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anmak Türk çiftçisini, 
dusünmek eme tir 

_Baş 
Plansız 
• 
icraat mı? 

Bugün 

mühim bir it 
Maliye Vekaleti 
ikiye mi ayrılacak? 

12 Sayta Dünkü sayımızda Ankaradan 
9't Araall'a gazetelerde latanbulun alınmış bir telgraf vardı. Bu tel-
~eya bu semtine ait fU veya bu iç sayfalar1mızdald yazdar : grafta Cümburiyet Halk fırkası 
~a bazı imar tetebbüslerinden Gizli kalmış bir son grup içtimaında bir Hazine 
le; ediliyor. Nitekim ıon gün • k i ! Vekaleti ihdası mevzuubahs ol-
'liie Eminönünden Eyübe kadar gilreş hl Ayes duğu bildiriliyordu. Eğer bu ha· 
'-a ecek bir genit cadde açılması Damat Ferltle kafadar1 Arna· b .. d li . 
il L~iiınledendir. Rivayetlere gö· er teeyyut e erse ma yenın va· 
~ Utt caddenin projesi, ve istim· vudun maçında nasll ridat işlerile masraf işleri birbi· 
L ~ haritası yapılmıf, güzerga· hakemllk ettim ? rinden aynJacakbr. Şimdi Maliye rda istimlaki icap eden bina sa· Yazan : Celd.l Davut Vekili olan zat ile müsteşarı on-
:.:erine kanuni tebligat bile icra - .'i inci sayfada - dan sonra bütçenin masraf kıs· 
1 1 rniştir. Diğer taraftan gene Eğlenceli fıkralar mını tatbik eden dairelerin it· 
~bu) belediyesince ~ehrin mun lerile meşgul olacak, bundan ayn 
~anı bir planını bir sehir müta- sayfası, milsabakası olarak Hazine Vekaletine intihap 
~ısına yaptırmak tasavvuru za- - 7'inri sayfada - olunacak zat ile müsteşan da 
tf;; zaman mevzuu bahsoluyor. vergilerin ve resimlerin tahsili. 
ttı ıl ki bundan bir kaç hafta ev· Hikaye: Hilsnti niyet nmumiyetle devletin var:dat mem-
'a·· Ankaradan avdet eden tehir Yazan : Sadri Etem balanoın idaresine ait muamelib 
~tahassıaı M. Yansenle bu mak· - 10 uncu sayfada - tedvir edecektir. Bu suretle bu• 
~ üzerinde görüsüldüğü, fakat gün Maliye Vekaleti namı albn· 
~ isata müteaHik .esbaptan do • Şüun ve meraklı da toplanan blltiin devair ve 
~ bir neticeye bağlanamadığı yazılar müessesat iki muhtelif ve müs· 

~~::~nu söyliyelim, biz Is . "'-"11------------•r takil vekalet halinde birbirinden 
~~ş~ri~n~inıruyçhrm~===============a=~=~=a=u=k=t=rr=.=====~=~ 
IQ~Yacı bir taraftan mevzuu bah· v• • mu" sabakası başladı ~•Qtken diğer taraftan yukarıya llflD 
~)'dettiğimiz ,ekilde imar teşeb
) •lerine bir türlü mana veremi· 
~l. 

~· E:ğer hakikaten İstanbul bele· 
~~esi lstanbulun muntazam bir 
tıa.. tırnı yaptırmak lüzum ve za • 
~etine kani bulunuyorsa-böyle 
C-: \ığu anlaşılıyor ve böyle olmak 
....._la:ıımdır - bu plan yapılmak~j 
t~ naaıl olur da Eminö?ü°:den 
ı}iibe kadar bir k11mı yırmı ve 
~ k11mı otuz metre geni§liğinde 
~ak üzere biiyük bir cadde a • 
~ak ameliy~sine batlanabili • 

>likDenilebilir ki bu teşebbüs bü • 
~ bir imar işi değildir. Esasen 
~ \'cut olan bir yolun şöyle veya 
~le tanziminden ibarettir. Bina· MUsabaka için tanzim adllen vitrinlerden birisi 
Sif eyh bu işin büyük plan mese· Tasarruf haftası dfin başladı. kullanmanın faydaları hakkında 
~i e alakası yoktur. Eğer işin Bu münasebetle dün muayyen konferanslara devam edilecektir. 
\ 11de teferruat ve tatbikata ait 
~ teşebbüsler olmasaydı bu yerlerde konferanslar verildiği Dilnden itibaren vitrin müsaba-
11 ~da bir cevabı biraz olsun hak- gibi, mekteplerde de bu mevzu kasma da başlanmıştır. Bu se-

lınak mümkün olabilirdi. etrafında dersler verilmiş mü· neki vitrin müsa~akasm!n geçen 
~/"a.kat maalesef gazetelere ak· '" seneden daha Jyı olacagı ve bu 
~~tı havadislere bakınca mese- saha?eler vyapılmışb~ •. Bugun de sene iştirak edecek. mağazaların 
~ bu tarzda tefsir etmek de ka- resmı program mucıbınce tasar- fazla olacağı tahmm edilmek
~ 01ınuyor. Mademki Eminö- ruf ve iktısadın ve yerli malı tedir. 
~1den ta Eyübe kadar bir cadde ==== p k 
~ 'caktır. Mademki bunun için Tasarruf iyan o 
~roje hazırlanıyor. Mademki \ 

'~~k haritaları yapılıyor. Ma - r Haftası 41649 numaralı bilet 
.. -' ..... t cadde açıldıktan sonra bu-

5050 
k 

~ Eminönü - Eyüp tramvay D •. 8 kili 1 i o lira ozandı 
\h~n tesisi düşünülüyor. O hal· un aşve m Z n Tayyare piyangosunun beşinci 
~t ~tün bu tasavvurlar, bu tefer• nutkile açıldı keşidesi dün bitirilmiştir. 50000 
\ h de beraber mesele nasıl olur lira 41649 numaralı bilete çık-

'tit bir yolun tanzimi teklin- Ankara, 12 (Yakıt) - Bugün mıştır, Bu biletin bir parçası Ba-
A.ıt tarafı 2 inci sayfada ı tasarruf haftasının ilk günü litta Kavaklar caddesinds kavaf 

\.. .)( ~ .A olması dolayısile ismet Paşanm Abdiillah efendidedir 8000 lira 
~ e Hfe.t &UH konfransı ve ismet Paşa ensti- 37247 numaralı bilete, SOoO lira 
'lh t ı·· " .. w • 25350, 39608 numarah biletlere, 
bqs onelerde usunun verecegi musamereyı 

3000 Jira 26500, 27439 numaralı ~ .... am saati görmek için büyük bir kalabalık b l l G 
v bütün s.ılonları doldurmuştu ilk j et ere çıkmıştır. ümrük mu· 

~ lıtanbul lıastanelerin.de sa
to,..,.elti~ saat sekizden öğleden 
Pıı.,.e: ıtçe kadar olan müddet a
~ devam. saati kabul edümiştir. 
~ 11.aJey/ı doktorlar mutlaka sa. 
lfe ~lliıı saat sekizde hastanelcrin
ıtı,.,.1 Patı vücut etmiye mecbur
~t;r. Ada, Pendik gi.ib uzak 
lıt., & erde oturan bir ku;ım doktor. 
f41ct Qbalılcyin saat aUıda, altı bu
~~ C'f•lerinden çıkmak mecburi
~" ,..,e olduktan için bu vaziyet. 
" .-l11.· . "il~ <ı!Jetçidirler. Fazla olarak '.h '"ların çektikleri müşkülata 
~ •e1c:ıastanelcrde sabalzleyin sa. 
~rtcıe Zde bulunmanın umumi bir 
~~. ı Olduğu da söyleniyor. Ga. 
~t ız hastanelerdeki bu devam 
ftı. t: ~8elcsini tetkik ctmiyc ka
~11ıiştir. 'l'etkikatımızın 11e. 

ll<u:acağız. 

hafaza memurlarından Galip Ef. 
defa istiklal marşı ile sahne ve arkadaşlarının aldıkları müş· 
açıldı bilabara ismet Paşa terek bilete 15,000 lira isabet 
nutkunu söyledi. etmiştir. Bilet yarım olduğu için 

Bilahara mektep talebesi ta- tam 7500 lira almışlardır. Sa-
rafından ismet Paşa enistitüsü- matyada tahsildar Veysel Fidan 
nün son sınıfın türkçe kitabet Ef. yede 12000 lira çıkmıştır. 
vazifeleri olan üç piyes oynandı Dün çekilen numaraları sıra-

ya konmuş bir l:ste halinde iç 
talebe her üçünde de cidden sayfamızda bulabilirsiniz. 
muvaffak oldu ve çok alkışlandı 
balkın tehacümü dolayısile j!'Ös

terilecek filimler oynanmadı ve 
davetlilere gösterilmek üzere 
salonun boşaldılarak davetlileri 
salona almak mümkün olmadı
ğindan ikinci defa müuamere 
verilemiyerek başka güne tehir 
edildi. 

[ Başvekilimizln nutukları 8 inci 
aayfamızda münderiçtir.] 

Yeni bir madde 
Halil Bey teklifinde ne diyor 

Ankara 12 (Vakit) - lzmir 
meb'usu Halil Bey teklif kanuni
sine bir madde ilavesi için yeni 
bir teklifte bulundu. Yeni mad· 
de ile çimento, peynir, maden 
kömürü, Amerikan bezileri, ham 
astarlar, salamura balıklarla 
konservelerin de memlekete men'i 
ithali istenmektedir. 

sayfamızdadır. ) etti ( Bu hitabe 8 inci e 

Yağmur müthiş •• 
Edirnede sular taştı, 

tren hattı bozuldu 
Denizde de fırtına vordır, dört 

vapur karaya oturdu 
fi· 

$.·fi 

Edlrnede 

Rıza Tahsin isminde bir Türk gen- ı 
cile bir İngiliz kadınının izdivacı ha· 
vadisi öyle dallandı, budaklandı, öy. 
le şekillerden şekillere girdi ki niha
yet havadisi ilk defa ortaya atanla • 
nn da parmakları ağızlarında kaldı .. 
Bu heyecanlı izdivaç havadisinin aldı
ğı garip şekiJler bize meşhur bir ef • 
saneyi hatrr1atryor: Birgün tavşanın 
biri kırda gezerken yağmur yağmış, 

bir ceviz ağacının altına girmiş, bu· 
rada beklerken başına bir ceviz düş
müş. Korkmuş ve kaçmıya başlamış. 
Tavşanın kaçtığını gören bir tazı ken. 
disine sormuş: - "Yahu, ne var, böy· 
le koşuyorsun?,, demiş. Tavşan tazı

ya: "Sorma başıma geleni, bir ağaç al
tında duruyordum. Başıma gökten 
koca bir karpuz büyüklüğünde taş 

düştü, canımı zor kurtardım.,, de • 
miş. Bunu duyan tazı da tabanları 
kaldırımş. Yolda rasladığı bir kara.-

nehri 

sular birçok hayvanlan s'"rH • 

yip götürmüştür. Edirncd" ' ı 
rin sular altında kalan kısmı G •! 
mabaliJe Kireçbane ve civar:c'•r. 

Fakat nehrin taşacağı ela:· a 
evvelden hissedilmiş olduğu için 

[ Lütfen sayfay ı çe ,·irİniz 1 

caya: "Aman, haberin var mı? Fe • 
laket ! demiş, biraz ilerde gökler 
gürlüyor, şim~ekler çakıyor, gök
ten dağ parçası gibi taşlar düşü• 
yor!., lşte böyle her hayvan diğerine 
tesadüf ettikçe ıivayetleri büyülte 
büyülte nihayet ağaçtan düşen ceviz 
meselesi zelzeleler, tufanlar olmuş, 
dünya birbirine girmiş, kıyamet 

kopmuş gibi bir hal almış! 
Biraz dikkat ediniz, İngiliz kadı· 

nile evlenecek Türk genci dedikodu• 
lan bu efsaneye ne kadar benzedi? 
Ortada meYCut olan hadise bir İngi· 
Jiz kadınile bir Türk gencinin evlen• 
mesi tasan'1!rundan ibaret bir şey. İh· 
timal ki İngiliz kadını zengincedir 
de. Kabul edelim, adamakıllı zengin· 
dir. Bu zenginlik bir gazetecinin ağ
zına geçince milyon, hatta milyon • 
lar oluyor. Ertesi günü diğer bir 

f Lütfen savfavı ~evirirıi% ~ 



Ti CARET' 

VE İKTİIAT HAYATI 

Deh ili 1 Ve 
1-1arlci Son Telgra 

p· . .. . d .h •kA , Almanyada 
lrlDÇ uıerID e 1 ti ar mı. BlUer,hudut haricine --AlAkadar bir tUccar bir trDstten bahse-

derek şayanı dikkat sözler sUyllyor 
l\lemleketin iktrsadiyatını korumak sadllf edildiit ff bu hua118ta al'kedar 

maksadile hükumet tarafındaa itha- Jann şikAyette but111ldaklan JUi} • 

Jatra tahdJdi hakkında verilmiş olan nuştr. 

karami tatbikine haşlandrktan sonra Hükt\met bu fiklyetlerf nuan iti· 
bazı ithalat emtiesının fiatlannın yük bara almıt ve .. karanlame ile bu 
seldiğinden bahHtmiş n envlld gün meseleyi de halleı.fttlr. Kararname
fnşaat malzemesinin fiatlarmda da e- nin sekblnci maddesnde gerek mu -
hemmiyet)f bir fark olduğunu yazmış- vakkat kabul ve gerek lda'I ithal SUıo 
trk. Bu h~ustakf tetkfkatımıza dün retile hariçten gelip de me111leketfmfs. 
de devam ettik. lUtalit eşyaaından de lflenfldtkten llOllra thra~ olunan ~ 
başka, memlekette imal edilenlerin ya.nm sahipJffi ihracı miltealdp o mlk
flatlannda da fark oldutu rörUJmek• darda lptklal menıt malmnMI kon• 
tedlr. Mesela burada yapılan tutla- tenJana tlbl olmadan ithal edebUe
nm blnl evveke 1600 kuruşa veriUr • ceklert tasrih edllmlftlr. 
ken 1800 kuruf8, Çimentonun torba- azam ,,. laclr lhracat1111lz 
sr 125 kuruştan 150 kuruşa çrkanlmıı,ı.. Tqrlnisanf a:rı arftndt l...ır 11-
tır. mamnclan eenebl memleketlere 3 mll-

AIAkadarJarm bu hususta söyledik- yon 695,4555 kilo tlılın lhra~ eclHnrişe 
leline göre bu yfikselme mevsim far- tılr. 
b icabıymış... M8"1im ipticl ... clan kba .... nel 

DUn rC5rUıtililmüz bir tUccar da bidayetine kaftr hmir llmaımdan 
lüe ~htlkAr hakkında şayanı dikkat ecnebi memlebtlen yapr]an ltracat 
hzr ma10mat vermlttir. Söylecfffme (19082) tondur. Bu .....W lldm fa. 
sin ,eluimizde bir plri11ç tUrUstti tihsalltnnu (31) bia ton o14alana gB
te,elddll etmiş bulunmaktadır. re ihracat mmdlllinln ha'-retll kısmı 

lir tiride dokuz pyri ttirt tarafm bitmek Gzeredlr. 
dan teşkil edilen bu türüst hakkrn<la Teşrinisani ayı zarfında lzmir ll
tlearet odasının ,.e d~ğer makamlann manından ecnebi memleketlere incir 
da nazarı dikkatleri celbedilmiştir. ihracatımız (3,372.716) ldlochır. Mev• 

Klnunoevvel kontenjan listesinde sim iptidaamcla bir ktnaa..wle ka· 
memlekete ithaline milsnade edJlen dar ihracat (20,907) toadv. M .. leke
on yedi buçuk vagon pirinçten bir kı!- thnizin 1931 eeneel lnd.r liıWlulltı 
mr eöylentliğine göre hu türüste dahil (28) bin ton oldupu gire ihracat 
olanlar tarafından çrkanlmr' \'e plya- mevsimiain hararetli kısmı hitam bul· 
aya nrzedilmiyerek depolara konul· mak üzeredir. 
mu,tur. Ilunlardan maliyet flatr ~ Brezll,. ve el•rtlk realmlerl 
kuruş olan Hint pirincine :l;j kuruştan Brezilya hükthaeti 10 kln .... enel 
alrnn olduğu halde türü t bunları 931 tarihinden itibaren rftmrlk ıaıM 
satmamakta ve saklamaktadular. ni aJtm olarak almrya karar wrmifUr. 

Eğer bu haber bir hakikatse alA.ka- Brujlya ile tılcant mukafflesl ak• 
dar makamlann derhal bu tilı üst hak tetmi~ ,., ... a etmemiş olan memleket· 
krnda ehemmiyetle mefllll olmnlarr lere gire bu r..._._ 7tlMe '28 d~ 
lazı111d11·. Bir ihtlkArn meydan verme- yttzd 3.~ e kada.r te!l!lllt 78p11lcaitır. 
mek fçin gümrükten çıkarılan malla- ıstanbul borsaaınu 
nn gizli depolarda saklanması değil Jngiliz lirası gene yükselmiyı bat-
piyasaya arzeditmesi icap eder. lamıştrr. Dün kambiyo bormsmda 

iptidai rnevad rnalzernesl Sterf'n 707.25 kuruşta açılmış. '710 ka· 
üzüm ,.e incir kutolarlle "--otoluk nt!llta kapanmıştır. Difer ecneM pa• 

tahta. ft yumurta talaşlan gibi it>ti· ralannrn fiatlartncla uenrmılyetlf .. , 
dai mevaddın ithalinde müskülUa te- fnrk kaydedilmemiştir. 

pqliı tarafından tertibat al1Dmıı 
bundan dolayı insance zayiat 
tukmma meydan Yerilmemiftir. 

•ı111endlfer yolu bozuldu 
Edirneden ve Karaağaçtan 

relen haberlere fire seller Ka· 
raağaçla Edime aramdaki Şi· 
madifv batbnln da bir çok 
Jerleriai bozmaflur. Bu yllzden 
cima ıbll ıehrimizden kalkan 
Eki1P-rea Ye konvanıiyonel tren
leri Kara •taçtan ileriye gfde
medilderl ıibi diln Bulgaristan
plen trenler de Bulgar hudu-
clanda kalmap mecbur olmuı
lar Ye febrimize aelememiflerdir. 

c ... glal tehrimiıden kal-
kan Ye Karaapçta duran 

pzete de kadım °"nllllı bMlrunıın 
yan hi•rrfN ellM almıt lnıluayor. 
Daha -ra neler Hler 1 Fakat it 
yalaıs eervet ve maliye •hılllMla 
kalmıyor. Bu kadar zengin bir Jn • 
afllz kadınmın böyle buhranlı bi:- za. 
manda Jnglltereyf terkedlp Ttlrkfye
ye gitmNlne ve orada bir Tllrk gen. 
ene evJsnnesine hiç Jngiltere htlkO. 
metl razı olur mu? Derhal JngfUz 
lnteBtceneenfsi işe kanşryor, IE• 
tabula fevkallde güzel bf r JngiJ.iz 
km g&nderiyor. zengin t~itiz kadı· 
ıunr almaktan Raza Tahsin beyi vaz
ı~rmek için araya giriyor, genci 
eeüetmfye çalışıyor. muvaffak ola• 
mıyor. it bu kadar bUyüdOkten son-

ra artık bura4& kalır ım? Yann gö • 
neefjz ki birisi ç•acak işi biraz da
.. bltyf1tecek, rivayetlere göre de 
lıılr Ttlrk ıendnfn o kadar zengin bir 
J...su. kadllUBI almasına lftliltere 
lnleti taham•ll edemiyecek, Tir
kiye clmlıariyetinden bu ite mutla
ka mani olmunu utiyecek, olmadığı 
takcltrcle Hlnı harp etmekle tehdit• 
ıen kadar sideea ı ı ı ı 

ekiaprea Ye konvanıiyonel yolcu· 
lan temın edilen otobOılerle Ka· 
raataçtan Sftlenpada pderil
mitlerdir. Don Bulıariatın hudu-
dunda kalan trenlerin yolculan da 
aynı 111retle K.rupca fitirile
cek ve orada bekleyen trenler-
le bagQn phrimiıe plecelderdlr. 

Don eki1prea n kaaT&lllİJO
nel ıebrimizden hareket etmlftir. 
Bu trenlerdeki Balpriltana ıe· 
çecek olan 1olcalarm yene oto
büalerle Bulıar hudud_. kader 
_gidebilmeleri temin edil•iftir. 
verilen mal6mata sere ....... azal-
madan şimendifer hatbmn bo
zulan akummm tamiri mlmldln 
olaauyacajladu hattm tamiriDe 
kadar Avrupa yolculan aktarma 
auretile yolcalaklarma clev
edeceklerdir. 
ldlraedenao• ... • lla'-' 

Ba bandiM ait dla Eclhe 
muhabirimizden malGmat İtledik. 

Mubabirimiı bbe geç ftkit 
şu telgrafl glnclercli: 

Edirne, 12-13 (Vakıt) - KUY· 
vetli bir tekilde 18 aaat yapar 
yağdı. Nehirler tqtı. Ve meller 
şehrin kenar mahallelerini badi. 
Şimendifer hattının lmmçifetelik 
mahallinden 600 metrelik yerini 
ve Meriç &zerindeki demiryola 
kiSprO.Gnü lmmen bOlda. CiYar 
ile de mlhlakalit munkaticlir. 

Suhme, Kaleli, lnceklpr'* 
de ıu altmdadar. 

Tonca nehri tafb. llektrlk 
fabrikuının kapalarma iratlar 
geleli. imaret. Khpne, Gal ma• 
hallelerinde birçok nler • al
hndadır. Su albnda kalan f!Yler 
400 kadar tahmin olunayor. 

Şehrlıntzde 
Y ajlliur tlGia febrimizcl• de 

atılmak tehlikesine 
maruz 1 

Berlin, 12 ( A.A ) - Hitler, 
buraya ıeçen hafta Anglo Sak
IOD psetelerine yap11Uf olduğu 
mlhe)'Jiç beyanab tekrar etmek 
makaaclile ıelmiftir. 

Mumaileyh, bqyekilin telsizle 
aepedllmit olan nutkun Ye dDn 
aktam ecnebi gazeteleri mlmes
aillerine vaki beyanatına hemen 
cev11p Yermek niyetinde bulunu
yordu. 

ikindi Takti, Hitlerin ecnebi 
matbuata mllmeuillerini davet 
etmi1eceji " 1almz Reicbata11n 
10l cenah deneainde yapbp gi
bi bapekile açık bir mektup 
gandermekle iktifa edeceği ha· 
ber alanmıfbr. 

Bu tahanOJlin ıebebi nedir? 
iyi m~ltmat almakta olan resmi 
mabafile g6re Hitler fikrini ta 
mamlle detifdirmiı delildir. 
KendİIİDe ecnebi gazeteler mn
meuilleriai kabul etmesi men'e
dilmiştir, Ftlvaki geçen haftaki 
manenaamı tecdit eylediği tak
dirde Alman toprağından abla
cağı kendisine teblii edilmtıtir. 
Ecnebi tebuından olan, kendi 
uıl memleketi olan AYUaturya 
dan tebit eclilmif bulanan Hit
ler'in hemen tebicli için b&yle 
bir emirnameyi imzalamıya haıır 
bulanan Prusya cllıhiliye nama
DID bu yeçbil& hareketi kilidir. 

JtlU. ........ 
Berlla, 12 ( .. A ) - Hltler, 

buraya plmiftir. Mumaileyh, 
bapekllet dairesine 1akın olan 
bir otele iamiftir. 

Hitler'in reisicümhur ile mllli
kat talebinde bulundu§u haberi 
tekzip edilmektedir. 

faıalam yaimıtbr• Şehrin muh
telif yerlerinde bazı kObae ve 
ahpp evler yılulmıttır. Fakat 
nafuaça bir zayiat yoktur. Enel-
ki akpmki yağmurdan bazı ea· 
naflU da mDteessir olmuıtur. 
Y •taamdan haaıl olan seller ba· 
11 dlkk4o)an ginnit Ye gece 
oldup lciD tedbir alınamadığın
dan tahribat yapmıftır. Dlhı de 
baaa enafın dnkklnlannı mu 
blllDlf Ye bu:ı yollar aeçileml• 
1ecek telde girmiftir. 

Raatbaneden Yerilen malama• 
ta lire bug&a de hava kapab 
olacak ve yapm yatacakhr. 
ICarade•lzd• flrfana ba,ladı 
Diie taraftan Koradeniz de 

ve Marmarıda bafıf ıiddette 
olmak llzere tekrar fırtına 
bqlallllfbr. F.rhna ile beraber 
de.-iılerde ait te bulundujundan 
pmilerin ıeyrbeferi mllfklU bir 
bale aelmiftir. Bu yüıden iki 
,an içiade 4 9apar karaya otur
•Uf, içil de heniz kurtulama• 
mittir. 

Bunlardan bm lzmire simekte 
olan Hantaliadeleria Selimet 
•aparudm. Din ubah Çanak
kalecl Morto limanında karaya 
obarmupur. Vapuran acentesi 
kau .U.W..e bir vapur g6n· 
dermiftir. Ka1ya upayan ge
mideki ef1&lan bu Yapma tatı· 
maktadar. ikinci vapurda Yunan 
bandU'ah Jorjoayos Aleopa va• 
pndar. O da Gelibolucla e.ıd 
f •er c:İYarmda karaya onar
•utt"" · 

\.,~ • •• c&all Bebt* vapurudur .. 
Karadenilde Ayaacak ile Sinop 
arum&Ia G&syap _ ... YkUnde ka
raya oturmUf, laJab Ylpuru ka· 

.Aksayı şarkta buhr 
buhran üstüne! 

Çinde harp, Japonyada kabine ti 
ranları ve mali müıkülit Akıayıı 

bir yanardağ manzarası verwot 
Tokio, 12 (A.A) - Seiyukni 

muhalefet fırkası reisi M. lnukai 
yeni kabineyi kendi fırkasına 
mensup azadan m6rekkep olmak 
Bzre tetkil etmekle metsıul ol
maktadll'. 

Tokio, 12 (A.A) - iyi mala
mat alan mabafil yeni kabineyi 
meıbur maliyecilerden M. Taka
bacbi'nin teşkil edeceği mütale
aaında bulunmaktadırlar. 

Tokio, 12 t A. A.) - M. loa 
Kai'nin bir temerktız kabrnesi 
te,kilini imparatora tevaiye ede-
ceği zannediliyor. ÇOnkD muha
lif partiyi iktıdu mevkiine ge
tirmek ve Japon diyetinde IOzum 
lu ekseriyeti temin etmek umu• 
mi intihabata müracaat etmek· 
sizin m6mklln olmıyacakbr. Mem• 
leket böyle bir sureti tesviyeden 
ictınap eylemek anuıundıdır. 

Tokıo, 12 (A.A)- imparator 
kabineyi teşkil edecek ıahsiyetin 
iaminı bili teabhur bilclitecektir. 

Japonlar UIUrnatorn rnu 
verecekler? 

Moukden, 12 (A.A) -Burada 
r.ereyan eden pyialara g6re Ja
pon makamatı aakeriyeainin ıi
ya1i vuaitle Cbaeg • Sucb - Li
anı'a verll~ek Ozre bir Oltima
tom bu:ırladıklannı 16~:hekte
dir. Bu llltimatomda · ku
mandan JllP!>n tabea1An11m ba
yat ve mallarını tehdit makaa-
dile Cin .J:idut ~erle_r.iqi 
tetrild"\ti • IQ I_ ns:. 
ham edilmekte ve endf asker
lerini bDyOk duvar dahiliade çek
mediii ve faaliyetine niba1et 
vermediii takdirde Japonların 
ıiddetli ve ağır tedbirler alacak
lan ihtar olanmaktadar. 

Ja~nrada 111u,kuıat 
Londra, 12 (A.A) - Nankin-

zaya uğrayan bu ıemiyi k~ 
mıya gitmiftir. 

ICalkavan zadelerin lstanbul 
vapurla da Şark6y ile incirbumu 
ara11nda kanya oturmUf, Adalet 
Yapuru tarafından · kurtanlmışhr. 
ldlrne'de Miden Mftra kari 

Edirne, 12 ( A.A. ) - Geçen 
ıeceden bert durmakaıan yatan 
ıideetli yağmur Meriç ve Tunca· 
yı COflurmUf, Edirne oYamm 
kimilen su ba11111Şbr. Şehrin 
mlabat maballih aa içindedir. 
Şimendifer yolunu ıu bozduğu 
için lıtanbul poatası ıelememit 
ve baradaa hareket ecle11 tren 
de yolda kalaqbr. Saıhdere 
civaramn kimilen ıu ihata etti
ğinden Kırklareli ile de muva
ıala kesilmittir. 

Diln ıeceden beri karayele 
çeviren bava bir kar fırtmuile 
el'an devam ediyor. Memleket 
kesif bir kar tabakaaile artlil
mllştür. 

ingilterede 
Oteller 
Ucuzladı 
Hariçten gelen mOfterilerini 

kaybetmemek için lngiltere otel· 
cileri otel fiatlannda tenzıllt ya
pıyorlar. Makaıtlan mllfteri ka· 
zanmak ve Noel yortular.m 11a· 
riçte geçirmek taNneurunda 
olan lngilizleri bandan Yugeçir
meldir. Bir cok bOylk oteDer 
baftahk fiatlaraaa dlrt ye laatta 
Oç liraya indirmiye ve tiyatro 
lar, lokantalar ve diter eğlence 
mahalleri iae eaki fiatlanm tut
m.iya karar wermiflerdir. 

den Reater aja11111111 b 
Çin ıiyall mabaftllad• 

yeti akvam karannın ~ 
zusuna tamamen aıt d 
açıktan açığa ..,ı 
te, fakat h8k6metia bw 
atideki ıebeplere bina• 
etmiı oldufu beyan etm 

- Cemiyeti akYam 
na riayet etmek 
beyanatuwa AmimlyetW 
etmek. 

2 - Ç8nkl, hlklmet Ja 
ile harbin &nOne geçmeala 
ılne çareai bu oldupaa 
bulunuyordu. Ve çin bl,t• 
ihtimale kartı bam balaa 

iyi malGmat almakta ol .. 
bafilde, jnponya 'aın lıı• 
muyaffakfyetin pyrrhaa ~ 
muvaffakiyet olacata beyaa 
mektedir. ÇOnkll Japo~ 
aoıı haroklh dola1ılil• ~ 
olmuş olduğu fevkallde ~ 
lar, Japonya'mn Çin'e nt_.. 
oldUğu ihracat mObim 
tenkit edilecektir. R 
muhtemel herhanp t 
kaqa koymak mecburiJelİ 
11ıi!e maa~ri'deid 
artırmak iatlrannda bala
ponlır ba masraflan ya 
dAh• 11aan deva111 • .aı.,__.., 
Ba ydni yükler, Tokio 
tini Yahim mail mlfkaıı.n 
barakacakbr. 

Çl•ll ....... ~ 
Cbanıbai, 12 (A.A)3PG 

Sbek k•dllini Kai li,.,.tt 
talebeyi ÇinH kabale 
etmemiftir. ~:J/I 
Yını•Keou Uzerlnde ~ 

Pekin, 12 (A.A) - Çia 2 
biinden ıelea nporlara -,,,,_ 
Ying·Keoa•Koapaatu lallttl 
rinde iatikpf yap8UJ& 
olan Japon ta,,...eterl ~ 
mmtakuı Ozeriae bet ~ 
mıılardır. ihtiyar bir b ... 
olmuttur. ' a 

Ecnebi mOphi~~·._.~· 
ou'a dotru yola~-

Son dakika 

Yanakl kabine rJll ft 
Tokyo, 12 (A.A) - ,,_~ 

naki yeni kabineyi t.pll 
fesini kabul etmiftir. j 
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1 aıaı·a Ballerıerı 1 1 ~~"· I 
hlh hataları 
lerdeki tashih hatalarm

~L..-:- hir feryat iki! Sazan Öy· 
l ~ oluyor ki insannı Fmu· 

• ıııırlikte: 
6J, 1C.ıııenı olıun eli-,. 
a:. tc:eji ıeliyor. 
~ aenelerde milli kütüpha • 
.... ~ kıymetli kitaplar he· 
.-.. Selim Nüzhet Beyin 

llaatbaacılıjı,, baldanclald 
-..-~ ... - ...... İbrahim müteferrika za-

L.a._ bir matbaa tesisi için ve
...vanın sureti var. Burada 

• tesisine bir ıartla müaaa
Jor: Odebadan Ye lisan 

kbn.elerden muaahhibler 
hatalara meydan verilme-

lartile ••• 
zaınanlardaki l4ahih ve 

hataları kartıamda rahmet· 
MIMıi·. lian efendiye bu kaydı 

dütündüiü için rahmet 
...._., •• .., elden ıelmiTor. 

dedltln insan 
mlsalı 

~ üç eene evvel yapıla· 
l!ri,._.abablara ittirak etsin di· 
iL '41iadradan Pariae uçurulan hir 

daha yeni yuyuma din· 
~ ita badiaeden bahseden bir 
~ ınizahçı•ı: 
~ bilir,, diyor, (Bu ıüverci· 
!"Qlaı ve çocukları, Framada 

R:.,ı-._ ve sefahat memleketin
ı w~JWC11· l'll'Iİii bu uzan zaman için 
~Üfümnüıler, nuıl kıılcan • 

._- ır.,, 

~ laadieeyi 6irendiiim zaman 
\;' ~~· meselemiz ai;riim • 

•
"insan dediiin kut miaali,, 
Dl&D oilunun 30 saatte 

.,............ atbiı bir devirde itil' 
· n iç yılda Matı seçene 
ecıuan dediiin kut misali,, 

kut dediiin ~ -..H,, 
liyiz. 

ene o hlklye r 
.._ MiMi' kadınla izdivac hikl
niJl devam ediyor. DGpaleı. 
ı.lcadar sürecek. bilmem. fa· 
8'I evlenmenin likırdnı, ıali· 
'- &faiı. kırk gün •Ürecet. 

de -olsa, Bezzar zade aile-
• oldutu söylenen Rı-ıa Beyi, 

lnıiliz kuma,ı ele geçirdi
tebrik edebilirz. 

~ • timdilik mektum tutulan 
.. ıazetede kendisine lnsiliz· 
~ tın manasına gelen ,.MAD,, 
~len lnıiliz han·mı, latan
talci kocaırnın CSJfunünden 
ellit keder ve ın~temini da· 

ı..-ı~ için gelmiş ve o 11rada Rı· 
• aevmişmit ! 

' aradan biraz geçtikten ıon· .. , 
~-=ki kocamın tee11ürile ne 

ı bilemedim! dene .•. 
~ 1oolM J41te 

flrit müsteıarı 
hrimize aeldi 

d • mOetepn Salih Zeki 
L.G:ıı müfettiılerden Haı&n 
~le beraber ıebr;miıe gel-

~-Zeki bey bir muharriri
~Daiftir ki: 

~..._~ula mektepleri ve bli
-....rıf mlleueaelerini teftit 

İla. Edirneye fidip ıit· 
•. henuz belli değildir. 

~aliyetimiz tabii ıeyrin
ueralerin ilerlemesine n
•ı ıeciken fen, ve tarih 

111 tabedilme!eri ikmal 
dajıtalmııhr. • 

~-ıl 
eabı baza itlerini Dev· 

---- takip etmek bre 
lıulruk itleri mQdlirll 

tae, dGıı Ankaraya tit· 

e veklleti bıfzwıhba 
.\aun bey dfln ıehrimize 

~~~~-.----------~Be1~et11~ıec1~.--------~~.-.. -~~._-,--------...1 l)üğün vergisi 
Kapatmıyaca~ıın Süt meselesi Mekteplerde Nasıl alınmalı? 

meyhaneyı! Tasarruf haftası Yozgat, meb'uıu SOleymaa 

Y 1 d k . •ft•k Tuarruf baftuaaın batlama11 Sırrı Beyin .. Bekkirhk veflİli,. 
Bu a8ale bqllpn k•vg•r• 8 OV8 8 1 ÇI 1 • d teklifi etraflnda mUnakaa:ıılar de-lmn••-.. Al'll K8cl olayllile ilk mekteplerde oku- or-

.-- P rlfl BldU• ten getirı·lecek tulan botun denler bu mevzu vam etmektedir. Mqbur beklr-
,.. H8mdl, ... hkQm oldu lardan bı·n· de bı'r muharrm· ·ma·ze 

G L--!- 16 B ı d" · o b ı b · etrafına 11ralanmaktadır. Bundan eçen aene IUl&Uamn ıncı e e ıvenın Y z in ira ta •• dün bu menu üzerinde ıunlan 
• Saraçha bqmd A d k il · ·fi··· d ı batka bOtOn mekteplerde dOn-llP@Cell ne a zizin e ere yas aga çı aıın e •• d -xylemı"ttir·. •- en itibaren talUl'Uf hakkındaki .u 

meyla.....mcle çakan bir kav- bir ıOt takimbanesı vücuda ıe- - Bekirlık ve..m.i d.J..n de-
li · k d··· · b yazı mllaabablan da batlanmif· ··- "lf•• 

p aeticaİllde Arap Kadrinin ranye arar ver IJIDI ve u tar. MUb iktaut Ye tuamıf ce- ğildir. Tabıil ve cibayet malfa-
lllmile neticel•en cina•etin mu• ite 932 blltçesile bqlanacağım L d zd u:_ • b ı 

1 evvelce yazmıfblr. Belediye 800 miyeti tarafmdaa tertip edilen 11 nri atanın y6 e eW.im, e • 
bakemHi, lstanbul ağır ceza giinlerde bu tqebbllsilndea ftZ ve maarif mlld&rlOiGnlln tenaibile kide altmıımı bulur. Zira mllkel
malllremeainde neticelenmift•r. ıeçmiftir. Bunda da bqlıca H- mektepl~ pderilen mlubaka leflerin herbirinin beklr olup 

Mauun, Muharrem ojlu Ham- bep çifük sahibinin Belediyeden saalleri fllDlarclır: olmadıklannı tıabkik edip ml-
dicir. Vak'a, ı&yle olmut: O fazla para ııtemeıi ve teliaatm 1- Tuamıftan ne anlıyor- kellefiyetleri derecesini tesbit 
pce, meyhanede Arap Kadri, çok pababya malolacatının mauz? etmek çok mDtkllldOr. Bunun 
Hamdi ve bqka bir kaç kiti anl&fllma11dır. Belediye, Yalo- 2- Tuarraf niçin lhamdır? için çok memur ister çok maaı 
oturuyorlar .... Vakit ıec:ikmif, vada Millet çifliğinde te•iı edi· 3- Tuarrufan bir millet ik- verilir. Sonra -birçokta ıuiıtimal 
kapanma uati ıelmif. Aziz banfl len aUtbaneden istifade etmiye hMclİJabnda oynachia mllhim rol· olur. BabulUI bekir erkekler 

karar vermit ve bu bmusta ala• 1 ec1· ? mR-'eri•e Wldi-ia- Anp Ka.a-= er • ır aibi beklr kadınlar da veraiye 
..,.. , ·--r un, kaclarlarla mUzakereye tirit- 4- Memleketimizde ne mak- •· •· K.n11 .. _ .. Kapatmayacakam mey- mi•tı·r. tla L!.... &---__,, tlbi oldutu için muvazaalar ola· 
--...... .... la Dİr UIAl'l"UI" baftuı ibdaı 

haneyi, benim canım daha içmek M&zakere nalllbet tekilde bi· edilmiftir? Yerli mala kullanma- olacakbr. Binaenaleyh beklrlık 
i.ıiyoo 1,, falaa diye kup ya bat- lene latanbahın llltleri y alon· - ~ lıelıloadüi - ...pi mail noldai nazucı.n biç 
lamlf. Hamdi, bunlann kavga· dan temin edilecektir. fiauen tala._. :'/ bir maliye mOtebaua11nm terviç 
larma mDdabale etmit- .. Hadi, Avrupada da tehir altleriain ıe- 5- Ba. aUll tatbik edelim? edece;i bir veflİ delildir. 

k lrti BI 
_.-ı_ Siyle bir verıi olu olu içti-

canım, apanma va · dir .. Bunun bir haricindeki çiffilılenl• temin tin ... teplerde talebelerin mai bir fayda mlllibazalile kona 
için haratre l&mm yok. Mnele edilmekte olması belediyeye bu bu hafta içeniade lıuırhyacak- bilir. Yani beklrlan evlenmiy• 
çıkarmayml,, demif. Arap Kadri t•bbDste lrunet YOnDİftir. Be- lan ya11lar laer mektepte mual- tqvik etmek için bekirbk ver
nin lfkai bu m8dabale Dıerine lediye dtleri ıeee ya1111 Y alo- limler meclisinde tetkik edilecek pi tesiı olunmak cihetine gi
btlsbltlln arlmlf. Eline geçen vadan bir vapu:-a ylldiyecek Ye ve en fazla mUYaffak olan iki dilebilir. Zaran yok, yOzde yns
bir fipyi Hamdinin bqana fır- ubaba kartı latanbula afAkadar- talebe 1eçilerek maarif idaresine de masraf ta olsa ıene b6yle 
lallDlf. Kavp b&ytlmGf, flr&ltO, lara daiatacakbr. Bu ıeklin be- ı&aderilecektir. Maarifte teılril bir vergi almalıdır. Bekirlan 
patudı aramda Arap Kadri ile lediyeye çok ucuza mal olaca;. edilecek komİ8JOD banlar arum- evlenmiye mecbur edecek bir 

anlqdmaktadır. dan 15 efencli1e mllklfatlar Ye HalL-LI 
Hamdi aokap çak ...... r. B~ Klf'lll•lf• ve 111.,....._. rok birçok becliJeler verecektir. va11tadır • ., Denilebilir. uuaı 
çekllmif, ba arada Arap Kadri Belediye 931 b&tçeainin karta- ilet) ilk tedrlut m8fe-.llll bence bu mlilalea da varit ola-
wralmaf, llmGf. ıiye . ve mefnıtat faahnda biç lfl• l•tlh•n r•pllacak maz. Bu verginin maksadı baki-

Mabkeme, mummun ileri atlr· tahsisat kalmadıiını evvelce all· latabal maarif mlldtlrlGili "-"len bekirlan evlenmiye tqvik 
dqtl nefmai mlldafaa iddiumı kadarlar• bildirdiji halde baza mmtakamcla taftif eclilımk üz- etmek olacaksa (Beklrlar verıi-
•--L-ı tm • A .,. -d ka•makamh•-1-- yem·d..... b:. ta re ·--!..ıea ..._ ilk t-..ı..!--t mn.- li) yerine bir (do:.nn verm.i) ilı• • ..,.. e .. .., rap ft.a ri ta- 1 ..... - - - _,llDlllU .,.. ..... u- gv ·-

fa d b kla lam taleplerde bulunmutlardar. fettiti alnama• kararlqbnlmlfbr. du etmek daha dotrudur. 
rl n an ~ taarruza ura· Beledı·ye riyaaeti dnn tel·-r ha- Bu,Un bekirlardan çoğunun 
.a lscwalaua -....u_ ~-•- k u ""' Talipler ba avın 18inde maarif 

' ull'C, -~ ur- z'rana kadar kırbaiye ve mef.. ,_ evlenmemesi dDilln denilen ldet-
talmaaa m&mk&n olduju nokta· ruıat iıtenilmemuilli, mevcutla mllclBrllltGnde muallimlerden mil- lerin ve merasimin bili çok 

d b ·dd. dd rekkep bir hoyet tarafından im· 11n an, u ı ıayı re etmittir. idare olunma11aı bildirmiıtir. masrafı bir ıekilde devam edip 
Aacal. ldntn.. u ..... .a: tilwı eclileceklerclir. Kabul edi· d d D • · .iL_':l ::~ ~....,, '-~ laft"". furup d Llldfr 1_u1_ L • • ___ m -•.& gitmesin en ir. ilitln verpı 
1111C11111 .., ....... lmaal Wr mak- Zabıtaibclediye talimatnamesi- awU11111e5 ıçaa m ...... m mauebi bir nevi israf vergisi oluyor. Siyle 
satla kaYpya vaki olan mtlda· Din 459ancu madcleliae yeni bir mew olmak, • •iı bet ae- bir verp yOzde yBz niabetinde 
haleyi, abilikle karp)a11w1111, madde zeyledilmiftir. Barida için· ae muallimlik etmit bulanmak fazla almak mllmkGndlr. israfı 
batta Hamdhaiıı baıma fite far- de alkol olmayan fUl'UPlann Liklr prtbr. ıöze alanlar iıtiyerek buna ve· 
latmuılU, ODU ba 1aretle bqan- namı altında .. taımua 1a1akeclil- Eczacı mektebinin rirler. 
dan Jarala•uam, IDUD1lll hak· mişdir. Düilln verpi DUJl alıamab, 
kmda ceıaya aıaltacak 1ebep G-bır--fl-lde_nl_e_ı____ vaziyeti ne olacak? diyeceksiniz. Bundan kolay bir 
olarak tlrmlftlr. py yoktur. Malimya, DİfUI me-

Ba itibarla ceıa kanununun yeni kararname .,.,.....Uft ..... netini• k•nar1 rasimi, niklb merasimi oluyor. 
448 inci maddeli mucibince 15 d I llekl•lllfor Buralarda erkekler tarafından 

tebıl•gv e )• dı• Bndu dirt, blf ay evvel Tıp fa. kaclmlara elmas ve saire ıeklia-
aene •in' hapH malaktm eclden kUlteli mUderrleler naeellsi yaptıiı bir b 
HamdiniD ceu11, 81eae dlrt aya Yeni kararname ve kont~jan toplantıda eezaeı ve dişçi mektebi hak de hediyeler veriliyor. Sonra 1-
iaclirilmiftir. liatesi din ıebrimia ıtlmrillderi kmda bur eeular hazırlamıftr. yük ziyafetler oluyor. 8UDlan 

z.w .... •1 81dlren .. wket bqmlldOrlGtGne tebllt edilmif- Buna ıöre; eczacı mektebi tıp fa• g6rmek ve yapılan maAri~ apj1 
..,.. muhakemesi tir. Kararname ve liateyle beraber kllteaile blrlttfflk ve (Tıp ve eczacı yukarı takdir etmekten kola1 

Zevcai idil lıaıuma lldlren birde izabname ıelmiftir. BiriD- faklltelerl) unvanı altında bir fakUl- bir teY var mıdır? ftte benim 
G&zel San'•tJar Akademiai ubık ci kararnameDİll tatbikatmclaa te Ylcwde ptlrtlecektL Bu arada ec- fikrim prek erkek, ıerek kadın 
m&dOr muavini Ali ŞeYket B. in mDtevellit neticelercl• ba ka- uahia ait bir kaç denill eaaa ma- tarafından izdivaç veaileüle ne 
mubakemeline, bup 08 clartte rarnameain tanzilDİDde istifade allilllerl, diler dereleria H tip ho- kadar muraf yapılmapa bmauD 
lıtanbul ajarceza mahkemeainde edilmiftir. LahnalDeye nazaran ealan tarafnıdan mlf&enken okatul· bir mislini de verfİ olarak iate-
devam edilecektir. lkblat veklletiaia raluatnameaiai I muı "' eaaakta miteallik liborat- mek llzamdır. Ondan sonra Yer-

E hai fa 
----• varlann da tip fakUltelHle nakli mO- ,.. den korkanlar bir masrafaız 

u..nnkD celsede, bir lca .. pbit ·z brika ve JDl...aaere ait • 
7 

av T k 
1 

nasip ıirill•lttiL evlenmiye rlza olmaya bqlarlar. 
diolenilecekt'r. Tahkikat Afba- mevatla Sıhhiye •e 1 etiaclea : Faldllteaın MI aoktai nuan mü - Ôyle uanederim ki b&yle bir· 
ıının bugln bitmeli mubte- mluadesi verilen illç •e malze- derrialer aıeelfainde kararlqtınlitık. vergiden memnun olmayacak bir 
meldir. me, tohum ve ficlaabklar vekA- tan 10ara DarUlfUnun emanetine ha· ilimae de yoktur, Bilbaua be-

let tarafandan ta•if edilmek pr- vale edUmiftL Fakat Darillfünun e- • • bOtliD 
Akbıyık kUyflnfln 

kDtDphRnesl 
Yeni .. bir AkbıJak klyll aba• 

liai aralanncla 100 lira toplayarak 
k&yOn klHlpbaneaine hediye 
etmiılerdir. 

Köylll bu katDph•aenin adını 
maarif Vekilin in iımine izafeten 
( Eaat Bey) klltOpbanesi koy
mutlardır. K&ylllerimizin bu 
maarif perverliji takdir Ye teb
rtke layık bir harebettir. Mem
leket ilim bayata namına Akbıyık 
klJI abalimine t•,ekkDr ederiL 

~manuuah Han 
bugün geliyor 

Salnk Eften lnrah Amanallab 
lıamn &ufln ... t oaalbda Loit 
Tiriyeltino vaparile tebrimize ıel
mai bekl•meldeclir. 

tile kontenian _ ..... ~dan iatifade t• ·• dl k d b ı h k klrlar b6yle bir Yergıyı 
'I _.. mane ı 9"m ye a ar u mese e a - k 1 1 ·ı lk l ki d Dü 

edilerek ıetirilecek. tqyilü ... kında• hiç bir karar vennft deiildir. a P en e a lf ıy~ca ar ır. • 
nayi kanunundan istifade edm Aneak • iç ay evvel Dariilf finun emi. ilin vergisi, evet, bızde bekArlann 
mevat rubAtnameJİ haiz olaalar niltfn rl,..etblde 1aprlu ihr.ari bir evlenmelerini teshil etmek için 
tarafından getirildikleri takdirde &ttimada ba •Helenin bilahare tetkik .~~':!!~~ .. e!!..~~- ·- • 
kontenjana tabi olmadan ithal edllecetl kararlqtmldıfl halde he - talla betinin, gerek eczacıhiın Darül. 
edilecektir. niz biç br toplanb yapılmlf değildir. fünunda temsili şimdiye kadar halle. 

Makinelere ait yedek aksan Bet a7danberi bu meselenin mual• dilemiyen bir çok muallak mMBilin 
kontenı·an l;-'eaine dahil olma•a· ilk vasiyette kalmuı ötrendijimize halline de yarıyacaktır. Mesell b~ 

.,. ı gire eaaa ve dit tababeti şabni mü- arada müderris muavinleri adedinin: 
rak ithal olunur. Y alaız bunlana derrialerinl yeniden toplanarak, tek- t'ofaltılması, programlarda lazım set 
vekllet tarafaodaa ,Umrtlklere rar tetebblutta balanmıya sevket - len asri tadilatın lcra&1 gibi me1el• 
verilen nlmuneae,e uypn olma- miftlr. Aldıflmıı maltlmata ıöre, ler ele vardır. 
lan ıartbr. Resmi daireler, be- eczacı ve dit tababeti tabesi milder - Mamafl eczatı ve diş tababeti şu~ 
lediyeler ve umama ait mleue• mleri dahA ıiyade her iki şubenin belerinde geçen senedenberi her &f'D 
ıeler tarafında• 16 tefrillİl&ai- mtlfterek bir eamia halinde kalmuı • ilk çarpmba günü bir muallimler 
den evvel Atan alınan Ye klnu- na taraftardrrlar. Bu suretle Darül - meclisi toplanmıya başlamış ve bu 
nusani nihayetine kadar tealimi ftinan divanına diier fakültelerd~ ol· meclis mektebe taall6l eden bazı ka
metrut olan etYa da ba tarihe dalu ciW Ud ua"' bir reisten ibaret rarlan verebilmek salülyetini kazaDi 
kadar aerbeatçe ithal edilecek• oı .. k lıere 3 kişilik bir divan azası mıştır. Fakat esasa ait mesail 
tir. 885 numaralı kanun muci- ıiadermek de kabil olablleeektlr: Ş:a- tıp lakültesi müderrisleri taraf 
bince ticaret emteaaı olmamak ram muhakkaktır ki tıp fakültesine görülmekte ve eczacılık ve diş 

merbut bir •ui1ette kalmak ve onun beti meclisi müderrisini btitçe tan 
ıartile mubacırlann beraberlerin- emri altıada ltalanmak mUeuesenin başta olmü üzre daha bir ~ok ı.u 
de ptirecelcleri effa Ye MJY• 1elbleti Umrna hiç bir zaman arzu nsatta fikir ve kararlanDl tatbik 
da lial•J• tll»i cleiildir. •D•mektfflr. ,Bllhula ıerek dl§ icra ettfnmemektedtr. 
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1 Hava Aleminde 1 

Bir tayyare trenden hatta 
ayaklarınızdan da emindir

1 :ee 

Tayyareci Vecihi B. dün Halk evinde! 
bir konferans verdi 1 

Yecnu IS. ve Konferansta bu1unanıaraan bir grup 

Dün, kıymetJi tayyarecinıiz Ve
cihi bey halk evinde kalabalık bir 
dinleyici kitlesi huzurunda tay
yarecilik mevzuu etrafında bir 
konferans vermİJtİr. Vecihi bey 
çok alaka uyandıran sözlerine 
f6yle batla mıttır : 

.. Muhterem ahbaplanm; 
Konferans ismi altındaki bu 

toplantının mevzuunu tayyareci· 
lik teıkil ediyor. Her şeyden ev
vel tunu söyliyeyim ki fikirlerimi 
memleketim halkma aşalayabil

mek benim iç"n en büyük bah
tiyaılıktır. Biliyorsunuz ki insan· 
larda çok uzun asırlardan beri ha
vada uçan kuşlardan mülhem 
olarak uçmak hevesi uyanmıştır. 
fakat tarih, ancak 7-8 asır ev
veline ait hatıraları tesbit ede· 
bilmiıtir.,, 

Vecihi bey, bundan sonra 
memleketimizde yedi aaırdanbe
ri bu sahada yapılan teşebbüs

leri anlatmış, of'da, Taıkent'te, 
lstanbul' da bir çok misaller getir
miftir. Bu arada lstanbul'da dört 
uır evvel Hezarfen Ahmet çe· 
lebi adlı bir vatandaım Galata 
kulesinden yapbğı bir kanatla 
kendini boıluğe bıraktığını ve 
glıel idaresi sayesinde Usküdara 
kadar uçabildiğini kaydettikten 
ıonra demift!r ki : 

sanlan artık nazarlarını havaya 
çevirmişlerdir. Tabiatile biz de 
bu insanlardan ayn dejiliz.. 

Bir tayyare diitmez efencliler •• 
Onu tutan, satıblan •ardır. Ha· 
va vardır .• Pervanesi varcbr.. Bir 
tayyare kanadı bugiln, in&Dnla· 
rın ayaklarından başka birıey 
değildir • Tayyare vapurdan , 
trcnde1ı, otodan, hatta daha ile· 
ri gideceğim, aya!darınızdan da
ha emindir .. işte bu kanaatin 
hakim olduğu zamandır ki bizde 
de tayyarecilik daha çok inki
ıafa mazhar olacaklar. ,, 

Bu sö1!erdcn sonra seyahatine 
ait intibalarım anlatan Vecihi B. 
konferansından evvel kendisile 
görüşen bir muharririmize de
miıtir ki: 

- Şurası muhakkak ki ilkba
harda bir tayyare ve havacılık 
mektebi tesisine çahşacagım. 

ihtimal bu sahada bir nqriyat 
silsilesi de vücuda getireceğim .. 
Kalamıf koyunda yapacağım tay
yarelerin adedini şimdiden tesbit 
etmek kabil değildir. 

Seyahatime gelinc;e hunu da 
hentız tamamile bitirmİf değilim. 
Daha Anadolunun garp kl8mile 
Trakyayı dolııacağım. Ancak 
bu seyahat için daha bir hayb 
zaman vardır . Şimdiki halde 
uzun mnddet lstanbulda kalmak 

Bu insanlar eğer bu teıebbOs- niyetindeyim. ,. 
lerinde o zaman rağbete mchar M-e-h-te-rh_a_n_e_u•b•u•r·u-t-.-,-k-111 
olaydılar, şeytanın arkadaıı ol- haberinin aoh rok 
makla ittiham edilmeseydiler, Dünkü refıklerimizden biri As-
yalnız TOrk havacıhğımn değiJ, keri müzeye merbut olmak üzre 
blt&n dOnya milletlerinin hoca- mehterhane taburu tesisinin do
lan olacaklardı. tilnüldOğünü yazıyordu. Bu 

Dopunu söylemek llzımge- huıusta Askeri müze müdürli 
line tayyareciliğimiz eyi bir va- kendisile görüşen bir muharriri
ziyette değildir. Kinı arzu et· mize demiştir ki: 
mezki bu kadar genci sinesin- - Böyle bir tasavvurun mev
de taşıyan Torklln de tayyareleri cut olduğundan haberim yoktur. 
olmuJD.. Türk kendinde bu ka· Ve biz, mehterleri böyle bir te
biliyetin mevcut olduğunu varlı- ıekküle raptetmeği hatmmız
tiJe isbat etti.. Bugün dünya in· dan bile geçitmedik. 

lrlandada 
Silah 
Kaçakcılan 
Dublinde ıayri kanuni aakerl 

bir tepilit wcada gntirmiye ça• 
hımak ve bu maksatla silah ve 
mGhimmat toplamak tahmetile 
Georges ve Charles namında iki 
kardq hapis cezaama mahkum 
edilmitlerdir • Birincisine beı, 
ilônciaine llç aene verilmiıtir. 
Bmılar turadan buradan tedarik 
ettikleri aillblan Dublinden bir 
kaç mil uzakta bir mağarada 
gizliyorlardı. Mataranın kapısı 
çal.Jıkla artnıu olduğundan bu
ruını hariçten g6rmek mlimkfin 
olmuyordu. Çalılıjın arkasında da 
aynca bir demir kapı vardı. Bu 
kapı o suretle yapılmıttı ki ya
bancı bir elin ona dokunması 
blltün depoyu uçurmak için klfi 
idi. Mağaraya girebilmek için ka
pıdaki gizli tertibatı kaldırmak 
llzımdı. 

Bunu, kapıda bazı telalikeli ma· 
rifetler olduiunu anlıyan bir mu· 
tahUSIS yapmııtır. 

Aalcert mUzede Krlstof 
kolombe alt hartta yok 

Kriatof KolombuD haritası 
buhınup bulunmadığını tespit 
etmek Ozre Askeri mUıede bir 
heyet tefkil edilditini yaımıfbk. 
Bu heyet dOn tetkikahnı bitir
miı Ye Askeri müzede b5yle 
bir haritanm mevcut olmadığı 
neticesine varmlfhr. Mftze mü· 
15ğli Londradaki neşriyat ıirke
tine cevabını yakında bildire
cektir. 

fransız tlyatrosuncle 
Raşlt Rıza ve 
arkadaşları 

Bu akş:ım Be~te gelen \'Od\·il 3 
perde Nakleden: Kemal Raı.rıp B. Fiıtlar 
40 • 7 5 • 100 · 1 50, Localar 400 • 500. 

Yakında: Demirhane !\1üdlirü 

Bu gün 

Melek 
VE 

Elhamra. 
Sinemalarında 

lstanbul 
Sokaklarında 
Tttrk\'e s6zltt 

Mttkemmel 
filmini glrllnUz 

GlOIYA'DA 
Bu gln 

Şayıni ha' ret bir film 
DAVID GOLDER 

HARRI BAUR 
ıarılındandın. lltveten 

Pox dUnr• havadlslerl 

•••••ımmmmm••mnmmmmı••••• 
Koşunuz va Giriniz 
KAPlAN ve AISlANDAN mürekkep mükemmel, muhtepm 

bir grup Kaptan Lalores'in. idaresinde yarın akpm F er ah 
Sinemada batlıyor. 

•••••ımmmmm••mommmmı• ••• 

Acuzenin Definesi 
MUelllfl : Nlza111ettln Na•lf h••mı r MUnlf ,..., 

Ey Yehova ! Merkado kulanflfl 
göz,erini kör et ki • 

-38-

ON BEŞİNCİ KISIM 
Keranın 81UmU 

Yeniçerilerin maaş aldıktan gü. 
nün üzerinde tam kık sekiz saat geç~ 
mfşti. I 

Alfonso, odada bir 11şatı. bir ku
kıuı dolaşıyor, ara!'ıra anlnşılmnz 

sözler söyliyerek yumruklannı '!tkı • 
yordu. Anası kapıda belirince: 

- Nihayet gelebildin. - dedf -
Kadın kan ter içindeydi: 
- Amaaan .. Ôyle terledi~ öyle 

terledim ki .... 
- Vaıger. gevezelikten de anlat 

bana .. Ne oldu? Konuşabildin mi? 
- Ent ... 
- Muvafakat etti mi? 
- Tamamiyle... Hepsini kahul 

etti. Fl'rmanlar yarın e.limiıdedir. 

O zaman hir tek işimi:r, kalır .. Hüseyin 
paşanın evinden km kaçırmak.. ı::ien 

de derhal yola ~ar1'tn .• 

Alfon~o odada hir müddet dola<ııtı: 
- Peki ama. Halil pafa munfakat 

edecek mi hu işe? 
- Valide sultan emrettikten 50nra 

ona hllltetmek düşer .. 
- Rana kalır!'!a. Kaymakamın gön-

1Unil yapsak fena olmaz .. 
- Faraza ne yapalım? 
- Biraz pRra" Mücevher falan_. 
Kera cnap vermedi- Alfon80 gene 

odada dolaşmıya başladı. 
Kera hu sabah, saraya git.miş, Al

f onsonun Venedikte yaptığı alış veri• 
Şi neticelendirmek için valide ~oltanı 
dolaba koymu~tu. Valide ~ultan. ne 
dedi~ hepsfnf kabul etmişti ama; eh 
ne de olu Kfne içinde bir ,uphe nr. 
dı. 

Adına Halil denilen şu gdaret 
karmakamı, dik kafalı inatçı herifin 
biriydi. Rir de ıuŞ tarafı tutacak o· 
hına; taı ~tlflH hu aclam yela geti
rilemezdi .• Binaenaleyh. Alfonsonun 
fikrini kabul etmek için çok dUşUn • 
mt'di: 

Kim bitir, burada daha .. 
kalacaklar ve birbirlerin• J 
yanıp atlapcaklardı. Fabl 
da gizli merdiven gıcırdadı ~ 
tti çıkararak inen ıı;ekiz on 
ile ofulun karşısına daın ... 
rrfbi çıkıevrdiler .. Buntann 
da yeşil tuflu kavuklar ve ti 
uzun kılıçlar vardı. 

Ye bir tek kelime söyleın~ 
rayı elden ayaktan yakaladılaf• 
diveni çıkmıya başladrlar. A fi, 
hiç bakmamışlardı bile. Yalı 
lanı korka korka arkalannd,. 
kalmıştı. Acaha anasını nere1'1 
rüyorlardr? Kimdi bu adaınl~~ta 

Tecessüs korkuya galebe Çit"~ 
men merdh·ene sanldı. Kap.M 
lunduğu odaya nrdıiı zaınall 
kmk işitiliyor ve kalın bir sd 
,·ermiye çalışıyordu: 

- Ağlama hatu.n ! seni J 
dimiz çağırıyor. Belki bir ıfttf• 
yacaksın .. Neden fenaya yo 

"Vezir çaihrıyor .... Bunu 
A1fonso rahat bir nefes almıştı- fi 

Eeh.. Demek ki iş oluyo..-.. " 
zir anasını niçin çağırabilir4Jf 
hakkak Valide sultan metelefl 
fline açmış. o da mırnfakat ' 
Ooh ! Bir belaya uiramlfıar• 
işte bir lütre de uğruyorla~_:, 
kim delmişti bu deliii ve nersr1 
mişti Merkado? Y o kadar,...., 
dar mücevher ne olmuştu? _., 

JHr taraftan yele, bir tal'l'~ı 
mit ~uen ho\uk olan babd\1 
daha bozmuştu. Bir kenara 
nk dalga geçmiye bqladı. 

• • • • • 
• • • 

Kera), vezir ,Çğırmıştı; 
laafızlar. ulan söytememişle 
kat ne vezir Keranın yuzunu 
mişti: M de Kua veziri. J/'. 

Onu konafmdan çrkardtk ~ 
man yumuşak huylu bir ata Y. 

- Haklnn nr yavrum .. - dedi - mişlerdl; ve bu at ve1.irin sa~ 
Ne y~p~p yapıp: ha Rdamın ginlünü ne geldiii zaman muhafızlar~ 
etmehyız.. Benımle beraber 5?t!l de bire hayvanlannı dört nala ~ 
haıt şeyler eeçelim .. Haa bak az ~al• rak ortadan kaybolmuılardı; ~ 
ıı;rn unutacaktım .. O Merkado kope • •~ 1m1k fenerin ortutndp:I 
x. d k he • . B b' camı ıun 
ır;i e arb ıre rmıştir. u seee ır gib· yapayalnız kahvermi~tl· 
çaresine bakmalı- Hava kararınca le- ı N _... ktrklıtc A 
ın· d · u · · O zaman.. ett:UM çı ; ' 

t 1 enıze a . ıro""erınz.. . . olmıyan yirmi otuz kişi, hi~ ~ 
Alf onso, çılh suratını pıs pıs bu · k da alalannı 51yıı--.-...tı1 

k "ld"' arma n p 
ruşturarn gu ,u: hep birde-n Yahudi kansııull 

- Heh heee. . 1 d" B · k~ . . . . , h'l!cum etmış er ı. u ıt o 
Ne bıçım kardeştı bu. Ya şu ka · 1 t k' 'ht" k d 11• . o muş u 1, ı ıyar a ın, 

dmda evlat şefkab denen ~yden hır bil . d h' ·· "yliY' 
. mış. ne e ır soz so -

zerre de mı yoktu? . . .· . de. 1 
Kera bir şiltenin altından htiyü. Hemen hır kaç dakıka ıçift ~ 

cek bir anahtar çıkardı. Azizeyi Der. yakları dibinde bir yığın kı 
viş paşaya sretirdikleri ıreee yatrrdıfı nü,·ermişti. 
odaya girdiler. Gizi; merdh•enin ka. Eier bu sırada oradan bit fi'. 
pağını örten halıyı Kera kaldırdı. geçmiş losaydı: şu işi yapan!-.;w, 
kapağı Alfonso açmıştı. Alt kata o- ler olduılunn derhal anJ11yalll""'ı4ıı111 
radan da bodruma indiler. Meşe ka- Ve hu adllmlar kaçmadıla1• 
'PfYJ, of lan şöyle. bir sırtladı: bir müddet de tekmelediktAdl 

- Sapa !'ağlam .. - diye mmldan• ancak intikamını alabilmit 0 

dt.- dı ki, biçaktanndan eızall 
Kera alışkın hir hareketle kHidi yalıyarak ''tzirin saraYfll~~ 

açtT~ mermer ndaya. ifrdiler .. Girdi· Dört tanesi ıı;elamlıkta.n i~ 
ler ama, 1tirer girmez ik~i de beyin· dılar, diğerleri bahçede kal .. el! 
Jerindf'n VUfUlmuş gibi olmuşlardı. Binadan i~eriye girenler ~t 
Alfonso dunra daayndı, eter kucak- zirin huzuruna çıktılar. Botl 
Jamamış oh~aydı anası ınrt üıdil yere cU ortanın çorbacısı. od 
yuvarlanacak. belki de bir yeri lon· baş çanışu ile samsunca 
lacaktı. başka kim olabilirlerdi. ., 

O attın yığınlarının yerlerinde yel• Vezirin odasında macun • 
ler esiyordu. Elma& ve inci çekmecele celİ• 

nı bıraktıkları günün ıe 
rj krnlmış, iderinde ne nrsa hepsi k .. ;:.,I 
ahnmışb. kusuna yattıklan zaman.,_... 

Bir kenarda. Uç kanş kutrunda hiyanetlerini gözlerile ıi rd•· 
bir d•lı'k vardı.. B k h' h" derhal icaplarına bak11ntl• 

~ aş a ıç, ama 1ç eo· d' d .... _u·· ortaıtıll 
~ım ı e uçu."' t bir şey yokta .. 

Bir müddet gözlerini boş sandık• 
lardan ayırmadrlar. Neden ıonra At
fonso: 
- lşte .. - dedi - Buradan girmf~ler. 

Kera ce\·ap vermedi: Bir saniye 
içinde bunamıt gibiydi .. 

- Ya l\terkado? -Diye mınldan • 
dı -O mel'un nerede? Aah yezit! Ni· 
hayet bunu da yaptı bana ha.. Alla· 
hım sen bilirsin .• Ey Yehova! Merka. 
do kulunun gözlerini kör et de §U za, 
valh anacığının altınlarını sefayı ha. 
tırla yiyemesin. ı 

tine sürülmü, olan lektri 

lercü, --' Halil paf&, çılgın bir So'tf1 
sini ayn ayn kucakladı.· ftt' 

- Atalar! - dedi - fi' 
nnrz.. lstiyen al~rı ! . ,.., 

Kutular ıntenın iietil _ ~-'-~ 
yort ardı. ~-~ 

Zorbalar, birbirleriıt• l(tf J f 
möddet yalanddar a.....-

111 
~ 

menhus macunun bir ~~. ~ 
kacak cesareti kendfsın ,,_,,- . 
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lııgilterede 20 İnci asır Gizli kalmış bir güreş hikayesi 

venüsünü arıyorlar! Damat Ferit Paşa ile arnavut 
le~htılif mem- - arasındaki maçta ... 
leıı •Uerde kıt eğ-
,. Ctlerinden biri· 

~~'gtııemkmn- Nasıl hakemlik 
fet~alan tertibi 
, il ediyor. Ba-

ettim 9 • 

' llae11aJeketJerde 
~ bazı memle-
ttlerde 'rilcut 

f.'t•llilderi mUıa
IL kaaı tertip edi.,Or. 
L._Son günlerde 
;"lterede de fn .. 

lteren in en gn
ltl .. 
it •ucutlu kızım 

Istanbulun cıvcıvlı zamanıydı. 
Hemen her yerde güreşler tertip edi -
lirdi. Bu vesile ile üç beş kuruş nafa
ka tedarik eden pehli\'anlarımız da ~c· 
vinir, pehlivanlığa da heve artardı. 

Bu sıralardaydı ki J.,tanbulda tulum
bacılık müsabakaları da nrtmı tı. 

Ben de oradan oraya koşar. tulumba 
koşulannda bile hakem heyetinde bu

a lunurdum. Çünkü Tercümanı Haki-

katte tulumbalar - tulumbacılar 
hakkında yazdığım makalelerle tulunı 
bacılığın da künhüne vakıf ()lduğu • 
mu ispat etmiştim. TercUmandıı bu 
yuılanm çıkaricen, Akşamda da kuş-

lar - Kuşçular gibi İstanbul halkt -

~~llıtk için bllyük 
~ llılisabaka ter-

tdilmiı ve mii
:b•lcaya ııtirak 

!im yüzde sekseninin sevdiği ve me - Damat l'erlt 
raklılarmın çok olduğu yazılanm neş. ..._ ____________ , 

ta kızlardan fiçO tefrik olunmuştur. Bunlann ikisi yukarıda resmi 
!~lllen Mis Pamel ile Mis Yettadır. Bunların içinden seçilecek 
~birinciye (Venüs) namı verilecektir. 

kafka Türklerile er
ltıenilerin mübadelesi? 
bün yaptığımız t;hkik~t Şayiaların 
aslı olmadığını meydana çıkardı 

rolunuyordu. 

GUreolerden, tulumba ko~ulann • 
dan bazılan meeela Beyoflu stnd -
yumunda yapıldıfı gibi Kazlı Çeşme-

de de yapılırdı. Tulumbacılrk o n • 
kit çok gözde n tulumbacılar çok ne
sih insanlardı. 

Şimdiki CUmhurlyet matbauının 
karşısında çrkan bir yangına kadar 
bir tulum bacının hırsrılıtı görülme· 
mlş. lşitıilmemi ti. Mahallelerin en 
emin adamlan tulumbacılnrdı. Ney· 
se uzatmayalım. 

Bir gün, Kazlı Çeşmenin arkasın • 
da, ıimdi ismini unuttufum bir hah· 
çede gene biyle bir müsabaka yapılır 
keiı paytonla bir zat geldi. Payton sa-

'e ~fkas ıiıralar ittihadı komi
~· M. Şahverdiyanın geçenle:

~ .tebrimize gelmesi memleke-
lrıııdcki Ermenilerin Rusyaya 

'-klcdilccekleri şeklinde bazı 
" • 1 

miyeti akvamla basıl olan iti iif
tan sonra, Selaaikten de 500 
Ermeninin Suryeye nakil ve ia· 
kanları karnrlastırı!'tlı$!ır. 

Zaro ağanın kati
bini öldüren 

raya mensuptu. Saray arması arabanın 
arkuında parlıyordu, Bahçenin havuz 

ba§lnda yUk9tk bir ~lgı yeri vardı. 
Biz, oraya da otururduk. Saraydan 

1ialarm çıkmasını muc p o -

~tu. Bu bahis üıerinde deve• 
~ eden veni bir :şeyinya göre; 
~ liöKOmeti memleketimizdeki 
'-t llleoilerin Kafkasyadaki Türk-

._ıe rnübadelesini teklif etmiştir. 
~ Ermeniler Erivana göııderile-

k, bunların yerine de Kafkas· ,,d . 
d an ve bılhassa Azerbaycan-

'11 Türkler getirilecektir. 

ı_~?n bu hususta yaptığımız 
!ltı ~ıkat neticesinde bu şayiala
r l asılsız olduğunu öğrendik. 
~· lllı: Rus hükumeti umumi 
ı_ "Pte Yunan stan ve Bulgaris
~ giden ErmeniJerin Rusyaya 
~ llıeleri için teşebbüsalta bu
\"l'buıtur. Fakat memleketimiz
~~i Ermenilerle Kafkasya Türk 
~tıin mübadelesi hakkında bir 
~caat yapılmamıştır. . Şehri
~ 

1
. e Sovyet baş konsolosu M. 

~~ 11'in de dün bir muharriri-:.t. bOlcQmetinin böyle bir tek

' bulunduğundan malümatı 
~ dığıoı, buna bir sebep de 

llıcdiğini söylemişti~. 

"•11 muavini ne diyor? 

t~ busuata dün vali muavini 
1 beyle de görilıtük, dedi ki: 

~ Mnbadeleden haberdar de
~'7" Umumi surette mesken 
~lirıniı olanların yeni adres
,. IDaballe ihtiyar 1-ey' etleri 
~ t etmektedir. Bu vaıiyetin 
~t Ermenilere mahsus oldu
""'d ıannetmek bir sui tefeh-
't eo ibarettir. 

~"."~lat.ındakl Ermeniler 

' lioılc, 1 O (Hususi) - Yunan 

'
6
11leti, memlekette bulunan 

''tir Ermenileri Yunanistan-

' llıaklaıtırmak veyahut biç 
lt~~~a ıeyrekleştirmek için te
~---~tına devam etmektedir. 
~ ;••tanda mevcut Ermeniler 
~ Sco kişilik bir kafilenin 
~ E:rmenistanına nakil ve is-

İçin Sovyet Rusya vece-

Irlandah idama mah
kt\m edildi 

Bundan birkaç ay evvel lrlan
dada, Bclfast şehrinde öldürü
len, Zaro ağanın menegeri Ah
met Musa boyin katili olarak bir 
lr1anda1ı yakalanmıt ve muha
kemesine başlanmıştı. Maktullin 
lrlandada bulunan oğlundan ai
lesine gelen bir telgrafa göre 
bu muhakeme geçen pazartesi 
günü netieclenmiş, heyeti haki· 
me maznunun inkirlarına rağ
men bütün deliılin aleyhinde 
bulunması dolay11ile, idamına 
karar vermiştir. Bu hllküm ya
kında tatbik edileceldir. 

Takma sakal dok
torun muhakemesi 

Viyana - (Vatan muhafııları) 
namındaki nimresmi aakert teş-
kilatın geçen T eşrinisanide yap
mak istediği büktimet darbesini 
idare edenlerden olup Bavyera• 
dan avdetinde derdest edilen 
dolttor Pfrimerin muhakemeaine 
b.r iki güne kadar baılanacak· 
tır. Doktor yOzOndeki çirkin le- , 
kelerden dolayı bir takma 11kal 
taşımaktadır. Bu •akah muhake
me esnatında da muhafaza et· 
mesine müddeiumumi tarafındın 
mOsaade edilmiştir. 

Müsteşarla meb'us 
arasında yumruk 

Madrit - Cortes meclisinin 
son içtimaı pek heyecanlı bir 
manzara göstermiştir. Burada 
dahiliye mOsteıarile bir meb'us 
arasında ıiddetli bir yumruk 
kavgası olmuıtur. YOzQ kanlara 
bulanan mibtepr meb'uıu döel• 
toya davet etmiıtir. Kavga cüm
huriyetin temelleımeaine mahaus 
olaralr hOkftmete verilen gayri 
mahdut sallhiyetl~re biran eYYel 
nihayet verilmesini ıiddetle iıti
yen muhalefetin bu talebinde 
ısrar etmesinden doimuıtur. 

gelen zat, hendeganı olması muhte
mel iki beyle geldi. Merdivenden çık· 
tr. Tanıyanlar ayağa kalktılar. Ben 
=tanımadığım i~in lilkayt kaldım. Ara• 
dan on dakika kadar geçmişti ki or -
tada ismimin dolaştı~ınt duydum.' 
Kulak mi afirj oldum. Evet bu srelen 
zat benden bahsediyordu. - Müsa. 

ade buyurulursn çağıralım dediler. 
Müsaade etti ve şimdi unuttuğum bir 
arkadaş yanıma gelerek - Celal bey. 

şehzade Seyfettin efendi hazretleri 
sizinle görüşmek istiyorlar, gelir mi -
siniz? dedi, lster istemez muvafakat 
ettim. Etmeseydim pek soğukluk o
lacaktr. 

Kalktım, yanına gittim, ayağa 
kalktı. - Vakıtta, Akşamda, Tercü. 
manda her z.aman ynzılannızı zevkle 
okuyorum Celil bc.r dedi. Bazan böy 
le müsabakalara gelemiyorum ama, 
yazılarınız bunları öyle canlandırı -
yor ki seyretmiş gibi oluyoruz. Çok 
teşekkür ederim dedi. Tevazuhanei 

Osma.nl kumpan:rasr azasından oldu -
ğum için boyun büktüm, Milsahabe 
tabiatile ıüreş ve pehlh·anlar üzerin· 

Babillilerden 
Kalma 
Mektup 

Ba ruimde i&rdiiğüniiz kire
mitten mahrut bundan 4000 aene 
evvel Babilliler'in kullandıkları 
bir mektuptur ki ahiren ( Elce
zire ) de yapılan bafrivat UD&· 

amda buluomuıtur. 

de dolqıyordu. Aynltrktn bent sn -
raya d&Yet ettL 

Dnet, ırallba bir paur gihıU için• 
dL tıleıimtn çoklufundan aff imi rica 
ettim, ıanr etti ve nihayet .Uı ver -
elim. Mua)7'ft ahde Slflide tramvay
dan htdlm, Pek t;rl bilmedllfm bu cad
deden epey yUrUdUm. Galiba yolun 
solunda bir ka5fk, Kapıda bir arap 
duruyordu. Kartımı l'Udlm, - ~izi 
bekUyorum efındlm dtdf. İçeri gir -
dik. KlifkUn içinde bir yerler dola~· 
tık ve nihayet ~r odaya flrdlk. Sey -
f ettin efendi ayaktaydı. MUafaha et
tik. Dedim ki - Ben babacan bir a
damım. Bulprlatan1ıy:rm. İlk terbl -
Ytttl pek mu.alt bir muhitte alnta • 
llUflmdır. Utanbalda bu Hanı hemen 
hemen kAmUen deflftiremımftlmdfr. 
Siz hanedana menaa.,.unm. Yüksek 
,.e tazimkar laflar fşitmlye alışmışsı
nızdır. Ben hunları yapamazsam be-. 
nt affet. Edemezsen mU!'aade et gi
deyim. 

Benim bu altı 88.tırhk nutkumu 
dinlyen efendi hlll elkıde tutr 
tutu elimi bırakmadı. lnediği • 
niz gibi konutunuz CelAI bey dedi. 
TeşekkUr ettim ve böylt konuşursam 
daha samimi olurum dedim. 

Dereden tepeden, ıençltkten Jllf 
ettik. Beraber yemek yedik. Yemekler 
hotuma ıritmi§tl. Midei çakiranemi 
tabegırtlak imla ettim. Bu her zaman 
dü~n fusatlardan deiildi. 

Bu ~hmde yavrusu da spora ve 
alafranca gUreşe çahftyorda. ffç sa
at kadar sonra. tanımadrfım ve bana 
nedense tanrtılm1yan bfr adam ıeldi. 
Onunla da yanrn saat görü,tUler. l -
ikisimi d~ berabere bıraktım, .Akf8.111 
Uzeri ayrıhrken bir gün beni bir yere 
rötUrecetfni, şlmilden muvafakat et
memi rica eıtf. Kabul ettfm. Çilnkü 
o rlinkü günöm, hakikaten hoş geç • 
mŞtf. Şif)iye gitmek Uzere saray -
dan çrkmış, epey de uzaklaşmıştım 

Arkamdan hirll!Ji yetişti. Bana ait ol· 
dutunu töyliyerek bf r zarf uzattı. 'l'e
redd1ltle ve korkarak aldım. Şişliye 
geldim. llk !İşim zarfı açmak oldu. ~e 
görsem Jyi. İçinde kabulüm ricaaile 
25 adet papel vardı. Bu saraya bir 
daha gitmek naaip olmadı. Yalnız 

,ehzadeyle her zaman güreş yerlerin· 
de g6rtişityorduk. Böyle görütüşler • 
den blriadeyclf ki ndimi hatırlattı. 
Onttmtlzdeki pazar günü öğleden son· 
ra size matbaaya ge*ek beyle bfıra
ber geliniz dedi Korku içinde baş 
il&ttiffyj butırdım. Derdimi ilk önce 
Abdullah ZilhtUye açtım. - Niye 
korkacaksın be hacım dedi, biz de se
m takip ettiririz. Pazar gilnü oldu. 
Tercllmam Hakikat matba8.81nın ya • 
nmda bir çaycı acem vardı. Ondan 
beş mecidiyeye bir rövelver aldım. 
Arka cebime yerleştirdtm. Benim de 
mini mint bir rö,·elverlm vardı. Yele
ğhnfn cebinde duruyordu. Onu da 
tekrar muayene ettim. Ali. Otuz ku· 
rup da sustalı bir ?kı aldım. Aman 
ne o111r ne olmaz djyordum. Yanım· 
da bulunsun. Ben bu endifeler i~eri • 
sindeyken bizim milterdm Hüse
yin vardı. Ona Acem Htiıleytıı derdik. 
Zavallı aonra rakı yUzitnden öldü. 
gitti, HUseyln gece, aarhOf, matbaaya 
gelirken yolda bir ustrapa bulmuş. 

HiiN7illde11 istedlıa, oa• da aldım. 

1'amamen mU.sellahtım. Eh, etı ıtyafl 
kolay kolay bükülecek adamlardan 
değildim. Eğer bir kancıklığn maruz 
kalmazsam1 yüzde doksan yakamı 

kurtarırdım. 

Öğleden sonra matbaada bekHyor
dum. Bir zatın beni aradığmı söy
lediler. Buyursun dedik. Görünüş -
te nazik bir hey eyfeWn efendinin 
bir mektubunu verdi. Açtım. Efencli, 
. aat iki bu~uktn Bnltn limanında da
mat Ferit Paşanın yalısına gelmemi 
ve hunun ntahrcm tutulmasınr rica e.. 
diyordu. O zat:ı, geleceğim efendim, 
dedlm, gitti. Ben de yola çıktım. 

TramYayla Uebek, tabankeş Rumeli 
Hfsan YC nihayet yalı. Aleusul kar • 
tımı kapıcıya Yerdim. On dakika ka • 
dar bekledim. Duyurun dediler. Bir 
harem ağası önüme düştü. Beni bir 
odaya götürdü. İçeri girdiğim zaman 
Seyfettin efendiyle fanımadığım üç 
kişi vardı. Seyfettin efediyle müsn -
faha ederek oturdum. Bir kah-ve ge · 
tirdiler. Soğuttum, içmedim. Şerbet 
verdiler, mide rahatsızlığından itiı.ar 
ederek reddettim. Bir saat sonra içe. 
riye mavi gözlüklü. pijamalı, bir :r..at 
girdi. Hepsi ayağa kalktılar. Tabii 
ben de kalktım. Şelı1..adenin elini sık• 
tı. ötekilere merhaba dedi. Bana 
gözlüğünün üzerinden bakarken şeh -
zade efendi :Pa am, dedi, Cetal Da
,· ut bey. J>a n: Ya .•. dedi. Celfll bey 
siz misiniz. Memnun oldum. Oturu -
nuı. Oturduk. Ve ı:ıf derhal pehli • 
nnlıfa intikal etti. Ben bu geçen 
laflara ku lnk bile Yermek istemiyor -
dum. Den niye çağırılnnştım? · Saat 
üç busuğa geliyordu. Ne olacaksa 
olsundu. Geçen her dakika bana asır 
gibi geliyordu. lü ah~beye mevzu 
olan pehlivanların i imlerini bile işit
memiştim. J>jzrenli Talip, bilmem 
nereli Uamazan gibi Arnu·ut pehll -
\•anlardı. 

Paşa biı· aralık ayağa kalktı. Vakit 
geldi mi dedi. Evet dediler. İdam fer
manım <ıkunsaydı bu kadar korlnnaz. 
drm. Neyin vakti gelmişti? Yeleğimin 
cebinden usulctlc rön~heri avucumun 
içine aldım. Herhangi birisi bana 
doğru bir adım atsaydı, hatta bu te
sadüfen bile olsaydı, bu alb ldşiyi bir 
an içinde yere sermek iştne bile ol • 
mıyacaktı. Derhal ateş edecektim. 
Yaziyetim de müsaitti. Kapıya yakm, 
.köşede oturuyordum. Bana en yakın 
olanla aramı7.da üç dört metre mesa
f e vardı. Küçük makineciğimi işletir 
işletmez, şaşkınlıktan ;istifade edecek, 
arka «bimdeki mabuda yapışacak • 
tmı. Programım bu, karanm buydu. 
Korku insana her şeyi yaptıracak. 
Neyse, bunlann hiç biri i olmadı. Da• 
mat vaziyeti izah etti. Lanet olsun, 
meğer ben hakemliğe çağınlnuşım. 

Yarrm asırlık hayatımda bu kad~ 
ıeniş nefes almadığım muhakkaktır. 
Derhal etrafıma bakındım. Paşa 'ha -
zırlanmıya gitmişti. Şehzade bir şey: 
mi .istediğimi sordu. Kahve istiye • 
cektim, dedim. Artık kahve istim, 
şerbet içtim. Jçim rahatl~cınırştı. O
dadaki üç Arnavut da başka bir oda
ya gittil.er. Şehzadeyle ~ alnız kaldık. 

Hakikati o vakit anladım. Meğer: 

Oç Arnavutla pasanın sıhrl mUna• 
sebetleri ' 'arnu:.. Hu dört kafadar, 
husu ·i hayatlarında daima güreşir • 
lermiş. ft"akat her" biri i yenilmedim 
iddiasında bulunuyormuş. Bnna bir 
nihayet \'ermek için şehzadeye ha~ 
\'urmu lar. O, hakemlik yapamıyaca· 
ğını fakat yaptıracak b!r zat bulaca
ğını söylemiş. Benim cnğınldığım 

gün kat'f gUreşleri \•armış. 
Aradan yarım saat kadar geçti. o. 

daya bitişik salona geçtik. Ortaya 
büyükçe bir taban halısı, kenara da 
bir masa ve sandalye konmuş. Masa• 
nın sol tarafında sehzade lçi.ıt bir kol
tuk var. 'aray bendeganmdan olsa 
gerek, on bir kiş; saydım, bir kenarda 
elpençe duruyorlar. Mevkiimi işgal 

ettim. Ey·n~la iki .Arnavut geldiler. 
Güzel birer mayo giynıi!Jlerdi. İkisi
n in de zinde olduğu görülüyordu. Gi-

(Llirf en S&) ıfa) ı ı;e' irin iz) 



Bir kadın aazeteci m ı ı 
mülakab ec. ~I , yor 

Fransa bu telblzllkte hangi k81Atla karplqıyor ? - aa - 11or1a Ull..__.~ 

Çatlamıf bir nar gibi yarı IConlkotla. F1'GIUIZ ~ dua oaeted "'rllfmllle llUUJtdlak ol- ftlb, ne ,...,_, timdi de aklUJJor, 
ı..-ııar alel/hlM 1ılıtü blr ıar,... muı ve beraNr, r_,,,,,eri .,,,.,,.,,.,.. elemektedir. 
luınlmlne geçtill,,. o,.,,,,. ıllJI m · Brı kati,. .-.c-4 alwnıalartltı..,,. S,Ua'71, lllÜaflr oldafa bir bç 
dar JtDUlarma anbtUil malfUndur. retCilimQ faewfldla fUm gçetelerlnl kulübede lirdi& Sonra kea4181M 

ağzına eğildi 

Bir "l/dtmberl. bu lıarelcet devam IJflPGll bir !"!~HWlr N """' Krfl. zeacln bir çittpatn ennde ılnltlm. - Neden SlllllClkm..-? Sen kim 
dıMldallr. Fakat heniz bdll btqlı tll/flll V,.M .• 1Crlatl11t111. Spaıda'11111 Her •terinde •fr&da 7emek J.ber· o)U)'Ol'IRlll beni aasturaeak? Bana, 
1a1f Mr """""' ele gerlrllftMdl wdö- Jlakalannıiııi IA#•lll .ımaı1ı1uu .a,. ela. l'Mılr ..We )'eN bei4q bnnatt NllllDla (:elU derler .. Kbuedea kork· 
nen rWaı/dlne llG'a1'all, Frwularuı leawkte .,. 6e •mW •annc1a NIHd mıtntn eriede aofraya bir etmeli p mam. 
r. ltanbtl, allada llNl7Cllt aekU on m.ldetjllr. il,,.,,._ llbert, 8,,.. •ı oturmqta. Sanra kmdllllil bir iri Ru ayala kalbnlftı, Jerann 
,,,,,,.,,. karp delil, Konllaıda,, Ue olaa ........ ..... ..,at&,,,,r: blaftcle de alrdim. Benimle W.raher, •maına ilerlerken: 
lttıll/flllltınn ,,ırı,tlklm '"""' ,,,..,,. "Y~ Lu l ı dqlanaa film alu arbdmflllr -nm_ BiR P· - MaclemJd plllç buraya .-ııaek 
,,.,...._ karfulır. B8W11, 6lr in. )'il]~ tepeJerillllt, b,.ı.thr ara. rap ikna etti. Bt~ bir -- ....... t.fılml7or, bea oraya pllrim, llrilftl-
ollfz oaetabdn ~ ,,... ... iki kili alır alır UerHJor. Ba .. koıb allllll tlrm.U.. ~ rls. ,_,,,,,e l/tUllUf ve (YakdJ a ı. ,,_,. pırnallık~--- •ı kltıl, ıa müaftN ~Dedi ld: Beril aarlıOf cletfl, plar kefftf. 
111 neıretmlftl. bla btt J.11 lı,& ..,._._ ....... ff. - - ._ lds 11fr ,.,._ koıkll•. Ytldnde aptal Mr iebealm •e elfn-

41e clolu bir bdeh YOtb nrdı. 
Bin 6ef lllk ld""1n tald1' dllll U. Nellfnnn lladaklarma dofra ka. 

aflardaıa 6lrlal ,,. .• ...,,,_. 8,,.. 
fuabttle 61rüllllr. Bu tllllllllla, 6lr ka- deht uza tank: 

- Al, ktlçfik gtlverdn, I~ bakalım. 

nte bqlaclılar. Bu anada Damat p 
dL Arkamda danla. Glntle ...,. 
•itim ıibl slrmemezUktea ıeWlm. 
GaWla on )'edlnd daWhda hlrlai 
U,rl k1ll'IDI)'&. ~- JeefWl. -~ 
,.P kalktı-. Ve matJtp o1ntu11 
sifletl& H~ ltlru ebledi. Ana._.. 
pma elfnl llkarat ptildl. Sıra 4& 
matla ........ dl. Ortaya ıeldller. 
Damadm vleuda b't, fakat biraz luua 
cb. Ö)'le llDll -eler fflemJt ft " • 
leamlf Mr Tin& tltlllclL Bumı da 
ondu daha berı.t. Tırnak ft •rt 
••r•lllinl J&Ptım, tpıetiml nr 
dl& Glrete bqWblar. Damat kaçak 
o)'llayor. Bir aralık llÜ8I de )'ere cltlt
tL 0,Ualan feaa deliL BaDerlae 
tin IJI ltnamlfler. Yhmf aHma ft• 
..... tkW 4e -- .1 .. 11 arttırdı
lar. DulaJ altta, sllalaiill dr'atıe 
....., ladltlal slrlroram. 'O'attekl ıaa. 
- pfO balun4a, kolau bptsıtı. 
Kartal-dl. A1111 aau41a da .. 
llJ'dL Gam kablH tiru bir Antte 
7eaildL Damat a18P ba*ir .._ 
hana lllll 7erde J&fı)'enlw. AHt 1llr • 
aclamm11t J&ttlil 19rdea ba.- ••• 

.... "'. '""" Bea J!lldlmtt ..... 
MP,Q , ..... e411)'ew. ö,te .. 
nım mkıldr ld, mafllp bil Jamtı11 
•J'l•rkea ....... yerillclen blktı. 
YUJ .. delra teldi. BfeMI blldllle 
...... m, ................ . 
JN1P71 Hl~ tt..eahl de ..._,..,. cle-

toi& 
Şelamcle elhd aıbma keyn, oda

,. ptell• Celll ~ ..... ~ 
oran hlll yatar llll'llbnılt ...,. 
~ ilk .. 1ı111p ........... 
Da.ada Jal ..... ant olcl ...... •· 
Jedller. Bana ne ...., llwlrAaU 
kAr m ecleJl•T 

Yll'lllf ..... ••ra .... t pi& 
11em- '" beflllttL Saat elin bac-. 
la 19' 'j&L Jıl ............. Ye • 
..._ ... ,.....,.er. Baa ,.. 
....... , ..... BBalfll lan taplm 
............... llftal8'1a olaak
tm. T.._... ......... ,..... 
illtlllı. Gftw..... •. .. ..... 
y.-ı.-.-,.. ............. 
......._ pa bleetlr. Ba ,.. 
~Wled, .._ .._ ._..rmalan •••ell•- ....... ..... .ı ... 
... lraraımftr. ..... •• berder 
tbllaWL Da ... ,_ ... ne. 
... r1.1t1m:n. ........ ı ... 
ftJlll llarlelae - =. 81plaı• •· 
, ........................... Mr 
arat.,,..aet .. Wlilt--.U.. 
lwlqlm..,. artı ._,. •l'• 
~Vephsdllllaant11a..... ......_ • ..-r.._ 
aınll 

• • • 
Tmna,.U •em PliJ'er, ._ 4e 

............ lwıb111 ...... )' ....... 
Ya 1ı1r ......,...., .... aöak lııen 

t1e 11M1 )Wlqa ............. Bir 
t* ..,..ar eu.t calı~ı Dür mı. 
-. Zarfı pbramJonm. Biri tatlı, 

aa ld m lt.la "'8de7dim. Zar· 
blmblma aln --~ f 

111. Jlılrat .... .. 1 Tatlı tatJI ...... 
..,.., l ...... tüwWler ,...,. • 
,.._ adil .. JDk..ıcllen prpiır· 
.. ....... .. .. acı. 

»•sata artık -tyet fPacl.,_ 
ıı 'lıılll mtı apm. e.,.ı Mnr Ura* .... 7'1 ........ Wll k8*,.. ,... . 

Afbltla ~•ilim&..,. il .,,. ..... .. 

WL NelHroz nefret ve fatikrahla 
l*I tllElldL Jerar derhal ayağa kak· 
tr, ll11811t1 eUnden kadehi alarak vot
b11 aratn. fırlattı ve herifin çene -
.._dalla ne oJdafmra farkettirme
._ ..... bir J1Uftrak wrdu. 

Dn clltl adam, gtlm ! Diye yere se
rDıalpl. Bltfln salondakiler ayafa 
blmlflar, D\'PJI aeyrediyorlardL 
R9aiıı 4tler dlrt arlıdqı hiddetle 
IMllrrarak frrlamıtlardı. Jerar, hemen 
N.ıtlronn ldae ~ ve vtlcudile 
- aulaafaa etti. Dlrt Ras birden 
Jennn flzerlne hfleum etmlılerdL Je
rar llanbtlnde serbest olmak, hem 
tı. NelUrosa daha bf •ldafaa ede. 
bllmek ~in iki aclrm daha llerledL 
Glslerhaclen •tef frşlanyordu. Ytld 
•rfletmlttL Şhndl o, miiadeleye ha • 
• mt Jerar elına,ta. Raalar 01M1 

baldaq'laTdı. Pakat Jerar m8thls 
btwıtlle anlamulan sıynlclı 't'e he• 
rlfler ha,mle ona baktılar. Yaınru
h Jbtp ..... herif P.dt kalkmııt. 
............. ,. ...... •hmftr· ö. 
te1dJer de birer life lawradılar ve Je
nra atmak IMre ka14mklar, fakat ,.....,Jar. J--..Mr. tabaaeaJI&~ .. ., .... 

SUlhı rörilnce, etrafa toplan-mı, 
ft bet kfPnln hlcumana llfnyan bu 
sartf del .. nlmın dayak yemesini 
111119 llunmmnt ha1' bpfmJa M" 
Mı. Ba .. ac1a paulJOll _. .. Ye 
pr •a orta,a ablmftı. 

Jeıar bil~ tMffade ecle
Nlr, koıb4aa bembe)'u ollnf olu 
Nelltrosm IMrlne klrmzı ......... 
attı n bcalma •ır ~ kaldırır 
... al4b, tltlNL Bir elfle ele taba•· 
.... tataJonhl. Ki8t8e Oll11 takibe • 
a.n• etmedL 

Nelllroz •e olaealmm farkmcla 
..... .. k•dhd cereyana bırak•ıt· 
tı. Ba •lth erbklerd• daha ku't' • 
ntlt, llerk .. Dl'fl kendini miclafaa 
eclea eıblla lmlJanada kenclbal em 
lll)'ette hı..Mi1orda. 

Jen.r ••rlaal badt oc1 ... a slclen 
....,_. aeJ•L Kallriae 1tutmbfl 
Jl)dle IMrdlftlllert ~tı. M&eadele • 
ı ......... olaa Jen.r 1a1ç 4le bir 1ıeo ,_.. ·~_,..r, _...,. btb'lk 1'lr ... 
~ • .,.,.. .. Zira, ........ pll
mar aiflat·etlftet "71• clanmı, Nellf. 
roaa lollaına atJmttı. 

(Naya plhtee, Jerar, Nelliron dl
ft11& )'atmlL Gicllp perdeleri kapadı 
ft Wmar pnç lmlll yanma pldL 

Nilllın yan knm PM7.dl.. Giz. 
...... - ~ bsbadı. Şömine
........ .., alplaem bir ll&lde bir 
._. Nek slnll. Wit bir tebes • ...... : 

-Bema ~ .ı1 Db'9 _. .. 
Jeıv ..... tud8' eUL Nelliıozn 

....... ...... bDanm, didnl kof• 
• ...._ NeRtros ona, tlzerlne dofra 
ıaa .... lir' ..... ılrlYor, bn 
dWae, Jaart., IOD alan kuvvetlerini 
maJaftClmı. eriten bir bMıfla bakblı· 
ar slrl1onhl. 

KorlmJor aaydu? BelkL l'abt 
pek Wlf ft tatll bir korka. Banın· 
hk ~ nal7et:I Jdlledemlronta. 
Bfttf. Pek 'bltapb L Teminki korku, 
..... .-. ........ ,....hık 
- llHlnaifU. v-... JWll bllf ... 
....................... TOi'· 
da. Blı&lıa ._Jar w ı.mıa-, ._ ba-
... tMlı ft lame&U Waf, •• ar• 
laet ecllcl bir 11Jbya drlkllbor, bY. 
ftU erl7.er, leae&li llir anUe eriror-•• 

Buna ratmen rllyacla 
sibl liylendl: 

- Beni ipmeJials,. ır..ı 
ntz... Yarabbim.. An-m .... 

Ve bir nef• hallacle .._._ 
- Gitmek lstlyonm... 

rilnlz. 
Sonra, dlftna batı dlftL 

brraktr, ayada. 
Jerar J&ftf yavaş, oau 

bir nar ıibl )'an açık ıt~-ı:t•a 

Meçhul c 
Valne, madam Destolle 

tekrar otomobiline bindi, YI 
rlala esuea davetli olchıktal't 
ıitttler. Valae orada 
buldu. TUro haylı iç-'ttf. 
sele kehdlsiae anlablmca d 
parl:ındı, Palaa oteline cila~ 

Kapıcı uyuyordu. Tlro 
uyandırmadan yukan çıktı. 
madam Destol ona takip ed 
Fakat yukan çıkınca dard 
toran apartmanı hanslel1A 
yorlardL Ttlro: 

- Kapıcıyı UJUclırabm, 
hadi ıtt de çalar. 

DedL Valne koridordan 
birdenbire bir kapuırn Wade 
Kapının flstfbıde Baratof brİl 
Sevine aevlne clindil w: 

- Buldum, cleclf, ifte a 
8st6nde k:ırtı nr. 

Madam Deetol TUl,.Ua 
ne ratmen tebemlm ettf ı 

- Bravo Valne, ...,.. 
defa akıllı bir tı )'&ptnıız, 

dedi. TUro kapıya rakJqtı 
da. İfenlen hiç hlr cenp n 
dı. Bir •aha n daha hızlı 
ne a6k6t. Tii~eiildf, b 
n..•-~..ıdıubaJa.ıeı•d{I(. Çıt .. 
du. apının anahtar '4Dra.• 
ri bakmak latedt. Fakat ~rlll 
hk oldafu için lılç bir f9Y 
da. mhayet clofnlcla .,. : 

- Herhalde, dedi, lpnie 
BeJkl de pkqlardır. 

Fakat •adam Valae bfl 
te handaa emin ol..t latlJ9 

-Jçed)'esldp .. ... 
- Pakat •• cı ... ftilMle 

bir kimsen ........ ....... 
rlm tefkll ecler. 
-Blrpn~km~ 

4etil micllrT Hem- Biz feu 
kutla içer( ıh'eeek wnts ~ 

Yalne mldallale etti: 
- Biat. ..... Tire, lılıl' 
Tlro •• bir tıeerfl1ııe o 

ya bir daha ftrda. Gme 
DtaJIBe& telreefl ~ 

Kaps ldUtH deliNl • 
Tlro Mr _..,. felıell .. ıı.eılll 

ra tçerı slftlL llllaMi 
bıak •hltra: cltll•111•1 
WnlL K~ Wr lror:lldOll-.,~ 
rldora 6~ kapı aplf19r4• 
llslere hu hlr emlliyetle, 
salon oldulwaa tallmln 
BIH'Uldaı.op.. Tire._..,.. 
DesıoJ arkada, v alae el• 
plt70rlanlL 

Tlrb alona apJaa 1ı1t 
nRerlecll,q&r,slrmW• 
ıı• aatarak elektrlı •*W 
dL 

Tlro hqyette pil 
hareketini siren ...... 
fe1Aket talı ................. ,, 
Odaya linafttL lprl ..... ~ 
rbaln ....... )'enle, ... 
mm kanlar lçbHle ya.Mdl~ 
aeı bir ptlrk kop~w. 
kendini bıraktı. Vatne 1.w 

h ... lmakl.,.. ...... 
Sonra Tlro ptslt 
Ba bir iki .....,.. fi 
aolat lwıhhlm .... ; 
mesleki .. rakıma tallıls 
un selmlftl. 

Tin, yerele ........ 
ratofan a.the etfJ& 
Biç bir l&areket ddl::?J,.Jjl~ .... ...,.. ................ _ .,.; 
athtl 11kan9 ..-, Otf 
W.r•• 



....... ..... Paket ttfendlr:t'I, siz bana iki llra bahffllf verdiniz. Sizin 
'"•llztnizl yukarıya çıkarmahyım. 
" - GUzel aöylUyorsunuz, yavrum, fakat vallzl kendim çıka• 
~"' bana daha ucuza g~lecek 1 

Muallimin 
M uvaf I ak iye ti 
8ir genç muallim hasta olan 

~derrisin yerine derse girmişti. 
Yle böyle dersi bitirdikten 

'oııra talebeye sordu : 
k:- İçinizde bana sual soracak 
~ yokmu? 

l' ılebeden biri cevap Yerdi : 
- Efendim, ben soracağım, 

"'1 muallim ne vakit dersine 
ttlecek? 

Daoru adam 
8öyle olur! 

'l\.vrupada izdivaçlar ekseriya 
~ takım hizmet idareleri tara
~b teshil edilir. Evlenecek 
~ larla evlenmek isteyen er
~ler bu idarehanelere müra
) t ederler. Bu idareler muay
._"- bir komisyon mükabilinde 
\t. '-lıvassıt vazifesini görürler. 

Bidman isminde bir Al
' bu tarzda teshili izdivaç 
~ta&eseıi vasıtasile evlenmittir. 
~t neticede memnun olma
-~. ÇUnkil aldığı kadın mll
~lenin tavsif ettiği hal ve va-

ette Çıkmamıştır. 
~ııun üzerine M. Bidman bir 
~ bu idarehanenin müdllrilne 

er: 

..,,.': Efendim, der, ç~k teessüf 
.:='1111. Bana aldığım kadının 
L"'t dif i noksan olduğunu söy
~tdi . ı J.t lllZ ••• ,, 

)\ Geasesenin müdürü şikiyetci
~~ derhal şu tarzda bir cevap 
...-ıt: 

~ ": Aman efendim, merak et
'-İtllliz, bu noksan dişleri der

b1dur, size veririz l,, 

tÇilerek de(Jil, 
~ st gele ezilir! 

t ı>olis bir ıoföre derki: 
l:'° Az kaldı bu zavallı ihtiyan 
~ittiniz. 
-\t~Gr omuz ailkerek cevap 

~.-~e söyliyorsunuz, Polis 
~ Iİa her vakit ezilen kim-

leçUebilirmi zannediyoraımz? 

Ne 
lnsaniyetl 

Ahiren lstanbulda 0Dilşmüş,, 
denilen genç kızları sefaletten 
kurtarmak için bir hayır cemi
yeti teşekkül etmiştir. Şehrin 

kibar tabakasına mensup muh
terem bir Hf. bu cemiyet 
namına iane toplamak için bir 
vazife knbul etmiş, bu maksatla 
muhtelif müessesab gezerken iş 
adamlarındnn Naci Fikret Be
ye de müracaat etmifti. 

Bu zat haddizatında büyük 
bir kazanç sahibidir. Sonra ka
dınları sever, hergün keyfi ve 
zevki için bir çok paralar sarfa
der. Yalaz insani hizmet bahsına 
gel;nce, meselenin şekli değişir. 

Hammefendi müracaatın mak
sadına izah eder, Fakat Naci 
Fikret beyde yardım tecıayülü 
göremez; nihayet: " Beyf endi, 
öyle zannediyorum ki bizi bura
dan boş elle çıkmamızı muvafık 
bulmazsımz. Maksadımız bir ta
kım zavallı düşmüı genç kızlan 
himaye etmek, onları sefil ha
yattan kurtarmaktır. Sadece bu 
gibiler için çahşıyoruz. insani 
bir hizmet yapmak İ!ltiyoruz. .• ,, 
der. 

Bunun üzerine Naci Fikret B. 
ıu cevabı verir: 

- Muhterem Hanımefendi, bu 
hizmetinizi ve mesainizi takdir 
ederim. Y nlnız bu maksatla ben
den ize müracaat etmenize hacet 
yoktur, Çünkü ben ıahsen bu gi
bilere her gece bir hayli para 
veriyorum ki senede mühim bir 
yekun tutuyor! ,, 

Aşk izdivacı 
Baloda bir genç dansettiği bir 

kıza izdiYaç teklif etti ve ken· 
disini son derecede sevdiğini 
söyledi. Kız dedi ki: 

- Aman efendim, daha beni 
bu gün tanıdınız. Heman bana 
nasıl e•lenmek teklif ediyorsu· 
nuz? 

- Ne söyliyorsunuz, güzelim, 
ben sizi bu gtinden değil, çok
tanberi tanıyorum. Babanız sizin 
çeğizlik paranızı benim çalıştıjıin 
bankaya yatardıl 

Kendi arzusile 
gelmemiş! 

Kayseri valisi Fuat B. henüz 
kaymakamdı. Bir giln yanına jan
darmalar bir killbanbeyi getir
diler. Kabahatini aöylediler. Fuat 
B. maznuna sualler sordu, ce
vaplar aldı. Nihayet: 

- Bu defa serbest brakıyo• 
rum. Fakat bir defa daha seni 
burada görmiycyim!,, 

Dedi. Külhanbeyi cevap verdi: 
- Kaymakam B., çok güzel 

buyurdunuz. Fakat bunu doğru
dan doğruya jandarmalara söy· 
leseniz. 

- Bana biraz sadaka verir
misiniz, karnım aç? 

- Sen peklll çahtablllrsln .. 
- Evet, rakat çah,lllım va• 

kit daha fa:ozla acıkıyorum 1 

Erkek- Ben bu sabah tıralf 
oldum. GUnde iki dafa bra' 
olmak clldlml tahrlQ edlyorl 

KadJn - Olablllr, fakat ae• 
nln gUnde bir dafa tıra, olman 
da benim clldlml ta&ırı, edl· 
yorl 

- Bu sabah bir saat ı,ınıze 
geç kaldınız. 

- Evden çıkarken merdi· 
venden dU,tUlll· 

- Ne olursa olsun, merdi• 
venden dU,mek bir saat sU· 
rer mi? 

Büyük bir 
Kusur de~il! 

- Fakat sizin kızınızın ayağı 
biraz topallıyor, değilmi? 

- Evet, fakat yalnız bir tek 
ayağı! 

Bir 
Mülahaza 

Bu d6nyada insanlar ara11nda 
yapılan methü senalann yüzde 
doksanı kadınlara s5ylenir, y6z
de onu da mezar taşlanna yazılır. 

MiUabakamıza Gelen Cevaplar 1 
Yollara bakar 1 

Hoca - Oğlum yerle ayın mesafe-
si 384000 kilometre olduğuna nazaran 
buradan saatte 80 kilometre süratle l 
kalkan bir otomobil, bu mesafeyi ne 
kadar zamanda katedebiJir. 

Çocuk - Efendim bunu söyliye
mem çünkü yollann haline bağlıdır. 

Lokantada 
Müşteri - Garson bu bifteği ye • 

mek kabil değil o kadar sert ki iki sa· 
attir kesemiyorum. 

Garson - Öyleyse biraz durun da 
bıçağmızı değiştireyim, 

Ne zaman bitecek ? 
Baba - Oğlum, altı aydır her haf• 

ta mektepte izinsiz kalıyorsun ben ar· 
tık bl'ktım bu rezaletin daha çok sü • 
reeek mi? 

- Ha,.,r baba, 15 güne kadar bü• 
yük tatiller başlıyor. 

Haluk Cemaleddin 
Bir boks maçı 

Büyük bir boksör, mağlUp olursa 
1000 lira vereceğini vadeder. 

Bunu işiten Balatlı bir yahudi bü
yük boksörü yeneceğini Heri sürer, 
maç günü tayin olunur. 

Hakem de bir yahudidir. 
Maç günü gelir. Büyük boksörle 

yahudi karşılaşırlar, tabii büyük bok• 
sör yumruğuna hakim olduğundan 

bir yumrukta yahudiyi yere serer. 
Hakemin yahudi olduğunu biliyo • 

ruz. Say.mrya başlar: 
- 1, aradan beŞ dakika geçer, 2, 

gene aradan beş dakka geçer, 3, ha· 
keza, 4, 5, 6, 7, 8, 9.-

Tabit yahudi boksör kalkar. 
Gene vuruşmıya başlarlar. Bu 

aralık nasılsa yahudl boksör büyiik 
boksöre bir yumruk savurur. Büyük 
boksör biraz sarsılır. Bunu gören ha• 
kem sayar: 

- 1, 2, 3, 4, 5 (acele acele) 
Bakar ki büyük boksör doğrulu • 

yor. Vakit yok .. Dereka.p: 
- 5, 5 daha on eder der. 
Ve düdüğü çalar. 

Jıtanbul erkek lilesinden 
Aptullah Ihsan 

Olnuyacak 'eyler 
Şa.irle sevgilisi arasında: 
Şair - Söyle sevgilim, ne istersin? 

Sana istersen semayı aşağıya indire
yiın, ondan sana bir elbise yapayım. 
Yıldızlan o altın saçlarına bir taç 
edeyim ... Güneşi alıp onunla yolunu 
nurlandırayım" 

Sevgilisi - Hiç bir şey istemiyo • 
rum .. Yalnız bir araba tut da eve gi.j 

Economie 
politique 'in 
tarifi 

Birgün gllzide 
bir meclisde 
economie poli
tiqae üzerine 
giSrDıDltıyordu. 
Herkes butabiri 
baıka suretle 
tarif ediyordu. 
Nihayet sıra 
mecliste hazır o 
lanKocaeli meb 
usu Reıit Saffet 
beye geldi. Ona 
sordular: 
-Reıit bey, aeD 
ne denin? 
Dediler. Reıit 

Saffet bey ce
vap verdi: 

Fıkra 
Müsabakamız 
Birinciye 15, ikinciye 10, 

UçUncUye 5 lira 
Diğer bir çok karie muhtelif 

kıymette hediyeler 

(VAKiT) bir eGlencell tık• 
ralar mUsabakası açmıştır. 

Karllerlmiz tarafından 
gönderilecek fıkraların ne,rl 
mUddetl bittikten sonra 
hangi fıkraları be§endlklerl 
gene karllerlmlzden soru• 
lacakllr. En çok hangi fık· 
ralar rey kazanmı,sa bun• 
lardan derecelerine göre 
yirmisine yukarda lfaret 
ettlGlmiz hediyeler verile· 
cektlr • Bunlardan ba,ka 
hangi fıkranın birinci çıka· 
caaını evvelden tahmin edip 
bize bildiren ve bu keşfinde 
isabet ettl§I anlaşllan kari• 
lere de ayrıca hediyeler 
verilecektir • 

MUsabakaya iştirak ede· 
cek olanlar gönderecekleri 
fıkranın zarfı Uzerine(VAKIT 
eGlenceli fıkra mUaabakası) 
ibaresini yazmahdır. 

de;)im ... 
Şair - Of, siz kadınlar .. Hep ol• 

mryacak şeyler istersiniz. .• 

Nasal geçlnlyorlar ? 
- Yahu, karınızla ne güzel geçi• 

niyorsunuz .. Hiç aranızda fikir ihtf.. 
lafı olmuyor mu? 

- Olmaz olur mu? Yalnız ben baş
ka fikirde olduğumu kanma sezdir • 
miyorum- . 

Saç mı , sakal mı ? 
Yeni zenginlerden biri bir mOtena 

lokantaya girer. Adabr muaşerete 

hiç vakıf olmadığı için, ha,·Jusunu gtt. 
zelce boğazına bağhyarak garsonu ça
ğmr. Gayet gözü açık olan garson 
şu suali sorar: 

- Beyefendi ne arzu buyururlar? 
Saç mı kesilecek, yoksa sakal mı? 

Şimdiki nişanhlar 

- Baba, ben evlenirken bana nf 

vereceksin? 
- Kmm, daha onun vakt.i var. 

Dur bakalım, daha nişanlı bile değil .. 
sin ... 

- Aman baba, sen hiç gazete oku· 
muyor musun? 

V. N. R. 

-Efendim, 
ben economie 
politique'in ne 
olduğunu pek iyi 
bilmiyorum.Fa· 
kat herhalde da· 
lavereli bir ıey 
olacak ki sonuna 
(oplitique) keli· 
meaini koymuı· 
larl 

- Bu eswal) bana çok .ıçık görUnUyor. 
- Fakat her halde senin ba,ın kadar detlll 
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Tasarruf haftası dolayısile J Telgraf Haberleri 1 Romanyada neler oluyor ? 

Başve irmiz mühim bir Yuna is tan Prens Nikola iki ay evinde 
hita e irat ettiler ve ha sedilecek 

Balka lar " Biz, inkişaf eden , yeni vesait 
t b. ·ıı . ' yara an ır mı etız . ,, 

Milli tasarruf haftası dolayısile 
Bafvekilimizin bir nutuk irat et-
tiğini birinci sahifemizde yazmış
tık. bu nutku bervechiati der
ccaiyoruz: 

Milli igtısat ve tasarruf müca
cLrlesinin ikinci senesini bitirdik, 
Jimdi üçüncü senesine başlıyo
l'UL Nadir teşebbüsler vardır ki 
haiz oldukları müsbet mahiyeti 
ve zaman geçtikçe bütün mille-
tin alAkasile onun senei devriye
leri bayram günleri gibi umumi 
birme.errete vesile teşkil eder. 
bugün onlardan biridir. iki sene 
enel tasarnıf ve iktisat müca-
delesi müşkül şerait içinde baş
ladı. 

Hanımefendiler, Beyefendiler, 
habrlarıınız, iki aene evvel 1929 
seneıinio bugünilnde milli para
nın kıymeti üzerinde hasıl olan 
bOyilk teıevvüş milletin umumi 
endiıeıini Ye marakını tahrik et
mifti. Milli paranın kıymeti üze
rtade ahnan tedbir bugOn için 
it mfitearife kabilinden her 

memleketin kabul ettiği bir usul
dOr. Fakat, o gün bilhassa milli 
puanın kıymetini tutmak iç"n 
mill'i tedbirlere çok ehemmiyet 
Yeriyorduk. Biz milli paranın 

kıymetini tutmak için mali ted
birlerden ziyade iki milhim ami-
le istinat ettik. Bunlardan birin
ciıi milletin itimadı, ikincisi ik
bsadi muvazenedir. 

Milletin itimadını ruhi müva
Z$e amili olarak aldık. lktııadi 
müvazeneyi memleketin istihsal 
ye iltihlaki . noktai nazarından 

mlitalea ettik. Milletin emniyeti· 
ne İstinat aden milli para iki 
aene zarfında kıymetini muhafa
za elli. Ve ehemmiyetini daha 
çok tebarüz ettirdi. işte iki sene 
ıonra, bugün, görüyorsunuz ki, 
devrilmez zannolunan dağlar te· 
meline kadar ıar11ılmış ve Türk 
parası sapsağlam Türk vatan
dqlannm elinde bulunuyor. (Şid
detli alkışlar) 

TUrk puasını saklamaktan iıe 
JdSlede bucakta bulduktan ecne
tii t18vizlerini bankaya yatırmış 
Olanları11 hepsi çok acı sukutu 
hayallere uğradılar. Ümit ediyo
riız ki, bu tarzda milli paranın 
IDymetinı takdir etmemiş olanlar 
a14ıklan derslerden ati için mü
tenebbih olmuşlardır. Hulba 
e~niyet Amili filen kendisini gös-
termiftir; kıymetini iıpat etmiş
tir. Sabit olmuştur ki, bugün bir 
T4te için en kuvvetli en sağlan 
liiç sarıılmaz Ye asla endişe edil· 
miyec-ek olan para, Türk para
sıdır (şiddetli alkışlar). Vatandaş 
Türk parasına olan bu itimadını 
tecriibeye müstenit ve milli, va· 
tani hissiyatının emrettiği vazife 
olarak muhafaza ediyor. Bu asil 
ruhi amili muhafazaya saik olan 
nokta ıudur: Milli parayı tut
mak için B. M. Meclisi ve onun 
hükumetleri her tedbiri almıya 

azmetmişlerdir. Dahilde ve ha
riçte bilhassa sabit olmmtur ki, 
bu azim ve karar milli ·parayı 
zuhur edebilecek her ihtimale 
karşı emin vaziyette bulunduran 
başlıca amildir. 

Her memleket Jcendi parasını 
tutmak için ne derece tedbir 
alacak, hangi kıymette tutmağa 
çalışak? acnba parasını mahsus
mu düşürUyor? Muayyen bir 
noktaya varmak için mi ufak te
fek temenücata miisamaba et
miıtir. Bunların hud~dunu bil· 

meie ne imkan vardır ne de 
buna karıımağa salahiyetimiz. 
Fakat Türk için muhakkak olan 
vaziyet kendi parasıdır. Parası-
nın kıymetinde, o kıymeti mu
hafaza için alacağı tetbirlerin 
şekil ve cinsinde 1 ürk için te
reddüde mahal yoktur. Türk 
parası için bütün vatandaşlar, 
her şeyi düşünebilirler ve vatan
daşların bütün kudretlerini tem· 
sil eden büyük MiJlet MecJiıi, 
her tedbiri alabilir. Vatandaıın 
bu hususta kat'i bir karar sa• 
sahibi olması lazımdır, Size ve 
huzurunuzda bu millete karşı 
tekrar söylüyorum; Türk para
sını muhafaza için alınan tedbir
lerin isabeti sabittir. 

Alınan tedbirler ve kararlar 
kat'idir .. Bu tedbirler kifayet et
mezse behemehal B. M. Mecliıi
nin kararı dahilinde daha isa· 
betli tedbirler aboır. Onun için, 
Hanımf endiler ve Beyf endiler; 
iki ıenelik acı tecrübelerden 
sonra anlaşıldı ki, paramız bütün 
memleket paralarının en aağla
mıdır. Ve ati için kıymetinden 
endişeye aala mahal yoktur. (Al
kıılar ). Tosa rruf etmek için 
Türk parası olarak birkaç kunı· 
şunu bir tarafa atabilen vatan
daşların akıllarını tebrik ederim. 
Milli paranın kıymetini muhafaza 
etmek için bizim eıas tuttuğumuz 
diğer yol, milletin umumi baya
bndaki açığı kapatmaktır. Ne ka
dar kazamyorsa_ azami o kadar 
sarfetmek.. Bu düstürdiir. Bütün 
milli hayatta bunu tatbik ettir-
mek için çalışıyoruz. Bu noktai 
nazardan resmi ve huıuıi birçok 
tedbirler alınmıştır. 

Alınan resmi tedbirler umumi 
hayatın serbestisini müteessir et
miyecek hudut dahilindedir. Hu
susi tedbirler ise sureti umumi-
yede bilhassa bize bu toplanma
ya vesilesini bazırlıyan milli ik
tisat ve tasarruf cemiyeti gibi 
birçok teşvik ve irıat vaııtalarile 
millete hepimiz ne kadar kaza
nıyorsak azami o kadar aarfet
mek lüzumunu telkine çalışmak
tayız. Geçen senelerde bu hu-
ıusta m!.isbet çıhşıldı. Fakat, 
dünya buhranı, fiatlaran düşük
lüğile tezahur eden buhran tabii 
yolla!dan milletin istihsal ve is-
tihlAk muvazenesini, daha doğru 
tabirle satış ve aht muva:ıeneaini 
tutmıya imkan bırakmadı. Onun 
için nihayet muvazeneyi maddi 
ve riyazi bir surette tesis etmek 
için müdaheleye mecbur olduk. 

Son defa ittihaz ~ttiğimiz ted
birin mahiyetini bu tarzda mü· 
şahede etmek lizımdır. ithalatın 
tahdidi üzerinde aldığımız 
vaziyete temas edeceğim. Alına 
bilecek umumi tedbirlerle, teş
vik vasıtalariJe harice sattığımız 
maim fiatı kadar sahn almak ne
ticesini elde edemeyince bu 9C· 

fer hükfimet kuvvetlerile ithalat 
miktarını tahdit ederek muvaze
neyi rıya:ı:.i bir surette tesis et
meğe teşebbüs ettik. Eu t. usı:s
ta en evvel teşebbüs aJanJarc'an 
dtğiliz. Bütün memleketler bu 
endişeleri izhar ettiler ve peyder 
pey tedbir almağa ba,ıadılar. 
Hariçte alman tedbirlerin bey 
nelmilcl mübad~Je atem'nde Tfir 
kiyenin mevcudiyetini müdafaya 
saik olması tabii idi. Onun için 
bu tedbiri aldık. 

Bu tedbir, ithalat ve ihracat 
mavazenesini müdahele ile tan
zim etmek tedbiri, iktisadi ve 

Atina, 11 ( Hususi~ - Y \inan 
hariciye nazırı M. Mıhalakopulos, 
Avala namındaki Yoğuslavya 
ajansı müdürünü l<abul etmi~tir. 

Avala ajansı müdürü, Tiirkiye
Yunanistan ve Bulga•.stan ara
smda bir itilafı müselles akdedi • 
leceği haberinin doğru olup ol
madığını sormuştur. 

Yunan hariciye nazm bu su• 
ale cevaben demiştir ki: 

- Yunaoistanm ıiyaseti pek 
sarihtir. Biz bilhassa Balkanlarda 
hakem misaklara akti suretile 
sulhu mesalemeti terhin etmek 
istiyoruz. Bu misaklar sayesinde, 
ikit devletler arasında tahaddüs 
edebilecek ihtilaflar sulhen hal
ledilecektir. Binaenaleyh Yuna
nistana dost dev!etlerin şüphele
rini uyandıracak itilaflar akdet-
miyeceği gibi, eskilerinin zara
nna olarak yeni dostluklar ara
mıyacaktır. 

Amerikada 
M. Hover'ln moratoryom tekllfl 
korku tevlit etti. Fırka liderle· 

rl içtima ediror 
Va1hington, 12 (A.A.) - Harp 

borçlarının tekrar tetkikine te-
ıebbüs edilmesi fikrini ortaya 
süren M. Hoover'in telkinatına 
karşı efkarı umumiyede . izhar 
edilen korku, vaziyette vahamet 
husulüne mani olmak için M. Mil
ls'in kongrenin her iki fırkasmın 
liderleri arasmda bugün için bir 
konferans tertip eylemit olmasın
dan ileri gelmektedir. 

Vaıington,( A.A)- Fırkaların 
kongredeki gruplarının liderleri 
ReisicGmbur M. Hooverin teklif· 
!erinden mtltevelllt ~aziyet hak-
kında tetkikatta bulunmak üzre 
bir içtima yapacaklardır. 
Amerikanın dahilt istikrazı 

Washington, 12 (A.A)-Geçen 
pazartesi günü ilin edilen 1300 
milyon dolarlık hazine istikraz 
tahvilib, 484 milyon dolarlık bir 
fazlalıkla kaydedilmiştir. 

Bulgaristan da 
Bey11elmllel ziraat kongresi 

mesaisini bitirdi 
Sofya, 12 (Hususi muhabirimiz 

telefonla bildiriyorı - Beynelmi· 
lel ziraat kongresi yaran mesai
sine nihayet verecektir. Kongre• 
de bulunan murahhaslar bugün 
Çar Boriı Hz. tarafından kabul 
ve hepıi niıanlarla taltif 
edilditer. Bugün de Çar Hz. 
murahhaslara sarayda bir öğle 
ziyafeti verecektir. 

Kongreye iştirak eden millet
lerin sanayi memleketlerine kar-
tı müttehit hareket etmeleri ve 
sanayi memleketlerinden ancak 
hububatlarmm alınması şartile 
mubayaatta bulunulması kongre
ce esas o'atak kabul edilmiştir. 

ispanyada 
CUmhur reisi vazifesine 

başladı 

Madrit, 12 ( A. A. ) - Dünkü 
yemin verme merasiminden son
ra, M. Zamora meb'usan mecli
sini terkederek riyaseti cümhur 
sarayma gitmiştir. 

Mumaileyh yollardan geçerken 
kalabah\c bir halk kitlesi kendi
sini çılgınca alkışlayordu. 

Yeni reisicümhur, sarayın bal
konundan as~er kıtalarının geçit 
r~sminde hazır bulunmuştur. Hu 
sırada tayyareler riyaseticümhur 
sarayı üzerinden uçuyorlardı. 
ispanya kabinesinin istifası 

l\tadrıt, 12 (A.A) - Kabıne 
~aat 17 de istifa etmiştir. 

~ -
mali hayatımızda aksüliimeller 
yapacaktır. iktisadi hayatımız-
daki aksiHameller, serbestçe ve 
ucuz fiatla almak istedığimiz 

Sebebi amirlerinden müsaade 
a madan evlenmiş bu unmasıdır 

Bükreş, 9 - Romanya kralının 
kardeşi prens Nikoia ile madam 
Duınitre:.ko'nun izdivaçları husu -
sunda llfov mahkemesi kararını 
vermiştir. 1926 senesinde Roman
ya hC\ned?...nına r.ıahsus kanunun 
maddeJeri mucibince .mahkeme 
hu izdivacı olmamı~ gibi telakki 
etmektedir. Bu maddeye naza -
ran h"' cdc>na mahsus hPr izdiv, ~
ta adliyıe nazırı hazır hul, nacak 
ve kralın muvafokat" olacaktır. 

Bu karar verildiği zaman 
prensle k"'nsı Rom~nvada c\e<Yil
lerdi ve <"azcteler. bt~ vii7den ka
rarın t~tl :k;n;n m\1 .. 1-·11 h;,. va7.i -
yete girdi<Yini yazrı Ha:lırlar. Ay 
nı zamanda. J>rensl~ kernH. mah -
kemenin celb;ni alam ... dyklarm • 
dan m::ı hkf".111ede hazır bulunama
mıslardır. 

Prcn~ h'.lgi>n B~~h ·esP. Pe ecek 
ve her iht;ma1e k--r~l Kral Karol 
ile bir mülfıl-- h h~\unac<'-ktır. 

Biikreıı. 1 O - Pren~ Nikola. 
reisi bulundu~u yüksek divanı 
harp tarafmdan, mafevk1erinden 
müsaacle almadan evlendiği idn 
iki ay kendi evinde hapse mah -
kiim edilmiştir. 

Prens müddeti mevkufiyetini 
Oravizadaki kö~künde geçirecek
tir. 

(V AKIT- Prens Nikola, tıpkı 
kral Karol gibi, bir kadın sevmi~, 
ve ailesinin mümaneatine rağmen 
onunla evlenmi~tir. 

Maceralnrı bütün A vrupada 
calkanmakta olan meşhur kral 
Karolün kaa·d~i, ne garip ki, ay-

bir takım eşyadan ya mahrum 
' kalacağıı, yahut mahdut miktar-

da alacağız. Mali hayatta uğra
dığımız müşkülat dev:et bütç~
si ve idarei hususiye gibi umu
mi müessesat bütçelerinde va
ridatan azalmRsı suretinde teza. 
hür edecektir. 

ismet paşa bundan sonra 
ithalatın tahdidine s6zünü nak
letmiştir: 

Eğer ithalatm tahdit olunduğu 
devirlerde memleketin istihsalini 
arttıracak, biç olmazsa muhtaç 
olduğu maddelerden bir çoğunun 
dahilde tedarikini milmkün kıla
cak tedbirler alabilirsek, o ı:aman 
ati için memleketin iktısadi ha
yatını daimi bir muva:ıeneye bağ
lamış oluruz ve iJerde bu ted
birlerden her gün biraz daha 
kurtulmuş oluruz. Eğer ithalatın 
tahdit olunduğu devirlerde yiye
ceklerimizi, bilhassa giyecekleri
mizi harice muhtaç olmıyacak 

kadar veya harice ihtiyacımızı 
azaltacak kadar dahilden tedarik 
edecek olursak iki Uç sene sonra 
memleketin vaziyeti, iktısadi va
ziyeti, dahili inkişafı ve iktısadi 
muvazenesi, bir çok tedbir1ere 
ihtiyeç hırakmıyacak bir kuvvet
ve resanet kesbetııaiş olacaktır. 

Badehu ismet Pş. sözlerine 
berveçhiati devam etmiştir: ithalatın 

tahdidi suretile aldığımız ted
birler üzerine memleketin her 
tarafında temas ettiğim vataiı

daş~&rın ciddi endişelerine şahit 
oldum. Bu endişe tedbirin feyizli 
o!duğu kanaalile beraber mem· 
lekette ihtikar ve suistiır;aıata 

mahal vereceği endi~esidir. Her 
rastgeldiğim arkadaşım, herkes 
bila istisna resmi salahiyeti ol
sun o!mı:.sm bana bu endişeleri 
cesaretle ve mübalAğa ile söy
lediler. Bu endişeler ilk günler
de çoktu. Bugün de azalmış de-

Prens Nlkola 

nı sebeplerden dolayı bizzat ~~ 
le maceralar ya§amı~ olan bil' 
Karolün müaaadekarlığına 
nail olamıyor. ) 

1 
Bir habere löre de .,,.., -
kadından de§il haklarınd• 

vaz geclyor .. 1,,,ııı Viyana, 9 - Romanya kr• d,,.
hiraderi prens Nikolamn tı'İ j( 
Savean namındaki dul kadıt1.'e' 
divacmın feshedildiği ha beti 

, aassızdır. ,eJ,' 
Prens yeni ke.rısmdan ,,aı til' 

mektense krc-.l a;lesi azası sıf~' 
haiz oldı~!Yu haklardan vaz g j' 
meyi tercih etmektedir. Preıt~4 ' 
mirinin muvafati olmaksızı1' fı' 
lendimnden askeri divan t•~ıP 
dan iki ay hapis cezasına ın• 
ediJ.mistir. / 

ğildir. Fakat, heyeti celileye.~ 
nu arzetmek isterim ki jtt'~ef 
edilen tedbirin isabetinde her ~ıt 
ittifak edi;.·or. Alınan tedbirle e' 
nasıl suistimallere mahal ve~e'ııı• 
ğioi herkesin bilmesi suistı~0, 
ciliği yıldırmak için başhb•ş 
bir kuvvettir. ~·· 

Müteakiben ismet Pat• et~ 
çakçılara naklikelam ed 
demiştir ki: 1'"~ 

Kaçakçılar, miUi paraıııo ~,n 
vetine kastedenlerdir. ,t 

"k . di • ifl' k ve ı tısa muvaıeneyı deı~ 

yenlerdir. Kaçakçılar bir detlr 
devlet blitçesini tahrip e .1 " 

Devlet bütçesinde 10 111
1 ~~ 

luk bir açığa meydan veroıe ,d' 
ıçın son zamanlarda bat "" ,ıA1 
ğumuz çareleri, tekmil ~ıd' 
ücret ye yevmiyelerden Y if' 
bir kısmını kesmek oıecbU~ 
tinde kaldığımızı habrlar•1'\ııt ı 

Görüyorsunuz ld kaçakç ,~ı
devlet hazinesine el uı•l~etlt' 
namuslu vatandaşların oı•1' ollS' 
rine daha evvel el uzatlPıŞ 
yoria~ ,& 

ismet Paşa lrnnferaıısırı~şti: 
deki sözlerle nihayet \"C~a:ıı ;o1'~ 

Biz ilerliyen bir ınilletı:', 1ıilS . ve 't 
şaf eden bir miJletız. le bl 
dolup taşmış artık _yaP~~:t d~ 
işi kalmamış o!an bır lfl! 11eı•1 

ğiliz. Mütemadiyen ye?ı 
0 
;J~ 

yaratacak ve mütenıadıYŞ·ddet 
liyece'c olan millet;z. ( 

1 

t•' alkışlar) .. b•r U' 
Yolumuzda her 11>•

1111 
J ;le' 

raf edecek ve bebeJJ'h') 
.cls" ~ 

yeceV,iz. tS:or'Ptli rll<~t 

Çoban 1vıeht11e 
peblivaJJ eth~ 

~re "' t• 
Haber aldığımııa ~0 ıııob.o .,, 

çoban Mehmet, HahÇ • ild'',t' .J 

f . . getır ı.ır 
ra ından şelırımıze 1et"' 
Mehmet pebliyan burad.• 
göreşe çalıştırılacaktır 
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319 10 1055 125 ~ 1143 1251 241 10 ss1 10 686 125 880 ıooo 367 10 115 
348 1000 144 125 186 7 278 1251 706 70 784 125 890 70 619 70 150 
364 70 170 70ij 189 70 332 l 251 736 70 934 70 989 1 ooo 660 70 173 

~~~ ~g ~~6 ~g~ ~~~ ~~ı !~~ ~~ ~~~I 1 ;~, ~~~ ~~~ 25
: ~~ 1 ;~ ~;~ ; ~ ;~~ 

628 20 315 70 413 7fJ: 508 70 823 10"21057 10001 1941 125 30136 70 325 
632 200 418 125 509 70ii 686 70 871 125 1 1561 70,' 228 70 137 70 393 
679 70 568 70 531 700 725 70 888 125 1 2 50, 70 350 5000 286 l 25 403 
7,55 12 611 200 544 787 70 893 125 550 701 565 70 293 70 431 
796 70~ 648 100~ 572 812 100~ 924 125 681 70 719 70 3771 70 504 
816 70~ 670 70 575 817 70 18041 125 775 125 768 70 382 125 788 
926 70l 8 t 64 701 788 842 200 59 70 832 125 870 125 391 70 34059 

3078 125 173 70 791 8 72 200 63 125 929 70 8721 200 1' 446 70 106 
108 7~ 256 70

1 

870 920 125 129 125 984 101 951 125 463 125 126 
155 7 285 70 905 963 701 256 70l22063 200 98l1 70 609 70 t 83 
206 200 521 70 942 70 965 200 277 70 350 1251 987 1 125

1 
621 200 286 

443 7 529 12512062 7dt5064 125 413 70 424 7026054, 70 753j 70 364, 

\ 

125 
70 
70 582 
70 742 

1000 85 CJ 
1000 388 

70 902 
70 951 
70 '35036 
70 209 
70 220 
70 221 

125 51 o 
70 52 l 
70 590 
70 659

1 

125 6951 
70 703 

125 704 
70 7221 

1000 736 
70 847 
70 872 

1000 996 
70 36046 
70 47 
70 95 

1000 114 
2000 162 

125 182 
70 2051 

125 409 
125 51 o 
70 561 
70 5831 

l 25 ' 675 
70 728· 
70 747 
70 751 
70 828 
70 91 ı l 
70 l) 13 
70 Q42 
70 lJ S 7 

125 HOZ6 
70 7 1 

200 24 7 
125 3 ~5 
70 349 
70 471 

200 618 
70 648 
70 18070 
70 72, 

No. 

125 70 470 
200 147 70 5<Jl 

70 30 2 1 000 665 
125 i1 5 125 723 
125 157 70 141 
125 36Cl 70 821 
70 430 1000 d2<) 
70 56~ 70 43085 

125 565 70 157 
70~ 578 70 174 
70 61 7 70 199 
70 800 70 338 
10 3923.: 70 365 
70 300 125 367 
70 40' 1000 383 
70 6081 5000 506 
70 73 3 70 518 

125
1
' 837 70 575 

10004005 1 125 6 12 
70 81 70 674 
70 178 70 7 10

1 

70 208 70 729 
1000 235 125 844 

125 248' 125 8701 

70 3 12 70 ~ 4007/ 
200 599 125 94 

70 633 200 122 
70 680 125 151 

200 694 125 242 
125 721 125 278 

1000 SOi 70 439 
70 822 1000 476 

125 8 50 125 651 
70 976 70 893 

l 000 999 200 903 
125 4 1007 3000 919 
125 12 70 Q32 

70 76 70 993 
70 141 70-15014 
70 235 70 40 
70 246 70 1 '36 

10 00 362 70 175 
70 398 125 231 
70 428 70 273 
10 6 ıs 50000 374 
70 656 70 'S'> 

8000 672 1000 585 
70 702 70 728 
70 734 70 SOQ 

1000 75 1 70 81 1 
·ıo o o>s 10 89Q 
125 120 14 125 <ı3Q 

1000 228 1 '25 1)59 
70 428 70 QSS 

fürk N Türk 
lirası o. lirası 

ı O YYO 10 
70 -16051 70 
70 55 125 
70 81 70 
70 86 70 
70 04 1 ooo 
70 165 1000 
10 361 ıooo 

70 H14 200 
2000 538 70 

70 745 70 
125 161 ıooo' 

1000 769 70 
70 847 125 

1000 955 70 
70 995 70 

200 nooı 70 
70 34 70 
70 59 70 
70 77 1000 
70 128 70 

200~ 243 70 
70 305 125 

200 3161 70 
70 398 70 
70 462 125 

125 567 125 

70 64 2 701 
70 699 70 
70 832 70 
70 836 125 

125 (}09 70 
70 ~8023 7 

125 112 125 
125 133 70 
125 167 70 
70 175 10 
70 202 125 

ı 000
1 

222 10 
125 311 125 
70 ''34 70 
70 63'1 70 
70 645 70 
70 1)8 1 •O 
70 741 70 

12; 
125 
iO 
70 

1000 

Vi 1 

8" 
846 
ss:; 
<l 1 5 

12? QC)R 

70 4 }QOC} 

70 121 
200 Q~7 

10 
10 
70 
70 
70 

12:; 
1000 
1 ooo, 

12:; 

~ 

Mahkeme ve 
l 

icra llAn ları MubddemaBey~lunda Hü~yin r-~~-~~~--~~-~~-~~~--~-~~~-~-~--~-~-~~~~-~~-~ 

ağa mahallesinde valde çeşmesi 80ka- Vatandaş ! 
~uı dördüncü icra mmıurlu • .. . 
\ ~a (1400) Ura kıymet tak
~llea Fatihte Hırkaişerifte Miri· 
N lla.an paşa ınahalleainde Lu~ 
\'- llokağnıda eski 8 yeni 12 No. lu s: ıı-enin 8 de 5 hissesi açık ar
~ 'tazedHmiş olup 20 - 12 - 931 
~'4tı de tartnamesl divanhaneye ta
. .,., 'Pek 16 - 1 - 932 tarihine mU. 
~le ~artesi günü öf leden sonra 

~.ftıten 18 ya kadar I.tanbul 4 cü 
\ 'l'fcfnde a~ artırma Ue sat.. 
\~ • Arttrmiya i~tirak için yilz• 
~ 1 teminat akçesi alın1.r. MUte-

fta l'ttfiJerle belediye resimleri n
t~tsi ntüşteriye aittir. 

~dfg "e irlas kanununun 119 uncu 
\~tı h,e tevfikan haklan tapu si-

~t ı.e sabit olmıyan ipotekli alacak
rıe d ... 
~ '.ger alakadaranın ve irtifak 

~ ~~tplerinin bu hak1armı ve hu
~~ aı~ _ve masarif e dair olan id • 
\._'\ 

1
1 !lan tarjhinden itibaren yir

~l Çıtıde evrakı müsbite1erile bil-
~r· \'. ı.., 1 l~zrmdır. Aksi halde hak• 

~-~: s~c~llerile sabit olmıyan1ar 
,., elının paylaşmasından hari~ 

~lt~· 
'~t ~.darJann i~bu maddei kano -
\ı~b:ore tevfiki hareket etmeleri 
~·~ '3ofazıa malumat almak isteyen 

\ >tu ""':'" 4 2 do ya numaras iJe me- 1 

U~ı l'ttıze müracaat etmeleri ,·e 
~~- -tdan Hırkaişcriftc Mirimiran 

~· ı~a • ,., Lutfullah sokairında 
~'hanede mukim iken elyevm 
~'~meçhul l\tinire hanım da 
~ '-ı a \'arakas ı tebli~i maka 
'· rrı( olmak üzere ilaaea tebliğ 

218()) 

btanbul d6rd0ncii icra memur

lutunclu: . 
Tamamını J 500 lira kıymet taktir edilen 

Üsküdarda Rum Mehmet Pş. mahallesinin 
seki medrese yeni Eşref saat sokağındı 

13, 21 numaralı maa bığçe ve hanenin 
tımami açık arttırmayı vız edilmff olup 
22 • 12 • 931 t2rihinde şartnamesi divan
haneye tıllk edilerek S· 1 ·932 tarihine mü
aadif Salı günü saat J 4 den J 6 yı kıdır 
lstanbul icra dairesinde açık artnnu ile 
satılacaktır arttırma ikincidir birinci art
urmı11nda sekiz yüz lirayı "' talip çıkmış 
olup bu kerre en çok ırtnrının üstünde 
bırablacatur artnrmayı iştirak için yüzde 
yedi teminat ahnır müterakim vergiler 
ile beledtye resimleri vakıf icıresi müş
teriye aittir icra ve lfUs klnununun IJ9 
uncu maddesine tevfiken hıklan tapo 
sicilterile sabit olmayın ipotekli alacak
lılarla diğer ılıkadıranın 've irtifak hakkı 
Sahiplerinin bu hıklınnı ve hususile f ıiz 
ve masarife dair. olan iddialınnı ilAn 
tarihinden 20 ıün içinde evrakı müsbe
telerile bildirmeltri llzımdır aksi halde 
haklan tapu şJcillerile sabit olmayanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar alakadarların işbu mıddei kanuniye 
ahklmını göre tnfikl hareket etmeleri 
' 'e daha fızla malumat almak isteyenle
rin 930 • 637 dosya numar1Sile memu
riyetlmize mürıcaatlan ilan olunur. (2175) 

lıtanbul alll11e mahkemesi birinci 
lıukuk daireıinden: 

21 - Klnunuevvel - 927 tarihinde 
iflasına karar "erHen Re11i irıpat 
anonim ~irketi iflas masasının tedviri
ne kiri parasının frkdam hasebile 
mezkur masanın kapadılmasına 26 -
11 - 931 tarihinde mahkemece karar 
verildiği allkadaranm malumu olmak 
üzere ilan olunur 

ftnda atik 87 cedit 9:J No. lu hanede 

mukim iken elyenn mahalli ikameti 
meçhul madam Koralya ve madam 
Efrosini binti Vasi! tarananna: 

lıtanbul 'cra memurluğundan: 

DUnden itibaren Tasarruf haftası başladı. BUyUklerln 
aazuna can kulallle dlnle, arkadaşlarını ikaz et ve 

dalma yerli mal kullan ı 

Tasarruf 
Eden para kazanır 

Yerli malı 
Satmıyan dükkancıdan aht verj'i ke•f ••• 

Atanaş veledi Andon Halas efen
diden 337 ve 3.18 senelerinde istikraz 
eylediğiniz üç bin dört yüz on iki bu• 
çuk liraya mukabil ikamet ettiğiniz 

balada adresi yazılı hanenin hi~enc 
aij ~rcunuzu bir hafta zar~nda te~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\'İye eylemeniz lüzumu zımnında ika

metgahınıza gönderilen birinci ihbar· 
namenin mübaşiri ''e mahal1esi muh
tarlığı tarafından ,·erilen meşruha_tta 

mahalli mezkılrda olmadığınız anla • 
şılmakla bir ay zarfında borcunuzu 
tesvjye eylemeniz lüzumu zımnında 

birinci ihbarname makamına kaim ol• 
mak üzere ilan olunur. (2178) 

l8tanbul tapu bafmeurmluğun • 
dan: 

Eyüpte Yezir tekkesi mahallesinin 
Değirmen sokağında kain ' 'e belediye 
kanunun 160 ıncı maddesi muribince 

belediyeye aidiyeti dolayısile bilmü • 
zayede ı;;;; lira bedelle llayrj efendi. 

ye satılan ve mu maile) h namına fe • 
rağ muamelesinin icrası belediye riya. 

ya.setinden iş•ar edilen 777 metre mu

rabbaı mezarlık mahalli hakk.mda ta• 
pu kaydına desteres o1unamadığından 

tarihi itrlndan bir ay sonra mahallen 
tahkikat icrası mukarrerdir. Bu me • 
zarlık hakkında tasarruf iddiasıında 
bulunanlar varsa bu müddet zarfan -

da ellerindeki , ·esikalarile birlikte ls• 

lıtanbul ikinci icra nıemurluğun.ı 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz "' sa
tılması mukarrer kanape. konsol, Av-

rupa halısı. lstorlu perde. gardrop, 
portmanto, karyola, masa, kanape, 

n sairenin 16 - 12 - 931 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14. 16 ıfa 

Beyoğlunda camcı sokağında Istillfı 

apartımanında ikinci açık arttırma 

suretile satılacağından taliplerin 9:Jo 
- 4762 dos~·a numarasını hamilen m:ı• 

hallinde hazır hulunacal\ memuruna 
müracaatlara ilan l'lunur. (~li9) 

lstanbul üçüncü icra memurluğun· 
dan: 

Bir borcun temini istifası için mah

cuz ve paraya çe\'l'ilmesi mukarrer 

12 beyğir kuvntinde mazotla işler bir 

adet lambalı motör ile bir adet taşsız 1 
\'e teferruatı tamam değirmen Bankc~ 

su 16 birinci K. 931 çarşamba gunu 

saat ı:ı den sonra Kemerburgaz de -

ğirmeninde açık arttırmft suretile sa-

tılacaktır. Taliplerinin mahallinde 

Konferans 
l st<ınbul erkek muallim 1m•ktcbin

dcn: 

Kıymetli doktorla rı mızdan profe • 
sör Fahrettin J(erim Bey tarafından 

1. E. mua lli m mel\1ehi konferans sa· 
lonunda ı :l kiın unuencl 931 paza r g i.i· 
nü akşamı ; slat 19 hııcuh.ta : ''Prcr.• 

ginin cüm lci asaNye iizcı·indek i t i
ratı .• n a mı altmda nı iih ;m blr konf<.' . 
rans ,·erilecckti r. 1\onferan~a atakn· 

dar Ze\'ilt \'e muallim han ım ve heyler 
i'?ti rak edcbifüler. 

- - ---
Dok tor 

Hafız Cemal 
Dahili hasta •.ı<1ar mulahaaaıaa 

Sıra nurnara.,ı beklememek ic:ti -
yenler. l\ahine) e miirncaatla n~yn 

telefonla ran devu sa ati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra !ô;aat 2.:JO dan ;; e)" lrndar ls1an-

bulda dirnnyolunda 11" num:Hah hu• 

susi lrnbine~in cl e dah ili ha tahklan 

muayene ve teda,-i eder. Tele(on: Is· 
ta nhul 2. 239, . 

tanbul tapu baş memurluğuna müra- bulunarak memuruna müracaatleri UakUdar Hile sinemaaınd• 
caatları lüzumu ilan olunur. ilin olunur. (2181) \·oaso:ı canbazhancsı 

' 
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Blllllah•ner AfJollkarahlsar Maile• Saya ~ 
Her yerde arayımz. Deposu Yeni postane karşısında Eski Zaptiye caddesi No. 20 

' 

AKŞAM Çinkografi şubesi 
..... K;..... 

Türkiye'nin klişecilik sanabnda en mütekamil 
bir atc)yesidir. 

Çelik, Pirinç, Bakır, Çinko 
Uzerlne renkli. renksiz bilumum kit•• lmaıatı 

Siparişler sizi hayrette bırakacak bir sür'at 
ve mükemmeliyette ihzar edilir 

izahat almak için telefon ediniz, derhal bir memur •önderlllr. 
_.. A K Ş A M matbaası feftindc, telefon: ft'lt3 

• • 
ıçın Bir Başlangıç Sizin Olsun Tasarruf Haftası 

-

Sivas Belediyesinden: Siz · De Bir Kumbara Alınız! .. 
Bedeli muhammeni 

Lira 
Miktan 
Metre 

3250 

88ytlk kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 
teşhir olunuyor 

8900 
Sı•as Belediyesine ait kepenek suyuna muldazi 3250 metre 

cle11air boru ve teferruab kapalı zarf usulU ile ve yirmi gün mlld
~e mllnskasaya vazedilmiftir. Boruların kutru dahilisi on iki 
~le aantiru dahili ve harici ziftli ve şakuli döknlmOş kurıunla 
~kdiğerine raptedilecek parçalardan ibaret font boru olmak 
'-ttır. Borulann ihalesi 30 Klnunuevvel 931 tarihine mOsadif 
"'-aaaba gtlnll saat on beşte Sivas Belediyesi EncGmeni muva
;:--de icra edilecektir. Teminata muYakkateıi 667 Jiraclar. 

ait fel'&itİD bir sureti lstanbul Belediye ri1aaetine glede-::::-lil'. Talip olanlann •e ıeraiti anlamak iatiyenlerin Sıvaı Be
eai encümenine Ye Jıtanbul Belediye riyasetine müracaat 

'ttt111eleri ye ihale g6nü leminab muvakk atelerile teklifnamelerini 
~t bulundurmalan ilan olunur. (4397) 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 

1.000.000 Liradır. . 
ICeşlde Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 

Biletler azalmaktadır. 
ACELE EDiNiZ. 

b. Jandarma Satın Alma Komisyonu 
"1tasetinden: 
ta.L !'f•vcut kusurlu (2067) takım kıılak elbisenin ialAhı ve (324) 
Lz~ ile (274) pantolonun noksanının ikmali ile (423) takım 
~llaİf elbiaenin imali pazarhga çıkaralmııbr. Taliplerin nokaan
tı...ıı debboyda gl5rdükten sonra 16-12-931 Çarıamba günü saat 
.-.~il onbire kadar Gedikpaşadaki Komisyonumuza muraca-
~ (4396) _.. __________ _ 

l&tanbua Maarif Müdürlüğünden: 
t... ilk tedrisat mOfettişliği için 18.1.932 tarihinde imtihan yapı· 
~tır. MDselıel tahsil görmilı 4-5 senelik muallim mektebi 
~nlarından 25 yaıına ikmal edenler, llakal S sene ilk mek· 
~ muallimlik yapanlar, istidamelerine melfuf en son çekilmiı 
~ rafla sıhhat raporu ve fişlerini 25.xll.93 tarihine kadar ida
~ \'ermelidirler. Bu tarihten sonraki muracaatlar kabul edil· 
~el<tir. Fazla ma1ümat için idareye muracaat olunmaaı teblii 
~ (4383) 

Jandarma Satın Alma Ko-
ltaisyon riyasetinden : 

\_ 20oo çift ıiyabçizme kapala :ıarfla alanıcaktar. M&nalrua 

~-93} çarşamba gUnüdür. Taliplerin ıartname almak llzre 
~ n. münakasaya iıtirak için de teminatlarile beraber muay· 
\S:Gade saat on beıten on altıy kadar Gedikpawadakl ko-
l~lbuza müracaatlan. (4173) 

9'4lllYllLI 

Emniyet Çayını 

@i~~.~;;~3 
Otomobil ve piyano ahyo 

ruz - Az kullanılmamış olmalı 9-12 
arasında lstanbul dördOncii Vakıf hın 
umıkat 29 numaraya muracaat. 

.._. lcanndı~oruz-lstanbnl· 
dan bışka viltyetlerde, kazalarda MeJQur 
yahut erkek işçi istiyoruz, işinize. vazife· 
nize halel gelmiyeccktir. lstanbul Posta· 
nesinde 400 numaraya meytupla sonınuz 
çine 6 kuruşluk ı>ul koyunuz. 

Para - DilkkAncı esnaf haftahk tak
sitle ödeyebilirlerse kefaletle 50 liraya 
kadar para alabilirler sut g. l 2 arasında 
Ist111bııl Babçekapı dördüncü vakıfhan 
asmatat 29 numaraya mtiracaat. (2156) -7 1/2 Ye 15 kufUfa Memduh 

llnn 1932 cep takvimleri \'e 30 • <to -~ 
kuruşluk muhuralın çok zarif ve güzel· 
dir. Her yerde arnınız. 

1 ı;: Mit iL Al.komlsrnu 1 
lllnl•n 

Askeri mektep 1'e llastaneler ihtiya
cı için kapalı zarf n~tlle 40.000 ktıo 
nohut Ye 30.000 kilo sabun ve aleni 
münakasa sufttile 600 liko çay 3 pJ1.. 
namede olarak ..mı almacaktır. th• 
leleri 19 - blrind klnun - 931 cu

martesi gUnU kapab zarfla ~t H 
buçukta aleni münakasa 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki maha11i mah • 
susunda icra edUetektir. Taliplerin 
tartnamelerinf görmek iç.hı komisyo

na mUracaatleri. Ve kapalı zarfla lt
tirak f çln de şartnameleri veçhile ha· 
srrlıyacaldarı teklif mektuplarını vak 
ti müayyeninde mil.lelsel numaran 
UmUhaber mukabUnde konıfsyon rl. 
)'Metine vermeleri. (139) (!l94:>) 

........... YAllT 
Adrea ı lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon ı Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idlre 2.4370. 

o ... P kutuau ı 46. 
Telgrafı lstanbol Vaku. 

Abone .. rtlan 

ı 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Harlçıe - 800 J.f.50 2700 

Hin f!rtl•nmna 
Resmi Hususi 

Sabn ı O l\ş. I 2,50 Kş. 
Saııdmı 20 .. 25 . 

KU9Uk llln .. rtlanmıa ı 

Arayınız 1 t s .. ı-ıo oe1a1ı" 
Dl• Tabibi 30 S0 65 75 100 Kuruş 

ô'e4: 1)1 __ -! A - Abonelertmiıdn her Uç aylı· 
.cJ Kı I ıKCı ta için bir defa mcccancndir 

Hastalannı her stln saat 8,30-12 K - 4 saan seç.en llAn"nn fazla 
ve 13-20 kadar kabal " her ah S&bn için 5 kurut ıammolunur 
saat on ~ten itibaren meccanen dı,••...--.--V.__AKIT_......,Ma_,.tbuaa_.._......,_....,. 
çeker " tedavt eder. 

Muayenehane: KadıkBy M1111rh Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
oflu Yavuz Türk 11okak No. 8. Htrlrat aUdiirU: Refik Ahmet 

1 & K. O. S.. AL Ko. dan 1 
Farta fiatı teahhtldladen nükul e

den mltıeabhide ait ollB&k tiHre 36.500 

SEYRISEFAIN 
Mertez ıcentısı: Galata köprü başı B. 236! 
Şube A. Sirkeci l\luhürdar zade ban 2. 274-0 

kilo nohat puarlıt nretile ihalesi ic.ıt--P-l_R_E_·-IS_K_E_N_D_E_R_l_Y_E_P_o_a_ta_a_ı-c 
ra kıhnacaktmr. Yevmi ihale M - 12 
- 931 tarih pazartesi günü saat ıs (EGE) 15 Klnunuevyel Salı 
dedir. Taliplerin şartnamesini almak 10 da Galata Rıhtammdan 
ve ... ....-i komisyonda ıörmek Ü· '--''-1UU&ar. 
JJere •lraeaatlan. (6.10) (aat) 

• • • 19 Klnunevvel pazar 
Corlu w Teld.rdat kıtaatmm ihti- Karabii'a 

yaeı ip. miktar " teslim edeeıekJerı 
mahalleri apllda pzılı mercimek caktar. 

postası yapalmıya• 

aleni mhabaaJ& ko•uıtur. lha-1
------------

lesi 17 - 12 - 931 tarill perşembe ====-·-=·0 

günü saat 15 te. Taliplerin eTI1&f ve 1 Alemdar Zade Mehmet il 
§eraiti anlamak fçin her ciln mflnka- ; Vapurlan ı· 
saya iştirak etmek ~ ihale tarih " ! Lnka Ye seri Karadeniz posta11 
saatinden evvel Çorlu satua alma ko-
misyonuna mtlrataatıerL (5'i8) (3970) B • • ı t VAPURU 

Cor1a 12.000 kilo mercimek Tekir- U en 14 K.evvel Ü 
dai 18.000 kilo:-:~ . Pazartesi 

Aakara merkez kıtaatuun Jtayva 
netmm htyaa ~ COO kilo kuru ot 
kapalı sarf auretile ınünakasaya kon- gtlnil akşamı saat 18 de Sirkeci 
nnıpar. lha.hsi H - 12 - 931 tarih nhhmandan hareketle (Zongul· 
puarteai sibıl aut 14 t.e taliplerin dak, inebolu, Samsun, Ünye, 
prtaa...,t slrmek için her cb mfl. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
nüuaya ittirak etmek için prtna • Stirmene, Vakfıkebir ve Gör~ 
mecle J'Ulb teminat ve teklif lftk- leye uimet ve avdet edecektir. 
taplarlle fbale tarih ve eaatfnde An-

1 
kara merkez satın alma komisyonu h Dikkat - Y a:ııhanem Ali· 
na mUracaatieri. (580) (3990~ il iye hanı 1 inci kata naklolun· 

• • • ı! mQflur. Telefon 21037 1 
Ankara ...ta kıtaatıara htiyacı s: ı '* ı ı •• -mu:::::::: # ı ., 

içlll 400 IU kllo an kapalı sarf sure-

:~·~:;~ .:::·:b:·= ""Sadık -z:;··-~ıra: .. ı 
aat 14 .. taliplerla prtaaa .. yl slr derler vapurları fi 
mek bere ı..r ıln mBnakasaya iştı· 
ra1c etmek ıçın prtn•mede yazılı ıe.. i Karadeniz 
alnat ,.. t.kllf .atupJariı. illale ta- 1 
rlh Ye aaatinclen enel Ankara mer • ~ 
kez satm alma koalqoaanA müra -
eaatlerf. (581) <•t) 

• • • 
Dolmabahçe hayvan hastanesinde 

POST ASI 

umlupınar 
vapuru Pazar 

13K.enel 
akıam aaat 17 de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon• 
ıuldak. lnebolu, Ayancıle, 
Samsun, Ordu, Giresun, 

mU&efekldl ha.7nn atm al•a tomta
JOll• tarafmdaa puar - ah - per. 
tembe sUnJerl aut 9 dan itibaren 
mu.ait ffatla yerlf binek ve nakliye 
kopm hafftlll mUbayaurna bqlu 
mıpr. Satra almacak blHklerla 5 
ile 8 yqmcla ve ugarl 1,43 lrtlfaında 
ve nakliye kopmlann keza 5 fil 8 
yapnda n uprl 1-37 iı11tamda ol -
maJan n Jaa)'ftlllann hllcümle has· 
talıklarclan" h.nrlardu arl bulun· 
malan lbr•dır. Diler fula malQ 
11tat ko•iqoaa mlraeaatla lfrenfle. 

1 
Trabzon, ve Rize ye) azimet 
•• avdette aynı iskelelerle 
G&rele Ye Ünyeye uğrı
yarak avdet edecektir. 

bilir. 

Fazla tafsillt için Sirkecide 
Meymenet Hanı altında acen· 
teliğine mUracaat. Tel. 22134 

aaıııaamaın:::::::::ı:::::::::-.::::::a Bu praltte atrht llayftnı olan 
lama maktr rUnlerde haynnlarile 1 z A y 1 L E R 1 
birlikte Dolmabahçe Jılyvan hastane- ___________ ı 

sine mlraeutakr. (618) (4179) Nufus tezkeremi 931 ıeneıinde 
• • • maarif idaresinden aldığım kura 

tzmittıelü krtaatna 42,000 kilo pirinç ıahadetnamemi zayi ettim. Yenile
Httiyaa kapalı zarf ueulllı milnaka • rini alacajımdan evvelkilerin hllk· 
saya konmu,ıur. thale tarih! 30 - 1· mll olmadığını ilin ederim. (2174) 
KAn11a 931 dfr. TaUplerht prtna • Gılıta Çeşme meydanı No. 208 
meyi slnnek bire latanbul ve iz· lsmıll Hakkı 
mlttıelli F. 23 SA. K..U.70nlarma her ---.. - ......................... __ _ 
IÜll 'ft miinaJranp tftirak edteekle • Mya konmuştur. ]halesi 2 - 1 -93Z 
rfın de tekUf mektuplan ,.. 819 lira cumartesi gUnU saat 15 te komisyonu 
temJnatlarile fıhale tarihiade lmıitte mmda yapılacaktır. Taliplerkı şartı. 
fırka 23 satm alma. koml8Yonlanna namesinJ almak üzere her gün ve mi 
mUraeaatlan. (63'7) ('387) nakasaya iştirak edeceklerin de temi-

• • • nat ve teklifanmelerile vakti muayyea 
Ça1alea ma.ta.hkem mevkNnln lh- de komis,·onumma müracaatlan. 

tfJaa olaa 1111 kapalı sarfla milnab- (638) (4388) 

• 
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