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Et meselesi nasıl 
halledilmelidir ? 

~il Pratik usul, hariçten tedariki şartile 
belediyenin et satmasıdır 

l -
~l~tarı~ı.ılda satılan etlerde ihtikarj ye bu fiat üzerfoe kendi masrafmı 
~ rı·~ugu haklunda yapılan ikfıyet·ı zammederek satar. Bu tarzda bele
lo'ı. 1 

ayet belediye meclisinde bir diyenin kasapl·k hay,·anları doğru -
ta~tl'on teşkiline rr .. ncer olmuştu. dan doğruya müştahsilden alması ve 
~·ııı bu komisyoı ı tetkikatı neti-ı hahusus açık bir müzayede ile Ye bir 
~ 

11 
hcniiz ö•1rencmcclik. Yalnız iki aylık miiddetlerle mukaveleye bağ

._, arh koymak lehin ele bir temayül 
1 
laması her türlii su istimal dedikc· 

~duğu anlac;ılıyor. (Vakıt) hu dul::ırının da önüne geçer. 
~ eye doO.rudnn doğruya beledi- Belediye bu şekilde alacağı hay -
~ 11 nıüd::-halc ederek şehrin muhte- ·vanları mezbahacla keser, lstanbulun 
~terlerinde ucuz et satan dükkfm- muhtelif semtlerinde on, on iki kadar 

~Qı~"~asım tel\lif ctmisti. lsterQi!I büyük kasap diikkfınlan açarsa hem 
~ıı d~on gene trHJkatına bir taraf· bir kısım halka ucuz et satmış olur, 
n !!\·aın ~tQin, demisti. hem de bu dükkanlarda satılan et fi-

tıı~llıUgün bu trklif iİ"'erindc biraz dii- atlarile diğer kasap dükkfmla.nndaki 
~ 

01 
ek ,.c bu fi!U"in ameli bir lcıymc- et f'atları kontrol edilmiş olur. Be-

'~P olmac!·ğ nı tetl ik etmek isti- Iediye meclisi bu kontrolden elde edi· 
... lecek neticeye göre isterse bir müd· 

}h.. d taıtııl\thnizce bu mt' <>lede ileriye ~il- et sonra diğer hasap dükkfınlarında 
t satılacak et fiatlan üzerine narh ko-
•ııı d ~~m<ıye nuselcı;;i o k· dar mi;· 
,.~ b·~ıldir. Eğer rn~!\.,._1.t 1.clediyc- yabilir. 
ıı. ut . Şayet belediyenin açacağı dtikkan-
'lltt._ Çesıne bhsi at ko) m:'lk de -
~"!el ~eledi) e mecr i r evlml."tde ol'ı- farda fazla et kalır da satamnzı::a. ya"h Çl hut di11cr kasaplar rekabet ecler de 
"l.l(t. •nına. davet edip ve icap edc:ı 

"'tda · "k ' eti dnha fazln ucuzlatırlar da bele-

M. Mussolini 
ismet paşaya tebrik 

telgrafı çekti 
Ankara, 2 <A.A.) - Başvekil 

ismet Paşa hazretlerinin lstan· 
bul'da uğradıkları otomobil ka
zası münasebetiyle ltalya başve
kili M. MussoJini tarafından gön· 
derilen telgrafname ile Başveki
Jimizin cevabi telgrafnamesi ber· 
veçhi atidir : 

Uğradığınız otomobil kazasını 
haber aldım. Tehlikeyi geçirmİf 
olduğunuzdan dolayı zatıalileri
ne samimi tebriklerimi takdim 
ederim. 

Mussollnl 
Otomobil kazası vesilesiyle 

hakkımda gösterilen alakadan 
dolayı pek ziyade mütehassis 
oldum. Zahalil~rine en hararetli 
teşekkürlerimi arzederim. 

ismet 

ki sefirimiz 
Vazifeleri başına hareket etti 

Ankara, 2, (Vakıt) - Moskva 
sefiri Hüseyin Ragıp beyle yeni 
Varşova sefiri Cevat B, mahalli 
memuriyetlerine hareket ettiler 

.Müthiş bir fırtına var 
Yılmaz vapuru korkunç 

bir macera geçirdi 
Tam bir hafta sularda bocaladı, direği 

kırıldı, sancak tarafına yattı 

raf kar alhndadır. Trenler bu 
yüzden seferlerini müıkülitla ya
pabilmektedirler. Sıcaklık sıfır
dan aıağı 12 derecedir. 

~ • ıstı raz nkti \'e para sarfı 
~tal:Yetj istenir. Bu salcihiyet nlın- direnin ::ıctıı:rı kasap dükkıinlarındaki .., _____ ....., __ _. __ ,..._., 

'ı... 1\ s .. onra her hnngi milli hir ban• etler !.alır a ne olacak? Bunda hiç Bugtln 

Bir müddettenberi fena ve 
yağmurlu geçen havalardan son
ra dün soğuklar şiddettini bir
denbire arttırdı. Sabahtan akşa
ma kadar sert ve soğuk bir rüz
girla beraber kar serpiştirdi. 
Kış ve soğuk hemen her tarafta 
baılamışhr. Gelen haberlerden 
Anadolunun birçok yerlerine • 

Diğer taraftan açık denizlerde 
kuvvetli fırtınalar vardır. Bilbas• 
sa Karadenizde iki gündür, çok 
şiddeti bir karayel fırtınası h&
küm sürmektedir. Fırtınadan 
başka Karadenizin bazı yerle
rinde kar tipisi de vardır. Ge· 
len haberlerden anlaşıldığına glS
re ancak birkaç büyük gemi, 
sefere başlamış bulundukları 
için, mütkülAtla yollarına devam 

._:cı llı bir korku olaamz. Çiinkü bu yolda bir 
~ Uracaat ederek b~led 

0

) c l1:!sa-
~- Şu kadar bin 'l.'alnıt su lmdar rekabet ebedi surette devam edemez. ay a. 
:'Q b' ' ., · ı Varsın. belediye bu yiizden biraz za• ~ 1

1\ lirnlıl\ he :ıhı c:ıri ncılması 
~ .. ~~dl ilir. Ahnac'lk paraya mul a- rar etsin. Kaldı ki şehirde doğrudan Amerika kadınları 
\..y"" do~ruya belediyeye merbut bir çok 
\"'h .e.cek faiz et fiatlarınn nm - k" b 
st~'hıtır. Hu rurctle ldecliyc de hastahane \ 'C mektep \e sair miiesse- ıme eozemek 
'ı kasasından on p"rn. z:ır.ı.r ctr.ıe.' sat var ~;i bunlar her gün et sarfet- istiyorlar?! 

Olur mcktcdir. Binaenaleyh belediyenin a-
l'- i ' ! C''.lC"' 1 clii!ı:l"fmlarda fazla et kalırs(} I inci sayfamııcla kadın sütunumuzda 
"'· lıeŞte asıl rnm··r.ı n'l' t:'ya r.etincc 
~tıa lediyenin :ıcaca.Yı dj!\kfinlarda doğrudan doğruya bu mü~eselere 
"ttl' t:ak etıeıin t~ılariki mesel<'sidir. so 1ı;cdilir. Oralarda sarfolunur. Bu 
Mhı._belediye rntac~frı etleri t· tan bul nır~tlc fazla kalacak ctlerclen de bir 
~;asından alacak olursa bur,iinkü parça zarar etmek iht ·mali yoktur. 
~. :te asla bir tebeddül olm :rncak- Nihayet hatıra gelecek diğer bir 
\"'-sa Unun neticesi araya bir, iki mu. nokta şudur: Belediyenin açacağı 
\ ~ ttıı girerek haladan fuzuli pa- dil!d>fınlarda kasap olarak kim kulla
~ Ilı ııtnnıalarına ve yahut mübayaa- nılacal ? Eğer bu dükkföılara maaşlı 
"l~ltı~r olanların belki de sui is • memurlnr oturtulursa tabii maksat 

Eğlenceli fıkralar 
6 mcı sayfamızda ----Çocuk yazıları 

9 uncu sayfamızda 

Kadınlar birliğinde 
neler oluyor? 

3 üncü sayfamızda () 'tine hizmet etmiş olacaktır. gene hasıl olamaz. Çünkü bu suret• 
~aha.ide yapılacak şey nedir? le maaş.nı belediye kasasından aln.n ._ __________ ...._ __ .._ 

\ d:tlacak şey belediyenin doğru- memurlar halkı memnun etmiye as- Gergin 1 i k 
buya Erzurum, Kars, Art- la ~alışmaz. Binaenaleyh belediye - K 

1 
d 'ti ~kara, lzrnir, Edirne ve sa- nin kullanacağı kasaplara maa~ değil a m a 1 

'~ ~ lstanbula muhtelif mevsim- et satışları üzerinden yüzde bir mik
~1! asaplık hayvan getiren vfüL • tar his.,e vermek Jazımdır. Bu sure~ 
~~i tüccarla temas etmek, be- le fazla et satınca fazla para kazana• 
~ ihtiyacı nispetinde et vere- cağını düşünen belediye kasabı da 
~1' liiccarlarla mukavlcler yap • diğer kasaplar gibi halkı ellerinden 
~ ~U ~üccarlar lstanbula hayvan- geldiği kadar memnun etmiye çalışır. 
~~ tıp tesiip ederler, burada be· lşte, fikrimizce, et meselesinin Sd: ~ukavelede muayyen fiatl en ameli hal şekli budur. 

~araalnm alırlar. lleledi· .AleJ\met .As.... 

~kın da Adanada. tarihi 
~\lhakemeye başlanıyor 
~llhkenıe huzurunda hesap verecek 
~ğrı şakileri ( 700) kadardır 

Sırplar Bulgarlarin 
verdiği teminatı 

kafi gördiller 
Sofya, 2 (Hususi muhabirimiz 

telefonla bildiriyor) - Nöyyi mu
ahedesinin yıl dönümü münase
betile yapılan tezahürat esnasın· 
da Yugoslavya ıefarethanesinin 
camlarının kırılması üzerine Yu-
goslavya ve Bulgaristan hükü
metleri arasında hasıl olan ger
ginlik, Bulgariıtanın verdiği te
minatla Yugoslavya hükumeti ta
rafından kafi görülerek zail ol
muştur. Bu hadise üzerine yapı
lan tahkikat neticesinde vazife· 
sinde ihmalleri görülen bazı za· 
bite memurları azledilmiş ve ha

' diıenin müıebbibi oldukları tes· 

Adanadan bir manzara 
[ Y azw 5 lncl sayfamızda ] 

bit edilen 14 Darüllünun talebesi 
tahkikat evrakile birlikte adliye
ye teslim edilmişlerdir. 

Recep 8. geliyor 
Ankara. 2, ( Vakıt ) - Fırka 

umumi katibi Recep B. çocuğu 
nun rahatsızlığı dolayısile lstan
bula hareket etti. istasyonda 
iktısat, adliye vekillerile bir çok 
meb'uslar ve erkanı askeriye 
tuafmdan teıyi edildi. 

Trakyaya ve Balkanlara yağan 
karın devam ettiği anlaşılmakta
dır. Erzurumda on beş santimet
re kar ~ardır. Edirnede şiddetli 
bir karayelden sonra kar yağ· 
mıya başlamıştır. Sıcaklık sıhr· 
dan aşağı 4 derecedir. 

Bulgaristanda da şiddetli bir 
kış hükum sürmektedir. Her ta· 

etmektedir. Diğer vapurlar 
Amasra ve Sinop limanlarına 

( Alt tarafı 4 üncU sayfada) 
==================:;::=========:::;:::========== 
Başvekilimiz M. Muşanof 
şerefin ir ziyafet verdi 

.. lZiyaf ette ismet Pş. ve Bulgar baş
. ~.h:ili gayet samimi, dastça birer 

nutuk söylediler 
Ankara, 2 (V akıt) - Bulgar 

başvekili M. Muşanof saat 9,30 
da geldi. istasyonda başvekil 
ismet Paşa Hz. hariciye vekili, 
hariciye erkim, vali, polis mü .. 
dürü, merkez kumandanı, polis 
müfrezesi, bir bölük asker banda 
muzıka tarafından karşılandı. is
tasyon Türk - Bulgar bayrakla
rile donanmıştı. Tren istaayona 
girince muzika Bulgar istiklal 
marıı olan Sumimaritsa marşını 
çaldı. M. Muşanof trenden indi. 
ismet Pş. Hz. le istikbale gelen• 
lerin ellerini sıktılar. Bu esnada 
halk M. Muşanofu alkışlıyordu. 

M. Muşanofla ismet Pş. doğruca 
Ankarapalasa gittiler. M. Muşa
nof saat 11 de hariciye vekilini, 
11,30 da ismet Pş. yı, 12 de Ka
zım Pş. yı ziyaret etti. Madam 
Muşanof ismet ve Kazım Paıa
larla Tevfik Rüıtü beyin refika
larına kart bıraktı. Kazım Paıa 
saat 12,30 da, ismet Pş. saat 
13 te hariciye vekili saat 13,30 
da iadei ziyarette bulundular. 
Kizım ve ismet Pf. ların ve ha
riciye vekilinin refikaları da mu· 
tekabilen kart bıraktılar, ve 14 
te hariciye vekili B. 20...30 da 

WI. Muşanof 
' ismet Pş, Hz. M. Muşanof şere

fine ziyafet verdiler. Ziyafeti su
vare takip etti. 

Ankara, 2 ( A. A) - Bulgar 
başvekili M. Muşanof cenapları, 
istasyonda başvekil ismet Pş. 

Hz. le hariciye vekili Tevfik Rüş· 
tü, C. H. F. umumi katibi Re· 

cep beylerle hariciye vekaleti 
erklnı tarafından istikbal edil
mişlerdir. 

lAlt taralı 4 üncü savfadal 
~ 
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TicARET 
VE .. İKTİSAT 

Mavna yevmiyeleri meselesi 
Liman şirketi müdürü Hamdi Bey 
yapılan muameleyi anlatıyor 

"- Mavnalarda bekliyen eşya sa· 
hfpJeriM müracaat ederek eşyaJan • 
mn rthnrtik ambarlarma boşaltılma· 
- istedik. Razı olan1ar.m ma11an 
derhal ailmriik ambarlanna boşaltı]. 
makta Te bittabi bu gibilerden ayn • 
ea mtYna yevmfyeSi de alınmamakta-
'dır. Fakat bizim bu teklifimiz karşı
.. itda mallarmı gilmrük anbarlarma 
l»ofaltmak istemeyip de mavnada hı· 
nkmak '8tiyenlerden hiç şüphesiz 
•Tna yevmiyesi almaktayız ve al • 
makta devam edeceği7~ Eğer höyle 
yapmasak tüccar da eşyasını çıkar• 
mak içJn istical etmiyeceğinden 

r.avna tedarikinde güçlük çekeceğiz. 
Bu yüzden loiman muamelatı da sek· 
teye afr:ryacaktır 

Umanda bugün içfo mavna bultra· 
nı yoktur ve böyle bir buhrana mey 
da nnnemek için icap eden tedbi 
alınacaktır. 

Yunanlstanda azami 
gUmrUk tarifesi 

Yunan hükQmeti azami gtımrük 

tarifesini on misline çıkarmak icin 
Jumr.ladıft kanun Jayihasını mecli 
teTdl etmi tir. 

Kanun, Yunani tanla ticari rnuka 
wleJer aktetmemiş olan memleketle 
mevarldatma ait olduğundan rnemle.ı 
ketlmlzden Yunanistana. yapılan itlıa 
Uta şümulü yoktur. Türkiye ile Yu 
nanistan araS1nda aktedilen Ticare 
muahedesi mucibince Türk mallar 
en ziyade mazharı miisaade mlllet 
muamel.-si maddedne istinaden asga 
ı1 tarifeden istifade etmektedir. 

lzmlrde afyon piyasası 
yUksellyor 

Son haberlere göre lzmirde afyon 
pfyuast yükselmiye başlamışhr. 

Akşehir mallan 850, Yalvaç 825 
Karahlsar 800 - 825 kuruş üzcrin
«!en muamele görmüştür. 

lnglltere zirai mahsOIUn 
lthallt resmini yUzde yUz 

artbrayor 
fnglltere hükQmetinin partfımento 

ya tevdi etmek üzere hazırladığı ka 
!lunun metni neşredilmiştir. Bu ka 
nn1a hükl1met mahsulatı ziraiyenin 
lthallt :resmini yüzde yüz arttırmak 
Jçiıt sallhiyet almıştır:. Listeye ithal 
ecHlen mahsulat şunlardır: 

Meyvalar: Kirez, ağaç çileği, ya 
tizüm, erik ve çilek. Taze meyyalar: 
A~er, (kuş konmaz), yeşil fasulye 
bmıbahar, havuç, salata, salatalık, 

mantar, bezelye, patates, taze doma 
tes, turp. Çiçekler: Kesilmiş çiçek 
Jer, ıplintlar ve çiçek soğanlan. 

Bu l:anun bir sene müddetle mu 
teberdir. 

••rketlerden çıkarılan TUrk 
memurları var mı ? 

· Bazı şirketlerin Türk memurlar~· 
nr vazifelerinden çıkardıklarını ve bu 
huausta ticaret müdürlüğünün tetki 
kat yapmakta olduğu yazılrnı tır. 

DUn bu haoorl tahkik ettik. Fakat 
ticaret müdürlüğüne böyle br müra • 
caat olmamıştır. Müdürlük bu gibi 
işlerde büyük bir hassasiyet gö ter 
melde olduğ.undan şirketler tarafın 
dan bilhassa Türk memurlarının hak .. 
m bir muameleye maruz kalmalnrı 
na meydan verilmemektedir 

lngiliz lirası 
niçin düşüyor? 

Dünkü nüshamızda yazdığımız 
, ·eçhile Jngili:t Urası borsada yeni
den, fakat birdenbire çok mühim 
nispette düştü. Birkaç gün evvel 
740 - 7:'">0 arnSJnda olan fiatı dün 
(685) c indi. Bu suretle İngiliz li· 
raSI yeni sukuttan sonra buhrandan 
evvelki ki) metinin (yüzde :JO) dan 
fazlasını kaybetmiş oluyor. 

Son fiat sukutunun başlıca sebe
bi İngiltere hükumetinin gümrük ~ 
rifelerinde yaptığı tadil~ttır. lngil
tereyc hariçten ithal edilecek eşya 
üzerine gayet ağır gümrük resimleri 
konacağı daha evvelden belJiydi. 0-
rıun için gümrük resimlerinin tez
yidi hakkındaki kanun neşredilmez
den evvel bir ~ok lngliz tüccarları 
Tıpkı iki sene evnl bizim yeni 
gümrük tarife kanunumu'Z kabul Ye 
ilan edildiği 7.aman Yaki olduğu gibi 
marice vasi mikyast siparişatta 

bulunmuşlardır. Kanunun tatbikin· 
den en·el hariçten getirecekleri mal
ların gümrük resmi farkından istifa
de etmek gayretine düşmüşlerdir. 
Tabii harice sipariş edilen bu mallar 
İngiliz limanlarına gelmiye başla• 
mış fakat konşumentoları ecnebi 
parasile ödemek icap ettiği için pi
yasaya birdenbire çıkanlan fazla 
miktarda İngiliz lirası - talebin nz
Jığr hasebile - kıymetini kaybetmiş

tir. 
Acaba yeniden düşmiye başhyan 

lngiliz lirası bugiin bulunduğu mev
kide tutunabilecek midir? Bu nok• 
ta hakikaten lngiltere için olduğu 
kadar beynelmilel iktisadi ve malt 
fılem için mühim bir meseledir. Bir 
kere Sterlinin sukutunu mucip olan 
fazla miktar oithalfltm arkası alın
mış mıdır? Ilu cihet maJUm değil

dir. Hatta çok şüphelidir. Ilu iti
barla İngiliz lirasının yeniden yeni
ye sukutlara uğramasına kuvvetle 
ihtimal verilebilir. Diğer taraftan 
bu sukutlar lngiJiz lirasına karşı e
sasen sarsılmış olan itimadı bir kat 
daha tezelzülc uğratacaktır. Bu hal 
de İngiliz lirası için tehlikelidir. Da
ha sonra İngiltere hükumetinin al -
trn esasını terk için kabul ettiği altı 
aylık müddet nihayet bulduktan son
ra altm esasına avdet edileceği hak
kındaki ümitler çok zayıflamıştır. 

Tabii bu noktanın da aynca Sterlin 
kıymeti üzerine tesiri görülmektedir. 

Sterllnln dUnkU vaziyeti 
lnOm liraaı dün de düşmekte d~ 

,.__ ________________________ __. 

• 

Soa Telgrallar 
Mançurideki 

harp 
Emperyalistlerin 
idare ettikleri 
bir f acladır ! .. 

Pravade gazetesi neler yazıyor? 
Moekova, 2 (A.A) - Pravada gaz<'• 

r Selanik 
Darülfünunu 
Seddedilince 

devrinin hulUl edeceı'.;rini ümit etmeı •• 
tedir. 

Bundan başka iyi bir meııbadan 
bildirildiğine göre Çin rei iciunhunı 
l\I. Tchang - Kai - Chek. Nankin· 
den şimale hareket etmek fasavn\ · 
rundan vaz geçmiştir ki bu da ümit
bahş bir altımettir. 

Bitaraf mıntaka için .. 
Tokyo, 2 (A.A) - Ma.nçuridc bita

raf bir mınta.ka vücude getirilmesi 
hakkında resmen vaki olan beyanata 
nazaran yanhz Çin askerlerinin bü • 

yük set dahiline çekilmesi değil, fa. 
kat Chang - Hsuel - Liang hülcu· 

metinin de Cin - Chow'dan uzakl:ı· 
şıp haşlca bir yere nakletmesi cap e-
der. 

Japon hükumeti Yücııde getirilecek 
bitaraf mıntakanın l\loukden'de tc· 
şekkül eden müstakbel hükıimetin 

murakabesi altında bulunmasını da 
teklif etmektedir. 

Yeni bir hUkQmet 
Tokyo, 2 (A.A) - Rengo ajansın· 

dan gerek Çinin ve gerek Japonyanrn dan Pekine gelen bir telgraf.t giire 

kabul edeceği bir formüle nihai şekil şimali Çinde yeni bir hükum"tin te

verilmek üzere bulunulduğu şu sıra· 

da Tsitsikar'dan gelen bazı endişe
nak şayialar müstesna olmak iiz~re, 
Mançuride yeni bir takrm ihtilaflar 
zuhur etmemiş olduğundan Japon 
mthafili nisbl bir süktıı ve :ısa);ş 

essüs faaliyetinin terakki etmekt~ ol-
duğu anlaşılıyor. 

Chantoung hiikıimeti reisi .Jan 
Han - :Fou -Tchou, Fcng - Younh 
- Liang ve diğer jcnerallerle bir it-
tifak aktetmiştir. 

Sırplar 
Kuşkulanıyor 

Sırplar Ankara zlf" 
retinden menu0 

değille~ . ,,,-_ 
Atinada çıkan nunı tJ 

( Messager d' Athenes ) ga~ 
Sofyada Yugoslavya sefaret b•I 
sının camlarının kırılması til' 
sesi Bulgar hükumetinin iıabl et" 
zahiren kapanmış olmakla ~ ,
ber her halde hadisenin SıtP ~ 
hatırasında bir iz bırakael~ 
kaydederek Bulgar Başvek·~ 
Ankara seyahatine temas e 1" 

-üt• ve bu hususta beyam ... of". 
ederken şöyle demişt~r: .''Y ~ 
lavyanın haleti ruhıyesı, M .:• 

• areP"" 
Muşanofun Ankara z~Y J' 
şUpbeli bir surette tefsı.r tıod' 
Belgrat gazetelerinin neşrıy• ~ 
görülüyor ve bazı babel'~ 
inanmak lazım gelirse Belgt• il' 
resmi mahafilin hissiyata d~.I 
neşriyata tevafuk etnıe~te ol _..J 
ve Bulgar hükiimetioin 'Yur:ı, 

b" il": 
lavyaya karşı muhasım ır tlil 
kamete doğru teveccüh ~ 
kanaatine iştirak eylediği 
şılıyor ... ,. __.,,, 

Yunanlılar meınJJOJI 
Atina, 2 ( Hususi ) - Bol~ 

Baş vekilinin Ankara se~ab'tl' 
Yunan mahafilinde memnunıfe 
karşılanmaktadır. 

1

,1 

Bu seyahat, Türkiye ile solı,;. 
ristan münasebabnda me~~t yf 
mimiyeti teyid edeceği gıbı J( 
nan Bulgar münasebı.tı oı 
de de icra11 tesir edecektir. f 

iki kulüp birden ~ 1 
tuluşla karşılaşa _, 

Istanbul, 2 (A.A.) - Bu C"br 
günü saat 13 te Kadıköy ~tı
sında Galatasaray-Fener OJ11,sır 
liti, Kurtuluş takımile bir h 
lık müsabakası yapılacaktır• ti 
Dahiliye vekili Gazlayı"t•~,, 
Gaziayıntap, 1 (A.A) - 50' 

hiliye vekili Şükrü Kaya B· e~ 
rüçten şehrimize muvasalat 8t' 
miş, hararetle karşılanmıştır· er' 
lediye tarafından vekil B. f 
fine bir ziyafet verilmiştir. 

Fırka idare heyeti f~ 
Ankara, 2, ( Vakıt) - r'~ 

idare heyeti bugün topl•::d-' 
müzakerelerine geç vakte 
devam etti. 

~~-------------..............-
Uzuncıyan 
Efendinin 
Talii 
~Inrsily:ıden bildiriliyor : pt 
Dublin şehrinde çekilell 

1
1.0' 

yangonun Marsilyadaki Y~ et' 
talilisi, Türk tabiiyetinde 

menidir. 01-' 
· de J• Agop Uzuncıyan iıoııP ·ı;•P""' 

bu talili, iki senedir Mar:it ~ 
karısı ve kızı ile oturan . bil ıt 
zacıdır. Uzuncıyan efen~• illı dl' 
yarışı piyangosundan bır ,,.--' 
fa olarak 65,000 frank k• ;ıi_. 
ve kendi hissesine Parol lıİ b" 
at tesadüf etmişti. Halbll ~ 
defada aynı at üçüncOIDt° ~ 
zanmış ve eczacı 1 o,oOO 
lirası daha almıştır. 1ı' 

Uzuncıyan efendi talii:_. ",,f_ 
disine bu suretle tebess•~ 
şini soğuk kanlılıkla kal' 
br. 
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4 'Yeni bir dans ! 
::c:da yeni bir dans çıl-:.mıf, 
~ ak üzereymİf. 
>eıı·lenin meraklısı değilim. 

1 dans hakkında fa rİ,\ ma
~lına.dım, almıya da niyet

h,'ın. Yalnız okuduğum muh 
ır iki satıra göre bu dansta 

) Ya.'Ya§ ve ahenktar bir ıu
~l~~en. ke~iliyor ve muıik~ 
' .e lıtrenıyormu§. 

llrıf Üzerine cifte tellideki 
ltına.nın Av.:Upada moda 

~ ltıa. hükmedebiliriz. 
4.\'ıııpalı meslektaş bu yeni 

'ı lla.y ediyor ve diyor ki: 
ı:!a.ka, bu danım mucidi bu 
)' •oğukça bir yaz gününde 
tif!t Yer çakıllı bir plajda de

rerken bulmuştur.,, 
• • • 

~8'!Jur meselesi 
,edıye fırıncılan hamur ma-
1 llınıya mecbur ediyor. Es
d, bu makinevi tedarik et

•ktltıütkü lit çektiklerini, sız· 
~ ltını haber alıyoruz. 

. ~e&elesinde olduğu gibi ha
~11tde de ihtilaf mı çıkacak? 
i .' kalırsa, bu ha.mur itinin 
• ~1 ~adın birliğine bırakmalı

ı.ı lf cidden ellerinin hamu-
~~~ek işlerini karıştıranların 

8ı bir iştir. . . " 
Uhtn1 nıiinakaşanzn 

t sonu 
"'tlk'ı k b"t" d" ltrı a şam u un unya a· 
~l İstanbul muhabirlerinden 
.. , tt'afı aldılar: 
~'nbul - Bir haftadan beri 
·l\i \'e günün en mühim hadi
h·le!kil eden edebi, ilmi ve ta 
ır tnünakaşa hitam hulmuş-

1 ~tun d.. .. ı . ı unya munever enn a-
~r eden hu münakaşa neti
.~ e ''taht11 ın yeri değiştirildi· 
~- ~kkuk etmiştir.,, 
~•teki Aksiyon F ransez ga· 

l 1 ta.bt . . d w. • . " h ın yermı egıştırme-

cıJ Uıusunda mücadeleye gir
i~ ~I\ muharrire kıymetli Noel 

'l'ıd: eri hazırlamıştır, yakında 
'l'ecekt· 

ır. 

'-. 1oobt j~,. 
~~------
~: 
~d~eşar kim olacak? 
~efe müsteşarı Ferit Beyin 
~ h emrine alınması üzerine 
let eycti reisi Şükrü Eeyin 
lre trı müsteşarlık itlerini 

baıladığmı dün yazmıı-
~ ~u.t 
~.ki e.ıarlık makamına .aule-
'lli'dQı~~ tayin edileceği henilz 

tgıfd' 
~ b ır. 
~ b'Q uı müddeiumumisi Ke-
~~ıc:Yin tayini muhtemeldir. 
~i~ '-'de birkaç defa Kenan 
\ d,i Uatefarlığa tayini ihtima-

ııı,fi t fayialar kaydedilmitti. 

Lk b· fimdiki halde bu da 
-.... ~r fayiadan ibarettir. 
,~~) )lft daha blldlrlldl 

\..illtt e~.e Yapılan son tayin ve 
~ "'d,İtl 1•tcsi, henüz lstanbul 
~~l'e ~Urniiiiine gelmemiştir. 
\,İtiJ~i .adar yalnız iki tayin 
)~ ftır. Birini dünkü nils· 

~, ıtı~F!a~nıışbk. Dün de ad
~~')' ttıfle'"inden Mustafa " t.; latanbul ticaret aza-

~. 11 edildiği tebliğ olun-

~--.... \'~111" .. " lçUma gUnU 
'. t\._

6 
Baroıunun senelik iç-

' t~abit edilmiıtir. Ba-
~ )edin· p · ' tk cı azartesı günll 
~ •cnclik blitçenin tel· 

'Y•caktır. 

1 Glala Baberlerl 1 
Kadınlar Birliğinde neler oluyor? 

~-------------------------------------Birlik Reisi hücumlara cevap verdi 
Ruhsar Hanım Jstlfa ettim, demişti, Lôtlfe Hanım, hayır 

etmedi, hastadır, mezuniyet verdik diyor! 
Kadınlar birliği Azaları arasın- Nakiye H. , kadınlara da mem-

da bir ihtilaf çıktığı ve Uç ha- lekctimizde çalışma sahası veril-
nımın iıtifa ettij'i yazılmııtı. Is- diği cihetle ayrıca bir birlik teş· 
tifa eden hanımlardan biriıi Ruh- kil olunmasına lnzum olmadığım 
sar Nazmi Nuri hanımdı. Bir söyliyorlar, bizden daha medeni 
muharririmize: memleketlerde, Amerika, ve in-

- Birlikten benim çekiliıime gilterede de, kadınlara çalışma 
sebep yalnız sıhhi vaziyetimin sahası verildiği halde onların 
müsait olmayıfı değildir. Aynı hali birer birlikleri mevcuttur. 
zamanda birlik azası arasında Birlikler yalnız kadınların erkek-
daimi bir gerginliğin hakim olu· ler arasında vazife almalarına 
şudur. iza arasında tam bir te· deiil, büsbütün başka sahalar-
sanüt yoktur. Ben bir iti bakkile da da çalışırlar. Bizim birliğimiı-
yapmak lizım geldiği kanaatın· de böyledir ve içimizde erkek 
dayım. Sıbatımm da buna mani aza da vardır. 
olması dolayısile çekilmek mec· Hullsa ben birliğin faydalı 
buriyetinde kaldım, demitti. oldugw una ve gayeleri etrafında 

Dün bu sözler karıısında Ka- Kadınlar blrllGlnden birkaç aza 
1 B' ı· w • • • b il k · · çaJııtığına kaniim. dın birliği reisi Latife Bekir ha- ır ıgımızın ug n ü vazıyeh 

1 
t 'f de vermı'yorsa b k b h t Eg" er içimizden bazıları buna namın ne düşündilğllnü sorduk, .s ı a u a a a 

'd h t' · d w 'ld' B k inanmıyorlarsa noktai nazarları-funları söyledi: ı are eye ının egı ır. iz on-
- Azadan Ruhsar H. kati· grenin verdiği direktif dahilinde nı ıimdilik muhafaza edip Ni-

yen istifa etmemitlir. Hastadır. çalışırız. Birliğin memlekete müfit sanda yapacağımız kongrede 
Mezuniyet verdik. Reıide H. is· olamadığını iddia edenlerin kana- söylemelidirler. 
lifa edeli pek çok zaman oldu, alleri tabsi ise bu gibi dediko- Bazı hanımlarımız bizden ayrı 
BakırldSyünde oturuyor, mual- dular bizi alakadar etmez, fakat bir birlik daha vücude getirmi-
limdir, çalııamadı, çekildi. Yeni resmi zevat ıöyliyorıa ve buna ye çalışıyorlarsa pek ali.. Ka-
olarak istifa eden yalnız Neba- kaniıeler müdahale etmeleri dın birlikleri ne kadar çoğalırsa 
bet H. dır. lazımgelir: biz o kadar memnun oluruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gilmrilklerde: Sabık Hidiv Belediyede: 

Hararetli faaliyet Tarifelerini tastik Ankaraya giderek I 
devam ediyor 1 hilktimete teşekkilr ettiremiyen er 

Dün ıümrükte muameleleri edecek Bar, gazino, sinema, lokanta 
kontenjane tatbik edilerek sahip- ve emsali yerlerden tarifelerini 

Sabık Mısır Hidivi Abbas Hil-
lerine verilen beyanname - evvelce tastik ettirmemiı olan-mi paıanın Avrupadan ıebrimi-
miktarı Uç yOz elliyi ıeçmiıtir. lar cezalandırılmaktadır. Kayma-ze geldiği yazılmıştı. Dün bir 

iki gündenberi Kanunuevvt-le kamlarca keıilen cezalar derhal 
muharririmiz paşa ile görüımek 

ait kontenjan listesi üzerinde tev- istemiı, fakat sabık Hidiv, husu- tahsil olunmakta ve raynı yere 
ziata başlandığından tescil büro- si katibi Abdullah Elbiıiri bey iki gün sonra bir daha gelin-
su önünde gene izdiham baş vasıtasıtasile gazetecilerle görOt- mektedir. Bu müddet zarfında 
göstermif, fakat tahdit kararının mek istemediğini mazur görülme- da gene tarifelerini ta1tik ettir-
tat bikine baılandığı ilk günlerin sini bildirmiıtir. memiş iseler bu defa tekrar ve 
nrdiği tecrübeden istifade ede- Elbişiri bey muharririmizin su- iki misli olarak ceza vcrilmek-
rek alınan tedbirle intizam mu- allerine cevaben demiştir ki : tedir. 
bafaza edilmiıtir. - Paşa, lstanbulda oturmakta -----------

Haber verildiğine göre tahdit olan kerimeleri prenses Emine Poliste: 
kararanın gümriiklerde ilk tatbiki Hf. yi uzun müddettenbcri gör-
dolayııile vukua gelen baıı yan- memişlerdi. lstanbula bunun için 
!aşlıklar ve muamelenin çabuk geldiler. Binaenaleyh iktısadi, 
yapılmaması hakkında tüccarların siyasi veya zirai hiç bir gayesi 
şiklyetleri lkhıat· vekiletince olmayan bu seyahate büyük bir 
ehemmiyetle nazarı itibare alı- ehemmiyet verilmernelidir. 
mıı ve karann ıikiyete meydan Paşa Validci Hidivinin vefa-
vermiyecek şekilde gümrüklerde tından sonra derhal hareket et-

tatbikinin temini için bir tali
mek mecbur!yetinde kaldığı için 
cenazenin naklinde ve diğer 

matname hazırlanmaya batlan- bazı hususlarda büyük kolayhk-
mııhr. lar göıteren Türk hükumet er-
Yakında gümrüklere tebliğ kanına teşekküre imkin bulama-

edilecek olan bu talimatname ile mııh. Bunun için lstanbula geli-
kararın tatbikatına iıtenen iıti- şinden bi istifade Ankaraya ka-
kametin verilebileceği ilmit edil- dar gidecek l::u vaıifeyi ifa ede-
mektedir. cektir. 

T etrinisani ve Klnunuevvele 
ait gaz, cam, balık yağı, deri ve 
kürk kontenjanları bitmittir. 

- Cenaze merasimi münase-
betil e lstarıbula evvelki gelişinede 
hususi müsade istemişti. Bu se
ferde bö,.le bir müsaade alın· 
mıı mıdır.? 

Bir çocuk yandı 
Fatihte Sofular caddesinde o-

turan Yusuf efen dinin zevcesi 
Hatice hanımın bir buçuk yaım
daki kızı mangalın üzerine dü-

şerek tutuımut derhal yetişen 
annesi çocuğunun yanan elbise
sini ıöndürmüşsede zavallı çocuk 
biraz sonra aldığı yaralardan 
ölmüştür. 

Ankarada Gazi ens
titllsil mlldürlilğü 
Maarif veklleti müfettişlerin

den Hasan Alt Beyin Gazi 
enstitüıü müdürlüğünden maa
rif veki~eti emrine alındığı 

bildirilen Faik Sabri beye ve
kalet edeceği haber alınmıştır. 

Gelenler, Gidenler 

Bazı eıyanm T eırinisaniye alt 
kontenjanlan bitmediğinden bun
ların müteakıp •ylarda mahsup 
yapılmasını tüccarların istedikleri, 
gilmrOk idarelerinin de bu mü
racaab vekalete bildirdirdikleri 
yaulmııtı. Dün bu hususta güm
rük baımOdOrlüğUne emir gcl
mittir. Tetrinisaniden bakıye ka
lan kontenjanlann Kinunuevvel
de mabıup edilmektedir. Bu 

- ~u suale cavap vcrmiye 
selahiyettar değilım, beni ma· 
zur gorunuz. Paşa Ankaradan 
döndükten sonra ıstanbu da bir Varna - Hırisis vapurlarının 

emir Ozerine don tehrimiz güm
rüklerinde geçen ay Jiıtesinde 

bakiye kalan kontenjanların mah
sup muamelesinin yapılmasmada 
batlanmııtır. 

lhtlklr tetkikatı 
Piyaaada Muhtelif qya üze-

kaç gün daha kalacak ve lsviç- müsademesi davasında bulunmak 
reye gidecektir. 

Mısıra gitmeleri mevzuubabs 
degildir. 

Miras meıe'eleri mısırdaki 
vekilleri ve akrabalan tarafından 
takip edilmektedir. 

üzre Varna vapurunun ait oldu
ğu ıirketin mümessilleri şehrimi
ze gelmiş:erdir. 

ı 1 Kı .. ha~r!er j 
l=r=in=d=e=y=a=p=ıl=d=ığ=ı==10=.y=l=e=ne=n==1 b=t=ik=a=~r= F1rka kongrelerl - Halk fırkası 

ocak kongreleri temamen bitmiştir.:\ahiye 
hakkında ticaret ve sanayi oda· kongrelerine cumartesi günü başlanac:ık 
sile ticaret müdürlüğü tarafm· ı ve ayın J 5 inde n·hı.) et verilecektir. 
dan yapılmakta olan tetkikat Kongreler _ Tıp talebe ccmi\'eti 
devam etmektedir. Neticeye iÖ· ıtnclik kongresini yann saat ıo da eski 
re tedabir ebnacaktır. Türk ocağı binasında )ıpacal'tlr. 

jnekimin kö$eSi 

)7ağınzırlnr gene btış-

ladz .. dikkat! 
Yağmurlar gene başlaclı. Böy'le 

havalar soğuk algınlıklarma pek mü
saittir. Soğuk \C kuru havalar mert 
insanlar gibidir. Do~tlukları da bel· 
liclil'. Düc;manlıl\ları da. ln an der· 
hal hi eder ki hugün fe, kalfıdc so • 
ğuk vardır. Ona göre tedbir alır. 

Yal\asını knpnr. Paltosunu giyer. 
Fakat ) a~murlu havalarda ne kadar 
tedbir al anız gene ı lanmak ihtimalis 
ayağınızı üsütmek ihtimali mevcut • 
tur. 'Sonra ıslak ha\a ağzınızdan, 

burnunuzdan girerken nefes borula• 
rının miid:ıfaa vaziyetlerini bozar. 

I !anmalar. ayak iişütmeleri eski 
ha talıkları ıı)andmr. 

Her insanın muhakkak 7.a),f o1an 
bir yeri vardır. }{iminin göğ ü, ki· 
minin boğazı. kiminin barsakları za -
yıftır. Vücut ve ayak ı landı mı der· 
hal buralara kan hiicum eder. Zayıf 
olan uzuvda rahatsızlık emareleri gÖ· 
rülür. 

Kadınlar ek eriya rahimlerinden 
müştekidirler. Yabrışh ve soğuk ha\·a· 
]arda ya (ihtiyatsızlıklarından. yahut 
parasızlıktan lfıstiksiz ve şoşonsuz ~ 
kağa çıkan kad!nlar ay:akları ıslanın
ca, rahim ağrıları karın sancılan 

derhal baş gösterir. 
Islananlar yiirürken o kadar so • 

ğuk almazlar. Fakat tram\'ay ge1ir
J.cn veya başlrn bir eheple uzun müd
det ı lak ayaklarla hareketc;iz kalın· 
dı mı saydığımız arizalar daha kolay 
husule gelir. Onun için ıslnndığım?Jt 
ve üşüdü!;riinüzü hissedince mümkün• 
se hızlı hızlı ~ ürüyüp vücudun aksül· 
amelini temin etmelisiniz. 

Eve gidince derhal bir kovanın içi
ne bolca ı;;ıcak su koyup ayaklarınızı 
içine sokunuz. 'e sıcak çay, ihlamur 
ye aspirin alınız. 

Göğüslerinden rahatsız olanlar 
şişe çekmeyi unutmamalı ve derhal 
yatnıfa girip istirahat etmelidirler. 

Vakıt'an Hekintl 

rJlaaş 
Başladı 

Yeni vergi maaşlar
dan ne suretle 

kesiliyor? 
Dünden itibaren Kanunuevvel 

umumi maaşmm verilmesine baş
lanmıştır. 

Defterdarlığın bir noktada te-
reddüde düştüğü, vekaletle temaı 
ettiği yazılmıştı. Üğrendiğimize 
göre hükumetin tebliği sarih ol
duğu için bu tereddüt bertaraf 
edilmiıtir. 

Yeni vergınm alınma tarzı 
tudur : Mesela 200 liralık bir 
maaş düşünelim. 200 liralık bir 
maaştan kesilen kazanç vergisi 
11 liradır. Bu 11 lirayı çıkardık· 
tan sonra geriye 189 lira kalır. 
Bundan, vergiden muaf tutulan 
30 lira çıkarılmaz. Evvela 189 
liranın 150 liraıından yüzde on 
nisbctinde, sonra 189 u tamam
lıyan 39 liradan da yüzde 12 
nisbetinde buhran vergisi kesilir. 
Bu 19 lira 68 kuruş tutar. Buna 
11 lira kazanç vergi:oi de ilave 
edilince, 200 lirnlık bir maaştan 
alınan vergi miktarı 30 lira 68 
l< uruşa baliğ o!ur. 30 liradan 
150 liraya kadar olan maaşlarda 
ise buhran vergisi şu suretle ke
silmektedir. 

Mesela: 150 liralık bir maaş 
sahibi evvela 8 J ra kazanç ver-
gisi vermektedir. Kazanç vergisi 
çıktıktan sonra geri kalan 142 
lıradan, vergiden muaf tutulan 
30 lira çıkarılır. Mütebaki 112 
liradan yüzde l O nisbeti üzerin
den buhran verg' si kesilir. Bu da 
11 1.ra 20 kuruş tutmakta ve 8 
Jira kazanç vergisile birlikte 
150 liralık maaştan kesilen vergi 
miktarı 19 lira 20 kuru{a baliğ 
olmaktadır. 

Maaş cetveli 
Iktasadi buhran vergisinin tat

[ Lütfen !a) fa~ 1 çcminlz] 
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M. Muşanof şerefine ziyafet verildi Müthiş Bir Fırtına 1J 
Ust tarafı I inci sayfada l 

Askeri mllfrezeler resmi sell
mı if • etmit ve muzika Bulgar 
milli marıını çalmııtar. istasyo
nun iç ve dıf tarafında biriken 
halk, M. MUfanofu ıiddetle al· 
kıtlamıtlardır. M. Muıanofa baı· 
•ekil P,. Hz. le hariciye vekili 
Temk Rüıtn B. ve ıefikaları 
hanımfendiler namma da madam 
Mutanofa birer buket takdim 
edilmiıtir. 

Şehrin metbalinde üzerinde 
Bulprca "Sefa Geldiniz,, yazılı 
rOzel bir tak kurulmuıtur. 

Ankara, 2 (A.A) - Başvekil 
ismet Pı. Hz. Bulgar Baıvekili 
M, Mupnof ıerefine Ankara pa
Jaıta •erdiği ziyafette şu nutku 
taylemiılerdir. 

ismet Pa,anın nutku 

Baıvekil Hı.; ıerek hükümeti 
ctımhuriye ve gerek ıahsım na
mna Tftrkiye idare merkezinde 
nti Alilerine hoşamedi beyan 
ederken davetime mukabele hu
ıuaunda ibraz b'1yurulmuş olan 

mOaraattan dolayı da arıı tefekkür 
etmek isterim. Bu ziyarette, yUk· 
••k nezaketin ve iki memleketi 
l:riribirine bağhyan muhadenet 
lılslerine te!iabül eden samimi 
Ye devamlı doıtJuğun tezahuratı 
mUndemiç olduğunu görmekle 
mes'udum. 

Başvekil Hz.; Bulgar ve Türk 
miJletleri arasında mevcut olan 
bu dostluk rab1talarmm beynel· 
düvel mutat olan usul ve mera
simden ve hukuki eıkalden sar· 
fınazar edilse bile tarihi bir mu 
karenct ve inkAr olunmaı bir 
ablak imtizacından neı'et et· 
melde klduğunu itminan tam ile 
beyan etmekliğime mü1&ade buyu· 
runuz. Lialettayin iki komıu 
arasında teessüı edemiyecek 
olan bu rabıtaların Bulgar ve 
Ttirk milletlerini biribirine bağ
laması, haiz oldukları seciye 
ve evsafa bu derece mllşabehet 
rhteren bu iki milletin bu uzun 
seneler yanyana yaıamıı ve aynı 
ıstırabı çekmiş bulunmalarından 
ileri ıelmektedir. 

cekleri yolun nerede bulunduğu· 
nü anl11mıtlardır. 

Bulgar milleti, zatıalileri ve 
muhterem rüfekayı mesaisi gibi 
deruhte etmiı oldukları vazife
nin temamen ifasına hasrınefs ve 
emel etmi, olanların faaliyet ve 
mesaisinin memleketin sulh ve 
sükun dahilinde inkıpf ve tea
lisi için pek kıymetli bir hamle 
olacağını bibakkin ümit edebilir. 
Milli inkitah buıuıunda Bulgari•· 
tan tarafından timdiye kadar 
Hrfedilmiı olan mesaiyi zaten 
kemali takdir ve ilika ile srörü
yor ve muhabbetle yakından 
takip ediyoruz. Sulhun tekarrürü· 
ne candan iştiraki Bulgaristanı 

Balkanlarda ve Avrupada mede· 
niyet için bili şek ve ıüphe lü· 
zumlu bir unsur halin'e l'etirmiıtir. 
Şu dakikada tezahuralına de· 

rin b:r meserretle iştirak ettiğiniz 
sıkı dost!uk, iki memleket mü· 
naıebatım tevkir ve teyit eden 
bir ıilsilei rnuahedat ile ifade 
edilmiştir. Yegane hedefleri sul· 
hün vikaye ve muhafazasına 
memleketlerinin dahilı teşkilihna 
vakfı mesai etmekte olan Bulga· 
riatan lcraliyetile Türkiye cümhu-
riyeti 1925 le bir mubadenet 
muahedesi ve bi:Abare de tica
ret, ikamet, hakem, bitaraflak, 
adli tesviye ve iadei mücrimin 
gibi birçok mukavele ve muahe
deler akdetmet suretile münase
betlerini beynelmilel sahada da 
tayin ve tesbit etmitlerdir. Bu da 
ispat eder ki iki memleket ara· 
sındaki mukareneti hissiye hari· 
cinde bir de bu muahedat ve 
mukavelihn akit ve tanziminde 
başlıca amil olmuş bulunan mU
tekabil yüksek ve esaslı menfa· 
atler vardır. 

Bu mukavellt 'Ye muabedalJn 
iki memleket mDnasebatım tan
zime hadim olduğunu saylemiye 
bilmem lüzum var mıdır? MDna
sebetl~rini ve bu derece mdin 
ve rasin temeller üstDne kurmuş 
olan iki memleketin bu ıuretle 

ehemmiyetle ve faydası inkar 
edilmiyecek iki sulh ve sükun 
unsuru olduklarını ve olacaklarını 
fÜphesiz kabul etmek icabeder. 
lki milletin marufu ilem olan 
feragati nefiı ve fedakirlık has
aalan aayeıinde elyevm cihana 
müstevli olan iktısadi buhıan 
yüzünden t•haddüa edecek mOt
kWleri de iktibam ve bertaraf 
edeceklerine kaniim. Zab alileri
ne Ankara seyahatinde refakat 
etmek auretile bize büyük bir haı 
ve feref bahşetmiş olan Mm. Mu
şanofa bu nezaket'erinden dolayı 
borçlu olduğum minnettarliğımı 

Seciyelerinde me•cut miiıabe. 
lıetten baıka Avrupanm ıarkı 
cenubi memleketlerinin menfaat· 
)arının, iktısadi ve içtimai btin· 
ye ve teıekkülJerinin ayniyeti de 
bu yaklatmalannda tabii birer 
lmil olmuıtur. Bu suretle mil~et
lerimiz hakikati etyadan ilham 
alarak aralarında bu ~uurlu dos· 
luğu tesiı ettiler. Mazide acı tec 
rllbe ve derslerle karıılaıhktan 
soma timdi artık yüksek ve ha
kiki menfaat'erinin VP takip edf'· 

bikinden sonra barem derccc.e· 
rine ıare, maaı ashabının vere· 
cekleri vergi miktarile ellerine 
ıeçecek paranın yekünunu gös
teren bir cetvel yapılmııtır, şudur: 

, arz ve iblağ etmeden sözlerime 
nihayet vermiyeceğim. 

t inci derece 
2 .. .. 
3 .. 
4 

5 " 
6 .. 
7 .. 

8 .. 
() .. 

10 .. 
11 .. 
1:? .. 
)3 .. 

14 .. 
13 ,, 

1 ô " 

!lr " 
f 8 -
19 .. 

.. 

.. 

.. 
" .. 
" 

.. 
.. .. 
• 
,. 

u- - c ·- Eline c .~ .. ~ 
~ t0 .C ~ geçecek 

Maıı1 ~ ~ c5 ~ para 

600 
500 
400 
288 
256 
210 
16) 

126 
108 
98 
84 
75 
65 
60 
56 
52 

• e 
40 

44 
35 
26 
17,16 
14.92 
11.70 
8,90 
6,56 
5,48 
4,90 
4,20 
3,:-5 
3,30 
3 
2.80 
2,60 

M.5 
2,25 
2 

71,% 484.04 
5:".52 407,80 
42,84 331,16 
29,50 241,:-{4 
25.93 21 ~.l ~ 
20,80 J 87,50 
15.7.l 140,;:ı;

S,94 J 10,50 
7,25 95,2;" 
6,SI 86,79 
4,98 7482 
4,12 
3,27 
2,70 
2.32 
1,94 
J,65 
1,27 
(),80 

67.13 
:i9,43 
54,30 
50,88 
4:',46 
44,90 
41,48 
37,20 

Kadehimi Bulguidamn mu· 
kadderatını büyük bir kiyaaetle 
tedvir eden Kral üçüncü Boriı 
ve Zarif Kraliçe Yuanna hazret
lerinın sıhhat ve saadetlerine gü· 
zel hasletler sahibi Bulgar mil
letinin refah, \cali ve inkısafına 
ve Mm. Mutanofla Zatıalilerinin 
sıhhat ve ıerefine kaldırıyorum. 

M. Mu,anofun cevabı 
Batvekil Hazretleri müJtefita· 

ne davetinizden do:ayı bil hassa 
minnettarlığı mı arzederim. Türk 
topraklanna ayak baabğınıdan 
beri hakkımda hörmetkirane ib
zal buyurulan dikkat eserleri, 
beni mahçup bırakmaktad1r. Is· 
tanbulda ve bilhassa Cümhuri-
yet Türkiyesinin yeni hükumet 
merkezinde bana karşı gösteri· 
len hararetli ve heyecanlı kabul 
beni derin bir surette mütehası ·s 
etmiştir. Hükümetim ve şahşım 
namına ZataAJin!ze en samimi 
mionettarbğıma arzcdcrim. 

MemleketJerimizi birbirine o 
kadar mea'udane bir aurette rap· 
teden doıtJuk, hitarafbk, uılaş· 
ma ve hakem muahedelerioin 
milletlerimizi uıun zamandanberi 
yekdiğerine bağlıyan rabıtaların 

aemeresi olduiunu beyana lüzum 
görmüyorum. işte bunun içindir· 
ki bu rabıtalar sağlam ve de .. 
vamlıdır. Zira, bir tesadüf eıeri 
olmaktan utakhrlar. Bu rabıta· 
Jar k6kleri, her iki milletin ru· 
hun da ve menfaatlerinde bulu
nan mütekabil temayüller ve his
lere tekabul etmektedir. 

Maıide birçok maniaları aı· 

mak için meaaimiıi birlqtirmi· 
ye mecbur olduk. Fak at, müı· 
terek imtihan ve feliket zaman· 
lannda T&rlder ve Eulgarlar en 
çetin mütk&Jlta galebe çalmala· 
rını milmktln kılan ıebatı, mu
kavemet kabiliyetini g61termiı
lerdir. Bulgariıtanda yiizbinlerce 
ırkta9ın>z mevcuttur. Bunlar, mem· 
leketimiıde Bulrar halkile hem 
ahenk Te kardene yaşıyan bir 
intizam unsurutiurlar. 

iki unsurun aynı ıerait dahi
linde as1rlarca yanyana yaıama· 
farı keyfiyeti olarak ualamıda 
seciye ve mizaç itibarile husul~ 
gelen mDıabeheti bilmiyen var· 
mıd1r? BOtlin bunlar, mlitekabil 
münasebetlerimizin vasfı mUmey· 
yizi olan bariı müıaadekirlığı 

göze çarpacak bir surette mey
dana koymaktadır. 

Bu müaaadekArhk, diyebilirimki, 
maziden kalma bakikf bir an'a· 
nedir. Zira Bulgarlar, asırlarca 
milliyetlerine ve harslar1Da riayet 
eden bir hakimiyetin altında ya
ıamıılardır. Bu auretle iki miHe
tin ara11nda tehaddüı eden 
rabıtalar ve bu milletlerin an:et· 
tiii mUpbebet, huıuıi bir kar· 
dqlik ıöstetrnektedir. Çahıma 
ve sabır babatına bütün memba· 
laranı ve btitUn mevcudiyet vası· 
talar1nı istihsal ettikleri besleyici 
toprakta beraber oturmut olan 
bu iki millet, hakiki toprak kar· 
deşleridir. 

Yeni Tfirkiye, eski bir devleti 
ceırt bir surette deiiıtirmek ve 
siyasi, ahliki ve içtimaı noktai 
nazardan yeni esaslar üzerinde 
kurmak suretile cihana hayret· 
babı aaraalmaı bir irade ve cür'et 
misali vermiıtir. Eaaaen civanmert 
Türk milletinin milmtu evsafını 
liyıkile takdir etmek için terak
ki yolunda azimle yürümek istj. 
yen bir milletin teıkil eden ve 
a1'cak on senec!en beri merkez 
ittihaz edilen Anlcarayı temaşa 
klfi deiil midir? Mukavemet e• 
dilemez bir h ımlenin tesiriyle 
yenileıen ye gençleşen Türkiye· 
nin halen mukadderatına blkim 
bu:unan ve güzel memleketinizin 
size içtimai ve barai sahada yeni 
yeni muvaffakıyetler temin eden 
genif ve ıılihkir, yorulmaz bir 
faaliyet meydanı haline getirmiş 
olan büyük devlet adamı Gazi 
Musbfa Kemalin ilhamlarına te
bean milli TOrlc dehasinn dere
cesini gösterdini~. 

Mazide müştereken geçirilen 
meşakkatlerin hahraaına merbut 
bulunan iki millet, sulh ve ada
let yo'unda günün meselelerini 
hal:edecek vasıtaları bulmağı 
bileceklerdir. Mütekabil doıtluğa 
istinat eden menafi tesanüdü, 
iyi bir istikbalin k Afilidir. Sulhü 
candan istiyoruz. Y cglne gaye~ 
miı, biitün mesaimizi refahımmn 
iadesine ve terakkimizin temi· 
nine hasretmektir •. (kimiz de harp 
meydanlarında kahramanlık g6s· 

terdik. Aynı kahramanlaiı sulh 

[ U!t taraft birinci sayfida ] 
sığınmışlardır. Birçok küçük va. 
purlar da boğazda farbnanın din
mesini beklemektedir. 

Salı günü Karadenize Ç1kmaaı 
mukarrer olan Sadık ıadelere 
ait Sakarya hali limanımızdan 

hareket edememiştir. 
H Yılmaz ,. nesil gelebildi? 

Son üç gün içinde Karade· 
nizden limanımıza yalınız Yılmaz 
atlı bir Türk vapuru bin müşkü
litla gelebilmi,tir. 

Ereğlili Hikmet kaptanm ıda· 
resinde olan Yılmaz vapuru A
yancıktan 1359 metre mik'abı 
kereste yükledikten sonra hava· 
da bozukluk görülmediği için 
T eşrinisanini!I 23 ünde limanımı
%a hareket etmiştir. 

Vapur Amasra'ya uğradıktan 

sonra kömür almak üzere Ereğ
Jiye uğramış, fakat Ereğliden 
hareket ettikten birkaç saat sonra 
evve!a gün doğuıundan esen 
rüzgar birdenbire poyraza çevir
miş ve fırtına başlamııtar. 

Kaptanlar bir kere yola çıkıl
dığı için sefere devama karar 
vermişler, fakat biraz sonra bu· 
na pitman olmuılardır. Gittikçe 
şiddetini arttıran futına yükU 
dolayısile havaleli vapuru kuv
vetle sarsmıya başlamıı, gemi 
batmak tehlikesi karşısında kal
mıştır. Bu vaziyet karşısında ge· 
midekiler keresteleri atmıya ka· 
rar vermişler, fakat bu kararı 
tatbik hiç de kolay olmamıthr. 
Büyük dalgalar geminin üzerin
den aıhğı için kere.teleri denize 
atmıya uğraşan mürettebat de· 
nize düımemek için çok uğ'raş· 
mıflardır. 

ikinci kaptanın atlattaıı tehllke 
Bir arahk ikinci kaptan Hacı 

Nuri B. güvertede iken relen 
bir dalga ile geminin bir tara· 
fmdan diğer· tarafına ıOrOklen· 
miş, gilvertenin kenarmda çar· 
mıha tutunabildiği için muhak· 
kak bir ölfimden kurtulmuıtur. 
GUnrtcdekı keresteltr gemi· 

nin bir tarafına ıilrüklenmif, 

muvazenesini kaybeden gemi ıid
detl~ sancaktarafına yatmıı, ke
ruteltr geminin direğini kırarak 
denize düşdüktcn ıonra gemi 
müvazenesini bularak duarul· 
mujtur. 

Gemi nih•yet bir hafta deniz
de bucaladıktan sonra evvelki 
gün Boğazdan içeri girmif ve 
Kuruçeşme önlerinde demirle
miştir. 

Karaya oturan ,mp 
Y eniköy ile lstinye arasında 

karaya oturduğunu yazdıiımız 

Italyan bandıralı F urtun Staı 

vapuru dün kendi veaaitile kur
tuln:uştur. 

Vapurun bugün dalgıçla mua-

ayenesi yapılarak bı.,r, İf/I 
madığı tespit edilecekti" 

lzmirde 
7 Balıkcı 
Dalgaların ulat 
kumsalda b il6 
lzmir, 2 ( A. A ) - '{ 

evvel izmir ~6rfezioin 
civarına Kılııman 
bir kayak içinde balık 
meşgul 7 lciti ant ıurett' 
fırtınaya kapılan kayıkla 
ra doğru sUrliklenip 
dir. Balıkçı kayığının 

için tahrik ettirilen bir r 
kayıklar1 bat"n bu 
bugün F oçanın izbe ,. 
bir kumsalda bulmuf •• 
re ietirmiştir. Bu 1 bıllkf 
davi edilmektedir. kil! 

Yunanlstanda •O~ddJ 
Atina, 2 (A.A) - Şı od' 

soğuk bütün Yunaııiıtl • 
küm sürmekte ve yOk•~ 
deniz ıeyrUıeferleri 
tedir. Evange!os i 
Yunan vapuru Lepa11t• 

tdl'· rında karaya otur111uf ~ 
niıin fenalıiı tahliıiye ıe. 
yardıma gitmesine mani 
tadır. 
Yugosıavyada kurt • c; 
Belgrat, 2 ( A.A ) -

Sırbiatanda hakiki bir. k•; 
nası hüküm ıürmektedır. 
difer münakalitı inkitaa f 
br. Bazı noktalarda kar Jel' 
re yilkıelmiıtir. K61 
kurt sürülerinin hBculO 
bildirilmektedir. K5ylBJer 
defetmiye uğraımakt~ 

DarUlbedayi Te-' .ı 
Bugün akşam 

Saat 21,30 ISTIKBUL 

~~ 
Komedi 6 perde 

l 1111 
Müsıhipzade Celll 

Yazan: 

Cumarteai giinü 11111111 
MUM SÖNDU 

ıtt; 
Oyundan ıonra buıu• a' 
Bekleyiniz: Şarlatan. ( ~ 
BULGAR OPER~T ~ 

Fransız tlıatr09 ., 
Rugün ~aat 16 da mektep .~ 

mıhsuc tenzil~tb marlne .. \ 
1
•
0 
1 

Huun,. fiıtlar bürün koltuk ~ 8' 
ru~tur. Ak~ım saat 21 d~ el 
Emmerich l\ılmının en ~ 
T enör : Y \'in Çaçcf - Priffl~l'f;:,I 
t.Hmi Balkınua. R~!or. st · 

Dikkati ~ ıl 
Bulgar opereli bu ıktıın ttl 

yalnız muallim ve me'kteP fılı~ 
mah<u~ olmak üzere bir de 
\erecektir. Her Hr 60 -~ 
büyük muntfakiyet ı.aıanll' 
opereti temsil edilecektir. dl'I 

Pazartesi akşamı tenzillt1' 
1.abitına mıhsusıur. 

Botftn Istanbul halkı ti 
TUrk sinema san'atlnln şabest' el 

Istanbul Sokaklar~ıı ~ 
ilk Türkçe sözlü ve ıarkıh muaııam filmimi takctilll 

Melek ve Elhaıl\t 
sinemalarının giıelerini muhasara ediyor.. "'"' 

Bugiinkü Perşembe: Elhamrada saat 12,30 dan , 1~ 1 
Melekte saat 1 den itibaren seanslar. Giıelerde":u~ 

•-• dolayııile lütfen yerlerinizi evvelden tedarik e _...-F_ ..... 

cıerinde ce göstermekte• hali 1 
kalmıyacaktır. 

Bu suretle bizzat kendimiz için 
çahşarak be,eriyetin kawımıya 
can attığı umumt refahın uulı 
şarh bulunduğu ıulh davHIU da 
hadim olmut olwuı. 8a duygu· 
tarla mütehassis olarak, Tlrk 
milletıni dahiyane acvk ve idare 

eden rei•idJmlmr- G•si, 
Kenıal Hz. nin ııblıat.dat ti 
lerine, Clmt.ariyetio .' 
fabıu .e utialil•~ 
mahtere.melerinia ...... - · A 
datamı kalcbrı•o~ ~ ~ 

Ra.ta-,Halll ..... ~~ 
Mü•takil Buna • . 

bey Halk fırkasına 



5-V AKIT 3 Klnunaenel 19~1-

Acuzenin Deline si Adanada 700 asinin 2Milyon işsiz 
~~;~-~-~-.~N~ız•e•m·e~tt~ın~N~a·z~ff--~R~e·a·u·m-ı•:•M•u•n•ff•F•e•h•lm-JHas~~Fmn~ya~ 

1 Gtağının içinde sabaha kadar de- sirayet etti 
muhakemesi 

. . 
bel k Reamt lstaUsttklerln ~· bin• •niyor,gözilne uy u girmiyordu! çıkaramedılı .,.ızlerln mlk• 

tan bugUn iki mıı.ondur 1 

Ağrı dağı asileri htlkft.mete 
hesap verecekler 

Fransa Avrupanın iktisadi buh Huau.l Adaa nwhabirmizden -ı duklarını meydana çıkarmıttır. 
randan nisbeten en az müteessir Bazı taldler, iki sene evvel Ağ- Daha gelecekler de nr 

-23-

olan bir parçası sayılır. Hakikat n dafında bUyik bir hadisenin faili Erceyiş istintak hakimliğinden l>a-
öyledir. Bununla beraber bu ifa· olmuşlar, ve bu bi hareket vatanın ra birinci istintak hakimliğine nakl• 

ti bir aralık batını önüne eğmit, de Fransanın güllük gülüstanbk bahadir, kahraman askerleri tarafın- dilmiş olan 91 mevkuCan ayın 1' tine 
hün.ıür hüngiı.'r ağl.am. ıftı. Şair te· olm••ı demek deöı'ldı'r. Fra""'•a da dan cüz'i bir zaman zarfında bastı • d E · te h k "ki · hal il k - • ... e rce),Ş n are et etb en ma • 
se 1 ve?De ıstemıttı. Fakat zın· kendine göre iktisadi buhrandan rılmıttı. Şimdiye kadar insan ayağı. li müddeiumumiliğinden bildirilmit • 
dandakı kadmda_~ fıtkıran kefe.n sılanb çekmektedir. Buna mikyaa nın bumadıtı 5.000 rakamlı tepeler, tir. Fakat bunlar daha gelmediler. 
kokulu kehanet, oyle gaddar hır olarak Fransada herıün adetleri Türk aekerinln akıllara hayret nren Yann akşamki trenle gelmelerine iıa-
yapııkan~ıkla .yerletmitti padita· artan itsizler gösterilebilir. bir ~llflllUJlla şahit oldu. Kayalar, tizar olunmaktadır. (Bunlann da 
hın beynıne kı .• Sen gel de tesel· F'lhak'ka F h"'-~- · • ko'Vllklar altında ..aııenen haris emel- · i · · )' G 1 d k b • ı ı ranaa UKWDebnın ''" geldikJerın muhabırımiz telgrafla 
r:ıu~teerr.e.dd~t kefçıd ar u ımanı fU resmi istatistikleri memleketlerin· 11 mahJtldar birer birer yakalandı • bildirmişti. Bunların içinde bazı kiirt 

1 a a an. · d ki · • 1 • d d' • (69 000) lar be · b 1 ncl k 
Ht

'r_ ı'k' b' k S it .. 
1 

e ıpız enn a e ını • · ylerinin ,.e reislennin u u a la-
w• :r ki • ır yo . • UT an o ec.e- olarak kaydetmektedir. Rakk•mın icra kılınan tahkikat bu ui hare- n söylenmektedir. 
g_ıne artı ınanmıttı. op ıea e- (52 000) i erkek (13 000) • k • keti mıar edenler aramıda ermenile- Bunlardan başka 240 gayri mtto 
rınden zelzeleye tutulan kCStk, kı· dın 'ıımfma &9" İ , ı a rinde bulundafwıu ıöstermiıti. kuf da ..-hrimize -imek heredir. 
nlan camlar ve sonra bu kadımn . J:• ır. r- ·-
sesi •. Evet evet, Üçüncü Murat, Halbukı ~~~t bundan . ç?k Hadieenin Dl9harrik ve .mii,evvikleri Ayrıca Erceyiş istintak hikimliğin. 
artık Azrailin ziyaretini bekliyor· b~kadır. Ç~~ .Franaada ıpız· Van atır cera ınahkemeainde muha- den gelen bir tahriratta 62 mevkuf n 
du. Batka yapılacak hiç bir İf yok lerın adedı ıkı mılyonu bulmak· keme olun.aktardılar. Muhakeme, 40 gayri mevkufun gönderilmek 6zet"t 
tu. tadır. ahiren temyts mahkemeainm kararile bulundukları bildirilmiştir.· 

Kadın zifiri karanlık içinde Ahiren (Oevre) ıazeteai mu- Adana alır cea mahkemesine naklo- Gelenler te111lzl6ndller 
günleri saymak için naaıl bir va· harrirlerinden biri Fransız igileri lada. Şehrimize getirilen 190 mevkufun 
bta yaratmı§la bpkı onun gibi bir (Konfederasyon) u reiai (M. La· Naall geldller yanlarında ptinniş olduklan eşyalar 
takvim de kendisi yapmıftı. Ya· pierre) ile bir mülakat Japarak Aliler, teptnlneaninln 12 inci per- etüvden geçirildi. Yatacakle.n koful" 
tak odasının bir köıesine büyü- bu hususta malumat iatemittir. Bu ,embe rflın4l Jri:yade yilıbqılanndan lar da dezenfekte edildi. Hapishane 
cek bir çekitaıı koydurmuıtu. ilk zat gazete muharririnin ıualine Alt ltna MJln kamaaduında bir müf berberleri tarafından da saç Te akal
gün tecrübe etmiıti. Taıın bulun- ıu cevabı vermittir: r..- • ..., .... altında Vandan lan tıraş olunarak hamama ıinderit-
duğu yere güneı tam ikindi üzeri - Hali hazırda Framada iki llanbt ._.,.ercHr. GiJü vapurla diler. Her hngi bir hastalıfın çıkma• 
VUr Yo d 'l ı'tsı'z d B 1 ama meydan venlmemek i•i• azami u r u. mı yon var ır. un ann seçerek TatTaaa 'Ye oradan da kam • r-

Binaenaleyh her ikindi. günet (500,000)i tam ipizdir. Bunlar yonlarla BIQU, Garzan, Diyarbekir derecede itina gösterilmektedir. Ha-
taşm üstünden aşarken hançeri· haftama hiç bir gününde it bula· yol• ile Malat:yaya plmiflerdir. Ora- pishane müdürü Hihn.J bey billa ... 
ni cekip dıvara bir jşaret koyu· mamaktadır. Geriye kalan (lrir da flmendtfeN bincltrilmitler, Fevzi bu tathirat işiyle pek yakmlan all • 
yor; sonra korkudan büyümüt göz milyon 500,000) amele iae yalnız pqa tartldJe tehrimise l'etirtlmitler- kadar ohmktadır. 
lerle sabaha kadar oraya, çeki ta· haftada üç, nihayet dört sün ça• dtr. 700 kl,lnln 111uhake ..... ı 
!tnm bulunduğu tarafa bakıyor· lııabiliyorlar. B·•nun han'cı'nde Mevkuf ve gayrı ıneftuf olaralC 192 klficlen ibaret olan maznun 
clu. bot kalıyorlar. "mnkafiardan iki taneei yolda hu- muhakemeleri icra edUecekleria ,...._ 
Duvardlakilh~e~ çizgileri, bir - En ziyade hanıi aan'atlara talannqlar ve berayı teda tvElbiade na yedi yUıfl tecavüz etmektedir. Bw 

giiı'ı evve üc eımıştı. mensup amele itsizdir? lınMı lard B la t-'l tik kadar kalabalığı ağır ceu ..ım .... 
Sabah .. Sarayda, tam bir rama lmıt ır. an r 3

" eş ten sinin almasına imkln yoktur. 
zan sabahının sessizliği var .. Sa- - Şi.mdiki halde en ziyade it· aoara flhrhnlze ıinderileceklerdlr. Bunu nazan dikkate alan adU,. 
hurda pilavı bol, hoşafı bol atış· sizlikten müteeuir olan sanayi llewkufl•r llt8mnun dairesi en münasip y-er olarak All'I 

~~JVanlar saraya yaklastıkça tırıın müslümanların daniskaları ıunlardır: Mensucat, demir, ha· Şehrimize relen bu 190 mevkuf ve sinemayı seçmiştir. 
~~ Pqada da yürek be~ bu· saravda bulunmaz da nerde bulu· kır, deri, kalıt, kauçuk, mevaddı manan kendilerine çok iyi bakıldı• Bu tarihi muhakemenin ne dn 

1
'\lvordu. Nerden akıl edip te nur? kimyeviye sanayii.•• drtını, dikkat ve ihtimam olunduğu- başhyacaiını kat'iyetle kutıinııll1C 
,_ıtı ~ kadımn ya~p' getil-l • 1-ft.~ıriltah.'tl, b'a!tllncılar, bal- - Bu •izlije -bir 'Ç&?e buluna· nu söylemektedtrler. Bunların kısmı mümkün değildir. ~- Jt-. v ... 
• OD'un bir müneccim aradı t~ a~aklan hep uyku· bilecek mi 1 ......_ :tlrqe bOme.at.edirler. Se'Ykt> dan evrak lan gelmitJe~fı\! .)faa. • 
laildiji icin Yedikulede bu is~ da .. O derece de:-;n bir sükftn var - Hali hazırda hayır. lpizli· Junarlm• lnquu dbilecekleıini mali muhakemelere bu hafta fPltd• 

anlar biri bulundueı,nu hab~r ki dış kapının iki yanındaki servi· ğin eksilmesi fÖyle dursun, her• nnnetndtler, faakt hakJkattn bu ı,e- başlanması ihtimali mevcatıw. 
derhal Murada ko§muş, a· lerde hışırdıyan rüzgar, yıkılan gün artmasını beklemek lazım· kilde tecelM etmeyffi. kendilerine ine Bu tarihi muhakemenin bittin •· 

~ ftlüjdelemişti. Eğer hayırlı bir minare gibi gürlüyor kulak· dır. Bugünkü halde i§lizlerin iz· ani ft medeni muamele yapılması fahatmı bildireceğm. 
-.._L~t~~ elde edilmiş olsaydı, !arda. . tırabı kısmen tahfif edilebilir. d8f811ce1erhtde ae kadar aJdanmıı ol· ÜMEB CBZMI 
~~hlr~~~~u~ ~~W~adi~~ .. H~~kuK~di~~~~~~~~--------------~~=~~-==-----
~ tahmin etmişti. Fakat şim· lakl~rında demeliyiz .. Onun ku· ri dütünülebilir. Fakat hutalıim Bir İngiltereyi sis 
\. .reaele berbat bir tekil almış· foğında .. Çünkü, herkesi ve her· eaaaını tedavi etmek mümkün de· S 1 k 
!"a °'bu tom ağızlı kaltağı ya- şeyile beraber uyuyan fU saray, U· ğildir . ., oyguncu u Bastı 
~ tabah. parçalattırıverecekti. yanık bir o var.. ::=::::::::-.::::::::::r .. -r=m:·=-=ı•ma- Bir etldya çeteli lapanya'da Londra, 30 - Dta ,eced ... 
'- el il padıph her halde kendisi Ve o, yani Darüsseadetüşıerife ve binnetfoe stoklar eriyeceğinden Te Bllbıo dYarmdald bir kazanın beri lnfe'lterenin cenuba prld 
lıL... ·,: hiddet etmit olmalıydı. Gel ağası hazretleri, kubbesinden tek fevkal!de bir hal zuhurunda elimiz. rraf h kıımı er;n bı"r 11•8 tab-'-a-'1e 
""llq1 • • • • ı ı b' k d'I k d t•A aandıA..· pyam ayret • aa ... b_ :rU pınncın taşını ayıkla. . çana< ı ır an ı sar an o asın· de bir şey bulunmıyacaktır. Bu nok· ..... ~.._...afi saraya vardıkları za· da, üstüste yığılmıt şiltelerden bir tayi bir vatandaş düşüncesi olarak ar· bir ctlretle IOJIDUflar. Haydut· kaplı bulunuyor. Ta11ue Mnis-
~ ••neseainin beyhudeliğini yalağın içinde, gözlerini dıvarda udlyorum. Düşllneenı )'allltf dejll lıır kopıam hDacle toplndıktan teri durnıut Ye Tim. ııelıri aıe
~~ı. Çünkü padişah arabadan bir saatin rakkasrna dikmif, dal- de tutar yeri varsa nazan dikkati aonra bmılardan biri içeriye gir· rinde ıeyriaefer tatil edilmittfr. 
~ Yedikule ağaaına verdiği dırmıf kendini dü!ünüyor. • celbetmenizi rica ederim." mİf Te Temedara bDyGk bir pa· istikametlerini tayin edemiJen bir 

•Jnen ona da tekrar ediver· __________ r_B_it_m_c_-l_i)_ ra ptererek bozmama reca et• çok otomobilci Ye motoüldetçi 

Vakıt Karilerinden 

(Samsun) karllerimizden (Şahin 

zade Osman) beyden bir mektup al • 
dık. Kariimiz hükumetin aldığı son 
iktisadi tedbirler dolayısile bazı mü· 
taleat yazıyor ve diyor ki: 

"llükOmet büt~e muvazenest ve bin· 
netice heyeti umumiye ithalat ve ih
racat muvazenesini temin için bir tah 
didi ithalat karan nrdi. Bu kararla 
biıttabi lüzumundan fazla eşya gelmi
)'\'cek ve stoklar eriyecektir. Harbi 
umumi bidayetinde ve istiklal harbin
de çok iyi biliyoruz ki bu kabil stok
lar hükumete ,.e millete pek ziyade 
yaramıştır. Ben o sırada Samsunda 
bulunuyordum. Yalnız Samsun de
polannda me,·cut bulunmuş olan stok 
Jardan ordumuza senelerle mal sev • 
kettik. Ahali istihlik etti ve bu yüz -
den bir kaç sene yokluk hissedilmedi. 
Bittabi benim gördüğüm yalnız bir 
Samsundu. Diğer mühim yerlerde 
de bu kabil mevcutlar vardı. Ve şüp
hesiz orduya çok faydası dokundu. 
Sonra bu stok mallar memleket için 
bir kredidir, bir servettir. Biz şim· 
dl kendi elimizle bunu tabdit ediyo
ruz. Tahdit edince gelecek olan kı • 
... )'&lıat~ ila~ aiapetilld• ela•k 

Muhterem karümizin esas itibari- mittir• Ve111edar ufak paralan makinelerini yollar kenarmda b1-
Je hakkı var&T. Bir memlekrite bu- a&Jmalda meauJkea daprcla rakmıya mecbur lralmlflarchr. 
lunan stok eşya o memleket içtn fev- beldiJeD 9 pki aUlrm Teme 
kala de zamanlarda çok f aydalr olar. clairellae lalcam etmif ve me
Aynı zamanda bu servetler ecnebi marlan tabucalannm tehdidi 
memleketlerden alınmış kredi de~ 
tir ki bu noktai nazardan kıymeti ı.. altında lllablrcluktu IODn el ça• 
izdir. Bununla beraber bir de madal- baldup Ue 20 bia Pezeta &fil'&• 
yanın ters tarafı vardır. Bu da ha· rak At'UflDDflardır· Haydutlar 
ri~n gelen bu nevi kredilerin ınat• tam o _.c1a baakaya pen bir 
laka kısa bir l&JllP zarf mda milli memara atq etmiflene de iaa· 
servetle ödenınesl meebari:yethllr. E· bet ettirememitferdir. 
fer memlekette mevcut milll aenet 
bunları ödemiye klfl gelmezse millet 
ecnebilere borçlanıyor demektir. Bu 
borçlann mütemadiyen artmur bir 
memleketi iktısadl esarete kadar p. 
türecek bir tehlike hallni alabilir. 
Memlekette eenebi emtiumdan mit. 
raldm stoklar arttıkça, diler taraf. 
tan onlan iclfyebilecek mllll •rfft • 
Jer eksildikçe iktısadl muvazene bo
zulur. Bu munzenesizUk milli pa • 
ramızın lay.ınetint sdıra dotra ı&ttl
rDr. Bu ille beynelmilel ilduadipt 
ifadesince bir memleketin ifib u~a
rumJanna sürOldenmesinden hqka 
bir şey değildir. lıte bu cihet na.za
n dikkate alınmış ve hfikdmet de sa· 
rurl olarak son tahdit tedbrlerlni al• 
mışllr. Demek istiyoruz kt hWdtmet. 
çe alman bu tedbirlerin mahzurlan 
vardır. Bu cihet kabili inklr olma • 
makla beraber tedbirlerin alnımaJDllıt 
smdan tevelllt edebileeek tehHkeJen 
...,.. - ~ , ... .-> •. 

Fennin bir 
Muvaffakiyeti 

Loacln, 30 - ln,uiz mGben· 
clialeri dDa ceaubl P.eaclifer hat· 
ti Dzeriade 440 toa apbjmda 
ye takribea 50 mebe mamlajun· 
ela alri bir fimenclifer klprGall· 
nl 1eriad• kaldırarak yerine 
JepJeDİ bir klprll kurm11fludır. 
Ameliye ancak birkaç ... t .,_ 
dltl içba btarlarm mutat ..,.. 
rlaeferiae ıala laalel plmemiftir. 
Y eai klprll iafa edildiji 1erclen 
lmak YaZife.İDİ giren raylar ize· 
riade tetirilmif ft IOD derece 
kanetJi wiaçlerle kalclanlarak ri· 
yul bir kat'lyetle yeriae yerlet· 
tirilmiftir. Bu, IOD zamaalarda 
fen uhaalncla ibraz eclllen bari-
lmllcle ma•affaki1ctlerd• biri· •• 

Aslanla 
Şaka 
Boulope, 30 - Niahetea matl 

ve halim tanınan bir anlu 7e
lesini okıamak için aeyircllmdea 
birinin kafesin içine soktata ko
lu kaparak parçalamlfbr. Yaralı 
hastaneye kaldrnlmıpa da biru 
ıonra almıtür. Hayyam itaat 
dairesine almak için kafeae sirea 
mOrebbi de hayvan tarafliıdu 
o kadar tehlikeli sarette lianl
mıtbr ki heman koluaua keail· 
meaioe mecburiyet balll olmuttur. 
Hayatı telılilcededir. 

Tosun Cemil 
Prenslikten 
Çıkarıldı 

Kahire, 30 - Birçok otellere 
olan borçlanm 15 bin lnrtliz li· 
raıı kıymetinde kartıhbtz çek• 
lerle ademiye kalkıtbtı için ol
dukça atır bir hapi• Ye para 
cezasına mahkum edilen kral 
F uadın yeğeni Prenı T oaun Ce· 
mil namuauna •GrdGğG ba leke
den dolayı Prenı ünvaD1Ddaa 
..bıam edilmfttir. 
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1\1 olyer'in bir sözü 

Bir gün bir mecliste ( Mol ,yer) 
de bulunuyordu. Birisi dedi ki: 
"Çok gariptir, bir kral on dört 
yaşında vasayetten kurtufo.bili-
yor. Halbuki ancak on sekiz yaşı· 
na girmeden evlenemiyor . ., (Mo· 
}~yer( ce,.-ap verir: 

- Cünkü bir memleketi idare 
etmek-bir karıyı idare etmekten 
daha kolaydır!,, 

Telgraf 
(64) yaşında olan bir tic<ıret

hane müdürü kıitibini yanma ça· 
ğırarak dedi ki: 

- Çocu§um, ne vakit bir kadın bir şey dUşUrUrse onu 
y&rden almahsın! 

- Jozef, ben seyahate çıkıyc,
rum. Snna gayet nazik bir vazife 
vereceğim. Biliyorsun iti benim 
karım ancak otuz yaşındadır. Ta
biati de çok müJıi.yimdir. Ben şim 
diye kadar l::endisinin hic bi,· r.ıü-

1 neseebtsiz halini görmedi~. F akal 
ben gittikten sonra sen göz kulak 
olacaksın. Şnyet gayrı tabii bir 
hal görürsen bana telgraf çekc-

- l,te annecllim, şurada bir kadının çorabı dUşUvor. Be
ni barak da kaldırayım .. 

Bedava biletle tiyat- 1 

roya girmek 
Me!hur bir tiyatro münekkic.li: 

"Bedava koltuk ne deme-ktir?,, 
Sualine şöyle cevap verir: "ln . 
sanın uykusu geldiği zaman uya
nık durmak mecburiyetine girnıe
si, can sıkıntısından ölürken 
esnememesi, nefret ettiği yerde 
oturup beklemesi, ve nihayet açık 
tan açığa fena bulduğu ~eyleri 
methctmeıi demektir.,, 

coğraf)7a bz'lgl·S · ceksin. Anladın ya?,, 
l Jozef müdürünün söziinü pek 

İki kişi bir gün yolda birbir le- İyi anlamıştı. Müdür de ı ahatça 
rine tesadüf ederler. Biri sorar: kalkıp seyahate gitmişti. Fakat 

- Yahu, usta Karabet, senin daha birinci günün akşamı ticari 
oğlun Amerikaya gitmişti, değil üslupla yazılmış olan şu mektu
mi? İşleri orada nasıl gidiyor? bu alınca hayretten hayrett: düş

- Öyle zannediyorum ki pek tü: 
iyi. İşte bu hafta kendisinden mek - Erkek eşyası çıkıyor. Kadın 
tup aldım. ların i!r çamaşırları iniyor. Vakit 

- Lakin, azizim Karabet, bu kaybetmeyiniz. Hemen geliniz!,, 
mektup Amerikadan değil, Afri- ........................................................... . 

kadan gelmiş! ~~~~-~r;;~~ 
- Olabilir, azızım. Bilirsin 

ki benim oğlumun mektepte coğ· 
Bir obıır rafyası çok zayıftı! 

Ahiren ispanyanın (Baraelon) . ~ 
Jehrinde bir .o~u~1~~. müsabakası Fla:1nna f enalzk ne tiren 
açrlmı§lır. Bırıncılıgı kazanan İs- ~ 
panyol aşağıda yazılı olan yemek- utansın ! 
leri yemiştir: 

Muhtelif HÖrdövr, bir tamam 
but, beş tabak muhtelif sebze ye· 
mekleri ile bir somun, yarım ki -
loluk bir peynir parçası, altı tane 
gato ile on armut, bütün bu ye
meklerden başka birçok şişe de 
farap. 

Müsabakadan sonra kendisini 
tezahürat içinde evine götürmek 
istedikleri zaman bu obur adam 
dostlarına gizlice fÖyle demi~lir 
ki: . 

- Yalnız çok rica ederim, bu·· 
rada yediğim ıeylerden evimde ka 
rıma hiç bahsetmeyiniz. Eğer du
yacak olursa akıama bana yen:.:•k 
vermez!.,, 

bir cerrahiye ameliye
sinden sonra 

Ağır bir ameliyei cer.-ahiye ge
çiren bir adam kendisine geldiği 
zaman etrafına sorar: , 

- Nerdeyim? İyi bir ha.Jd.~ mi
yim? 

Der. Başında bulunan kansı ce· 
vap verir: 

Hayır, kocacığım, hayır. Sen 
daima benim yanımdasm ~ 

On sekizinci asırda !ngiltere 
kralı Edvard tarafından ihdas 
edilmiş olan "dizbağı,, ni~anı her 
keaçe malumdur. Bu ni$amn ih
dası hakkında tuhaf bir taı·ihi r.k 
ra vardır. 

Sarayda bir balo ve ·ilivordu. 
Bu baloda kral da hazırd;, Gü· 
zelliği ile meşhur kontes Salsburi 
iki İpek çorap bağından hirini b.:ı.· 
loda dü~ürmü~tü. Bu hadise Lalo· 
daki erkekler arasında büyük bir 
neşe ve eğlence vesilesi olc!u. Fa-
kat bilakis kontes fevkalade u- - Yı:uua san'atlmız zor, fa· 
lanmıştı. ket gene şiliayet etmemelisin 

Düşün ki bir çok zavallı işçi· 
~u ~snada üçüncü. E_dvarrd kon ler bUlUn oün yağmur altında 

tesın ım~adma y~~tştı. 'Yerden koşuyorlar r •• 
çorap bagını aldı. Hatırına fena ........................................................... . 
lık getiren utansın.,, diyerclc: kon
tesin sol ayağının diziuc elile koy 
du. Sonra lngiltere Kıralı sı!" atile 
İngiliz asilzadeleri icin bu diz ba
ğım taşımayı en bÜyük bir şeref 
olarek kabul etti. Bt. sı.u-etle (dizi 
bağı nişanı) ihdas edilmiş · :t u. 

Yalnız b11 hususta tarihin kav- ' 
delmediği bir nokta vardır. Bu da 
İngiliz kralı üçüncü Edvard'la 
kontes Salsbori arasında ma.hrem 
bir münasebet bulun.masTdır. 

1 
., 

Kiiçiik biı anlaşn1a 
Elizabet ahhaplarmdan bir ma

damla görü~ürken madam k · ıdi
dne sonra: "Seni benim aşıkımm 
:;::evce:ıi ile beraber görmüşler. 
Doğru mu?,, der. Elizabet cevi\p 

. "E .. 1 d l verır: vet oy e, er, onuna ara 
mız pek iyidir. Ve o suretl~ anla, 
tık ki ne vakit kendisini do ;••ı zi· 
yaret ederte ben gidip koc.ı n ile 
buluşacağım!,, 

- Madmazel, ıeni se~ıyorum, sen benim canımsın, 
benim hayatımsm ... 

Ben yalnı~ senin ıçm yaşıyorun: •• 
O halde, haydi, evlenelim ? .. 

•• as balla ızı . 
Birinciye 15, ikinciye 10, Uçüncüye 5 litS 

Diğer bir çok kari6 muhtelif kıymette hediyel•' 

(VAKiT) bir eğlenceli fıkralar müsabaka ı açmı~tır. Bu müSS 
iştirak şartı (Eğlenceli fıkralar) sayfasında gördüğünüz fıkralar gibi 
nükteli, eğlenceli fıkralar yazıp gazetemize bir mektupla gönde . ~ 
Her kari_ kendi imzasile bir, iki, yahut üç fıkra gönderebilir. Gazete~~ 
Jarı tctkık edecek mumfık göriildüğü takdirde biri, ikisi, yahut üçu 
neşrolunacaktır. . ,ıl 

Fıkr~laı:ın. neşri müddeti bittiliten sonra hangi fıkraları beğendüd'f 
ne karılcrımızden sorulacaktır. Gelecek cevaplara göre reyler tnsıti 
nacaktır. En çok hangi fıl,ralar rey k.1Zanmışsa bunlardan derece 
göre yirmisine yukarda işar'"-t cttilimiz hediyeler verilecektir. nuııl• 
başka hangi fıkranın birinci çı!rncağım evvelden tahmin edip bize Lıild.İıe' 
bu ke::-finde isabet ettiği anlaşılan karilere de ayrıca hediyeler veril .. 

r Z\l~i~"lbakaya i~tirak edc:ck olnnlaı·. gönd~r~cekleri fıkranın znrfı · ..i 
(\AKI r eğlencelı fıkra musabnl.ası) ıbaresını yazmalıdır. Zarfın adl'P' 
şöyle olmalı: (YAKI! ~azctcsi lstanbul, Ankara caddesi.) " 

Gelecek fıkralar ( eglcncelj fıkralar) sayfasında ayn bir sütunda ııı• 
amıza geliş tarihleri sırasına göre ncşrolunacaktır. 

Müsabakamıza iştirak eden karilerimizden aldığımız cevapl,r 
dan bazılarını aşağıya dercediyoruı: 

iş arayan işsiz adam hny, demişler, sen adresini -rtt• 
Adamın hiri her nasılsa işsiz kal- haftaya kalmaz sana bir iş b 

mış. Tanıdığı hatırı sayılır kimsc}c • mektup yazarız.) Hafta, ay olJll 
ı-in hep ine baş vurmuş. aylar çoğalmış. Adamcağız 

- Aman, demiş, bana bir iş! (mit) aldığı zevata uğradıkç:t 
Biri peki! demiş, ikisi peki! demiş, kendisinin bir söz söylemesine 

üçü peki! demiş. Hasılı hepsi: (Hay• dan kalmadan şehadet parnıall~ 

Parlak bir misal 
Bir gün karı koca iki ihtiyar ko 

nuşuyorlnrdı. İzdivaçlarının otu
zuncu yıl dönümünü düşünüyor· 
lardı. Kadın dedi ki: 

- Bu dünya çok tuhaf. Hnyat 
çok zalim. insanların bazısı çok 
iyiler, ve güzeller ile evleniyor
lar. Diğer bazısı da bilakis pek 
fenaları, pek çirkinleri ile. 

Kocası cevaben dedi Jc:i: 
- Hakkın var, karıcığım. Hu· 

nun en parlak misali işte biziz. 
Sen beni aldın, ben de seni! 

Ava giderken avlann1ak 
Bir antikacı bir köylünün ya

nından geçerken küçük bir kase 
içinde bir kedinin süt içtiğini gör 
dü. Kasenn fevkalade kıymetli 
bir antika olduğuna dikkat etti. 
Kaseyi almak hevesinde o!duğu· 
nu anlatmamak için köylüye de
di ki: 

- Baba, senin ne kadar güzel 
bir kedin var! 

- Evet, kedim iyidir. 
- Bana bunu satar mısın? 
- Olabilir. Ne veriyorsun? 
- On frank. 
Köylü teklifi kabul etti. Müş· 

teri kediyi aldı. Parayı verdi. Son 
ra antikacı köylüye dönerek de
di ki: 

- Kedi yolda belki susıyacak
tı~. Ona su içirmek için şu küçük 
kaseyi alayım mı? 

Köylü yanında olan oğluna de
di ki: 

- Oğlum, al şu kaseyi yerine 
koy. Ben şimdiye kadar o kase 
ile tam altı tane kedi sattım! 

!!! . . . ??? . . . !il 

şakaklarına koyarak ve bir gös1""' 
yumarnk: d• 

- Aklımda, derlermiş, aıdtıfl 
merak etme ... ) 1,tı 

Bu suretle daima zavallıyı atbO 
larmış. Gel zaman, git zamaıtı 
damcağızın arkadaşlanndan biri 
muş: İ 

- Yahu sen iş anyordun, sıe 
du? ı 

Halinin berbatlığına rağııtel' 
damcnğız gülmüş: . ~ 

- Azizim, demiş. bizim iş ış1 f.. 
çıktı, lfldese döndü, artık- Ki-1'1" 
sem (Aklımda!) deyip yakas!'P1 

n~~ -~ 
BUôli 9oflK 

Dünyanın yuvarlakh§11'1" 

Uç delili ı/I 
Coğrafya dersinde muallim ~ ~ 

:re sorar: İ 
- Oğlum, dünyanın yuvarta1' 

duğuna üç delil göster, bakalıtı" 
Talebe cevap verir: ~' 
- Coğrafya. kitabında öyle.· ~' 

yor, l>abam öyle söylüyor, sıı 
söylüyorsunuz! . ol 

Nesırn 

Tehdit etmiş 

Polis kadına sorar: ' 
- O adam siı,i zorla öptuı:,;' 

man niçin imdat diye bağırrıtlt 
- Beni tehdit etti! 
- Ne diye? 
- Şey .... Sonra öpmem diyeı.. 

Otomobil sesi 
0
,1 

- Evde otururken otomobil Jc 
sı işitince yüreğim ağzrma geUt· 

- Neden? ~ti~ 
- Karımı otomobille kaçırJl1"'' ~ 

dr da, hep' onu geri getirdiler, ~, 
nm! fi· 6' 
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Saç dökülmesinin ve kepeklerin en 
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Ainerika kadınları kime 

istiyorlar ? benzemek 
Sanayi asrında güzellikde bir tip· model kabul 

etın> .Jr: Marlen Dietrich ! 
Avrupada ve Amerikada k~· yaşındaki taravetini iktisap ede • 

dınlann yüzlerinde ve vücutların bilir. 
da güzelliklerine mini olan arı- Bedii cerrahi bu noktai nazar· 
zaları izale etmek, yaş ilerleme- dan .fevkalade tekemmül etmiştir. 
sinden mütevellit buruşukulkları Birçok doktorlar kadınların yüz• 
kaldırarak hiç olmazsa zahiren lerindeki ve vücutlarındaki güzel 
gençliği muhafaza eylemek baş- liği muhafaza, güzelliği bozan a• 
lı başına bir san' at haline gelmi,. 

ı h rızaları bertaraf etmek san'atını 
tir. Bu surete er memlekette gü- kendilerine hususi bir meslek 
zellik enstitüleri tesis edilmiştir. 

Güzellik enstitüleri bilhassa edinmişlerdir. Amerika güzellik'. 
Amerikada revaç bulmuştur. A • enstitülerine giren, oradan çıktı .. 
hiren Nevyıorkta toplanan bir ğı zaman adeta tanınmıyacak bir 
kongrede Amerika kadınlannın hale gelir. Eksi siması ta• 
güzelleşmek için bu enstitülere mamen yeni bir sima şekline gi .. 
verdikleri paranın yektinu sene• rer. Amerikalı bir kadın istediği 
de (10) milyar frangı bulduğu zaman simasını istediği sinema 
tesbit edilmiştir. Bu para bizim artistinin yüzüne tamamile ben • 
memleketimizin senelik bütçesi- zetebilir. 
nin en aşağı on misH bir servet Bunun için bundan bir zaman 
demektir. ,. ·vel Amerikada (Marie Pide • 

Amerikada sarfedilen bu mil· Sln6ma yıldızı Marlen DletrEcb 
yarlarca liralara dikkat edilirse '.f ·d) a benzemek moda olmuştu. 

b• d · '.A nerika kadınları güzellik ens• 
kadınlar için güzelleşmek ihtiya- ır şey -; ·· l · b k · · · 
cınm ne kadar mühim bir mesele Buni. _ .. yüz sene evvel otuz tıtu erı~e ona enzeme • ıçın gı • 
olduğu anla§ılIJ". yaşına geunİ§ olan bir kadın ar· rerelerd~. S?n zamanlardaysa(Mar 

Acaba Amerika kadınları gü. tık gençlik ve güzellik çağının lene Dıetrıch) e benzemek moda 
zellik enstitülerine verdikleri bu son hududuna gelmiş telakki edi- olmuştur. Bu sayede Amerika gü• 
paralarla nasıl bir netice elde edi lirdi. Halbuki bugün güzellik ens zellik enstitüleri daima kadınlar• 
yorlar? · titüleri sayesinde otuz yaşında o- dan para çekmek yolunu bul• 

Tabii bu nokta merak edilecek lan bir kadın on yedi, on sekiz muşlardır. 
····························~········································································································ 

r " Bir İngiliz kadınına göre 
s~çı müssir ileAcıdır. 
~ı uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

czane ve Parfümeri mağazalarında arayınız. 

.-, ---,, . Ev kadını diyor ki : _ 

Sıcak su şlşelerl 

Bazan bir hastalık dolayısile, ba 

~ h J zan da yatağı ısıtmak için lAstikten 
\lın rı· uyet ~D mmm liUil liA lfiilA sıcak su şişeleri lrullamlrr. Bu ıas.. 

Züppeler 
taksim 

beş ısına 
olunabilir 

(!m>QM!J~lm!JA~ tik şişeleri temii1emek mühim mesel 
())ı•sı• ~========· lerden biridir. Bunları her ay ıiçeri- insanların yüzde doksanı züppedir 

Evvelki bilmecemizln halli sine biraz amonyak ıllave edilmiş s Bunların içinde en müstekrehi münevver 
~ Gramaf on ğuk su ile yıkamalı<Lrr. Bu suretl 

t.fl~tfl!g8Slll Cu••mburf- Yeni bilmecemiz hem lastik iyi muhafaza edilmiş, hem ve mütefekkir züppedir 
f x:: ~ de ikatılaşmasmm önüne geçilmiş 0 Bundan evvelki nüshalarımız .. 

l "diye bağıran- Iur. da bazı kadın ve erkek muharrir· 
&e>-~r yakalandı Sebzelerl yumufatmak lerin kadınlar aleyhinde yazdığı 

~1llı 'Pıden blldirlliyor: Bazı sebze yemekleri sert olur. B~ yazıları tercüme ve dercetmiştik. 
\ ~'tt dahiliye nazırı M. Severing, nun önüne geçmek için şu çare var ve bunlara verilen bir takım ce· 
h:ıı~/'tni beşinde, Berlin şehrinin dır. vaplara da sütunlarımızda yer a· 
~~ı,tj ll.~e bulunan eski Prusya asi1- ı O sebzeleri haşlamadan iki, üç sa- yırmı§bk. Şimdi de bir kadın ro• 
"1ti, llUı sarayında bir nutuk ver• at evvel soğu,k su iÇerisine batırmalı mancmın erkekler arasında yaşı .. 
~a ve bir yere koymalıdır. Yalnız bu suya yan züppelere dair yazdığı ente· 

~ ~ ... f r, dışarı çıkarken, bir çok ta- daha evvelden bir çay kaşığı dolusu resan bir makalenin mühim ta• 
lil'et~l'r tarafından (Yaşasın cüm - karbonat konulmuş olmalıdır. raıflarım naklediyoruz. 
~~ diye alkışlanmıştır. Yukarki şeklin hanelerinde Ayna parlatmak İngiliz romancılarından Mis 

'

(\',. t derhal polisler koşuşmuş ve h l f Katlin Rodes bu mevzu iizerinde .. "ıa- mu te i işaretler görüyorıunuz. A ı dah · · ı tab"l k k \ lıa{"""'1n cümhuriyet) diye bağı- yna arıı a ıyı par a 1 me yazdığı makalede diyor i: 
k~tttı.~ tevkif ederek karako1lara Bunlar meçhul harflerdir. Birbi- ıçm içerısıne bir miktar ça• "Züppelik insan cinsinin tıy• 

~ ~ ~1§tir. rioe benziyenler aynı harfi gös- maşır çividi karıştırılmış suda ısla nelinde gizlenmiş olan fena huy• 
~~'!; e"ering bunu haber a1ır al _ terirler. Buna göre soldan sağa tılmış bezle uğulmalıdır. ların en başında gelir, ben o ka· 
~~ \>~ t~aı komiserliğe müracaat et· her satır bir manalı kelime ola· Çatal tem izlemek naatteyim. 
~"ı~t~U.rnhuriyetçilerin tahliyesini caktır. Çatallan yıkadrktan sonra, içeri Maalesef, çok defa, ilk bakış· 
~~\ l.r, • Uzun bir münakaşadan -------------- sinde bir ınil<tar tuğla tozu, yah0ıt ta bir kimsenin züppe olup ol • 
~ ~01~0.lıs, bunları tahliye ·etmiş- Bilmece kum bulunan bir kaba sokulur, daha madığmı anlamak mümkün ol • 
i~d:tt verdiği izahata göre, şe- Dokuz harfli bir deniz sonra uğulacak olursa daha fazla maz. Çok defa belli olmıyanlarr, 

~J"iş _her ne şek.ilde olursa olsun parlar ve çatal araları daha iyi te..- araz göstermiyenleri vardır ve çi· 
\ 1 "aıtı l'apınak memnu olduğundan ev, hir, nez, sim, ay, ya, mizlenmiş olur. çek hastalığı gibi meydana çık-
ıı.· (~aaı: tevkif edlmişlerdir. Fa . re, va, ay, le, ka, de, ır, 
,'4L ~ d k k K dif d 1 k 1 maz. , .• ~ ~~ cümhu riyet) diye bağı- e, ze, na, ra ' ma • a e e yaA e e eri Çok defa biz bir züppeyi, far-
\ ttV!t·rcunthuriyet polisi tarafın • Yukarki heceleri aıadaki tarif Bazan kadüeler üzerinde yağ le- kına varmaksızın, karşılarız, ken-

ter • .11,t·ıer.dilmesi bir haylı garip k. k. keleri hasıl olur. Bunları Mkarma dı'sı·le görüşür, konuşuruz. Fakat -= , üzre i ışer i ııer yan yana ,.. 
~ için bir fanila parçasını türpantin hu tecahülümüz pek uzun ~rirmez. R ll rı· ye getirirseniz dokuz tane kelime içine sokmah ve lekeli yeri bununla, Dünya üzerinde bir çok nevile-
"' bulursunuz. Bu kelimelerin baş- iyice silmelidir. re mensup züppeler yaşıyor. Ben 

~fl'~Vlet reı·sı· .. harflerini toplayınız aradığınız KömUr tozundan istifade bütün gayretime rağmen bunları 
1..~vL isimdir. ancak beş sınıf olaı·ak tf'sbit ve 
'ttl'~lllftde komiser 1- BUyUk taş, 2- Her şe- Sağlam ve kalın torbalık kağıtlan hulasa edebildim. Sayayım: 
~ı~ltıdan azledildi yi gösterir, 3 - Nefis san'at- kömür tozile doldurduktan sonra kö- l) Bedeni züppe. 
"il ".- ıardan biri, 4- Bir meyve,5- mür tozunu ıslatmız. Sonra torba kıl 2) Ruhi züppe. 

~tıı ti)'~ ttıubabirimiz yazıyor : BUyUk baba, 6- Kaatlar, 7 - öl· ğrdın ağzını iyice bağlayınız ve bi~ 3) Ahlaki züppe. 
,~i, f devlet reisi şeyh Tac dUrmiyen hastahk, 8 - KUçUk müddet ateş üzerinde tutunuz. Bu kö- 4) içtimai züppe. 
~;~I) t t\rkalade komiser M. dere, 9 - Yiyeni öldUrUr. mür tozu bir kitle haline gelir ve u 5) Mütefekkir, münevver züp· 
~ ~f &rafından azledilmiştir. ~ - Operartö •--~ zun zaman yanacak ve hararet ne~ pe. 
s~~~lldi., azlioi ihtiva eden , Dr. Akif Tevfik redecek mahrukattan biri olur. Bedeni züppe, jimnastik mu -
~11. ~llt;rıın kendisine tebliğin- C Patates kaynabrken allimleri, boksörler, pehlivanfar, 

~~~llL 1• 11,'4 ,dairesinden bı·r kı·ra umadan maada 10-17 Yercbatan Or- b d h k . l 
• ·ı~lQ l han 8. aparamanında hastalarım kabul 1 se ze en &§ a şey yemıyen er, 

t"~ ~ ~ti .1 e ayrılmıştır. Sabık eder. Tel. 20327 çerisinde patates kaynatılacak 0 ziraat amelesi, darülfünun utlet-
:~~'%k'1 azlinden dolayı 440 Ameliyatlarını beş senedenberi Sağ- lan suyu;A içined~ir ~aç ldamla limon lcri, terbiyeihedeniye usullerini 
'llt 'tın tazminat alacak ve lık Yurdunda yapar. Akşamlan Bos· usareSi ave e 1 ece o ursa patat icat etmiş insanlar arasında bıılu-
,~~ı: .. ruta naklederek orada lıaııc.:ın•c•ı •Y•azmacı S No. 8 hanesindedir. s~ güzel bir lezzet verir. nur. Bu bedeni züppeler münev-

TeL Ercnköy: 37 ••••_\.. _J ver ::ıüppeye karşı bir zümre tcş-

Muharriri Mis Katlln Rodes 

kil ederler ve her halde eminim 
ki .münevver züppeler kadar kötü, 
berbat değildirler. Bunlal' kendi 
kuvvetleri, vücutlarıyla öğUnür .. 
ler. Onlar nazarında zaif ve hasta 
olmak bir cinayettir. Ve bunu 
pervasızca, hatta hastanın, zaifin 
yüzüne karşı bağırırlar. 

Her şeye rağmen bu sınıftan 
o kadar fazla tiksinmem. 

Şimdi ruhi züppelere gelelim 
ki bunlar ahlaki züppelere pek 
yakın olduğu için ikisini bir arada 
tetkik ve mütalea edebiliriz. 

Bunlar din rüesası, papaslar, 
vaizler arasında bulunurlar. in • 
sanlan şeytana uymamıya halC 
yoluna davet ederelr. Mesela bir 
kilisede vazederken bundan bah .. 
sederler. Halbuki karşılarında. h:z 
metçi kızlar ve buna mümasil ta .. 
baka vardır ve bu zavallıların 
şeytana uymıya zaten ne parala• 

r Lütfen sayfayı çeviriniz ] 



• GECE; 
.YAlllllMDAN )QN~A 

- 22 - Morla Löblandan: fa. 

Birdenbire titredi, hicap genç kızın 
yanaklarını penbeleşti1iyordu .. 

Jerar, Rusun karşısında duruyor 
C:lu. Baratof, geçecek bir yol ara· 
dı. Jerar: 

- Ne bu gece, n~ de hiç bir za· 
man, anladın mı? lşte yolunu ke
siyorum. Senden de istikrah ecliyo 
rum. Ne zamandır sana s~yliye· 
cektim. Fakat fırsatım bulamıyor· 
dum. Senden nefret ediyorum. 
Sen bana hayatta çok fenalıklnr 
yaptın. Haberim olmadan a?çak· 
ça işler yaptın. B~nim lakayıt o· 
luıumdan istifade ettin ve beni 
kendine §!'riki cürüı:ı yaptın Ar· 
tık yetiıir. 

- Pek geç kaldm yavrum. 
- Eıki itler için pek geç, evet .. 

Fakat bugün için hayır. Nclli --· 
Roz'a dokunmıyac!lksm ve hE>r ne 
olursa olıun çıkmıyaca.ksın. 

Baratof da kızmııtı: 
- Çekil, dedi, geçeceğim. 
- Hayır! 
- Dikkat et! 
~iır, iri vücudile Rus, sanki da 

1ia tiddetle atılmak ister gibi bir 
adım geri çekildi. 

- Tekrar ıöyliiyorum, dikkat 
et! 

Fakat Jerar: 
- Hayır, diyordu, alç \k, ne Lu 

ıece, ne batka zaman ona dokun
mıyacaksın, Nelli - Roz mu!~a<l
deıtir. 
Ruı bütün tiddetıb yumruğunu 

savurdu: Jerar ba,mL knplan gi
bi çevik bir hareketle çekeı·ek 
hamleyi ıavutturdu. Sonra, ken
diıi, Ruıun suratına şiddetli bir 
yumruk yapıf tırdı. Baratof can a· 
cıundan ve hiddetinJf'n ba~ırır· 
ken, yere, iki diti di:şmii~t:.i. .. 

Sonra, iki rakip sarıldılar, yere 
yuvarlandılar. Se11i~C(." boğu;ııyor 
lardı. 

Angeu treninde Nelli -- Roz ka 
!abalık bir kompartinıan intih p 
etmiıti. Yalnızlıktan korkuyordu. 
Karşısına gene demir ki gibi mü
naıebetaiz heriflerin çı:: n<.~r.dan 
korkuyordu. 

Serbest alıtmıt ol ııasın:\ rağ
men, bu ıece maruz l. r.1 'ı;{ı mua
meleler onu, hayatındr.. ilk clefa 
olarak korkutmuıtu. Bu kaba in
aanlann temuından büyük b~r 
ncrfret, bir iıtikrah duyuyor. ve 
el'an uabt bir haletle, titriyordu. 
Nelli - Roz kendi11ine gelmcl-. 

rı, ne de mevkileri müsait değil
dir. 

lçtimat züppe, en fazla ekse· 
riyet kazanır; hatta denilebilir 
ki bu sınıf beıeriyetin yüzde dok
sanını teıkil eder. 

Bu züppelik bilhassa yüksek 
ıınıfa menıup insanlar arasında 
göze çarpar. Fakat bir afet, bir 
hastalık gibi bütün kısımlara, bü
tün sınıflara yayılır. Bu züppeli
ğin en bariz alameti, kendi sınıfı 
haricinde bulunanları hor gfü:mek 
tir. Bazı iyi kalpli insanlar bile 
bu cereyana kapılmaktan kendi
lerini kurtaramazlar. 

Nihayet, ellerimizi antiseptik 
bir mayie soktuktan sonra müncv 
ver ve mütefekkir züppeye geli
yorum. 

Bunlar, zahiri görünüşleri gü· 
zel ve cazip olduğu halde uğur· 
suz olan hayata kıyan bazı mema 
Jiki harre çiçekleri gibidir. 

Münevver züppe, beden, ser· 
vet ve saire cihetinden değil, fa. 
kat mükemmel bir zihne, dimail'a 
.n~alik olduğuna inandığı için Y.cm· 
diıini herkeıten yüksek görür. O 
büyük. ruhlu bir san'atknr, hnri
kuli.de bir iıtidat olduğu kana!· 
tinde veya vehmindedir. 

San'atkarlar, ressamlar, şair • 
ler, alimler, muharrirler arasında 
bu tipe çok raıgeliyoruz. Darül • 
fünunlar her sene takım takım 
gençler çıkarıp bu zümreye bin
lerce münevevr züppe ili.ve edi • 
yorlar. 

için büyük bir gayret saı-fedn ur, 
kıımen muvaffak oluvordu. 
Değİ§miyen bir şeyi varsa o. da ka 
rarıydı: 

Evet, vadetmişti, vadini tuta· 
caktr. 

Tren seyahati rahat oldu. Hiç 
bir hadise olmadan iıtaıyona in
di, ve Trokadero meydanına on 
ikiye on be§ kala geldi. 

Nelli - Roz, eve, husuıi kapı· 
ıından girdi, bir bardak ıu içti ve 
biraz ferahladı. 

Genç kız, annesinin odasında, 
rahat olacağını zannediyordu. Git 
ti, fakat kapıya yaklaıınca iç~r· 
den bir musiki ıesi duydu. Bu da 
ne demekti? Nelli - Roz biraz 
ilerledi. Ve hizmetçi Dominik ile 
karısı Viktorin'in ıeılerini duydu, 
ve anladı. Madam Destol, tüphe
siz gece yarııı gelecek olan miıa· 
firi kovmaları için kendilerine ten 
bihat vermitti. 

Nelli - Roz mantoıunu çıkar· 
dı. Beyaz elbiseıiı ıüzel vücuduna 
yapışmıştı. Omuzu ve kolları çıp· 
laklı ve heyecan onu bir kat daha 
güzelleştiriyordu. 

Gitti, divana uzandı. Bu ad3JJ1 
nerdeyse gelecekti, ve onu kabul 
edecekti. Ona, anlatacak, nasıl 
bir yanhtlıkla böyle bir vaziyete 
düştüğünü bildirecekti. · 

Birdenbire, titredi. Aklına bat· 
ka bir ~ey geldi. Hicap, g~nç kızın 
taze yanaklarını pembeleştiıdi. 
Rusun mektubundaki bir madde· 
yi, ilk mektubunda bildirdiiii ve 
çeki iıtemiyerek, kabul etmekle, 
kabul etmit olduiu bir nıaddcyi 
hatırladı. Bu maddeyi ftnnesi de 
bilmiyordu ve bunu kendisi de o 
zaman hatırlıyamamıftı. 

Nelli -· Roz bu madde mucihin 
ce, Baratof'u gece yarııından ıa· 
bah saat 7 ye kadar kabul etmeyi 
taahhüt etmisti. Bütün bir ~· ce ! 
Bu artık basit bir ziyaret olmak· 
tan çıkıyordu. Evet, garip, mana· 
sız olmakla beraber, bu madde, 
alelade bir ziyaret ihtimalini kal· 
dırıyordu. Bütün bir gece! •• Mu· 
knvele mucibince bu yabancı, bii
tün bir geceyi, kendi hususi oda· 
smda. ı:eçirecekti. Bunu Yeddeder· 
se, sözünün bir kısmını tutmMı 
neye yarardı? Pek;, bunun ne.ti
celeri? Bunu yapabilecek mi? Ha 
yatında bu lekeyi ta~ıyacak mıy· 
clı? Öyle bir leke ki asla silinmi· 
yecek, ve kim bilir. birgün birisini 
severse, onu kendisinden ayıra· 
cald .. 

Bir erkekle başha~a bir gece! .. . 
Bir şey olmıyacağma emindi! .. . 
Faakt biraz evvel üzerine çulla
nan sarhoşun hatırası, onu dehşet· 
le titretti. Ayni vaziyete düşecek 
miydi? Ya kapıyı açmazsa? Ha
yır, vadetmişti ve gelmişti, vadi
ni tutacaktı. Ah bu vait !. . 

Nclli - Roz'un müfokkiresi ·da 
lıyor, şa§ırıyordu. Anıan yarab· 
bi !. . Ya bu musiki!. . İstemiyerek 
dinlediği bu musiki. . Kendini si· 
nirlendiren fakat ne de olsa cekcn 
bu musiki 1 Gitti, orta kaınyı ka
padı. 

Gece yarısı olmu~tu. Kirnsc r;el· 
memiıti. Belki de gelmiyccekti. 
Nihayet çıldıraca.k değiicH ya! .. 
Hayır, sinirlerine hakim o!acaktı. 
Bu adam gelirse, kendisine izah e 
decek. . O da anlıyacak, ve gide
cekti. Ne diye korkuyordu? Ni
çin? 

Bununla beraber Nelli -· Roz 
korkuyordu! 

Bir '1ak:kı.... Bir dakika da
ha .... Bi da!~ika daha ... 

'Neili - Roz seviniyordu. Gece 
yarısını beş dakika geçmişti. Ar· 
tık gelmiyecekti. 

Fakat birdenbire titriyerek aya 
ğa kalktı: · 

- O, dedi, geldi! 
Kapının zili çalmıftı. 

(Bifrntdl) 

Otomobilli 
Sarhoş Papas 
Para cezasına 
mahkum oldu 
(Matin) yazıyor: 

Londranın Riding mahkemesi 
muhterem lngiliz papaalarından 
Alfred Kfin'i, beş İngiliz lirası 
para cezaıına mahkUm etmiştir. 

Bu cezanın sebebi şudur: Ayın 
26 ıncı günü bir polis memuru, 
kaldırımın kenarında uzun müd
det duran bir otomobil görmüt ve 
yaklatınca, otomobilin tof örünün 
uyumakta oduğunu teıbit etmit -
tir. Polis, toförü uyandırmıya te • 
§ebbüı etmif, muvaffak ola.ma -
mııtır. O zaman, otomobilin ka
pısını açmıf, içeri girip derin bir 
uykuya dalmıt olan adamcağızı 
tartaklamak istemiıtir. Fakat, ka· 
pıyı açar açmaz, içerden müthiş 
bir alkol kokusu gelmit, ve polis 
memuru, otomobilde tamam 15 fİ· ·,e viıki bulmuttur. Pek tabii bu 
şitelerin hepıi hoşalmıf tı. Ve fO· 
för zannedilen adam da, pek 
muhterem rahip Kfin' di. 

Rahip efendi, viskinin lezzeti
ne dayanamamış ve 15 titeyi iç • 
mİf, sızmıftı. 

Para cezasından baska rahibin 
otomobil kullanma veıikuı da ge
ri alınmıttır. 

Rahip efendi para cezuından 
ıonra kiliıeye gidip iıtiğf arı zü • 
nup etmişıe de, kilisenin kapı • 
ımda toplanmıt olan çocuklar, 
kendisini ta§lamak ıuretile bir de 
maddi ceza tertip etmişlerdir. 

Allah, muhterem rahip efendi· 
nin taksiratını affeyleye ! 

Kediler 
Belediyeden 
Baskın çıktı 

Venedik • 2 • ( A.A) Belediye 
biltün serseri kedileri yakalayıp 
öldüreceğini ve kedileri yakmak 
için bir fınn ihzar edilmit oldu· 
tun ilin etmitli. Fakat polisler, 
ancak 3 kedi yakalıya bilmiş ve 
bunları da güç bal il~ ele geçi· 
rebilmit olduklarından bu muva· 
ffakiyelıizlik Uzerine belediye bu 
mücadeleden vaz geçmiye karar 
yermiştir. 

lngilterede 
Meraklı bir dava 

Londra, 2 ' A.A) - lngiltere
de Jokey kulübü aleyhinde zem· 
mükadeh davası ikame etmiş 
olan yarış atları antrenörü Chap· 
mana 16 bin lngiliz lirası tazmi
nat ve masarifat verilmesi hak
kında mahkemece ittihaz edilen 
karar burada bUyük bir heyecan 
tevlit etmiştir. 

lngiliz Jokey kulübünün ajan· 
ları olan ve lngiltere yarış ıa· 
halarının en nafiz ve kudretli 
şahsiyetlerinden birisi olan M. 
Veterley ve oğlu ile Taymis ga· 
zetesinin murahhas azası Jokey 
kulübü taraiından neşredilen 
tebliğ iiz~rine mumaileyh antre· 
nöre yarış sahaları ve işleri ile 
her ne suretle olursa olsun ala
kadar olmasını menetmişlerdir. 

Z ra, mumaileyh, kendi tarafın
dan idman ettirilen ve yarışı ka
zanmış olan hayvanın ilaçlanmış 
olduğunu iddia eylemişti. 

Antrenör Cbapman, mahkeme 
nezdiiıde kendini müdafaa ede
rek ilacın kazanan hayvana ve· 
rilmiş olduğunu bildiğini söyle· 
mittir. 

' ID 
Moris Şövalye en ziyade 

ve neyi sever? 
"Ne şeytan çocuktur bllmezslnlzJ ba~ 

onu sevmez, ama ben .. 

Morls Şövalye ve annesi 

Paris, ( Huıusi ) - Dilnyahın Bana doğru, dürüst 
her tarafında, hemen herkes a· bilirmisiniz? 
rafından alkışlanan ve sevilen Aczimi itiraf ettim .. 
Moris Şövalye acaba en ziyade - O nalde... Dedi 
kimi ve neyi ıever? mobil parası verebilir 

Bir tesadüf bunu bana öğret- Muvafakat ettim • YarııO -
ti. Zannederim ki, Vakıt karilc- ıonra "Sen Denis,, deki .• ~-~ 
ri Moris Şövalyenin en ziyade mahnHelerinden birinde ik.ı ef.1' 

mütevazı bir binadan ıÇ 
kimi ve neyi sevdiğini öğrenmek giriyorduk. ~ 
isterler. d dl ... .1' 

( Kafe Dölape ) nin eski bir 
müdavimi vardır. Yirmi beş se
nedenberi Sorbonun l:ul uk fa. 
kültesine devam eden ve kim 
bilir neden hiç ibtiyarlamıyan 
bu adam benim dostlarımdandır. 
Makedonyanın ismini hatırlıya· 

madığım bir şehrinde doğmuş 
ve Seianikteld Bulgar gimnazını 
bitirdikten sonra " adnm olmak 
niyctile Parise gelmiş .. tir. 

On sene evvel bir gün bilmem 
nasıl bir vesileyle bana hayatının 
tarihçesini anlatmıştı. Talebeliği
n in ilk senesini "narnuskarane., 
geçirmiş .. Fakat ikinci senesinde 
ipin ucunu elinden kaçırmış, ser· 
seriliğe başlamış.. "Makedonyalı 
talebeler cemiyeti,, ne ait bina· 
dan koğulmuş ve Bul~ar hüku
meti verdiği tahsisatı kesmis .. 

Birkaç gün evvel ona her za
man yemek yediği küçÜ!~ bir lo
kantada tesadiif etmiştim. Dnm
dan tlüşer gibi bana dedi ki: 

- Muhabirlik ediyorsunuz. Fa
raza size sorsam, Moris Şövalye 
en ziyade kimi ve neyi sever? 

Sade düşenmiş bir o a lY 
yaşlı kadın fanile örüyordu· 
gar dostum: ır'. 

- işte! dedi. Moris şav• 
doğuran kadın • .. ıe 

S.. 1 ' • • soı 
'ı: ova ye nın annesı . 

dirhemle sarfedenlerdendıtı 
na ancak şunları söyledid: 

"- Moris çocukluğun ' r•" yaramazdı. Babası onu Dl~ 
yapmak istiyordu. Halbukı ~ ' 
bu niyette değildi. Ma:aı~ 0 
etmeyin'zki okumak ıstıY 
gözü büyüklükteydı.. tiaY1:11ı 
sadece serserilık etmek arı~, 
daydı amm~ şeytanmı şe~ ,~ 
Babası arasıra onu adart' ~ 
okşamıya yani pataklanı1Y8, 
rar veri rdı. Fa I< at şeytan ° kt 

01t par yapar dayak ye 
yak sım 1, urtarırdı. 

01
,d 

Bereket versin bir gün. t ~ 
(lı 1istinget) onu (l\ju.enruJ) et 
pılandırdı .. gene bereket ~ıı i 
M: (Tançef) (eulgar ~o~~rııııı0&f. 
mı budur.) (riu.enruJ) tti 

.. ~re 
sı geçerken ona akıl og . 
s'nema nr istı oldu.. Be:~sıO I 
sever bıl rim. F ak«t bll &lı>' I 
bir perensibi vardır. (Be" aı''ıı 
deo o7'undan on para rılarO , 11r.': • o ·11 
di~ or . Q,u ı ıçin ıaval 1 ç b' 

Eskişehir vilayeti Muhas 
hususiye müdiriyetinden: 

. ıerı ® • mun gönderc!e gi hedıye 
aide ed 'oıum . 

uo0uııı ve t\..aam 
mLtehassısı 

&deli ketfi 2004 lira 69 kuruştan ibaret bulunan ve lise bi· 
nasında yapı!acak olan bahçe duvar ve halaların inşantı 25-1 1·931 
tarihinden 15-12-931 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasa
ya verilmiştir. Taliplerin kt'şif ve haritasını görmek üzere mu· 
hasebei hususiye müdiriyetine ve belediye mGnadisine müracaat
ları ilin olunur. (4225) 

Doktor jl 
üseyin Na;~ 

1 iırbe, eski hilfüiahoıer z61l. 
No. 10 Tel. Jstai1bul: 
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3 - Kulak. 4 - Boyun. 5 - El. 
8 - Baıton bqı. 9 - Beden ve 

Filler 
Şoför 
Oluyor! 

ederaeniı resim· 

Hakihaten fqllacak teY de
iiJmi? Kara hayvanlanmn en 
boyn;n olan koakoca bir fil na-

Küçük 
Avcı 

Bir gün Cem merali eder. 
Köpeklerle beraber, 
Tavşan avına gider. 

Geyik, tavşan, kuş derken. 
Vakti sanar çok erken! 
Eöpekler ardı sıra, 
Çatarlar bir kayaya. 

Halbuki akşam olmuş, 
Dağlara korku dolmuş 
Ormanda kurt sesleri, 
Pek yakın nefesleri. 
Ha şimdi gelecekler 
Avcıyı yiyecekler. 

Zavallı küçük avcı 
Bağım acı acı. 
Haylarır, f eryadeder. 
Kim işidir, kim dinler f 

Lakin bu sesi duyan, 
Kurtlar kalkar uykudan 
Koşarak yaklaşırlar, 
Avcıyı paylaşırlar. 

Kan ter içinde kalan 
Gözlerini açınca, 
Anim- ki yatağında 
Etrafına bakınca. 

Korkuymuş, rüya imiş 
Herşey kaçmış meydandan 
Yemeği pek çok yemiş 
Küçük obur akşamdan! 

N. H. 

Rus 

Açılan 
Hususi 
Müesse
selerde 
Terbiye 
Edi~iyorlar 

Reslm lerlmlz bu mU• 
--el•nlen birisin• 
de UJQ•n Ye o,nıpn 
Rus çocuklannı glSs• 
terlyor. 

çocukları 

1 

• li 

mı tof6rlnk eder? Mejer bunun ~-------llliıl--~ 
ela imkhı ftl'llllf· 

lngilizler bayvanlan çok ıe
verler. Atlan, l.ö ... eklere kedi· 
lere bayılırlar. Hatta her inpiz 
alaymda, her harp gemilinde bit 
hay.an bealemek adettir. KBpek 
Maymun, Papaju, Sincap en 
ziy•de tercih ettikleri hayvan
lardır. 

ÔldOkten ıonra, Hvdikleri 
hayvanlar için b&yllk bir ıe"et 
&ırakan İngilizler çoktur. 

Bu aon zamanlarda daha garip 
birıey oldu. Hindiıtanm Kalkllta 
ıehrinde zen,U. bir tacir olan 
Sir Artbur Froupam iıminde 
birinin pek aevdiji bir fil YU'IDlf. 
Bu adam filinin, arzu ettiği za
mu, otomobille ıezmeaini anu 
etmif. Etmif amma dat gibi bir 
bay.an nuıl olur da otomobile 
biner ve ıezmiye aider ? Olur 
ıey mi bu? 

Meier olurmUf. lngilızin bir 
defa bfaama girmif olmaam. 
Filin rabatca durabilmesi için 
beman Londraya bDyOk bir oto
mobil ıipariı etmif. Bu muazzam 
otomobil Kalkllta civarında lafi· 
lizin ikamet ettiji Vizaya Hile 
fitirilmif. 

KalkOta gazetelerinin rivaye
tine g6re bu zengin fil borto· 
mile direkıiyonu idare ederek 
otomobili kendisi kullanıyor ve 
ara11ra ıeımiye çıkıyormUf. 

inandınız mı buna ? Bilmem 
ama bize 6yle geliyor ki Kalkfi· 
ta gazeteleri biraz mllbalaia 
ediyorlar •. 

lardan 1000 
diğini aörecebiniz. 

Şimdi aize yalnız 9 ları kulan· 
mak auretile 1000 adedinin nasıl 
yazdacaiını aöyliyelim ! 

Mektebinizde az çok kesriadi 
okuyorsunuz ve biliyorsunuz ki 
t adedi bir demektir. Oyleyse 

meaele kalmadı. Y anyana üç tane 

1 ŞEN FIKRALAR 1 
hangi manada? 

V abti hayvanlar tqbir edilen 
bir sergiyi garmiye Kiden bir 
adam, oradaki hizmetçilerden 
birine sordu: 

- Bu hayvanlan ubyorlar mı? 
- Şnphesiz , birıey mi iı -

ti yorsun uz? 
- Bir ayı almak iıtiyordum· 

da ... 
Hizmetçi ötede duran bir ada-

ma bağırarak: 
- Uıta ıeni iıtiyorlar. 

Banyo parası 
Otelde bir hafta kalmıı olan 

bir seyyah, artık gideceği için 
otelci ile heubını görilyordu • 
Bir cihete itiraz etti ve dedi ki: 

- Affedeniniz, bunu anlama
dım; banyo para11 tutuyorsunuz, 
halbuki otelde banyo falan yok-
ki ••. 

Otelci cevap verdi: 
- Hakkınız var banyo-

muz yok ama belli olmasın diye 
parasanı alıyoruz. 

Kedinin kaç ar•I• varl 
Küçük bir çocuk eYe sevine

rek gelmiıti. Hocanım kendisini 
taktir etmiş, aferin demit. Ba
balı bunun sebebini sordu. Y av
rucak dedi ki : 

- Hoca hanım kedinin kaç 
ayağı olduğunu sordu. 

- E, Sonra? 
- Ben de Uç ayağı var dedim. 
- Y aaaal Bunun için mi afe-

rin dedi? 
- Elbette; öteki kızlar, iki 

ayağı var dedilerde!. 

999 yazın. Oldu mu dokuz yüz 
doksan dokuz? Daha ne istiyor· 
sunuz ~ Bir değil mi? 

Tamam, onun içın de i u ko· 
yun. 

· Ruaya(ia çoculdan serlieat bir 
surette terbiye etmek için büyük 
müesseseler açılmııbr. Bu mües· 
seaelerde yedi yatından on altı 
yqına bdar olan çocuklar ken· 
di evlerinde ve bir ailenin çocuk
larıymıtlar ıibi yatmakta diledik
leri tarzda eğlenmektedirler. 

Bir müeuesede yedi yqından 
dokuz yaıına kadar kız ve erkek 
çocuklar bulunuyor. Oynuyor, 
tarla aöylüyorlar. Beraber yaıa • 
mamn faydalannı görüyorlar. A
ralannda küçük bir kavga ve hat 
ta bir ihtilaf bile çıkmıyor. lca· 
bında biribirlerine yardım ediyor 
lar. 

Yataklannı kendileri yapıyor· 
lar, yerleri kendileri süpürüp te· 

1 Hokkabaz 1 
bu nasıl 
elma böyle ?! 

Evinizde misafire elma ikram 
etmek istiyorsanız, bir iki dakika 
bekleyin de size usulünü anlata
yun: 

Evveli bir ıözlü iğenye kuv-
vetli bir iplik ıeçirin; oldu mu? 
Ali! Şimdi muntazam bir ~ima 
alıp sap tarafından ve kabuğu al· 
tından ufki bir surette batırırsı
nız; tabii az öteden iğnenin ucu 999 ~=1000. 

6 

Nuıl oldu mu1 
., çıkacak. Bu ucu çekin; &akat 
· dikbt edin ki ipliiin iki üç par· 

mizliyorlar. 
- Pek ala J;u cocuklann aile· 

leri yok mudur? Buraya niçin a• 
tılmıılardır? diyeceksiniz. Haklı· 
ııruz. Hepsinin anası ve babuı 
vardır. Fakat bunlar bütün gün 
itte oldukları için çocuklarına ba
kamazlar. Bu müesseselere geti• 
rip verirler. Arasıra da gelir, yav• 
rularını kucaklarlar. Bu sayede 
çocuklar mes'ut bir hayat lleçirir 
ve gürbüz, ilerde çalıtmıya isti· 
datlı olarak yetişirler. 

Rusyada bu suretle biiyütülen 
altı milyondan fazla çocuk vardır. 
A,ağı yukarı bizim bütün nüfusu 
muzun yarısı kadar! Fakat istik
bal için ne mühim ve ne faydalı 
bir unsur. 

Yeni Bilmecemiz 

Aıağıdaki maddelerden klfi 
miktar alıp sıra1ile tertip eder
ıeniz pek sevdiğiniz bir tatlı 
olur: 
Bahğm başından, Danamn kuy

ruğundan, Çakalın kalbinden, 
Balın dibinden, Nann göbeğin-

den, Sovanm ortasından, Man· 
danan bacağmdan. 

il 
Bu tatla nedir? 

Vakıt bilmece 
kuponu 

29·11 ·1931 

==r= 
1 Geçen Defaki bllmecemlz 1 

Çocuğa kim demiş küçük ıey
dir, Bir çocuk belki en büyük 
şeydir. 

Takdir varakalarınızı ve hedi
yelerinizi gelip alınız, yahut al-
dmmz. 

===================-
m ak boyunda bir kısmı sap tara· 
fında kalmış olsun. 

İğneyi çıkardığınız yerden, eY• 
'Lutfcn sa~ fa\ ı çevıriniz) 
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Öğle: I 1.55: ikindı 14.30 J\k~am lfl 40 nunuevvel Pe11embe 17 de Polinıni.ra kadına bnr<"unuzdan olh!ıındu ı!ını~n tt~tlUpt tcruı.-.- l~rin d~ ttkti m••~ f 
Yatsı. 18.17. imsılt 4-41 Galata rıhtımından kalkacak dolayı tahtı fR<;arnıfunuıda olan t~t. lı a'rar \•erl1m1ş n bu baptllll<f J?'ırırp ftunıutfl 'Mtraca9tlan. (iti 

Hava - Kandilli ra~:ıt m~rkezirı Böyük yeni hnndıt alt kana 10, 1! kararı mııhk.-me clivanhaMSine t:.al - • • • 
göre: Dun uımt hararet • .-ı c~ri O de ve Zonguldak, Inebolu, Sinop, Num. ma(i'azanın nı~ıf hi~ı;;esi. j ıik kılınnıış ı&lclufoadeı. 1111ddeaıet • KolbNt• .-e Mrittcf fırka ~1' 
rece. B~n ruııır $lmıl le ~ırk lracrn Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Mahcuz ~ayri mf'nkuliin mahallen hin yö,·m mf'F.ktirdA rin rtlmt!d~i •'ft lhtiyıttt i~~n bulı:tUt puar';,ı 
dan e..~~k hn~ hplh, 'tııfır kar \"tRlnA · ı Gireson, Trabzon, Rite 'Ve har..r.i \~ ktymtt bkdirln~ ~idildi.J r<'tte mürlrlei)<>nin hPyyinatrnın 2'trn• calctrr. lhalesi 5 - 12 -
mnhtemeldır. Hududu tApu hy'tii ~ibid(t 9"~ha . l ı brnda istima edllecegi ilan olunur. t~i :ıt;nü 5Ut 14.rl ta kont' 

Ycşilkö\" ra ıt mcıı:e7.ınc ıgorc : Oiı Hopıya gidece~t~r. Dönnıte mecmuunun n .. 1~·iir. "m~tr" tnhHnde .ı (21lfl) da yaınlaca\tır. Ta,pJerill 
tazyil.., ncsimi 7i'-. dtrt~i hırat't't uırr ~ u iskelelerle birlikte P.aı.ar, dir. [,·safı çif1 kanatli kapudan 7.e> _ ____________ _...._ :)i gitmek üzere her gün~ 
O rf n d d D n'WPlli 1 ;ııl ' ' ..JI d 1 "d" /tfonhU( fj..l:nCÜ iCrQ~lndaft: ~ ri d \°P~ .., Te 4 'g• " tttC't ı r: nugun r .... "' .. r • ürmene ve Polalhaneye de mini kılu nm lllrllhk"lln () th&tA gı •· \ ·U fa iıt"rak edecekle " e 
mal ılc $ırk ırasındın C!ecck. t\l\ı öp. lir. OdAlarln ünti tunu~ ~"Mn~r ze- Tamamına s;c)() lira kıymet taktir yeniftde komisyonuMuza 111 

uiny.ac:aktır. 
lcdtrı t\·\-el kapalı olacak H' o~edt'n minleri ah$3P \'! '.hep!'inindt birer o- t'dilen Kıitip T\a..'4:ım mahıille$İnde Ff't rr. (622) (4203) 
6onra açılını~ muhtcmcldır. .. • cak maha11i olup sRg tarflfndA'ki oda· hire kapriô'ında Mehmet şah sobfıntfa • • • -~ 

* j la. Mk. SA. •• kont f-n.. · k el • d" d ı hı"la kon eski 3:; :reni 6 füt. lu hir h11p ha1'e açık ,,.. • ..alll"" "".. _, ... , nın ·apu5'u <'mır ır o a ara ' • K. O. ve 1. ilnci Fırka~ı.-
Kon,.,.•n•l•r - Bugün ıllhrot ----- ilAftları tıı"k te~isati me,·uttur odıthırin ikiı;;j. nrttırmıtfa ,·az tdilmiş olup 15-12- :;.ıı 

f } tiya<"t olan kunı üıtim ,.. 
akti tesi tarlfmdan •~rrıp cdı!cn ~crbc~ A~eri mektep ,e hasta1'e1er ihti- nin kapusu dtm<irdir bda1Rtll hH~ ko• 9~1 Oıırihinde prtnıtmeM; divflftntn..- 1'U"llktu. lluı.l~i ' _ l2 ,. 

dm1crdcn u~uneti~ü mtidcnis Sc'k~t ~acr için :moo kilo l"~ldrdel\li l.unı U- turat hi~ıııedu lJna hllnim,n v.tni Ka- ye talik edilerek 31 - 12 - 931 tari-
bey tarafındın venltcektir. M~v.zuu ıTurı- rahet tfendi kir3cı· ()(up iMneUk hede· hine mü~ıtdif perşembe ~ünü u:.t 14 ır;a.rtesi günl Mat 11 N '4ıri' 
m"f .. : 1 •1 d ' r.ih" 11leni münakasa suret.ile satın a- d 16 k 1 t ta h 1 •. ü .. 1 mu7.d& yapılacaktır. TaliP~·-- ~ .. e..,,,..r ut ır. 11- İ<''.ll' ır;o lira ~hhı:a.u ...._ .. l\n edi1mis.- en .yn acar s n u uç ncu tn 

hnllc1'ktır. İhalesi 19 - k<inunue\'\'e] "' ·ırr.,, ' - namain· •'mak üz~ h•f 
tir lıu suret vuh')·tt ınuamel~i ya• dairesinde açık arttırm4' ile sAhlataft• ı . I' l __ R_ad_y_o _I 

lata111tul radyosu 
e dan "l re kadar ırımıfon, 7 .. ~ dan 

8,30 a kadar Makbule hanımın istiraldle 
alaturh sar.. 8,80 dan 9 a kadar Selim 
ım btv tarafından konferans 9 dın 10. 

ndar ito~evziyc w C'..ennct hanımlınn 

istırati~ alaturka saz IO dln 1 O..~ a 
kad&r ıtudyo orkcstrı,u. ---- ~~~~~-
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- 9.~l cunıutesi giıinü .saat J6 3·a ka
dar Hırbire mekt•bindeki mahalli 
llMhıuunda icra edilecektir. TaHp. 
1eıin şartnalMf!lini ri~ için ko • 
~a müracaatları ,-e işti1'2k ~ 
de '\":Üti nıuayyeninde hazır bulunma-

k 1 .it d '1r zarlıla işfütk ed~leritl pilarak odalar alt katda \'e rütuhetli br. Arttırmaya iştira iç" yuz e ' _...a 
· · k • 1 M ..... _ k' muayyenfnde komilyonuın--olmak "e halt hın:ir emh''k ~t.işini na- te mınat a ·çest a ınrr. . uu.~ı'tl ım 

zan itibara alarllk temam1na e.rbabi ~rgilerl' Mledfye resi"'leli ve vakıf caatları. (621) (4202) 
Yukuf tarafıncllı.n ikt bin beşrüı lira icares( mlişteriye aittir. Hakları ta· • • • fi 
takdir edilmiş nlmatile tnlfımza po sidllerile sabit olmayan ipotekli Kelordu ve Birinci rrrk• 
ilanen tebliğ olunur. (210:1) alacaklılar ile diğer alakadaranm ve taburunun otlan ayn aYfl 

man. (144) (4081) ---------------
/kinci. tiefir'H rrttılı~.wlen: 

lıtanlHıl mınttrl..·• ticaret miid/h-. 
llfii11dc1t: 

irtifak haJ<kı sahiblecinin bu hak181'ı· melerle n puarhtl• aua 
nı hu111usile faiz ve mMarife dair olan 'tır. lhaleli 'f - l! - tSl 

l flasına karar \•trtlen Osman paşa 
zade Abdulkadır btyt ait ohıp. satr
hğa karar Yerilen Kasım paşa Kul • 
Jaksızda atk 61, ctdft 117 ~mamı 
3:l0 lira kıymetinde mukaddema tur
şucu halen boş dükkln1n U(te bir his
S(\"İ ile \'e )\ine l\asrm paşndA yağhıı· 
ne sokağında atık 1 cedit ve 
takriben 171 U\l(n Ye her arpn 30 ku· 
ru,. kwmetinde bir ktt"a al"Sanın ku.a 
uçte bir hİAtısi ile yine Kasem paşa

iddialarını ilan tarihinden itibaren günü saat 16 buçukta 
20 giin içinde evrakı müshitelerile hil· da yapılacaktır. T.aıtpJeriıl ~ 
dirmelerl lhımdır. Abi tuıld .. hAlt• meJerlnl almak uzere her,.., 
lan tapo sicillerile AAbit oltuayAftlar urlıl'tnıı. iştiNlk edecekler",_ 

Halr tasfjyetf~ bulunan .~yyiJdız 

Çimento Türle Anonjm Şirketinin his

sedaran heyeti umumiytSj 9 klntınu
M.ni 1932 lnci cumartesi gtinii s:ınt 

ll dt Galatada Ar.slan hanındR => inci 

katta 9 Nb. lu )"1lr.ı'ha"ede sureti adi· 

rede lçtimll ed~ndttı hfSffdara.n 
d~diltr ilıvet olunar. 

ıtttş bMelfnhı p1tylaşmaBtfian hRri~ ti maayyeninde komfsyo1nııl' 
kalırlar. Alakadarların icı'R '~ irta.c: racaatlltı. (124) (42l9) 
kanununun 119 zuncu maddesi hij.k- • • • 
müne g1)re tevfiki harek~t tlın~leri ve Hava kitaatr iht.iyad ~ 
daha fazla malumat almak ist:renlc- ıO' 
rin 930 - 1241 Nosile 1ne'nn1rtr•Umi- .kilo bea:ıin .bpalt al'f -
ze mürac.aat1eri ilan olunur. (2111) kuaya koAmuftlt. thalt 1 t. 

RUZNANIU M0%A'l<l<:RAT da atlama taşı caddesinde atlk 36 ,.e ---------------1 

arşını 30 kuruş kıymetinde takriben Sultanahmct sulh mah'kt"rnERİ 2 ci 
1 - Tasfiye memar)anam r:tpol'u 600 arşın arsanın üçte biri ,.e keza Ka- lırıkuk dairc3fntl~: 

ile hf'Mbatt ve munkip nPonıtıUl'l kt• snn pap atlama ta§' c:ıddesinde atık $erik 1>8P ,.e "'"htumu Me1'ımet 
raatt. N k y ~t 39 cedit 5:; • lu ve arşını :m uru~ Emin beylerin VMilllri am ~ O• 2 

- Tasfiye ntuamelibnın hu tdi· kt\"ttletinde takribo 600 uşm :rn~anın dan i~tikraz e,rledikleri (300) lirayı 
ne kadar ikmaliae nıaııi tqkfl ~en · · 

sullus hissesi ile Kasım papda dört natık 19 - Mayı8 - 929 \atih ve ('I) 
t btln ~tkiki ft tuff~ maame1lh. 
nın ir.ahahndan olıtn hu~usat lıRkkın• ~~y1uda mtukaddem

4
a
0 
d1_i.ri~~~ı~~eti~nd3~ gün ,·adeti -emre muharrer semt ~· 

da kAnu· ittih ı,. u n emamr ı .. K :"'"' " «>dilmiş n~ muamille)'h Va$ilaki efen• 
IAıtkıl 2." hıt.zr. d" 

1
.k arsanm üçte bir hiJıSeSi 20 ı;:-ün müddet di vekili Zeynel Abidin bey tnrıt~ın· 

1 
. , ~ ısse sent ıne ma 1 · 0 - le artırma ;1, Ntıllfa çıkanlm1şt.ır. <lan Renedln ipt&li h8ltlqnda inme~ 

apta ıchm:u mnktlrde huır hulun • "'- 15 kln t g.ı2 a te.cıı· ~Ü· di1f'n dAvR Gzerin• (.t:i) gtift mttd•et• 
nıak istiy<'n 7.e,·at ticaret kl\nununun ~tlf ununhnk c~m.frl.a 1 d 
-.1 · . • nu saat 14 te ma ememn ı as o a- le iiç dtf'a ilinma müted&h' kuan 
•• , ıncı mAddesıne 1tTfikan içtima t:ı- • 
rihinden bir hafta en-•t his.~ ~'nf't· MTida yapılacaktır. Tahp olanlar. şe• mehni tarihi ilandan itibaren (4$) giin 

J • • t fi Tart'!ti ve her hluıu!! hakkında taf'sılRt :ıarfında mezkür senedin Sult.'lnah • 
ennı a!CI y~ memurJannıt t~·df d . . b "b 

melidir. almak üzere tasfıye memurla11 Cev - met sulh ikinci hukukuna i rau, ı ra· 
Banka.lua te,d" ed ' I k h' dat Fahri, ve Raludj heylen hllro an- zedilmedili takdirde mUddt.tln hfta-

ncd"t "kb _1 • 
1t fı .ete 1 ~ ~... )arı her gUn öğleden sonTa murncaat mında mer.kCır ~n~in ;ptslmt kntr 

.. ' mn Uı.ıf!TJ 3S I\~ mtmtırJa • d" -.:ı'1 r 1 k ·1a . - • . • etmeleri '"e artırmada tak ır ~' en verilttefi O~\incU de & o arr. ı "" t'I• 
ıına te,dhıt m:thı)ttfnde olarak knbul k' ti ·· d tf) ni~peti depozito edi- Junur. (2113) 
edilecektir. (2114) 

1 
lY~~ . 1?U'ı '1 

nur 
<'C:eJtı ı ttn o u • 

l11tanbul ikinri tieard mahkt>me • TaJJfiye mrmurltm. 
Matb<Jamıza Qf>ln tstrl<>ı-. 

DerCHbedayl meclftueaı 
22 inci savıcı tİ\~troya ııt dolgun 

mundcricatla intişar etmiştir ~his•hipzade 
Ce141. 1 Galip, J. Kemal. Yısfı Rıza. 
fkdTcttin hevlerin. Ycc:ihe Zh-a H. ın 
makaleleri. ornenan con pirec!ere. ölen 
can ·ıtktrlıra ıit foto~ııfiler bu andadır 
f\ıri lenmııe tı,·sh·e ~deriz 

ÜakUdar HAie sinemasında 
(Titan ık) mumcs.sili: (\Tirjima \'alli) 

lBtanhıll 7 el icra mcmurluğlln • 8İndr.n: 

don: Alml\nyada Se..c;.enhe11t şehrinde 
4400 lira kiymeti muhammeneli Rıtpt . Gelp ticarethanesine ait " lsta• 

Awray civarında. alaca mesçitte Şa· hul ıtümrtiiiinde mucut muhteMf 
krr ağa mahallesinde mahzen halen renk n paketli tahminen ~ kilo ytil1 
Sayit efendi sokatmda 19 N. lu hane ipliği açık arttnma suretiJe 10 klnu· 
tuihi ilandıın itihu~n 30 gün mü • nuevnl 19:ll pe.rşembe günü saat do

detle müzaidtye. vaz edil":'işt:· Bi.ri~- kuz buçukta satılac:ağından talip o • 
Ci arttırma üç kanun~sanı 93- tarıhın lıınların İstanbul srümrüfü nhhm 

de saat 16 da dairede ıcra olunacaktır. nntireposuna mürac.-aııtt etmeleri ilin 
Talip olanlarm Juyme~ muhammene~ olunur. (2100) :ır. 
nin yüzde yedisi ni~betınde pey akçesı --------------

- 12 - 931 pHaT pftti .... ti 
'faliplerin şartn:ırMyi ~ 
taakl '" An'kar;ı •tra ~ ~ 
yonlanna hu gün ve m~-
tirak için ise ihale tarihiıld~ 
merkez satm alma kotll.,..... 
rac.-natlan. (62S) ('228) 

. . . . ~~ 

K. O. •e ı. Jnef fırka .~ 
soğu paza.rhtla alma~ 
3-12-•tpe~ 
yonannıda Ja'P'laaittll'· /, 
şartnameyi allMk here tJI I' 
pazarhla iftirak ~ .J 

mi :mvayYeninae """"..,.. 
racaatleri. (608) ('132) .... 

ıır. 1\. o. mahabere 
mnnt elti araba gübre 

1
, / 

satılac.-alctır. İhalesi 3 ..,,.. 
perşembe rt'ftü saat 15.5 t9 

numuzda yapılacakt.rr. f 
prtnameyi almak he.re •-' 1 
pazarlrfa iştirak edectıkl~ 
ti muayyeninde kom~ 
raa.tleri. (~75) (412.~) 

"' . . ~ 
1\. O. kıtaatı hayn.aatı f P~ 

arpa puarhkla satın alııı•'~ 
l'!!d 5 - 12 - 931 ta.n1' coır., 
nü Sı\at 14 te komisyonuJll~ 

Yeni Takvimler 
,·ermeleri lazımdır. Talip olrtalara 
hu i~e ait 9:11 - 21:1:i N. lu <losya ira<' 
edileceği 1tihi icap eden tafsilat dahi 
,·erilir. Ye daireye talik oJunan ar· 
tırma ~artnamesinin dahi gelip okuya 
hilirler müterakim vuği ''e helediy<' 
,·aktf icaresi mü teriye aittir. Hak
lan tapu siciHle sabit olmayıın ipo • 
tekli a1acakltlaTla diğer .takadarla
rın \'e irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarmm "' hususi faiı n masaıife 
dahi olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 ıiin içinde enakı mü~pe
tclerile hildirmeleri lbımdır. Ak"i 
taktirde haklan tapu sici1lerile sabit 
olmayanlar satış bedelinin paylaşma· 
$ından hariç hirakdır ılikadnrların 

ic'ra "e iflas kanununun 119 cı madde-
5'İ hükmüne göre teTfiki hareket et •ı 

melerj , .e daha fazla malumat iste • 
yenlerin numarası hil:\da )azılı dos· 

lstanhulda merhum MustAfa NaiJI 
ıuışa ı-erese1eıi ta rafmdan: 

lstanbul üçiincii icrasından: 

hıca'ktır. Taliplerin ~ r~ 
mak üzere her gün ve pas' ,a 
:nıtk etmek i111tiyen1erm de;:, 
yen!ndt komisyonumuza 
rı. (611) (4162) 

Duvar, cep ve her türlü muhtıralı takvimler basılmıştır. 
Alafranga, alaturka saatler, hikayeler, her tiirlü malümat. 

Merkezi Türk Neşriyat Yurdu 

Devlet Demlryolları ilanları 

Mudanya - Bursa hattına muktaıi 4000 meşe traversin kapalı 
zarfla m6nakasaıı 19 birinci &cinun 1931 cumartesi günü ıaat 
14 te Ankara'da umum müdürlükte yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa veznelerile Mudanyada meıkür 
hat ifletme amirliğinde üçer liraya sahlan prtnamelerde azıh
dar. (4066} 

---==-=-~~=-=-==-===========:=::::======= ============= 
ve~ yapbiınız 2ibi, gene batırı-
nız. Bu hareketi daima tekrar e
dec:eluiniz; ta ki iplik elmanın et 
rafında ve kabuğun altında tam 
bir devir yapacak ve gene ıap 
tarafmdan çıkacaktır. 

Bu olduktan sonra ipliğin iki 
ucunu sol elinizin bat ve telıadet 
parmağınızın arasına ııkııtrra· 
rak ıal elinizle yavaı yavat çeki
niz. f plik kopmadan çıkacaktır. 

Bundan ıonra yeniden iH 
.~laJ.ıD; fakat bu defa evv.ak. 

ba,ladığımz noktaya amut ?la • 
caktır. Böylece, iplik gen~ bir de· 
vir yapmıf olur. 

Bu da bitti mi elmayı güzelce 
tetkik edin. Ne bir delik var, ne 
de ince bir kesik! 

Artık miaafire takdim edebi· 
lirsiniz. O da elmanın kabuğunu 
ıoyar; fakat ... 

Eli albnda elma dört dilime 
aynlmıt olur. Tabii hayretle 
sorar: 

- Bu na11l elma böyle? .. 

Türkiye imar hankasma hortlu 
Crma1 heyin lstanbnlda 8tik ali pa • 
şa mıthallesinde · yağcı hanındll orta 

katta 10 No: lu od1.n1n 6 hiseıe itiba· 
rile :l hissesini.., n )·ine aynı handa 
ü t katta 9 l\'o: lu odanın 6 hisse iti
barile :; hiss~inin haczine kırar nri
lerek paraya çcnilmesinc karar ve-

rilmiş n mahallen ) apılacak haciz 
de hn ()danm tamamına fl30 lira kıy
met taktir edilmiştir. Mezk11r gayrf 
menkullerdeki bih·era~e hiMMllf st· 

fatile alakadar hulunduğunur. tapo • 
nlln ceYnhmdan anlaşılmış ve ikamet
gahrnızın me<:hııl huJqnmR!Wnll h;na• 
en icra "e iflruı knnunanan 8.1 üncü 
madclesine tevfikan tehlii makamına 

ya numarasile memuriyetimize müra· kaim olmak iizere ilan olunur. 
cıat etmeleri ilan olunur. 

tJsküdar hukuk hdkimliğindl'n: 

Erenköy Kaıa8ker mahal lesi l•k • 
ke sokağında 65 No. lu hanede sakin 
Hüsniye hanımın aynı e\·de sakin 
Mustafa efendi aleyhine ikame eyle • 
diği tescil nikAh "e talak ve çocukları 
aufuaa te.\icil da,·ıwnıa muhakemesi-

DAVET 
lstanhrıl lis~ıi mezunları <"-Cmigıt • 

tinden: 

Cemiyetin fevkalade gongresi ıl ka
nunue\'\'el 931 cuma ıünü saat ı.a te 
Halk evinde aktedilecektir. Mezun 
arkadaşların tqrifleri rica olunur. 

(2078) 

.. • • sO 
<•rdu sıhhiye ihtira<: f(fllffl~.t 

mal!'!mei tıbbiyeye .enJ~,,..,. Y 

lı r;\rtlldfiği:inden 5 - ei''"r 
m:nttsi günit saat 15 de t ,.;tı 
lıi!ı yap1lacaktır. Talfple. ~ 
mesfni almak Ur.ere her ıti1' rfl'd' 

. ti-"1' .... hia İ§tirak etmek 11 ,-- 11ııı•r 
mi muayyuinde ko11dtJfOll 
:racaatlan. (614) (41&5) 

a-1'' Çorlu -re Tekirdatr" ett" 1'' 
ihtiyat'l için tt81i1" edil "'Jf~f 
ri ve miktarları aşd1d:0~ırııı 
«ur a .. nf münakasaya rf'fl11"., 
hale tuihi 3. 12 • 931 ça ş# 
gaat ıs te yapılacaktır· .,-1 fi 
raiti anlamak için btsl' 111" ~ 
satın alma komiHonJa K4' cd, 
münakasaya j~tirak e~•-' 
haJe tarhind•n ~"'el ~tJ,ıt' 
ma komiııyonuna miil'S ~ 
( 39.16) 1(111 CiP" ..1 

Teslim mıhaJleri .,- IJd"~ 
Çorlu 2C). f(IJ 
Tekirdağ 29-
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AKŞAM Çinkografi şubesi 
Mlldilrll: Ktrıtırı 

Türkiye'nin klişecilik sanabnda en mütekami] 
bir atelyesidir. 

Çelik, Pirinç, Bakır, Çinko 
Uzerlne renkli. renksiz blf umum klişe imalatı 

Siparişler sizi hayrette bırakacak bir sür'at 
. ve mükemmeliyette ihzar edilir 
izahat almak için telefon ediniz, derhal bir memur gönderilir. 

...- AKŞAM matbaası fevkinde, telefon: 20113 '::::::: ......................... ..,, 

d.~ayrimübadiller tak
.ırı kıymet komisyonu 
tıy asetinden: 
. Evvelce t~'rzi edilen yüzde 1kile

rı · nı aldıktan sonra kararları ve ıs

olan tİhkak miktarları değişmiş 
Cayrimübadillerden aşağıda nu-

, ~araları yazılı karar sahipleri
tlın yüzde ikilerini almak uzere 
3112/931 Perşembe günü saat 10-
dan 16 va kadar komisyona mü-
racaatla ~ı. ( 4237) 
'r No. Karar No. Karar No. Karar No. Karar No 

1079 
tos o 

tosı 

1084 

1086 

1087 . 
tos2 1091 

1094 

1095 

1096 
10971 

.. 

1101 

1102 

1105 
tt'f' 1106-rr 

1109 

1110 

1111 
1 ·1112 

~~3 1092 1099 1108 1118 

~ ~afia veka~eti Adana yedinci 
'lıre su i ş~eri müdürlüğünden: 

ııı~ Cebelibereket vilayetine tabi Ceyhan kasabası civarmda 
1 ~ll"cut mahmuzların tamirile ilaveten yapılacak 3 adet mahmu-

~I~ ~cıif bedeli olan 10530 Hra mukabilinde ve kapalı zarf usu· 
~ l\J lbflnakasaya çıkarılmış ve 931 senesi kanunuevvelinin 15 inci 
, ~-~ iil~ü zevali saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuş olduğun· 

~ıı talıplerin yüzde yedi buçuk teminat ve sair vesaiki havi 
\it-11. zarfların ihaleden bir saat evvel Osmaniyede hükümet 
~ ~1nde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve fenni evrakı 
~~il· ek istiyenlerin Adanada Su işleri dairesjne müracaatları ilan 
't.... 'Jr. (4146) 

~:kıam Er.kek San'at Mektebi Mü
liı-Iüğünden: 
\~ l<~~ttlarını yenilemiyen ve devama başlemıyan talebenin isim
~ce~tir. Malumat için ilan olunur. (4236) 

lf""'llll----·1932~~-

~ ayyare YILBAŞI Piyankosu 
~ Lira 

1 JKRAMIYE 1,000,000 
1 " 400,000 
1 ,. 200,000 
1 150,000 
~ " 100,000 
1 ,, 40,000 
1 ., 30,000 
1 H 20,000 

100 MU __ '1.FAT 15,000 
1oo KA (1,000) 100,000 
100 ,. " 100,000 
100 " " 100,000 

s " " 100,000 
~ iKRAMiYE (10,000) R50,00YO 
6 H (8,000) 40,000 

1S ., (5,000) 30,000 
60 " (3,000) 45,000 

• ~Oo ,, (2,000) 120,000 
~~~ ., ' (1,000) 200,000 
... S~ AMORTi (100) 500,000 

O ADET 3,340,000 LiRA 

r;:-v AKIT ın ~ 

il~\~~~. ~!~~r ı 
Emniyet sandığı Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
iŞ OC8ğı Mü"-yede Huıp 

H f 
. . hedeh :\o. 

Mcrbunatın cins ve nev'ile 
mevki ve müştcmil&tı 

Borçlunua 
ismi '* er smı ışsizlete iş ve ısteyen· 

tere işçi verilir. 85 3633 Eğrikapıda Hacı llyas mahalleaiode Sait Ağa 
• iş ocagma ortak alınır. Bekir sokağında eski 18 ve yeni 

Is[anbul Yeşil direk, 22 numarah 4S artın ana üzerinde 

satın ahyoruz - Alandan sna· kirgir iki katta üç oda bir sofa bir 
ıııul kırık yahut modası geçmlf bilezik, ocak toprak ev alb Ye 30 8Tflll 

kordon, kemer, yüzük, çanta., ç1.t1.lka~\k, bahçeyi havi bir hanenin tamamı : 
bozuk saatler gibi şeyler alıyoruz. Saat Bir bodrum vardır. 
9-12 arasında müracaat. 138 4099 U•kUdarda Altuni zada mahallesinde Ahmet Efendi. 

lstanbul Babçekapı dördüncü 
Vakıfhan ısmakat 29 lımail paşa sokaiında eski 7, 7 Servet Hanım. 

mDkerrer ve yeni 19t 21 numarala 
Satılık Evler ve Pare 

Lira Oda Semti Nevi 
(000 5 Şişli Kagir 
2600 5 Moda Ahşap 

1400 5 Taşkasap 

3000 s Şehzade başı Klgir 
4000 6 Ortaköy KAgir 
6200 5 Cağaloğlu 

" 2500 5 Yeni.kapı .. 
5000 5 Kadıköy ., 
6500 6 Gedik paşa ,. 
8000 9 Beyoğlu '9 

3500 5 Fatih 
'" 

3000 ı Ortaköy Ahıap 
5000 7 Kurtuluş Ahşap 

3000 8 Şehzadehaşı .. 
Bunlardan başka her semtt• saubk cm· 

Wdmlz vardır. Ernlft.k almak yahut alı· 
cağınız emlAke paranız yctlsmiyorsa ipo• 
tekle para almak için saat 9 ·12 arasında 
mi.iracaat Istanbul Bahçekııpı dördiincU 

Vakıfhan asmıkat 29 

Klrahk yalı - Dört odalı, mut
fak ve terkos suyunu havi Çcnkelköyün· 
de Kuleli caddesinde 'l7 No. lı yalı ki· 
ralıktır. Görmek lçin fçindckilc:re müra
caat ediıiiz. 

Satllık ve klrahk - Mudanya 
Trilyede Naciye ha.mma ait iki adılı 
evle zeytinlik tarla ve bag ldre.lık ve 
yahut satılıkar. Şeraiti Ankara caddesln· 
de muallim kütilphanesine müracaatlırL 

Safilam irat satın Almak Is• 
teyenlere - _aahçehpusu c!vannda 
k!gir bir dükkln acele Ye ehven fiyatla 
satılık oldcğ"undan talip olanların Gala· 
tada Mehmet Ali paşa hanında 41 nu· 
maraya mür•caat eylemeleri. 

Sabhk mUkemmel Apartman
Nışan taşındı beş kattan ibaret dokuz 
daireli ve 346 Jin. kiralı mUceddtt bir 
apartman satılık olduğundan talip olan· 
lann Galatada Mehmet Ali pası hırundı 
41 numaraya murıcaat eylemeleri. (2099) 

Kerh Daldan Ses - Abdullah 
Cevdet beyin şiirleri intişa.r etti. Fi. 1 
lira. Lilks tab'ı Fi. 2 lira. 2068 

111111111111111 ıı~~l~lll 
Piyango müdürlüg-ünden: 

927 modeli yedi kişilik kapalı 
bir adet bilik otomobili satala
cağından talip olacakların her 
gün saat 10 dan 16 ya kadar 
piyango müdürlüğü muhasebeci• 
liğine miiracaatları. 

r~YAlll 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı i~leri 2.4379 ve 
2.3872 idnre 24370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf; lstaıibul Vııkıt 

Abone şartları: 

ı 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 J 450 2700 .. 

llAn $&rtlarımız: _ ...... ..;.;.;;.;;.;.;;;;;.;.;.;-.... 
Satın 
Santim• 

Resmi 
10 Kş. 
20 .. 

Hususr 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk llAn t;artlarımız ı 

l 2 8 4 J-10 Defabh 
30 50 65 75 roo Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğı için bir defa meccancnd!r. 

B - 4 satın geçen ilılnl:ınn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur 

V AKIT MatbaBSJ 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Kefile Ahmet 

19 numaralı11 150 arsa üzerinde 
abıap iki katta biri toprak odası 
olmak üzere alb oda bir sofa bir 
bDyOk malta bir kUçiik mermer 
taşbk bir mutfak ıigeri yeni 21 nu• 
maralı 65 artın arıa üzerinde ahşap 
iki katta biri toprak oJmak Dzere üç 
oda bir ıofa bir mutfak bir toprak 
aTlu 30 lll'flD llzerinde llıtü çinko 
kapb claraç.a harap bir ahır ve ils-
tlhade umanhğı ve 395 arşın bah-
çeyi haYi harap iki hanenin tamamı. 

180 7291 Çarııyıkebirde .Y arakcıJar hanı al- Yervınt Ef. 
llnda eski ve yeni 6numaralı16 ar,ın 
arsa üzerinde kirgir bir kattan 
ibaret bir (llzerinde abaraait oda-
lu Tardır) dnkkimn tamamı. 

ı 258 7018 Beşiktaşta teıvikiyeden müfrez mu· Nazmi B. 
radiye mahallesinde eski karakol-
haae ve yeni birinci karakolhane 
aokatmda eıki 23 ve yeni 33 No. 
)'ili kırk beı arım arıa lizerinde bir 
buçuk kab klrgir iki katı ahşap olmak 
ilzere Dç buçuk katta biri natamım 
olmak üzere dokuz oda bir bodrum 
bir kiler iki sofa iki taşlık ve yiiz-
yetmif bir artın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı (Bodrum ve birinci 
katlaruıuı ön ve arka tarafları ye· 
ni olarak yapılmıt diğer aksamı da 
t•mir edilmittir. ! 

Uf 16498 Beylerbeyinde Küplice maha1leıin· Zekiye H. 
de Şemsi bey Ye Çamlıca cadde-
ıinde eski 44, 48, 44, 46, 53, 44 
44, 48, 44, 48·1 ve yeni 30·1, 122 
12:1, 97 numaralı bermucibi senet 
yllı elli sekiz dönüm bir evlek yet• 
mİf alb arıın muhterik konak arsa· 
aı Te tarla Ye arazinin tamamile 
L:arhk tarlanın sülüssn hisseai. 

88 5013 KacLk8yilnde Oımanağa mahalle· Htiıeyİn Sa· 
ainde uki ve yeni Arayıcıbaşı ıo- mi B. 
kalıada eski 8 ve yeni 39 numa• 
rala elli •11ın araa Qzeriade ahşap 
Oç katta Gç oda, bir aYlu, bir kiler, 
bir küçDk aofa, bir kuyuyu havi ta-
mire mGhtaç bir hanenin tamamı. 

Yulı-anda cins ve neTile ıemti ve numaraları muharrer em• 
vali gayn meııkuleııin İcra kıbnan aleni milzayedeleri neticesinde 
hiularmda g&terilen bedellerle mDıterileri llıeriode takarrür 
etmiı iae de meık6r bedeller haddi liyıkında görülmediğinden 
tekrar on beı gOn müddetle illn edilmelerine :karar verilmiş ve 
23 Ki. evvel 931 tarihine milsadif çuıamba gUnü kat'i kararla· 
nmn çekilmesi takarrllr eylemit olduğundan yevmi mezkurda sa
at OD d&rtten on beı buçuğa kadar sandık idaresine müracaat 
eylemeleri )Uzumu ilAa olunur. 

1 ıatanbul Belediyesi ilanları 1 -------------Enelce ihale edilmiı olan Şiılide Rumeli caddesi!e mektep 
ıokapın parke kaldırım tamirabna ait mukavele feshedilip pa• 
ıarlıkla talibin• ibalcıi kararlaıtınJmıı olduğundan taliplerin Ka
nunuenelin OçUncli Perşembe günU 1aat öçle teminat akçeleri· 
Din makbuzlerile birlikte EncUmeni Daimiye müracaat etmeUdir
ler. (4159) 

Jandarma Satın Alma Ko
misyon riyasetinden: 

2000 çift siyah çizme kapalı zarfla abnacakbr. Mllnakaıa 
23-12-931 çaqamba gUnOdDr. Taliplerin şartname almak üzre 
berpn, mllnıkaaaya ittirak için de teminatlariJe beraber muay
yen gllade eaat on beıten on alhya kadar Gedikpaşadaki ko-
miayonumuza mUracaatlan. (4173) 

IKRAltfl[i 
Emniyet Çayını 

................ lllllİlı ....... ıİİlııııııııİll------~-
Arayınız 



- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde! 

- 111 
- akat dikkat eti nereye basıyor! 
- Eveti Qirdilm: 

ZiRAAT KXSI 
nın kumbaralarına 

- Öyle lıe6 daho bunun Qlbi iki yük taıır ve 

Sırtı Yere Gelmezi 


