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Casus Lavrens 
Kudüs 
Kongresinde 

ICaçakçılıkla mücadele 
li.yihaları hazırlanıyor 

Ankara, 17 (Vakıt) - Fırka 
Ptubunda kaçakçıhkla ,....müca
dele için hazırlanan esasi ar 
dairesinde Adliye, Maliye ve
~lletlerile Rüsumat idaresi 

1
iyihalar hazırlamıya başladı
ar. Bunu Adliye ve Maliye 
•ekaletlerinde bu mevzu üze
?İnde çalışılmıştır. 

Tütünün ucuzlatılması gibi, 
biT kanun tanzimine lüzum 
01tnıyan kısımlar tahriratla a it 
İldukları dairelere tebliğ edi
tcektir. 
Haı:ırlanan layihalar, cumar

tesi gününe kadar bitirilerek 
Meclisin perşembe celsesine 
Yetiştirilecektir. 
Alınacak şiddetli ve adli 

tedbirler arasında gördükleri 
•ıkı kontrol, hudut muhafaza 
teşkilatında ıslahat maddeleri 
•ardır. Cenup bu;ludumuzda 
tnubafaza alayları, taburlar, 
iaııdarma kuvvetleri bulunacak 

as r 

ve bu kuvvetler fenni techi
zatla takviye edilecektir. Ka
çakçıların muhakemesi, yük
sek maaşlı münferit hakimlik
ler tarafından görülecek ve 
muhakemeler pek çabuk intaç 
edilecektir. Kaçakçılık cezaları 
teşdit olunacaktır. 

Gümrüklerde muayene mü
fettişlikleri ihdas edilecek me· 
morlara taharriyat için vasi 
salahiyet verilecek, memur ol
mıyan yerlerde muhtarlar bit
le evleri arıyabileccklerdir. 

Kaçakçılara cürüm derece
sine göre on bin lira para ce
zası ve on sene kadar hapis 
cezaları verilecektir. Hududa 
civar yerlerde on sekiz mün
ferit hakımlik ihdas edilecek
tir. Adliye vel<aletindeki ko
misyon kaçakçılığın men'i hak
kında kanunun bir çok bü
kumlerini tadili için çalışmak
tadır. 

llugtın yapılacak geç t resminin rogranı 
Tasarruf bafta

llnın dün yedinci 
lilnüydü. Dün ak· • 
•~nı Galatasaray-
da Ameli hayat ı 
rtlektebi tarafın-
d,n ı,..: •• uwr musamere 
;~rilrniştir. Bugün 
Rledeo evvel 

''li k alk evinde,, bir 
d abu! resmi, öğle. 
en sonra da bü
~Uk bir geçit res· 
~i Yapılacakbr. 

Geçit resmi şu 
~rette olacaktır: 
tıkeri muzıka, 

~ . f·: sırasile Darül-
i~~ul n talebesi , Beyoğlu cihetinde vltrln mUsabakasını kazanan mağaza 
1. cı er, ilk ve orta mekteplerle ioförler ve otomobiller. 
!~eler, Mehterhane, halk teşki- Resmi geçite iştirak edecek 
~ehir muzıkası, sanayiciler, [ Alttm.fı 4 üncü sayıfada ] 

Evlerde Tasarruf Haftası 

-~•ıum - Sana bugUnaen itibaren izin veriyorum kızım, 
11

11< ev lşlerlle kendim meşgul olaca§ım. 
•ı l~metçl - Beyefendinin aynı fikirde oJmadığım zanne• 
~orum Hanım Efendi 1 

Adana, 17 (Yakıt) - Kudüste 
toplanan islim kongresinde Mı
sır murahhasları arasında şiddetli 
münakaşalar olmuş, Keşkul ga
zetesi sahibi yaralanmıştır. Kon~ 
grede, Hindistan murahhaslarını 
teşkil eden iki şahıstan birisinin 
Efgant arap, kürt isyanlarını ha
zırlıyan meşhur lngiliz casusu 
Lavrens olduğu ve Mehmet Sa
mi adile iştirak ettiği anlaşılması 
üzerine gürültüler olmuş, reis cel
seyi tatil etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Ankara 
Mülikatı 

Belediye yakında su yağ
masına nihayet verecek! 
Günde 8 ton su harcayıp 12 senede 
on yedi buçuk li~a verenler varmış .• 

Belgrat bendi Yft bentteki SÜfar 

Altı sene evel şehirde.ki bütün sular vermiştir. 
bir kanunla belediyeye <levredilmişti Dainıt encümen a7.a8mdan :Avni beY; 
Bu sulann getirdiği bütün varidatın su işleri hakkında diyor ki: 

Büyük ehemmiyeti da belediyeye .devri ı:ızım gelirken _şehir sulan çok tena bir vazi-
halz siyast harekettir bu hala kabil olamamıştır. Bunun yettedir. Bu sular altı sene eV"Vel ÇI• 

içindir ki evkafla belediye arasındaki kan bir kanunla el"kaftan bclıdiyeye 
Sabık Bulgar başvekillnln sey• · su ihtilafı hallolunacağı yerde gittik- de,•redildi. Fakat gerek bentlerin, ge

yahat hakkındaki sözleri çe derinleşmektedir. Hukukunun kayl rek mecralarmm mütemadi tamir ve 
Sofya, 17 (A.A) _ ( Balkan bolduğuna kani bulunan beldeiye bu idame masrafları bize devredilmedi. 

h b. . l hususta cezri tedbirler almıya karar (Lütfen sayfayı "Cviriniz) 
mu a m ına ısusumuzdan) Sabık :ı-

Bulgar başvekili M. Malinof, M. 
Muşanoff'un Ankara seyyabati 
baklJrnda sorulan suale cevaben 
Zora gazetesine §U b'!yanatta bu
lunmuştur: 

M. Muşanoff hariciye nazırı ol
mak sıfatile Tevfik Rüştü beye
fendinin vaki olan ziyaretini iade 
etmek mecburiyetindeydi. Maha
za başvekilimizin Ankara da Tür
kiye ricalile vaki olan temasla
rını yalnız bir nezaket eseri şek
linde telakki etmek yanlış olur. 
Ankara mülakatı aynı zamanda 
siyasi bir bareket,hem de büyük, 
ehemmiyetli siyasi bir hareket
tir. Bu temaslar neticesinde iki 
millet arasındaki dostluk rabıta· 
ları kuvvetlenmiş, aradaki bütün 
ihtilafların izalesi için imkanlar 
bulunmuş ve Balkanlarda sulhüo 
idamesi ümdeleri artmıştır. 
Başvekilimizin Ankaraya yaptığı 
seyyabat bana diğer Balkan mer· 
kezlerini de ziyaret edeceği ümi
dini veriyor.Bu suretle başvekil , 
hem Bulgaristanı bugünkü infirat 
vaziyetinden çıkarmak suretile 
tarif edilebilecek olan harici si
yasetinin hedeflerinden birini ta· 
hakkuk ettirmiş olacak, hem de 
sulhün muhafaza ve takviyesini 
temin için Bulgaristani bütün 
komşulari!e daha dost bir vazi
yete koyackatır. 

Irak başvekili 
Dün gelmedi 

Dü.n tayyare ile Halepten şehrimi· 
ze muvasaleti be~ilenilen Irak başvc-. 
kili Nuri Paşa gelmemiştir. Nuri Pa
şanın Halepten hareket edip etmedi~i 
hakkında da şihrimize hiç bir haber 
gelmemiştıir. 

ihtikar Iayihası-
Ankara, 17 (Vakıt) - İhtikar la -

yihasmın müzakeresine meclisin pa -
zartesi günkü içtimaında başlanacak• 
tır. 

la bizden· 
1 rmı? 

Dün şayi 
haberi 

olan mukabele bilmisil 
hayretle karşılandı 

Dün şayi olan bir habere göre Çe- üzre bir münakasa. açıyordu. 
ko:!lovakya. hükumeti tütün ticereti - Siiylenildiğine göre Çckos1o\'akya 
m:iz üzerinde mühim te~irler yapabile• hükumeti, hükumetimizin gümrük tah 

cek mahiyette kararlar ,·ermiştir. didatı hakkındalH son kararı üzerine 
l\lalQm olduğu üzre tütünlerimizin mukabele bHmisil olmak üzre bu se. 

en esaslı müşterilerinden biri olan Çe- ne memleketimizden tütün almmama-
koslovakya rejisi her sene memleketi- sına karar vermi~tir. 

mizden mühim miktarda tütün satın Çekoslovakyadan memleketimize it• 
alırdı. Bir kaç seneden beri de yapı - hal edilen eşya, Türkiyeden Çekoslo
lan bir mukav~le mucibince Çekoslc• vakyaya gönderilen eşyanın kıymetin 
vakya rejisi her sene memleketimiz., den daha fazladır. Bu itibarla son 
den iki milyon kilo tütün satın almak (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Doktorların mesai saatleri 
tahdit edilmemelidir ! 

Fransada Qİr doktor, hastahanesine 
canü gönülden koşar, çünkü ... ___ __._____ 

Kadri Raşit Paşanın sözleri 
Sıhhiye vekaleti son bir kararında ' 

doktorların hastanelerde sabah saat "'!"-'"':""-.......,-__,.,,----.,~-~-~--

sekizden on beşe kadar çahşmalan e
sasını kabul etmişti. Bir ~ok doktor. 
ların bu karara itiraz ettiklerini ve bu 
mevzu üzerinde operatör ~fim Kemal 
beyin fikirlerini yazmıştık. Dün de 
doktor Kadri Raşit paşa ile görüştük 
dedi ki: 

- Her memleketin hususiyetleri 
vardır. Meseıa ben Fransadan geli • 
yorum. Orada doktorların mesai sa
atlerini tahdit etmeyi kimse düşün -
merniş bile. Doktorlar hastanesine 
can ve gönülden koşar. Vazifesini a• 
zami derecede yapar lfıkin her zaman 
için serbesttir. İstediği saatte gelir, 
istediği saatte gider. Doktor hasta • 
nesine canü gönülden koşar, çünkü o
rada hastanelere doktorlar tayin o-

l A.luaıau 4 Uucü sa)·fada l ...... -- - _......,.._ Kadri RalJl Pt-
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T HAYATI 

• • - ihracat 
Geçe ayın ithalah 7 küsur, ihracah 

15 küsur milyon liradır 
Tahdit ararının faydaları 

daha iyi anlaşılıyor 
gittikçe 

193'1 senesi ilk on bir ay zarfmda 
memlehetimize iilıal edl1en ve memle
ketimizden ihraç edilen eşyan n lcı:r
metlen 1929 ~·e 1930 seneleri muadil ay 
lannın neticeleri hakkında hnzırlannn 
bfr mukayeseli istatistiğe göre 1929 
~cnesinde ithalatımız: 241,2-12,189 lira. 
1930 senesinde 132,153,932 lira ye 1931 
senesinde ll8,92:l,535 lira; ihracatı -
mız: 1929 senesinde 126,311,819 lira, 
1930 senesinde 137,96 , 70 lira, 1931 se
nesinde 112,764,167 lira. 

rumak için ithalat ve :ihracatımızda 
tevazün temin etmek ma.ksadile hitku
metin aJd:ğl tahdit karannın faydası 
gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. 

Aşağıdaki rakamlar tahdit kararı .. 
nın temin ettiği faydayı açık olarak 
göstermektedir. 

Teşrinisani ayı zarfrndaki ihraca• 
tımrz 15.440.216 lira, ithalatımız dn 
7.396.007 Uradır. 

1 KB.nunusa.niden 31 teşrinisanfye 

kadar olan ithalatrmız ise 118,940.861 
lira ve ihracatrmız da 112.052.423 lira
dır. 

1931 senesi on ay zarfında ihracat 
yaptığımız başhca memleketlerle Hıra• 
catrmızın miktan şunlardır: 

9.681.32.1 Almanya, 2.673.867 Belçi- Bu sene teşrinievvel nihayetinde 
ita, 793.403 Bulgarfstana, 2.283.822 itJıa1AtJmız ihracatımızdan 15 milyon 
Çekoslovakya, 9.574.206 Fransa, lira fazlaydı. Bu fark teşrinisanide 
!?.161.078 Holnnda, S.683.430 İngiltere, G milyon liraya inmiŞtir. 
1.974.078 İspanya, 225.155 Isveç, Kontenjan listesinin muhtelif güm 
83.834 lsvçre, 25.744.832 ltalya, 628.929 rükloer arn.c;m;dn taksimi işi bitmiştir 
Romanya, 3.741.3:>3 Rusya, 6.492.653 Fakat diln de şthr.imize bu bus.usta teb 
Suryc, 3.462.059 Mısrr, 11.013.322 Ugat yapılmamıştır. Gümrük tar:if e 
Miittehdei Amerika, 3.937.147 Yugos- müdürlüğünün Ankarnya nakledile. 
Javya, 7.436.751 Yıma.nistan, 11.607.533 ceği hnkkındn da bir emir yoktur. 
Diğer memleketler. Geçen senelere nazaran yUk• 

1931 senesi on bir ay zarfında mem selen ve dUşen maddeler 
!e:ketimize ithatf'ıtta bulunan memle- Şehrimizdt' ticaret ve sanan oda• 
ketlerle ithalat miktarları da şudur: smm hazırladığı haftal!k mukayeseli 

2..l.3fi8.118 Almanya, 7.221.203 Bel~ piyasa cetveline göre 1929 seneMıde 
ç.ika, 567.643 Bulgaristan, 5.816.861 kftnunucvvelfn ikinci haftasmda ok • 
QOkoslovnk)a, 10.219.239 Fransa, kası 180 kuruşa satılan balmumu 1930 
2.2.572.991 Holnnda, 12.569.488 lngil· da 146 ve bu sene de 88,2!) kuruşa; 
tere, 2&8.715 Jspnnya, 1.942.462 lsveç, peynir okkası 1929 da 114, 1930 da 91 
7 1.422 İsvkrr. 16.031.826 ltalya, n bu sene de 70 kuruşa; yumurtanm 
l.O'i0.777 Romn::ı.}a. 6.196.937 Roman- 1929 da 7:>, 19.'iO da 70, n bu sene de 
~ 3.358.739 Su :> e. 2.2."'J0.841 Mısır, 57 Jira; Zeytinyağı okkası 1929 da 74, 
.. 90.551 Müttc11idei Arncrilrn, 73'1L794 1930 da 68 ve bu sene de 59 kuruşa düş 
\' ur;oslavyn, · 202.224 Y.unnnistan, müştür. Zeytin tanesi okkası 1929 da 
5.609.691 d;ğer memleketler. 51kuruştan1930 da. 31 kuruşa düşmüş 
T hdit kararmın fdydoları ve bu sene de 35,75 kunış.'l yükselmiş-

kml~ketirnizin iktrsadiyntıru ko • tir. 
.ıı::::=========================================================I 
H lbuki vakıfta bunların edamcsi için liği ve samimiyeti haizdir. 
tahsisat membalaıı vardır. Belediye Belediye kanunu mucf:hlnce umu
şimdiye im.dar her sene hunları cvkafw ina ait ~isatm tamir w idame mas
tan aradr, fakat müsbct hir cevap n • rafı ondan müte.neffi ola.nlann hepci
l&nradr. Şimdiye kadar bentlerin ta• ne müştereken raddir. Biz de bu fh. 
mir ve ı lahr için bir milyon lim para tiynr ettiğimiz masrafltrla on iki se
iharcadık. Vaktile rnatrasmı sene-.i nede 17~ lira veren ve ner gün sekiz 
iki akçeye C\"ka.ftan satın almış su sa- ton su sarfeden zevata müracaate ka
hiplcrile knrşılaştı:k. Suyu sarfı bu rar v<>rdik. 
senetli sahıplere ait fakat her sene Her halde su ihtiyacı üııerinde vak
yüz binlerce liraya varan tamiri de bf- tile yapılmış kitaba uydurma şekilleri 
ze n.iıttir. M<$e]{ı: Sarıy.erdc günde bertaraf ederek ihtiyaca muhatap olma 
S fon su sarfeden bir hamamın 12 se- yolunu tutacağız. Yanj en ktsa zaman 
~1ik e\"Jmfa su borcu 17,:; lira ediyor. dn en kısa yoldan maicsada gitmek 
Bu yağmaya ve iptidai İ§1! lmrşı cüm- için icap eden her şey pek yakında 
huriyet kanunlari l:ızır.ı gele-n k~kin· yapılmı:;- olacaktır. 

gümrük tahdidatı \e k~mtenjan usu -
Jilnün Çeko,ı,lovakya tieareti üzerinde 
tesirler göstereceği mülfıhazasınm 

Çek hükumetinin bahsettiğimiz kara• 
:rı "tcrımcsindc ftmil olduğu zannedil
mektedir. Çekosloçakya rcji.c:;i tarafın 1 
<l:ın her sene saun alınmakta olan 21 
mil~ on kilo tütünün müşterisiz kal. 
r.msının tütüncülüğümüz üzerinde 

Yeni tayi ve nakiHer 
Aıı.kara, 17 (Yakıt) - Trabzon ma

arif müdürü Pahri bey 7..onguldak 
maarif müdürlüğüne; ~rsin mhhiye 
müdürü İbrahim Sırrı bey Adana. .h
hiye müdürlüğüne; Kağızman hüku • 
met 1a.bibi Reşit bey Kars sıhhiye mü
dürliiğiine; Isparta sıhhiye müdürü 
Halit bey Aksaray sıhhiye müdürlü• 
ifüne; Gazi Antep sıhhiye mijdürü 
Halit bey Konya sıhhiye rnüdürlüğü-
11e tayin edilmişlerdir. 

l 
Halli Beyin · c 1 · j 
lktısat encümeııinde 

haylı zararlı tesirler gıisterııtesi ihti. 
mali \'ardır. 

Hükumetimizin iktisadiya.tı.mnı ko
rumak maksadlile yaptığı gümrük 
tahdidatı, Çekoslovakyayı nya her
ha:ngi bir hükQmeti istihdaf etmediği 
cihetle Çek htikumeti:nin eğer doğru 
ise bu knrarmı garip bulmaıruya im
kfin yoktur. 

ismet Paşa Hz. nln 
teşe kktlrlerl 

Ankara, 17 (A.A) - Bat•ekil 

Jımet PaıaHauetleri yerli malı 
ve tasarruf haftası m&naaebetile 

milli iktısat ve tasarruf cemiyet
Jerinden gelen ve halkıauna şu· 

urlu his ve tezabllrlerini bildiren 

yüzlerce telrrafa ayn ayrı ce9ap 
vermiye imkAn bulamadıkların-

dan kararetli tetekkftrlerinin ib
lağına Anadolu Ajan11nı tavsit 
buyurmupardır. 

Dahili 1 Ve 
1-1arici 

Tekaüt kanunu 
551ncl maddeye il vesi 

istenen lekllf 
Ankara, 17 (Vakıt) - Kenınl Tu • 

ran bey tarafından askeri ve mülki 
t.ekaüt kanununun e!Ji beşinci madde
sine şu fıkranın ilavesi teklif edilmiv
tir: 

Baba "e kocalan cihetinden maaşa 
nıüstehnk dul 7Awcelerin yetim ''eya 
dul m.aaşlıınndan hangisini tercih et
tikleri hakJ..,nJa reyleri alınır, maaşı 
en çok cihetinden mahsus olup 4 Uncu 
ve muvakkat ikinci madcdler hükmü
ne göre ma.aşlan ikesilmiş olan dul 
kadınlar kocaları ci:hetinden müste • 
hak o1duk1arl maaşların tahfifıini is· 
tedikleri takdirde verilen ikramiyeler 
borçlandrrıJamJ;: bu cihetten tahsis 
muamelesi yapılır. 

Not: Burada m~1 kesilmiş J..'ll • 
dınlar baablanndan müstehak olduk
ları zevceleriminkindcn fazla olduğun 
dan dolayı kocaları yerine babalan 
cihetinden maaş tahsis edilmiş olan 
yirmi beşle ikrr:k beş yaşlar arasındaki 
dul zevcclerdir. Yeni tekaüt kanunu 
bu yaşlar aracınıda babalarından ma
aş ala.n bUttin kadınlan iki seneliı:ri 
J>C"Şin Yerilmek suretile tasfiyeye tabi 
tutmuştur. Bu tasfiyeye uğrıyanlar 
şayet kocalarından maaşa müstehak 
"diseler teklif edilen kanun Jayihasile 
yeniden maaşa layık olacaklardu. 
Ancak bu def ak:i maaşları kocaların• 
dan mUstA?hak olduktan miktarlar o· 
Jup tasfiye hesabile aldrklan ikrami
yeleri borçlar.acaklardır. 

Vilayet erimizde 
tasarruf haftası 

Bw-sa, 17 (Va.kıt)- lla,·anın yağmur 

lu olmasma rağmen yerli mallar ge
çit resmi büyük tezahumtla yapıldı. 
Muhtelif hatipler tarafından nutıtk .. 
lar söylendi ye yerH malı giyilmesi 
hakkmda bir kanun layihası yapılma
ın temenn; edildi. 

Konya, 17 (Yakıt) - Tasarruf haf 
tası programı muvaffakıyetle tatbiJ· 
edil~tedir. Tasarruf n yerli mal• 
lar hakkında müteaddit konferanslar 
verildi. Halk yerli malı kullanmak 
i!=in ahdetmiştir. 

Muğla.. 17 (Vakıt) - Tasarruf ''e 
yerli mallar haftası münasebetilc 
mekteplerde piyesler temsil edilmiş ve 
konferanslar verilmiştir. Yarın haf· 
tanm son günü olduğundan tezahu • 
ra.t yapılma:ktn.dır. 

Mardin (Vakrt) - Tasarruf '"c yer 
Ii mallar haf tası münasebetile hazır
fanmış olan program tatbik edihnec
te ve lıalk bu günleri milli bir bayram 
gibi tes'it etmektedir. nu hususta ya 
pılan propaganda wsiri.ni göstermiş 
ve yerli mallamnızm satışı yüzde yet 
miş artmı tır. 

Sovyetlerin beş 
senelik plAnı 

Moskova 17 (A.A.) - Sovyet 
merke1i icra komitesinin içtima 
devresi dün Kremlin sarayında 
açılmı tır. M. Kalenioin söyledi-
ği küşat nutkunda ezcümle de
miştir ki: Beş senelik plAmn dört 
ıenede haltıt fazlasiyle tabaklmk 
edeceğine arhk şüphe kalmamış· 
hr. Düşmanlarımızm hayal ad
dettilderi beş ıenelik planı, beş 
sene yerine dört senede tahak
kuk ettiriyoruz. Bu plAn k6ylil 
Te amele sımflarının vaziyetini 
tarsin etmİftİr. Bu plio ancak 
ilerde yapılacak işler için bir 
esas teşkil etmel<tedir. 

Yugosla vyada 
Bir fırka teşekkül ediyor 
Belgrad, 17 (A.A) - Meb'u· 

san meclisi azalan aktettikleri 
buhuai bir içtimada bir fırl<a 
teşkili hususunu görüşmüşlerdir. 

Aıtkara, 17 (Vakrt} - Müstakil İz· 
m+r meb'usu Halil bey.in çay Ye kah
venin ithalinin men'i hakkındaki tek· 
lifi, hükOmetin hu hu sta takip etti
ği sistem k!f:i görüldüğiiniien, tktisat 
eacümeni müzakereye lüzum görme -
mfştiı. Teklif pazarUei günü heyeti 

İran sefirinin ziyafeti 
Ankara, 17 (VaJut) - İran sefiri 

bugün Hariciye Yekili Tevfik Rüştü 

be)~.\ ~·ant etti. 

Baıvekil Jeneral Zifkoviçin be
yanatını müteakip Yugoslavya 
radikal demokrat köylü fırkası 
namı altmda bir fırka teşldli ta-
karrür etmiştir. Fırkanın umde· 
leri de tespit olunmuştur. Fırka-
nın programı ilerde yapılacak 

konireainde tasdik edilecektir. 
um••b: arzedileefjdir. 

Dünkü içtima a bazı kanunlar 
tetkik ve kabul edildi 

Ankara, 17 ( A.A ) - B. M. 
Meclisi bugün reis ve~ili Hasan 
beyin riyasetinde toplanmıştır. 

Meclis 931 senesi bütçesinin 
muhtelif fasıl ve maddeleri ara
sında 754 bin küsur lirehk mü· 
nakale yapılmasına dair kanunu 
kabul etmiştir. Tekirdağı şarap 

fabrikası yanında bir konyak 
fabrikası tesisi ve Alpullu ispir
tolarmın lstanbulda tasfiyesi için 
tesisat vücude getirilmesi mak
sadile müskirat inhisar idaresi· 
nin 931 bütçesinde 87 bin lira· 
hk münakale icrasına dair kanun 
müzakere edilmiştir. 

Bu münasebetle müstakil meb
uslardan Sırrı bey Kocaeli) söz 
alarak bütçede sene içinde müna 
kale yapılmaııveyamunzam tahsisat 
usullerine nihayet verilmesi Ja. 
zım geldiğini söylemiş, Tekirdağ 
fabrikası yapılırken bu cihetin 
vaktiyle düşünülmemiş olmasını 
tenkit etmiştir. Şeref bey (Edir
ne) inhicar idaresinin Tekirdn
ğmda tesis ettiği fabrikanın 
harpler dolayısile mahvolmaya 
yüz tutan Trakya bağcılığmı 
kurtardığını söylemiş lstanbul 
fabrikasında yapılacak olan is
pirto tasfiyebanesine gelince bu· 
nun da Aipullu fabrikasından a· 
lman 90 derece ispirtonun in· 
hisar idaresinin kendi mamulatı 
için muhtaç olduğu alkolli istih
sal maksadiyle yapılacai'ını ilave 
e}lemişlir. 

Maliye vekili Aptülhalık bey 
Sırrı beyin mütalealarına ceva
ben her devletin bütçesinde 
münakale ve munzam tabsisnt 
usullerinin devam edegeldiğini 
kaydederek fabrikanın planlan
nın mutahassısa yaptırıldığını ve 
ancak sonradan elde edilen ne· 

ticeye göre iVveten bir kon~ 
imalathanesinin yapılması f aY iti' 
olacağı anlaşıldığmı ve bo _.& 
barla münakale suretile tab 
istenildiğini söylemiştir. 

Bekil bey, Tekirdağ fabrİ:: 
sınm yaziycti hakkında da 1 bW 
hat vererek bu fabrika?ın ·ıe
milyon 400biokiloşarap işliyebi 
cek bir kabiliyette olduğun\I ; 
bu sene o havalinin tekmil aıO 
lerini alarak altı, yedi yüı .~ 
ki:o raddesinde üzüm işledıg'"" .. , .. 
söylemiş ve Fransadan getirt ~ 
mutahassısın yaptığ tetkikat .~ 
ticesinde konyak imalatban~1 

., 

inşssına karar verildiğini ıll 
etmiıtir. 

Mustafa Aptülha'ik B. bu ~ 
yanda memleketimizdeki fabl" 
kalardan istihsal edilen ispirli' 

Jarın ihtiyacahmızı fazlasile 1'~ 
tıladığını ve Hazirandanb~r:.~ 
pirto ithalahnHl menedıl<PI .... 
söylemiştir. 

Ahmet Ihsan B. (Ordu) ~ 
alarak Almanyanın FransantO Jr 
hariçten benzin almak mecb , 

yetinde olan diğer hOkümetle~ 
benzinlere yüzde yirmi nisb~ 
de ispirto katılmasını mecb 

kaldıklarım kaydederek bu ti 
retle hareket edildiği takdirdi 
benzin itbalabom yftzdc yirınff' 
indirilmiş ola~~ğını ~öyle_mitt~ 

Maliye Yekılı Aptulhahk 
cevaben fazla ispirto istib.aıt' 
mııı bir yere sarfetmiye 111~ 
bursuz.Bu mesele üzerindt-ki t, 

• • 1<.W' kikatımız bu netıceyı verece 

demiştir. o' 
Müteakiben kanun llyıbal1 

kunmuş ve kabul edilmiştir. rtCe" 
lis patartesi günü toplanacakt-'' 

Milli Müdafaa vekili Zekai Bey 
Tasarruf haftası m ·uasebetile radyodS 

bir konferans verdi , 
------.---. tı• b 0 isine ya,.tİ. 

Ankara, 17 (A.A) - Milli Müdafaa nın ehemımıye ıce ır :. ti 
vekiH Zekai bey dün akşam radyoda yacağı cihetle laşey ~bee~ tf' 
tasarruf hakkında konferans vermiş- lakki edilebilecek bu kadar h cJl >I 
· sarrufla alakadar bile olmıya _,.f ,. 

tir. ti~ ._.. 
Vekil bey konferansında ezcüml<ı bil görülür. Bu misalle.ri iç.. tfl'r 

demiştir ~;: bakanın hepshıin hallenne gore 
Biz de herkes ve hususile halkı • ve tatbik edebiliriz. . .. .. dfllf' 

mızm yüzde sekseniıni teşkil eden köy Ilir kaç senedenben butün ~' 
lü kısmımız israfı f cna bilir. da eşya fklUannda mütemadi d~ 

niler paraların akıbet.inden ea_Aı ef 
Yevmiye bir lira kazannn amelen.in maıluıl bırakan sarsıntılar hcriie&"'Jı ti' 

ycvm~ycsinden arttuncağıl bir tek lrn- lftke celbctmiş \'e filhakika en ?' ~ 
rusun o amele nazarmda şüphesiz bü- mevvUç kaydeden lngiltered~ ~ ~' 
yUk bir kıymeti yoktur. Ye,·miyc bir lak Ciatlan binnisbe en sabıt 1'"W"""~ 
kuruş hesabHe tatil znmanlnrı hariç tır. Fakat bu vaziyet dÜ'l\Yaınılll~I 
bir senede artbrmış olac.ağı ilç lira ~ ·cı. bU ..J1 

tarafında devrini ikmal etm1:»' ..srr 
nı.n da o amele için ifade ettiği kıy· yor. Memleketimizde ise milli. r il' 
met n.f.hnyct bÜ)'ük değildir. Senede he gül' • 
biriktirecek, biriktirecek de nihayet mıza müt.cvcccih itimat r ~ 

7,ahur eden kuvvetli delillerle ,, 
Uç lira yapacak; bu para kendisini çc artmnlita ve İngiliz lirasP'JSlı-• tiJ 
herhangi bir zaruretten kurtaracak, sarsı~ tu önünde tutunanuynn ~ 
meselft hastalığmda y:ırdrm ed~ek çok memleketlerin paralnrı11• ~ 
veyn hayatında kendisine herhangi bir ..ı.- dah~ 

· ·· -'· en kuvvetli paralardan un teminat olmak ıku\'Vetıni gosterecl.:.I\ . tın' bulunlll 
bir meblfığ değildir. KeuıUk a)•da GO bir . tıhrnr ar?.e 15 

,,,,,,,,,,,,., -ti 
kuruş alan bir terin maaşından art Aptülkadir Keoıall J.• 
tınıeatı beş kuruşla senede biriktire• k d l BerıJV 
ceği 60 kuruşun o neler i~.in ehemmi· ar 8 ~ş arı. 
yet verilecek bir trrymeti 01mad~lil a - sürUldiller ~ 
şHrurdrr. Bunun gibi senede mesela Adana, 17 (Vakit) _ Abdili ı' 
1000 lira kazanan yani gitndeliği il~ J{emali, Mahmut Nedim, süre~
Jiraya gelen bir memurun nyn her .. leyhimizde çahstrklarmda.ıt ~' 
hangi bir ren~ber.in. tncir Ye·ya san'at- sürülmüşlerdir. Daha bir çol< ~'' 
karın cebindeki paralarından yevm!• rin de sürtilecekleri anlaşıl~ 
ye beşer ~ur~~ şöyl.e ~ir :ıara:a atma- Ollllht!liJlllllllliıtııııııııtllllUU1t1111HlillllURitıli!!lıtd' .,,. 
smda:n hıç hır ziyan hıssı du) mamak- Son haberlerimlzlll "'-' 
la beraber bu beş kuruştan senede bi- kı mı 4 Uncu sayfa~~~~ 
rlkcc-ek olan ı~ - 20 liranın kelldisi • 11w·ııııııılll;uWtlllUIHHınıaıııtımııı.tıııııiJll~ 
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~~l~I __ a_ı_a_l~•~•~•-b_•~r~l~•r_ı __ ~I 
~ elveda ! Adliyede: inhisarlar Denizlerde 1 

~ltııkf a, ay için &iimrilkten "Şimal klübü,, nün a· 1 • 1 k Fırtına ve karaya 
... JMWe w yok. iki gün- d ft . ır eştiri ece . 
~ tıaıı Ttibeliror. aza e erı oturan vapurlar 

bir dti§ID&D gibi hududun BebPet Bey dttn .. llDUI bir çoklarma hayret Zlp ve Ha-n befler alefhln• ~ Karaden.lzdeki karayel fırtınası 
lllr ~rmı diifündürecek- deki dava, dUn tetkik ecllldl Ankaradan geldi diill batı yıldıza çevirmiftir. Fırtına 

Don birinci ceza mahkemesin- Bir mOddettenberi Ankarada oldukça fiddetll oldufandaa vapur -
de, birinci pbe aabık mil- bulunan tilttın inhisarı umumi lar bofazdaa c11fan -mamaktadrr. 
dnr muavini Ziya ve taharri m~ mDdllrll Behçet bey don sabah Geçenlerde Ayanakta karaya otu .. 
murlarından HaAD B. aleylıle- tehrimize gelmİ§tir. Behçet bey ran Bebek vapura henüz kurtarılama 
rindeki bit dayanın rliyetine yorgun olduiu için lnbiıar ida- nuştır. Bu vapuru kurtarnn:ra gid~· 
baılanmlfbr. resine gelmemif, evine gitmiftir. cek oJaa &lah ve Ahu vapurlan frr • 

Davanın mevzuu, Rua mnlteci· Şehrimize gelen malumata ıö· tına yistinM hlll hareket edeme -

leriain tesis ettikleri Beyoğlunda- re mO.kint, tuz ve toton iabi- mİf)ercHr. 
ki "Şimal kulObO,, ne ait aza aarlannın birleıtirilmeai hakkında lzmir kirim cfvarmda Sahip ada
defterinin tetkik için allndıiJ Ye kat'ı kararlar verildiği anlatıl· SJ ön.tinde karaya oturaa Sovyet baa· 
bunun menfaat makamında bq- maktadır. Birleıme kararı yeni dıralı llliç vapuru da heniz kartan
ka bir yere verildiil lddiuadır. b&tçe ile tatbik edilebilecektir. lamamıfbr. Lolt Tiryeetlno kampaa-

Maznunlardan tabani memura Birlqmeden sonra inhisarlar yasına alt Çitadibarf vapunmun bat.-
HaAD B. , defteri, bu esnada umumi mlldilrlDğü tqkil edile- tığı pytaaa ~ı.-· da yaptılmuz 
hudut haricine çıkanlacak beyaz cektir. Bu suretle inhisar idare- tahkikata gire ba haber dotru detfl• 
Ruaların isimlerini tesbit için al- lerinin teftiı, muhasebe, muba- dir. Vapur t.kenderiye cmmncıa ka
dığmı ve Ziya beye Yerdipi faza, hukuk itleri tqkilib, mu· yara otarmat, ~d*i yokular ay-

b 
s6ylemiı, Ziya bey, bayle bl11ey rakiplikler ve idarelerin Anadolu m kampan)'Ulll Rodi nparu tarafm-

ile baheederdL h t l d .. '- d t • ...ı. k d k" b 
_ LJ 1 rc12- a ırama ıgmm •ay e mı".... ve Tra ya a ı aı mOdOrllkl~ dan kurtanlDIJfbl'. Çitaclibari va.pa-

.._ -ı~ yarar a:ıı eene e u- M b k bi lb" • 1_ 
-..... kafi' herkes birer ahlAk u a eme, f& t ce ı ıçw ri birleıtirileceği için milhim mik- ra bzadaa Jedi aat soma ~dtiriil-
'-~e "'aman alışma.,, denildiği . ı baıka gGne b11akılm11br. tarda ta•arruf temin edilecektir. miiftür. 
~ yaba11a çay adeta bir 20,000 111'8hk dan 

koni ora gibi evleri sardı Blumental mlleuesui tanfm. 
.Ulak Tthtiye had utla- dan F ran11zca La Tllrki Uberal 

IEGbinJe bir •fha ldnnek gazetesi sahibi Memduh bey aley
cl ~.ı:n ~ı.teeini bekledL bine açılan bir dava, ütanbal 

~ dzeldlr rengi enfestir dem- birinci ceza mahkemuinde rl
l&utur. Fakat dostlar bfz bir yet edilmekleclir. 
tlattndeyjz, huduttayız, çarp:. Davanın menaa, psetede 

mBeueae aleyhinde çıkan baza 
yazılara ait reklim lcretini tespit 
ediyormUf gibi, yirmi bin lira• 
hk bir sahte senet tanzim edil
diji iddiasıdır. 

Muhakeme, phitlerin clialenil
lllUmn, atayım der?,, Bunun mesi safhasındadır. 

..,.. .... lılle badala bir şey oluyor. Berkoz ,asesi davası 
• ...ıt ~bir Jlıa karp..- Be,koz ıo ... i İD~ edilirken 

lir llsel kadla gibi cletil. bir saiıtlmal yapddıtı lddi..U. yirmi 
'hart gibi dildlfne.. Ya o biz- kişi ağırceza m•hkemeaine veril· 

-.ebet milyondan fazla ha• miıti. Dlln muhakemeye bqla• 
• -ıı:."-... -1 nacakb. Maznunlann bep•i ba-

_..,ı .. ıyoru.m, kadeh, kadeh b 1 d .x.. d k 
)'11dmn, ya4111m içtiğimiz zır u uoma ı •• n an, mab eme 

~bet ailyondan fazla Türle kal_m_ı,_h_r. _______ _ 

.... ~ _slttlrflyor. Hant §11 evi- Poaiate: 
-.nana edeıken, kahvede llf Seyvar koltukçu ile 

tlkmrdftiaa çay, 'fte bu J 

Mtnu yapıyor. komauları .. .. . . . ~ 
~ hlUr belki bir ıröu fay, kob- T aıkuapta oturan seyyar kol-

lbll, sizli satılacak.. Fakat tukçu Haıan efendinin her ak· 
l99rt sfrerlcen ikisi de &y111 tam evine .. rhot fitmeai kom
a~lannda caa verecektir. tulanndan baz.tarını hiddetlen

-·-.-.~ sellnis sfden para, hat.- diriyormuf. Evvelki rece Haaa 
bile ola ona kokain Ye efendi ıene nrhot olarak eYiae 

bir lafta slreeetiz. d ki 
Tlrld)'e lıuclatlanndan ~~ oğra ya atınca komplanndan 

ki' tdtl nflıayet blr bç kiloyu sobacı AbtDlhakim yoluau ku
.,.. P*Nl pUrslz para çayın. mit ve Ha1ana çılufmıya bqla-
4'ala& ~ot defildlr. Tilrtdye. m1f. Aralannda kavp bqlamıt
._.._ WMde bet milyon JJ.. AbtOlbakim yerden bllytlcek bir 

~ar. Ba ıedlti bpatmak taı alarak Hasana doğru atmıt-
__ , ___ lertmlsla frtıleama da kulak Fakat taı Hasana dejil, Hanna 

...._ Mfdelerf.ınfzi de lntmllp.. 
""'flnillak J&znn. doiJu kurtarmak için koımakta 
~elller qaiı. Safiamnm olan kanaa Şirine rutıelmif ve 

.. ,.,..,._._ ıM•Jert kapamak için kendiıini yaralamıf. Kadıncajız 
J'Mlq.. Badi d•tum çayı. hastaneye kaldmlmqbr. 
•nı1n. otomobll çarpll 

SADRI ETEM Diln saat 14 te Balat cadde-

Alekaandr Braylov1-
•.a.-.ıld .... don akpm Fran

nda bir konser v~ 

ıefirt Mr. Gru' Per· 
lie elite bir çok 

limalann hazır bu
lrODHr, çok rağbet 

JllJaaiat, muyaffakiyetle 
.. , parçamn sonunda 
allnılanm11br. 
proframında, mOnha· 

R'!ll9enll11 eserleri vardır. Pi
lart yOksek bir teknik 
bir heyecanla ifade 
liazır bulunanJarao 

sinden geçmekte olan on yatla· 
nnda lsaka Ali ihsanın idareıin
deki 2718 numaralı otomebil 
çarpmıı ve çocuğu yaralalDJftır. 
Şoför yakalanmı,hr, 

Aydın kadas~ro 
Hakimi 

Sabık Dflzee ullye mahkemesi aza
mtllAzimi Bekir Sıtlu bey, Ayduı ka
dastro hiklmliflne tayin edilmiş ve 
memuriyeti yerine hareket etmiştir. 
Enelee uzun müddet guetemb tah· 
rir ailesi arasmda çabŞlllıf 'N matbu
at Alemmch clddfyetf, liyabWe ta
nmııut olan arlmdqımıza yeni vazi.. 
fesinde de muvaffakıyetler tememU 
ederiz. 

takdirini ıfade eden 
lana temadiai üzerine, 
ram harici olarak da 
parça caımqbr. 

al kıt· 
prot· 

bir kaç 

Feshane 
Fabrikasında 

Maarlfteı 

Garip bir sıhhi 
muayene usul8 ! 

Amelenin yarısı tık tedrisat miltettftlerl, tal .. 
m 8lhluıtiaJ garip bir ,eldlde batrol 

işlerini bıı-aktılar ecten ..... ,_..,. netkıeBW .-e .... 
Enelkf ıflla Feaba.ae meaueat rip bir rapor halinde talebe veUlerine 

fabnta-m iplik l'Ubesinden bir la. glndva bir ilk .._ idare heyeti 
- amele işleri terketın1tlerdir. DUa hllldqMa w.Mrat ,.apmaktacbr. Ya· 
ba h11B11Sta yaptığımız tahkikata göre zıklıima lire ha mektep :n inci mek· 
tahctit branadan aoara fabı6a da teptir ve ••18H>i yapan bir doktor 
faslaaız 2' saat çalıtına karan vermiş deiil, blnat mfttep mlcllril mut 
w praJt yeti§Unnek için her ustama •aalUndcUr. Ma&181enin f11k1i de p-

iki -ı --' ·--Do . .......:..+&.. dur: yanına ,,.,...y -e ~~- '"'~· Bi -•-ım-ıı-4-..ı- '-- ta . r mum ,.... aa.-ıu, mn -
Ustalardan bazdan .. ba yeni ge - lebe 45 santimetre meaafeden IDIUllU 

len praklamı bir artla oluı> kenclnm. vı~. ilam aladiiil takdir
• 19l'lerilli almalan Uıthnali koıka- eh toeata• aıhhatfnln tam .,.. eiierle
sDe bmılan yeti§tinaek isteıneıaişler rlaia llPflamlıjma, abl halde ciier
ve fabrikadaa bunun içla a711ca bir Jerinin zayıf bulandut-a h~ ve
iicret iateml§lerdir. Fabrika müdlrio riliyor. Ve buna gire de talebe wl> 
yeti bndüerine münasip bir te:Y ve. sine bir rapor giaderiliyor. 
ıileceltni eöylediii halde fabrikallm F- rapor alan talebe nHleri bit,. 
iplik kıs1111nda çaJıpn altm19 amele • tabi endişeye dil§t110rlar. Çotuk, dot
den otuzu J§lerini bırakrak fabrikayı tonlaa doktora ....ıtrm10r. Ve an
terketmftlerdlr. Bu amele fabrikayı lqr)lyor ld, çonlan eflerlerlnde bir 
teıkettlden 10Dra ifleri başmda ka. wrem allmetf :rc*tur! 
lu cUler ameleyi de iflerinl teıtlettire Vaid ola flli;petler herine MM. • 
mek l~in badmaıya çabfmıtlar w rif midilrMlit llartbte pplif '" 
tehdit etmftlene de muvaffak olama- meeelmia mflf~ vuıtulle tah-
--1arm Batta bunlardan w ....... - klldae Hinm girmu,ttir. Maarif mfl.. 
._,. • . ... ... ~. dtlrfl Haydar beyin alyleclltlne gire; 
arbdBfJannm tehclitlerme kulak .. mektep taıebeeinln aılılaatlnı kontrol 
nuyarak fabrika,.a amele tedarik ede- I~ maarifin h1181181 doktorlan meT1I 

nk lflerille ba§leaıtlarckr. Geri lal• cuttar. Melttep hlanal prlp 11SU1ler
laalardaa bir Juaml da tekrar fahri· le muayene J&parak rapor Terem& 

bJa dinmek IBtedllderinı fakat dön- Aneak talebenla ddetinf '" boyunu 
wk ktb• ubdqlanndan kom .. alçebllir. TahlrMmt Jamb bitmellllf
tuklarrnr faltrlm mUdfriyetine bildir- tir. 
mftlenHr. Nihayet din fabrlm ml-
diriyetı kendilerine haber ıöndermif Doktorlar arasında 
ft ı,e &Ydetleri içla anl&§Dlak bere 
mlmeslU ıöndermelenm hltemişttr • 
iti bırakan bu aJllfleniıı göndereceği 
m&memillerle fabrika mtidiriyetinin 
burUn glriişmelerl 111uhtemeldir. 

Difer taraftan fabrikanm bu kJ&. 
mmda fazla iş çıkarabilmek için mil• 
dtrfyet IAznn gelen tedbirleri allDIJ. 
tır. Bu amele işlerine dönmemekte 
1&rar ettikleri takdirde yerleriııe baş
ka amele ahnacakt r. 

Buhnrn vergisi ne aureUe 
k••dedllecek ? 

Yeni bub,.. n •ergiıinin ne au-
retlt. kaydedileceği hakkında ma
liye veklleti tarafından defter
darbta bir teblii yapdmııhr. Bu 
tebliide deniliyor ki : 

•ı · 12 • 931 tarihinden itiba· 
ren mer'iyyet mevkiine giren 1890 
numarah ilcbsadi buhran vergi•i 
kan?Jnu mucibince tabaL kuk et
tirilerek tabıil edilecek olan va
ridat 1931 senesi blltçeıinde 43 
Oncü fevkallde varidat fHlından 
ıonra açdacak rakkamsız bir fas
la, ikbaadi buhran Yerg;ai uma 
altaoda kaydedilecektir ... 

Etibba odan haysiyet divanı, 
dOıı toplanarak oda azasından 
iki zat arasındaki mealekt bir 
ihtilAlı tetkik Ye halletmiftir. o
danın idare heyeti de dUn mu
tat vechile toplanmıt. yalnız mll
zakentta buJanmUffur. 

Bu9llllkl k_,...._ 
Buglln aaat onda reİIİ Tevfik 

Salim pqa tarafından Cataloğ
lunda .. Halk eYi,, iade bir kon
ferana Terilecektir. Konferanam 
mevzuu, Milli tuarruf balıainde 
doktor Ye eczacalarm yazifeai ve 
yeni Kodekaiclir. Konferanaa 
herkes pdebllecektir. 

Bu m6nuebetle, eczacılar ta
rafından .. Halk eYi,, inde Yerli 
mOstabaerat t91bir olunacakbr. 

o,ktorlarlft .... kkaru 
ilk projede, memlekete gire

cek ecza da koDlenjan Jiıteaiae 
ithal edilmif, aabbat Telsaleti, ec
zanın kontenjandan iltiaaw için 
allkadar olmUft ecza liateateden 
çakanlmıtb. 

GeceDlerde ecza fintlannda 
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Hitabet ve cinnet 
Hapisanelerin birinde, mabpaa

lardan b;risi sık sık oradaki hal
kı toplar, onlara uzun uzun DU• 
tuklar verirmiş, 
Adamı aklım bozdu diye bb• 

bı adliye getirmişler. 
Bir pundunu bulup kendiıile 

görilşülse, mutlaka, bu zavallı 
hatip derdi ki: 

- Ben s&z söylemek merak
hııyım. Onun için arkadaılarıma 
sık sık konferans verirdim. Bun
dan ne çıkar? 

Eğer, sık sık 1 ~nferans ver
mek delilik alimeti ise: 

- Ben bu akşam 6784 üncll 
konferansımı veriyorum! diye 
6ğ0nenlere niye bir şey demi• 
yorlar? 

• • • 
Bir doktorun nOktesl 

Geçenlerde Dr. Kemal Cenap 
Bey, bizim gazetede bir Fransız 
profesörllnlln aleyhinde bir ma
kale yazmaıtı. Dr. H. H. Ber, 
bu yazıya mukabele etti. 

Dnn Kemal Cenap Bey, ba 
mukabeleye de cevap Yeriyordu. 
lfin doktorluk tarafına kanwma
yız, Fakat Kemal Beyin bu ma• 
kalenin sonunda zarif bir nilkte 
ilo bu H. H. rOmumnu halledip 
Hakin Hayri ismini meydana 
çıkanp var ki, muhakkak bir 
çok mizah muharrirleriae par
mak ...nacaktır. 

• • • 
Bir· milyoner 

DDnkti Gazeteler Amerikalı 
milyoner bir kadının ıehrimizde 
olduğunu ve buradan sonra da 
devriilem seyahatine devam e
deceibıi yaZ1yordu. 

lbza T ahlia bey meselesinden 
aiza yanmaı olan bir tomdaiım 
elile bu haberi göatererek sordu: 

- Ne dersin, dedi, akın bu 
da uydurma olmasan? 

• • • 
Ammada lltHat! 

Y qına ve battna raj'men ha
il bir genç gibi yapyaa m91bur 
edip Bernard Şovun yeni bir 
mazmunu anlatılıyor. 

Son zamanlarda mader acluı
na giden muharrir, orada mila
flr kaldıiı otelde bulunan bir 
danı mualliminden raks denlert 
almlf. Derslerin ıoaunda dam 
muallimi meıhur edipten imaalı 
bir resmini rica etmif. 

Bu arzuyu yerine getiren ecfı
bin resim arkasına yazdığı ithaf 
cllmleai ıudur: 

"Bu ada &zerinde bana · bir 
ıey 6ğretmiye yegine iktidar 
göstermif olan adama,, 

'1oata j41ıe 

Alman profesUrtl 
Yalovada 
Bir mOddettenberi ıehrimizde 

bulunan Alman asarı atika mu· 
tabasaııslarından profesör Şide. 
mDze mOdOrll Aziz ve mua• 
viai beylerle birlikte dfin sabah 
Yalovayı ziyaret etm · ıtir. 

Profesör Y alovada son za
manlarda meydana çıkanlan ta• 
ribi eıerleri tetkik elmif, bam
ları ıon derecede ıayani ehem
miyet bulmuıtur. 

ihtikir yapdmasma imkin kal
maması için, halkın sıhhati na• 
mına m6teyakkız bu unulmuaoı 
kararlaıtrran etibba oduı, ecza 
fiatlannda ihtikir yapılmasına 
eaaıından mani olacak bir vazi• 
yet temin eden bu tedbirden 
dolayı, sıhhat vekaletine teeek• 
kir etmiftir. 



••• 
Sof ya 
Maslahatgüzarımız 

M. Muşanofu ziyaret etti 

Sofya, 17 (A.A) - Türkiye 
maslahatgüzarı Fikret bey hü
kiiaıet namına dün başvekil M. 

Mişanofu ziyaret ederek Türki
yenin hükumet merkezindeki kı

sa ikameti esnasında gördüğü 
harnretli kabul haklcında mec
liste söylediği güıel sözlerden 

dolayı teşekkür etmiştir. 

8ulgaristanın memleketimize 

ihraç edebileceği maddeler 

tesbit ediliyor 

Sofya, 17 (A A) - Hükumet 
Bulgarıstanın Türkiyeye ihraç e
debileceği maddelerin bir liste
sini tanzim etmek üzere bir ko
misyon teşkil eylemiştir. Komis
yon Sc.fya ticaret odası re"si M. 
Savofun riyaseti altında hariciye 
nezareti konsolosluk iıleri müdü
rü M. Vacof ticaret nezareti ti-

caret işleri müdürü M. Gabens
ky, sanayi birliği umum hatibi 

Nfüocef ve zahire mübayaa ve 
ibrac dairesi müşaviri M. Popof, 
sabık mensucat mektebi müdürü 

M. Sarbanof ve sanayi birliği 
Sofya şubesi müdürü M. MoJof
ten müreldrnptir. 

Fransız parlamento
sunda Osmanlı 

borçları 

M. Flenciinin beyanat. 

Paris ı6 (A.A.)- Ayan mec
lsiode, Fransız tasarrufatına 

dair b:r istihzaha ceyap cevap 
•eren Maliye nazırı M. Flandin 
beynelmilel ciddi mükalcmelerin 

arifesinde bütün memleketin ik
tısadiyatını tahribe matuf olarak 

yapılan ve umumi bir morator
yom ilin edileceğini işaa eden 
menfaatlar ve hasis mücadelenin 

esasını izah etmiştir. Mumaileyh 
böyle bir moratoryomun kat'iyyen 

mevzuu bahsolmadığını söylüye
rek hükumetin karışıklıklar Çl

karmak istiyenleri takip ve yan-

lış havadis nezredenleri tecziye 
eyfiyeceğini ilave etmiıtir. 

Naıwr, hükumetin her zaman 
Fransız hamillerinin menfaatleri 

ni müdafaa ettiğini, ezcümle 
bor.çlu olup yeni krediler talep 

eden memleketlere karşı bu tarzı 

hareketi her vakit tatbik eyledi
ğini bildirmiş ve Osmanlı borç

ları meselesinde de aynı suretle 
LMeket ettiğini anlatarak de
miştir ki: 

-- Fakat şimdi borçlularsmı· 
zan ma'i sıkıntılar içinde olduk-

larım zannettirecek bir vaziyet 
karşısındayız.,. 

Ayan meclisi bu izahattan son
ra tasarruf edenlerin menfaatle-

rini idareye bir komisyonun me

mu:- edilmesini istiyen ve hükü

me! tarafından reddolunan tek
Ufi bertaraf etmiştir. 

Fre11sız tiyatrosunda 

Rasit Rıza ve .. 
arkadaşları 

18 • ı inci ktnun Cuma gündüz 
Aktör ;{in piyes 4 perrıle 1 tablo. 
J 8 - 1 ınci k{ınun cuma akŞAmı NUR 

BABA vnıh-il 4 perde NelMeen: lbnir· 
r~lı: Ainaet Nuri bey. 

Çini· Talebe 
Ortalı§ı altüst ediyor 

Nankin, 17 (A.A) - Yükaek 
mektepler talebesinden üç bin 
kadar genç, Kuomintang fırkası
nın içtimaı dolayısile hiddetlene
rek mezkur fırkanın umumi mer
kezine zorla girmek istemişler

dir. Bu taarruz karşısında mü
dahaleye mecbur imlan askerler 
bu gençlere hücum etmişlerdir. 
Talebenden bir hişi yaralanmış
tır. Otuz kişi tevkif edilmiştir. 

Kuomintang fırkasının umumi 
merkezinde ve Central Dail-News 
gazetesinin idarehanesinde tale
be büyük bir tahribat yapmış
tır. Nankindc vaziyet çok vahim
leşmiştir. 

Brüksel, 17 (A,A.)- 15 teşri
nicvvelde Çinli talebeler Japon· 
ya sefaretı binasının önünde 
Kahrolsun Japon asiliği diye ba
ğırarak nümayişler yapmı,lardı. 
Ceza mahl<emesi muşevviklerden 
birisini bir ay 8 gün hapis C.!· 

zasma ve diğer 5 Çinliyi de 
yalnız 8 gün hapse mahküm et
mişti. istinaf mahkemesi müşev
vike v~rilen cezayı tasdik, fakat 
muafiyetten istifade hakkını bah
şeyliyerek diğer 5 müttehemin 
cezalarını yirmişer frank para 
tazminatına kalbeylemi~tir. 
Tchang·t<al·Chek, çekildikten 

sonra Çinin siyaseti ne olacak? 
Londra, 17 (A.A) -Mnnches

ter - Guardian gazetesi Tchang
Kai-Chek ile iki nazırının istifa
sından sonra Çinin vaziyeti ne 
olacağı haldnnda tefsiratta bu
lunmaktadır. 

Hali hazsrda memleket Man· 
çuride nüfuzunu yeniden icra et
mekten feragate mecbur kalacak 
gibi görünmekte olduğundan 

Nankin hükümeti şimdi Kanton 
hükumetinin şiddetli bir muha
lefetine karşı koymak mecburi· 
yetinde kalacaktır. 

Sofyada 
DarUlfUnun 1alebesinln teze· 

hUrab dUn de d~vam etti 
Sofya, 17 Hususi muhabiri

miz bildiriyor: 
Darülfünun talebesi profesör 

Tsankot aleyhindeki tezahürata 
bugün de devam etti. Polis ile 
talebe arasında bu yüzden ge
ne çarpışmalar oldu. iki taraftan 
da yaralı vardır. Nümayişe işti
rak eden darülfünunlulardan bir 
çokları tevkif edildi. 

Bu hadise üzerine bazı meb'
uslar meclise istizah takriri ve
rerek izahat istediler. Maarif 
nazırı G. Moraviyef ve dahiliye 
nazırı G. Griginof cevap verdi
ler. 

Maarif nazırı meselenin tet
kiki için bir anket komisyonu 
tetkil edildiğini ve darülffinun 
mustakil olmak itibarile prpfesör 
Tsankof hakkında ancak dariil
ftinun divanmın karar verebile
ceğini söylemitlir. 

Dahiliye nazırı da verdij'i ce
vapta talebe ile zabita arasın

daki çarpışma hadisesine tale
benin sebebiyet verdiğini, hatta 
polise silah istimal ettiklerini 
söylemiş ve talebenin bu teza· 
hürabnın komünist propaganda
smm tes"rile yapıldığına işaret 

ederek hükumetin bu muzır 

propagandanın mahsulü olan bu 
gibi hadiselere sebep olanlar 
hakkında şiddetle hareket ede
ceğini s•ylemiftir. 

Bu hadiseden bütün memle
ket IMreoeD i9indedir. 

Mesai saatleri 
[ Ust tarafı birinci sayfada ] 

Junmazlar, konkurla geçerler. Para 
<la az ahrlar. Maişetlerini ancak hu
susi muayenelerinden çrJmrrrlar. Ha&o 
taneye yalnız şöhret kazanmak ve ça• 
Jışmak için koşarlar ye vazifelerini 
de hakkile yaparlar. 

Üzerlerinde fazla vazife olarak trp 
fakültelerinin gönderdiği talebeyle 
meşgul olmak da vardır. Görüyoruz 
ki şerait değişiyor, doktor bizde bir 
memurdur; fakat orada iktidan ka
bul edilmi bir mutahassıstır. Ora -
da hastaneye fen için, çalışmak için 
girer, burada maişet için. 

Pe.n sah "bi; mutahassıs diye tanı M 

lan bir ldmseyi icbar etmek doğru dc-
ğilclir. I\endisi mcvkiinin şerefi kabı 
mzif csini ynpmıya çalısacaktır. Bina
enaleJ h bence mutahassıs doktorların 
5ıerefini yükseltmesi. mesai saati ken• 
dilerinc haYale edilmcJi, hatta onlara 
tedris 'azifesi bile vererek yüksek a
damlar olduklarına her muhitte kani 
bulunuldu :u kendilerine anlatılmalı· 
dır. Böylece i~ otomotikman yoluna 
girer. 

Tasarruf 
Haftası 

1 L:st tarafı I inci sayfada 1 
olanlar saat tam 12 de Darül
flinun meydanında toplanacaklar 
orada tasarruf hakkında bir kon
ferans verilecek saat birde resmi 
geçite başlanacaktır. Alay, tram
vay yolunu takiben Taksime ka
dar gelecek, Taksimde lbideye 
biiyük bir çelenk konulacak ve 
merasim bitecektir. Haber aldı
dığımıza göre iş bankası yaptır

dığı büyük bir kumbara ile geçit 
resmine iştirak edecektir. 

Vitrin müsabakasının 
neticeleri 

Yapılan vitrin müsabakasında 
birinci ve ikinciliği kazananlar 
dün tcsbit edilmiştir: 

Beyoğlu cihetinde birinciliği 
110lyon,, mağazası ikinciliği 11P
salli,, müessesesi, lstanbnl ~ara-
fmda birinciliği Sultanbamamın
da "Hasan Pertev,, kumaş tica-
rethanesi ve ikinciliği Oroıdibak 
müessesesi ve Kadıköy semtin
de de birinciliği "Asador Ef. ,, 
mağazası, ikinciliği de Şekerci 
rasim Ef. kazanmıılardır. Birinci 
ve ikicci gelenlerin madalyaları 
diğerlerinin diplomaları da dün 
dağılmıştır. 

G LOR YA' da 
Bugün 

Harikulade bir film 

AVIDGOLDER 
HARRY BAUR 

llh·eten: FOX dünya ha\·ndisleri 

GILOllYA 1 DA 
Önümüzdeki Cumartesi Akşamı 

MUttohem ... Kalkınız .. filminin 
müme sılesi GABY MORLA Y ve 
VICTOR FRANCEN 

Sevgiden Sonra 
Liıks ve zarafet fılminde. Vadi sahne: 
(Koenigsmark) eserini vücuda getiren 

LEONCE PERRET 
ilaveten· Mikey Mouse Poıthe Nnthan 

filmidir. 

Darülbedayi Temailleri 

Bugiin matine saat lstıınbul BtltdilJtsl 
15,30 da süvare ~ehil'Tryatl'OSU 

.. K!!1 t mm•ııl 
Richard V oss 

Tercüme eden: 
Cemal Rifat 

Yarın akşam 

DOKTOR IHSAN 
Cumartesi ve pazar pnleri 

teaztlitU haik ieCHİ.. 

Acuzenin Definesi 
MUelllfl : Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf F ... 111' 

Bahşışler hazırlanmazsa maazalL 
bir gaile çıkacak ! .. 

-41-

- Saltanat nöbeti, bundan böylej 
oğlum Mehmet hana gelmiştir. Mahi
munuzdur ki Sultan Mehmet han haz
retlerise şu anda Manisada bulunmak 
tadrrlar. 

- Beli Sultanım .. 
- Binaenaleyh, kendileri buraya 

geJinciye kadar şehrin sükununa ve 
asayişe dikkat etmek lazımdır. 

- Elbette sultanrm_ 
Derviş paşa, hiç ümit etmediği bir 

zamanda aldrğı bu haberden zerre 
kadar teessür duymamıştı. O devirde 
padişahlar. nasıl, papuç değiştirir gi
bi vezir değiştirirlerse; ''ezirler de, 
padişahlar değişince kundura değ:i -
tirmiş gibi olurlardı. Yalnız bu gibi 
ahvalde herkes umduğuna ulaşmak 

~in, kendini göstermiye kalkışır, ha• 
setle kin ve intikam hırslan birdenbi
re şiddetlenir. fesatlar ye endişeler 
çoğalırdr. Binaenaleyh Derviş paşa
nm içinde de kopmak için uzun za -
man fırsat kollamış bir fırtınanın ilk 
alametleri belirmiye ba.şlam1Ştr. 

l\lademld sultan Murat ölmüştü; 

o hal de kay.makam Halil paşanm da 
yıldızı sönmüş demekti. 

Ye gene mademki tahta çıkacak a
dam l\lanisadaki genç şehzadeydi; o 
gelinciye kadar anasmm gözüne gir• 
rniş bulunmak icap ederdl 

Demekki bu kadın Valide sultan
dı ! Keranın, zekfunndan ve dostluk -
Jarmdan srk sık bahsettiği kadın buy
du demek .• Binaenaleyh bunun gönlU
nü avlamak eeTdasma düştü Derviş 
paşa .. Ve hemen entrikaya başladı: 

- Sultruıırın kullarına her suretle 
emniyet edebilirler. Mehmet han haz• 
retleri payrtahtlarmı teşrif edinciye. 
kadar süktln ve asayişi .istenildiğin -
den ala muhafaza edebileceğimi va -
dederim.. Bu cihetten emPı olabı"lir
siniz. Fakat bir <nokta kain· ki, bunun 
üzerine sultanımm nazan dikkatini 
celbetmek isterim. 

- Söyleyiniz paşa-
- Her ne :kadar kaymakam paşn • 

nızca da meçhul değilse de, gene işa• 
ret etmek boynumun borcudur ki, CÜ· 

Jusiyeyi kat'iyen ihmal etmemek Jizım 
gelir.. Eğer padişah hazretleri gelin
ciye kadar, askere dağrtılaca?< bahşiş 
hazır edilmiş hutunm!!:r.sa maazallah 
bir gaile zuhur edebilir. 

Gaile? lşte saray denilen karga yu
vasını asırlarca ürküten kelime bu • 
dur. Gaile zuhuru istenilmiyen fela• 
ketlerin kubbe altında konulan ismi
dir. 

Gaile... Yeni valide sultan bir sani
ye kadar düşündü.. Gaile? Demek 
bir gaile çıkabilirdi ha? Kocasrnrylı
larca ürküten ifrit şimdi de oğluna 
musallat olacaktı, öyle mi? 

Bereket versin Halil paşa imdada 
yeli~ti. Bir iki kere kesik kesik ök • 
sürdükten sonra: 

- Sultanım! - detli - P:ışa bira• 
derimiz endişelerinde haksız değiJler
dir. Lakin bu endişe ben denizin ye -
r;nde başka bir kulun~z oı~aydı o za
man varit olabilirdi .. Korkuya mahal 
yoktur. Sizi temim• h~:r.ırım. CUJus 
akabinde asker içın para cihetinden 
bir miizayakamış ohmyacaktrr. 

Kadm, rahat bir nefes almıştı: 
- Hay Atıah senden razı oJsun 

paşa.. - dedi -
Ye Derviş paşaya manidar mani • 

dar bakarak ilave etli: 
- EvJadrm, aslanım tahta çrkm~a 

bu hazırlığın mükifatmı göreceksirn 
il a 1il paşa.. 

Dervişi pek fena tellerıinden vuran 
bu cevap Halil paşaya btttabi tesellıi 
vermi§ü. 

Sadruam kaymakamı gene kesik 
kesik öksürdü: 

- Mamafi subaşı kulunuz dilerler
se para hususunda dergahı aliye son 
dertte faydalı olabilirler. Emir buyu
runuz kendHeri de tedarikli bulun -
sunlar. Cülusiyemn tevzii akabinde 
hazinenin müaya.kaya düşmesi ihti
mali varittir. 

Bu söiler Deı-Wş JMliRYa az !wsm 
1ft.llle Rtdirtıeceırti ZavaHı l!IUhafı ! Pek 
lta4aılaca hareket ~ _.. .... a.-

ma Iİ§ işten geçmişti. 
Behey budala para.deli 

setmek sana mı düşerdi? I;e 
Jil paşa bir taşla iki kuşu b~--" 
muştu. Hem mevkiinin sanııı.,- ........ 
ğmı anlamış, hem de De~....t 
sersem gibi para aramrya. ~ 
mişti .. 

Valide sultan bunun üzerine h 
ayağa kalktı, bir kelime siiyJe 
zin uzaklaşb

lki adam yalmz kalınca bit~ 
kin sakin bakıştılar. Sonra klW"' 

kam: 
- Pasa! - dedi- Şimdi, de 

Yedikuleye git.. Yarın sabah ~ 
yanınca, sokakları kana bulan-' 
mah .. 

Derviş paşa ses çıkarmadı. 
inden emin bir adam taYruyla ill' 
şen Halil paşayı takip etti. 
Sarayın avlusuna cıktıklan 
kapı dibinde uyukl~yan sa.ıcaJJ~ 
~ta.neıdan başka görünürde kl 
ler yoktu. Yavaş Yavaş dış af 
çıktılar .. 

Kapı yanında.ki peykelerde ~ 
byan iki adam ayak seslerini 
ca hemen ayağa kalkmrşlardL 

Halil paşa: 

- Çekin hayranları! - ded!:.'.t 
Bunlar kaymakamm at u~· 

dı. Saçak altrnm badanalır tahta ' 
tunlarına bağlı üç at bir yanda ff ~ 
adım ötede de bir başka at dator 
du. _ut' 

At uşak lan paşa.lann ha~ 
binmesiM yardım ettiler

Ağaçlardan karga seslen gel~ 
du. ~ 

- Allaha '18mar1adrk pap Jd~• 
- Allah rahntlık Tcı~l:n: II~ ..J 

uykular temenni ederim kayın' 
paşa hazretleri. 

• • • • 
• • • • • • • 

I 
Derviş paşa sarayına doodfiil ~ 

man, misafirler henüz sofradan ':" 
mışlardı. Harem dairesine ~,-· 
bir kaç lokma ekmek yedi. Anı&~ 
malan nasıl çiğniyor, yemekler ~ 
zından nasıl geçiyordu, bunu fi 

Allah bilirdi. J 
Kafasında hala kaymakanıJll 

uğulduyordu: ,,,.,. 
"CüJOs bahşişinden sonra Ja~ 

mı'.izayakaya girecektir. Paşa ~ ol'r 
rimiz bu hususta biraz tedar~lt 1,r 
farsa, elbette bizi memnun etınİ;ı 0 

lar.,, . s"' 
Bu sözlerin manası içindeydi-..;st! 

paşanın ne demek istediğini ani ~ 
Herif kendisinden düpedüz par- ,1" 
yordu. Ah ne halt etmişti de Y" 
rmda paradan bahsetmişti. Jı' 

Acele acele at.ıştırdığt Iokıllalr )f' 
ğazmda drziJi kalmıştL lştilta8' ~ 
silmişti. Ellerini yıkarken h r- ; 
Kera geldi. Kera? .. Evet.. J{er9 ~~ 
decekti. Bu gece, Yahudi ka~ Jl'1 
ni yerine getirecek değil mniydı? d• I' 
!iksi şeytan hay .. Sultan Murat 
leceği geceyi ıne de seçmişti ya-~ 

O canım .kara kaşhyr bu gece~ 
brraktp da. Yeditculelerde sürilD ~ 

Mamafi işin bir çıkar taraf111' :.. 
mak da pek mümkündü.. cuıııa ~ 
için ha.zrrlanan mahk8ın1ar .01 flf' 
gibi duruyordu. Oldünnek içil',....,, 
miye Jirzum yoktu. Cellad~ ~; 1 

- Git herif şunlan teınnle 
mek kafiydi - ~ 

Oh!. Bu fikir imdaduıa Y ~ 
yüzünde bir tebessüm dolaŞtL-"~ 
evet.. Celladı gönderecek ve~ 
şuracıktan şuracığa teprenDIİ 1' 

Padişah ölmiif.. öıebil~ ~ 
padişah ge~ekntjş; gelebilir~ı.~ 
efendim, şehrin asayişile ~-Jjllll"'""' 
mak lazımmış.. Eh vaz.ifeelY~ I' 
gelen emirleri verirdi, taksi ~ 
t'8iae ka"flll&Zdl. Bir ~ ... ..,,, 
oleaydr, belki b.l"l§lrtlı. ,A.-

lıiaaal ~ 
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Saat on bir de 
sesler .• 

bu 
Ve 

odadan gelen 
ölüm .. 

I\.atledildl ha? .. Feci! .. Onun gibi 
cesur, ku\'vctli bir adam katledilmiş!. 

Jerar birdenbire durdu. Beti ben
zi sapsarJ olmuştu. Yüzü gerilmişti. 
Bir müildet sustu. Nantas ona dik • 
katle bakıyordu. Jerar boğuk bir ses
le: 

- Nerede öldürülmüş? Kntil bu· 
Jur.du mu? 

rnye sordu. 
Ilulncnğız. Cinayet Yeni Pal:ıs otc· 

dcbilirim. Sadece, haki.kati meyda• 
na çıkarmak için malumat ta.lep edi -
yor ''e size, lüzumlu olacağını zan -
nettiğim sualleri soruyorum. Bm.a -
enaleyh size sual mi tekrar ediyorum: 
Niçin kavga ettiğinz? 

- Size söyledim. Bu tamamen 
şnhsf hir meseledir. 

- Adalet için şah~· hiç bir mesele 
yoktur. 

- Cevap \'eremem. Jinde olmuş. Baratof hakkında biraz 
izahat almak istiyoruz. Sizin de o- - Peki, bu hakkınızdır. Demek, 
nun iyi dostlanndan olduğunuzu biJ" 11 buçukta Mösyö Bnratof'u terkettiu 
diğimiz için geldik, oraya kadar teş• niz. 
rifinizi ı·icn ediyoruz. - FA!vt. 

Jerar, polisin bunu nasıl keşfet· - Ilnratof'u tt>rkettğiniz z.-ıman 
tiğini düşünmemişti bile. kavganız bitmiş, barışmış m1ydı.mz? 

- Beraber mi gideceğiz? - H2yır: .. Münakaşamızrn mevzuu 
- Evet, malUmatmız bizim için miihimdi. 

kıymetli olacak onun için... - Demek, clargın. dargın ayrıldı· 
- Derhal geliyorum.. Vah zavnl- nrz? 

h, vah, demek katledilmiş! • - Evet. 
Mantas•m ya.nmdald muavin, pa.n. - Biraz da itiştil•ten ~nra mı? 

~da kalmıstı. Biraz malumat ıtoı>- - Evet, itiştik de. 
lunak istiyor<lu. Nantas Jernr'ıı oto. - Sonra nereye git.tiniz? 
mobile bindirdi TC yanma oturdu. Jerar tereddüt etti: 
Nantas, Jcrnr'a şuradan buradnn bir 

- Otelime, pansiyonuma ... 

- Saat kaçtı? 
~ok sualler soruyor, Jcrar da lJUnla
ım cev-ap Yermclc mecburiyetinde knlr-
7ordu. Halbuki diişli~k kendini (Bitmedi) 

=:::~ad=~~· b~1:~sa ~:: :rs:~==-;~"d::= ... 9;;:·1 
ti, suallerini mütemadiyen çoğaltı - l d l l cll 
yordu. 1 er er vapur arı 

ısTİNTAK i Karadan· ı 
· Nruıtas, Jcrarla beraber otele gel- !i 1 Z P 
Cliğl z:ıman, Barntaf'nn cesedi, tıbbı J'i POST ASI "ı 
adlfye kaldmlmışu. is 1 

Nantas muavinlerine talimat veı" g AKAR y A 
di. Sonra, rnüstnntikle bir müddet n 1 
hu usi olarak görüstifkten S<>nrn bir ıı Pazar 

1
.1 

hiis:eye çckldi o.turdu. !·Vapuru 20 l 
Mösyö Lisney Jerar'a gayet nazik !) K. evvel , 

l}r ta Turla yer güsterdi: li akşam saat 17 de Sirkeci İ 
- Buyurunuz, dedi, oturunuz, Siz i rıhtımından harek ti (Z - ı 

l\G:. •• n t f' d -'-- d d v ·ı • e e on 1 zv.<;yo arn o un o::.ıuY unıız egı p ld k I b ) A k 
mi? 1 ı gu a , ne o u, ~ancı , 

- Dostu değil, fakat bcraher i~ ıJ Samsun, Ordu, Gıre.aun, ~ 
ppardrk. ı: Trabzon, ve Rize ye) azimet 1 

- Polonyada ~ok ~ş Yar zanned~:- li ':.e aynı iekelelerle GlSrele ve 
~, Pol<>nyadan gelıyorsunuz degıl :: Unyeye uğrıyarak avdet ede-
mı? Ü d k . ıı _ Evet. r: e ece tır. ! 

- İsminiz haJdkaten Jcrar nu, bu q Fazla tafsilAt için Sirkecide ıı 
,..dece küçük isminiz mi yoksa aile is- l! Meymenet Hanı altında acen· ı 
min>r~rasi? '-!r ~~ dd"t tt• ~~~~:~ ••• ~.?.~~=~:~:_~~:.=~34 1 

J~ r an W1 ·....,;fC U C ı: .... _ ........... •-••••••••••• .. --·- ı tcaw:::::::: 
- Ale ismim, Liman şlrketlle Seyrlsefaln 
Dedi. blrlettlrllecek mi ? 
-:- Dün buraya bir kaç dakika gel.. Bir akıam gazetesi Liman tir-
~' bembcr seyahat etmiyor ketile Seyrisefain idaresinin bir
muydunuz? 

_ Hayır, fakat buradn yemek yew leıtirileceği hakkında bazı şayia-
dim, bu salonda, dün akşamM .!!!ın dolaştığını kaydetmektedir. 

- Ben de onu söy1iyecektim. l\lö~ Bu husll!lta malumatına müra-
)ii Earatof 'u saat kaçta bıraktmız? caat ettiğimiz Liman ıirketi mü-

- Belki dokuza doğru. Belki da- dürU Hamdi ve Seyrisefain ida-
ha evvel... · d T 

resı mil ür muavini ahir beyler !itiz;- Sonra saat 11 <le tekrar geldi - bu tasavvurdan haberleri olma-

- Evet. işimiz bitmemişti Ye ben dığmı söylemitlerdir. 
bir yere çıkmak mecburiyetindeydim. 

- Mösyö Baratof'u nasıl buldu -
nuz, yente'kte elbiseyle olduğu halde, 
simokin mi giymişti, demek çrkncal~· 
tı. 'Nereye gideceğini size söyledı mi? 

- Hnyır. 

- Dost~n mı nyrıldmrz? 
- E,·et. 
- Bazı şehadete nazaran bir yan· 

lışhk olacak. Yemek yerken iyimişsi
niz ama ... Sonra böyle olmamış. Gnr

Diş Tabibi 

Zeki 1lnıi 
Hastalannı her gün saat S,.~0-12 

ve 13-20 kadar kabul n her sah 
saat on üçten itibaren meecanen diş 
çeker 'e tedavj eder. 

Muayenehane: Kadıköy Mısırlı 

oğlu Yn,·uz Türk sokak No. S. 

Altın yapan 
Profesör 
Parlste mevkufen 
muhakeme ediliyor 

ProfesBr Dunlkovskl 
'fa en eski zamanlardanberi altm 

istihsaline çalışanlar daima felakete 
uğramışlardır. Haceri felsefiyi arı • 
yan eski münec:cimbaşılan nasıl sihir
baz diye ya.Jaldılarsa, Lwow darülfü
nunu profesörlerind~n ?ti • .Joon ue 
Hnbdauk Dunikovski de ı'ar:ite y:ılrn
Ja.ıımış ve hapse atıJmr~tır. 

Dunikovsld, bütün ilim dünynsınm 
tllkdirkan olan babasm:ın mesaisine 
devam ederek (radioaktif) cereyan 
neşreden bir makine icat etmişti. nu 
cereyanlar, toprak, kaya ve madeni 
tozlar üzerinde tesir icr.ı ediyor, \'C 

bunların zerratını bir araya topluyor 
du. 

Bu aletle, profesör, .Monako sahil
lerinde, Baluimuhit enstitüsünü-n 
kontrolü altmda ~imdiye kadar meç• 
hul kalmış, rnn,i, yeşil ve pembe mn. 
denler çıkarmış, pek az miktarda al -
tm bulunan araziden de, 27 loratlık 
altın kül~i istihsal etmişti. 

Bütün bunlara rağmen, profesör 
tevkif edilmiştir. Zira, profcsöriin 
ilminden istifade etmek için teşekl~ül 
eden şirket, profesörün bir dolandı
ncı olduğunu ,.e · ·' etten para çek
tikten sonra keşfi .. bildirmcdiğhti ''c 
esasen bunun bir oyundan ibaret ol• 
duğunu söylemektedir. 

J<'almt profesör, ınüstantike şunla· 
n söylemiştir: 

- Şirket, tccrübelerJmi Fransız 

topraklal'l i~nde debıil, IJonclrada yap
ına.mı i tiyor. Halbuki ben, Londrada 
tecrübelerim \'e ~{eşfıim için t;:fıfi mik· 
tarda emniyet içinde olacağıma. kani 
değilim. Esasen ke§fimin esasını bu 
pek mühim sırrı bildiren hesaplnnmı, 
bir zart jçinde size tevdi etmiş bulu -
nuyorum. Milsande ediniz rnutnhas • 
sıs bir h<'yct huzurumla Ye bir l!'llıo • 
ratvardn tecrUbelerimi yapayım ve si
?..e, şimdiye kadar ancalt !kendisinden 
5 gram altın ~ıkarılnbilen bir mn<ldc-. 
den 26 kıırat olmak şartile 375 gram 
~lkarayım. O zaman b<'nim bir dolan 
dıncı olmadığım zannedersem mey. 
dana. ~dmr. 

l\fü ta.ntik bu tekJ:fi kabul etmiş• 
tir. Şimdi, on giine kadar. bu tecrü
beler. parisre Sorbon darülfünunu l<l
borah·arlnrındn. yapılacaktır. 

Fas dağlarında 
yakalanan Pars 
Üç dört senedenberi Rabat 

havalisindeki dağlık mıntakaya 
deh~et salan bir Pars dün yüz
lerce yerlinin tertip ettiği bir 
sürgün avında vurulmuş ve öl
dürülmüştür. Bu müthiş hayvan 

koyun sürülerine hücum eder ve 
evvela Çobanları parçaladıktan 
sonra sürüleri altüst ederdi. 
Pars bir iki defa da katır kir· 
vanlarına hücum etmjş ve ka-

sonlardnn birisi, on biri çeyrek geçe- --------------
ye doğru, bu odadan gelen münaimş.-ı Doktor tırcılarJa yolcuları yedikten soıua 

sesleri duymuş. 
Bunlar.r söylerken müstantik Jera" 

n tetkik ediyordu fakat Jerar gayet 
sakin hir tavurla omuzlarını siH<ti: 

- Evet~ dedi, l<avga etmiştik. Bun· 
dan bahsetmiyorum zira tamamiJe şah 
sf bir meseledir. 

- Nnsıl şahsi bir mesele? 
-erar birdenbire ayağa knlktı: 
- Falınt, dedi, beni istintak mı e· 

diyorsunU?u 
- Hayır, istintak deni. Sizi an· 

cak bir avukat huzunında istintak "Co· 

Hafız Cemal hayvanları parçalamıştı. Bu Pars 
330 kilo agırlığında ve üç buçuk 

DahllT hastalıklar mutahassısı metre uzunlugundadır. 
Sıra numaracı beklememek İ'!!ti • --------------lstanbul 5 inci icra menıurluğun-

yenler, kabineye müracaatla nya da11 : 

telefonla randevu saatj almalıdırlar. Bir borctandokıy:ı satılmasına ka • 
Comad:ın maada her gün öğleden rar Yerilen bir adet kapsühruıkinasi 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Istan. 21 - 12 31 pazartesi günü saat 13 
bulda divanyolunda 118 numaralı hu· den 1tibaren GaJatada Yenicarni cad-

desinde 70 numarolu dökümcii ditk •· 
susi kabinesinde dahili hastalıkları ka.ni önünde sat::Jacağından talip 0 _ 

muayene n tedavi eder. Telefon: İs· la.nlann hazır bulunacak memuruna 
tanbul ~ 2398. müracaatları lüzuuıu .ils.n olunur. 

(220i) 

IMahkeme ve icra lllnlar1 1 Oilniln -Muhtırası 
lstanbul 4 üncü icra memurluğun- "----------~-~~ 

dan: Takvim- Cuma 18 KAnun:;;.; 
İstanbul YeşiJköy'de fsta.c;yon cad- 12 inci ay 1931. 7 Şaban 1350 Serıell 

deı:ıinde eczahane karşısındaki hanele-- geçen günleri. 340 kalan günler 20 6.4ı 
rinde muki miken elye\.'111 ikametı;t:h~ GUne, - Dop;uşu: 7,18 flao~ı 1

548 lan meçhul olan Toduri evlattan Kor Namaz vakltlerl - Sabah· •51, 
nelyos efendi ile Atina hanrma: Üğle: 12.8: ikindi 14,29: Akşam: 16. 

Babyan Agop efendiden istikra:r. ey. Y ntsı: l 8.20 imsak: 5,30 deO 
lediğiniz (lOOO) bin liraya mulmhiJ Hava - Kan~illi rasathınestıı rJJİ 
vefaen feraf, ettiğiniz Yeşilköy'de verilen ma!Omatı nazaran: dün aıt ra 
'·ö ı...ı . .. h•~ 
ft y ~· mahallesinin ayazma sokağın- hararet 5. asgari I,5 derece. Bugun 
da kilin 19 - 21 numaralarla marak - kapalı olacak ve hafif kar yaÇacaktı!· 

kam tevsii intikam iki bap Diikkiinm 1 J 
14 - Mayıs - 337 tarihinden itibaren Radyo ~ 
yii'zde 9 faiz ve sigorta u~retlerf ve o=;-' 

sair masrafJarile paraya cevrllmeı:ıi lstanbul radyosu 
talep olmakla ikametgahmt7.a gönde- 6 dan 7 ye ı.adar gramııfon, 1.~ 
rnen ödeme emirlerine verilen meşru" dan 8 30 ı kadar Bedia ve Rıza rı;e 
hatta ikamctgahlannızm halen meç. min hanımlann iştira~ile saz. 8.:30 d•~ 
hiJliycti bildirilmiş olmakla ilan tari- 9 a kadar Habibe molla ıarııfından ıno· 
hinden itiharen (2:J) gün içinde iste- noloğ, 9 dan 10 a kadar inci hanılfl~ 
nen faizle saireye \'e borcun tamam1- i~tirıkile saz, ıo dan J0,30 kadır orkel 
na veya hir kıı:ımma bir güna itim7.r" tra· __,/ 
mz \.'arsa bizzat veya bir vekili kanu• 
nt göndererek dermeyanımz ve isbu 1 .. -• BORSA 
müddetin hitamından (30) gün için-

1 
... ___________ .....,--.ı 

de borcunuzun talep vechile tediyec:i- 17 K.evvel 931 ı:I. _A..;ç .. ı1d_•-+--r-
ne bir sureti tes"in dahi göstermedi~ Kam blyo ı 1 
ğiniz takdirde ilan tarihi mebde ol .. Fransız Frangı 1206 ı2'o6 
mak üzere (60) gün içinde takibatı İc•ı 1 lngiliz lirası Kr. 
rain·eye selahiyet gelmiş bulunacağı .. T.L. mukabili Dohır 
ödeme <'mirleri tebliğleri mak:ımlarr· Liret 
na kaim olmak üzere 931 - S.16 do. yn Bctı:a 
numarasilc tarnfıruza iliınen tebliğ o- Orahnıl 
Junur. (2201) lı. Frank 

lstanbul ikinci icra m<71111rluğun. 
dan: 

mr borçdan dolayı mahcuz \'e ,.e 
paraya çevrilmesi tekarnır koyun ,.e 
sığrr boy:nuz ve tırnaklan paçavura 
Ye saire 23 - 12 - 931 tarihinde saat 
14 <len 16 ya kadar E.:rüp Sultan baha
J'iycde tuğla harmanında açık artırma 
ile sahlacağmcian taliplilerin vaktin
de orada bulunacak memurumuza 
931 - 437.} dosya No. mürnciatlan 
ilan olunur. (2208) 

lstanbul dürdüncil icra memurlu. 
jjundan: 

'J'nmnmma (2575) lira kıymet taktir 
edilen Aksarayc'ra kovacıc'rede mahal
lesinin Haznedar olmğmcla (elyevm 
pazar kurulan mahal) 21 numnrnJı 

• 
.. .. .. • ... 

tem 
florin 
Kuron 
~lllnıt 
Pezetı 

Mark 
Zloti 
Peng1i 

" • Le~· 
ı TOrk llrrn ntnar 

Çcr\'Oneç Kuruş 

Nukut 

20 frnnk [Fransız ' 171 O 
ı !sterlin (lnglllzı 1 735 
J Dolar (.Amerllc:ı ) 210 213l5!l 

20 Liret (hal~·a 1 215 218 

BORSA HARiCJ 
Altın 
Mecid ive 
Bankorİot 

!)~~;., ı 9~~ M 5 ;, 1 
' 2 24C) 

haricen ka1-gir ha.ne Ye ittisalinde ke-- ~ .. -----------~~· 
penksiz kiırgir mağ kömlircü dlik- hibe ''e Maltbule hanımlara gön~ 
Jd'ınm tcmamr ncık arttırmaya \•az c-· len dava zaptının zahnna ikametg':d 
dilmiş olup 4 - 1 - 932 tarihinde ~nrt lan meçhul olduğu mahallesi he~~ 
ınamesi divanhaneye talik ed'lerek ihtiyanyesi ve mübaşrrı tarafınd ., 
21 - 1 - 932 talihine musadif l><'I"• ,·eıiJen şerhten anlaşılmış olmağla ııı, 
şembc giinii . asıt 14 den 16 ya 1,:-cfar malı müddetle ilanın tebUğat icrnsııt, 
ncrk arttrrma suretile satılncakt•r. karar verilmiş olmakla yevmü nıo~ıı' 
Arthrmnya iştirak yüzde 7 tenrinat kemesi olan 21 - 1 - 932 tarilt1 , 

nkcesi almır müterakim verği, Bele- mü:radıf perşembe giinü saat 10 d. 
diye, vakıf icarcsi müşteriye aittir. mahkemede hazır bulunmanız ve.~ 
Hakları tapu sicillerile sahit olmayan hut musaddak vekil göndennediğııt 
ipotekli alacaklılar ile diğer nlakndn- tnkdırde hakkınızda gıyaben muaı;; 
rnnın ve irtifak hnkkı sahiplerinin hu le yapılacağı ilan olunur. 13 .. 12 ./ 
haklarına Ye husuçiJe faiz ve masarif e 
<lair olan iddialannı ilan tadhind~n Kadıköy sulh icrasından: ,J 

Bir borçtan dolayı mnhçuz ol itibaren yirmi gün içinde ennkı miis- tf' 
bitelerile blidirmeleıi lazrmclır. AJ,..,i knryola. gnrdirop, konsol ve od# 
halde hakları tnpu sicillerile ı:;.'lbit ol- kımı vescir 26 -12 - 931 cunt .. dl' 
mayanlar satış bedelinin paylasmnsın si günü saat 13 ten 16 ya kadar J{fl ,O 

l;:öy pazar mahallinde satıJacağınd , dan hariç knlurlar. Alakadarlann ic- Uf 
ra "e ifla~ kanunun 119 zuncu madde clellfıliyc ve ihale pul bedelleri ın ,. 
si hökmüne göre hareket etmt>lerl ,.e terisine ait olmak üzere tnlip o1ııtt1 
clahn fazl:ı malumat almak i-,teyenle- r:n orada bulunacak memura nıüt11c" 
rin 931 - 211 dosya numnrasilc me • atlarr ilfLn olunur. (2197) 
muriyctimize muraceatlan ilan olu _ 3 iincü lıu!mk malılı:c>mcsinden: f 
nur. (2203) Madam Mari Yekili Ali JHkmet-:, 

tarafından miiddeialeyh mulrndde d' 
Pnngnltfrle • ~Ul'i paşa hanında 1 ~ 
marnda mukım ''e halen Urnıne~Jt r 
rncchul olan kocası Daryüs Ardıtf<f' 
fendi ale) hine acılan boşanma ~ 
s•nın arzulıal suretinin ilana ra . 1,cı tebliğ ctliJrnediği gibi tayin td1 if 
ı:ıüddetin de mürur ettiği anlaŞ&l;ı 
ye müddeinin talebi üzerine t.ah1' il' 
g4nü olarak :n - 1!! - 931 Perşelll 
B"at 14 tayin edilmis olduğundan -:. 
1 ür giindc malıli.cI!leye miirntaııt. d' 
mesi tcbli" mı:::ımma kaim o1mııl' 
zere ilan o~unur. (2200) / 

- --------------
lstanbul ikinci ticaret daircsin,lcn: 
İstanbul defterdarlığının Istanlıııl

da Nuruosmaniyede Mahmut pasa nıa 
hnllcsinde Cami sokal\ 29 !·o: da mu· 
kim Hüsctin ('fendi veresesinden !\c .. 
dimc hamın ve oğlu l\Iuharrcnı Ye Ila-1 
san Huıı..; efendiler ale.> hine il.uıue 
eyJedifü fc. hi ihale clavasm<la l'ti' •l .' 
deinleyhin bulunclnklan ~enle ı':r 
semti mechule gittiklcıi mi;hat;ir ta -1 
rnfmd<1n yazılan cerhten :ınlacıılnn; 
olm:ıkla ~ümailt>):him lıaklmıda lir1 

ay mücldctıe iltınen tcb:igat ifası Y(' 

tahkkatın l!> kanunusani 1932 ~aat 14 
de talikine karar verilmiş olma1;la ! 
tevhik mclmrnındn kaim olmnk ilzcrcl 
keyfiyet ilfrn olunur. 

Rcyoğlu 3. sulh lıukul: malıkemc~ 
sinclc11: j 

l\fUdclei Ahmet Numan bey t:ırafr .. 
dan Jsmnil efoııdi ,.e l{nsımpaf" da I 
J{ulaksızcln degirm<!:ı soka ~ında G ı ·o 
lu hnnede sakine :Makbule h'.ln:rt'n ' 
Iladullad:ı. mezarlık s{)I.n . .:ın:n 11 :·o: 
lu hanede rak.ine Me-vhihe !uı:ırrn n- 1 
Jcyhlerine ikame eylediği izaJei şuyu 1 
davası için müddtaaleyhlerden l\fo,·-ı 

- lleuot !ı•-.J i!ncfi. :mllı ,;;;ı:uk "'~ 
1 

T:em '"intle:ı: 4' 
Jrüçü Jozc-f AntuY~rnm uhdesitl V 

bulmrn.n Fe•Tu"'a :· ... da Beyo~ln dld ~ 
sincl:? :i9 - :i9 - 69 numaralı a~,.r 
o.-ı0) lira lcıymet' muhammineli dil'' 
t~ b'r h·., ... .,i: rr~l·mu dclbliye re ti 
I:? pulu mil~tcrisinc nit olmak ii~ 
:ıçık artırma suretiyle 24 - l .,.,,,. 
Paznr günü saat ı:ı te sat·lacaktıt~f. 

Talip oinnlaı .. n yüzde on pc.f ~ 
oini ma tnlrih~ıı rr.cz'tür gün ,.e ~ 
ta Beyoğlu tlörclüncü sulh huku1' :J 
kcmcsfnrle hazır lrnlunmıılan ı~> 
ilan olunuı·; c2202r 



Vakıf Paralar MUdilrıüğünden: 
% 12 faizle emlik mukabilinde para verilir. 

J (5000) Liraya kadar olan ikrazat için muhammen Ucreti 
:1•nına~. V~~ıf Paralar Mildürlüğünün hiç bir yerde şubesi 
t lbadıgı gıbı mutavassıt, Acente ve komisyoncusu da yok
hur. Muamele yapacaklarm lLhçekapısında dördüncü Vakıf 
•nda ikinci katta 18 No. da Vakıf Paralar Müdjirlüğüne 

l!lüracaat eylemeleri. (4158) 

t Devlet Demtryolları llanıan j 
~darem z •çın pazarlıkla satın alınacak olan ı3 kalem demir 
~ızı ~~yr~idık yüz bez, fosf_orlu bakı~, ele~t~ik malze.mesi, kurşu~ 
te ı bırıncı hamur beyaz kaat ve saıre gıbı muhtelıfülcins mal
~enin pazar!ığı 21-12-31 tarihine müsadif pazartesi günü kra 
ı.ı.~ acağın~an tali~lerin yevmi mez.kiirda. saat 9dan 11.30 kadar 
lb iazada ııbatı vucut ederek tahrıren fıat vermeleri bu baptaki 
.... •ize menin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nü-
"'tlrıe t" ·1 · · d l · · t .. ge m mesı ıcap e en ma zeme ıçın nümunelerinin beraber 
~lır&lmeıi nümuneR: ~ vaki olacak teklifatın kabul edilmiyeceği 

il olunur. (4 

'3 idaremiz için imal ettirilecek 2 adet aandalın pazarhğı 21-12-
~ 1 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11, 30 da icra kıbna
İından taliplerin şeraiti görmek üzere her gün saat dokuzdan 

: Yediye kadar Haydarpaşa mağazasına müracaatları ilan 

~- (4451J 

Tütün inhisarı Umumi Mü

dürlüğünden: 
Samnun Fabrikamızdan Tokat ve Sivas ha valisine glSnderile

btlc mamulat ve levazım nakliyatına ait ibalei evveliyen mahal
ile l Kanunusani 1932 tarihinde icra olucacaktır. Taliplerin 
~fır Fabrika Müdiriyetine müracaatları icabeder. ( 4451 ) 

lstanbul Evkaf 
l\ıymeıi 

"t~hammenest 
tta K. 

Müdiriyetinden: 

448 00 Tamamı 128 arşın terbiinde · ·ılunan Aksarayda 
Koğacıdede mahallesinde A .: Hoca sokağmda 
12 No. ile murakkam bir kıt'a artanın tamamı. 

27 Tamamı 264 arşın 91 aanüm tubiinde bulunan 
Kadıköyünde mukaddema Osmanağa eJycvm Rasim 
paşa mahallesinde karakolhane sokağında atik 31 
cedit 107 No. ile murakkam arsanın tamamı. 

00 Beher metrosu l 1 liradan 121 metro terbiinde bu
lunan Fatihte F evzipaşa caddesinde münhedim 
Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 4 harita 
No. h arsa. 

00 Beher metrosu 10 liradan 116 metro terbiinde bulu
nan Fatihte Fevzipaşa caddesinde Münbedim r .lil
paşa camii şerifi arsasından müfrez 4 harita No. lı 
arsa. 

tf Y 11karıda semt maballe sokak ve numaraları muharrer emlaki 
•. •blule müzayede ile icra kılınan ilanında talip zuhur etmedi
~llden pazarlıkla ilanına karar verilmiştir. Pazarlıkla müzayedesi 
~ ~llunuevvelin 22 inci aalı günü saat 15 tedir. Talip olmak 
~•Yenler kıymeti mubammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
d Y akçelerile birlikte lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Vari-
~diriyeti Mahlulat kalemine mürecaatlan ilAn olunur. (4464) 

dtındarma Satın Alma Komis
)onu Riyasetinden: 
~ 2000 çift siyahçizme kapalı zarfla alınacaktır. Münakasa 

~ · 12-931 çarşamba günüdür. Taliplerin şartname almak ilzre 
) ~rıun. münakasaya iştirak için de teminatJarile beraber muay" 
~·''Q güade saat on beşten on alhy kadar Gedikpaşadaki ko-
~nmuza milracaatları. (4173) 
ı~ 1 ------

'--- 3. K. O. SA. AL. Ko. dan 

--~Ötdüncü kolordu kıtaatı hayYa- Tophane fırınında me,·cut 1000 ki· 
'ıJ0 fçlıt 300,000 kilo arpa ve 300,000 Jo ekmek kırpıntısı pazarlıkla atıla . 
~tf Yulaf ayrı' ayn olarak kapalı caktır. )halesi 19 - 12 - 931 cumar
\1 ~sume münakasaya konmuştur. tesi günü saat 16 da komisyonumuz
~~· 7 2. Ka. - 932 tarih perşembe da yapılacaktır. Taliplerin yevmi mu 
lıoı, ~t 10 da ihale edi~cektir. Ta- ayyenfnde komisyonumuza müracaa~ 
•,_~rı prtnamesini görmek üzere lan. (6:>1) (4475) 
~ bda 3. K. O. satın alma ko • • • • 
~ ~ 0"ttna teminat ve teklif nameleri- Trabzonda bulunan kıtaat ve mü-
-~~ 111l1Yen gün ve saatinde Eskişe· essesatın ihtiyacı is;in 62,000 kilo sı-

' lı:oın1-yonumuza müracaatları. ğır eti kapalı zarf usulile münakasa-
(650) (4470) ya konmuştur. Jhale tarihi 24 - 12 

~ ... 
ı,la ~ ~e Tp. Tp. ihtiyacı için ıpazar• 
~ Q 'Qru ot alınacaktır. İhalesi 21 

1~ 931 pazartesj günü saat 16 da 
'•ı,tfııonumuzda yapılacaktır. Ta -1 
' tartnamesini almak üzere her 
>~1,"' Pazarlığa iştirak etmek isti .. 
'-~de yevmi muayyeninde komls 
~ mUracaatlan. (649) (4471) 

- 932 Perşembe günü saat 14 de Ta• 
!iplerin şartnameyi görmek üzere her 
gün saat 13 den 16 ya kadar, münaka
saya iştirak edeceklerin ise 100:> lira 
teminatı muvakkatelerile birlikte iha
le tarihinde Trabzon satın alma ko
misoynun.a müracaatları (624) (4288) 

• • • 
Eskişehirde bulunan kıtaatın şu • 

1932 
Ticaret ve Sanayi 

salnamesi 
( MUellifl: MAHMUT BEY) 
f lakkl telıfi resmen müsccceldir 1932 

nushası kııriben neşrolunncakur. 
(1 icarct salnamesinin hiç bir müessese 

ile al~kıısı yoktur. 

ASiPiN - KENAN 
Kompri
meleri: 
G R i P, 

NEZLE, BAŞ 

ve D i Ş 
Jı • AGRILARININ 

-.,...-.·N !ıJ en birinci 
ilacıdır. 

------------~~--~--~--· 

1 ZAYlLER 1 
İstanbul ithalat gümrüğünden ol

mış olduğum 212229 No. 23. 5. 931 ta .. 
rihli 140 liralık Depozito makbuzunu 
Zayi ettik. Yenisini çıkaracağımızdan 
Eskisinin hükmü Yoktur. 

bat - 932 iptidasından haziran - 932 
nihayetine kadar beş aylık ihtiyacı 
için 150,000 kilo un bağlı şartname mu 
cibince 21 gün müddetle n kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuş • 
tur. 26 - 1. Kanun - 931 cumartesi 
günü saat 14: 15 de ihalesi yapılacak
tır. Taliplerin teminatı muvakkate 
makbırzlnrile ve banka mektuplarile 
muayyen giin ve saatte komisyonda 
hazrr bulunmalarr. (620) 4299) 

• • • 
İstanbulda bulunan kıtaatın ve 

müessesatrn ekmek ve erzaklannın 
senelik nakliyatınrn pazarlığı tekrar 
23 -- 12 - 931 tarih çarşamba günü 
saat 15 te komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her giin ''e pazarlığa iştfrak e
deceklerin de yevnıi muayyen de ko. 
misyonumuza müracaatları. (642) 

(4407) 
* • • 

K. O. ve L inci fırkanın ibUyacı 
olan kuru üzüm kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 19 _ 12-
931 tarih cumartesi günü komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin §art
namesini almak üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de te • 
minat ve teklifnameleriJe ''akti mu • 
ayyeninde komi~)'onumuza müracaat
ları. (604) (4128) 

• * • 
K. O. ''e 1. inci fırkanın rama~an 

ihtiyacı olan zerdali n erik reçelinin 
kapalı zarfla münakasası yapılacak
tır. lhalesi 19 - 12 - 931 tarihinde 
cumartesi günü saat 14 te komisyonu
mU'Zda yapılacaktır. Şartnamesini al. 
mak üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de teminat ,.c tElk
Jifnamelerile komisyonumuza miira • 
caatlan. (606) ( 4130) 

• • • 
K. O. ve 1. inci fırkanın ayn ayn 

şartnamelerinde olnn yulaf pazarlıkla 
alınacaktır. ]halesi 19- 12 - 931 cu
martesi günü saat 15,5 ta komisyo. 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamelerini atmak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (633) (43.'37) 

• • • 
lzmitteki lotaaun 42,000 kilo pirin~ 

ihtiyacı kapalı zarf usulile münaka. 
saya konmuştur. ihale tarihi 30 - ı. 
Kanun 931 dir. Taliplerin şartna. 
meyi görmek ü1..ere İstanbul ,.e tz. 
mitteki F. 23 SA. Komisyonlanna her 
gün n münalmsnya iştirak edecekle • 
rin de teklif mektuplan Ye 819 lira 
teminatlarile ihale tarihinde lzmitte 
fırka 23 .satım alma komisyonlarına 
müracaatları. (637) (4387) 

•• ljı 

K.O. ve 1 inci Fırka kıtaatı 
için taahhüdünil ifa edemiyen 
müteahhit nam hesabına nohut 
pazarlıkla satın almacaktır. lba· 
lesi 21-12-931 pazartesi günü 
saat 15 te komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin şartname· 
sini almak üzere her gün ve pa
zarlığma iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. (646) (4438) 

.11. 

10 b..ay k 
MU kafa! 

. ., 

Istanbul Evkaf m ·· dü
riyetinden: 

Kıymeti mubammcnesi Bedeli müzayedesi 
Lira K. Lira K. 
150 00 80 00 Üsküdarda Selıimialiefendi ma-

hallesinde çıkmazmesrup sokağın
da 1 No. h ve 300 arşın t

0

erbiinde 
bulunan arsanın tamamı. 

750 00 600 00 Tamamı 58 arşın terbiinde bulu-
nan Küçükpazarda Hocabayrettin 
mahallesinde Küçükpazar cadde
sinde atik ve cedit 11, 11 mUker
rer atik 13 cedit No. lı üzerinde 
iki bap odayı müştemil dükkanın 
dört hisse itibarile bir hissesi. 

4875 00 2000 00 Tamamı 18 arşın 63 santim ter-
biinde Mayıs 933 gayesine kadar 
hali icarda olan Galata'da Keman
keş karamustafapaşa mahallesinde 
Topçular caddesinde ve Karaköy 
börekçi fırını ittisalinde 20 No. h 
fevkinde odaları müştemil dükka· 
nın sekizde üç hissesi. 

1800 00 550 00 Tamamı 12 arım 71 santim terbi-
inde bulunan Babıcaferi'de Ahıçe
lebi mahallesinde Soğancılar cad
desinde atik 282 cedit 50 No. lı 
fevkinde odayı müıtemil bir bap 
dükkanın tamamı. 

234 06 100 00 Tamamı 156 arşın 4 parmak ter• 
biinde bulunan Kocamustafapaşa 
mahallesinde Leblebiciler sokağın
da atik 22 cedit 26 No. h ars3nın 
tamamı. 

Batıda semt ve mahalle so,,- c ve No. ları muharrer emlaki 
mahlulenın pazarlıkla 15 - 12 - 931 tarihinde icra lcıhnan müza
yedesinde ı.uhur eden talipler tarafından verilen bedellerin kıy
meti mubammene} e nazaran haddi layı kında görülmediğinden 
tekrar pazarlıkla ilinına karar verilmiştir. Pazarlıkla müzayedesi 
Kanunuevvelin 22 ci sah günü saat 15 tedir. Talip olmak isti
yenler kıymeti muhammenenio yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçelerile birlikte Istanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Varidat 
Müdiriyeti Mahliilit kalemine müracaatları ilan olunur. (4467) 

ıstanbul Beledlyesı lldnları 1 
Cerrabpaşa, Haaeki, BeyoğJu, Emrazı zühreviye hastanelerile 

Kimyahane için lüzumu olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye pazar

lıkla alınacağından pazarlığa iştirak için 3502 lirnlık teminat la

zımdır. Bu teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa

liye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut bükü· 

metçe muteber tanmmıt bankalardan getirilecek teminat mektu

bu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile 
24 - 12 • 931 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encü

mene müracaat edilmelidir. Eıca listelerini ve şartnameyi görnıek 

için her gün Levazım mlldürlüğüne müracaat edilebilir. (4481) 

Keşif bedeli 1044 lira 78 kuruş olan Edirnekapı hariinde 

şehitlikteki abide etrafına konulacak Bordür pazarlıkla yaptırıla

caktır. Pazarlık 19-12-931 cumartesi günüdür. Pazariığa girmek 

için 156 lira teminat llzımdır. Teminat nakden kabul edilmez. 

Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak mak

buz Yeyahut hükumetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek 

teminat maktubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mek

tubu ile yeYmi mezkurda aaat on beşe kadar Levazım Müdürlü· 
ğüne mOracaat edilmelidir. (4442) 

Sinop Vilayetin en: 
Cinıi Adet 

Aynalı basktil 4 
Hesap çubuğu 2000 
Mihsap kllçük model 67 
Pusula kllçllk 60 
Tıbbi termometre 67 
Asgari izamt termometre 20 
Dinamometre 3 
T oriçelli boru~u 4 
VilAyet ilkmekteplerine muktazi olup cir.a ve miktarı yukarda 

yazılı bulunan levazımı dersi ye 26-12· 931 cumarlcsi günü ihale 
edilmek üzere il gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Talip 
olanların fiat ve reıimlerini havi tekliflerinin encümen riyasetia
~öndermeJeri ilin olunur. (4434) 



Bu müşkül zamanlarda paranızı abes hediyelerle israf et
meyiniz, Dostlanmza tercihen, mevcudiyeti ve istimali hergün 
sarfettikleri lrnvveti hafifletecek, evlerini güzelleştirecek 

şeyler takdim ediniz 

Bu Hediyeleri 
eslsatı Elektrikiye Türk Anonim şirketi 

SAT IE 
Size Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ve Büyükadadaki 

5 mağzasında veresiye verilecektir 

~ Ç<ıcukıarın neşesi ;ı1 
Ebeveynin saadeti! lf 
Kansıılık, 1aliyeti umumiye 'ile , 
&inil' rabatsulık.l nna karıı bin· r. 
terce doktorlar tarahııdı:.o lavsı· 
ye edilen: 

kuvnt Ulcını ddnyanıo her ta
rafında •alldcler ve çocuklar 
bO'J6k b1~ - mcmnUlllnUc kullana- ' 
~rak pek bayfık fııide cOnncktc· 

clirl~r.ı_~cr_ccıarıc~c-~lu~_:~ JJ 

........ a.ıa:mımz::111CC::=:ı:~--.-.----------·--------mm--... iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 

~ ' fil : .... ,~~ 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vnkıt yurdu. 

Telefon : Yıızı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4370. 

ostaP kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

Abone şartları: 

J 3 6 12 Aylık 
Dıılıilde l 50 400 750 1400 l\uruş 

Hariçte - SOO l 450 ~700 

ncsmr f ıu~us! 
Sa un ı O Kş ı 2,50 l\ş. 
Santimı rn " 25 

l(Uçük ilan şartlarımız~ 

2 3 4 1·10 Dcfa!ıı. 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı 
ğı için bir defo mcccanendir 

B - 4 s:ıtırı geçen ilanLınn fazla 
satırı jçin 5 kuruş zamrnolunur 

VAKiT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

neşriyat müdürü: Helik Ahmet 

OtomobU ve piyano ahyo 
ruz - Az kullanılmamış olmalı 9·12 
:ırasında lsranbul dördüncü Vakıf han 
asmakat 29 num:ırayn ınurac:ıat. 

Para kazandır1yoruz-lstanbul
dıın başka \ ilayetJerde, kazalarda 1\lcmur 

y ahut erkek işçi istiyoruz, işinize, v:ızife
nize halci gelmiycc<'ktir. Istanbul Posta· 
nesinde 400 numaraya mcytupl:ı sorunuz 
çine 6 kuruşluk pul koyunuz. 

ParE - DUkkancı esnaf haftalık tnk
s'tle odcycbilirlcrse kefaletle 50 lirnyn 
kadar para alabilirler saat 9· 12 arasında 
lstıınbul Bııhçckapı ddrduncü vakıfhan 

:ı~makat 29 numarıı\'O müracaat. (2 r 56) 

Taşra için - Türkçe bilen hanım 
bir Daktilog'"af lazımdır. l\1ürac:ınt: J\n:ı
dolu h:ın N"> 16·12-1 ve 4-5 Kat: 3, 
1 evoglu lsıildl caddesi 

~"'""·'"'''"""""'~.! ~ ı 1 ~ ı f 1
, I~ : 11 ~ 11 

J 

1 

l,
1

J 

UskUdar Ha!e sinemasında 
( Cephede bir Casuslu~ ) mümessili: 

i\leı 1\lripot 

ASARRUF 
B VATANDAŞ iÇiN 

• • • 
BiR VAZiFEDiR! 

A<Jrupa içkileri derecesinde iYEFl'S olmakla beraber onlardan kat kat 

u c u z 
ve l\iEMLEKET YAPILMIŞ 

• • • 
L ve L iN ,, 
KORv 
$ARAPL RIN 
İÇİNİZ 

inhisar Likör ve 
Başlıca 

Şarapları Yılbaşı Sofrası 
Zineti Olacaktır. 

Likörler 
Şaraplar 

( 
1 litrelik şişesi 350, 300, 225 
112 ,. ,, 200, 175, 124 ve 

Muhtelif tiplerde kırmızı 
ve beyaz 700 gr. şişesi 50 Kr. 

~~11'11 Toptan Alanl~ra Ayrıca Iskonto Yapılır. 

~ ~ . ... . . . , .. -··- ·~ .. -· .... , ... ·- .. ~· TEBŞiR 
Bursa Pazarı Müessesatı 
Muhterem m üşterl lerinden gUrdtlğfl 
rağbet ve teveccühe naclz bir mukabele 
olmak üzere bllyük fedakarlık ve saytle 
Bursadaki Lale ve çağlayan ipekli meJJ 
sucat fabrikasında esaslı tadilat yapıl-
dığı ve Fabrikaları asrın son terakklyatına göre yeni maki
nelerle techlz ve faaliyete geçlrdlğlnl muhterem milştertle
rine arzeder. Yeni makinelerle istihsal edilen Krepbirmaıı, 
Krepdemur, Krepsaten, bilhassa fililfil, emprime, yünlil 
ipekli ve saiır elbiselik kumaşlarla yllnlil pamuklu kumşJat 

havluları bir kere mağazalarımızı teşrlfle nefaset ve flat-
larının tetkikini menfaatmız namına rica eyler. 

MERKEZi ı 

ŞUBELERiı 

lstanbul Sultanhamam No. 24 Tel. 20625 
BeyoDlu lstikUU Caddesi No. 376 Tel. B. 7 

lstanbul : Bahçekapı Haseki hamam caddesi 67 Tel. 213~0 
lstanbul : Mahmutpaşa başı BUyUk çarşı Tel. 22017 

Aynacllar kapısı No. 9 • 11 

Biiyük kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 
teşhir olunuyor 

Tasarruf Haftası Sizin • • Bir Başlangıç OlsuJ1 ıçın 

Kumbara Alınız!.• 


