11 (A.A) - Berutt'. 

bildiriliyor: Şehbenderimiz ~ 
B. Suriye fevkallde kolll ,İ' 
Ponsoyu ziyaret ederek gillll 
meselesi hakkmda glSrüşmOttO'' 

Havre limanında yangı~~ 
Le Havre, 11 ( A.A) - 7 

detli bir yangın, Hane lilll-.:: 
nm 30,000 çuval kahveyi il" 
tevi bulunan doklarile antr'~ 
larım harap etmiftir. Hasar•t 
milyon franktır. .....,,,,,.., 

Kaçaklık kanuıı11 
için tetkikat ~·1c-

Ankara, 11 (Va kıt - Ka~ 
çıhk komisyonunun pazar 1~ 
maında ismet paşa da bulll ti' 
caktır. Esaslar kararlaştsk O' 
sonra layihaları hazırlanrııak 
zere hükumete verilecektir d' 
Ankarada bir tda ,., 

Ankara, 11 (Valtıt) - P•'0" 
için adam öldürmekle aıabk 
biri yarın burada asllacaktır· 

Meclisin tatili eli' 
Ankara, 11 (Yakıt) - r.fe tiJ 

sin hafta içinde iki aylık ta 
kararı vermesi bekleniyor. t111'' 
M. Zamora yeni lspanr• c: ımc'' 
huriyetlne reis lntlh•P. ~d0,.., 

Madrit, 11 (A.A)- Reısıc ya' 
hurun intihabı 40 dakikada 
pılmışhr. . .,,od' 

Revlerin tasnifi de aynı 
dette bitmiştir. ,..,.o 

Reylerden bazılan 111eb k•,.. 
meclisi reisi ile sair bir ta .t' · oı ~ 
şahsiyetler lehinde tebar 

1
,,,1' 

mış ve 34 rey de beyaz 0 

verilmiştir. t•' 
lntihabmdandan sonra ~··rı"e 

mora, Havas ajansı ınuha :ur: 
atideki beyanatta bulunm;'etİ,..i 

"Bütün kuvvet ve ~u 'de'e' 
milletimin emrine tahıı• e ·f1Jİ' 
ğim. Milletler arasınd~ 58~~,, 
yet, en iptidai bir kaııye 0 

lıdır.,, 8011 

Madrit, 11 (A.A) - Jspd~e' 
reisicümhurluğuna intih•P ~1,tı 
M. Alcala Zamora cüoıbd 
sadakat yemini etmiştir. lf~ 

Sıabık kral 13 üncü Ab.,od-' 
ismini taşıyan caddeye .,."' 

d · deıa~ sonra Zamora cad eıı 

tir. 
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1 G ii D fi ·Jll Baberlerl 1 
llcuzlugu temin 
Etmek lazım 

Şehirde dünkü Spor faaliyeti 
~r ~~y~d~~~ıe~~;i h:dts:~r bg;;:!~ Galatasaray-Fener muhtel iti Kurtuluşla karşılaş
• : nihayetini bulm.~k ~~kanı kalma- tı.Tertip edilen güreş müsabakalarına başlandı 
le Hudutlarda gumrük muharebe-
' devam ededursun bir memlekette 
~ il bir iktrsat hadisesinin o mem
~le görünüş münasebeti olmıyan 
re . a bir memlekette derha 1 ~siri gö
s lti~or. Almanya borçlau meselesi, 
~r)fo'in düşüşü hep böyle birbirine 
'-t lt, hudutlan aşarak devletlerin 
- flnde yepyeni bir mevcudiyet man• 
~ .. ~ gösteriyor. Dünya servetinin 
~a roplanmasının tabii neti• 
;.-ı olan buhranlann çareleri de aşa-
tlıkan hudutlann hususiyetini aşa

~k birbirine benziyen tarzlarda me}'• 
, 'ııa çıkıyor. Buhranlar ve çareleri 
ı ~ta birbirine bitişik kaplardaki su· 

1'r gibi hudutlara rağmen her mem-
GUre' mUsabakalarile G. F. muhtelit Kurtuluf maçından birer intiba 

~ette aynı sevlye;>i buluyor. Tasar- S dil h • · d h 1 h 
... , •e gümrük tahdidi buhrana karşı por n şe rımız e ay 1 ay-
~re a:rıyanların müşterek tedbirleri• lı hararetli geçmiştir. Kadıkö
"r. yündeki Fener stadında Fener-

l'ürkiye de hercümerç içeri~inde bahçe ile lstanbulsporun B ta
"6§te~k seviyeden ayrılamıyor. Esa- kımları, Galatasaray - Fener -ll buna da imktın yoktur. Kim ta- muhtelitile Kurtuluş takımı, ltal
:\'tur eder ki Türkiye dünyanın bir yanlarla Moda takımı karşılaş-

bestdir. Ve büyük kasırga oraya 
'ita.nıadan geçecek ve başkalarının mışlardır. 
'-tılarını söketek, bize hiç mi, hiç Taksimde de Jik maçlarına 
::;unnuyacak? Buna imkan olm,\dı- devam edilmiş "Yenigün,, tara-

1 her gün görüyoruz. fından tertip edilen güreş mü-
t.z. ?ttuhtelif memleketlerde bizim yap• sabakalarına da Beyoğlunda 
~nıız hareketlere müşabih bir takım f k 
~~etıu yf,pıldığı gibi Alm:ınyada ır anın spor salonunda başlan-
~Ql\rana karşı ikinci bir tedbirin da- mıştır. 
a a.lındığını görüyoru1- Bu tedbir Muhtelit - Kurtuluş 

:i1tde11burg'un yenj beyannamesidir. Kadıköyündeki müsabakaların 
11 da beynelmilel bir. formülün yeni en şayanı dikkati Muhtelit -

'-r Cıephesinden başka bir şey değildir. Kurtuluş maçıydı. Havanın ilk 
~lınanya vaziyetinde olan memleket- güzelliği ve maçların ehemmi-

tde Hindenburg'un fiatlan % 10, me k 
llııır maaşlarını yüzde dokuz, nakli· yeti spor mera hlarının bir ço-
h vasıtalarından yüzde beşten, yüz· ğunu buraya toplamış ve genil 
«t ona kadar tenzilat yapau emirna- sabanın etrafile tribünler seyirci 
'-Uınasn tedbirler almışlardır. saflarile dolmuştu. Maça gelince 

lUndenburir'un :son kararı daha ev- Muhtelit talhmda yer alması 
ttI kısmen bizde tatbik edilmiştir. muhtemel oy(ıticulardan bir 
~ ~eınur maaşlan indirilmiştir. Say- kısmı mesela, Burhan, Fikret, 
!ini kiraya verenler kazançlarının Rebii ortada yoktu. Ta~nm bi
~de onunu terketmişlerdir. Fakat rinci devrede Avni, Mitat, Vahi, 

lla mukabil, ne nakliye \'asıtaları, 
~ .. de eşya f'iatları üzerinde hiç bir Reşat, Nihnt, Suphi, N!yazi, 
""Qbir almmamıştır. Muzaffer, Zeki, Cevat, ( Fe-

Vergilerden, tekeHüflerden kur· ner haflarından) Kemal Şefik 
~la1l bir sınıf derhal eşya fiatlarını beylerden terekküp ediyordu. 
)tıfi.t.de yirmi beş arttırmışlardır. De- ikinci devrede Niyazinin ye· 
il eıc ki beynelmilel derde karşı alı . rine Leblebi Mehmet, Cevadm 
~il cephede halkın hayatı namma a• 
·•ııatak bir vaziyet daha vardır. nu yerine Latif, . Avninin yerine Ul-
~tiyet memleketteki balk tabakaları vi takıma alınmışlardı. 
~daki muvazeneyi mükelelfiyet- Fakat muvaffak olamıyan ve 

llnıfm lehine yormamaktır. aksıyan Latif on dakika sonra 
'hı .\Jınanya gibi fiatların yükslme · yerini tekrar Cc\•ada bıraktı. 
itti den bize nazaran fazla miktarda Neticenin sıfıra karşı dört sa-

·re.de temin edecek unsurlara malik yile muhtelit lehinde olmasına 
~bir memleket müst~hlik ha!k ta- rağmen muhtelit iyi değildi. 
~ lanm kendi cephesınde nızama T k .. h 'd k 
;'kar ve onlara devlet kuvvetile yar• 8 ımın yegane oşa gı ece 
~ltlı bir vazife bilirse, bizim gibi tarafı oyuncuların canla başla 
ta'tlk ekseriyeti müstehlik unsunJar· ve istiyerek oynamalarından 
tr il ırtürekkep olan fakir halk kitleri- ibaretti. Fakat anlatma ve ne
lı1 hiınaye etmek bir zaruret halini a- fes yoktu. O kadar ki ikinci 
~· Filhakika Halk Fukasmın ihti· devrenin yarısından sonra bil
'11 ~ ,karşı hazırlattığı tedhirleri al-
\~ ıstediğini biliyoruz. Fakat pa . hassa haf hattı ağır ağır bile 
t~~~lıta karşı alınacak tedbirin sade koşamıyacak' hale gelmişti. 
tt\"Qtb}a mücadele değil, mesela Milat, Vahi, Nihat, Zeki takımın 
Je .ı.ıvay, vapur, elektrik, su ücret· en iyi oynayanları arasında sa
)e~den ve gıda fiatlanndan muay• yıla bilirler. Zekinin, ğene genç
ı.:. bir nispette indirilmesini <lerhal lere kafalı oynamak, yerinde 

111 etmek mümkündür, 
\r pas vermek ve yerinde şut at-'1 akıa bazı müesseseler ellerinde· 

'11,.,baıt mukavelelerden, formüllerden mak suretile eyi bir ders veren 
~deceklerdir. Fakat günlerimi. hali vardı. Bilhassa son attığı 
t~l\ldtınyanın fevkn.Hide ve müstesna şut ( dördüncü gol ) kendisinin 
~ld erı olduğunu hatırlamaları her bütün spor kabilivetini hülasa 
\ıl'a e kendilerinin hesapçı akıllanna edebilecek kadar güzeldi. 
«t._ ~ d~ha mülayim gelecek tedbirler- Fikretle, Rebii'nin olmaması 
t...~ itidir. Kazancının yüzde onunu 
:-rıc~ hücum hattının sol kısmını çok Ct bi ~ler büyük kazancından yüz· 
~ finl bile terketmiyen müessese. zayıflatmıştı, Cevad, kafa ile bir 
~ ;; bu feragati arzu etmekte hak- sayı yapmasına rağmen tabii 
!t.ıc1 ildirler. HükUmetin de bu Ya- o mevkiin oyuncusu değildi. 
lif 'tlann mümessili olarak muhtea Kemal Şefik de Rebii ve Fikret 
'~ fiatlarını n nakliye ,·asıtala- kadar muvaffak olamıyardu. 
>tr~CUıl atma tedbirini il eri <;Ü rmiye i ===;:=;:::===:::;:;::=:::;::==;~:;::=::=:==:;:;::: 

.,.. il töfe kadar hakkı vardır. cuzlatma ve nakliye ücretlerini indir-
~~ 'ltkirenin kurtuluşu yolunda me etdbirinde de inkılfıpçı devletin 
~ ~~n tırnağından arttırabildiğini kendilerine bir an evvel mümessil ol
~kılAp Amiri olarak se,e, seve masını beklerler. 

.. insanlar eşya fiatlarıru u- SADRI ETEM 

Sağ tarafa gelince Muzaffer 
ber mutat canla başla oynamak
la beraber isabetsiz şiltler at
makta her günkü gibiydi. Sağ 

açıklık mevkii için Leblebi Meh· 
medin tercih edilmesi daha mu
vafık olacaktır zannediyoruz. 
Çünkü Leblebinin gerek nefes 
kabiliyeti gerek pas atışları Ni
yazinin nefes lcabiliyetile pasla
rına faik görünmektedir. Leble
binin yegane tenkit edilecek ta
rafı bir müddettenberi çekingen 
oynamasıdır. Buna rağmen dün 
haylı muvaffak oldu. 

GUreş mUsabakafart 
·Halk fırkası Beyoğlu merke· 

zinde yapılan güreş müsabaka
larına saat on dörtte kalabahk 
bir halk kitlesi huzurunda baş
lanmışhr. 

Evvela müsabakalar iştirak 76 
güreşçi mensup oldukları kulüp
lere nazaran alfabe sırasile bir 
geçit resmi yapmışlar, sora rin
gın etrafında yer almışlardır. 

Bahriye bandosu tarafından 
çalınan istiklal marşından sonra 
lstanbul mıntakası güreş heyeti 
reisi lsmail Hakkı bey güreşçi
leri hazır bulunanlara takdim 
etmiş, nutuklar söylenmiş ve gü
reşlere başlanmıştır. 

Müsabakalara 1\nadolu, Bah
riye, Beşiktaş, Harbiye, Kuleli 
ve Kumkapı kulüpleri iştirak et
miş, güreşte çok iyi bir mevkii 
olan Haliç idman kulübü bazı 
mazeretler göstererek girmemiştir. 

Müsabakalar puvan hesabile 
yapılmaktadır, her güre~çi kendi 
sıkletindeki bütün güreşçilerle 
karşılaşacaktır. 

Müsabakalara gelecek hafta 
devam edilecektir. 

Llk maçlarının neticeleri 
Taksim stadyumunda yapılan 

lik maçlarında lstanbulspor Ka
sımpaşa He berabere kalmışlar
dır. Anadolu ve Süleymaniye 
ikinci takımları arasında yapılan 
müsabakada Süleymaniyeliler 5-1 
galip gelmişlerdir. Kasımpaşa -
Beylerbeyi arasında yapılan mü
sabakada Kasımpaşa 5 - O galip 
gelmişlerdir. Birinci kümeye men
sup Süleymaniye - Anadolu ta
kım1arı arasındaki müsabakanın 
birinci devresinde Süleymaniye
liler 2 gol yapmışlar, ikinci dev
resinde şiddetli yağan yağmur

dan dolayı oyuna devam edile
memiş, bu devre başka haftaya 
bırakılmıştır. 

GUreş mUsabakalar1nın 
neticeleri 

70 kadar güreşçinin iştirak 
ettiği müsabakanın dünkü neti
liceleri şunlardır: 

Ali Osma Kumkapı - Yusuf 
Kenan Kuınkapıya, Bedri Kum
kapı - Yaşar Kumkapıya, Rapıp 

Anadolu· Alaaddin Kumlrapıya, 
Saim Kumkapı - Ismail Kumka
pıya, Adnan Bahriye - Hayri 
Kumkapıya, Oıman Bahriye -
Ahmet Kumkapıya, Celil Har
biye - Ismail Kumkapıya, Nuri 
Harbiye - Ahmet Kumkapıya, 
Muzaff cr Kumkapı - Mitat Kum
kapıya, Remzi Beıiktaş - Sükuti 
Tarık Kuleli - Babaaddin Kuın
kapıya, Veli Kumkapı - Ziyaattin 
Kumkapıya, Muzaffer Kuleli -
Nurullah Kumkapıya galip gel
mişlerdir. 
Kadıköydekl maçların netlcesı 

Göıtepe Amerikan kolleji -
Robert kollej arasındaki maçta 
birer sayı ile berabere kalmış
lardır. Fenerbahçe ikinci takımı 
ile lstanbulspor B. takımı ara
sındaki maçta F enerhaçe 2 - 1 
galip gelmiştir. Moda - ltalyan 
takımları arasmdaki müsabakada 
Modalılar 4 - 1 galip gelmişler
dir. 

lzmfrde ilk maçları 
lzmir, 11 (A.A)- Lik maçla

rına devam edildi. Gözlepe, 
Türkspor ikinci takımları ara
sındaki maçta Göztepeliler sa• 

haya çıkmadıklarından Türkıpor 
lular hükmen galip ilin edildiler 
Karııyaka ve Altınordu ikinci 
takımları birer sayı ile berabere 
kaldılar. Aynı kulilplerin birinci 
takımları arasındaki maçlarda 
da Göztepe· Türk spor ikişer sa
yı ile berabere Karşıyaka-Altın 

ordudan da bire kartı üç sayı 
ile Altınordu Galip ~eldi. 

Haham başılık 
namzetl öldU 

Musevi cemaati ruhani meclisi 
reisi Haham lzak ariye efendi 
çarfamba günü vefat etmittir. 

lzak Ariye efendi münhal bu· 
lunan Türkiye Haham hatdığmı,. 
intihabı çok muhtemel en kuvvetli 
namzetlerden biriydi. Cenaze me
rasimi dün sabah Hasköydeki Ma
alen Sinagoğunda yapılmıttır. 

Yalovada lnfaat 
Yalovada yol inıaatı ilerlemek

tedir. Yalova ile Karamürsel ara
sındaki yol bazı köprülerin İnşa· 
sını müteakip otomobillere açı

lacaktır. 

Kaplıca ile iskele arasındaki 
asfalt yolun yapılması da yakında 
bitecektir. Bundan başka Yalova
da rıhtım, Jandarma kumanlığı 
binası da yapılacaktır. 

Alman Tayyareci kadın Konya 
da lnmlye mecbur oldu 

Avustralyaya bir sefer yapmak 
üzere Berlinden şehrimize gelen 
ve Halebe hareket eden Alman 
Tayyareci Mel. Elli Beiohorn 
sisli havalara t~sadüf ettiğinden 
Konya'da yere inmiye mecbur 
olmuştur. 

Yeni bir teklif 
'' Bekirhk vergisi de§il, dD• 

aun vergisi almah r " 
Muharrirlerimizden bi d, bekarlık v~· 
gisi hakkında eYlilerden birinin fikı i
ni sormuştur. Bu zat şöyle söylemi~ 
tir: 

- Bekarlardan vergi almak içti· 
mai bir meselcH tek gözle görmektir • 
Bu bamadlyanm bir ele ters tarafı var 
dır. A~ıl maksat o tara.fr görmek, o 
tarafa ehemmi) et ,·ermektedir. lzdi
''açtan maksat bir erkekle bir kadının 
birleşip sadece müşterek hayat yaşa· 
ması demek değildir. Asıl cemiyete 
çocuk yetirtirmek için izdivaçlar tes
hil n teşvik edilir. EYlenenler 
çocuk yapmadıktan sonra bir memle
kette izdivaçlaıın ço~rnlmış olmasının 
hiç bir faydası yoktur. Böyle izdivaç
lan teshil ''e te \ik için de şu veya bu 
çareye müracaat etmenin hiç bir ma• 
nası olamaz. 

Binaenaleyh bekılrlık vergisi koy -
mak istiyenlerin aym zamanda çocuk
lu aileleri himaye etmek için de ted
birler düşünmeleri icap eder. Bekii:~ 
~ardan Yergi almalı, pek alA. Fa.kat 
buna mukabil çocuğu olan ailelerden 
<le mevcut vergilerden yüzde bir mik· 
tan tenkis etmelidir. Meselrı bir ço
cuğu olan kimse müsakkafat, :ırazi 
ve kazanç ''ergilerinde.n yüzde şu nis
pette, iki çocuğu olan yüzde §U nis
pette, nihayet üç Jah... • · 

Altı çocuğu olan babalar ~a daha 
fazla ;nispette kazanç vergisini nz ver· 
melidir. Üç, dörtten fazla ~o. 
cuğu olan aileler bu ve.rgilerden t~ 
mamile i tisna olunmalıdır. lşte o 
valdt hakikaten bir me.m1ekette izdi• 
vaç değil tevellüt teshil ve teş'\ik e· 
dilmiş ve hakikaten Türldye ;nüfusu
nun çoğalmasına çalışılmış Glur. 

izdivaç vergisi! 
Riza Tahsin Bey isminde biı 

Türk gencinin bir lngiliz kadını 
ile nışanlanması dedikodusu bir 
taraftan gazete ıütUnlarını işğal 
ederken Ankaradan gelen tel
graflarda Yozgat mebusu Süley
man Sırrı Beyin bekar Yergiıi 
hakkındaki yeni teklifini haber 
verdi. 

Süleyman Sırrı Bey 25 ile 45 
yaşı arasındaki bekarlardan ka
zanç, arazi ve müsakkafat ver• 
gilerinin birer misli fezla alın
masını istiyor. Teklifin bu şekli· 
ne ıöre bekarlar evlilerden da
ha az masraf yapıyor, memle
ket içersinde daha az içtimai 
mükellefiyetler ifa ediyor, onlar 
evlilerden fazla vergi verebilirler, 
tarzında bir noktai nazar ileriye 
sürülüyor demektir. 

izdivaç etmemek suretHe ev• 
lilerden daha müreffeh bir vazi
yette olan erkeklerden beklrlık 
vergisi aranırken :ıengin izdivaç 
yapan, izdivaç vasıtasile büyük 
bir servet menbaı ele geçiren 
erkekleri nazarı dikkate almamak 
doğru olmasa gerekti.r. Filhak~1'a 
meseli Rıza Tahsin beyin alacağı 
liz kadını hakikaten beş, on 
milyon lngiliz iirasına sahip ise 
bu gençten bir (zengin izdivaç 
vergisi) almak muvafık değil mi
dir? Hükümetin piyango keşide· 
}erinde kendilerine ikramiye is ı· 
bet edenlerden bile bir tali ver· 
gisi aldığı hesap edilirse zengin 
bir izdivaç taliine mazhar olan
ların da maddi saadetlerinden, 
içinde yaşadıkları cemiyete bir 
miktar hisse ayırmaları lazım 
gelir. 

Maarifte teftiş 

Maarif müsteşarı Salih Zeki 
ve umumi müfettişlerden Hasan 
Ali Beyler dün Ankaradan ıeh
rimiıe gelmişlerdir. Şehrimizdeki 
mektepleri teftiş ettikten sonra 
Trakya mıntakasını gezeceklerdir. 

ıııııı11111 11 ııııııı ı ıııııııuııııımıııuıııuıııııııııııu11111 ııııımııuı111uıtııa 

Şehir haberlerlmlzln bir 
kısmı 4 Uncu sayfamızdadır. 
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1 llnln 1 
Limanda 

Haliç Şirketinin 
Son Vaziyeti 

Haliç tirketinin vaziyeti hakkında 
vilayet ve iktısat vekaletine mü

racaath bulunduğunu yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre; şirketin 
vaziyetini bir an evvel tayin 

edebilmek için iktısat vekaletilc 

vilayet tetkikata devam etmek

tedir. Ancak Haliç şirketinin 
müşkül vaziyetten bir an evvel 

kurtarılması için yaptığı müte

addit müracaatlar üzerine ikhsat 
-.ckaleti, vilayet ve Haliç şirketi 

nfumessillerinden müteşekkil bir 

komisyon teşkiline karar veril

~itlir. Komisyon kısa bir müd

det içinde şirketin istediklerini 
tetkik ederek, ne gibi tedbirler 

alınması lazım geldiğini tesbit 
edecek ve bir rapor hazırlıya
caktır. 

Darılmışlardı 
Banştıla-r 

Birkaç ay evvel Çankırı meb'

uıu Talat Bey ile sabık meb'us 
lıhak Rafet Bey arasında bir 

dil münakaıası çıkmış, Fakat 
bu mllnakaşa bir müddet sonra 

hedefini kaybederek her iki 

ıatın arası fena halde açılmıştı. 

Eir mllddet evvel de iş mahke

ye kadar intikal etmiş. her iki 
taraf birbirleri aleyhine dava 

açmışlardı. iki münevver zat 
arasındaki bu vaziyet dostlarını 

te~üre sevketmiş ve hanıma 
t~assutunda bulunulmuıtur. Kas

tamonu mebusu velet Çelebi, 

Hasan Fehmi ve Hamit Zehir 
Beyler tavassut etmiıler, ishak 

Rafet Beyle Talit Bey barış
mışlardır. 

Kimyagerler 
Cemiyetinde 
'tnrk kimyager cemiyeti sene

lik toplantısını dün halk evinde 

yapmııtır. içtimaı eski idare he
yeti reisi ve darülfünunu kimya 

ıabesi mllderrislerinden Şevket 
bey açarak cemiyetin bir senelik 

faaliyet raporunu okumuı, he
sabat devredilmiştir. Bundan 

sonra Türk fabrikalarında ecne
bi kimyagerlerine Türk kimya

gerler ilticası teşebbüsü görll· 

ınlmliıtür. 

Ankaradaki cemiyetle temas

la1'la bulunmak üzre idare he

yetinin lüzumunda bir mümessil 

seçmesi kararlqbnlmış ve diğer 
idare intihabatına geçilmiştir. 

Reisliğe Cevat Mazhar, ~mu-
11' kltipliğe Ekrem, veznedar

lığııll Sabahattin, azalığa Zihni, 
lhıao, Raşit ve binbaşı Mehmet 
Ali beyler seçilmişlerdir. 

Eyüp otobüslerine 
rağbet azalıyor 

Eyüple Yemiş arasında işleyen 
otobüslere son zamanlarda rağ
bet azalmıştır. Bunun yegane 

sebebi de otobüsleri~ Eminönüne 

kadat gidememeleridir. Çünkü 

Eminönünden, Kerestecilere kadar 

en aşağı on dakikalık çamurlu 
bir yol Yardır. Halk Haliç vapur

larile gitmeği bu yolu yürümiye 

tercih etmektedir. 

Öğrendiğimize göre bu yüz
den müşterileri bir haylı azalan 
otobüsçüler EminönUne kadar 

gidebilmelerine müsaade edilme
ıi için vilayete müracaata karar 

Yermiıleridir. 

Darülfünnn me
zunu kadınlar 

Beynelmilel birliğe mensup 
bir murahhas şehrimizde 

t'etkikat yapıyor 
(Beynelmilel darülfünun mezunu 

kadınlar birliği) murahha )arından 
l\lm. Amelie Arado tetkikat yapmak 
üı.re :;;ehriınize gelmL,tir. Budapeş -
tcde bir kız li e inin muallimelerin -
den olan ve fen doktoru unvanını ha
iz bulunan Mm. Arndo, şehrimizde 

bazı mektepleri gezmiş ve kadın hir
Jiğile temas etmiştir. 

Mm. Arado diin kendisile görii~en 
hir muharririmize seyahatinin sehcpM 
leri ve birliğin maksadı hakkrnda u 
i:r .. ahatı Yermiştir: 

- Geçen ·enenin teşrinien·elinden
beri azası buJunduğum birlik he ah•
na bir tetkik c;;eyahati yapıyoı um. 
Merkezi Londrada olan birHgımize 
Türkiye, Rusya . .Amerika. Hindi tan, 
Şimali Afrikadan bn:.ka hemc.n her 
memleketin (Darülfünun mezunu .ka
dın birlikleri) dahildir. 

Birlik bana iki sene meı.uniyct ve
rilmesini temin ve aynca y~ıpacağım 
masraftan deruhte etti. J3irliğimizin 

gayesi darülfünun mezunu kadınlar 

arasında tesanüt temin etmek, genç 
lnzların tfıli tah il görmelerini l'e lm 
liseleri için muallim yetişmesini te -
mine çalışmaktır. 

Beynelmilel birlik muhtelif mem • 
leketlercleki şuhelerine bu maksatla 
tahsisat nrir. Bur.dr.n •>aşka şulıele· 
ı-imiz arasında muallim mübadelesi 
de yapan1H 

Söylediğim gibi Türkiye birliğimi
ze dahil bulunmamakla beraber Dal -

Poliste: 

Bir Kayık 
Devritdi 
Dün lneboludan gelen vapur 

yolcularından Yusuf Efendinin 
eşyasını alan sandalcı Ali, hava

nın muhalefeti ve vapurun dal
ğaları karşısında sandalını idare 
edememiş ve sandal Galata 
rıhtımı açıklarında devrilmiştir. 
Sandalın içinde bulunan sandal
cı Ali ile beraber yolculardan 
Ömer ve eşyalar denize dökül
müşlerse de etraftan yetişilerek 
kurtarılmış ardır. 

Kardeş kavğası 
Beşiktaş'ta Kılıç Alide Camcı 

çıkmaz sokağında 10 numaralı 
evde oturan Abdurrahman ve 
Bahtiyar isminde iki kar-

des arasında dün miras mes'elesi 
yü~ündcn çıkan ihtilaf büyük 

bir kavğa ile neticelenmiştir. 
Kavgaya Bahtiyarın oğlu Asım 
da iştirak etmiş ve neticede üçü-

de yaralanmışlardır. Bunlardan 

yarası ağır olan Bahtiyar tedavi 
edilmek üzre Beyoğlu zükiir 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir dayak iddiası 
Taksimde Şişli sokağında 24 

numaralı evde oturan Rasime 
hanım dün öğleden sonra polis 
merkezine müracaat ederek aynı 
evde oturan Niyazi Efendile 
Hatice hanım tarafından düğül
düğünü iddia t:tmiştir. Polis bu 

ihbar üzerine tahkikata başla-
mıştır. 

lkanlara kadar geldiğimden i.;tifade 
ederek lstanbula da gelmekte ve bu Darülbedayi Tem111lleri 
suretle seyahatimin neticeleri h:ı!( • Bugün akşam saat j tJnbul Bdediy~si 
kında yazacağım eser için tetkikatıım 2 l ,30 da S k r(j' t 
~:: z f ~~~: d!~";.~~.~ i .. ~'.~ 1 :;~ dı~~~ ir : ~ir Kavut Deuriı~i e ı'ılıııı'ıYııiııru 

tık mektep mufettışlcrınden Ah Yazan: 

Ruhi bey isminde bir zatla tanışmış· Müsahipzade Celal 11 
tım. Onun delitletile lıir ilk mektep. H lk . 
bi •- ı· . b. 11. l t b. a geces1. r l\u. ıscsı n ır mua ım me i c ı- yakında: MA y A 111 
ni ziyaret ettim. Du ziyaretler heni 

Oyundan sonra 
çok alflkadar etti. Çünkü memlrıkctte hususi tramvay. 
inkılaptan sonra genç l>ızların tahsil 

111111111 

ve terbiyesi yolunda yapılan tcrakk!· Cumartesi ve pazar günleri ten-
yi çok şayanı hayret buldum. zilatlı halk gecesi. 

Diğer taraftan kadın hirliğile de Fransız tiyatrosunda 
temas ettim. Ve birliğin heynclmi!cl Raşit Rıza ve 
teşekkülümüze girme ini teklif ettim. l 
1''akat bana, 'I'ürk kadınının bütiin hu· arkadaş arı 
kukunu kazandığı, her hususa erkek- Bu :ıkşam Canavar m:ınzum eser 
lerle müsa\'i bulunduğu, binaenalryh 3 perde. ;\1üellifi: Faruk Nafiz. Fi:ıtl:ır 
birliğin herhangi bir beynelmilel ka - 40- 75 • 100 • I 50. Loc:ılar 400 • 500. 

dm te:.ekkülüne girmiye lüzum gi)r • ÜskUdar Hile sinemasında 
:mcdiği cevabı ''erildi. İtiraf eıleyim. (Ruhum nnnem 1 mümessili: (Victor 
bu cevap beni ~ok şa ırttı. Biz Avru- La~lenı. 
pa kadın la rı da bütün hukukumuza lljiii(#!?__iiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiii/IAiiii'liii· iiillPt\iiiiiiiiiiiiiii /iAiiill 
sahibiz. Erkeklerle beraber herhangi ~~011 A IB{Vft 
bir işi yapabiliriz. Fakat bununla ,.. ., 
beraber (Beynelmilel darülfünun me- Bu akşam 
zunu kadınlar birliği) ne girmekte hiç ilk Defa olarak 

bir mahzur görmüyoruz .. , ~ /Ja V 1 D 
C. H. F. nahye kongreleri 

devam ediyor 
Cümburiyet Halk fırkası nahiye 

kongreleri devam ediyor. Dün 

de Küçükpazar, Eyüp, Yeşilköy, 
Galata, Fındıklı, Büyükdere, Ulu

köy, Kemerburgaz, Erenköy, 
Bostancı, Kıııltoprak, Yeldcğir
!Deni, Beylerbeyi, Kısıklı, Doğan
cılar, Yeni mahalle ve Anadolu 

nahiyeleri kongrelerini yapmış
lardır. 

Bir konferans 
Anadoludaki seyahatinden av

det eden kıymetli tayyarecimiz 
Vecihi bey bugün saat 17 de 
Halk evinde tayyarecilik ve Ana

doludaki seyahati hakkında bir 
konferans verecektir. Bu konfe

ransa herkes ~irebilir. 

C~angaldaki hadisenin 
muhakemesi 

Ankaradan bildirildiğine göre 

Kangal hakimini öldüren ask'!r
lik şubesi reisi Ferit beyin mü
dafaai nefs halinde bu fili ika 

ettiği noktasından mahl<emece 

beraetine karar verilmiştir. 

GOILDll 
" inema ~leminde bir tarihi knrıt 

eden film., 
"BUtün düny:ıda milyonlarca tem:ışa 

kirıın tarafından ılkı~lanan film,, 

Harry Baur 
Paul Andral 

ve Gaston Jacquet 
tarafından. llılveten: Fox dünya ha\·a
disleri. Korsika haydutlarilc mUcadnle
Fransa, Jngiltere Futbol maçı - ;\ew· 
York'ta sür'at yarışları· Cemiyeti Ak-

' nm celsesi. 
Bu müstesna Gala için yerlerinizi tc· 

darik ediniz. Tel n. O. 1656 

Serbest dühuliye kar tl:ırı bu hafta 
için muteber değildir. 

A S R i Sinemada 
Bugün ve yarın 

Saat 16 1-~ m:ıtinelerinde 
Programa lliveten 

ZENGiN VARYETE 
NUMEROLARI 

1\leşhur lsp:ınyol i\lugnnnisi 
URiBARRi 

ile Eksantrik Canbazlar 
J E S S Y ve H A V E L 

• 
cuzenın Definesi 

MUelllfl : Nlzamettln Na4flf Ressamı : MUnlf fehllll 

Namuslu adamlar namuslarıtıa 
leke sürenleri bos komazlar!. 

t 
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Mamafi, ne olursa olsun, ortayı kt~·ı 

kırtmıya karar vermişti. Bu adamlar, 
şu üç gün içinde, yeniçeri bölükleri a· 
rasında bir memnuniyetsizlik, hatta 
icap ederse bir kıyam, bir jsyan yarata
caklardı .. Ne olursa olacaktı: J{era'nın 
kelle. İni bunlara arntacaktı • 

KahYesini bitirince gene damdan 
diişer gibi: 

- Belki .. - dedi - Cülus bahşiş
leri de kflfi derecede olmıyacak .. 
Bayram üstü yeniçeri parasız kalırsa. 

Bu sefer, odaba~ı :,;özlerini tamam
lam:ı,ına bile meydan bırakmamı., tı: 

- Vrzirim .. Beyhude nefes tüketir
sin .. Ocakta bir güna alamet yoktur. 
Diz hepimiz aadetllı padiş.-ıha kul 
kurbanız .. Ve senden dahi hcgayet 
memnunuz .. Hiç bir ~uretle kazan kal• 
dırmıya niyetimiz yoktur. 

Bu sözleri yüksek sesle söylemiş 
ve derhal ayağa kalkmıştı. 

Vezir de ayağa kalktı: 
- Yaa" Siz de mi böyle düşüniir -

sünüı ağalar?. Faraza sen Sam•:aın -
cu başı .. Sen baş ~a,·uş .. Hepiniz hu 
derece sadakat içindesiniz öyle mi? 

Ve ce,·ap ,·ermesini imkansı7. hıra· 
kan istical le Samsuncu başıya yak -
taştı, elini kuş.ağının arasına sol·tu 
çıkardı .. Yüzünde şeytani bir teiJes • 
süm belirmişti. Yelfecn oku) an göz. 
lrele korkunç suratlı adama bakarak: 

- Uu nedir? - dedi - 5u madeni 
kutu i~inde olan uedir ? 

Sam uncu sustu. 
- Ben söyliyeyim ı:;ana.. Şu bir 

macundur ld, kadınlar ağlıyan çocuk· 
ların ağızlarına birer parmak çalar -
lar .• Değil mi? 

Korkunç yüzlü adam, hu hareke
te bir mana ,·-erememişti. Şaşkın şaş

kın mırılclandı: 
- Beli .. Öyledir ... 
- O halde.. Ne g~iyor hu senin 

yanında? Çocıjk musun c:en? 
Bu sö:dcri söylerl•en oda'ba~ıya 

yaklaşmış, Ye elini, itiraz etme~ine 

meydan vermeden kuşağı arasına sok
mu~. 

- Oooo .. Bak!. Seninki hem kalın, 
hem hiiyük ... Gel haka),m sen! .. Sen
de ele var <le~il mi? Ver bakayım se· 
ninkini de ~ğ'am .. 

Çorbacı çarnaçar elini cebine solc0 

tu, hüyüce~c bir kutu çılmrdr: 
- Bu ne zerafet afa hazretleri. 

Gümüş bir kutuda taşıyorsunuz ma
cununuzu .. Yer seniİlkini de! 

Başça,·uı:ı da ku~ağrndan küçücük 
bir kutuyu uzatınra, yeziıin yüzü hir
denhiı:e deği"ti: 

- Hey gi<li hey .. - diye söylen -
di. - Ehli ırza musallat olan bn llcliı 
nedir? 

Kaşları çatıldı: 

- Bunu yeyince uyuyorsunuz de· 
ğil mj ağalar? .. 

Odahaşı, hu işten paşanın neler 
çıkarmak istediğinden hihaber: 

- Evvelleri pek tutmuyordu .. -
dedi.-

- Tabii tutmazdı .. Çocukların ma• 
cunundan yerdiniz de ondan .. Halbu
ki ~imdi ... 

- Keramet kutularda mı diyecek
sin paşa? .. 

- Hayır l'izin sersemliğinizde ... 
Bu macun çocuk macunu değildir. Ah 
maklara mahsus bir maddedir. 

Ve sesini birdenbire yükselterek 
yumruklarını sıktı: 

- Aaah .. Ne hallere düşmüş bizim 
orta .. Ağalar sizi ortamızın haysiyeti
ni korumıya davet ederim ... 

Dört adam tuhaf tuhaf bakıştılar. 
- Ortanın hay~iyetile bu macun 

kutuları aı~sında bir münaı:ıebet bu
lamadığınızı görüyorum.. ı•akat şa• 

ka da etmiyorum.. Size bir şey söyle
miyeceğim .. Yalnır. bir şey tavsiye e
deceğim.. Bu gece yemekten r:onra, 
yer gibi yapınız, fakat yemeyiniz bu 
macundan.. Sonra uyur gibj yapınız. 
Arif seniz, üçüncü ortanın namuaunu 
nasıl lekelediklerini derhal anlarsı • 
nız .. 

Zabitler bir kat daha şa:jalamış -
lardı. Fazla olarak hepsini berbat 
bir merak sarmıştı. 

''Uyumayınız?!,, kert' 
Du f.aysiyede muhakkak b!t de 'jl 

met vardı. Demek !ki evlerııt ıtf' 
gece bir şeyler dönüyordu da. ~~._.ı. 

ı oıılfl' 
na varamıyorlardı. Başların . tel• 
ne eğmişler, susuoyrlardı. Veı1\: 
kink:1r bir sesle ,.e elini sallıY11~ ' 

Hadi .. - dedi - Şimdi gidiıt~,,
menhus kutular bende kalsın.. Jd' 
sabah. dileyen gelir hurdan 

11 

Fakat.. . . ı' 
Sc~i şimdi gayet amirane bır 

henk almıştı, de,·am etti: ,.,,. 
- Fakat kutularınızı alnuu:nı a•• 

rar verdiğiniz takdirde, cuın~ g~ 
üçüncü ortaya te,·eccüh eden bır ,r 
fc olacaktır .. Namuslu adaıntar, ~ 
mu !arına leke sürenleri boş kO 
lar ... • 21dı' 

Ve cevap beklemedi. GenıŞ dl!' 
tarla onlardan uzaklaştı. Yan ° 
girip l<apısmı kilitledi. ··şV 

Zorbalar bir an düşüncel~ dtıiı" 
celi bakıştılar, s~nra ikişer ikıştr 
dan çıktılar ... 

ON DÖRDÜNCÜ KISIM 
Kardarı ölUmU , 

Ertesi gün değil, daha ertesi olıt. 
yani perşembe günü, öğleye d f,ıif 
üçüncü ortadan rlört kol, Jt1Ufl ıtf• 
semtlere doğru kışladan uznk~~ştı 1' 

Bunlardan biri Fatih caınune~~ 
kın :mahallelerden birinde, ~1'~od' 
bir kuyuya bitişik bir evin 011 

durmuştu. #~ 
Komşu evlerden hınçkırık " 

geliyor, ağlıyan kadın başları 

baJardan sarkıyordu. ,ı 

Üçüncü ortadan gelen kolda ~I 
yüz kişiden fazla adam ,·ardı. 'rc1• 
hiç birinin çenesini b!çak açmıY0 ;' 

l\lamafi çok beklemediler. AS~ 
ra, kapının iki kanadı birden ııÇI~ 
ve içi temiz bfr evin faşlığında l .:{ 
lm"? UrtUJeı ı 'e ı\yet.11 bohçntar1~ (it' 
Jü bir kadın tabutu gözükmUştiJ.( f"_ 
ne o anda yelken kulaklı, korkt~I 
ratlı Samsunrubaşı kapmın ' 
yavaş yava.c;; geçmi~ti. dİ!" 

Ne bir; "başın sağ' olı;un!,, 

ol<lu. ne de yanına yanaş'ln... ır ı~· 
Yalnız kel ağası:ıın \'erdiğı .b gireli 

ret iizerine yedi sekiz kişi e,e 1ıcııf" 
,.e tabutu amu:ılıyarak sokdll ~ 
dılar. tııffl'' 

Bir cenazeyi takip eden a~~~U bit 
kaldırımları dile getiren hüzU11 

manası vardır. 1,t1Jl1 

Ağır ağır ve nalçalı kurduJ'll d'~' 
süriiyerek ge<:İP gidenlerin ard; il'' 
mahalle kadınları uzun zatl1 l\~il• 
ka kaldılar" Sonra hıckırıtcl:ır At,ı 

~ t ~· 

di. Mahalle gene horozlara. "' 
kahkahalara kaldı. ,,- ~ 

Üçüncü orta kışla-.ınd8:n a:~,.~ ' 
dört kol, üçer heşer dalok:ı1 ıl<' 
lalarla Fatih camiinin av1u:u.11:,..,tl1 
mişlerdi. Bunların her bı? te ;ar 
bohçalar ve ipekli ba~ örtüterıY 
]ü hirer tabut getirmişti. ~of' 

Tabutları ayrı ayrı yertert1111dı~· 1',I "" dular ,.e namazları ayrı aft'l . I• de 
tan sonra, dört kol birden )O 

züldü. 
•• rtıl' .I>' tııl 

Edirnekapı mezarlığının ··ıen 
··ınu gl.' sen·ileri altına yanyana go • 0rtl 

dört tabutta, üçüncü yeniçerı.116tı1'i'1 
d .. t .. k .. ·ı "bir ) .,~1 • nın or ru nu J e ve ,.,. 

. . i'Ji.hları Jt' kocamak nıyetıyte n l\U • (ti' " ı }\t lB' 
mış dört genç kadının be)-ıl bl~aJı ı;• 
re bürünmüş n oluklu n?.r~tat1 5' 
rile delik desik edilmiş vucu .1 

~ ~I~ 

lıydı. başısı .u· 
O gün üçüncü orta çar aŞıııııt ~ı 

ağzını açmamış, Samsuncub c~ 
züne ise hic kimse bakıt1 1 )-a 1' 
d • · J LrlllB 

e ememıştı.. ısıP· tıil' 
Odabaşının hiddet ,·e g~f'O~ 

yanına. varılamamıştı. na '} 
tün gün ağlamıştı" • (Bit,,,etl' 

Matbuat ba1°'
11 

9 Şubuttaı 









Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

NIN 

Bay at· ka•llarası 

Tütün inhisarı umumi müdür- Büyük kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 
teşhir olunuyor .../ 

Jandarma satın alma komiS' 
yonundan : . ~ 

lüıg'"'ünden· ı~h .. t.1ı~ I 
• mutehassısı \ 

1 - Nümunesi veçhile pazarlıkla satın alınacağı evvelce ilan olu· Doktor 
nan (10,000) kilo yerli malı niıasta kolanın mübayaası görülen lü - Hüseyin Naşit 
zum üzerine (17-12 - 931) per§embe gününe talik olunmuştur. .. . . ~. . 

(120,000) ila (150,000) kilo un kapalı zarfla münakaaay~ ~·"'' 
nlmı§lır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve nı~t 
saya İ§tİrak için de teminat ve teklif mektuplarile 27 - 12 -;..,..· 
pazar günü saat 15 ten on altıya kadar Gedikpa§adaki komisyon 

Talipler1'1ı o gün saat 10 1·2) teminat akçelerile beraber İstanbul Ba§ Turbe, eskı Hılahahmer bınası 
müdiriyetinde Mübayaat komisyonuna müracaatları. (4192) No. 10 Tel. lstailhul: 2622 

--• Gayri Mübadil Bonoları --• 
Satılır. Y eyipostahane karş111nda Büyük Kmacıyan han No. 24 

Teleon, 22716. Telgraf - Istanbul 

·------· Z 1 YA TOR-------· 

KiRALIK Şe~zadebaşında Mill~t ~V JlKITın~ tıyatrosu yanındakı ~ 
konakta on odalık bir daire müstakillen • • • k • ı A 1 
~aya verilecektir. Arzu edenler konağı l 1 .L~ UÇU 1 an artı 
müracaat edebilirler. Tel. 22716. ııl__ 
----------- U lOdefası yüz kuruşrur ~ 

Necati 71/2Ye15 kuruşa 
Memduh 

tarın J 932 cep takvimleri ve 30 - 40 • 50 
kuruşluk muhtıraları çor zarif ve güzel· 
dir. Her yerde arayınız. 

r ,VAKiT 
Adres: Istanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

ostaP kutusu : 46. 

Telgraf: Jsr:ınbul Vııkıt 
=== 

Abone şartları: 

I 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

Hariçte - 800 1450 2700 

Hin ~rtlarımız: 
____ ......, ....... __ 

Resmt Hususr 
Sann 
San ti mı 

10 Kş. 12,50 l\ş. 
20" 25 

KUçUk llAn şartlarımız: 

1 2 3 4 1-JO Defa!ı 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccancndlr 

B - 4 satın geçen ilAnLınn fazla 
saun için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım, umumt 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Sallam Irat sabn Almak is· 
teyenlere - Bahçekapusu civannda 
kAgir bir dükkAn acele ve ehven fiyatla 
saulık oldeğundan talip olanlann Gala
tada Mehmet Ali paşa hanında 41 nu· 
imarıya mürıcaat eylemeleri. 

Satıhk mükemmel Apartman
Nışan taşındı beş kattan ibaret dokuz 
daireli ve 346 lira kiralı müceddet bir 
apartman s:ıtılık olduğundan talip olan
lann Gal:ıtada l\Iehmet Ali pasa hanında 
41 numaraya murıcaat eylemeleri. (2099) 

Otomobil ve piyano ahyo 
ruz - Az kullanılmamış olmalı 9-12 
arasında lstanbul dördüncü Vakıf han 
asmakat 29 numarava muracaat. 

Para kazandmyoruz-lstanbul
dan başka vilAyetlerde, kazalıırda Memur 
~ahut erkek işçi istiyoruz, işinize, vazife· 
nize halel gelmiyecektir. Isıanbul Posta· 
nesinde 400 numaraya meytupla sorunuz 
çine 6 kuruşluk pul koyunuz. 

Para - DükkAncı esnaf haftalık tak
sitle ödeyebilirlerse kefaletle 50 liraya 
kadar p:ıra alabilirler saat 9· 12 arasında 
lstanbul Bahçekapı dördüncü vakıfhan 
:ısmakat 29 numarara müracaat (2156) 

m~nıııııu~ııııııw. 111' 111
1
1 11111 ~ı ,~ııı '11 'ır, 

Tepebafı Tiyatrosunda 
14 kanunuevvel Pazartesi 
akşamı saat 21,1-2 ta 

Kemani REŞAT 
KONSERi 

Biletler gişede satılmaktadır. 

za müracaatları. (4279) _..,../ 

öksürenlere: KATRAN Hakkı EkreJ11 
EN SON MODIL 

STANDARD 
SOO Mumluk 

Benzin Lambaları 
ispirtoya Hacet Kalmadan 

Yalnız bir klbrltle yakıhr 

No. 204s Ku~lanışh gayet kolay 
Sağlam,idareli ve ucuz~lambalardır 

Depomuzda her nevi gaz ile yanan Standard limbalar1 ve No 2o50 
teferruat. bulunur. • ... 

111 Umumi deposu ve toptan ve p'rakende satış mahalli: H. ve J. Blumentbill Kabrcı og 
11 Han 27 Istanbul Sair sabf mahalli: Sirkeci'de Columbia Pazarı ve Galatada AgopY• 

J. J>apazyan 

Tasarruf Haftası Sizin için Bir Başlangıç 

Siz De Bir 
~lf!IJ!,M. M,~ - al~-~ 

Kumbara Alınız~ 
1 


