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Siyaset 
Aİeminde 
kıyamet! 
~1• meşhur bir söz vardır. 
~et koptujıı zaman mahıer 
S e hiç kimse birbirini ta
.,. leak, herkes "nefsi! nefsi!,, 
llt feryat ed'erek kendi derdi
&.:_ "!e anyacak, derler. Cihan 
~ buhranı içinde kendi 
'-il n derdine düıen muh
'- lllemleketlerin haline bakın-
~ batıra bu mahıer man
~ geliyor. Çünkü her mem
'-t buhran tufanı içinde yal
"fata kendi gemisini kurtarmıya 
~ ~or. Bir taraftan ötedenbe
~diyatta asırdide bir ser
-.__ taraftarı olan lngiltere bu 
~ siyasetini bir tarafa bı
-._ k gümrüklerini ecnebi 
~ llarına kapıyor! Baştan başa 
11....~ lngiliz malı kullanınız!,, 
~lllltrile ailslenmiş olan büyük 
lıııı.. \reni hazırhyarak bunu Bri
-~ adasının her tarafında 

• 

0

Jorl Diğer taraftan lngil
• aldığı himayekAr tedbir-

0 il müteessir olan Fransa 
h.ide biz de lngiliz mallanna 

..._- gGmrüklerimizi kapatırız.,, 
~k mukabele bilmisil ted

• alauya başlıyor! 
.Ak/ı,,,e,t .A8uil 

1 Alt tarafı 3 üncü sayıfada 1 

Anadolu 
hattı 
Bir şirkete devr 

edilmiyecek 

Nafia veklll Hilmi bey 

Ankara, 30 tVakıt) - Nafia 
,·ekili Hilmi beyle görüştilm: 

- Anadolu - Bağdat hattının 
bir ecnebi şirkete devr~dileceği 

hakkında gazetelerde çıktığı 
yazılan haber asılsızdır. 

Balıkesir-Kütahya hattının reı
mi küşadına gelince bir kısmı 
heye)An dolayısile çöken tünelin 
tem1zlenmeıine devam ediliyor • 

ı Alı carafı 3 üncü sayfada) 

Tufan Olsa! 
lerkos şimdikinden fazla 

• su veremezmış .. 
...!"'!coı ıirketi tesisatının 1933 
~de satın alınmasına hü
~ .. tce karar verildiği yazıl-

Diğer taraftan terkos şirketi 
M. Kastelno da bu hususta şun
ları söyliyor: 

- Şirketimize Ankara noter
liği vasıtasile yapılan tebligat
tan haberim yoktur. 

Bahsettiğiniz yazı hiç bir asıl 
ve esasa istinat etmiyor. Yazı-

lanlar sadece gülilnçtür. Şehire 
fazla su veya az su vermemiz 
yağmurlarla alakadar değildir. 

Bundan evvel muhtelif vesile-
lerle de söylediğim gibi şimdiki 
tesisat kafi değildir. Bu tesisa
tın tevsii için de hükiimete mn
racaat edilmişti. Tesisat genifle
tilmeden tufan kadar yağmur 
yağsa şebire şimdikinden fazla 
su vermemiz imkansızdır.,, 

ı:._~kn akıam refiklerimizden 
~ b.. kararın Ankara noterliği 
'ota ltt•lile tirkete bildirilmesinden 
~ direktör M. Kastelno'nun 
~ boaatta bulunmak üzere 
' lraya gittiğini fakat 1933 
~ tTvel hiç bir müzakereye 
s;;_emiyeceği cevabını alması 
~ .e şehrimize döndüğünü 
~ tesisatını iki sene bek
~ tll derh-U devre hazır bu
~ hnu yazıyor, son günlerde 
~ Y•imur yağdığı halde ıir
' b lcaıtt bir hareketle akşam
~. •ıı ~emtlere su vermedi- Ağa. hanla Ga.ndi! 

Ül•e ediyordu. 
be a.ıecllye ne diyor? 
~il belediye mehafiJin~e tah-
4l)Qr Y.•ptık, selihiyettar zevat 

lcı: 
~ 'rerkos meselesi Istanbul 
~ İçiıı sUratle halledilmesi 
~ itlen en mühim mese
' ~Belediye fırsat zuhurunda 
~ halkın lehine en seri şe-
' t&rhalletmek için şimdiden 
~ iti tedbirlere baş vurmak
,. liakikaten şirket tes·sa
~ llıuayyen zamana intizar 
~den satın ahnmasmı arzu 
._ h belediye her çareye baş 
~ \ k ınuktezi para}'' temin 

\\t. •e tesisatı derhal satın ... 

Aga han Londra'da Gandi'le 
görüımi•ş, muhakkak kendisine, 
eyi ata binmek usulünü öğret-

miftirl • Puslng Sbcw. dan 

,,JlOSJOE AOlllJ\KI•• 
Sofya, 30 ( Hususi muhabiri

miz telefonla bildiriyor ) - On 
d6rt kifiJik bir heyetle birlikte 
Ankarayı ziyaret edecek olan 
Bulgar başvekili M. Muıanof ve 
arkadaşlan bugün saat yirmide 
Sofyadan kalkan ekspresle lstan
bula hareket etmişlerdir. Heyet 
Sofya istasyonunda hnkiimet er
kanı, siyasi rical ve kalabahk 
bir halk kitlesi tarafından bOyük 
tezahuratla tetyi edilmiı ve mu
vaffakıyetler temenni edilmiıtir. 

Halk arasında bulunan bir 
köylü başvekilin yanına yaklaşa
rak Bulgar k6ylüsünden Türk 
köylüsüne kardeı selimları ge• 
tirmesini rica etmiıtir. 

Bulgar başvekili, dün yazdı· 
ğımız gibi bugün şehrimize mu
vasalat ve akıam Ankaraya ha· 
reket edecektir. 
M. Muşt1nofun tercemel hall 

Bulgaristan btşv.:kili Nikola 
Muşanof 1872 Tırnovaya tabi 
Direnova kasabasında doğmUJ
tur. Lise tahsilini Direnovada bi· 
tirmiştir, Hukuk tahsilini de · 
Fransada Eksan Provans ıelıriıı
de yapmııbr. Bundan sonra hi
kim ve mtıddeiumumi oluyor, 
1887 senesinde adliye memuri· 

Üsnarah 4 unciı aayıfadı 1 

Bulgar başvekili M. Mu
şanof bugün geliyor 

misafirimiz bu akşam 
hareket edecektir 

Muhterem 
Ankara ya 

Bulpr be,veklll son seyahatlerlnln birinde trende TUrk 
k8~Ulerlnden blrlslle konu,uyor 

Yeni vergi vilftyetlere bildin1di 
Kanunuevvel maaşı bugün verilecek 
Bugünden itibaren tatbik edile~ek olan yeni kanunun 

da kabul edilen vergi miktarları ne kadardır? 
Ankara, 30 (A.A) - B. M. Meclisi 

bugün reis vekili Hasan beyin riyase
tinde toplanarak mmı iktisadiyat.Jmı 
zı koruma kanununu müzakere etmiş
tir. kanunun müzakeresine başlan
ması münasebetile söz alan Rahmi D. 
(Sıvas) kanunun teklifini icap etti· 
ren sebepleri izah etmiş ancak nisbet
lerin tayinindeki esaslann doğru ol-

lbtlklr 
Baaaaa 

Haz1rlanan llJlhara g8re 
m uhteklrler 3 aydan 3 se• 
nere kadar hapis ve 250 
liradan 10 bin llraya kadar 

ceza g6receklerdlr. 

Ankara 30( Vakit ) - Ibtiklnn 
men'i hakkındaki kanun liyıhası 
hazırlanmııtır. Bu gün lktısat 
Vekili Mustafa Şeref Bey, Adli
ye vekili Yusuf Kema Beyzi· 
yaret ederek layihanın cezai bn
kümleri etrafında görDımütler 
ve mutabık kalmışlardır. Kanun 
dört maddeliktir. Esbabı muci
besinde deniliyorki: " Karapna
me ahkamı mucibince memleke
tin iktısadi ve içtimai icaplan 
dairesinde bundan böyle gayri 
meşru kazançlar te'minine ma
tuf hareketlere meydan verilme• 
mek için bu nevi şeylere cüret 

' a. ı r taraf! 4 indi ayfadal 

madığını söylem-iş ve 150 liraya ka· 
dar yüzde 10, 151 liradan 350 liraya 
kadar yüzde 12, 350 liradan 600 lira
ya kadar olanlar için yüzde 16, 601 
liradan fazlası iç.in yüzde 21 vergi a
hnması hakkında bir takrir tevdi et
miştir. 

Refik Şevket Bey (Manisa) kanu
nun tamhil ettiği f edakarlrklar:ı işa
ret ederek bunu yalnız bir kısım mem 

leket evladına değil her SJnıf halka 
teşmil edilmesi lazım geldiğini ve iki. 
lik hissini verecek bu şeklin jzalesl 
:için yeni kanunlar beklediğini söyle
m.iş ve müzakeresi yapllan kanuna 
buhran kanunu ismi verilmesi hak; 
krnda bir takrir vermiştir. 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) ken. 
dini hissettiren ihtikar hareketlerine 

( Alttırafı 5 inci sayfada 1 

Bulgar nazırlarının 
mühim sözleri 

Sabık namiardan 
Grlgor Vaallef 

~ısyonal liberal fırkasının fcfi, sabık nazır 
M. Boyan Smllof 

Hususi Sofya muhabirimiz, Bulgar başvekili M. Mupnof'un 
Ankarayı ziyareti dolayısile mühim Bulgar ricalile görüşmelerine 
devam etmektedir. Naayonal Liberal fırkasının şefi M. Boyan 
Smilof ile M. Grigor Vasiliefin bu seyahat etrafındaki mühim 
16zleriDi ve ıörilfleriai bupıı bqiııci aayf amııda lütfen oku)'llDUL 



TİCARET 
VE İKTİSAT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Telgrallar 

F 

Sterlin: 741 ! 
iki elçi 

ReisicUmhur Hz. lsveç ve Ho· 
landa seflrlerlnl kabul etti -------

Ticaret 
için 

odası ihtikarla 
bir komisyon 

mücadele 
teşkil etti 

Ankara, 30 (Yakıt) - Reisi
cümhur H:ı. bugün lsveç ve 
Holandanın yeni sefirlerini ka· 
bul etmişlerdir. Sefirler merasimle 

Bir haftadanberi muhteliC temev
Yüçler gösteren ''e bir aralık ... ekiı yiiı 
kuruşa ıkadar çıkan İngiliz lirası dün 
kombiyo borsasında gene ehemmiyetli 
ıurette dü müştür. Dünkü tenczziil 
bir haftalık fiatlara nazaran altmı~ 

kunıştur. 741,5 ta açılmıs, 741 de 
ka.pannu§tır. 

Sterlinin bu sukutu üzerine clün 
ali.kadar bazı ze,·atla görilştük. Ster· 
]fnfn daha bir miktar düşmn inin \'e 

hatta yedi liraya kadar inme:tinin 
muhtemel olduğunu söylediler. Di"er 
ecnebi paralarında ehemmiyetli lıir 
fark olmamıştır. Kambiyo borsasın

da dünkü muamele miktarı 6400 lnj?'İ 

llz, 5 bin dolar, r><> bin liret ve 7,l:>0,')00 

Fransız frangından ibarettir. 

Londra borsasında 
nueneJ listesinde de bir fazl~ık yap-

itimatnamelerini takdim etmişler 

ve birer nutuk söylemişlerdir. 
Reisicumhur Haıretlei cevabı 
nutuk irat buyurmaşlardır. 

Cemiyeti akvam 
dağıJamıyor 

Japonya ile Ç n arasında ye• 
nlden mUsademeler olacaQın· 

dan korkuluyor 

Tıitsikar, 30 (A.A) - Henüz 
teeyyüdetmiyen haberlere naza· 
ran jeneral Ma-Chan-Shanın as· 
kerin başında olduğu halde Hai
lundan buraya müteveccihen ha
reket ettiği söylenmektedir. 

mıra imkan yoktur. Açlar vaşington iize-
ı.ondra. 30 (A.A.) - lngiliz lirası, Ticaret odasının bu hususta lkt.ı • 

~-Un ''eniden sukuta '-'ÜZ tut mu :;tur. rine yilriiye~eklerdl! 
uu5 ~ ~ sat Yekaletine gönderdiği raporla ti- "°" 
Bidayette 89,875 frank olarak açılan caret müsteşarı Hüsnü ~yin buradn- Vaıington 30, (A. A) - Po-
lngiliz Jirası, biraz sonra 89.50 frnn- ki tetkikatı üzerine vekaltt verdiği lis komünistler tarafmden bu 
p. düşmUştür. Bu yeni sukut. Fran- j rapor gelecek aylar içın hazırlanmak· hafta zarfında açların Vaıington 
ıızlar tarafından külliyetli miktarda 
toptan 

... -apılan ta olan listeler de nazarı itibara ah· üzerine yürümeleri için yapılmıı 
~ satışlara haınledil-

nacktır. 1''kat bununla beraber itha- olan bir takım tertibat projesini 
lat ve ihracatımızın te\'Zİİ esas oJacak- meydana çıkarmıştır. 

tır. Kanunuen·el ayına ait olan kon· Açlar, 1,400 kamyonla naklo· 
Tahdit kararının başladığı gtin • tenjana mnhsup olarak ~eçirilmesine 

c!Aı beri muamelesi bitirilen ve mal. müsaade edilen bazı çay beyanname 

mektedir. 
GUmrUkte muamele 

lan gümrükten çıkarılan bc:1-annamc· 
len·n adedı' 1300 ü . • Jeıinin dün sehven Galata gtimrüğün-

geçmıstır. <,ün 
de muameleye konduğu haber alına-

f unacaktır. Nümayiıçiler, taarru

za hazar bulunmak ve kamyon
larda kafi miktarda bulundum-

geçtikçe gümrükte muamele tabii ce . lacak olan taılarla kendilerini 
rak basmüdürlüğün emrile bu beyan· 

reyanını almaktadır. Te çil bürosu
nun önünde beyannamelerinin mua . 
tfflesinl takip edenlerin adedi her 
girn biraz daha azalmaktadır. 

KAnunuevYel ayında muamele gö • 
recek beyannamelerin tescil ve kon

tenjana tatbiki işinin dnh:ı eri ya. 
ptlınasmı temin için baş müdiriyetre 
ban tedablr alınmıştu. 

Şeker, kahve, pirine. limon ' 'e o. 
tomobil aksamının te. rinls:ıniye ait 
olan kontenjanı tamamil~ bitı.1i~tir. 
Klnunuevvel ayında ithaline mii aa

de edilen eşyanın çıkarılma ı için mu· 
ameleye bugünden itibaren ba~lann
eaktır. 

Şimdiye kadar kontenjan ' 'erilme
difi için muamele yapanuyan Ha.) dar 

P&fll giimrüfüne de J tanbul giinıriik· 
Jeri bB§müdUrlüğü tarafından kon· 
tenjan verilmi til'. Bunun üzerine 
Haydarpaşa gümrüğü de muamele) e 
başlamıştır. 

Piyasada umumiyetle fiatlarcla 
gfinden güne mahsuı. bir J ül.seli fe. 

mayiilü vardır. Esanslarda > üzclc 40 
nispetinde fiatlar yük! eldiği ~ibi Av· 

rupadan gelen deri mamulatı, ipekli 
ft yUnlü mensucat fiatlarmda da te
nffO ~rdır. KahYe i e pi) RRadn gö. 

rUn memekted ir. 

Hiç bir sebep olmadığı halde hil· 
huaa Avrupa mevaridatı fiatlarında
kf tereffü hakkında ticaret ve sanayi 
odası tetkikata başlamıştır. lhtikı\r 

yaptıktan sabit olan esnaf diğerleri· 
H nUmuna olacak bir tnrzd cezlandı· 
nlacaklardır. 

lhtikA:r işile alakadar olmak lizere 
odada bir komisyon da te .. kil edilmi,.· 
tir. Ticaret odası umumi kütibı Yeh· 
bi bey bu işle ehemmi) etli bir surette 

meşgul olmaktadır. 

Bir refikimiz ba7il e ya itlıaliıtının 
fazlalaştınldığını yazmıı. vr hu me • 
yanda bir kısım eşya isimler:ni d" bil
dirmişti. 

Yaptığımız tahkikata göre memle
ketimize ithali fazlala~tırılmı~ bir 

_.H YI tatbik edilecek olan klno·l 

namelerin muamt! esi tlurdurulmuş müdafaa etmek için talimat al-

Ye çayların çıkanlmasma miisaade e- mı~lardır. 
dihnemiştir. Bu ~aylar kıinunuen-e- -----------
lin biri olmak itibarile bugün çıkarıla Dahlllye vekilinin seyahati 

caktır. 

Giimrükteki muamelatı kontrol et· 
mekte olan maliye müfettişleri dun 
de listenin tatbikatına a:t muamelfttı 
tetkik etmişlerdir. Dün biı· usulsuz· 
ilik görülmemiştir. 

Yenanlstan bulday lthallnl 
inhisara alacak 

Yunanistan hükumeti buğday itha· 
l:Hının inhisar altına alınması hak· 
kıncla tetkikatta bulıınmnktadır. A

Jınan malUmata göre hu tefüikat inhi
sar şeklinin lehine inkişaf etmektedir. 

Mühim buğday mü terilerimizden 
olan Yunanistanm bu kararı mcmle· 
]\etimizi ehemmiyetle nlıikadar etmek
tedir. 

Gaz fiatlarında lhtlklr mı? 
IlakkalJarın bir ~ok mevnt üzerine 

ihtikitra başladıkları \C bilh.1 a gaz 
fiatlarına zam etmekle kalmıynrak 

gazı akladıkları da J.aycledilmektc • 

dir. Dün hu hu .. usta konuştuğumuz 

bakkallar ihtikar sayiasının doğru ol· 
madığını siyJemektedirler. Bakkal • 
lar cemiyetine men up Ham bey de 
bu hususta demiştir ki: 

"-Esnafın ihtikara aptıklarını 

zannetmi~ orum. Bugün ortada ihti · 
k<1ra ebep olacak bir yaziyet yo~tur. 
Küçük esnaf toptancıdan alacak mal 
buluyor. Ve evvelce aldığı fiata alı· 

yor. Binaenaleyh fazlaya s:ttmasın::ı 
bir sebep yoktur.,. 

Mavna buhranı yok 
Dün bir refikimiz ma' na buhranı 

olduğundan bahsetmişti. Bunun üze· 
rine dün tahkikat yaptık. Lıman şir

keti umumi katibi Reşat bey bu habe· 
ri tekzip ederek: 

"- Bugün için ma\ na huhranı 

:>oktur. İhtiyaca kiı fi maYnamız 

vardır. Şimdiye kadar buhran v:ır 

denecek bir vaziyet hadis olmamıştır,, 
dedi. 

Adana, 30 (Vakıt)- Dahiliye 

vekili Şükrü Kaya bey per,em· 

be günü şehrimize gelecektir. 

Kadıköy merkez memuru 

Ankara, 30 (Yakıt)- Beyoğlu 
polis merkez memuru Yunus 
Vehbi bey Kadıköy merkez me
murluğuna tayin edilmiştir. 

Bulgarlstan Yueoslaeya 
gerginllAI 

Sofya, 30 (A. A) - Sofya

Jaki Yugoslav sefareti binası 

önUnde vukua gelen hadiseler 

münasebetile dahiliye nazırının 

yıspmış olduğu itiraı.ları kafi ad
detmiyen Belgrat hükumeti, Sof

yadaki elçisi vasıtasile Bulgar 

hükümetine bir protestoname 

tevdi etmiştir. 
Yugoslavya elçisi, hükumeti

ne rapor vermek üzere Belgrada 

gitmiştir. 

Sırp sefirinin ziyareti 

Ankara, 30 ( Vakıt ) - Sırp 
sefiri iktasat vekilini ziyaret etti. 

Altınlar Ankaraya vardı 
Ankara, 30, (Vakıt) - Ziraat 

bankasma Amerikadan gelen 
altmlar bugün şehrimize gelmiştir. 

Ankara'da kar 

Ankara, 30, ( Yakıt ) - An· 
karaya kar yağmaktadır. 

Teşviki sanayi kanunu 

Ankara, 30 (Vakit) - Yeni 
te,viki sanayi kanunu hazırlığı 

ikmğl edilmiştir. iktisat vekili ta

rafından tetkik edilmektedir. 

Gandl Hindistana dönüyor 

Londra, 30. (A.A.) - Mahat

ma Gandi, bugün Parisc müte

veccihen hareket etmiıair. 

Kazanç vergisinden 
istisnalar 

Ankara, 30 (Vakıt) - Kazanç layihasmdaki illve isti_. 
şunlardır: 

Sermayesi üzerine kazanç dağıtmıyan kooperatifler, tJJJ 
istibsalleri, san'at mektepleri, aylak istihkakları yirmi lirayı 1~ 
gündelik kazancı yetmiş beş kuru~u geçmiyenler ve aydı 
lirayı geçmiyen maaş ve ücretlerin yirmi lirası, kendi 
ikrazatta bulunan tasrrrvf sandıkları, harcirahlar, ikamet, ıe1' 
tavsiy~leri, mesken yollara, makinesiz köy değirmenleri, k~ 
beledıye hududu içinde cüzi kıymette şeyleri elde ye ; 
veya başta taşıyanlar, bunları bir hayvan sırtında köyler, lı 
balar, şehirler arasında taşıyarak satanlar •• , 

listeS1 Yeni kontenjan 
1 O Jdinun usanide ilan edilecektir 
Ankara, 30 ( Vakit ) - Üç aylık 1 ontcnjan listesinin ;: 

rma Lu. gün de devam edildi ve ikmal olundu. Yarınki "ek.1 
heyetinc!c mü:zaketesi muhtemeldir. Yeni kontenjan Jjste~.ır 
kanunusanide ilan edilecektir. Yeni listede bazı mevaddı ır 
daıyeler muaf tutulmaktadır. 

Şekercilerin ist~dlklerl oldu ~ 
lstanbul şekercilermden mürekkep bir heyet bazı ıektr tJ 

vaddı iptidaiyesinin kontenjan listesine ithal edıJdiğini, bal oJd' 
sıra belde~ek clolayıs'le bazı istihsallerinin geç kalmakta ~ 
ğu?u lktis~t vekilliğine bildirerek kabnl ettirmişlerdir. ı.tıd J 
lerı un halınde süt yaldızlı varak gibi maddelerin ithali ıe~b ~ 
barakılacakhr. Bes'er çikolata fabrikası aahibi Samim beyiO 
yasetindeki heyet yaran akşam hareket edecektir. 

Mersin tüccarlarının şiki\yetllerl .,ı 
Ankara, 30 (Vakit) - Mersin tüccarlarından mürekkep~ 

heyet bugün ticaret umum müdirile gümrükler umum müdD ; 
ziyaret ederek Mersiııe verilen kontenjanın azlığından ti"jf 
etmişlerdir. Şikayetleri tetkik edilmektedir. 

isyan elebaşılarından 93 ü daha 
Adanaya getirildi " 

Adnna, ~O. lValtt - "'Err'iten sehrimize srHndrildikl,.ri11İ;,. 
velce bildirmfş"Olduğiım Ağndağı harekatı isyaniyesinin miife../ 
ve elebaşılarından maznun ve mf'vkut bulunan 93 kişi b ff 
saat 17 de Malatyadan şehrimize gctirilmiyerek hapiıh•"~· 
•evkolundular. Bunlar asilerin beylerdir. Diğer 63 kişi yold.~ 
gelmelerine intizar olunyor. Evraidarı bura istintak hakimbJ"' 

gedli Muhakemenin ne gün başlayacağı malum değildir. '( 

Darülfünunun ıslahı için lsviçre b• 
zatı teklif etti 

Ankara, 30 (Vakıt) - Maarif vekili ile görüştüm. d• 
- Darülfünunun ıslahı için getirtilecek mutahassı• bak"1':r 

lsviçre hUkümati!e temas devam etmektedir. lsviçre bir zatı t r 
lif etmiştir. Henüz bu teklif üzerinde bir karar vermedik. rd• 
mafi~ yakında mutahassıs geleceğine şüphe yoktur, dedi. J 

Gazi Hazretlerinin Vilayetlere seyahat~ 
Ankara 30 ( Vkıt ) - Gazi Haıretlerinin yakın Vilayeti 

mutasavvur seyahatlerinin yakınlaştığı anlaşıhyor. 

Kaçakcılık meselesi fırka Grupund111'" 
Ankara, 30 ( Vakıt )- Yarın fırka grupu toplanacaktır·~ 

çakcıhk meselesi etrafında görüşülmek ihtimali çoklur. Me' 
tatil zamanı yarinki fırka grupunda anlaşılacakhr. 

Hazırlanan yeni vergi kanu~U eri' 
Ankara, 30 (Vakıt) - Maliye velcilile görüştUm, yenı "tlıİ' 

kanunu hazırlayıp hazırJnmadıklarmı sordum, bana, henüz t~İ' 
katla meşgulü?, bir haftaya kadar ikmal edebileceğiz ve fd 
sin bu içtimaında çıknraca~ız. dedi. il"'" 
Fransız sefirinin 

protestosu 
Sofya, 30 (AA) - ( Balkan 

muhabiri mahsusumuz bildiriyor): 
Fransız sefareti dün Hariciye 
nezaretine bir nota vererek bu
rada münteşir iki muhalif gaze
tede Neuilly muahedesi aleyhin
de neşredılen iki makaleden 
dolayı protestoda bulunmuştur. 

ispanyada kadınhk hareketi 

Madrit, 30 (A.A) - Kadınla· 
rm rey hakluna malikiyetlerinin 
münaknşası maksadile şehir si
nemasında bir içtima yapılmıştır. 
içtima Cortesler mecl'sinde ka
dın meb 'us olan Mlle Campoa
dorun ri>•aseti alhnda cereyan 

etmiştir. 

Atinada bilyiik bit 
matbuat davası dt 

Atina, 30 (A.A) - rdi~I fi' 
vize karşı itimadı sarsac~ ol'' 
hivette haberler neşretnı1f ,,.,-
16 Atina gazetesinin daf ıJt' 
bugün başlanacaktır. Mob~ıet' 
reisi M. Psaldalis, gazet~'~clf 
müdafaasını deruhte etnııf erd' 
ğundan davaya karşı gast t 
alaka büsbntün artıuaktıdı ~ 

lspanya'da gizli ı•~ 
Madrit, 30 (A.A)- Mıt (lf 

dan birinde, gizli çıkarıl;:tb" 
gazete keşfedilmiştir. _,,f 
sahipleri tevkif ve ınal•'eıJ
vaz 'ıyet edilmiştir. Gaıejl~ ~ 
müdiri olduğu tahmin ed 
riai tevkif olunmuıtur. 
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Yersiz UpUcUkler ! 
Parisin en kalabaiık, en itlek 

caddelerinden birisinde bir 
adamcağızı tevkif etmişler. Eu 
betbahtın cürmü, kabahati kendi 
nıeıru karısını orada, o kalaba
lık içersinde şappadak öpmüş 
oJmaaıdır. 

Bu "aleni puse,, ye sebep ol
nı~k Uzre garip hareket marakı, 
hatıra gelebilir. Fakat bir lngiliz 
ıazeteıi öyle düıünmüyor. usu 
apücnklerin sebebi,, diyor "ne
dir, bilir misiniz? Muhakkak o 
kalabalık caddenin her iki tarafı 
Zengin cameklnlarla doluydu ve 
icadın oraları süsliyen renk renk 
Parlak parlak eşyalara bakıp 
dalmaktan kendini kurtardmıyor
du. 

Kocası, kadını vitrinlerin ca
ıibesinden kurtarmak için bir 
çare aramıı, taramıf, nihayet bir 
baıka ıey yapamıyarak meıru 
lcarıaını şapır ıupur öpüvermiş
tir .,, Acaba öylemi olmuttur, ne 
dersiniz? 

Ateş başa çıkınca 

Gazeteler Üsküdarda ol
muş bir kavgadan babse

dtyorlar. Bu kavganın sonunda 
ne sillh patlamış, ne biçak 
çekilmiş, ne de muşta kullaml
lbıttır. 

Veli çavuı, baba Hayrinin 
kafasına önfindeki mangalı in
dirmiş. 

insan biddetlenince ateş başı
na çıkabilir, Fakat ateşi alemin 
batma çıkarmiya hakkı olma
lbalı! 

Birlikte Dirlik 

Nezihe Muhiddin H. - ne 
.. . denbahıettiğiıai - bilmedi· 
litnbir kitap neşretmiş. Bu kitap, 
klltüpbanelerimizin rafında yer 
tutar mı, tutmaz mı? Orasını bil
lbenı. Fakat çıkar çıkmaz. ka· 
dın birliğinin bir takım azaları 
~·i~ldıJar, istifa ettiler. Yani 
tııhe hanımın kitabı bir ( ay

tıhk muskaıı ) gib; tes·r etti. 
Kadın birliğinde dirlik bırak· 

"ıadı . Müessir kitakmış doğrusu. 

'1.arifte: ........ 

10Dlu :J,4H' 

Fakir çocuklara gıda 

11 
Verilmesine ba,ıandı 

t liilaliahmer ,, tarafından mek
t:Pl~rdeki fakır çocuklara gı~a 
la \ttıatına devam edilmektedır. 
l' tınbul ve Beyoğlu mınlıkala· 
~llda tevziata başlanıldığını yaz-
lftık. 

l\ t>nn de Beşiktaş, Üsküdar, 
._. ltta), Bakırköy, Eyup ve sair 
t lllıkalarda tevziata baflanmış
:· Tevziat, haftada üç gün ol-
•k üıre devam edecektir. 

lı Darülfünunda 
~I ug_Unden itibaren Hukuk fa
~'1 teaı talebeleri darülmesailerde 
"- 'tQııya baılıyacaklardır. Bu 
"'ttlle bu seminerler de çalış-
'Yı 

!iı d arzu eden talebeler hergün 
"ıı: ta akşama kadar Darül
~l llda kalacaklar ve muallim· 
~ ... ~ birlikte meşgul olacaklar · 

~ 
~~ .. il müdürlilğilnde 

~tlti~artesi ıünü maarif mü
~iUtıde Haydar beyin riya
,.._~~ Dıüfettişler tekrar t?p-
~-. lardır. 

~' ~ite kooperatifçilik esasla
~ 1ttı'~teplerdeki sınıf ve mes· 
~itti tUphanelerinden i!ftifade 
~hakkında esasla kararlar 

tar. 

1 Glnla Baberlerl 1 
Kadın birliği izası arasında 

daimi bir gerginlik var! 
Belediyedeı 

Sen mahkemesin
deki mahkumiyet 

Eelediye 1913 te Perie ban
kasmdan borç almıfh. Sonra bu 
bankanın muamelitı Baer Mar
ıal bankasına deYredilmiıti, ıon 
zamanlara kadar bamillerle be
lediye araıında bu banka mu
tavassıtlık vazifesini yapıyordu. 
Lozan muahedesinin aktından 
sonra bu paranın kiğıt para ve
ya altın esası üzerinden verilmesi 
hakkında bir itilif çıkmıştı. Ha
miller bu ibtillfm halli için o 
zamanlar muhtelit mahkemeye 
müracaat etmitler, fakat beledi
müracaat müddetinin geçtiğini 

ileri sürerek bu davayı reddey
lemiıti. 

Ondan sonra hamillerde bir 
daha bu işi takip etmemişlerdi. 
Şimdi 1300 altının yedi bi11esine 
sahip olan bamillerden bir adam 
Fransada Sen mahkemesine mü-

racaat ederek belediye aleyhine 
bir dava açmıf. Sen mahkeme· 
si de belediyeyi mahkum etmiı, 
fakat mOddei aleyhlere tebligat 
icrası mecburi olduğu halde be· 
Jediyeye bugOne kadar biç bir 

tebligat yapılmamış. Y alnıı Sen 
mahkemesinin hacız iJimı dün 
umuru hukukiye müdOrlüiüne 
gönderilmiıtir. 

E·neli bidayette tebligat ya
pılmaması sonra da icra kararının 
bizim mahkemelerce de tastik 
edilmemit olmaaı haaabile bu 
kararm hiç bir kıymeti hukuki
yesi yoktur. 

Ekmek flatı 

fstanbul belediyesinden: KA
nunuevvelin ikinci çarıamba gü· 
nünden itibaren ekmek yedi ku

ruş ve francıla on bir buçuk ku
ruştur. 

Bugün kar yağa
cak mı! 

Y eşllkUy evet, Kan
dilli hayır •• Diyor! 
Evvelki gün biraz sakinleşen 

hava düa tekrar kapanmış ve 
sabahtan gece yansına kadar 
fasılasız surette yağmur yaimıştır. 
Karadenizde fırtına devam etmek
tedir. Şehrimize biç bir kaza ha
beri gelmemiıtir. Evvelce muh
telif JimanJara iltica eden vapur· 
lardan ·' Sakarya ,, ve " ine
bolu ,, iki gün geciktikten son· 
ra dün limanımıza geJmişlerdir. 

DUnkU sel 
Dan en fazla sıcaklık 8, en 

az 5 dereceydi. Yağ,n yağmu

run nisbeti 36 milimetredir. 
Şehrin muhtelif sokaklarında ve 
meydanlarında dün yağmur seller 
teşkil etmiş ve yollarda yürilmek 
bir haylı gücleşmiştir. 

Ra-thaneler ne diyor? 
Yeşilköy hava merkezinin ver· 

diği malOmata göre bu giln hava 
kapah ve karlı geçecektir. Rüz
gar şimalden ve diğer iıtikamet
Jerden kuvvetli esecektir. Kara 
deniz sahili şehirlerinde de kar 
ihtimali çoktur, 

Kandilli rasathanesine g&re de 
bugün rliıgir mütehavvil ve Ya
aat tiddelte eaecek, baYa kapalı 

RUhur Nazmi Nuri H. 

Kadınlar birliği azası arasında 
umumi bir geçimsizlik ba, gös
terdiği ve bu yüzden Ruhsar 
Nazmi Nuri, Reşide ve Nebahat 
Hanımların istifa ettikleri yazıl
mıştı. 

Dün, bu arada ismi geçen 
Ruhsar Nazmi Nuri Hanım ken
disile görüşen bir muharririmize 
demiştirki: 

- Birlikten benim çekilıime 
sebep yalnız sıbbı vaziyetimin 
müsait olmayışı değildir. Aynı 
zamanda birlik azası arasında 
daimi bir gerginliğin bakim olu· 
şudur. Ben bir müddet birliğin 
menfaatine bütün kuvvetimle 
çalıştım. Fakat bu arada edin· 
diğim kanaat, birlik azast ara
aında tam bir tesanüt olmadığı
dır. Ben bir işi hakkıle yapmak 
lizımgeldiği kanaatindeyim sıb
hatimin de buna mani olması 
dolayisile çekilmek mecburiye
tinde kaldım 

Anadoiu hattı 
bir şirkete 
devredil mi yecek 

1 Üst tarafı J inci say ıfamızda 1 

Kinunuevvelin ilk haftasında bu
rası gelip geçmiye açılacaktır • 
Şark şimendiferlerinin satın 

alınması haberine gelince, bu 
haberler 929 da aktedilen mu
kavelenin Türk anonim tirketi 
teşkil etmek suretile tadil edil
mesini istememizden ileri gelmit 
olsa gerektir. Satın alınma me-
selesi yoktur, yalnız diğer me· 
ıele üzerinde şirketle temas ha
lindeviz. dedi . 

,.Hıfzıssıhha mec11sı,, toplanıyor 

•· Hıfzassıhha ,. meclisi, Kaou
nueTvelin üçilnde toplanacaktır. 
Bu ictimada muhtelif sıhhi işler 
müzakere olunacaktır. 

ve yağışsız olacaktır. 
Bulgarlstenda çok fazla 

kar ya§ıyor 
Sofya, 30 ( Husu.si muhabiri

miz telefonla bildiriyor ) - E'ul-
gariıtanın her tarafında dehşetli 
kar yağmış ve bu yüzden telgraf 
ve telefon hatları bozulmuş ve 
bazı hatlarda şimendiferler de 
durmuştur. Kar Eu'garistanın şi
malinde daha fazladır. Bu bava-
lide kar iki metrodan fazla ol· 
cuğundan yirmi dört saattanberi 
Varnadan Sofya'ya tren gelme
miştir. Şimendifer hatlarının le· 
mizJenerek münakalatıo temini, 
telgraf ve telefon hatlarının ta· 
miri için tedbirler alınmıttır. 
Ruscukta derece nakıs sekize, 
Sofyada da ikiye kadar düımilş
tür. 

Adliyede: 

Istanbul barosu ya
kında toplanıyor 

lstanbul barosu, yakında se
neJik içtimaını yapacaktır. Bu 
içtimada geçen devredeki me
saiye ait rapor tetkik olunacak
tır. Raporun hazırlanmasına baş
lanmııtır. içtimada senelık bütçe 
de müzakere edilecektir. Bunlar 
dan başka avukatlara ait muh
telif itlerin mevzuubahs olması 

muhtemtld r. 

Siyaset 
,., 

Aleminde 
Kıyamet! 

LBa, ma\;alemizden mAbaatJ 
Sonra gözlerimizi Avrupa ha

ritası üzerinde biraz daha gez
direrek Almanyaya gelecek olur
sak bu memleketin daha birkaç 
ay evvel Romanya ile aktettiği 
bir ticaret muahedesini icra ede· 
miyeceğini allkadarlara tebliğ 

ederken görüyoruz! Ve bunu 
görünce mütehayyir oluyoruz. 

Daha bir kaç ay evvel Roman
ya ile Almanya arasında akte
dilen bu ticaret muahedesine 
büyüle ümitler bağlanmııtı. Bir 
taraftan Romanya fazla buğday
larını Almanyaya satacak, diğer 
taraftan Almanya alacaiı bu 
buğdaylara kartı sınai mahsuli
tına hariçte yeni müşteriler bu
lacaktı. Aynı zamanda bu kirh 
alış verişte Fransa meyaneci ro
lü oynadığı için Almanya bu 
memleketi de memnun edeceği 
için bir taıla iki kuş vurmuf 
olacaktı. 

Halbuki bu muahedenio tat
bikatına henüz baılanmadan Al
manya tarafından icra edilemi
yeceği ıjmdi şüyu buluyor. Se
bep? Meğer bu muahede en zi
yade mazharı müsaade millet 
prensibine mugayir imiı! Garip
tir ki bu muahedenin hazırlan

dığı sıralarda muhtelif memle
ketler tarafından yapılan bu iti
raz hiç nazarı dikkate alınmadı
ğı halde şimdi birdenbire bu 
itirazların eh,mmiyeti anlaşılmıı· 
mıtl Acaba neden? Fransızlar 
diyorlar ki Romanya bu gıdala
rından evvel Kanada ile Mütte
bidei Amerika buğdaylarının 
satılması lngiltere ile Amerika
ca matlup ve mültezım oldu · 
ğundan!.. 

Sonra Avrupa haritasından 

Asya haritasına geçiyoruz. Man
çuride hakiki bir harp facıasıoa 
tesadüf ediyoruz. Burada Çinli
lerle Japonlar birbirleı ile 
boğuşuyorlar. Sebep? Gene işin 

esası iktısadi ve mali mes'cle
lerdir. Japonya mütemadiyen ar
tan nüfusunun ve inkişaf eden 
sanayiinin himayesi için Man
çuriyi işgale lüzum görü
yor. Avrupa ve Amerika mem
leketleri müthif bir iktısadi 

bubranle uğra.ştığını görünce 
bu işi hal için en muvafık za
manda olduğuna hükmediyor. 

Vakıa beynelmilel bir cemiyeti 
akvam müesseseıi var. Bu mü
ıesenin ilk vazifesi devletler ara
sında bar aebe leıini o 

1 S P O R 

Romenler 
Yunanlıları ikiye kar

şı dörtle yendiler 
Atinadan gelen haberlere gö· 

re Balkan kupası için kartılaıan 
Romen ve Yunan takımları ara
sındaki maç çok şiddetJi olmut
tur. Maç on bin kişi tarafından 
takip ve Yugoslavyalı hakem M. 
Kapriç tarafından idare edilmiı
tir. Neticede Yunan takımı dört 
sayıya karşı iki sayı ile mağlüp 
olmuştur. 
Avusturya lsviçreyl mUhlm bir 

farkla yendi 1 
Avuıturya - lsviçre takımlan 

arasında yapılan futbol maçında 
da Avusturya takımı lsviçre ta• 
kımım bire karşı 8 ile yenmittir. 

Fransız takımı da HoJJanda 
takımına üçe karşı dörtle yenil· 
mişt ir. 

Apoyematini ga· 
zetesi kapatıldı .• 
Şehrimizde öğleden sonra çı· 

kan rumca Apoyematini gazetesi 
vilayet tarafından verilen bir 
emirle kapatılmış, gazete dün 
çıkmamıştır. Gazdenin kapabl
masma sebep, sahibi Vasilyadiı 
efendinin kanuni şeraiti haiz ol· 
madıfınm anlaşılmasıdır. Vasil
yadis efendi tekrar müsaade al
mak için Yilayete müracaat etti· 
ğini söylemektedir. 

Sanatoryoma Uizım olan 
malzeme 

Erenköy sana tor} omunun bir 
an evYel açılabilmesi için, faali
yet devam etmektedir. Mesai, 
sanatoryom tesisi için lazım olan 
malzemenin temini safhasındadır. 
Sanatoryomun sertabip, doktor, 
hasta bakıcı kadrosu, henüz ta
ayyün etmemiştir. 

Kısa haberler 

Balolar - Himayeı etfalin tetip 
c ttıği enelik balonun hazı rlıkları 
bitirilmiştir. Balo 7 KAnunuev" elde L\1ak· 
simde 'crileccktir. 

Serbest dersler - 'erbest ders
lerin diın akşam ilahiyat f&Kultesi tara· 
fınd:ın tertip edilen ikincisi mtlderrh 
Şerefettin bey tararından verilmiştir. er 
be t dersler" rağbet gittil.çc artmakt adır 

Hasan in bey - Maarif " ekAleti 
mufcttişlerindcn 1 fasan A1i bey yarın 
Ankaraya gidecektir. 

Bulundu! 
Bir ahbabı ile ... 

Bükreşte bulunan Fransız ar· 
tisti madmazel Roj Hvi'nin 
esrarengiz şerait altında kay
bolduğunu dünkü nUshamız· 
da yazmıştık. Bükreşte yaptı

ğımız tahkikata nazaran madma
zel Roz Hvi sıhatta imiş ve ..• bir 
ahbabı ile Bükreşe yirmi dakika 
mesafede bir köşkte oturmakta 
imiş. 

-···································--···-····· .. ···• 
kaldırmaktır. Çinle Japonya da 
bu müessesenin azasından ol· 
dukları için Mançurideki Çin-Ja
pon ihtilafının önüne geçmesi 
lazımdır. Fak at Japonya Cemi
yeti akvama dahil olduj'u halde 
bu işe onun müdahalesini kabul 
etmiyor. Müdahale ettiği taktir
de kararını dinlemiyor. "Bütün 
dünya karşısında tek başıma 
kalmış olsam gene mançuriden 
vazgeçmem!., diyor. Onun için 
Pariste toplanan Cemiydi Ak
vam meclisi iki haftadanberi bu 
meseleyi tetkik ettiği halde işin 
içinden bir türlü çıkamıyorlar. 
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Bulear Başvekili M. Muşa-
nof bugün geliyor 

l Uıt tarafı ıl ınci say'hda J 
yetilli terle ederek Rusçukta avu
btJtta bat1ıyor. ltk defa olarak 
1902 8efte9inc:1e Demo'krat par
tili tarafından meb'us intihap 
ecliliyor, 1908 senesinde Malinof 
bblltesine ilk defa maarif nnı
n .ı.nk giriyor, ve 1910 sene
sinde hariciye naıırı oluyor. 

Harhiumumi içinde mebus ka
lıyor ve 1918 ıennesinde Mali· 
nofan 1kinci kabinesinde nafia 
nezaretini alıyor. Ve bilihara 
T11aor 'Tudorofun Kuvalisyon 
kabinesinde Dahiliye nazırı olu· 
yor. 

M. Muıanof 25 ıenedenberi 
bil& inkita Sobranyada meb'us 
bulumaldadır. Bu defa 29 Ha
Iİru 1931 de MaJinohm tefkil 
ettiji kabineye dahiliye ua7.m 
mfatile giriyor. Keza 12 Teşri
Dienel 1931 de demokrat, çiftçi, 
liberal ve radikallarin tqkil .et
tiji ko~aliayo11 .kabinesinin baş
vekili .bulunan M. Malinofun haa
t~ dolayısile baıvdciletten 
iatifuı ~izerine hu kabinenin baş
Yclüli oluyor. 

Kendiei Bulariıtan r=cali ve 
bltiin mabafili .iyasiyenin te
veccWıiiaü kazanmıştır. Muma
ile,Jh şimdiye kadar Bulgarista
nın bUtün komşu devletlerile 
daima dost ıkalmak fikir "~ ga
yesini taklb etmiştir. Onun en 
bGyük muvaffakiyeti Liyapçef 
kabinesini düıür.üp, intihap~arı 
kuanmazı ve bugünkü b!o'k par
tisini teşkil etmesidir. 

Merasim proğramı 
Ankara. 3J (A.A) - Bulgar 

ba,vekili ve hariciye oazan M. 
Muşanof, zevcesi ve maiyeti er
kirule J e ·r ;nisaninin 30 uncu 
günü akşam üstü Sofya•dan ha· 
reketie ertesi sabahı saat 4, 15 
de Karaeğac'a nsıl olacak ve 
orada protokol U. M. Muaviıti 
Kudret beyle hususi kalemden 
Selim Rauf l>ey tarafından kar
ıılanacaktır. Kudret bey hükii 
met namına ve Selim Rauf bey 
hariciye vekili beyfendi namına 
beyanı hoıamedi edecekler Ye 
kendilerile seyahat eyleyecek
Jerdir. 

1 • 12 • 931 Sah 
Miaafirler 1aat 12 de Sirkeci 

istasyoJIWla vasıl olacaklardır. 
Türk ve Bulgar bayraklarile 
tezyin edilmiş olan Sirkeci istas
yonunda Vali, Meıkez kuman
dam Ye Polta müdürü istikbal 
edeceklerdir. Mutat miktarda 
aaker resmi selamı ifa edecek 
ve mızıka Bulgar marşını çala
cakbr. 

Misafirler Pera Palas oteline 
nazil olacak; M. Muıanof biru 
istirahettan sonra Vali Beyefen
diyi ziyaret edecek ve Kolordu 
kumandanı papya kart bıraka· 
cakbr. Kolordu kumandam paıa 
yemek saatinden evvel kart bı
rakmak suretile iadei :ziyaret 
edecektir. 

letanbul valisi Beyefendi saat 
1 de misafirler şerefine bir öğle 
yemej'i verecektir. 

M. Muıanof ıe•cesi ve maiye
tinde bulunan zevat saat 18,30 
da oteli terkle Seyriaefain rıhtı
mından istimbota binerek Hay
darp&fa iıtasy~uuna gelecektir. ı 

T6rk ve Bulgar bayraklariyle 1 
ıilaJenmİf olan istasyonda vali, 
merkez kumandanı Ye polis mü
dGrU beyler bulunacak ve hare

aki 

olacağından istasyonda merasimi 
askeriye ifa edilmiyecekttr. 

Misafirler saat J 9 da hareket 
edecek olan hususi trenle seya
hat ederek ertesi •abah saat 
9,30 da Ankaraya vasıl olacak
lardır. 

2·12·931· Çar•arnba 
Hasuıi tren saat 9,30 da An

kara 'ya varacaktır. 
lstayon Türk ve buigar bay

raklarile süslenecek, .mutat me
raıımı askeriye yapılacak '"e 
mıı.ıka Bulgar marşı çalıcakhr. 

istikbalde BaıvekiJ Paşa Haz
retleriyle Hariciye vekili Beye
fendi, Hariciye müsteşarı, Pıo· 
tokol O. M. ve 2 inci D. U. M. 
Beyler hazır bu lunacaklardır. 

Misafirler An'kara palasta ine
cekler ve bir müddet istirahat
ten sonra M. Muşanof Bulgar se
firiyle birlikte saat 11 de Harici
ye vekili Beyefendiyi, saat 11,30 
da başvekil paşa Hı. 'ftİ ve saat 
12 de B.M. Meclisi reisi Kizım 
pap Hz. ni ziyaret edecektir. 

Misafirlerin ziyaretini T. B. M. 
Meclisi paşa Hz. saat 12 30 da 
Başnkil Paşa Hı. saat 13 te ve 
Hariciye vekili beyefendi saat 
13,30 da iade edecektir. 

M. Muşanof 8. M. Meclisi re
isi Kazım Paıa ff z. le başvekil 
ismet Paıa Hz. mn refikaları 
hanımefendilere hariciye vekili 
beyef.endinin refikaları hanıme
fendiye ve diğer vekil beyefen
dilere ~art bırakacaktır. 

Madam Mnşanof dalıi Klzım 
Pş. , ismet Pş. ve Tevfik Rüştti 
beyefendi Hz. nin refika!arı ha
nımefendilere birer kart bıraka. 
cakhr. 

Diğer ve'ldl Beyfendner kart 
bırakmak suretile iadei ziyaret 
edeceklerdir . Müşarlinileyhime 
hanımfendiler de madam Muıa
ınof'a kart bırakacaklardır. 

Saat 14 de Hariciye Vekili 
Beyfendi Ankara Palas'ta misa
firlere huıuıl bir öğle yemeği 
"erecektir. 
Akşam Hat 20,30 da baıvekil 

Pata Hz. misafirler şerefine An
kua Palaa'ta bir ziyafet vere
cektir. Ziyafeti saat 23 de baı
lıyan bir suare ta'dp edecektir. 

2·12·931 • Perşenbe 
Misafirlere Hariciye nkili be

yefendi tarafından bir öğle ye
meği verilecektir. 

O akıam Bulgar sefiri M. Mu· 
ıanof tarafından bir akşam ye. 
meği Yerilecek tir. Yemeği bir 
suvare takip edecektir. 

4·12-931 Cumı:s 

Balkan konferansı reisi Trab
zon meb'uıu Hasan Bf. tarafın
dan misafirler saat 13,30 da An· 
kara palasta bir öğle yemeği 
verilecektir. 

Mieafir1ere saat 17 de Rıyase
ticümhur K. U. Tevfik Ef. tara
fından Marmara köşkünde bir 
çay ziyafeti veri!ecektir. 

B. M. Meclisi reisi Kazım P,. 
Hı. tarafından saat 20,30 da 
Halk evinde bir akşam yemeği 
verilece 1<tir 

5·12·931 Cumartesi 
Sof ya Etçisı T evfık Kimil 

E'eyefcndi tarafından misafirler 
ıerefine Ankara Palasta saat 
13,30 da bir öğle yemeği veri· 
lecektir. 

Saat 16,0 da Riyaseticümhur 
mızıka Heyeti tarafından Halk 
evinde bir konser verilecektir. 

Miaafirler ak am ıaat 19.30da 

lhtikir 
kanunu 

{ ÜSt tınlı 1 inci sayhda ) 
edecek olanların cezai müeyyide 
ile ka111laşmnında f aide ve 
zaruret 'ff!'dır. ŞiCWetini gittikçe 
artıran iktıaadi buhran ve bu 
buhranın ruzumerre muamela
tında tef'lit ettiği ani akisler 
karıısmda vaziyetin !fevkaledeliği 
ve ikısadı lcorumak sisteminin 
esast ve gayelenle hemahenk 
yeni bir cezai hükmün tuiıine 
ihtiyaç hamil olmllfbır. 

Liyüaa, lhe.m ithali tahdit edi
len qya berinde vukuu milm· 
knn ihtiklr, hem .de üıtihllk eş
yasına meuu tôdidattan istifa
de eyliye.rek imhaal O:unan em-
tia &zerinde ika redilen fiyat 
yllkaelmelerine mani olabilmek 
için memleket hariç ve da'bilinde 
fiyadana tereffuwıu icap ettire• 
cek bir ıebep yokken toptan, 
perakende eşya fiyatlarına vaki 
olacak zammı jbtikir .addet
miıtir. Bu ureketlere kartı li · 
zııu ;gelen tesir.in buwlww temin 
için jbtikir davalar111111 aulh malı
kemelerinde riiiyet edilıae.aini 

esas kabul etmiştir. Kanunun 
eauı :1uchır: 

Memleket dahil veya haık.ia· 

de toptan fiatuı tereffuunu icap 
ettirecek bir sebep yokken 1873 
numarah karaonun ikinci madae
sinin verdiği salahiyete binaen 
hükumetçe ittibaı edilen teabiri 
istismar suretile toptan ve pe
rakende qya fiatlarına zam ya· 
panlar üç aydan üç seneye ka
dar hapis cezası ve iki yüz li
radan on bin liraya kadar ajır 
para cezasile mahkum olurlat. 
Ihtikir fiJine ait davalar gerek 
cümburiyet mliddeiumumileri ta• 
rafJndan resen ve ~uekse ikb
sat veklletinin ticaret ve iktıaat 
müdilr ve müfotti§lerini ve bun
ların bulunmadığı yerlerde en 
büyük mü6kiye 11temunnnm tale-
bile takip ve diğu davalara ter
cihan ve müstacelen sulh ha
kimleri tarafından rüiyet olunur. 

ltdhlll 
Mektebt tıbbı\"e <krs na1"'1n merhum 

Or. Ahmet Pı. kerimt.si 'e adliye neza· 
reti umuru bukulı..i \'e rr.üdürıi ~rhum 
Niyazi beyin ze\•ce •. d Emine :S ııh eı l lt 
ev\·clki gece imb'-1 etmi~tlr. C<-nazesi 
KadıkÖ) tinde i\J iıhurdarda kAin hanelerin· 
den dün kaldınlarak !':) üpte aile hatire· 
sine defneditmi~r. Merhume ıhl!l.., ha· 
sene sahibesi ulihatı nls\"andan idi. Ke· 
derdide aile$ine sabn cemil temenni ede· 
riT- Muit rahmet eyliye. 

hu5uai treole Alıkarayı terk ede
ceklerdir istikbale gelen ıevat 
teıyide hazır bulunacaklardar. 
Hareket gilneş battıktan sonra 
vaki olacajından istasyonda me
rasimi aske.riye tfa edilmiyecek 
yalmz, polis tarafından merasim 
ihtiramiye yapelacakhr. 

6 • 12 • 931 • P.nr 
Trenin saat 10,30 da Haydar-

paşaya muv211alatlarında Anka
raya müteveccihen hareketinde 
icra edilmiş olan merasim yapı
lacak ve misafirler ihzar edilen 
istimbotla Seyrisefain rıhtımına 
ve oradan Pera palasa gidecek
lerdir. 

Istanbulda bir ıece kalacak 
olan misafirlerin şehri mezküru 
terkettiklni zaman Sirkeci iataı
yonunda merasimi mutade icra 
edilecek tir. 

Misafirlere Kudret ve Salim 
Rauf beyler refakat edecekler 
ve Türkiyeden aynlacakları ane 
kadar beraberlerinde bulunacak" 
lardar. 

Reisiciimhur Hz. M. Muıaoofu 
kabul buyuracaklardır. 

Y ein vergi viliyetlere 
Vilayetlere te liğ edildi 

[ UH tarafı birin ci 5ayfada ) ~ den YÜ~ ıle ve:rgıi .aılnm. MuJfWlif 
k&J'fl tffddetlf 111ukabelede bulunulma· c:iheUerilen istüıı1mkı olup ~ ~: 
Sl ıica.p ~ .-,.ıemiştir. Jlj() .lindu .aj&ft elaa mebllijill,. _ 

.Ahmet .1.luia.n Bey (f;ir•lHl) &YftI nız bir.isi 30 liralık tenzilit haldl9' 
mesele üzerindeki oeıtiiiıefeıinı öhar: dan istifa.de eder. Muhtelif :Uti ... " 
etmiş bir irat ve akar '\'ergıs1 vu'ı }arın beheri 30 liradan aşalı olQJt da 
ıhuswnindaiq ıtOktal 11u:arını bir 1i•fa mecmuu 30 lirayı teca.üz eClera "b1l 
daha iıah eylemiştir. Malıye ,.ekili tenzlUt yekQn :Uıerlnden yapılrr. 1"' 
.Ahdtilhatik bey cev.abe11 yeni n~tra.h- tiMı:alrh.n mecmuu 1'90 lhır,ft ~ 
lar 'tizerinde yeni kanu11ların önümüz lwdann a'h1tildan mebaltfden tensi· 
deki hartıt. içinde meclise :v~lebilece- ?:ı ya.prlmaz. 
~i iimidinde buhn,d11t111rn MYli!~Nk ,... " '" . t, ;::.._t ""Te -ın1,,ele-

. · k' ıı.uaa§. .. ınsıo ·a"'"'" .r-· 
demıştı r ı : · · · t eti ıta a hllmfmalill• 

"Mevzuu bahso1an lb.ti.klr mesele· r.ı.n 1Vet'K'l81 e re ~ . • 
sine gelince bu meselt'nin r.ıü7.akere zın aylık oılaT.~ . ~-~naıye, a:. 
edilen kanunla alakası yoktur. lhti· nat \"e tenaetto cıhi 1iaıt.iJt.k.aklana 
kara karşı alınacak tf> ~füir1cr hıt'h1on- Pi .de tediyeleri u.nwunn4an •~ 
da Ikb~t Vek;Ii Mustafa Şeref 'Bey yekunlar üzerinden taha.kkuk etüf!" 
lazım geren imhatı ve.rmişt i r. ·.uıu· lir. Kanun, \"erginin taıaakkuk ._ 
"°" h~~·eti umıımi~·esi ıiızerlnlle mü- tahsil tarzlanna daha sarih ınadi .. 
zakere ki.fi gö.rülertl. maddelerin )eri ihtin etmekte ve 1 - Unuao~· 
mü7.ake.re ine .'te~ilaı;ş matrahla.ırda: nl _ m den itibaren ml!ı!!iyete ;sir• 
ki vergi nishetleri hakkında Rahmı ı mektettir. Meclis lmitmüzdeKi ~ 
Bey {Sıvas) 'kanunun buhran kanunu be günü saat U te toplanaealctrf. 
di~ tesmı~ ~nmesrn .. dair Refik 
SNket !Rey (Ma111sı~ tarnfmdan ,·ui Geri ahnan bir takrir 
len takrirler kabul olunm111tur. Ka· Ankara, 30 (Vakit)-l<munUll 
bul edilen .bu.lu:u kunınuna .ı;iire •· mecliste milzaker,si e1Dumd• 
mumi, huıı;u~ ve mülhak büt.çt>ler ve Rahmi B. {Sivas verzinin 1 kl
belediye hütçelerile idare olunan daİ· 
re n mmıı.ee~r n 'hakih1 "9'e lttt'kmi nunusaniden itibaren alınmat• 
şahıslar nezdiade $'eya mılara nı« · için takrir verdi. Maliye vekili 
but .olarak mut. t.ahsisat. ikr~ .)"eV· pek muztar vaziyette kaldıkla
miye, hakkı huuı:, a.idat n ihti&as rmaan bahsetti. Rahmi B. (Sivaı) 
zammı '\'e bilumum ikram:iyeler 'l'e takriri geri aldı. 
herhangi bir nam ile olursa ol@;un bir 
bedel veya 1lyhk muk3.mlinde ~•1'81' M•••l•r bugUn verllecek 
şalmdann istiltkaklan ve 1irket ft Ankara 30 ( V akıt ) - BuJlll 
müessese.ittin eas mubvelenall'ele- meclis,e kabul edilen iktıaad! 
ri, ıniz.aınna.me!eri veya Jle,.v"ti umlllllİ· buhran vergisini maliye vek'1eti 
ye kararları mucibince meclisi idare- tlifafla bütün viliyetle~ teblii 
lerinde hulunaalara ,·erilen t~ınettü etmiıtir. Bir de kanun110 iuhn•• 
ile ikramiyeler, bir hizme~ mukabili t) 
wri~celt taa:mmat '" ihbariye " .,.. mesi bamlanarak viliye er• 
nı mahiyetteki udiyeıffr b1ı kaaun tebliğ edilerek yarın maapb• 
naucilııiıtc:.e ftraiye tla.i 1utula.ca41ar- verilmeai bildirilmittir iulanaaıe~ 
dır. Yeni kanun layihasında .,.ersi· de kesilecek mıktarın ne suret• 
den istisna edilenler ben eçhi atidir: keaileceği hakkında izahat yar 

- aziran -1930 tart\ n 16 :s 
11umarah alkıet'i v.e nUM teblt ka- dır. "' 
mımaaian evwlıkıi kana• ı-e :llükiinl• -·------------
n göre kea41ileriae maaş talaail ela-

1 
Ahpbaft dlror ki ı 

nan mütekait yetim u duııar harp Bunünkü. yemekleri-
marnııerine devlet bütçesind~ ) apı· 1 'J!I 

lan tediyat hidematı vataıııye terti· nizi aşat}zki listeye 
binden maaf ~tanlar Mr ay zarfında 
maq. iicret. yevmiJe aamile :al~kla- göre hazzrlayınız 
n na.ebal~ JO lira ve .ond&n apaı • 

· · h hak 60 811• rerneıı tanlar Ankara ~ehri ıçın u . Sebze rorbaM, zeytin yatlı 
liradu. Ziraat işlerinde mü"talıdem iş- T 

çiler n nnçberler bir yere merbut ol· kuru faaulye ezmesi, aılnıflll'G 
mıyarak çalışan $erbest işçiler, har- pik, kura yemİf. 
cırah ve hartmtlt revıniyP!erlnin ta· Akt•m yemell 
mamile ~en bedellerini• 30 lira- Mercimek çorbası, pirzola. 
ya kadar ohin kısmı kanun " "izam· ıspanak kavurması, barek. 
lara göre veya herhaaci bir UZ\'Un 
sakatlanmasına mu'kabll ve yahut !..t.urpı..,.;, _____ ... ___ ...,_ 

mallkenıe kararile .eril4m :tazminat . Dartllbedayl Temsmerl 
lar, ,·ergi aşağtda yazılı aishetl~r Ü· .,,

1 zerinden ahnaca.ktrr. 100 liraya ka· Bugün akıam ISTlllDllL lfLPiVP' 
dar y:üde ıo. 151 1ira.dan :450 liraya Saat 21 30 1H1WU 

kadar olan kısmı içiD yijzde 1:?, ası u ,. . r~p ~~ 1 M 
liradan 600 liraya kadar oıan kı•m e IDID ""'UIU n 
için yüzde 16, 601 liradan ~ ukarı olan . 
kısım için yüzde 24 tür. Bir tabak· Komedı 3 perde 
kuk bordrosu ile yapılan tediyelf!rde Yazan: ı ı 
vergi nieheti istihk11k muht.lif un- M L Doillet ftlf 
vanlarla da olsa yek6nu iiı.erinden T;rcüme eden: 
heMp edilecektir. Bu ve~iye tabi o-

11 lan istihkakların yekunu ı:-,o liraya 1. Galip ttllil 
kadar, 150 lira dahil olan phısların Talebe gecesi. 1 ~ 
aldıkları mebaliğden 30 lira.~ı teznil Pec ıembe günil Ayaaroı ~ 

~----Bu akıam----~ 
Melek ve Elhamra 

sinemalarında birden 

lstanbul sokaklarınd~ 
Birinci TUrkçe aözlü muzzam filmin ilk iraesi mOna1ebet• 

Fevkalade Müsamere ,,,,; 
Haıiye : Bu akıamki fevkaJ&cle müaamere esDMındı, bu~ 
çevirmit olan Darlllbedayi artistleri filmi biua takdi~. 

teganni ettikleri prkılardan bazılarını taganni ede ~ 
Bu akıam iç_i? . b~tün. yerler numar~ . oldutuaclaa e ~ 
tedarik edebıhrsınız. Fıatlar bu alqam ıçtn: 60, ~' 120 ~ 
Her iki sinemanın tekmil localan Mblmıttır. Biletler 

hafta içia atılmaktadır. ıı• 
Melek: Telefon 8. O. 868 Elbamra: Telefon B. O. 



'7 S-VAKIT 1 Klnunuenel1931~ 
Prılgar başvekilinin Ankaraya seyahati münasebetile Cihan ikbsadi harbinde 
IJo Bulgar nazırı Sofya muhabirimize yeni bir hareket cephesi 

mühim beyanatta bulundu Almanya • Fransanın menfaatlerine 
IComşularımız şunları bilsin/erki, tarihe karışan 912 iktısadi bir darbe vurdu ! • 

asla geriye dönmivecektir ! 
arasındaki lhtlUlfı kaldırmak llasya ile Bulgaristan 

için tavassutta 

Bunun sebepleri arasında TUrklyenln 
verdiği bir notadan da bahsediliyor! 

'-~ 29 (Hususi muhabirimiz j 
'- -':_ BqnldI Gospodin Muşanof· ' ......._-.ara _,...ti nriinasebetile bu 
~ dJier fukalann neler dü· 
"'~~ ltrenmek maksadile sa· 
~Mel bbtneei nazırlarından. s-; liberal fırkasmm şefi M. 
~ Blllllof'an fikirlerini öğren -

• IM.df m. Dedi ki: 
~ •ha yanm adasmda yekdi· 
"İ ~- Ptk )'&km ve dost olmalanna 
~ -1 olmıyan iki hük1lmet 
'-a • Bu iki hük6met de Bulgaris· 
\ " 'l'lıtdyeclir. Başvekilin Anka
~tfni dar bir çerçeve içinde 
' yiz. Bunu ben bizzat, ha
~ taefbnemnde Gospodin Muşa
~ "11ecliiim gibi bütün cihan ef
L: ..._iyealne karşı da tekrar e -
~· ld, bu seyahatin siyast bir 
'-t~ olması lazımdır. Bu siya -
~firkiye ile bir yakınlaşma w• 
~ aiyuetidir ki bu da iki mil
~ .!l'Zusuna tevafuk ediyor. Fa -
L uw alyaset hiç bir zaman b:ı~ka 
~lerfn aleyhine tevcih edilmiş 
~ li'-t olamaz. Bu ziyaretin si
........ hır manası da sulhü tak\'iyedir. 
~~ ııfrat ııoktai nazardan Bııl· 
~~la TUrkfye birbirile fazla alrt

~· Ve her iki hükônıet yek
\1:..- de mUtekabilen kendilerf için 
~ istinat noktası bulmaktadır. 
~aleyh mü~rek menfaatler ü -
~dt ~z ve kat'ı Jıir itilaf 
~ f~ ba,vekil Muşanof'un An
~ ziyaret etmesi lazımdır. Bu 
\ t...:ıı:: nttteat :vatfyeü bir kat da
~..._~fte edeceK sarih ,.c 'nzm tiir 
~.olacaktır. Bu seyahatin ifa 
~-..._. mana bizim için pek büyük
\ ~Uakü bu beynelmilel bir göstc-

-nret Te seyahati değildir. ., 
~"-4an sonra Demokratiçe"ki iz
~ ~ fırakasmın sabık nazırlarından 
~11ıor Vaslleri buldum. Ilu zat, 
~,. il konferansı esnasındn Anka -
..; ~Wt eden gazetecilerle beta
\ ._-rvnmu,tu. Bu mevzu etrafın 
~ 11n fUdr ve miltaleaJarınr öğren· 
\ tek kıymetli olacaktı. Kendisin· 
~il §Unu sordum: 
~ Blfvekil M. l\luşanof'un Anka
~ teyaJtati hakkında ne dUşiİnü -..._.._, 
N 8ot18daki bütün fırkalar n k· 
~ 'llttıhit Gospodin l\luşanof'un, 
\ ... lllerkezi hükQmetini zi~ :ırctini 

•te1ıe ile Türkhe cümhuriycti 

ll;uletıu 
a;, 
~landırıcı ! 

balunacak mıyız ? Almanya bmadan bir kaç ay 
en"el Romanya ile bir ticaret 

tir. Bununla beraber o çok büyük ve mukaYeleai imza etmifti. Bu mu· 
Bulgaristan çok küçüktür. 

müdiranlle daha yakından temas et 
mesini pek muvafık bulmaktadırlar. 

Gospodin Muşanof'tan ev,·el l\f • 
Borof Tevfik Rüştü beyin ziyaretini 
iade için Ankaraya davet olunmuştu. 
Maalesef M. Burof bu ziyaret u;ın 

imkan bulamadı. Her iki hükQmet er 
kanının daha yakından ve daha sami-

- Muşanof'un seyahatinden neleı· kaYelenia ibtiY& ettip en mllbim 
bekliyorsunuz? eaaılardan biri tu1du: Almanya 

- Benim kanatime göre Tür~ - hariçten mGbayaamaı mecbur 
Bulgar münasebatı için bu :r.iyaretten oldujıı buiclaylan tercihan Rus
kazanılacak olan en mühim şey iki yaya kUfl Franaa ıly11etini mil· 
dost millet nazırlarınm, meb'uslan. dafaa eden Romanya, Lebiatan, 

mi bir tarzda buluşuıp tanışmalarını nın ve gazetecilerktin komşularını Utvanya ıibi memleketlerden 
h k Unl·yetle karmlamakta daha yakından tannnalandır. Beni, er es memn "$' - alacaktı. Buna mukabil onlara 
dır. Çünkü Türkiye ile Bulgaristan a- Türkiye ile Bulgaristan arasında keadi uaai mam61lbndın sata• 
rasındakj dostluk, haricin ve münf eı ti yapılması icap eden ve pek vasi olan 
şahısların tesirile değil, iki milletin zirai ve iktisadi mahiyette müşterek caktı. Bu ticaret mukaYelesi 
samimi arzularının mahsuliidür. bir mesai programı her şeyden fazla Fr&DADın tqebb&sl herine ba-

alakadar etmektedir. Öyle bir prog- 1 ti · --•-- b Seyahate iştirak edenler çok de - m IDmlf, o l1IN e ım ...... IDlf • 
ğildir. Yeni Türkiyeyi dah'l. ya\m - ram ki, her iki memleketin köyltit1li· Onun ı,.;n zahinm Almanlarm Ye 

nü ve tüccannı iktisadi bir alaka ile ..-
dan görmek için gidenler arasında yekdiğerine bağlıyacaktır. Ve pek ta- merked AYnlp& deYletleriDin 
bir ka~ da meb'us bulunmaktadır. biidir ki ebedi bir dostluğun temel iktiadl meafaab aamma yapılan 
Bunda bir fevkaladelik yoktur. Hat- taşı olacaktır. bu itiW Jaaldkatte Fnnumn ai· 

ta gayrı kafidil' bile. Ben her iki _...,.-----------~...: yul bir mmafferiyetial ,a.te-
parlamento azalan arasında bu tarz..- riyordu. 
da seyahatler yapılmasının fayda] E • (T•d k) 
olacağı kanaatinde)im. rmenıce 1 a ş., .. dikkat olan nokta , ... 

- Niçin bazı komşulanmız bu zi t • d darki bu muahecleaia buarlan-
yareti ademi memnuniyetle karşıla gaze esın en lllUI bir takım memleketler ta-

yorlar? bir sual rafmdan protato edilmitti. Çlln-
- KomşuJanmızın kimisi dargın idi AlmaaJUID Romanya baf-

kimisi memnun ve müsterihtir. Fa uh da-1·-· tercı"h etmesi demek B&§ltl arririmiz Mehmet A81m ~ ... -
kat aksi hal vaki olsa, yani Bulgari bey Atina seyahatinden avdet et- ıene Almanya ile en ziyade mu· 
tanla Türkiye birbirlerinin saçların tikten sonra mU§ahedelerinl bir ban mO..ade millet eaasıaa 
dan tutsalar, 0 zaman hepsi memnun makale 'Silsilesile (VAKiT) ta mlateDİt olarak muahede akdet-
etmi,·ecektir. Bu seyahat ve :r.iyaret t · ti. B 1 1 · bi ,, neşre nuş u maka e erın • iDİi olan dijer memleketlerin 
bilmeleri icap eder ki, tarihe kan rinde ba§muharririmiz Yunanis- kil ed 
şan 1912 senesi hiç bir zaman avde tandaki ermenilerden bahisle bir aleyhine bir hareket teı • İ· 
-etmiyccektir. Du seyahat n ziyare Yunanlının buıtlar hakkındaki söz yordu. Fakat ovakıt bu nuktadan 
BuJgnristanla Türkiye arasındaki )erini nakley~ yapdan itirazlara hiç ehemmiyet 
do...thıinn..daha 7.cyade kun·ctlenme · ErDM11id">(~ pseteel ba bile Yerilmemif. menmıbabia 
;çın rt.t~ edflMl§lfPı B11 Myahat neşriyata temas ederek bqmahar- maalaede imza ol8Dlllafba. 
., üph 1i görmek '°' göstermıiye ?hŞ ririmizin kendisine beyanatta ba· l•e ha taretle hamlaaan Ye 
mak adi cntril,adan başka hir şey de ı y 1..- d d 1 ., .. 
dil lir. unan unaa ... .,- ne en o ayı: imu olmn Almanya. Rumanya 

- Acaba Türkiye, Rusya ile lfol 
gaı·istan arasındalii ihtilıift izale için 
tavassutta bulunacak mıdrr? 

- Den, "lc'ki muhalif bir fırka 
nın meb0usu dahi olsam, hugünkü 
Bulgaristan hükumetinin, hu mesel 
ile alakadar olacağını zannetmiyo 
ı·um. Bulgaristan müstakil hir hii 
kfımettir. Rusya Bulgaristanın dahi 
li ıidaresile alakadar olmamalıdır 

n Moskovadaki Bulgar mültecileri 
nin gözlüklcrile Bulgaristana bak 
mamalıdır. Ancak bu takdirde gere 
Sobranya ve hükümet ,.e gerekse ma 
buat resmi rabıtaları dü');ünebilir 
Ji'~at zannediyorum ki, Rusya bu 
fedakarlığı çok müşkül yapabilecek-

Eyi bir 
Alamet 
Değil! 
Varşouadan hüdirili11or. 

- Yuıranistanda ermenilerl ticaret maahedeai heniz tatbik 
bu hale getiren kimdir? Onların mevldiae ıe~eli bir iki ay olduğu 
perişan ve mÜZ'lllahil olmalanna 
sebep olan kimdir? Yunanh1ar de- laalde Almanlar tarafmdan bir 
ğil mi?,, tirli tatbik edilmiyor Ye edil· 

Tamnda br sual iradetmecH- mlyecetide apldu açaia alaka-
ğini yazmrştır. Biz (Tidak) gaze. darlara bilcliriliyor. Bana sebep 
tesinin bu sualini çok mtlphem bul· olmak Gun de Tllrkiye, Rusya 
duk Kendisine cevap verebilmek ft Arjutia tarafmdan en ziyade 
için biraz izahat istiyecetiz. mazhar mlaade millet madde-

Mütarekeden sonra TUrkiyeden d d 
harice giden ermeniler arasmda sinin ilgası demek ol uğun an 
şahsan zararsız adamlar olabilir. bahisle yapılan itirazlar ı6steri· 
Bunlar sadece korkuya kapılarak liyor. 
memleketten çıkıp gitmiş butona- Fnnsaz ıazetelerİDİD nepiyab· 
bilir. Bmılann içerisine dUştOlde- na fire Almanlarm Romanya ile 
ri felakete o vakit Anadolu mace- meveat yeni ticaret mualıedeleri-
rasını açmış olan Yunan htik-0- Dİ tatbik etmemeliriDİD hakiki 
metinin siyasetleri sebep olmuş- •ebebi b--Lachr. Aad ıebep Ia-
tur denebilir. Fakat harice giden ._.. 
ve bilhassa Yunanistana iltlta e- giltere ile Amerika tarafuadu 
den ermeniler içinde diğer mühim Almanya DseriDe icra edilen W-
bir kitle vardır. Bunlar Anadolu· yiktir. Filhakika Almanyanm 
yu istila eden Yunan ordulan ri· butday ilatiyacam RomaDyaclan 

~ ...!!f 11Susl) - Mısır Kralmın ya. 
ı:.,. ~~d:.ın Prens To!>un (.emil Vancevize civannda bir Sovyet mü 
~ :-- Jnahkemesi tarafından, gı. rezesi Polonya arazisine dahil olmu 

cat ettikleri sırada ya.ngm ve kun- tedarik elmeli bafhca dllnya 
dakçr çeteleri teşkil ederek bir t:ı- buiday mllltabsili olan Kanada 
raftan geçtikleri yerlerde Tilrk ile Mllttehidei Amerilranm iley• 

~~ ~ay hapse mahkCim edilmiştfr. tur. 
ftlfy~t, ?ren." Tosun'nun i- • 

......... A Polonya askerleri derhal So\')'et a 
"-~ -.ıll11111 1yet:dir, ve her iki mah· 
~ te lla':h! çek 1-e dolıındrrıcıhk kerlerini muhasar:ı etmişler, Sovye 
~\:~~e istinat etmektedir. askerleri ise hemen -silaha davranmı:. 
~""-.,..., Pr..ns, kendisine masaj )ardır. Silah seslerini duyan diğc 
~...-."-• Barbin isminde bir ada- Sovyet kuvvetleri. arkada;-larını kur 
~ franklık bir çeK Termiş, tarmak üzere bir suvari müfrezesı 
~~liditıce, lfasör, çekin muka-

göndermişler, fakat Polonya kuvveti 
nı hayretlr. ö*1'enmiştir. 

"--•- b. J 'd 1'i bunları da dağrtmış So,·yet müfre \ ,_~:\:"\ ır ote ı aresi de, 
~~;:"* bir, 3,200 franklık bir, zesinden üç neferi e:.;r etmişlerdir. 

'~l'a1lkhk bir olmak ii7.ere üz Şobanoviç geçenlerde yakalanmış, v 
~·~~'fı.,, dolayı Prens To- }edi sene güreğe mahküm edilmişti 
~' ~ tAt d! mahkl:nn•ye miir:ıcaat Fakat Şabanovjç hapishane)e nakle 
'"fi~-.... ~-..~. ı.r··.ensin di>hndı'ırr.: 
·ı~ dilirken kaçmıya muvaffak olmuştur 

it Bu firar, Sami Şabanoriç otuz yedin 
b ci firandır. 

köylerini ,.e şehirlerini yağma et- lıiaeclir. 
mişler, diğer taraftan gaz ve 
benzinler dökerek her tarafı :ıteşe Fakat Almanya, lnıiltere ile 
vermişlerdir. Amerilaım• Alman • Romen tica· 

lşte bu yangıncı ve kundak~ ret maalaedesini tatbikaia bara• 
çeteleri bugün Yunani&taııda bu- kan taleplerlai kabul ederken 

• lunmaktadır. Acaba (Tidak) ga- acaba ba deYletlerdea ae fibi 
zetesi başmuharririmtzin sorma- mukabil menfaat iatemiftir? lfte 
dığma işaret ettiği suallerle bu bu cilaet Fn•slan dlfladllr-
gibilerin hareketlerindeki mes'u1i- melde Ye lfia lçincle (Yanı pil• 
yeti de Yumınhlara mı atfetmek 
isUyor?. m) DID tadlli maeleli balmamua 

Binaenaleyh biz de (Tidak) ıa- ihtimali keaclileriai eadipye sev-
zetesinden soruyoruz: ketmekteclir 1 

- Yunan ordusu ric'at eder- Pra11•• lllallJ• 11aaın111n 
ken garbi Anadolu köyleri ve şe- LolHI..,. ..,.hatl 
birlerini yakan ermeni çetelerinin Londra, 30 (A.A.) - FraUiz mali-
hiç bir mes'uliyeti yok mudur? ye nuın M. Fludfn harlcfye nann 
Bu çetelere dahil olan enneniler 
bugün şahsan f elikete ve ı.tıraba Sör Jollon Silllonla ıirilfmti§, d:ıha 

1 b _..;ıı d 1 y sonra M. Ne'tille Chamberlan ve 

ticaret itilifı akti için rnüzake~·~yc 

girişmiye mütemayil olduğu ~öylen -
mektedir. · 

Paris. 30 (A.A.) - M. Flandfn'in 
Londradaki mülakatlannın tamamile 
hususi bir mahiyette bulunmasına ,.e 
cuma günü Fran .z ticaret nezareti
nin resmen haber vermiş olduğu mü
zakeratın açılmış olduğuna delalet 

eder şekilde telakki etmeme!, lazımdn. 
Bu müzakeratın alelade diplomasi ta
rikile icra edileceği derkar olmasına 
raimen bu ziyaret, Fransız ve İngi
liz malta filinin f aydah olarak tavsi~·e 

etmiş oldukları lüzumlu istihzarat 
kabilinden addedilmiştir. 

Bundan dolayı geçen halta hisse
dilmiş olan Slkmtr kısmen zan olmuş. 
tur. Artık tarife harbinin meş'um 
neticesinden korkmrya mahal yokt11'1'. 
icra edilecek olan mtt.ıerat bOhassa 
tarifeler meselesile, tamirat ft Jngl. 
Uz Jir&8JDlft yaWen istlkrarrnr temlll 
meaeleleriae mlltıeallik olac:aktır. 

Franaa il• l119lltere araamde 
reni bir Ucaret 111ukawelesl 

Londra, 30 (A.A.) - Bu IÜehkl 
gazetelerin eberiıllnde M. l'lanAt'ia 
3 Jngllfz num ile t.eWdal, heyeeaın. 

1ı bir şekilde göeterilmektedfr. Umu. 
mtyet1e bu seyahat heldlmda mlisait 
mütalealar dermeyan olunmaktadır. 

Mornmg Post gazetesi, İngiltere 
htik6metinin F.ransa ile nispet daire
sinde bir ticaret mukavelenamesi ak· 
tini memnunfyetle göreceği mütalea
sını serdetmekte olup lngilterede eski 

l 2 muka,·lenamesinin yerine J eni 
bir muahedenaJM ibli\estHe artık 
ldmMnin muhalefet etmlyeeeft zan. 
.rıolunmaktadır • 

Mamaff bu gazete, muhafazakAr 
meb'us1ardan birinin Otta va konf e -
ransrnm hitamından evvel ecnebj 
memleketlerle rüçhan esll8!na mOıste. 
ınit bir muahede aletine girişmeıqesllli 
fstfyeceğini haber ,·ermektedir. 

Diğer taraftan Daily Telegraph 
gazetesi, dünkii nokta! nazar teati
lerinin beynelmDel mültlin bf r takım 
konf eranslann serisine ve bilhassa. 
yeni bir Fransız, İngiliz ticaret itila· 
fı aletine bir nıukaddeme teşkil etme

sinin pek az şüpheli olduğunu 1-eyan 
etmektedir • 

M. Flandln Franaar• avdet 
ecllror 

Londra, 30 (A.A.) - M. Flendin, 
saat 19 da hareket etmiştir. Mumai • 
leyh, haf ta tatili esnasında bir çok 
zevata mülilti olmuş ve Fransanm 
mali müşkülatın halline ve itimadm 
tekrar teessüsüne ait olan tezini iAh 
ve teşrih için bu telakkilerden istifa
de etmiştir. 

~-YAlllT-............ 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgnıh lstanbul .Vıdcıt. 

Abone .-r11anı 

1 3 6 J2 
Dahilde I 50 400 750 l 400 
Huiçıe - 800 1450 2700 

Hin prtlan1111zı 

Aylık 
Kuruş 

Resmi Hususi 
Sann l O Kş 12.50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 

Kaçak 11111 .-..U•n111ız ı 

I 2 3 4 
30 50 65 75 

1-10 Defahk 
100 Kcruş 

'ttl, r(P•rli'}e·-·1ı·ı·e) .. •0hrı·nden p~::~:~çe h;:;:~ 28v:e~e;~:~ı:: 
,,.,. n~ gösterilen şiddetli takyidala rağmen 

tam 37 defa hapishaneden firara mu 
tllefhur ı;erseri Sami vaffak olmuştu. 

marazsa ar uuuan o ayı unaa-
ldan mı mticrim tutmak lazım 

A - Abonelerimizin her üç :ıyh-
Runeimanla miilüatta bulanmuı • tı içia bir defa meccanendir. 

gelir?" tar. R - 4 satın g~en iltnl4nn ful• 
lnsilD hflktmetlnJa Fraua iJı bir,._...sa._un__.ıçı ... ·n...,.s.k ... ur_u_, ... :r..•m_m.o ... ı ... un.u ... r,_.._.I 
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Çingenelerı seven adanıın külleri,, 
~eht~lıbirgecedelngiltere'ninen ~B-u-k~~~?_B_ll_m_~_o_r_m_u_su~n-uz~~, 
yüksek tepesinden havaya serpildi Almanyanın en güzel kıı' 
500 çingene genci keman çalıyordu ve 300 çingene dını karşımda duruyor! 

kızı çarıiçıplak raksediyordu .. 

Dünyanın h'er tarafmCJa li'emenl 
her zaman hakaretlere ve hatta 
be.zı yerlerde feci İ§kencelere ma
ruz kalan betbaht bir millet var -
dır: 

Çingeneler .• 
Yapılan bütün ilmi tetkikata 

rağmen nereden gelip nereye git
tikleri, kimin nesli ve hangi Al
lahın kulları oldukları bir türlü 
tespit edilemiyen çingeneler, bi • 
liriz ki lstanbulda "İsgara - ma· 
şa,, yaparlar ve "Ebegümeci -
Hindiba,, satarlar, taşrada e· 
ğer her hangi bir sürüden üç, be§ 
koyun veya bir çiftlikten külüstür 
bir at aşırıldı mı jandarmanın ak
lına gelen ilk maznun .muhakkak 
bir çingenedir. Müstantik bey, 
(İster bir cinayet olsun, ister bir 
sirkat) gittiği köyün muhtarına 
evela §U suali sorar: 

"- Bu civarda hiç çingene ça· 
dırı var mı? 

Eğer muhtar: 
,, v f '..J• 'd - ar e enuım.. erse -

MüstantilC tahkikatın ilk safhasını 

bitmi~ attde(Jer, Cierlial çingene • 
leri tutturur.. Ve tahkikatın ne .. 
ticesi gösterh- ki yüzde doksan sc• 

kiz dog&u liarel<et etmiştir. 
Bu i§ yalnız bizde değil, aün • 

yanın hemen her memleketinde 
böyledir. Çünkü dünyanın her 

KUçDk bir tayyare ile altı buçuk gUnde Londra'dan Kap'a 
giden lnglllz kızı Mis Salaman, ,ımdi Kap'tan Hlndistan'a 
gltmlr• haz1rlanıror. 

memleketinde çingeneler vardır, 
ve bunlar her zaman ~üpbeli ve 
esrarengiz işlerle uğraşarak ya • 
şarlar. Ve işte bunun içindir ki 
yer yüzünde hiç bir millet onları 
sevmez. 

Mamafi her çingeneyi fcn11 
görmek ve çingeneleri, insanlığın 
haricinde bir başka mahluk fa
silesi addetmek gayet yanlış bir 

telakkidir. Çünkü bu milletin i~in
de yeti§miş alimler, artistler ve 
hatta devlet adamları pek çoktur. 

ilave edelim ki çingeneler tari· 
hin kaydettiği en hassas kavim • 
dir de.. Bilhassa gösterilen bir 
dostluğun ve yapılan bir iyili~in 
altında kat'iyen kalmazlar. 

Bir kaç gün evvel İngiltcrenin 
Liverpul şehrinde yapılan bir me· 
rasim bu iddiayı ispat için kafi bir 
misaldir. 

Liverpul darülfünunu müder • 
rislerinden "Sampson,, hayatım, 
çingeneliğe hasretmiş bir alimdi. 
Sampson senelerce muhtelif çin • 
gene kafileleri içinde yaşamış, 
mufassal bir çingene tarihi ve 
çingeneliğin menşeine dair kıy • 
metli bazı kitaplar yazmıştr. 

Bu zat bir ay evvel vefat et • 
miş ve vasiyeti mucibince cesedi 
yakılarak külü bir torba içinde 
saklanmıştı. 

Çingeneler bunu haber alınca 
dünyanın dört bir tarafından mu· 
rahhaslar göndermişler azim ma~ • 

O akşam bir arap cariyesi bit 
odalık gibi giyinmişti .• 

(Deyli Ekspres) gazetesi Av • 
rupanın en büyük merkezlerindo 
bulunan muhabirleri arasında biı 
anket açmıı ve onlardan bulun .. 
dukları muhitin (en güzel kadın)ı 
hakkında birer yazı yazmalarını 
istemiştir. Bu ankete ilk cevabı 
gönderen Berlin muhabiri olmuş
tur. işte bu muharririn yazdığı 
makale: 

"Onu ilk defa 1928 senesinde 
Adlan otelinde görmü~tüm. Ba • 
lonun verildiği salona girdiğim za 
man davetliler yeni yeni geliyor • 
lardı. Henüz ikinci adımımı at· 
mıştım ki, uzun boylu beyaz elbi· 
seli bir kadınla burun buruna gel· 
diğimi gördüm. Gür siyah saçla• 
rı çıplak omuzlarına dökülüyordu. 
Kalabalık arasında dolaşırken İn· 

~ 

ce ve zarif endamı herkesi hay· 1 ı___.:....::ııı..._~ ____ .... 

ran ediyor, etrafında pervane gi· ' et' 
bi dolaıan siyah elbiseli gençler Eski hariciye naz1rının S 
ona bir ilahe gururu veriyordu. cesl Madam Ştrezent•." ._. 

Önünde eğilmiyen erkek ve gÜ· bir kelime bile söyliyemeınıtll~ 
lümsemiyen yüz yoktu. Eı·kekler O benim bu halimin f,S 
parmak uçlarını tutabilmek i~in varmıı olmalı ki: ~~ 
birbiderile yarış ediyorlardı. - Benden korkuyor mu•US' 

Sordum: - diye mırıldanmı§tı. -
- Bu kim? - Haaayır ! Dedim. ~ 
- Bilmiyor musun? - Cledi - Fakat yalan söylüyordum·. bi' 

ler. - rümde kadın güzelliğinden b:-. 
- Hayır! - dedim .- zaman bu derece korkmaınıt 
Hayret ettiler ve cevap verdi· ,,",. ~ 

ler: Madam Stresmann, çok g~ 
- Bu ka.dın hariciye nazırı den, kocasının ölümü dol•~ 

Stresmannın karısı ve '(Berlin) siyahlar giydi. Bismarktaıı_,.;; 
in taçsız kraliçesidir! Almanyanın en büyük ıi~~ft 

'O gece, gözlerimi onun yi.i-ıün· lan Stre.ıuaım, bu luuluı •'id1'f.. 
den ayırmamıya çalıştım. Yanım- şeyin; ve her şeyin fev~ij,, I' 
dakilerden biri bana anlattı: Stresmann, bu kadından ıl 

- Biliyor musun? dedi, bu ka- lırdr. . ~ 
dm kırkım a~mıştır ! Kocasının ölümünden -1' 

Sözünü hemen kestim: iki sene inziva içinde yatır•0 al: 
- Böyle kadınların yaşı yok- dam Stresmann ancak son ı~ ~· 

tur! Bunlar güzelliklerile yaşar • larda içtimai hayata tela , 
lar. vuştu. ., 

Acaba madam, kocasınl_,1! .,,,,. 
·ı•. ~~· Bir kaç hafta sonra madam müne kadar muhafaza ettı-:,.,.-

Stresmann'la dans ediyordum! liçeliği bundan sonra da, 111 
Bir karnaval gecesiydi. Saat za edebilecek mi? . "i I 

sabahın beşine yaklaşıyordu. Madamın yaşsız güzellıS ~ ~ 
Madam Stresmann bir arap ca· kası, ve füsunü, ona Alııt• /tr 

riyesi kıyafetine girmişti, bir oda· dınlığının sultanlığını ida111e 
lığa benziyordu. Bu elbise onun recektir. 

raflarla Liverpulda, ye"di gün 'de· yarı şarklı güzelliğine çok yaraıı· Tekrar ediyorum: ~' 
vam eden f ev kala de bir cena~e mıştı. Madam Stresmann Al~~;f, 
merasimi yapmışlardır. Londra Dans ederken güzelliğine o ka- dmlığının yalnız en güzelı "' 
gazetelerinin verdiği malumata dar hayran ve susamış bir vaziyet· aynı zamanda CermanyaJ111' ~ 
göre, ( Gipsiler), "(Ziganlar), teydim ki kendimi toparlayıp sız kraliçesidir de.. %"""' 
(Gitanlar), (Romanişeller) ve -~fi 

(Bohemyalılar) ~amp~on'un ai~e- Korkak bakışlı kocanııv 
sine çok kıymeth hedıyele~ g<·t.~r: 
mişler ve (Sampson) un kullerını be e k f 
evvela, güzel çingene kızbrı ır zencı a ası 
ilahiler okuyarak murassa bir al· •• • ~t 
tın vazoya nakletmişlerdir.. Me· vanat mütehassısları böyle b~~,, 
rasimin yedinci günü, heş yüz niz mahlukuna ilk defa te -iel 
çingene çalgıcıdan mürekkep bir ettiklerini söylemekledirlet• 11 t'' 
orkestra tarihi çingene havaları Gal valisi bunu balıkçılaJ'~~!J 
çalarak şehri baştan başa d_olaş· tın alıp, 'Monako pren~İ '

1
_.,tir, 

.,;ımş, sonra rakseden (300) çınge· dan tesis edilmiş olan ..... ~ eıi" 
ne kızı vazoyu elden ele naklede· müzesine hediye etrnek ııı1 
rek (Tolgaç) dağının tepen:,ıı çı· deymiş ... 
karmışlardır. Orada profesör ----------- / 
Sampson'un.. en yakın arkadaşı Yeni bir alet dil' 
ressam (Ogust Con) allm v~7o • . . übe" -
nun içindeki ki.illeri havaya serp· Tahtelbah1r ınşaat 111 b•tl 
miştir. Bu tepe Gal eyaletinin en lerinden ~· Simon .Lake aY'' ti 
mürtefi yeridir. gemilerdekı kıymeth e!Y b,.ıil'' 

Küller serpildikten son"~ (500) lf eni Gal'da tutulan garip umumiyetle denizlerdekı c>~'( 
çalgıcı gece yarısına kadaı· muh· mahlQk leri taharri edip meydan• 1'e~e.~ 
telif parçalar çalmışlar ve (_300) mak için yeni bir alet . çel• 
genç kız mehtapta raksetmışler· Kocaman bir zenci kafasını an- miştir. Bu alet büyük b•'. jıJ~ 
d' . eril ~..ıt 

ır. dıran bu garip .mahluk cenubi (Tüp) ten ibaret olup ıÇ b&Jt P' 
Çalgıcılar arasında <lünyamu (Yeni Gal) sahillerinde bir dal • bir tarassut odasına oıer _,f 

en meşhur on kemancısı da bulu- yanda avlanmıştır. Ne kuyruğu ne merdiven vardır. Bu afet te!-
1
., 

nuyordu. Bunlardan ikisi F ran - de kanadı vardır. Fakat buna k ı ye• J" 
sadan, üçu·· Almanyadan, biri Ro· v d . .. l t sinde denizin dibi o al till .U ragmen son erece serı yuzme ~ e- vir edilebilecektir. A e , ... iP' 
manyadan gelmişti. Sampson'un dir. Balıkçılar bunu diri olarak 5o r ı 
ailesine Rumeli çingeneleri namı- muhafaza ediyorlarmış ... Gözle • tecrübesi umumi harp e af'~~ 
na altın bir maşa ve Bulgar çinge· rinde, ölümden korkan bir ada- batmış olan Luzitaoya ~ .,.., 
neleri namına bir gümiif !le., he· mm hüzün, telaş ve endişesi :\,)a• nun enkazında yapılın•Y 
diye edilmiştir. çık okunuyor.. Değil nıi? .. liaY, • lanmıştır. 



' 
t Bir Lı1gatçe 
~1deın - Çıplaklar cemiyeti men

arınııı ~~ 

~aınus - Herkesin ba~knlarında 
tığı ~y. 

~hediyen - Bütün Aşıkların du -
ta L da olan kelime ld hazan bir haf
~adar devam eder. 

~ '&o§anma - Rekorü Amerikalıla-
olan bir madde ... 

'llazi.ne - Bir adamın ya ka:-.a.sm
ltt. Yahut kollar:r arasında sıktı~ı 

~14İTaç - İki ikimse arasında bir 

"'-..... 

lngiliz lirası 
~. , 
uuşerse ... 

~dranın büyük yahudi bang-er:e
~ biri ölüm döşeğine düşmü:=tü. 
c..; son nefesinin yaklaı;;tıb'Dll hisse
~ banger noteri çağırdı. Yasiyet -
9' l.ni yazdırmıya haşladı. Karıma 
._:adar JngiJiz lirasr, çocuklarıma 
~adar İngiliz lirası ... Jıfih diye kim 

I' 'bt! bıraktığını dikte ettiriyordu. 
~kat sözünü henüz tamamile bi
~ den bir öksürük tuttu. Ök~ü • 
~le hasta boğulacak gibi oldu. Her 
~ ~laş ediyordu. Nihayet banger 
tdı Yetnamesine şu son fıkrayı ila\·e 

Yordu: 

._ ':' - fakat şayet Jngfüz lirası da
tılıı tiyade düşmel\te devam ederse bii
l'ıııı servetimin bors.-ıdaki alacaklıla
>tt arasında taksim edilmesini vasi 

ederim! .. 

llir 
1\.1 ukayese! 

\1~875 - Büyük valide iıdivacmın 
1 

Yıl dönümünü tes'it ediyor. 
~SOo - Daha anne izdiYarmm gü · 

:Yıl dönümünü tes'it edh·or. 
ı.~931 - Genç kız dördün~ii defa o

k boşanıyor. 

"' Görii
!or musun, 
işte karzn· 
Ca beni bu
tarndan z .. 
SztdL 

' Karın
~ rnz, ne 
"&kit? 

'Geçen 
sen ' e ... 

alzşa-

~ cakmıyız? S ~fena bir rüya gören udamın 
"~ titbahJeyin rüyasınr talıir ettir-
'-.~ Se~ş_ Falcı : 
~~· demiş, bir ay sıkıntı ~e
~ {}~ l~inci ay da sıkıntı çekec~k
' cu ay da sılnntı çckeceksın. 
~«a. 

'~ız telaşla sormuş: 
' ıtra., 
~ \ı~ra: .. sıkıntıya alışacaksın! 

\"llt ti~i, biz de, artık başlangı
~ ~llı:tum bir zamand:ınberi sı· 
~ or-. Bu gidişle elhet gü

cle alışacağız! 
YUSUF zll·A ı 

Küçiik 
Cıban • 
On sekiz yaşında sanşin bir giizel 

genç kızın bir kaç gündf'nberi sağ 
kalçasında bir çıban peyda olmuştu. 
Çıban genç kıza rahatsılık veriyordu. 
Nihayet validesile beraber bir <!okto
ra göstermiye karar verdiler. Ertesi 
günü genç luz hastaneye gitti. Bir 
iki dehliz geçtiketen l'Onra küçük bir 
odaya girdi. Genç kıza doktorların 

beyaz bir espap giydiklerini söylemiş.
lerdi. Bu küçük oda içerisinde de be
yaz ceketli bir adam vardı. 

Genç kız rahat ızlığının sebebini 
anlattr. Bu adamın kendisini muaye
ne edip edemiyeceğini sordu. Beyaz 
ceketli adam: 

- Pekalfl, dedi, ve kapı), kapat
tı. üç dakika içinde genç kız soyun
muştu. Beyaz çeketli adam muayene 
etti. :Elile çihanın etrafını tetkik etti. 
Beş dakika kadar meşgul olduktan 
sonra na7ikfme kı7.a "Artık giyinebi
lirı::iniz.,. dedi. Genç kız: 

- Eh.". Dert i. 
- Nasıl eh." 
- Kalçamdaki çiban ne olacak? 
Beyaz ceketli adam cevap verdi: 

- Ah, dedi, bunun için bir dok
tora müracaat etmek 13.z.ım. Ben d .. 
şemeciyim ! .. 

• 
Pahalılıktan 
Şikayet 
Mac Commy isminde bir İskoç 

yalı bir gün acı acı pahalılıktan şi 
kayet eder: 

- Benzin fiatlarmı gene o/o 2 
arttırdılar. 

- Fakat azizim, bundan san 
ne? Senin otomobilin, araba 
yok! 

- Evet öyle. Otomobilim, a:ra 
bam yok. Fakat bir çakmağım 
var! 

Mes'ııt bir 
Muharrir 
Çoktan~ct·i birbirlerini görme

miş iki e,ki arkadaştan b!ri mes
leki muharrirlik olan diğerine so
rar: 

- Azizim, bir seneden fazla 

bir zaman geçti ki artık evlisin, 
nasıl karından mes'ut musun? 

-- Oh! Az;~im . ne diyorsun! Ü

mitlerimden çek fazla mes1udum. 
Evlendiğim glİrıclc::n şimdiye ka-

dar mazisi hakkır.c41 tam altı ro· 
man y:udım. 

Dostlar 
Arasında 

Durand dostu (Dupond) a yolda 
tesadüf eder : 

- Yahu, niçin böyle acele acele 
koşuyorsun? 

- Doktoru aramıya gidiyorum. Bi
zim yatai;;r:ın baş ucundaki o Bronz hey 
kel düştü. 

- Yoksa karın mı yaralandı? 
- Hayır, ev sahibi yaralandı. 

• 
Çılgınlık 
Sabri bey bir hayat sigortasına 

kaydedilmek istiyordu. Si~ortı me-
muru geldi. Ve icap eden sualleri 
sormıya başladı. 

- Aileniz arasında delirmiş kimse 
var mı? 

Sabri bey şu cevabı verdi: 
- Evet, yalnız bir defa oldu. Hem

şirem parasız bir aşk izdivacı yaptı. 

Eğlenceli fıkra 
müsabakası 

Birinciye 15 Ura 
ikinciye 10 llra 
UçUncUye 5 llra 

oııer bir çok karle muhtelif 
kıymette hediyeler •• 

(V A_KIT) bir eğlenceli fıkralar 
müsabakası açmıştır. Bu müsaba
kaya ıiştirak şartı (Eğlenceli fıkra
lar) sahifesinde gördüğünüz fık
ralar gibi tuhaf, nükteli, eğlence
li fıkralar yazıp gazetemize bir 
mektupla gönder.mektir. Her kari 
kendi imzasile bir, iki, yahut üç 
fıkra gönderebilir. Gazetemiz bun
Jan tetkik edecdc muvafık görül
düğü takdirde biri, ikisi, yahut üçü 
birden neşrolunacaktır. 
Fıkralarm neşri müddeti bittik 

ten sonra hangi fıkaraları be
ğendikleri gene katiJerimizden 
sorulacaktır. Gt!lecek cevaplara 
göre reyler tasnif olunacaktır. 
En çok hangi f rkralar rey kazan
mışsa bunlardan derecelerine gö 
re yirmisine yukarda işaret etti
ğimiz hediyeler verilecektir. Bun
lardan başka hangi fıkranın bi
rinci çıkacağını evvelden tahmin 
edip bize bildiren ve bu keşfinde 
isabet ettiği anlaşılan karilere de 
ayrıca hediyeler ,·erilecektir. 

Müsabakaya iştirak edecek olan
lar gönderecekleri fıkranın zarfı 
üzerine (VAKiT eğlenceli fıkra 
müsabakası) ibaresini yazmalıdır. 
Zarfın adresj de şöyle olmalı: 
(VAKiT gazetesi lstanbu1, Anla
ra caddesi.) 

Gelecek fıkralar (eğlenceli fık
ralar) sayfasında ayn bir sü
tunda matbaamıza geliş tarihleri 
sırasına göre neşrolunacaktır. 

Ucuz diş 
Çıkarmak usulü .. 
Bir lskoçyahnırn dişi ağnyord 

Bir dişçiye gitti. Fakat daha koltu
ğa oturmadan fiati sordu. Dişçi ce • 
vap verdi: 

- Dişin kokainle hissini iptal etnıek 
ameliyatı ile beraber beş şilin vere • 
ceksin.,. 

- Hissi iptal etmeksizin ne kA -
dar? 

- Bir şilin. 
- Yalnız hissi iptal ameliyesi? 
- Bir şilin. 
- O halde benim şu ağrıyan dişi -

min yalnız hissini iptal ediniz. 
Dişçi tebessüm eder: 
- Lakin bu ameliyat olsa olı:;a si

zin ağrınızı yarım saat durdurabilir. 
Sonra <lis gene nğırmıya ba;;lar. Asıl 
mesele dişi çekmektir. 

- Şüphe yok. Biliyorum. Fakat 
bir kere siz dişin hissini iptal ediniz. 
Ondan sonra bir kaç saniye için ker
petenini~ istiyeceiim. 

J 1 Ku;a llikdye 1 

1 1 

:1 ' 

- Hay1r, olamaz.. Mösyö 
Robedon'la felsefe dersimi 
bitirmeden kapıyı açamam r 

Çizme 
Bir gezginci trup küçük bir kasa

bada oyun veriyordu. Aktörler rol • 

lerini o kadar fena oyınadılaı· ki halk 
arasmdan sahneye limon, ) umurta 

Bir Aınerikalının 
insaniyeti 

Niste büyük bir otelin idare memu· 
runun yanında ga;ct güzel, genç bir 
kadın telfışh bir rnzi) ettedir: 

- MÖ:.) ö, hakikaten bu sabah Pa· 
rise gidecel\ e!;spreste hiç 'Jır yer yok 
mu? 

- Hayır matmazel, hır tek yer 
bile yok. Bütün yataklı vagon acen
telerine telcfone ettik. Hepsinden ay

nı suretle ce,·ap aldık. Bir tek yatak 
kalmadı, diyorlar. 

- Fakat bu müthiş bir şey: llakl
katen bir felfıket ! Parise ,·al.. tinde ye
ti.,, mek için ne yapmak lfızım? Bizim 
için hayati bir iş mevzuu bahistir. 

Kadın o kadar müteessir bir tavır 
''e vaziyette, hemen ağlryacnk bir hal· 
dedir ki bunu gören bir Amerikalı 
-zengin adam heyecanla söze karı~& 

- .Madam, size "söz söylemiyc ce-
saret ettiğim için heni mazur görü
nüz. Ben hususi bir otomolıille Pari
se gideceğim. Otomobilimin makine· 
sj otuz beygir kun·etindedir. Eğer 

buradan derhal hareket edecek olur .. 
sak Nise 'ancak iki üç saat sonra gele· 
cek olan ekspres katan Pari~e vardı· 
ğı saatlerde biz de yetişebiliriz. Oto-

mobilde şoförden başka kimse yok
tur. Onun için lcendi yanımda sizin 
ıiçin bir yer nrebilirim. 

- Oh! Mö yö ! Çok teşekkür ede
rim. Çok naziksiniz. Valizler. eşya 
tamamile hazırdrr. Buraya getirmek 
için bir kaç dakika k<lfidir. 

Dunun üzerine güzel kadır. derhal 
odasına çıkar. Zengin Amerikalı na 
böyle bir genç kadınla Parısc gider· 
ken yolda geçireceği tatlı hayntı dü· 

ünmiye başlar. Fakat ooş dakika 
]er sahneden içeriye kaçmak istediler. sonrn genç ve güzel kadın yanında 
Fakat müdür bağırdı: öksürüklü, ihtyar bir yahudi olduğu 

hatta bir çizme atanlar oldu. Aktör -

- Devam ediniz. halde eşyalarile beraber gelir: 

- Niçin? - lşte mö ) ö, der, do tunı l\Uşonu 
- Hiç olmazsa ~iz.menin ikinci te- size takdim ederim. Yarın sabah Pa-

ki de gelsin. ris borsası açılmadan evvel oraya ye

• 
baba 
nasihati... 
Ölüm halinde olan hirisi yanına 

üç kızmı çağırmış, 
- Yavrularım, artık her biriniz ken 

dinize birer koca bulunuz. Bir gün bi
le geçirmeyiniz.,, 

Demi~, sonra üç oğlunu yanına 

getirtmiş, onlara da: 

- Oğullarım, artrrk benim ömrüm ni
hayet bulmak üzeredir. Hepiniz de 
evlenmek deliliğinden sakınınız.,. de· 

mi~. 

ti§miye kat'i bir ihtiyacı ,-ar. Dıınu 
temin için yanında kendisine bir yer 
vermek lutfunda hulunduğunuzda.t 

dolayı pek çok müteşekkirdil".,. 

• 
Daima 
Para 1neselesı 
Bir tiyatro amatörü meşhur İngi

liz tiyatro san'ntkarlanndan (Artur 
Bourchier) e der ki: 

- Sahimi, bir ~ok komedyacrlar 
sahnede hakikaten göz yaşr dökerler 
mi? 

- Muhnk!kak. Bilhas...~ tiyatronun 
hasılatile aJakadar olurlarsa, 

Pazarlıkta aldannuş ! 

- Zavalh kadın ihtiyar vikont ile evlendikten sonra pek 
fena halde lnklsan hayale u§radd. 

- Ne diyorsun, yoksa zannettl§I gibi vikontun parası yok 
muymuş? 

- Blllkls, tahmin ettiiinden fazla parası var. Yalnız evlen• 
dikten sonra kocasının evvelce kendisine söyledllhıden oa 
bet r•t daha ıenç olduğunu anlamıt 1 
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( Aca.zenin Definesi ) 
MUellm ı Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehim 

Çok güzel 
Bir kız .• Evleniyor muyum yoksa.. Niye 

susuyorsunuz •. Söylesenize •• Evinden kaçmıştır. 
Macera arıyor! -21-

Avustra1yanın en zengin nilderin· 
den birinin yegflne varisi ol,ın giizel 
hir ktz macera peşinde ko~mak için 
bir kaç ay en·el balmsmın evini terket 
miş, Avrupaya ka~nn :. tır. 

Mis Naomi Watcr~ namını taşıyan 

bu genç kız. A vustrnh a zenginlerinin 
en zengini olan l\listcr \\'olcl':.'in kızı· 
dır. Uzun boylu, sarı ~açh ve henüz 
yirmi yaşında olan Mis N:ıomi, UPyli 
Ekspres gazetesi nıultabirine şu . özle· 
ri söy1emiştir: 

UJl•••nlze... Evlenl1or musunuz? ne oluyor? 

.. 7..cngin bir kızm hayatı kadar ma
nasız ne vnrdır? P.en bu manasızlığa 

karşı isyan ediyorum. Zen~in ailele
rin kızları, danslardan, ziyafetlerden, 
mükellef tuvaletlerden. bir sürü şık 

tanıdıklal'dan, elhasıl hayala kıymet 
veren herşeyden m.ıhrum ve türlü tür 
lü manasızlıklarJa. u;,1raşan bedbaht· 
)ardır, Bu hayat, bir insanın kendi 
kıymet ve kendi meziyetini gösterme· 
sine imkan vermez. Onun için bütiin 
bu manasııJıklarfüm kaçnn~ a karar 
verdim. Hayatta, yalnız ke:tdi kendi· 
me güvenmek, kendi hayatımı kendi 
siyimle kazanmak, bana nasip olacak 
muvaf f aJuyetJere kendi gayretimle U· 

laşmak istiyorum. 

Eneli. bir genç adam atladı. 
..,oma bir sakallı adam yere in
di •• Ve bu ikisi inliyen öksüren 
bir ikinci sakallıyı, adeta omuz
huma alarak arabadan çıkardı
lar. 

.Y eclikule •iuı, bu adamın u
zun ıarı ıaka1ım görünce derhal 
yerlere kadar iğilerek etek öptü .. 
Çünkü bu adam Üçüncü Murat
tan baıkası değildi. 

- Ferman padiıahımın! diye 
mırıldanacak oldu. 

Fırsat bu fırsattır. Padiıah, 
hazır gelmiıken gözüne gireyim 
diye kimbilir daha neler yapa-
caktı. Fakat Derviı paıa tezcanlı: 
Lk gösterip onu dürttü: 

- Önümüze düı! Sana söyle
diklerimi yaptın mı? 

- Evet pafam .. 
- Öyleyse padiıah hazretleri 

o kadının höcreıine gitmek ister
ler .. Haydi •• Yol göster! 

Ağa, hemen askerlerden bil'i· 
nin elindeki me,'aleyi kavradı. 
Öne düttü. Seri bir yürüyüşle zin
danlara giden dehlizde ilerlemiye 
baıladı. Gelirken Derviı paşanın 
yanında at ıüren ıüvari de, bu 
sırada ahndan inmiı, kafileye ka
rıımııtı. Sekiz süvari ile atlar ve 
araba avluda kalmııtı. 

Dervit paıa ile ağa en önden 
gidiyorlar, arabadan inen gençle 
sakallı adamsa paditahın yiirü
meıine yardım ediyorlardı. 

Epey yürüdüler. Nihayet, alçak 
bir kemerin altından geçip, sekiz 
on ayak merdiven çıktılar. Ağa, 
aırbm duvara dayamıt uyuklıyan 
bir adamın atık kemiiine bir tek
me yerlqtirdi. 

- Aç kapıyı! 
Herifin belinde bir sürü anah

tar vardı .. Acele acele birini seç
ti. Bir dakika sonra kapı aı·dına 
kadar açılmıftı. 

Derviı paıa, yan durarak pa
ditaha yol gösterdi.. Üçüncü Mu
rat güç halile dört bet adım da
ha atabildi. Nihayet zındanın için 
de kimbilir nasılsa kalmıt bir çe
ki lafına oturdu. 

Sdbqı meı'aleyi elinden alıp 
alayı kapı dıtarı etti. 

Şimdi zındamn içinde bet kiıiy 
diler •• Meı'alenin kızıl ııığından 
yislerine bir bakır rengi çalınan 
bu bet kit iyi sayalım: 

Batta Sultan Murat, oturuyor .. 
Ayakta De"İf Paıa; yanında at
hatı beraber gelen Huscyin Paşa .. 
Ve aoma Biki Efendi ile şehzade 
Muıtafa .• 

Suauyorfardı .• 
Bir köteae, ezile ezile, toprağa 

karıtmıf, samanları çıkık bir ıilte 
üatünde, üzerine kara bir örtü ör
tülmüı, deve hörgücü ~ibi garip 
bir feY.: aöze çarpıyordu. 

Bet adam, gözlerini oraya dik
mitler ıuıq,yorlardı. Birden, deve 
IJörgücünde bir hareket oldu. Ör
tü yavq y&Y&f açıldı. Meı'alenin 
ıtıiı, kara örtülere ıarılmış. zayif, 
bir deri bir kemik bir kadının 
mumya eurabna vurdu. Fakat ıe-

ne o anda bu hapyet veren mumya 
suratlı sıska kadının dudaklarını 
oynattığını gördüler. Yürekten 
konuşan çok tatlı bir ses: 

- Maaşallah .. Maaşallah ! -di 
ye söylendi- Bet kişi, tam bet ki
ti ziyaretime gelmiı •• 

Yüzünde acı bir gülümseme do
la§lı; meyus bir eda ile battnı sal
ladı: 

- Ama on beş sene geçmi§ te 
bu beş kişi öyle gelmif. • Olsun 
varsın .• Bak ıtık ta var .. Meş'ale 
de yanıyor .• Gene bu ışık için de 
tam on beş sene beklemek lazım 

"Bunun ~in husuei otomobilimi 5at
tım, biletimi aldrm ve vapurn binere1' 
ıf oğruca Marsilyaya geldim. Anam ,., 

geldi.. I ' 
Sonra sesine, biraz da tehdit ı<a 

rııtırarak bağırdı: 

- Ne ausuyonunuz? Söylese
nize ki bu gece kıyamet artık ko- 1 -.ıı;=•~>\ 
puyor galiba .. Herhalde, beni bu 
mezardan hürriyetime kavu!tur
.mak için gelmi~e benzemiyorsu
nuz .. Ve mademki lien:zemiyorsu• 
nuz .. O halde siz nesiniz? Niçin 
bugün beni yıkattınız? 

Ve yılan ıslıklannı andıran kah 
kahalar fırlatarak haykırdı: 

- Evleniyor muyum yo1<sa? 
Söylesenize! Söylesenize! Neye 
susuyorsunuz? Aaah ! Bıktım sü
kfından .• Bıktım artık. • 

Birdenbire ayağa kalktt. Gölge
si dıvara vurmuştu. Kollarınt ha-
vaya kaldırınca, ıırtma kocaman 
bir baykuş bindirilmi§ bir Gulya• 
haniye dönmüştü. Ağzındaki tek 
tük dişleri birbirine kenetliyerek 
haykırdı: 

- Oof ! Gene mi susuyorsu· 
nuz? Lanetlemeler! Gene mi ko-
nu§mıyacaksınız? Aaah ! Dö~ü
nüz beni! Sövünüz, tekmeleyiniz, 
küfrediniz .. Fakat inat etmeyiniz 
kuzum. . Konuşunuz: 

Sonra ellerini yalvarır gibi. di
lenir gibi uzatarak ?.ınd~nı ortala
dı. Hafif bir sesle: 

- Konusunuz. . Konuşunuz .• 
- diye mır;ldandı - Susmaymız. 
Konuıunuz •• 

Mis Naoml Vatera 
tabam benim hareketimden haberdar 
olduklan zaman hemen gemi ile mu
habere ederek seyahatimi yarıda hı· 
raktırmak istedi:er. Fakat muvaffak 
olamadılar. Çünt.:ii kararım kat'i idi. 

Marsilyadan Parise gittim ve bir 
tayyare ile Londraya f;eldim, i.işte o 
gnüdenberi iş aramak1a me~gullim.,, 

(Derli Ekspre..;) muhabiri daha son· 
ra şu malOmatı veriyor: 

"Mis Naomi Londraya vardudan 
snora iş bu1manın zannettiğ kadar ko
lay o1madıj'ını anladı. Kendisi hem 
güze], hem cesur bir genç olduğu hal
de bir iş bulamamış ,.e parası da tü· 
kenmiye başlanu~tı. 
"Parasızlık tl'h1ikesinin baş r.öster

mesj üzerine her kapıya ba;; vurmıya 
mecbur olan Mil (~aomi) günün bi
rinde Roland Gıl!et namında hir gen· 
re tesadüf etmis !ki genç sevi~mişler 

ve nişanlanmıya karar vermişlerdir. 
"Biribirinj se' en bu iki gen; niş.ın. 

]andıktan sonra talih :Mis Naomi'nin Susuyorlardı. Elbette susacak
lardı. Padisah bir türlü ağzını a-
çıp konuı~uyordu ki.. yiizüne gülmüş ,·e hir film kunıpnn

yası kendisine iş teklif etmiştir. AvuJ 
Baki gözlerini zındanın hu es tra1yalı kız aldığı rolleri mumffakt· 

rarengiz misafirine dikmif, dik- yetle başardığından film şirketleııin· 
katle bakıyordu. Acaba nasıl bir den biri bir kaç gün evwl mühim bir 
garaz, hangi entrika şu zavallıyı teklifte bulunmLI; v~ onunla bir muka 
buraya tıkmı!tı? O bir kadın mıy ve1e aktetmek istemi~tir. Güzel kız 
dı? Bunu kestirebilmek için çok şimdi bu mukaveleyi imza etmek üze
düıünmek lazımdı. Fakat :nczar redir. 
içinde yıllamı~ bu insan kurusu ha Mis Roland gdef.ck ay evlenecektir. 
erkek, ha kadın olmuş .• Ne çıkar- e\ len elikten son .. ,, H inin işleri kendi· 
dı bundan. • sini çalışmaktan menedecek o~ur a, ~i-

Şehzade, onun vahşi çığhkla:-m n emayı terkedip ev ii:'lerile uğrıııtm:ı
dan, cehennemi kahkahahst'rndan yı tercih edece~in i söylernekteclir. 
tedehhüt etmİ§, hocasının koluna 1\lis Roland gt?l e:rck senenin ilk giin 
aarılmı§tı. Paşalara gelince onlar ]erinde kocasile birlik!e Avustural) a
da tahminlerinin haricinde biı· ya dönmek niye:;ndedır. 
sahneyle karııla§mışa benziyorlar 00t;;;bii°i;i;;: ...................................... . 
dı. Neden sonra Üçüncü Muradın Kadm güldü: 
boğuk bir ıesle ıöylcndiği duyul- - Yaa .• 
du: Alay ediyordu: 

- Ey hatun! Buraya gelenlerin - Demek ki artık beni serbest 
kim olduklarır.ı 11onn1t. • Ama bil brrakmak mümkün olabill•c.ek. • 
ki seni ziyarete gelenler, di?erler- - Belki. • 
ae derhal bu mahpesin kapısın: aç (Bitmetli) 

- 20 - Morla Löbland•111 ~ 
Locaları, koridorları, paradlyt, her tat 

aradı •. Pa~at nafile •• ~· 
Şöylece sandaJla kendi sanda!ıj - Ne o, dedi, çıkıyor 11' ~ 

arasındaki farkı hesapladı, bir de, - Evet, keyfim isterse ç 
iskeleye baktı. Evet, onlardan ev- değil mi? . 
vel iskeleye yetişe:ckti . Daha me- - Tab;i, fakat senın ~ 
tin bir surette küreklere y ap11t1 ve olduğunu ve yattığını za 
sülün gibi sandalı sürntl~ h areke-, dum. . ·.oi 
te getirdi. Allahtan , takip eJenle- - Ben de senin gi~İ fik:.-1, 
rin sandalı battal bir şeydi ve bJ ğiştirdim. Sen annenın y•~·ı ' 
suretle genç kız, iskeleye yctiş~i, decektin. Vazgeçtin dea• 
atladı ve caddede koşmıya başla- Ben de öyle. 
dı. Jerar güldü: .• biti 

Nelli - Roz'u takip edenler pek - Evet, dedi, senin gıb•it fi!. 
g~ride .kaldıkları?ı .. anl~.Yarak kü-1 adammm bö~l~ ale~icele .b ~ 
für ettıler ve gerı dondtı?t:ı· . Ncl- devusu çıkabılır. Zıra, h.ıç 't 
li - Roz onların münaknşalanm etmiyorum, ıpuhakkak hır;! , ~ 
işitti ve müsterih yola devama baş çıkıyorsun değil mi Baral -~ 
ladı: ikisinin sözlerinde de ı_t 

- Güzel kız, böyle geç vakit bir tehdit vardı. Jerarın bdJ.ı: 
nereye? rine Rus dayanamadı, P~ ~ 

Nelli -Roz döndü? Bu da kim - Evet, dedi, fakat k ,.-r 
di? Bu sefer, serseri biı·isi değildi. susi iılerim mevzuubahis, J 
Şişman, temiz giyinmiş bir ,elam- re değil. ~ "-
dı. Şapkası geriye atılmıştı. Sar- - Baratof, benim pren' f 
hoştu. Genç kıza yetişebilmek i~in bilirsin! Alakadar olduiuJll ,-f ~ 
sendeliye sendeliye ona doğru ge- iş hakkında malumatını obıl 
liyordu. zımdır. /... 

Nelli - Roz korktu. Müthiş bir _Ya, öyle mi? O hal~''#~ 
surette korktu. Sarhoşlar ona istik ıunu tavsiye edeyim: Beni.flJ! ~ 
rah veriyordu. Koşa koşa kaçmıya rimle kat'iyyen .metgul olJll• ,. 
batladı. Sarhoı da koşmıya başla- Jerar yine güldü. ~ 
mıttı. Yol tenhaydı. Gittikçe yak- _ Fakat dedi, gidip it~ 
l~şıyor?u· Nihayet genç k17:~ yet~ş hayatımı feda ederek ıan~W' ~ 
tı .. Nellı - R~z om~zun~ ag:r h:.r lar kazandırdığım zaman ~ 
elın dokundugunu hısaettı, don~u! lerinle meşgul olmama J'.11 
bütün kuvetile herifin suratına 1k1 ediyorsun! ~· 
yumruğunu birden indirdi. Sar- _Evet fakat paylafl)'or P"] 
hoı, yumrukların tesiı·ile geriledi, _ Payl~şıyor muyduk? f' 
ayakları dolaı~ı ve yere düştü, İçin payla§mak demek bet 
kalkmıyordu. Kalkamıyordu. Sız· almak demektir. .., ~ 
mııtı. - Haydi sen de, cepler• 

Nelli - Roz artık kurtulmuştu. mu yoksa? ~ 
Büyu~ bir caddeye çık~ıştı. - ~tra- Baratof da gülmüştü. Sdd ~ 
fında ınsa~lar vardı. Boylece ıstas lüş Jerarın sinirine dokuf1

1
• 

yona geldı. .. .. onu bileklerinden y~ala~ ~ 
Fakat orada, artık tah'!mmulu _ Sus dedi, bilirsın kı ~ 

kalmadığını hissederek, çöküp O· cözümde 
1 

para yoktur. Beti~ 
t~rdu, .!~tremiye başladr. ~üyijk sana bırakır, kadınları ~ V' 
bır akıulamel başlamıştı. Bır an, Sen milyonları toplarken ~I 
vazgeçip dönmiye karar v~rdi. dm maceralarını toplardırı•· ~I 

Fakat o aralık istasyon saati keı kendi payına razı oldlbd 
:'11,, i ':ur~u~ on~ b~t~n kuvvetini Buna rağmen, Baratof, ıerı edif 
ıade ettı, gıdıp bıletını aldı. •am benim payıma hücuııı 

" " :r 

Jerar, operad:, Nelli - Roz'u sun. ımt~ 
boıuna arattırdı, Bütün locaları, dıtf 
mevkileri tetkik etti, genç kız yok öllllerdeki ipti ~ 
tu.Hayatında ilk defa olarak Je- Maddeleri mtııt sııı 
rar ıabıraızlandı. Tekrar bir daha naylde kullantll ~~ 
salona gitti, beyhude olduğunu bil lngiliz ilinılerioden 00~ 
diği hjllde bir daha arandı. Nel- f. E. Lavson Londrad•.li ~ 
li - Roz yoklu, evet, buna emin vücudunun kinıyevt tabla. 1.1.tı 
olmuıtu. rtJJif""_j 

Jerar çıktı, otomobiline bindi kında bir konferans ve ,,r,, 
ve lbratyef Trokadero meydanına logiliz ilinıi bu koofe~•:it :/ 
çekmesini söyledi. Saat 10,15 te o 65 kilo sıkletinde vasatı ·ıi -' 
raya geldiler. san vücudunun ihtiva etti~· . ..dl 

Jerar otomobilden indi, evin ö- b 1 rıo iÇP'" 
vadı izah ederken un • nünde bekledi. Neyi bekliyordu? 

Kendi de bilmiyordu. Jerar sinir- 45 litre su k ~ 
lerine hakim olamıyacağmı anlı· 7 Kalıp sabun yapac• 

1 
ıtJ 1' 

yordu, buna da kızıyordu. 9000 adet 1'urşun k• e 
Nelli - Roz operada yoktu, o pacak kadar kömür lı .-' 

halde nerdeydi? 2 200 k' b 't b yapac• 
Ne olmuştu? Jerar, bir hissi ' 

1 rı aşı 1 
ta rda fosfor. ifİd 

kablelvukula, hadisatın deği.;me- Vasati büyüklükte bir ç 
sinde Baratofun bir tesiri cılduğu· " 
nu tahmin ediyordu: kadar demir 111 fJ 

- Fakat, diyordu, ne yaptı o· KLçük bir oda ta••0
' • 

caba? Bu beş milyon hcd've m"'- yacak kadar kireç . . te, 
selesi nedir? Nicin Nelli · Roz o- Bir köpeğin pirelerını 

41 tele telefon etti? Bnratofıın vazi- k kü t J., 

d 1 . . y ı. ., 1 liyecek kadar ü r · . jr r yeti e ç.o t garıptı. OK Sa. .. ı 111ışl -'. 
Jerar alelacele otomobıline BulunCi'uğunu .. s~yıe u e.tf~-.ıı.A 

döndü: tasa olanık butun b et d" 
- Çabuk, dedi, büyiik otele ! .. 1 lrngi.i:ıkü fiyaf ar!a nibS~•"'' 
Kapıya gelince, indi, koştu, o- 1 Luçu'l,. , beş !'raya satın 1 

tel kapıcısından sordu: ceği ni ı lave etm"ştir. fİ ~ 
- Mösyö Barntof cıl:tr mı? l 1. • · · 1 1 u kim~' 

n ~ ı ı z aıım · n o . ~;,el .J 
- Hayır efendim. t r r--» ~'" 
J erar rahat bir nefes nldr. KC\~- lili lıa kıkate=ı gar P 1 

• ı:ıstpıjf 
tu; kapıyı vurdu. han l ktısadı buhranı bellıİ ~J 

Kapıyı bizzat Baratof açtı. şekilde devam ederse .. &1d'IS~ 
Rus traş olmuş, smoı in "iy- di ölü l eıin ya~ ılması ~:bit 'I. 

mişti. Her tarafı lavanta ko1 ... l'yor- bahsedenler bu .usulu ..... ılı ~ 
du. Jerar onun bu vazivefrni ~ö· 1 ı ya• ... ,t.r.1 
l'u··nce durakladı. Bnratof da du- o!acağınr, ö ü en f de' 'if 

beyhude kömür ur e . tid~ raklamıştı. Bir an, bakıştılar . ! ki- dd 1p 
h . L' d e onlardaki mcva 1 

-' si de biribirlerine karı: ı m ~:t ı~ ır U•P" 
:r • ·11· 'd ku '" kin duyuyorlardı. Nihayet Jcrar, nın mı ı sanayı e 

alaylı bir sesle: iatemiye başlıyacaklardat• 



lflnıanvada Gizli ihtil/Jl Hazırlıkları ~ 

---fl---~--;;;iiiiiiiiiiii~~;;;;;;;;;;;;;;--~ Hitl er ve Eğer kral olur sa .• 
anımlar Nasıl f J Q t A h f 

Güzelieşebilirsiniz? tara tar arı r a vrup-:ı emense a-
~adın elini öptiirürken ayağa kalkmazsa Laypzig cinayet malı- letten kurtulacakmış .. 

bunun manası epl fenadır! •• 
-20-

~~i sene e~el kadrnJar ça~~şır- yorum" . Hanı~!a.r .~ıe~. ~~n, hemen 
~ Sa.şe dedikleri bohçalar 'IÇınde her dakıka ehnızı opturuyorsunuz. -
~le tl~r l'e o bohçalara lavanta sü- Gençlerin, yaşhların ilk işlerj eli
~~dı. Bugün saşe itiyadını büyük nize yavaşça, hazan da adamakıllı 
'~tt\tıın çamaşır dolaplarında hücum eder gibi atılmak oluyor. 
~llı • Yeni mobilyelerin hatlan O zaman kadmın mukabele tarzı 
'tı.~ aşır gözlerinde düzünelerce Sa- ve harekatı çok dikkat edilecek bir 

, S41 taharrımül edemiyecek kadar şeydir. 
G ?leyda etmiştir. Ekseri kadrolar yanlış bir kanaat-

~eıı~ eski adetlerden biri de tene(- le kendilerinden genç erkeklere elle
l~kıı~ gijzeı kokması iı;in kullanılan rini uzatırken yerlerinden kcılkmıyor
~hs ~ l>astillerdir. Onlar da kokolu lar. Hatta nazikçe kalkaı· gibi bir ha-

: .. a~. gibi çoktan tarihe karıştı. reket bile yapmıya üşeniyorlar... Ilu 
qtdı. Uyu.k analarımız kuş gibi yaşar· bence pek yanlrştrr 
~aı Cıgara içilen yere bile taham- Bir kadın elini öpmek üzere eğilen 
~ıı tdeı:niyen ninelerimizin teneffüs- erkeğe yerinden kalkmıyarak muka
~~h~ı? hafif kokulu pastiller rayiha bele ederse, kendi kendini tahkir et-
~ 1 ırdi. miş olur. Eğer el öpmek bir :::ıezai<et 

'-ıı ·~ek kadar cigara ve içki kulla- işi değilse el öpmeği ortad::..n haldır
~li~tndiki kadınlara hafif kokulu rnak lazımdır. Çünkü nezaket müte
\ ~~k er Yız geldiği için bugiin koku- kabil olduğu için cemiyetin muaşere
\ı1 kuvvetli çiklet kullanmak mo- tine girebilir. Bir tarafh ne7.aket çok 

~ttmıştır. garip kaçar. 
~ ~ıııtkdi asri kadın, teneffüsüne gü- Ifadın elini öpen erkeğe mukabele 
\ 1 ~ 11 verebilmek için içtiği i~kile- ederek yerinden kalkmazsa kendi eli

' ~ıı ;•rıe bilhassa Bol ve kokteyller ni öpücük piyasasına . arzetmiş gfüi 
la al>ılan kokulardan damlatıyor. bir mana alır. 

lıc. -.llntaıar hakkında son söz ola- Bir gün müşterilerimden zerafeti, 
~ ~U~ntonuz, elbiseniz, saçlarınız şrklrğy ve verdiği ziyafetlerin ihtişa -
lib tuttunuz için ayrı a.rn kokular mile tanınmış asil bir kdamla bazı 
f:~I> edin dh'orum. kadınların karşıladıkları erkekleri a-
.tli~ • 

~ ~ elJik serlal·hası altındı. devam yağa kalkmadan kabul ettiklerinden 
~~ bı llliiliikatlar hanrnılarm bir bahsediyorduk. Kibar kadın gülerek 
\4~1k: cemiyet içindeki hareketle - şu kati cevabı' verdi. 'l'ekrark;orum 

~il bahsedecek 4cadar ilerledi. bu kadın Parisin en asri ve en kibar 
\ 1 tada muaşeret hocalığı yapaca- salonuna malik olmakla meşhurdur. 
.\d?.aıınetmeyin. - Bazı dostlarımız yalnız yaşlı ya-
~ar ahı muaşeret kitaplarının ne but vaziyeti içtimaiyesı yüksek olan 
\\ıa &oğuk, ne kadar manasız ol - erkeklere ayağa kalkıyorlar. Diğer
~litı~ı bilirim. Ierine öptürmek üzere uzattrkları el
taı~Unün muaşeretinin muayyen lerini hltfen kaldırıyorlar. nence bu 
Si 11'ttatnamesi olur mu? adet kadına, bir namuslu 1.adma ya

' \ r Aı:nerikahda fevkalade güzel kışmryacak kadar kaba biı· I1arekettir. 
~>a ~Y. bir Avrupalıda gülünç ol- Böyle hareket eden muhibelerim bil
\11~ahkt1mdur. Bunu o kitapları mem nasıl dü~ünürler. Ben, beni 
\. ~r da billirler de gene yazar - hörmetle selamlamıya gelenlere içlc

di• eyse herkesin güJünclüğünü rindeki o hörmete )ay.ık olduğumu bir 
~'l~·e ~ırakalrm. Ben burada ehem daha bildirmek için daima ayağa kal-
~ t 1 hır şeyden, her görüşümde karım. Hatta benden gen!? bir kadı

e!:iah:ı.tsrz eden bir itiyattan bahse- m karşllarken de sandalyamdan fır
h llt, lamayı kendime bir zevk edin~nişim-
1111 "t 
\~ 1 

iYadrn gözü tırmahyan şekil· dir. Nerede kaldı erkeklere .. Hem bu 
~ h hher V'Akit tesadüf edildiği naııik hareket bizleri oturduğumuz 
~la .. se değer zannındayım. yerde çivili gibi kalmaktan da mene

ı İ~· 0.lltii:rürken dikkat edereı;miz den güzel bir adet değil midir? ij 1 
harekete dair konuşmak isti - (Bilmedi) 

Ütıyanm muvazenesini bozan 
rakkamlar 

~lllhperverlerln lafları ile btltçelerin 

1 t-akkamları arasında mukayese 
l~ 'l'.,() 
t~ Cadero ) da bugünlerde 

~~~b diitıya sulhperverleri büyük 
~ ~~ ~ aktedeceklerdir. , ~et'k -
~ li 1 anın sabık Berlin aefi-
~-~ 0ugton da bu k ongreye 
~ ~~t ~trnek üzere Nevyorka 
'>1~ d ederken gazetecilere 

~llliş . 

~lııı ~tlıerika harbiye masraf
~~~'- benkis edecektir. Hatta 
~ lln b'l ~ 'bı~ ~ yapmasa ı e ••• 

t ~ b· 8efırin bu sözünden ba
ı, it' 
~ ~,,~ lnakale yazan meıhur 
~ ~~~tı llıuharriri ( Stepbane 
~~~fit) Amerikanın harbiye 
'tıı, iltanın yekunu t 930 büt· 

tıil~aren: 
)1e 

't', '44s,ooo Dolar 
,, ~ ( 1 
~ tıld ~ ,426,890,000 ) Türk 
~~fi ~gu~a,bu rakkama. g~r~ 
1~ ' U U tbıyece lngiltere ıkmr.ı 
~ \d; kcü, Fransa dardüncü 
~tılltil ~ldığına işaret ettik-

~fir Şoyle diyor: 
tftnd.i, ıözünü:ıü unut-

mayınız, bu rakkamlara bakmız 
ve Amerikanın harbiye bütçesin
den ne kadar tenkis edeceğinizi 
de tasrih ediniz: ,, 

Kitaptayevi var! 
Eskiden kocalar bah

tiyar insanlarmış/ 
Gecen]erde P.Hİ!!ı n1ü:ı;ayede salonun 

d?. 20 Eyhll l:J:U tarihli t·l yazısı bir 
kit:ı11 satılmıştır. 

Bu kitapta, Daroş isminde bir tuha
fiyecinin r Şarl Gen 'in kız kanJ~şi ve 
birinci Fransua'nın ikinci karısı Iüa
Uçe Elecnor d' Otriş'in hazinedarba
şısmdan muhtelif eşyaya mukabl 7 
altın '\"e 7 akçe aldığ:r yazılıdır. 

Ilu yazının al•.:nda eşyanın neler· 
dı>tt mürekkep c•,•uğu da '<tsrih edil-
mi-,tir. O zaman iki kadife şapkanın 

d L:t:t.ri 14 akçe bi: elbise fırçnsı iki ak 
çe, bir ölçek podra da 6 akçe ediyor-
ıauş. 

Anlaşılıyor ıd o zamanın kocaları 

şımdikilerden iıt:rhalde daha çok bah
t.iyıuql 

kemesi takibat 
yapıyor 

Bir kaç gün evvelki telgraf
larda Almanyada Hitler taraftar
larının merkezinde taharriyat ya· 
pıldığmdan, mühim ihtilal vesi
kaları elde edildiğinden bahse
diliyordu. Son posta ile gelen 
Avrupa matbuatı bu hususta 
mühim tafsilat veriyorlar. 

Mevzuubahs taharriyat ( Dar
mstadt) da Racist Hitlerien par
tisinin merkez idaresi olan bi
nada icra edilmiştir. ( Hesse ) 
( Diyet ) inde bu partiye men· 
sup olan mebuslardan doktor 
Schaefer isminde birisinin .ih
barı üzerine yapılan bu taharri-
yatla pek mühim evrak ve ve
saik elde edilmiştir ki bunlara 
nazaran yalmz ( Hesse ) de, ve 
( Prusya ) da değil, bütün Al
manyada gayet vasi mikyasla 
bir ihtilal hareketi ile bugünkü 
Alman hakümetini devirmek,Al
man kanunu esasisini ilga edip 
yerine yeni bir kanunu esasi 

.ikame etmek maksatları takip 
edildiği tezahür etmektedir. 

Elde edilen vesikalardan bi
rinin serlevhası şudur: 

" Eski idarelerin sukutu üze
rine onların yerine kaim olacak 
olan Komün nasyonalizm idare· 
sinin beyannamesi. ,. 

Buradaki Komün tabiri ile 
Hitler taraftarlarının aym za
manda sosyalistleri ve komünist
leri kasdettikleri anla..m>aktadır. 

Beyanname projesi her şeyden 
evvel halka, Hitler ihtilal kuv-
vetlerine men sup olan kuman

danlara karıı - herne rütbede 
olursa olsunlar mutlak 
bir itaat tavsiye etmekte ve 

bunlara itaatsizliğin ölüm ceza.sile 
tecrim edileceğini bildirmekte
dir. Gene beyannameye göre 
bütün halk ellerinde ne kadar 
silah Tarsa yirmi dört saat zar
fında hepsini ihtilal idaresine 
ve kumandanlarına teslim ede
cektir. Bu müddet geçtikten son
ra elinde ve evinde silah bulu
nan herkes derhal idam oluna
cakbr. 

Kezalik hidemab umumiyetle 
bulunan memurların hiçbiri va
zifelerini terkedemiyeceklerdir. 
Edenler olursa haklarında idam 
cezası tatbik edilecek. 

ihtilal kuvvetleri herkimin 
elinde bulunan zahireyi almak 
istediği takdirde derhal teslim 
olunacaldır. Teslim etmiyenler, 
yahut zahirelerin serbest suret
te satılmasına mani o!anlar da 
derhel idam edilecektir. Eeyan
name emri ahire kadar her 
türlü şahsi varidatı ilga edıyor. 
Buna mukabil borçlarnı faiz:ni 
ve kiraları affetmek suretile 
emvalin ve emlakin mevcudiye
tini temin eyliyor. Beyanna· 
me on allı yaşına girmiş olan 
her Almanın erkek ve kadın 

farkı gözetmeksizin çalışmasını 
mecburi tutuyor, eğer bunlar 
ihtilal fırkasının idaresinde, ya
hut milis teşkilatında bulunmı
yorlarsa... Beyanname eski ida
relerin sukutu hadisesini 1918 
senesinde olduğu gibi yeni bir 
hukuki vaziyet ihdas ettiğini 
kaydetmektedir. 

Alman sosyalist gazetelerinin 
neşriyabna aöre mevzuu bahis 

Ve .. Bereket versinki adliye daire
sindeki vesika da yanmışmış .• 

"Solda,,: Habsburglarrn varisi ArşidUk Otto •• "SaAda,, amiral 
tf..'>rti zabitleri tahlif ediyor •• 

Habsburg hanedanının varisi olan 
Arşidük Otto bugünlerde on dokuz ya 
şına girmiş bulunuyor. l\lacaristamn 
tacsrz krraJr sayılan Prenl'i Otto'nun 
yıl dönümii büyük merasimle tesit edil 
miş, Avusturya tirolünde elli ı:;ehir 
ona fahri hemşerilik um.·an! 'ermiş, 

Viyanada İmparatoriçe Çita ile evlat
larının memlekete bir daha girmeme
lerine dair evvelce verilmiş olan kara
rın ilgası için tedbirler alınmıştır. Bu 
kararın ilgasından sonra ~ahık İmpa
ratoriçe ile çocukları Tirolde ya~amı

ya davet edileceklerdir. 
Otto'nun babası imparator Şart ta

rafından in11.alanan tahttan feragat 
vesikası, maliım olduğu iizere yanmıs 
ve bu suretle İmparator Şarl'ın fera
gatine ait elde hi~ bir Yesika ka,ma
mıştır. 

imparator, feragatnamesini yazdık· 
tan ye imzaladıktan sonra hu vesika 
adliye ı;ıaraymda muhafaza olunuyor
du. Halbuki 1927 temmuzunda so ... ya
listlerin yaı>tık ları ih tihi l e!'nHsında 

adliye dairesi yanmış ve orada mah
fuz bulunan bütün tarihi vesikalar 
kül olmuştu. 

Bir taraftan hu vesikanın ziraı. di
ğer taraftan İtalyanın A rnsturyadaki 
kıraJiyet taraftarlarına yardımı . son
ı·a Fransanın da bunlara gizlice mliza 
bareti monarsistlerin davasını takviye .. 
etmektedir. 

Meı·kezi Avrnpadn ikti<;adi huhnm-

beyanname geçen Eylül ayı zarfında 
(Hesse) dükalığı dahilinde Lam
berthein isminde küçük bir ma· 
halde vuku bulan bir içtimada 
ihtilal fırkası reis'eri tarafından 
hazırlanmıştır. Beyannameye na
zaran ihtiltl kuvvetleri ( Hesse) 
hükumetinin ve Alman kanunu 
esas:sinin ilgası ile ihtilal fırka
smm diktatörlügünü ilan edecek-
lerdir. (Heue) ihtilal kuvvetleri 
derhal bütün Almanyanın polis 
idaresini ellerine alacaklardır. 
Mevzuubahis beyanname (Hesse) 
dükahğında büyük bir hakim, aynı 
zamanda ( Diete ) de aza olan 
Dr. (Best) tarafmdan hazırlanmış 
ve müfrit nasyonalisllerin reisleri 
tarafından tasvip o!unmuştur. 

Elde edilen vesikalar üzerine 
Alman hükumeti tarafından müf
rit Alman milliyetperverleri hak
kında Leipzig divanı temyizinde 
hiyaneti vataniye cürmile taki-
bata başlanmıştır. lhtilaıkArane 
vesikaları hazarlıyan ve son in
tibabatta Hene meclisi millisine 
meb'us intihap edilen sosyalist
lerin hepsi mahkemeye verile-

larm azami dereceye varması, nu>nal'

şistlerin lehinde istismar ediliyor ,.e 
kırallığın iadesile iktisadi vaziyeiin 
de salah kesbedP:eği ı:;öyleııiy<'r. 

(Avusturya - J\lacaristan) çiftçile
ı·inin ekserbi bu kanaattedir. Blınlara 
göre kuallık iade edilcc:ek olursa son 
on senelik iktisadi, siyasi', nı ahlakt 
buhranlar kendi ke11dine ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Budapeşte'de levklfat 
Prağ, 30 ( A.A. ) - 27 - 28 

gecesi Macc.r zabıtasının icrasına 
tevessül etmiş olduğu tevkifat 
haberi, Çeko3lovakya matbuatın
da büyük bir heyecan teYlit et
miştir. 

Gaıeteler, bidayette prens 
Otto'nun avdet etmiş olduğuna 

ihtimal verilmiş bulunduğunu ve 
fakat bu haberin bilahare tekzip 
edildığini yazmaktadır. 

Prağ gazeteleri, şimdiki vu
kuatı Macaristan hükumetinin 
tesadüf etmekte olduğu müıkü
lata ve bilhassa Karoly kabine· 
sinin ittihazına karar vermi~ ol· 
duğu iktisadi tedbirlerin memur• 
lar ve askerler arasında uyan
dırmış olduğu memnuniyetsizliğe 
atfetmektedir. 

cektir. 
Elde edilen vesikalar Alman

yada büyük bir heyecan husule 
getirmiştir. Çünkü son zaman· 
Jarda Hitler fırkası rüesası bugün· 
kü Alman sosyalist idaresile bir 
taraftan teşriki mesai için teıeb-
büsatta bulunuyorken diğer ta· 
raftan ihtilal hazırhklarına ger· 
mi verdiği anlaşılmıştır. 

Hesse dükalığı dahilinde ya
pılan bu ihti:alkarane bareketleı 
bütün Almanyadaki nasyonalist-
lerin merkezi idaresinin haber· 
dar olmaması gayrı mümkün ol
duğu, bu suretle onların da mev· 
zuubahs hiyaneti vataniye cür· 
müne iştirak etmiş oldukları id· 
dia olunuyor. 
Almanya'da milli mUdafaa 

nazırın1n bir nutku 
Berlin .10 ( A. A. ) - Milli 

müdafaa nazırı M. Groener söy
lediği bir nutukta devletin hiç 
bir tehlike karşısında bulunma
dığını, esasen hükümetin her 
hangi bir isyan teşebbüıünü 
şiddetle bastıracak vaziyette ol• 
duğunu bevan etmiştir, 
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Ce\·ap olarak Semih, mürekkep le· o d...JIP'l ded i o · s vdl k p 0 d h ı udi .. 
- q;I ' ' ıa 1 
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•i.ve W~ml'-e .vüıtinü ıkamıya b la· · t ,, _ cıye, ...,ermt : 

dı: - D()ndurma, dedi. 
- Or, c:H,e, mrnMandı, bu "" i ? Sa Ahmet Be> itiraz etti: 

bah u.'*h •dam kaldınhı- mı'! Hem - Ne diyonwn! T~rlisin, btç don· 
•e 'tatil Dmel\r. dunnA yen'ir mi?! 

Guç bell giyindi, gidip bahR..c;ını bul
du. Ahm~ı Efendi: 

- Hadi, gidiyoruz, haTit rıe iyi, 
lwı.ld Gidip J\ari~eyi ziyaret edeceğiz! 

- Mühim bir )'U mi hari ! 

- '8Sl! mtihim ml? En tar:iht bire-
8Cr. btanbula gelip de J\arlyc')i gör
meden gitmek olur mo~ 

- Niye olmasın? 

Ahmet Bey uratı asmıştı: 

--Oyle ya, dedi, bu günün gençleri 
hep böyle. Garip bir rıtA\m'.i nl\zarl!n 

l'.&r. Bi"!im umanımııda bö:rl-c defii
di. Ben bakalol'yaln1 ka1..andığım za. 
man haham lbana ı::adtte hir ;o;naı v~r

miştJ, o kadar.. 1<4;er heni btantnıJa 
~tirseydi, deli nlur. giderdim. 

Güneş yak,yordu. miit'hic; -nrnktı. 

Baba öful kım t~ı içınd~ )·ürliyo'rl:ır
dı. AhTRel Bey; 

- OteJci.r~ ordum. dedi, l-' nhh1cn 
yürüyerek 20 dnkikadR ,·nratnjiır .. 

- Peki. ~ ·i rfüiiz. 

"" . . 
O gün, öğle yeme•im bile yuıiyt \1\ 

kit hulnmamıı::Jardı. Ahmet n .. ~. oğlu
na. bütün lstanhutun ısan atiku1nı 
re:ıdirmişti, Ankara trenin~ zor yetiş
tiler. 

• • • 
Sermet, Ankaraya döntinf'e 11rkadaıı:; 

tariylt bah1 :u. 
- Eh, ~öyle bıtkıtlını. naıoal eğlendin 

mi:.' 

- ı '"'e~lere gittin lı..ıkalım. 
na rlna fil An? 
- Ada~·a gttmeı\m mi'? Yahut 'Flor 

ynya? 
.. ermet usuyordu. Hiç birine te\'3;> 

vermedi. Şemsi, mevzuu deği~tirdi: 

- Dariilfünuna ,ı:itnıbccck mi in? 
- Ha.rır. 
-Nic:in? 
- Baham, dnrülfi;nuna gidersem, 

!-·:ızıhanl'~j de ht.an l)uJa :nnklcdtte· 
.z·,.; -.ö· h:ı ·. 

, ....... ~L~B~ ~Ullll~ .. ll&IP~ ıl .... ıımıl ............ ıa: .......... . 

lil\' beklemediğiniz bir sırada: 

issiz kalabilirsiniz, 
~ 

hasta olabilirsiniz, 
başınıza bir felaket gelebilir; 

O zaman: 

Ah benim de bir 
kum haram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 
1 Türkiye is Bankası 1 
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Doktor 

Hafız Cemal 
Da'hlll hastahklar mutahassısı 

Sıra numarası beklememek isti· 
yenler, kabineye müracaatl:ı ıreya 

telefonla .rande,·u ~aati almalıdıl'lar. 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2.~o dan 5 e) kadar lstan· 

buıaa Divan.yolunda 118 numarala hu· 

susi kabine inde dahili hastalıkları 

muayene \'e tedavi eder. Tele.fon· Is. 

taoul 2. 2'l!t8. 

oğum ve adın astahkiara 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiabmer binası 

No. 10 Tel. lstailbul: 2622 
1~-

oı, Tabibi 

Zeld 'ilmi 
Hastalarını .her gün sut fl,:30 • l~ 

\"e 13 . 20 kadar kabul ve her satı 

saat on üçten itibaren mecc:ınen diş 

~eker ve tedavi eder. 
Muay~1lehane: 'Kadrktiy ~,ı~ırlı 

otlu l"nllz l'iirk oliak ~o. S 

BULGAR OPER~T HEYETi 
Fransız tiyatrosunda 

Rugtin ak~am saat ~1 de "1 faremin 
fara.rı .. Tenor: rmianoff.:Soubret: 1DoÇt\"l. 

Yarın akşam : '' \1kmıia Ye f-lusan .. 

Ttnnt Y~a.n Çaçtf ıve ffima Oonna : 
Mimi Balbm":a. 

lslanbrıl asligt mahk~mC!fi birinci 
ticaret da€resindtı.n: 

lstnnbulda eski çiçek pazarında 
'Fındtkhyan "hanında 7 numaTada deri 
,.e k~l~ ticıtretHe me~l 1\flhran 
Pitafyan efendinin al!cakhlnr tle ic
rai akt ettil!'i konkordato buai tet
kik tnahkememize tevdi kılmmq n 
tnın tetkikatln 10 !k!nuni evvel 931 
hnihine mlisadif perştmhe gi.inü saat 
ı ı de icrası mukarrer bulun mas oldr· 
itndan bu bapte alakadar olnnlann 
mezkur gün 've ~a.atbl mahkemede ha
:ıır ibnlunmnları lhumı ilan olunur. 

!097 

8 int:i icra nu.'m11rluğMndan: 
Rir 'borctan dolayı mahcu:r. ,.e fe· 

ruhtuna karar H~rilmiş olutlğundan 
100 çift muhtelif kundura :> -- 12 -
1931 tarihinde sut ı.t ten 16 )'e kadar 
Pangaltr Bü.yiik Dere 4:addl'si ~'l No. 
lu dukanmda satilacağma ilan oha • 
nur. (2096) 

----------------~ SekiziAei kratla: 
Bir de)".nde.n ciola~ı-ı MahC1U ft lu· 

ıruktu ıRYkarttr Kın• cinsin4ea tah
minen yedi :r• laırrnda .:ıtı adet iaek 
2 - ıl.2 - 9:11 tari'1iM •iMdif ıç&r • 

şamha giinö saat dokuıdaft onikiye 
kadar Tıopk:tpıda kate kapu.,• ~ • 
ıdanhğında atılacağında.il talip G1Bn· 
ların y.e,·m ,.e '-uti nezkirda ..ı.a1. 
H11de haur bulunacak mem•1"111Ul ımü 
racanUeri lur.umo ilaa ~•aur. (009.i) 

lstrmbul 7 inc-i 1rra mmrarfuğun
dn.-ı: 

Galatada Sultan Beyaz1t mahalle· 
sinde Topcolar .t-addestnde lG'T 'So: 
dükkanda mukim iken halen ıkaınetga 
1tn m~~hul bulunan ~ Tikoli Yeledi Di
mitrj Efen diye. 

Yanj Ralra Efendinin 7.immetinhde 
alacağı olan ı:;ı2 lira elli kurusun tes 
\'Jyesine dn,·eti mutazammin gönderi
lu itideme entrıi ikametgabmı:un •eç
huliveti hasebile tebliğ edilme.mesine 
,.e iİanen tebliğine karar erillneSİ•e 
binaen tnrihi ilandan itibaren 3ô gün 
zarfında 931 - .2Vsı doiiYa ttuınara.ıııi
le bilmuracaa kanuni itiraz derme 
yan edil metliği tal«:lh·h gryalıımlıh 
icra.} a devam edileceği n (ideme "t'm· 

Ti tebliğ ıtr.l'kamma kaim "Olma"k üzere 
ilaMn :'t~lit olvnur. (20ST) 

lsmnbul .J ÜnC"Ü lcra mcmurlugUJt· 
dan: 
Tamamına iki bin yirmi l>eş lira kıy

met t1.kdir edilen Şehremini lleya~t 

Ağa mahalle inde kayden "'opkapı 

ca~des\ ha.len ~rpaemini .,,.-.pı11da 
atik 29 cedit 43. 013 - 1 No. lu maa 
kulül-,e ibir kıta hostaaın t tel ih.i sesi 
t - ı - 932 tarihine müsadif ı•a7..arte 
sı günü öğleaen !"onra .saat 1' ten 16 
va kadar dairemizde açık artırmuı 

icra ve şartnamesi 17 - 12 - 9'.ll tari
hinde aitı'lnhan't'ye 't:ı1ik o1unacriktrr. 

Artttrmt;s iştira"k için yüroe yei!i 
tminat akçeı.i :atlnnr. Hakları Ta-,u 

'51ci lle.rll e ıSllbi t ohnı-.r aft 1 ~ tt 1 a(!l'ı\ 
hlar ile diğer alılkadaranın ve irtifak 
hakkı ııçah"iplerinin hu ~aJdaırıtu ft iha
s®le faiz ,·e masarife dair el&n id
'Ciia.lamu ilan tarilıiAden itümren ytr. 
mj ,gün içinde enakı müı;;hitelerile .bil· 
-O irmeleri liızımdff. Aksi ltalde ha't<Ja. 
n Tapu sicillerile .sabit o)mıy.anla..r sa
tı§ beaeHnın pay1aşmasmdan hariç ka 
hrlar. 

Bfü:ümle mttterakim ~rgilerlt be
iediye resimteri vakıf itart!i mU~
riye aittir. Alakadarların )'eM ik'l1l w 

iflb kanununun 119 u1'e1l. \ 
hükmiine g6re tevfiki hartJ\e -~ 
ri ve daha f atla malılmat al 

yenlerin "9.ıt - ~l dosytl 11~rl 
htanbul 4 tincti lcra me~ 
müracaatları ~ 

latanıblll 7 İMl lcrtı 
dan: ~ 
tstubuldı ' tiacü vakıf _uald 

numarada iken halen ikalll'f',.
ıh11J bulunu Adil .An; Bd": 

Yani Raka Efe..uinm si 1,~ 
alacağı olaa 700 Jinutlll ~ 
viyesme daftti nnıtar.alftll'1~ 
l4!n ödeme emri tka.111etglh• ~ 
hvl-iyeti ha&ebile teblii .edil 
illnen tıebıigat if ~a. ~arsı' r# 
tir. Binaenaleyh tariJu ~ ~.~ 
l'ell .38 si• urfıada 931 - v ... 
.nu•ruile daireye lttt•~ 
nf bir itiru den.eyan wıy• ~ 
ye Mihaediii takdirde cı1 " 
raya -deva• oluucaiı 111al~ ~1 
me emri tebliğ ma.k.anu•• ,,,-, 
füıere ilben tebliğ oıanur. 

l..tanbuı 1 inci 1 cra .,,,etfdl~ 
dan· otd' 6 
l~nbu1da Se1lmet ha1I~ 

maralı yazıhanede icnrY' 

mel.ı.te ikm halen ikametı!:21tJ tf 
bulunan HaC'I Selim Zade 
Fikri Beye. ~ 

Yani Ralca Efendinin · ~ ı-' ~ 
abcafı olan :lOO 1iranm Jll,-_,.-...ti! 
:m&Mıif teıııviyesine da.eti ,.. . 
min gonderi1en ödeme ~rl ~· 
mızm meçhuliyeti luısebi~~ 
dilmemesine ve ilanen teb~,
verilmesine binam tan1'1 ~ 
baren 38 gün -zarfmda 931 ".Ji 
ya numarasile 1btlmtira~ ~.;J 
itiraz dermeyan editmedıti ol~ 
ztyabmızda k~aya .~eva1113!1fl-' .. 
n ödeme emrı tebhg m_ak01~· 
•lmak ib~re ilaaen ~ 1(;~1~ 

~i 
ÇMf• icra ~murlugUll ,;r 

1.• ~ ' ı - "G11yri menku un r 
(741 4döaüm tar'lanm wı.I~~ ÇO~ 

.2 - &luneuia ._ ... 1a. -~ ı 
·-· aP"" ~~ :Marmara Ereyli çift}ıgı ,I'~ 

lh•de. 26 1>&rçaııia c:.e~-~ ,<i 
dönün taıia.nıa :suaıf h~.;ıt \' 
. 3 :--- Takdir oluna• kY1 ('; 
hradır. ıact1'1 / 

1 - Artrt-manın )l'A1'1 
1

....- j 
tan'1tl: Ço-rl ıı icra öatrefL . .J 
cunaartui ısaat 1( - 15. "Jlill ~ 

.fi - ffba ,gay.ci ~ 1 "11 ~ 
şartnamesi 2 - 12 - 93 ~11 ~e 11 
itibaren 930 - 137 no~ı-o ~~~ 
icra daire.sinae .herke!'•",,

11 
~::,, '/. 

i~in açıktır. nanda }·B~,;_. ,, 
fa:ı 1 a m ahı mat 'il lara'k ,,,.,-rt1"1°''ı/ ~ na.tD1!3' ~30 - 137 ~ f.".i 
"'"ri)o,etimiu •\irada~!..ı< içiJ' il 

6 - ATtımıa)'a i§tıa '1 • ,i l .. ı e 
da ya:r.th kıymetin )"U cıi'ıil'· ~ 
tinae temfoat göstern~lt fi',~ 

ı - ~aklan. tapu ktt1•1'' tl~ı 
olmiyan ıpotekh altd il'" I'./ 
nlakndarların ~ddiaJaJ111~~~cıjl 
den itiba~n rırml ~li1\ err'IJP f'.. 
müsbiteleriyle bir]~te 

1
:e -9'~ 

zt hildinn,~rl a'ksi tı~~ n 
Untn PflYl~cmtuııtd&11 ;,r ..,, 

S - tlnlle ta rilt!tfe ~ .J. 
kim Mr«İ. bele4iyt '"' ,), O 
bo~eya aittir. . ~ıtl''W 

9 - Yazılan ga)·n ,.1J ' 
da gösterilen 2 - 1 :--110 itıf 
şamun11e ıflalre~ '-";';;ıot· 
sind~ satılacağı iJan ° 



~1'=~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!l!l!!!!!9!11!m----!!!!!!!!l!!!B!!!!!!IBl!!!!!!!!!!!!!9t 1-V AKIT 1 Klnunuevvel 1931 ~ 

t Devlet Demlryolları llanlArı 1 ı a. K. O. S.. Al. Ko. - ı ıetanbul Belediyesi llAnları 
Mudanya - Buna battuıa muktazi 4000 meşe traversin kapalı Ankara merkez ihtiyacı iç?n 57 bin P AZARL1KLA ODUN M BAY AASI 
~ mBaakasaıı 19 birinci kanun 1931 cumartesi günü saat kilo pirinç kapalı zarf saretile müna- TaabblldBnll ifa edemiyen mllteabhit hesabına 4000 kilaur 
&'I te Ankara'da umum miidürlükte yapılacaktır. kasaya konmuştur. İhalesı t 9 - 12 - çeki odan puarhlda abnacakbr. Pazarlığa iıtirak için 1519 lira 

""-L·•• Ank H -' 1 ·1 M d d zkü 931 cumartesi giinü saat 14 te icra kı· •mwuat ara, a,uarpaşa vezne erı e u anya a me r teminat lizamdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya belediye-'-t ı..ıı Jınacaktır. Taliplerin şartnameyi 
..... etme amirliğinde üçer liraya satılan şartnamelerde azılı- görmek üzere her gün_ve münakasa· den inaliye alınarak bankaya yabnbp alınacak makbuz veyahut 

~ (4066) ya iştirak için de şartnanıede yaztlı hllkGmetçe muteber tanınmıı bankalardan getirilecek teminat 

Jandarma Satın Alma Ko- terninatlarile birlikte teklif mektup- mektaba ile olur. Bu ıekilde teminat makbuz veya mektubu ile 
Jannı ihale gün ,.e saatindtn evvel 
makbuz mukabilinde Ankara merkez 3 klmmaenel 931 pertembe ıGn8 saat on beıe kadar daimi 

lhisyon riyasetinden: SA. AL. KOM. nuna ,·ermeleri. (603) endlmene mOracaat edilmelidir. (4185) 
('127) ..._ 1 J ..... a ilatiyacı için evvelce ilin edilen 170 kalem eczayı * * • --.rot u belediye şubesi mGd&rlotGnden: Şabibi meçhul ol-

~-- mlmlkuuı bir hafta mllddetle temdit edilerek 3-12 Yerli fabrikalar mamuJAtından duğu anlaplan Yenitehirde Kalkan bostan sokağında 9No. ı. iki 
bt ,....be pDne talik edilmiıtir. Taliplerin yevmi meıkurda yüz bin metre boz renkte kaputluk kattaa ibaret hane harap ve maili inhidam olmakla bir hafta 
~t 14 te Aakara'da Jandarma Umum kumandanhğa başhekim- kumaş kapalı zarfla miinakasa,a kon- zarfmda mabzurua izalesi olmadıj1 takdirde ebniye kanununun 
"ille mu!oltur. ihalesi 22 - 1. Klnun - 9.11 48 inci madduinin tatbik edileceği tebligab kanuniye ma• 
~ mBracutlan. <4182) sal; günj saat 15 te yapılacaktır. k•mma kaim olmak &zere illa olunur. (4183) 

lstanbulEvkafmuffduff- ~~~p~~ ftri~~~~~-~~~~~ 
_ görmek ilzere her gün ve mtinabu· H • • v k A l t• d . d :i~~::ı:;~Lııte~~i!°!: ::n:~a~; arıcıye e a e ın en: 

'9İ·yetin en• Ankua Merkez SA. AL KOM. riya. Elynm Hariciye Veklletinde 14 8nc8 dereceden meycut 1 1 • set!ne müracaatları. (602) (4126) mlDhal memariyet talimatnameıine temkan bilmO..baka dart 
• * • 

t ·~hammini memur almacakbr. Ordu mbhiye ihtlyaa ~n 50 kalem 
malzemel tıbbiyeye Terilen flat paha· Mllabaka imtihanı 20 klnuauenel pazar g6n6 saat 15 te 
Jr g'iriildüiünden 5 - 12 - 931 eu- Ankara ela yapdacakbr. 

Kocamasbpafa mahallesinde Leblebiciler ıokağında martesi pnii saat 15 de ıekral' paıar· Mllabakeya iftirak için, taliplerin memurin kanunuDun d6r-
abk 22cedit 26 No. 156 artın 4 parmak terbünde lııi:ı yapılacaktır. Taliplerin şartna· dGncl matlduinde yazalı olanlardan bqka aptıda yauh eYsab 
bulunan arıamn tamamı. mesini almak üzere her giln ve pazar· da laais olanlan ilamdır. 

Jıja iftirak etmek iatfyenlerind• Y"· A - Hukuk, Mlllkiye, Ulam u siyasiye, iL9baadiye ve içtimaiye 
Kadıkaytlnde mukaddema Osmanağa elyeYm Raaim
pqa maballeıinde Karakolbane sokağında atik 31 
cedit 107 No. 264 arıın 91 santim terbünde bulanan 
ananın tamamı. 

Balada aemt mahalle ıokak ve numaralan muharrer emlik 
-.....U here d6rt hafta müddetle ilin ve milzayedeye kon
~. M&zayedesi Kinunuevvelin sekizinci salı g6nll saat lS 
'-dİr. Talip olmak istiyenler balidaki kıymetin yüzde yedi buçuğu 
"-Letiıacle pey akçelerile birlikte lstanbul Evkaf mlldllriyeti bi
;::- Varidat mDdiriyeti mablulit kalemine mUracaatlan ilin 

' • (3746) 

lstanbul evkaf mü
düriyetinden 

K.ıJ!!l~tİ mubl\mm~neai 
L'ra KUrllf 
633 50 

!opbanede Firuzağa mahallesinde Soğancı oğlu sokağında 
38 cedit 26, 28 No. h mukaddema maa bahçe bane ve el

aallfrez iki kıt'a senetle tasarruf edilen araanm 90 zirağ 
~ mahalline isabet eden Firuzağa camii imamının sllk-

meputahane arsası balida muharrer kıymet üzerinden 
~k . llıere d6rt hafta müddetle ilAn Ye mOzayedeye vazo
~. Mllzayedeıi kiououen1elin yirmi dokuzuncu sall günü 

15 tedir. Talip olmak iıtiyenler kıymeti mubammenenin 
Jedi buçuğu niıbetinde pey akçelerile birlikte yevm we 

lliıLh. ~eık6ra kadar lstanbul evkaf müdüriyeti binasında varidat 
~eti mabliillt kıım1na mliracatları ilin olunur. (4171) 

1 tanbul Evkaf Müdür
fünden: 

L:lileburıazda Sukullu Mehmet Paıa camii minaresi intaati 
~ zarf uaulile yapılan münakasada talipler tarafından verilen 
~:" haddı llyik görülmediğinden 1 pazarlıkla ihalesi icra edile· 
i~. Taliplerin teraiti anlamak llzere her gün öğleden sonra 

Heyeti fenniyesine ve ihale tarihi olan S • 12 - 931 Cu· 
~ alnB saat on d6rtte lda~~ Encümenine muracaatlan. 41SS 

lataıabalda huauai ınektepler itine memur 

"aarif Vekaleti Müfettişliğinden: 
Ilı Mualllm Mektebini ikmal ettikten sonra beş sene muvaf

muallimlik yapmıı veya liseyi ikmal ettikten sonra mual-
...... anndan da veıika almıt veya orta muallim mektebi 
IOJi aınıhnı ikmal etmiş veya Avıupada ilk tedrisat için 

ti tabıil etmiı bulunanlardan Fransızca veya Almanca vey 
.._~ veya italyanca lisanlarına aşına ve bu lisandaki maltımab 

....... ilk tedrisat mfifettiıliğine ihtiyaç vardır. Tayin olunan
~bıaıda ekalliyet ve ecnebi mekteplerinde teftit ve kitap 

Yazifeaile mükellef tutulacaktır. Kendilerine menı'e ve ki
~ itibare alınarak barem kanunu mucibince verilecek 

b1tka makam ücreti ve devril teftiş harcırahı da verile
.. l'allp olanlann Istanbulda hususi ve ecnebi mektepler 

·ne muracaat etmeleri ilin olunur. ( 3985 ) 

kBrH 1111 ile kus toJI yastık 
tlkmakçdar SandaJyacılarda kuş tüyif fabrikası yüıile şilte 12. yüzile 
Jıth boya yasnk S liraya, kuş tüyünün kilosu 100 kuruştan başlar. 
UlJi kumaşlann her renııi vardır. Ucuz saulır Tel. 2. 3027 

mi muayyeninde komisyonunıaza mo-
racaatlan. (614) (4165) ve Faldllte clerecalacleld ylkaek ticaret mektepleri Yeya Harici-

• • • J• mealefi ile allka11 lnalUDaD mllmasil yOksek mektc;;lerdemr 
K. o. kitadı lta)'Vautı ihtiyacı için biriaden mam olmak. 

arpa pazarlıkla satın alınacaktır. lha B - Ba lsabll mektepler phacletaamelİDİ baiı talipler hal1111-
Jesi 5 -12- 931 tarih cumartesi ıil· ••dıiı takdirde aamzetler e•vela ba mekteplerden birinde oka
nü s:ıat 14 te komisyonumuzda yapı- nan denlerden imtiba• verdikten sonra m&aabakaya ittiıak bak· 
Jacaktır. Taliplerin şartnameyi al· 
mak üz.ere her gün ve pazarlıta işti· km ihraz ederler. 
rak etmek istiyenlerin de vakti muay- Ma..baka imtibam beneçhi itidir: 
yen:nde komisyonumuza müracaatla- 1 - Hukak, lkblat Ye tarihi IİJUI ( 1815 ten zamanıımza 
n. (Gll) (4162) kadar) laakkmda tamiri •e şifahi naller (her biri için tahriri Ye 

* • • tifahl beraber tam numara 10 dar ). 
Kastamonudaki lataatln ihtiyaa 2 - Tlrkçe Ye Fran11ıcadan tahrir ve terclme ( ber biri için 

için 8922 kilo Yat kimye\'I muayene,e tul aumara 15 tir). 
tlbi olmak şartile mtlnakuaya kon-
muştur. ihale tarihi 5 - 12 -931 3 - Mlaabakacla 40 numara Oulimiıam doldurmak prtile 
cumartesi gflnfi saat 15 te kat't iha· en fazla numara alanlar kazanm11 olacakbr. 
lesi icra edilecektir. Taliplerin yev- M&aant halinde Franıızcadan maada ecnebi lisanına vukuf 
mi mezkt1rda Kaatamonu Satın Alma ~bebi rtlpucbr. 
komisyonuna miiracaatlerL (56t') T.ıtpleria mektep plıadetaameleri, ukerlik Yaikaılan Te 

• • • <a&T9> •ın .... " ..._t pbadetnameleri ile lahiyet clzdam veya 
Dohnabahçe ha7ftll hastane.inde mretlerinl baiaticla Vekalet Zatifleri m&dGrllll&ne tndi eyleme• 

müteşekkil hayvan atın alma komis- lerl ve J•'flDİ mezk6nla Anlcara'da Vekllette ham balanmalan 
yonu tarafmdan pazar - •h -per· illa ohmar. ( 4175) 
şembe günleri saat 9 dan itibaren 
mlisait fiatla yerli binek. ve nakliye 
koşum hayvam milbayaa&1na baflan 
mıştır. Satın almaeak blaekl.rin 5 
ile s yaşmda ve 8IPri 1,43 lrtifamda 
ve nakliye koşumlann kua. 5 llA 8 
yaşında ve asgaı1 1,37 irtlfamda ol • 
malan ve hayY&llJanft bilelmle hu· 
talıklardan w kuaurlardan ari bulan· 
malan Jazımdrr. Dlier fazla maUl • 
mat komisyona milraeaatla atrenne • 
bilir. 

Bu ,eraitte satılık haJVllllı olan 
Jann mezkftr günlerde hayTaalarile 
birlikte Dolma~ hayvan hastane
sine müracaatalu'. (616) (ü79j 

• • • 
K. o. .... ı. tıncl fırka ihtiyacı i~ 

soğan pazarlıkla a]rnaeaktıır. ihalesi 
3 - 12 - 931 perpmbe günü komi&· 
yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 
p.rtnameyi almak ttııere her gUn ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de Y"· 
mi muayyeninde komisyonumuza mü· 
racaatlerL (608) (4132) 

• • • 
Çatalca l\fst. Mv. nin f eshedOen • 

dun mukavelesi yeriM müteahhit 
nam ve heeabma 475,997 kilo odun 

mübayaa edilecektir· İhalesi 2-12-931 
tarih ve çarşamba .unü saat 13,5 ta 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta • 
liplerin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlıia iştirak edeceklerin 
de yevmj muayyeninde komisyonumu-
za müracaatıeri. (605) (41!?9} 

* • • 
111. K. O. muhabere ala)l'lftda 

me,·cut elli araba gübre pazarltkla 
satılacaktır. lhalesi 3 - 12 - 9.11 
perşembe günü saat 15,5 ta komisyo • 
numuzda yapılacaktır. TalipleYin 
şartmımeyj almak üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vak· 
tı muayyeninde komisyonumuza mil· 
raatleri. (575) (4125) 

* • • 
K. O. ve ı. F. kıtaatı ihtiyacı olan 

pirinç pazarlıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 2 -12 • 931 prpmba datl a
at 16 da komisyonumuzda yapılacak· 

1 ar. Taliplerin prtn-.,1 almak ti» 

Mimarlar 
inşaatçılar 

Müteahhitler 
Saa'l Portlaad YUNUS çimentolmau kullanmu: 

~ ~~'i 
KARTAL - ANADOLU çimentosu 

YERLl mahdır. Daima 
aym ve değifmez cinadendir. 

Jandarma satın alma komis
yonu riyasetinden: 

Yerli mamullb yirmi bet bin çift ylbı çorap kapalı zarfta 
mGnakuaya çakanlauftır. ihalesi 16-12-931 Çarıamba gllnO ıa
at on beti• yapdacakbr. Taliplerin ıartname ve nOmuneyi ı&r
mek here her sGn ve mDnakuaya iftirak için teklifnameleri ve 
yOzde yedi buçuk nillaetiade teminatlarile beraber yevmi mez
k6rda saat onbete kadar komisyonumuza müracaatlar1. (4054) 

n her ıUa ve puarllfa iştirak etmek 
fstlyenJerln de yeYJnl muayyr-ıinde 
komlayonamar.a mtlraeaatlan. (610) 
(4161) 

• • • 
Adana merkez kıtaatı bayvanatı

nm ihtiyacı olan 2SO Mn kile saman 
kapalı sarf 11111JlJe •lnaba,a kon· 

mapar. lhalı tarihi Z - 12 - 931 
~ha rtlal 1&at oncla yapılacak· 
tır. TaUpJerla ihale sthıl tam ftk. 
Unde tMllf •lktaplarile tl•faatı 

muvakkate zarflarile Ada11a1 atın al
ma komisyonuna müracaatleri. (560 

(3882) 
• • • 

Giresundald kıtaatın laşnl i~ia 
295800 kilo ekmek kapalı zartla mti .. 
nakasaya konmuştur. 5 - 12 - 931 

cumartesi sil•li saat 14 te ihaı.&,.. 
pdacaktır. Taliplerin 2108 lira temi· 
natı mavakkate ile GirtSan satıa al
ma ko•iayoaaaa mtiracaatleri. (58.1) 

(3881) 



r a iyet 
Hüktimetf mizim, sanayii milliyemizi bi 

hususunda ittihaz eylediğ. müessir 
neticesinde ·ık muvaffakiyet: 

aye etmek 
tedabir 

" " l esı 
rını 

200 Kuruştan Kuruşa 

1rJEIN&iiIL 
SEYRISEF AiN 

Merkez; accntası: Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade ban 2. 2740 

AYVALIK SÜR' AT POST ASI 
{Mersin) 1 KAnunuevvel Salı 

17 de Sirkeci Rıhbmından. 
TRABZON POSTASI 

(ANKARA) vapuru 3 Kl
nanuenel Perıembe 17 de 
Galata nhtımmdan kalkacak 
ve Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Sam un, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hopaya gidecektir. Dönüşte 

bu iskelelerle birlikte Pazar, 
' Sürmene ve Polatbaneye de 

uğnyacaktır. 

MERSiN POSTASI 

(Mahmutşevkctpaşa) 4 Ka
nunuevYel Cuma 10 da Galata 
nhtmından kalkar. 

POSTASI 

1 
a 

İ Vapuru 1 
K. evvel 

V AKIT Matbaası 
neşri:>at müdürü: Refik Ahmet 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 

kıymet ,, badiller takdiri • ayr 
komüsy n r·yasetinden: 
Evvelce t~\rz i edileıı yüzde iJ<.:ileriı1i aldıktan sonra 

l{ararları ve istilık~al{ ıniktarları değişıniş olan Gay
rimübadi1Jerde11 .aşağıda numaraları )razılı karar sa
hiplerinin yüzde ikilerini almak iizere 1 kanunuevvel 
sah giinii saat 10 dan 16 ya kadar l{omisyona mlira
caatları. ( 4187) 

Karar No. su Karar No. au Karar No. su Karar No. su 

13 

298 

970 
973 
975 
979 
980 

" 
" 
" 
" 

Balya 
Sandık 

" 
" 
" 

Fıçı 

,, 
Çuval 

Sandık 

" 

CE 
Adres 
FSS 
EK 

MCÇ 
Adres 

" 
IH 
AR 

RÇ 
Adres 

AD 
ZF 

KO 
MZ 
HM 

HYF 

992 1001 1015 
993 1005 1016 
998 1010 1017 
999 1012 1023 

1000 1018 1024 
•• . . ..,. .. 

gumrugu müdi iyetinden: 

00 
13 
00 
00 

51,53,55 
6705 

·ıo 

00 
4237-4241 

10864 

39 

1-4 
9193 
1-610 

o 

Cinsi efya 

Konsol dolap ve eşyayı zatiye 

Çay 
Gramofon plakı 
Alçı mamulatı 

Ağaç sandalya 
Yün mensucat 

Sabun 
Kauççuk mahlülü ve makine yağı 

Dekistirio 
Gayri mamul gursak 
Pencere camı 

Biley taşı 

Ayrık otu 
KahYe nümuneleri 

Şaplı kösele 

Fermejüp 
Makara sarılı zamklı kağıt 

Otomobil aksamı 

Kilo 

568 
16 
10 

1007 
. 386 

15 
6~ 

350 
275 
85 
50 

2600 

190 
16 
429 

45 

290 

30 

Lavha teneke 50 
Haşarat itlafına mahıus müıtahzerat 3866 

Maya tabbi vazelin 30 

2122-2129 Telefon makinesi 622 
Fanilalı pamuk mensucat 178 

Gram 

00 
00 ..: --Oo ...:ı: 

ca 
u 

00 ~ .... 
00 rJ 

fil 

QO GJ -·-00 
.... 
GJ ... 

00 
:ı 
fil 

00 .!ıd 
GJ e 

00 -
""O 

00 Q) 

-ca 
00 ...ı:: .... ·-
00 GJ ... 

...ı:: 

500 4) 
!l)o 

00 4' 
> 

00 -~ 

00 
el 

8 
oo ö 

...,; 

00 ·-(O 

Oo 4' 
>. ·.:: 

oo 4' .... 
il)' 

00 
ı:ı 

8 
00 ·-.,, 199 

637-676 
1 

5481 
1-3 

Ecza Bermucibi tesbit 
Q) 

>. ·a 
Çimento mamulAh 58 00 :s 

c 
Muşamba tekerlek kılıfı 90 00 ıu 

.:ıı: 

Ecza 59 00 :s 
8 

Ecza 00 :ı 
al) 

:ı 

921 

Ecza 

oo ı ı:ı:: Çekirdek kakao 350 
Bisiklet aksamı 147 00 

Kalem ucu 845 Gumrüksıiı 
satılacaktır 

Tıranslt 00 
Kap Zaharin 6600 saul:ıc:ıl.::ur 

Balada yazılı 43 kalem eşya 9-12-931 çarşamba gününden itibaren Tstnnbul ithalat gümrüğü 
satış ambarında bilmüzayede satılacağı il5n olunur. (3910) 

Büyük kıy Sandal bedesteninde 

VAKITın~ 
Küçük ilanıarıl 

I~~~ I Odef:ısı yüz kuruştur ~ 
iş ocağı 

* Her sınıf işsizlere iş \'C iste~ 
lere işçi verilir. 

• iş ocagına ortak almır. 

Istanbul Yeşil direk, ~· 

Satın ahyoruz - Alondan ~r. 
• bJleı;

mul kırık yahut modası geçmış <it 

kordon, kemer. yüzük, çanta, çatalkS•'ı 
bozuk saatler gibi şeyler alıyoruz. 

9· 12 arasında mtiracnat .. cO 
lstanbul Bahçekapı dördii11 

Vnkıfhan asmak:ıt 29 

Satlhk Evler ve Para 
Lira Oda Semti Nevi 

7000 5 $işli KAgir 
2600 5 l\loda Ahşap 

1400 5 Taşkasap 
3000 5 Şchza.debaşı Kdgir 
4000 6 Ortaköy Kı\gir 
6200 5 Cağaloğln .. 
2500 5 Yeni kapı • 
5000 5 Kadıköy • 
6500 6 Gcdikpaşa ,. 
8000 9 Beyoğlu • 
3500 5 Fatih .. 
3000 7 Ortaköy Ahşap 
5000 ? Kurtuluş Ab~np 
::lOOO 8 Şehzndeha~ı ,. e~ 

Bunlnrd:ın başka her semtte snulı1' ,11' 
)dkimiz \'ardır. Emldk almak )&but ·""1 

. ı rs• ır: cağınız cml~ke paranız yetısm yo 
5111

61 
tekle para nlmak için saat 9 -12 ~r~uııdl 
müracaat Jstanbul Bahçck:ıpı ~döt29 Vakıfhan asmıkat 

ııt' 

Kirahk yah - Dört odalı. .'jı!I' 
ıı.tw. fak re terkos suyunu havi Çenke p-

de Kuleli cnddesinde 77 No. lı yııb jjtJ' 
ralıktır .. qörmck için içindckile: ı.tl ./ 
cant edınız. =--ıı.ıı 

,ı\bdtl ı 
Karh DaQdan Ses - . fi. 

Ce\'dct beyin şiirleri inrışır ettı. 
lira. Lüks tab'ı Fi. 2 lira. ~ 
Satıhk ve klrahk - ,Mud:~ 

Trilyede Naciye hanıma ait l~i lı~ <' 
evle zeytinlik tnrla ve bag kit'~M5~1 

yahut saulıkor. Şeraiti Ankara ca tı•!l-
de muallim kütüphanesine mü~ 

JstP' 
Satlhk kfiglr dUkkAn - h•ı&e' 

bulda 1\larpuççularda şerefli bir ııı~~sıf 
dir; ayda 7 5 lira kiradadır. Pı~ ,,rıbJ 
8200 lira. Sııat 9 • I 2 arısında ~,r11' 
dördüncü Vnkıfha.n asmakat 29 ıuı 
müracaat . 

mıı;ıı~ ;ııırııııımı~ııı~mııııııı~ı~mı ~I 
1 

k ~··t As. Mk. SA. Al. o ~ ____ uınıar1 _ fbti).,cı 

Sü,·ari mektebi hayvanatı rf ı" 
ıı ıtı / 

için 180600 kilo yulaf kapa JcSi 5 d 
retile satın alınacaktır. tbıı . 111" 
kanunuevvel - 931 cumarte

51
_,d rt-fl 

b·nde.ı ' 
saat 14 te Harbiye mekte 1 )(tir• '!" 
h:ılii nıezl~ürda icra ediJece ıçill "" 
]• 1 . t .. u·o·rnıe1' ,.rıı 
ıp erın şar namesını • .J.1J1' Y 

. .. tl . ve j~tı "''' mısyona muracaa erı 11c1l d' 
de şartnamesi ,·eçhile hazır!•> 111ııtt 

ml v· I' 
rı teklif mektuplarını }·ef 1 rıtıı11~ti 

"se1se ,O"' vakti mun"l enninde mu ıııiSı 
· ·ı· de ~o d) 

rah ilmübaher mukabı.ın (S'İwti' 

riyasetine '"ermeleri. cı3"1> ~ıt' 
efffl' 

lstanbul lisesi mezurııarı ~.ı· 
tinden: resi ' ,, 

Cemiyetin fevkalftde gottl~ 11, ~
nunuewel 931 cuma günil .~ tıf 

• }(tir'· ıtf• 
Halk evinde aktedıtece 010" ) 
arkadaşların teşrüleriJic1' (ı'J111 

s 


