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atil kOylü kadını Fatnıa asılacak! 
lrıgilizlerin 
lecrübesi 
iki lene evvel dahili sanayü ··-._-,e için hariçten gelecek 

... ..yayı nisbeten yüksek res• 
L...._~i lalan yeni gümrük tari· 
~ tatbik edilmiye batlana· 
~ llralarda birçok tüccar, eski 
tl'c.Jerıi tarifeler arasındaki güm· 
Jsila farkından istifade etmek 
,__, IDemleketin ihtiyacından çok 
....._ aıal ıipariş etmişlerdi. Bu 
~ların konıimentolarını tediye 
L...... Türk parasile, piyasadan 
~ ingiliz lirası mubayaa et· 
-.le zarureti hasıl olduğundan 
t-raauzm kıymeti birdenbire düş· 

- .... -o. Bu suretle memlekette 
Pba buhranı meydana çık· 

~. Diğer taraftan tüccar güm· 
farkından yapacaktan karı 
IDızın kıymeti düşmesinden 
)'I kaybetmişlerdi. Bu suretle 

ettikleri ıahai menfaati de 
, edememişlerdi. 

$.Ddi bu vaziyet aynile lngil-
vukubulmu~tur. logiltere· 

avam kamarası iotibabahnı 

kip Makdonaldin riyaseti 
da yeni milli hükiimet te-
61 eder etmez muhafazakar· 
himaye siyaseti kuvvet bul
• Son günlerde kanuniyet 

· i iktiaabeden gümrilk ta· 
llflıpjlftı"i• henüz Jiyıbal•n tan· 
.diı...den-Ubalatan ._.;.uıik-

tahdit edileceği anlatıl· 
• Bunu gCSren İngiliz itbalit 

lan derhal faaliyete geç· 
• ltbalitın tahdidi hakkın
i kanunlar tatbik mevkii~e 

W..!..~-azdan evvel bugünün ihti
"'~ndan çok fazla mal getir
~e tetebbüs ettiler. 
~il bu suretle ithal edilen 
'f a eski tarife Qze~inden ha 
~~mriik resmi verilecekti. Bu 
~r geldikten sonra mevcut 

llt resmini 0/ 0 50 nisbetiode 
llbf olan yeni tarife mevkii 

ilce konulacağı için bilibare 
• cek mallar pahalıya mal 

,binaenaleyh evelce gelmiş 
n fiatı piyasada o nisbelte 

Yllkselecekti. Bu fiat yüksel
)eni tarifenin tatbikinden 

el ıaal getirip stok yapmış olan 
r için mühim kazanç teıkil 
•-a.· lhl. 

F •icat bu suretle bir spekii · 
Ola hırsına kapılmış olan in· 

ticarethaneleri ıu noktayı 
hı katmıyorlardı : lngiltere -··-k· 611ı~ti altın mikyasını terket· 
llbıden itibar en Sterlin bey-

.... -..._.ilel ticaret Aleminde tediye 
olmaktan çıkmıştır. Şim

lcıdar barice sattıkları mal
SterlinJe tediyesini ıart 

11 memleketler artık bunu 
etmiyorlar. Onun yerine 
Lviçre frangı ve yahut 

ı frangı istiyorlar. Hariç· 
b118iinün ihtiyaçlarından çok 

illa) getiren lrıgiliz ticaret· 
• de bu malları dolar, Is· 
frangı ve yahut Fransız 

il ile adiytceklerdi. Bu~ 
'-aaen kıymeti tezelzüJe 

olan lngiliz lirasını piya· 
fazla miktarda satmiJa 

.Jtd'wıa A&UN 

Fransada 
Avlanacak 
Yer yokmu?! 

M. Muşanofla 
Müzakere 
Başladı 

.----------------------Bul ga rlsta n la aramızdaki mu• 
allak meHleler halledllecek 

Şehrin dünkü manzarası! 

Ankara, 3 (Vakıt) - Bulgar 
BqYekili ve;; Hariciye nazın M. 
Mutanof cenaptan bugOn Mecliı 
mOzakerelerini takip ettikten 
sonra saat beı buçukta Mecliıi 
terkederek Haric"ye k6tkDne 
gitti. ismet p .. - ve Hariciye 
vekili Tevfik Rüttil beyle Tllr
kiye ile Bulgaristan aramda 
muallak meaail etrafında aaat 
sekize kadar mOzakere cereyan 
etti. Yann sabah mOzakerelere 
tekrar devam edilerek intac edi
lecektir. 
RelslcDmhur Ha. il. Mu .. nofu Oç gOndenberi ıotuk ve yağ- r&zglr timal ile prk arumcla 

kabul etuler murlu giden havalardan sonra mutedil kunette esecektir. Da. 
Ankara, 2 (Vakit) - Bulıar dGn lstanbula bu 1enenin ilk en fazla 11caldık 1, en u mu 

Baıvekili M. MUfallof bugiin sa- tutan karı yaidı. dereceydi. 
Fransız m•llre nazın lngllterede at dartte Gazi Hz. tarafından Evvelki gGn serpinti halinde Kandilli rasathanesi de .,. .. 

Fransız maliye nazın M. Flandin kabul edilmiflerdir. Mnlikat iki bqhyan kar gece devam etmiş hafif kann devan1 edeceilal 
son günlerde Londraya gitti. (M. saat kadar devam etmiftİr. fakat tutmamııb. Don sabah a6yJemektedir. 
F'landin) lngiltereye ayak basar ba. Harlclr• veklllmlzln zlrafeU tekrar baıhyarak öğleye kadar Kı' ba,ıanııcı d ... llnlfl 
maz etrafını gazeteciler sarmı1- Ni• Ankara, 3 - Hariciye vekili devam etti ve lıtanbula baıtan Paristen gelen haberlse tire 
çin geldiğini sormuşlar. FJ'81181Z na· Tevfik Rlltttl bey bagln Bulrar bqa beyaz bir artn ile kapladı orada da soğuk devam etmekte-
zın bu suallere: [Almrafı 2 inci 11yfadal Fakat alqama dotru tekrar eri- dir. Fakat hava merkezi b8tlD 

B k yerek kayboldu. 
- lngiltereye avlan._ak için gel- ulgar raliçeSİDİD Karadenlzdekl fırbnalar Anupada hllkllm s6rea sotak 

dim. Başka hiç bir siyasi maksadım Ü el b• h k ti Karadeniıdeki fırbna da de· dalgaıımn tekrar garp havaliai-
ve itim yoktu 1,, g z ır are e . Yani etmektedir. Şehrimize hiç De gelmiyeceğiai Ye pmdild to-

Demlt ve ..... delnl.,_• la- bir kua haberi ıelmemiftir. pklana k1fU1 mubclclemfllİ ol-
pat etmek için kahtı ktlrkltl paltosuna Y etilk3y rasathanesinden ve- madığım haber veriyor ve Pa-
aç.'P iç elbiselerini göstermiş: Filha· rilen malnmata g3re buglln ha- risliler de bu habere inanmak 
kıika (M. Flandin) in üzerindeki va ekıeriyetJe kapalı geçecek, istiyorlarmış. 
al·cu spor elb.iseelri varmış. Bununla -===========-===========ı=:1111-=--
beraber İngiliz gazetecileri gene na-
zrnn bu sözlerine inanmamışlar. On
lar İngiltere hükumetinin son a1dıfl 

gümrük tedbirleri üzerine Fransrz 
maliye nazırının Mac Donald hük6-
metile ,. ·:rüşmiye geldiği kanaatinde 
ısrar etnı: Jer. 

Eğer hakikaten Fransız malfye na
zın lngiltereye yaptığı seyahatin 
maksadını saklamak için avcu kıyaf e
tfne girmişse gazetecileri hiç anlama
mış demektir. Onun için gazetedler 
de kendilerini bu kadar basit gören 
ve anhyan bir maliye nazınnm lngll. 
terede yapacağl teşebbüslerde muvaf
fak olabileceğinde tüphe ederlerse 
hakalnnı teslim etmek lbımdır. 

Bulgar Knlllçesl 
Sofya, 3 (A.A) - KraU~ ile pnn

ees Eudoxie, maliye 118-JDa bir lıa.
ber göndererek htikAmete tasarruf ··. 
ya.setinde yardım olmak u ~ •re ta:ı.· 
satla1'1111 tenzile karar ve mi{ c1dd. 
Janm bUdirndşlerdir. . 

iki Denizaltı limanımızd 

Dlln K6ıtenceda limanumza iki Framm deniz alb remiai ret
miş, saat on bir buçukta Dolmabahçe inlerinde demirlemiılerdit. 

F ranaız donanmaıımn ea yeni gemiledadea olan ae.Wer batrlln 
Marıilya'ya hareket ecleoelderclir. 

Almanya ile ticaretimiz 
için yeni esaslar konacak 
Mütekabiliyyet esası, iki tarafın da 

ihracabnı arttıracakbr 
Berlln elçimizin Inglllz buhranı ve Alman• 

yanın ahvali hakT.Iında sUyledlğl 
mfthlm sözler 

Berlfa )Qyfik el9miz Kemalettin 
Sami pap dün Ankaraduı fehrlmize 
-;elmiştir. 

Pqa bir maharrlrlmJzin sordafu 
muhtıeHf ftallere cevaben ıa mUhlm 
beyaaatta bulnmqtar: 

- Sefirlerin eeaen.ln bazı ayların
da .Ankarada ~·,..lan haldrmdaki 
karar lzerille bazı vazifelerin ffasr 
~ mennf;yetle Ankaraya davet 
eclihnifti,m. Mezuni;yetim ve merkez
deki T&Zif em bitti. Bir kaç gine kadar 
Berllne dineeefim. 
Almanp ile mDn•-Hbmız 

Almaaya ile mtlnasebatımız gayet 
normal bir fekildedir. Bütün muka
n1eler ;yapıhmttır. Almaıı;ya ile en 
~ ehemmiyet verdiiimiz iktisadi mül 
na.sebattır. Bu mesainin iyi semere -
ler vermesi için her iki taraf da aza
mi kuvvet sarfetmektedir. 

HBk6metimizin gümrüklerde mü• 
tekabiliy;yet e&88IGr kabulünden son
ra tlearl mtinasebatmuzda bazı değj. 
fiklilder olmuştur. Ba deiişiklikle -
rin tesbiti ve ou göre yeni bir ik
tısadt hareket hazırlanması için Al· 
man sefiri Her Nadolni Berlinde 
gitmişti. Ben de Ankarada ali.kadar 
makamlarla temas ettim. Berline dö 
nilftim4le bu meeele ile de meşgul o -
laaiı• Yai lcüata ıöre qi ..calı-

Bertin b_.k elçlmlz 
Kemalettin Sami P,. 

pbilmek için lanm gelen tedbirler a
lınmıştır. 

Gümrüklerdeki yeni vaziyet :Al· 
manya ile aktettiğimiz ticaret m111m
velesinde tebeddüllt ;yapdmanaıiap 
ettiriyor. Fak'al hültGinettmtB 'ftl\o 

diii son karar bütün mub:welelerla. 
fevkindedir. Almanya n memleketi. 
miz arasında yapılan sevkiyU a .... 
la değişınekte ve bazaa TiirldJ'9d• 
Almanyaya hazan da Alman;yadaa 
Tilrkiyeye yapılan ihracat çoialmak· 
tadır. Geçen sene bizim ~ 

lAlt wah 4 üncii say.ı&dal 
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Ti CARET 

VE.İKTİSAT H 

Şekere' • r 
ik. ese 

Teşvihi sanayi kanunundan istifa
de eden mevadın muayyen olan mikta-
nnda.n fazlasma ihtiyaç gösteren fab

rikalar, bu fazla nıiktan depozit bı. 
rakma.k suretile gümrükten ç.ıknrabil· 
mckte, teşvild sanayi kanunundan is
tifade etmeyip de istihsale hadım 

mevad1 da gümrük resmini vermcl\ 
suretJ1e temin etmekte idiler. Fakat 
ihracat ve HhaJ:itımrzı tevzin maksa
dile alınan tahdit ikaran üzerine tan
zim edilen kontenjan listesinde i~ih
sale hadım mcvntln depozitle çıkarı
lan iptidai me,·adrn nazarı itihare a-

lınmamış olması sanayi erbabını mü~ 
kül vaziyette birakmış, hatta bazı mü
esseseler !na Jiyetıcrin i ta tile bil c 
mecbur kalmışlardı. 

Bu arada şekerdler de şehrimizde 
bulunduğu ~ırada ticaı-et müsteşan 

Hösnü beye müracaat ederek teşviki 
sanayi kanunundan istifade eden ip
tid~ me,·atla istihsale hadim mevat 
hakk!ında eski vaziyetin muhafaza e• 
dil~ni istemişlerdi. Bir iki çuku-
Ja.ta fabrikasının faaliyetıeıinj dur • 
durması üzerine bu hususta vekaletle 
görüşmek iç.in Ankarnya bir heyet 
göndermiye karar vermiş ve reis 
Kazım beyle cemiyet azasından Bos
Jer «-nlrnlata fabrikası sahibi Sami 

bey Ankarnya gitmişlerdi. İ.c:tanbul 
l!kerclleri namına Ankarayn giden hu 
heyet şehrimize dönmüştür. Dün ken• 
disilc görüşen bir rnuharririmize he-
yetten Sami bey Ankaradaki temas
lan ve neticesi hakkında şunları söy

Jemlştir: 

"- Ankarada büyük bir a!ilka ile 
dinlendik. Teşviki. sanayi k:ınunu.n. 
dan istifade eden iptidai mevat hak· 

Ye sannyi erbabımızı mezkur panayı
n zf yarete davet etmiştir. 

lzmlr piyasa ında 
Dün lzmir piynsasrnda (21) sandık 

Akşehir malı afyon, ( 50) ila (860) 
arasında satılmıştır. İstanbul bor -
sasrnda dün buğday ve arpa fiatları 
beş para inmiştir. 

Istanbula dün (6S) vagon buğday 
ve (5 ) vagon arpa gelmi tir. Tiftik 
için talep Yardrr. lstanbulda yapağı 
stol,u pek az olduğundan ,iş olmamak
tadır. Fındık piyasası haı-aretsizdir. 

Londr~ 3 (A.A) - İngiliz lira n· 
da diin görülmüş olan tereffu, bu ~
hah teeyyüd etmiştir. Saat 10 da açı
lışta 8.:'j,2S franktı. Saat 11 de İngiliz 
lirası SS,875 franga çıkmıştır. Dolar, 
3, 3:>25 dir. 

Tiftikten şapka 
yapmak için 

Türkiye tiftik cemiyeti reisi 
Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı 
beyden aldığımı..: bir mektupta 
memleketimiz tiftilderinin kıs
men dahilde sarfını temin için 
tiftikten şapka yapılmasının 
düşünüldüğü, karışık ve halis 
tiftikten olmak üzre yapacak
ları şapka beğenildiği takdirde 
birinciliği kazananlara cemiye
tin 150 lira mUkafat vereceği 
ve muvaffak olup da Ankarada 
şube veya imalathane açacak· 
lara da cemiyet tarafından 
maddi, manevi her tfirlü mua
venet yapılacağı bildirilmek
tedir. 

kmdaki muamele tahdit kararından ..,_M ___ M _______ } ___ _ 
evvel olduğu gibi yaprlaca.ktır. Teş,'i- • UŞanof a 
.ki sanayi .kanunundan istifade etmi-
yen fakat i<:>tihsale hadim olan mc,·a- Mf zakere 
dın da gene evnke olduğu gibi ser-
bestçe ithaline müsaade edilmiştir. Başladı 
Bu iki meseleden başka biz şckercilc• L Ust tnrarı birinci sayfada ) 
ri alakadar eden diğer iki mesele ile 

Başvekili M. Muşanof Cenapları 
de me gul olduk. Onlar da ~unlardır: 

şerefine bir öğle ziyafeti ver
lstihlak kanununun 12 inci madde-. 

mittir. Ziyafette misafirlerimizle si mucibince şekerli mamolfttt.ın du-
huliye ve muamele vergi~i alınma • Batvekil ismet Pş. Hz., Heyeti 
mak icap ettiği halde kanunun bu veldle azası, Riyaaeticümhur kl
maddesi yanlış tefsire uğnyarak bir tibi umumisi Tevfik, B. M. Mec
vilayetten diğer bir viHi.yete sevkedi- iisi reisi vekilleri Hasan ve 
]en şekerli mamulattan duhuliye ~· Vasjf, C. H. fırkası meclisi grubu 
mi de muamele vergisi de almmaktay- reis vekileleri Cemil ve AliBey
dr. Bu defa Ankarada hu mesele ile ler, Bulgar sefiri M. Pavlof Sof
de me._...gul olduk ve kanunun bahşet. ya sefirimiz Tevfik Kamil, Mub
tiği bu haktan isüfade edilmesinin te- telit mubadele komisyonu reisi 
min e-ctil~ni i~ik. Şevki B. ler ve hariciye veka-

Evve1ce yaptlan müracaatler üze· leli arkanı hazır bulunmuılardır. 
rlne ŞQrayı devlete aksetmiş olan du· Bulgar sefiri M. Pavlof da, bu 
huliye resmi meselesi hakktnda Şıl - akşam M. Muıanof ve refikası 
rayı devlet şekerli mamulatmn duhu- şerefine bir ziyafet Terilmiştir. 
Jiye resmi alınmaması lazım geldiğine Ziyafette B. M. Mecliıi reisi 
karar vermi ve bu karar vilayetlere Kazım, Başvekil ismet paşa baz
bildirilmiştir. retlerile hariciye vekili doktor 

Yerli şekerden olsun olmasın şe- Tevfik Rüştü bey ve diğer ve
kerli mamulatın istihlak resminden 
muaf olduğu da kabul edilmiş ve ne- killerimiz, Riyaseti cümhur katibi 

ti M 1• v ,~1 t• ta f d d f umumisi, Ankaradaki ecnebi ıece a ıye eAli e 1 ra m an e • 
terdnrltklarn bildirilmiştir. firleri, Sofya elçimiz Tevfik Ka-

Blr haftahk ihrac bmız mil bey, hariciye vekaleti ve 
Muhtelif mıntakalnrdan son haf- sefaretler erkim hazır bulun

ta uırfmda harice ihracabmız, İstan- muşlardır. Ziyafeti bir suvarc 
bol mmtakasmdan (1500) ~uval lmğ- taldp etmiştir. 
day, (12266) ~uval arpa, (522) çu,a.1 
fmdrk, (4Z7) balya tiftik, (100) balya 
yapağr, (12) 8alldrk afyondur. 

Stoku (5,682,000) kilodur. 
Anta1ya mm.takasından son hafta 

2'2Jfmda harice (170) metre mikabı 
çam kereste ihraç edilmiştir. 

Loadra panayırına davet edlldlk 
Londrada 22 şubat 932 de İngiliz 

IU&1li pa.naym açılacakttr. Şehri• 

- , as ...... ataşeliği ~fişe r~-. 
mea mtlracaat ederek tüccarlarımızı 

Tü ün inhisarını 
Amerikalılar mı 
Alacakmış? 

Bir Amerikan gurubunun Tn
tün inhisarını almak istediği ~ayi 
olmuştur. Amerikan grubu 10 
sene müddetle inhisar hakkmı 

alacak, buna mukabil, şimdi tü
tün inhisanndan temin edilen 
varidattan başka hükümetimize 

Dahili 1 Ve 
1-1arici So ar 
Irat 
Vergisi ----Beşyüz lira irat ge-

tirenlerden alınacak 
Ankara, 3 (Vakıi) - Iratlar

dan alıdacak vergiye dair olan 
proje hazırlanmaktadır. Bu ver
gi sermaye üzerinden değil, 

gayrımenkul malların ayda mu
ayyen bir miktardan fazla irat 
getirenlerinden alınacaktır. Söy
lenildiğine göre ayda 500 lira 
irat getiren mallardan vergi alı
nacak, daha aşağı irat getiren
lerden verj!'i almmıvacaktır. 

Tütün 
Niçin 
10 kurusa? 
Mahmut Esat B. bir 
sual takriri verdi 
Aokara, 3 (Yakıt) - Sabık 

adliye vekili ve İzmir meb'usu 
Mahmut Esat Bey mecliste bir 
sual takriri vererek izmirde tü
tünün okkasıoın 10 kuruşa düş
tüğünü söyleyip bunun sebep
lerini iktısat ve maliye vekillik
lerinden ıormaktadır. 

Mahmut Esat B. bu takrirden 
başka, iş kanununun ne zaman 
meclise geleceği hakkında da 
hükumetten bir sual sormuştur. 

Izmlrde bir 
Mektep yandı 
lımir, 3 (A.A.)- Bir mobilya 

fabrikasından çıkan yangının si
reyeti yüzünden Karataş muh
telit orta mektebinin bir kısmı 

yanmıştır. 

Muğlada tasarruf 
haftası 

Mnğla, 3 (A.A.) - Tasarruf 
haftasının yaklaşması münase
betile bilhassa mekteplerde hüm
malı faaliyet vardır. Aym on
dördünde orta ve ilk mektep
lerde ve sinema binasinda umu
mi müsamereler verilecektir. A
yın 17 sinde büyük tezahürat ve 
merasim yapılacaktır. 

M. Şaht otomobil 
kazası geçirdi 

BerJin, 3 (A.A) - Varenden 
gelen bir maltimata nazaran sa
bık Rayişbank mUdüril M. Şaht 
bir otomobil kazasında yüzünden 
derin yaralar almıştır. 

Fransız kadınlarına 
yeni btr bak 

Paris, 3 (A.A.) - Meb'usan mecli• 
si, 1930 senesinde :\yan meclisi tara • 
f mdan kabul edilmiş olan ve kadmla
nn ticaret mahkemelerine intihap e
dilebileceklerine dair bulunan bir tek
lifi kanuniyi kabu,1 etmiştir. 

Meclis, esasen kadınlnnn ticaret 
odalarına intihap edilebilecekleri hu· 
susunu kabul eylemişti. Bu suretle, 
buından böyle yapılacak olan biitiin 
müsavat mevcut bulunmuş olacaktır. 

ııııııunıııııııııınıııııınıııııınııu 11111ııııııınııııııııııınııııııııı1111nıııııı 
Telgraf haberlerlmlzin bir 
kısmı 4 Uncu sayfamızdadır. 
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100 milyon dolar verecekmiş .•• 
Eski reji müdürü M. Vaylin de 
tütan inhisarıoı almak için hüku· 
metle temas ettiği de söylen
mektedir. 

Bu fayialar hakkında Ankara
dan gelen zatlarla görüştük. Böy
bir feyden haberdar olmadıkla
rını söylediler, Biz buraya şayıayı 
kayıtla iktifa ediyoruz. 

ce 
iz öl'' 

·ıdi 
" udüs ongresi gibi boş teşebbiisietl• 

Türkiye ciimhu iyet·nın alakası 

olamıyacağı tabiidir " 
Ankara, 3 (Yakıt) - Biiyük 

Millet Meclisi bugün saat üçte Re
fet bey (Bursa) nm riyasetinde 
toplandı. Bulgar başvekili M. Mu
~anof Gazinin locasından, Bulaaı
meb'uslarile gazeteciler de sefir
ler locasından bir müddet müza
kereyi dinlediler. 

Denizli meb'usu Mazhar bey 
Kudüste toplanacak olan İslam 
kongresinin mahiyeti hakkında 
bir sual sordu. Bu suale cevaben 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü bey 
şu beyanatta bulundu. 

"- Kudüste, oranın müftüsü 
tarafından şuradan buradan ken
sine iltihak eden arkadaslarile 
aktine teşebbüs edilen lala~ kon
gresinin mahiyeti ilan olunan ruz· 
namesine göre şeriatçıdır. Bu ke
limenin manası evvelce vakit va -
kıt Osmanlı imparatorluğunda, 
diğer memeleketlerde ve bir kaç 
sene evvel de Af ganistanda bu 
nam altında tecelli eden vak' alar 
la artık herkes için münakaşa gö
türmiyecek surette malum olmuş
tur. Hariciyeniz, haber alır al • 
maz derhal alakadar devletlerle 
temasta kusur etmedi ve Fi!isti
nin idaresini elinde tutmak itiba-

rile İngiltere hükUmetinden bu me
sele hakkında dostane mallımat 
aldı. 

ihtilaflı siyasi meseleler, aksi 
tasavvur edilen kongrede görüşül
miyeceği gibi, onun mesaisinin 
tevcihinde Türkiye cümhuriyeti 
hükumetini rahatsız edecek husu· 
sata meydan verilmiyeceği ve bil
hassa bir hilaf et meselesinin hiç 
bir suretle mevzuu bahsoLmıyaca
ğı ve Büyük [ itanya İmparator
luğunun bu kongreyi asla himaye 
ve tesvik etmedi~i ve ona karşı 
müda-halesiz kaldığı öğrenilmiş -
tir. Bu hususta İran, Afganistan, 
Arnavutluk ve Hicaz hükUmetle· 
rile temasımız neticesinde bu dost 
memleketlerin mezkur kongreye 
hiç bir suretle İştirak etmiyecek -
leri taayyün etmiştir. Irak ve 
Mısır hükumetlerile bu bapta dos· 
tane vuku bulan temasımızda hü· 
kiimetlerinden resmen kongreye 
kimsenin gönderilmiyeceei ve an
cak memleketlerinden bazı e,ha
sın hususi surette gidecekleri an· 
laşılmıştır. 

Bu gibi teşebbüslerin hiç bir 
memleket ve kitleye hayırlı olmo
dığı ve olmıyacağı müteaddit nıi· 
sallerle bütün memleketlerin mil· 
liyetçileri nazarında sabit olmuş 
bir hakikaUir. Vakıa bize de bu 
kongreyi akit teşebbr süne giri -
§enler tarafından davetnameler 
gelmiştir. Fakat, milletleri terah· 
ki yolundan alıkoymıya çahşan 
bu itikatlarla müessif neticeleri 
artık münakaşa mevzuu olmıyan 
böyle teşebbüslerin Cümhuriyet 
Türkiyesinin bir alakası olmıya -
cağı tabiidir. Bilhassa dini siyaıse
te vasıta ittihaz etmenin ,!ahiii 
ve harici bütün siyasete biz a?eyh
tanz. Hadisenin ikişnfını yakın • 
dan takip ediyoruz. Bizim milli 
itlerimizle uzaktan ve yakından 
alaka göstermedikleri müddet~e 
bu tcşebbfü; orada toplananların 
mmtakalarma münhasır mah:ılli 
ve bize taalluku olmıyan bir ba
di&e mahiyetinde kalır. 

Bundan sonra söz alan Maz • 
har bey (Denizli) Hariciye vekili 
tarafından verilen izahata teşek
kür etti ve dedi ki: 

"- Yaptığımız inkılaplar i·ze -
rinde çok derin hassasiyetimiz 
vardır. Yani asrımızda bir mem
lekette alemşümul bir manayı ih
tiva eden hadiseleri soğuk kanlı· 
hkla mütalca edemeyiz. Türkle
rin seve seve, istiye istiye yaµLık~ 
ları inkılaba haricin herhangi bir 

•• sJ 
suretle karışmalarına !J1U

1 

demeyiz. • 
Mazhar Müfit bey sözle 

suretle devam etmiştir: .. b··tf' 
- Kudüste bir müftu u 

lamlarla meskun milletlere 
tiye gönderiyor, bu ne deıtlJA 
Bir devletin muamelatın• 
mak değil mi? Davette ısı 
hanlar tarafından mevzuu 1• 
labilecek herhangi bir rn~~i 
rü~ülebilecekmiş. Yarın bırı 

1 
da hilafet meselesini orta>' 
maz mı? Jıit) 

Kazım Paşa (Diyarıb~ 
Hila fet Haydarabada gitt19 

Mazhar bey deva.mla: 
yn hükUmetinin cevabında 
greyi teşvikle himaye ~·J 
gayet tabii olarak zikre01 

fakat biz biraz daha batsa' 
lım. Dedi. 

Bilahare gümrük ka~ 
17 ve 25 inci maddelerin•~ 
rinc geçildi. Maliye Ve~~~ 
rin geri verilmesini, h~ ~ 
bir maddei kanuniye tekbf (~ 
ğini söyledi. Süreyya beY J10I!,. 
ray) encümen .mazbatal~ ;.. 
fayetile tefsirin iadesini ıı~~ 

Mazhar Müfit bey, :--,.1r,'tl 
beyin sözüne cevaben, yii~ 

le: - Her şeyi doğru ve ~ç.ıtJ.:, 
lemek lazımdır. Ben senı defJ~ 
dim, sen de beni dinle, sabt 
di ve bu maddelere istina~ 
tianın zarfından da günır .. , 
dıeını ve tüccarın iki üe 

ğini, maddelerin (Mazrufu 
fından gümrük alınmaz) -,J~ 
de tefsirini ileri sürdü. K~ılJC~ 
im bey bütçe encümenin•" , ~ 
söyledi. Hasan Fehmi b«?f.·~ 
·malların zarflarının içe:•~_-. 1 
eşyadan kıymetli olduğllıt~ 
kanunun sarahatinden ba~.~ 

Verilen bir kac takrir ıı ~ 
tefsirin iadesi, reyler ayas• ~ 
kılarak tesbit edildikten d' 
kabul edilmiverek tefsir eı' 
ne iade edildi. i 

Bundan sonra, muhtelif c 
lerden dolayı idam cezası~~ 
kum edilen sekiz ki§İ he.~~· 
kararların tasdikine do.ır ~~ 
enrümeni mazbataları okUtlcı 
bul edildi. idama mabkôıJl _ A 
ler şunlardır: }ılJ..'tıı 

Adapazarın Servinan '&il 
den Numan oğlu Cenıal, ~ 
nun Aziziye kazasının ı<at,2 
köyünden Çete Ahmet .. ~..I 
Bergamanm Sabihli ~o IF.ıli
Osman oğlu Ahmet Ref ı1'~t& ır: 
badm Penbeli köyünde?.: 1'~ 
seyin, Erzincanm büyu "'l\I ~ 
ker köyünden Mehmet 0f.tı .,... 
Hüoeyinle f5mail oğlu Sa ;..~ 
zın Demirciler l·öyündeAtaı- l'
fa o~lu Sadık, Uşakın defi '()' 
yünden lbrahim ve kat ti~~ 

Bunlardan baska lep~~ JıF."..
bal nahivesinin Darı yuw:ıatl ~ 
den Ali Hasan oğullarıd~~~ 
san kızı Fatma na1J1tll Jll 
kndın vardı. Bu kadın,fn:,.,,,,._, 
de Toptaş oğlu E~re ~ 
birinin seviştiği Hanife t> -iıl 

• · tew ki kadınla evlenmesı~~ 
111

u...-_.-
mcrkumun karısı . oo:ıe ~ 
bir yirmilik albnla ı_I~r de ~ 
cck bir tarla mukabıiuı lct8tll ~ , 
meyi derulite ve bu rna ·re~~ 
çen ramazan Omnıüsan~ne irE 
riki cürmü Anenin e~•,0.,..
davet ederek yemekten bir 
ravi namazrm kılarkenk 1 
sn.pile ba§ından vu~~··tıcfell 
Üm.müsaniyi öld~rdug1ı1'İf 
layı idama mahkiiın ed',r1' o 
k.:.rar dün meclisle tas 

1 

mustur. ı;UJJii 
~Meclis, cumartesi 

14 te toplanacaktır. 
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8rıhran vergisi 
~ Türktve ~zn1f /arz 
~ııı:hlatan vergisi tatbike hnşlanclı. B 1 d" d • 
Q r r · .1 T"" k. • "k e e ıye e. 
baı· ' .. 1şcı er ur -ıyenm ı ·tıı-a-

llrÇa:' ıç~, kazançlarından birer Et komisyonu 
'l'ij verıyorlar. 

da,tkfyehin iktısadi kurtulU~ll ~O· yar n oplanıyor 
b'bf f bı>kı istiklitl harbinde olduğu . 
~ ~dakarhklnnn yapılması g-an~t Yarm et komısyonu son top-
~:•r •. l\ıimsc iddia etmiyor ki Tfü· lanmasını yapacaktır. Et ihtika
~. t·bır cephe ,·aziyeti halJedilmi,. rma mani olacak kat'i ve esaslı 
~Utıe •.m diyebilir ki artık Türld~e kararlar alınacakhr. E\•velce de 
't:ıı, 1:n saadetini temin etmiştir de yazdığımız gibi et fiatlarına narh 
~~tin saadetini temin kin careicr 1 · "b ·ı k ·· taktır. E • JA k"tl~ •· ~ k"tl _ konu nıası esas ıtı arı e ta nrrur 

v'\e i:l ı e.}ı, ı e . "b"d" A d b 
~ttJc adeti, kitlenin kurtuluşu için etmış gı 1 ır. .. za _an azaları 
'lııi ~.kendisini büyiik var!ıkta bir ayrıca kasap duklrnnlarmın da 
~ ki:lınc koy~~sından clcvlctin de tahdidile az karla fazla satış 
~ d saadctınm nazımı olma ın- yapılması şıkkmm tercih 

Sıı nhha tabii bir şey olamaz. edilmesi taraftarıdır. Eğer 
~ıı alde birinci defa kitlenin b f 'k. k · d 
L. arıımas T'" k f rtl ... f.. 1 u ı ır omısyon a epeyce ta-
'I b'" ı, ur e erı ll" unc ~· k ,_ 
~ıiiik Türk camiasmm lrnrtarrl .. raf tar kazanırsa at ı karar ve-

1 ~r. rilmPsinin gelecek cumartesi ya-
ltr1ıı~•klül harbinin şinrı lıu} du. Sn· pılacak başka bir toplantıya bı-
~an tuhunda ynşıyan feı·rwatin kılması muhtemeldir 

ll· 1 
hudur 1 Londradatci şehircilik kongre· 

~ı, Çocuklarımızın ve torunlan - sine iştirak edeceğiz 
ııı saadeti için kendini fcrh e<len 23mayısta Londrada toplanacak 

ısı Utız. 
~İklaJ harbinin şinn bu jdi. Sa- olan beynelmilel şehircilik kon-
Sb \'e Dumlupınar adsız ölülerinin, gres' ne lstanbul belediyesi de 
latti.111 askerinin hayatı bizzat fcra- çağırılmıştır. Belediye de murah· 

Q· baslarını seçerek bu kongreye 
h.~1rnd· -'4ta ı Yaşıyanlar da bu şiara hl!·I iştirak edecektir. 
. 'fıa l'Jtı~ uyduruyorlar. 
~en·hdıt, gümrük mücadeleı i, Tür- Piyasaua 
~ 11 trı iktısadt rerahı sözlerinin dü- Fiatların yükseldlg'"' I 

!-' aıaran ifadesi budur. 
l'~~ bir nokta... tahakkuk ediyor 

~l~ş l'~ıyenin istiklitl harbinde hur - Dün de gümrükte beyanname-
~tı cıhazı bütün latandaışların fe- lerin I; ontenjan tatbikine ve &a 
~d le Yoğruldu. Bütün 'l'iirk v.a • 
~t başlaıı ayni cephede hiza} a ı;cldi. hiplerine tcvziine devam edıl-
~ b~tkes ayni mutlaldyet karşısında miştır, Dün gümrükten muhtelif 
· ı~~ insan gibi hareket etti. Knlp cinsten mühim miktarda eşya 
~~b 1 ~phe birliği ancak lıu şeldld<.' çıharılmıştır. 

l ~!aa~ edildi. Gümrükteki işlerin tanzimi 
\ı~ 1klal harbi tam bir milletin şu-

llauımıtıı. Ye lrer ı!•mf bu f;U· :ıcın bir talimatname hazırlan-
• 8.Jtında müsavt insandı.. • makta olduğunu dün yazmışbk. 

'~kat şimdj göriiyoruz ki, tahdit- Bu talimatnamenin hazırlanması 
~ '1ı tıra mali mükellefiyet Türhi}e hayli ilerlemiştir. Yakında tat
\ Şe 1~ Carltlarıını t~barüz ettirecek bikine başlanacak olan bu 
~• lt itil de bir kısım halka veriJmi • talimatname, şikayetlere mey-

~~tl alhu. ki Türkiyenin kurtuluş mi:· 
tle dan vermiyecck şekilde. muame· 
.. n henüz. büyük enıperrn - · 

~~tfUt~~Unde kiiçük s-•nıf kavgalarım l5tı düzeltecektir. 
:'l>'tıı· 'Yecek bir hal almamıştır. Tür- Piyasada fiatlarm yükseldiği 
~t~.' 11 kurtuluşu bütün Tü~k kitle- tahakkuk etmektedir. 
•~ec~t~;rlikte mücndelesile temin e. Bu yükseliş daha ziyade Avru-

~ıı;~J>~.;Yalist ve istismarcı büyiik padan gelmekte ol a11 eşya fiat
'ta11 onunde bütün Türkiye halkı ı.s- larında görülmektedir. 
~11uf ktnektedir. Şu halde Tiirldye Tıcarct müdüriyeti ve ticaret 
'tlltr ·uş harbinde qir kısmın mr... odası tarafından ihtikar etrafın
~ d •Yetinin azalması eksik hir ted- da yapı!an tetkikat henüz biti
~ bı:ll~hilir. Kurtuluş hamlesi n- ri 1memi~tir. 

'tı ,'if51m halkın değil, bütü:ı lcit- -----------
~.~İlh eragatile temin edilecketir. Ecza ·yat a t niçin 
~»et assa tahditten Eıonra hasıl olan •• ı . 
~'le. ~etli sanayi ye tüecann hiç yu <selıyor? 
~ tek_~~ıne de~rildir. ÇUnldi h:ıri~tc· Etibba odası idate heyeti dUn 
11 • lN et gUmriik mania~ilc kmlm·ş 
%. •atı bf 1 • toplandı, konuştu t "Q~ h· nr rden >ıre ylikseımıştir. E b 
~~ e\"\.1 zz~t tüccar itiraf ~diyor. On ti ba odası idare heyeti, diln ta' elkıne nazaran yuzdc yirmi öğleden sonra toplanarak ecza 
~~de d~hn :ız pahalanmarnış bir fiyatları meselesini görüşmüştür. 
~ ta R~erilebilir mi? Eşya fi:ıt- Toplantıda cezacılar cemiyeti 
~tli ltı~dıtten dolayı fu1adığı gihi umumi katibi Hüseyin Hüınü, 
L.·~ltı eseler içln de i~ imk{ı'lı ha· eczacı Necip, Hilsnü, Ziya Nuri 
"Ja-....1§tır. Ve netekirn fanliyet de 

i~§tır. beyler dinlcililmişler, kendilerio-
t~~~dis~ çalışmayıp da parasile den \'azıyct hakkında izahat 
\l~~ttı er ıse parnlnnnm hflkimiye • alınmıştır. 
~~~ 'r~~ )(aybetmişlerdir:' Binaen - Netıcede, fiynt yükselmesinin 
'411~fil' li~kfye kurtuluşunun m:ıll mü· yirmi, otuz lrnlemi geçmiyen Av-

ntc .. Ltti SJnıflann ÜZCrİpdCn tetldk 
""' bJ rupa müstahzaratmda hasıl ol-r mevzudur. 

I
~ SılDRI DTEJJ duğu neticesine varılmış, bu hu-
~ susta halkın sıhhatı h sabına 
~nlcr, Gidenler 1 icap eden tedbir alınmak üzre 
~ tttllik b 

1 
d. . . F , keyfiyetin Sıhhiye vekaletine 

~1 b e e ıye reısı ·anr~- bi 'diıilmesi lcararlaşlırılmıştır. 
t'"kıt.'dY, şehrimiz belediyesi "<t ~ a. Etibbn odası, bundan sonra 

~ <!ti tetkikatta bulunmak 
~' V n şehrimize gelmiştir. diğer eczalar üzerinde fiyat yilk· 
~ ~il 8"r~ova sefırliğine tayin e- sekliği görülürse, Bununla da e
~~ b, a ık Tokyo sefirimiz Ce- sash surette alakadar olacak, 
\':il ~ lehi t na gitmek üzre lazım gelen teşebbüsatta bulu-
llit. ttltarndan şehrimize gel· nacaktır. 

~lJ t., Diğer taraftan bu mesele hak-
~:~ 08kova f" • · H·· · k d k f 1 ·1 · .;11~1> b se ırımız useyın m a on crans ar verı mesı, aza· 

lit. ev dün Ankaradan gel· nın bu şekilde ikazı muvafık gö
rülmüştür. 

berlerı 

aras .. _ ... da bir münakaşa! 
Mahkeme salonunda 
başladı, koridorda 

bitti .• 

Sfdl Rıza B. CP.mil e. 
İstanbul ağ'ır ceza mahkemesinde, 

dün sabah bir müddet evvel Sultan
ahrnette bir eğlenti esnasında rnkua 

gelen cinayetin muhakemesine devam 
olunmuştur. 

Dünkü muhnkerne celsesinin taliki 
sırasmda, maznunlardan ~olak Hay. 

ri efendinin nkillerinden Sadi Rıza 
beyle manav Sabri efendinin vekiJle-

PoJiate: 

Bir kadın 
Zehirlenerek öldü 

Evvelki gece Beyoğlunda Pnpağan 
barında bir zehirlenme '·ak'ası olmu 
w hiı· kadın ölmiistür. 

Ölen Galat.ada Yüksek kaldmn.dn 
l\lakri sokağında 10 numaralr evde o· 
turan :?O yaşlarında madam Sofi) a -
dır. 

Barda lbr.ıhim Hakkı. Hamdi 
beyleı· ve arna\'ut Süleymanla içerl\cn 
sabaha karşı ansızın bay;ılmıştır. Bu
nun üzerine bar müstahdemini telft
şa düşmüşler ve hastayı bir otomobile 
hintlirerek evine götürmek istemişler· 
dir. Fakat hadise Galata merkezine 
jhbar edilmiş ve zabıta lmstayı Sen 
.Jorj hastanesine kaldırmıştır. Ilu -
ı":Lda yapılan muayene netice inde 
kad!'llın fazla kokain kullandığı anla· 
sı1mıştır. Saatlerce öÜren bir tedavi
ye rağmen Safiya vefat p,fmiştir. '~a· 
brta tahkikat yapmakt3 ıhr. 

Bir mualltm aıır surette 
yaralandı 

Evvelki gece sa.at dokuzda Arnavut 
selesinden bir münakaşa olmu:ı. mah- köyünde, Fayziati mektebi önünde
keme salonunda başlıyan bu münaka- . ki tram,-ay durak yerinde. Feyzi~Lti 

şa, koridora çıkıhrken şiddetlenmJş.- mektebi muallimlerinden Arif Hik -
tir. Sadi Rıza ve Cemil beyler, mü- met beye şoför Hasan Zekinin idare
nakaşa ede ede, ağır ceza mahkeme• sindeki 2658 numaralı otomobil çarp
si kaleminin ka(Y.ı-;ına kadar gelmiş _ mrş, başından, el , .e ayaklarından 
Jer. Kaleme girmislerdir. Burada ağır surette yara1anma.cuna sebebiyet 

•· a'·ac::a daha "dd:,; tl· b. kil 1 vermlstir. Şoför yakalannlt§t!r. 

rinden Cemil bey arasında, vak'a ye
rinde keşif yapılıp yapılmam.ası me-

mun. A• "' • şı e 1 ır şe a - .. 
ak U 

.. zere iken t d""f d b Bir kurşun hır•ızı yakalandı 
m , esa u en ora :ı u- n· d be · K b h · ır ay an rı asnnpaşa a rıye 

lunan ağır ceza reLi Hasan Lutfi bey, bölük levazım ambarının üzerindeki 
itidal ve sükünet tavsiye etmiş, iki kurşunlar meçhul bir Jursız tarafı:t -
tarafı da teskin etrni~--tir. dan çalınmaktaydı. Yapılnn nranıı -

Karşılıklı çok yüksek sesle söz söy- ya rağmen bir türlü ele geçlrilenıiyen 
Jenildiği için, mahkeme salonunda bu ıneçlıul adam dün nihayet yaka -
ve koridorda bulunanlar, 0 civara lanmıştır. Bu, Salih isminde birisi• 

koşmuşlar, kalem kapısı önünde epey 
bir kalabalık birikmiş. odasmdan gü

rültüyü işiten müddeiumumi Kenan 
bey de koridora ~ıkmışhr. Nihayet 
jandarmalart yetişmiş, ahaliye bir 
şey olmadığını anlatarak, dağılmnla. 
rmr söylemişler, ahali dağılmıştır. 

Bir namzetlik 
Matbuat tetkik bürosu şefi 

Meliha hanımla lstanbul üçüncü 
ceza mahkemesi azasından Ke
mal beyin namzetlikleri icra o
lunmuştur. 

Bu iki kıymetli adliyecimize 
ebedi saadet temenni ederiz. 

r 

.. 

Kar helvası 
Kıf günlerinde kar yağ· 

dığı zaman bazıları ( Kar 
helvası) yaparlar. Bir par
ça kar alınır, tabağa ko
nur, üstüne bir parça pek
mez dökülür. Kıı mevsi· 
mınm kar helvası diye 
yenir. Kar helvası bilhassa 
Anadolu köylerinde ve 
şehirlerinde meşhurdur. 

Bir köylü hizmetçi kar 
yağdığını görerek hizmet 
ettiği evin hanımına der 
ki: 
-Hanımcığım, bak, kar 

yağıyor. Bizim köyde böy· 
le kar yağdığı zaman (kar 
helvası) yeriz. 

Hamm: 
- Delimisin ayol, bu 

soğuk havada icar yenir· 
mi? insan hasta o:ur.,, 

Deyince hizmetçi sözü-
nü değiştirerek: 

- A ... Hammcığım, biz 
karı soğuk soğuk yeme
yiz. Biraz ısıtır da öyle 
yeriz! .. ,, 

Demiştir. 

dir. Ve l\lchmet Eşref isminde de 
bir arkadnŞl vardır. 

Fırkada: 

Kaza reisleri dün 
toplandılar 

Halk Fırkasının ıehrimiz kaza 
reialeri dün fırkada toplanmışlar· 
dır. Ocak kongrelerinin netice
leri tetkik edilmiş ve bir iki 
güne kadar baılıyacak olan na· 
biye kongrelerinin baz:ırhklarile 
meşgul olunmuıtur. 

Recep Bey 
Kiltahya meb'usu ve C. H. 

fırkası katibi umumisi Recep B. 
dün ıehrimize gelmiştir. Recep 
Beyin Galatasaray talebesinden 
olan kllçllk oğlu, bir başka ço
cukla çarpıımıı ve yUzUndcn ya• 
ralanmııtır. Recep Beyin gelmesi 
bundandır. Recep Bey dün 
6ğleden evvel fırka merkezine 
gelmiı Ye fırkanın latanbul 
idare beyetile, fuka iıleri hak
kında g3rü~müstllr. 

Hariciye memurları
nın maaşlarında esas 

Habar aldığımıza göre B. M. 
Meclisine hariciye memurlarımı· 
zın maa~ları hakkında bir kanun 
teklif edilmiıtir. 

Bir iki sene evvel hariciye me· 
murlanmızın maaılannın İngiliz 
lirası üzerinden verilmesi hakanda 
bir kanun çıkanlmışb. Son za
manlarda İngiliz lirasının kıyme· 
tini kaybetmeai üzerine hariciye 
memurlarımızın maaşları yüzde 
20 nisbetinde azalmıştır. Hnkü-
met meclise verdiği yeni kanun 
projesinde hariciye maaşlarında 
İngiliz lirası esasının kaldırılma· 
sını teklif etmektedir. 

Miraç gecesi 
lstanbul milftntoğnnden: Ki

nunuevvelin yedinci pazartesi gü
nü recebin yirmi yedisine mü
sadif olmakla yevmi meıkür ak
ıamı salı gecesi Jeylei mirac ol· 
duğu ilin olunur • 

ıl 

Papas ar arasında 
e er o uyor? 

Bu cenazen·n yeri 
kil se deği , bamya 
tarlasıdır demişler! 

Papa Eftlm Ef. ölen papasın 

ce edinde şUpheli izler 
görüldüğünU söylüyor 

Son günlerde Fcıu.r putrıhhanesile 

Papa Eftiın efcndı arasında yeni bir 
me ele çıkmıştır. 

Mcselı• ~öylendiğine göre şöyle 

başın mıştJJ": 

Papa Bftiın efendinin papnslnnn· 
dan 'J'ranto hastanalarak Ualıklt 

rum hastahanesine kaldırılmış, fakat 
bir müddet sonra ölmüştür. Defni 
için cesedi alm1ya gidildiği zamansa 
arada bazı gürültüler çıkmı.,tır. 

Papa Eftim efendi hadiseyi şöy
le anlatmıştır: 

- Geçen hafta papnslanmrzdan 
Trantos hastalandı. Balıklı hastnha· 
nesine gönderilmesi için teşebbüsat .. 
ta bulundum. Hasta gnhul edildi. Jt'a• 
kat beş gün sonra hastanın öldüğü ye 
cesedin alınması bize biJdirildi. 

Fener patrik'hnnesini bizim Türle o.re 
todokslar kilise-.'>iyle müsa'i addettiği 
miz ve cenaze merasiminin fenar pa· 
paslan tarafmdan yapılmasında bir 
mahzur görmediğimi:t: için cenazeye 
adam gönderdik. Ye ruhani reisler
den Balıklı kilisesine hu hususla cmfr 
verilmesini i"tedik. Fener de patriK 
vekili gönderdii,ti.rniz adama cenuc 
du~,nın söylenilecc<rini Ye merasimin. 
yaprlacağını ' adetti. Gönderdi&rimiz 
adam hize bu haberi getirdikten son· 
ra ertesi paza1-tesj günü merasimde 
bulunmak üzre müteveffanın tanr
dıklanndan yirmi, otuz kişi Balıklı 
kili.sesine gittiler. l<'akat cenazenin 
bulunduğu tabutu ki1i:-.enin kap•smda 
bulunca şaşırdılar. Ve sikayet etti .. 
Jer. J{cndilerine, Papa Eftime men• 
sup bir papazın cenaze inin ) eri ikili• 
se değil "Bamya tarlası,, dır, ce,·abt 
, ·erildi. 

llu vaziyet karşıSlnda cenaır-?in 

adliseye a1mmamns1 ve defncdilebil • 
ntcsi için <eşcbbüsatta bulunmamı ba
na telefonla bildirdiler. 

Hükumete müracaat ettim. Ve bir 
memurla Bahklryn gittim. KapıY'f 
çaldıj;rım zaman Jiarşımıza bir kaç 
adam çıktı. 'J'ehditkfir bir '\·aziyet al
dılar. li'akat memuru görünce bilme-
diğim maksatlardan vazgeçtiler. Me
Jnuı-un mudaha1esi üzerine cennze 
mezarlığa götürüldü. Fakat memur 
cenazenin cllerincle ölümün sebebi 
hakkında şüpheyi da,·et edecek faleı: 
gürmü~tü. Bunun üzerine ceset -üze
rinde otop i yapılmasını istedik. 

Diğer taraftan IJalıklı papa.c;ln.n• 
nm hnreketleri haklnnda şikayette bn 
lunmak üzre Fenere müracaat ettik. 
Bize: 

"- Geçen rnüracntinizde patrut 
nkili muvafakat cevabı vermişti. Fa
kat bu onlarm şahsi muvafah-atidir. 
Sen Sinot mecli i bu lrararı kabul et. 
medi,, cevabı '\·erildi. 

Diğer iaraftan Balıklı Rum Msta
haneleri mütevelli heyeti reisi M. 
'I'salis de bu mesele hakkında şunlan 
söylemektedir: • 

- On, on beş gün için bir papa • 
zın hastahaneye kabulü için müraca· 
at edilmişti. Kabul ettik. Fakat has
talık ilerlemiş bulunduğu için teda' i· 
Ier neticesiz kaldr. Hasta öldü. 

Bunun üzerine ce~edi, hastahane 
ile alflkast olnuynn Bahkıh kilisesine 
teslim ettik. 

Dinaenaleyh ceset hastahanemiz .. 
den kiliseye verildikten sonm ne ol• 
doğunu bi1m9me imkan yoktur. Fil
haldka dini kaidelerimiz afarozlu bir 
kimsenin cenazesinin hiliseye kabulü
nü meneder. n;n. enaleyl1 belki ce
naze sonradan kiliseden çıkanlmıştır. 
Fakat ben hir şey bilmiyorum. , 

MUstantlk Hikmet beyi kedi 
ısırdı 

Sabık müstantik Hikmet beyle 
kayın validesinin ve refikaıının 
bir kedi tarafından ısırıldıkları 
haber alınmıştır. Kedinin kuduz 
olması ihtimaline mebni ihtiyati 
bir tedbir o:mak üzre fiçünün 
de tedavisine başlanmı§hr. 
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• • 1 Üst tarafı 1 inci sayıfammla 1 geride bırakıldı 
Karadenizde 
Fırtına 

Eşkiyay karşı fazlaydı. Hu sene Almanya daha çok f bit 
a ithalat yapmıya başladı. Bilhassa Cenubi Atlantik 120 beyg·rlik hafi 

Bı.rleştiler şimendifer malzemesi almak me\"ZUU tayyare ile ge~ildi 
bahsolduğu vakit bugün Almanya le• y 

Bir italyan gemisi 
imdat istiyor 

Ankara, 3 (A.A) - Karade
nizde şiddetli fırtınalar vardır. 
Anadolu Ajansının telsizi Kafa
tino isminde bir Italyan vapu
runun neşrettiği istimdat telgra
fını kaydetmiştir. Bu gemmm 
kaptanı takriben Sinop o;çıkla 
rında geminin tayfalarile birlikte 
tehlikeye maruz olduğunu ve dal
galar tarafından sürüklenmekte 
bulundui?unu bildirmektedir. 

Amerikan hazinesi
nin beş aylık açığı 
Vaşington, 3 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğten anlaşıldığına gö-
re mali senenin ilk beş a), 7.arfında 

hazinenin açığı 4..,0 milyon doları bul
muştur. 

Profesöt' Picard'ın konferansı 
Ber1in, 3 (A.A) - Profesör Pi • 

card, Stratosphire'e sundu hakkında 

bir konferans nrmiş ve büyük bir 
muvaffakıyet elde etmiştir. 

Prens de Galles hastaıandı 

I.ondrn, 3 (A.A.) - 1930 senesinde 
'.Alrikada seyahat ettiği sırada l\lalar
yaay tutulmuş olan Prens de Galles
in gene Merzngi humma kabilinden 
bir hastalığa uğrıyarak odasından ~
kamamakta olduğu resmen lıildiril • 

Bir demiryoluna taarruz eden 
haydutlar evveUiJapon,sonra 
Çin ateşine maruz kaldılar 1 

Mukden, 3 (A. A.) - Rengo 
ajansının Moukden muhabiri, 
Tchiencben havalisini yağma et
mekte olan haydut çetelerinin 
T akouchan demiryoluna taaruz 
etmiye teşebbüs eylemit fakat 
Japon muhafızları tarafından 
tardedilmiş olduklarını yazmak
tadır. Haydutlar dağlara çekile
rek taaruzlarını tekrarlamışlarsa 
da bu sefer de Çin polisinin 
karşısında kalmıılardır. 

Vak'a mahalline takviye kı
taatı gönderilmiştir. 

Tsitsikarda tekrar hUcum 

Tokyo, 3 (A.A.) - Harbiye 
nazırı, Çinlilerin Tien -Tsinde 
barikatları yıkmış olduklarım ve 
oradaki Japon lutaatınm gerı 

çekilmiş oldugunu nazırlar mec
lisinde söylemiştir. 

Pekinde sükun hükum sür-
mektedir. Jeneral Ma - Tohan
Chanm yakında Tsitsikara tek
rar hücum edeceği söıleri de

veran etmekte devam ettiğinden 
bir Japon miifrezesi şehrin so

kaklarında karakol vazifesi yap
maktadır. 

Mançurinin tahliyesi tarihi ? 
mişfü·. Londra, ( A.A) - Tokyodan 
Çekoslovakya'da maaş ve Ruter ajansına bildiriliyor: 

Ucretler indirildi 
Prague, 3 (A.A.) _ Meb'usan mec• Salahiyettar mahafilin müta-

leasma nazaran Japonya Cemilisi, büt~eyi kabul etmiştir. :\fa..;arif 
9 milyar 318 milyon korona ve ,·ari- yeti akvamın karar projesini 
dat 9 milyar 323 milyona baliğ bulun- kabule şayan telakki etmiye mü· 

maktadır. Bu netice; bir tak'lm ta- temayil görünmektedir. Yalnız 
sarrofiar ve bilhassa memur maaşla- bu kararın Mançurinin tahliyesi 
nndan yap11a.n tenziJ~t sayesinde el· için bir tarih vazeden beşinci 

de edilm~tir. Rc.isicümhur ile naz.ır- fıkrası müstesna olup Japon hü
Jann tahsisatları da tenzil edilmiştir. kumeti bunu kabul etmemektc
Meb•usıarla ayan azasının tah~isatla- dir. 
rı da yüzde 6 nispetinde indirilmi;:; -
tir. 

Almanyada evlenenler , 
dofjanlar 

Berlin, 3 (A.A.) - Tevellüdat, 1930 

tıenesinin aynı devresine nazaran -931 
senesinin ilk altı aymda 45 bin nok• 
san olmuştur. Evlenmelerin miktan, 
aynı devrede 30 milyon tenakus etmiş
tir. 

Adliyede: 

BUyUk çekmecedeki kaza, 
ölUmle neticelendi 

Bir kaç gün evvel Büyük Çekmece-
de kahveci Yaşar isminde biri, temiz
lenirken ateş alan tabancadnn çıkan 
kurşunwt isabetile yaralanmıştı. 'Ya
şar, ölmüştür. Ceset, morga kaldı· 

nlmış, otopsi yapılmı~tır. 
Bu ölüm hakkında tahkikat yapılıyor. 

Zlncirli kuyudaki kaza 
Zincirli kuyuda {J{açakçılar) filmi 

çevrilirken vukua gelen otomobil ka-
zasına ait muhakemeye dün ağır ceza
da devam olunmuş. muhakeme, vak'a 
yerinde yeniden keşif yapılması için 
kalmıştır. 

Yangın çıkarmakt•n. beraet 
Kasten YJLngın ikaından ma1 .. nun 

Resmi mahafiJ, kararın mult
tclif noktalarının Japonyanın ar

zusuna göre tadil edilmiş olma
sından dolayı memnun görün-

mektedir. Ancak tahkikat ko
misyonuna "Müstacelen bir rapo.r 

tanzim ederek muvafık göreceği 
bütün vasayada bulunmak.,, Me-

zuniyetini bahşeden bir madde
nın karara raptı keyfiyetinin, 
komisyon Mançuriye muvasalah 

anında iki taraf 30 Eylül kararı
na tevfikan taahhütlerini icra 

eylememiş oldukları taktirde, 
tahliye için bir tarih tesbit et-

mıye muAdil olduğunu söyle· 

mektedirJer. 

Hiç bir netice hasıl olmamış 

olduğunu gören meclis, alakadar 

taraflarla hususi müzakerelerde 
bulunmak usulüne avdet etmeyi 

ve 12 ler komitesi içtimalanm 
muvakkaten terkeylemeyi tercih 

eylemektedir. Bu sebebe bina
en bugün sabahleyin ve belki 

de öğleden sonra M. Briant, Sir 
Drumond, M. Sze ve M. Y oski-

za va arasında bir takım müka
lemeler yapılacaktır. 

hine çok artmaktadır. Son günlerde Bir kaç gün evvel Avustralyalı 
ki vaziyeti bilmiyorum. Listeleri tet- tayyareci Bert Hinkler, meşhur 
kik etmedim. Pakat Almanya itha • (Lindberg) ın rekorunu da geride 
lfıtınm daha fazla olduğunu zannedi- bırakan mühim bir muvaffakıyet 
yorum. Berlinde te.sbit edeceğimiz 
esaslar iki memleket ara..;mdaki tica- kazanmıştır. Hinkler, cenubi 
ri münasehatı kolaylaştırmak ıçın Atlantiki 120 bergir kuvvetinde 
olacaktır. Çünkü mütekabiliyet esa• hafif ve küçük bir tayyare ile 
smı kabulümüzden sonra mesela Al• yalnız başına geçmiş, ve bu su
man\-adan 'l'ürkiyeye olan ihracatın retle Atlantiği hafif bir tayyare 
art~ası aynı niwette Türkiyeden Al- ile Garptan Şarka doğru kate
manyaya yapılan ihracatın da artma- den ilk tayyareci olmuştur. 
sını temin edeceği cihetle her iki 
memleketin de lehindedir. Lindenberg 1927 de Atlanti-

Berlinde yapacağım temaslarda ği geçmek için kulJandığı tay-
siparişlerin si.iratle teslimi gibi bazı yare 200 beygir kuvvetindeydi, 
teknik teferruat da teshit edilecektir. Avusturalyah tayyareci 1975 
İngiliz lirası nivin dUşUyor? millik mesafeyi 24 saat on da-

Herlin sefirimiz İngiliz lirasının kikada katetmiştir. Hinlder Bre
son zamanlardaki mütemadi sukutu zilyadaki Nataldan geçen per
hakkmda da demiştir ki: şembe günü saat 12,50 de hare-

- Eskiden İngiliz lira..;ının cihan ket ve Garbi Afrikadaki San 
sümul bir kıymeti ,.e itibarı vardı. tn-
• Lonis ye saat birde muvasalet giliz lirasm:ın sukutu demek bu iti • 
barın inmec;i demektir. Ye tarihte ilk etmiştir. 
defa olarak Jngiltere bu tesir altma Uçuşu esnasında en mühim 
girdi. Bu sukuta İngiliz siyasetinin hadise, Hinklerin kaybolduğuna 
istemediği bir sukut oldu. Sukutun dair intişar eden şayialardı. Hal
c:iyasi hazı mazarratları olmakla be- buki bilahare bunların aslı ol
raber iktısadi bazı faydaları <la oldu. madığı anlaşılmış, netekim tay-
1\le!"elfı Jngiliz malları diğer mallara yareci de hedefine varmıştır. 
nazaran daha ucuz sürülebildi. lngi- Hinkler 36 yaşında genç bir 
Jiz dcpolannda bulunan hazır mallar 

tayyarecidir. Umumi harp esnayiizde );rmi veya yirmi lıeş ucuz fiat-
la rekabet temin etti. Fakat bu uzun sında lngiltere tayyare kuvvet-
sürmedi, . üremezdi. Sukut etmiş )erinde çalıştıktan sonra muhtelif 
tn~iliz parası ile alınan iptidai mad- hava yarışlarına iştirak etmiş ve 
delerden yapılan mamulfıt bundan is· 1925 Şnayder müsabakalarında 
tifade e-Oemedi. Vaziyet tabii hale lnailtereyi temsil ederek beynel-
döndü. • milel bir şöhret kazanmıştır. 

l\faman paranın düşmesile f ngil- Hioklerin daha evvel kazan-
tcrede hayat niSpeten ucuzladı. Şüp-
hesiz İngiliz liraS!nın sukutu ile dün- dığı muvaffakıyet, lngiltere· A-
ya tkareti çok alakadar olduğu için vustralya sefiridi. Bu sefer on 
biz de bazı cihetten Jcar., bazı cihetten beş günde yapılcrak bununln 
de zarar ettik.,, rekor kırılmıştı. 

Almanya ahvali Brezilya hükumeti, Hinklerin 
Kemalettin Sami paşa Almanya 

ahvali hakkında da şunları söylemiş
tir: 

- Almanya, siyasi vaziyeti çok 
miişkül bir safha geçirmektedir. Ve 
geçirecektir. Bilhassa dahili vaziyet 
te sağ ve sol cenah mücadelesi var • 
dır. Fakat bütiin bu mücadelelerin 
saiki iktı~adi müşkiilfttttr. Bu iktısa-
di müşkülfttın bertaraf edilmesi de 
bilhassa Alman - I•'ran~ız dostluğu-
nun tak\'iyesi meselesidir. Her iki 
t.c-ıraf da bu dostluğun tesisi için çok 
caJı.;;maktadır. Fal.at iki millet ara
;mclaki gerek muahedelerle, gerekc:ıe 
hisle açılmış bazı uçurumlar var ki 
Jwlay lrn1ay halli imkanı görülemiyor. 
Bu imkansızlık devam ettikçe Alman
yada siyasi ,.e iktısadi buhran devam 
edecektir. 

Ayrıca cihan iJd]sadi buhranının 
Almanya gibi beynelmilel ilitısadi ve 
mali münasebeti kuV\·etıi olan bir 
memleket üzerinde tesiri büyüktür. 
Almanya bundan da müteessirdir. Ye• 
Iev Fransa ile Almanya arasında 
itilfıf edilmiş bile olsa cihan buhranı 
bertaraf edilmedikçe Almanyada hu
zur ve sükunun teessüsü biraz müş
kül olur. 

Almanyanın bugünkü mücadelesi
nin en ön safında aç kalrp kalmamak 
meselesi vardır. Bunu halletmek de 
pek kolay görünmüyor.,. 

Darülbedayi Temsilleri 
Bugün saat l J 
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evrakında bir takım eksiklikler 
gördüğü için onu bir müddet 
alakoyarak Aleza kalesinde 
tevkif ettiğinden, lngiliz kon
solosu müdahale ederek onun 
serbest bırakılmasını temin 
etmiıtir. Seferde kullanılan tay-

===== 

lngilizlerin 
[Aaşmaknlcrnizden mfö:ı:ıtj 

mecbur. olacaklar, satınca da hü
kumetlerinin kıymetini muhafaza 
için bin bir türlü tedbirlere mü
racaat ettiği lngiliz lirasını bir 
kat daha düşürmiye sebebiyet 
vereceklerdi. 

Şevket beyin muhakemesi, dün lstan
bul ağır ceza mahkemesinde netice
lenmiştir. Cürüm sabit olmamı~, şe,·
ket bey beraet etmiştir. 

Bir tildOrmek davası 
Bu mükalemelerin muhtelif Komedi 6 perde 

1 1111 

Netekim lngiliz tüccarları bu
gün tamamilc böyle bir vaziyet 
içinde bulunuyorlar. Hariçten 
bugünün ihtiyaçları fevkinde mal
lar getirilmesi ve bu malların 

ecnebi dövizile tediyesi mecbu
riyeti karşısında kalınması Ster· 
linin kıymetinden bir kaç gün 
zarfında elli kuruş birden kay
betmesini mucibolmuştur. Ster
linin bu suretle kıymetini mühim 
miktarda kaybetmiş olması ise 
bir taraftan lngiltercdeki mali ve 
iktııadi buhranın vahametıni art
tıracak diğer taraftan hariçle mal 
getiren ithalatçıların gümrük res
minden yapacakları kardan ziyade 
zararlarını intac edecektir. Fakat 
acaba İngiliz lirasının kıymetçe 

sukutu bugünkü noktada kalacak 
mı? 

Bunu biç zannetmiyoruz. Çün· 
kü lngiliz ticarethanelerinin ha
riçten getirdikleri mallar öyle bir 
günde, yahut bir haftada tediye 
edilecek değildir. Bunlar tabii 

Dancada Mümini öldürmekle 
maznun Hüsey.inin muhakemesine 
din lstanbul ağır ceza mahkemesin
iıı. clevam edilmiştir. Dün şahitler 

ainlenilmiştir. Maznun, tahliyesini is

temiş, talep, reddolunmuştur. Mu • 
t 1 •ııe, ba§ka bir güne brrakılml§ta. 

noktai nazarların telifine medar Yazan: 

olacağı ümit olunmaktadır. Ma- l\1üsahipz:ıde CclAI 
mafih, meclis mahafili mesaısı- Cumartesi ve 

, llHIHI nin birkaç güne kadar hitam 
bulacağını tahmin etmenin doğ-

ru olmıyacağı mutaleasmda bu
lunuyor. 

pazar günleri 

tenzilatlı halk gecesi. Oyundan 
ıonra hususi tramvay 

Bekleyiniz : Şarlatan. (Konk) 

olarak taksitlere bağlanmıştır. 
En aşağı üç dört ayda ödene-
cektir. Bugünkü sukutun ilk tak-

Tayyareci Bert tUnk
1
" 

yare (Pus Molh) ıisteınidir~ı 
Hincklerln tasavvurl• ~ 

Paris, 3 ( A.A) - fay~ 
Hinckler yarın saat 16 da 

1
,tt 

get' de bulunacağım ve cuıo o; 
si lngillereye varacağın• 
etmektedir. kite~ 

Hincklerin bu muvaff• ~f 
seyahah Rahatta uzun uıl 
mütalaata yol açmaktadır• C"'tf 

Hinckler, Ltndberg ve 0~r 
gibi büyuk tayyarecilerle d bO' 
yese edilmektedir. TayY~~e •"' 
yük Okyanosu geçmek ıçıPb~ 
ve denizde istimale salih e~ 
bir tayyare inşasını tasa~ilfıa 
mektedir. Hinckler her , 
mülakattan içtinap etmek ~ 
tile büyük bir sadelik ve ~ 
eseri gösterıniilir. Tf"..fPb ~,re' 
deki cür' etkarhk bütün pıO tP~· 
melerin mevzuunu teşkil el 

tedir. b•' 
Hinckler dünkü Çarfaııı ,pof 

nü Madrit istikametinde uÇ 

tur. ırııcJıl~ 
Madrit, 3 ( A.A) - 1 16,4 

dün Rabattan gelerek saatd~ 
~e .G~tafe tayyare meY ,/ 
ınmışhr. ~ 

Tecrübesi 
· l · t d' · t' si oldO~ sıt erın e ıyesı ne ıce ()ıJ~ 

şüphesizdir. Binaenaleyt itlJP 
takibedecek diğer ta s ,f, 
Sterlinin kıymeti üzerinde fı' 
tahripkar tesiri yapacağın• 
diden hükmolunabilir. d 11 ~ 

lngilterede cereyan e e e~ 
son hadise ile iki ~~pe tatbl~ 
yeni gümrük tarifemızıo tiOJ;ıd' 
esnasında kendi memle~e aııoıa' 
yaptığımız tecrübe goı de~• 

' 'I' b-k- t' bU bit gehn ınce u ume ın 
10

1 

aldığı ithalatı tahdit karst 0,ıP~ 
kanunla değil, bir . karr~.5111' 
ile derhal tatbik etmış 0 te~" 
daki isabet bir kere dah•sııretl' 
bur etmiştir. Çünkü b~ de b•: 
hareket edilmesi sayesııı. gib1 

. f 1 . rişı ·çi" rıçten azla ma sıpa tekel ı .. 
hem gaye, hem de meoı 01 ı• 
zararlı ve tehlikeli ve aYdll t•~ 
manda takip edilen m~~~:r \f\J~ıJ 
mamile muhalif teşebbu5• tit• 
bulmasının önüne geçiloııŞpıl" ,_, 

.At~ 
___ G_L_O_R_Y J\'d~11rı11 

Bugün bu akşam ,,e 
matinelerde 

1 - Canlı resimler cJ ıJ 
2- Benli Ka 1 

L 1 A N H A I ic ti 
1 V A N P E T R O V I r-.ıof:lt 
ve GEORG ALEXA el,.,. 

.. ketllı:ıı .,-· 
tarafından temsil edilen mu 

1 
de 

man opereti. Bugün saat 1 

zilAtlı maune 



5-V AKIT 4 Kanunuevvel 1931 -

Acuzenin Deline si ) Viya~anı_n Hanımlar Nasıl 
Güzelleşebilirsiniz? cc ı:..,~Ue~ı~u·ıı·:·N·i·z·a·m-e1111tt(llllın-N•a·:z1·if---·R·e·s·sa·m-1 ·= ·M·u·n·lt-Fe•h•ı•m..- En guzelı 

~hvah ehemmiyet kesbetmektedir" Mell.Lizel'de harpten Yüzünüzün kadife gibi olmasını 
.. Şehzadeler her nedense, sıhhati hümayun ile, evvelki kadınların ı·sıı·yorsanız kırmızı et yemeyiniz! 
yakından alakadar olınıya başlamışlardır.,, .b l 

_ 24 _ cazı es var _ 22 . _ 

~ara nıarsıkta bir fevkaladelik! - Ne oldu? - diye har.ıur • Viyananm en güzel kadını, dün:ua- Ekseri kadınlar yemek mesele-
d "Duvardan kandile ve kandil· dandı.- mn en güzel kızı olmakla maruf ulan sine ehemmiyet vermezler. Zan· 
)\en Perdenin korni~ine zikzaklar - Kırıldı ağam.. . Liesel Goldarbeiter'dir. Bu kadının ha nederler ki, yemek işi yalnız şiş· 
~n karasineklerden biri, temin - Kırıldı mı? Ne kırıldı? rikulfıde güzelliği Paris kadmlannrn manlık veya zayıflık için düşüne-
~Unun üstüne konmuştu da, - Kalem.. . şulıluğunu, İngiliz kızlarının seciyesi- bilir. Zayıflık veya şişmanlık için 
lllı et parmağım bile oynatma- - At onu ... Bir başkasım al... ni, Almanların adale güzelliğini, Aıue takip edilecek yemek rejimin • 

ttı. Hiddet edecek bunda ne var'? rikalılarm çikolata rengine me!tuni· den biçimi güzelleştirmek için ya· 
) ltakkas oynuyor yelkovan dönü Katip divittcn uzunca biı ka- yetlerini, lspanyoliarın harikul:ide pılacak harekattan bahsedeceği • 
~du. Nihayet a~~p te w•k~ndi.ni lem çıkararak mıktaa vurdu. Ka· kıvrn!,lığını, lı:;kandinavya ''c Balkan miz zaman konuşacağız. Bugün 
ti• ıldatmış, ycrım degıştırmış- ramaı·sık: kıılar ın . türlü türlü güzcllklerini doğrudan doğruya tenin güzelli. 

· - Devam edelim! - de:li - mağl ill "tmiş ve beynelmilel nıüsaba· ğini, şeffaflığını te.min eden ye • S Tan! Tan! Tannnnn! Ncrde kalmrntık? kada lı . ·11ci gelmiştir. mekleri kısaca tetkik edelim: 
L.. .. lat zevalden evvelki ücü ça · Genç son cü~leyi heceliyerek, Faka t ne yazrk ki Mis Mesel'in ha- Çok hassas olduğunu bir şey oldu· 
~d lenıbel tembel gerinerek doğ kekeliyeı·ek okudu: yatta ı ,radığı bir facia, onu Viyana- ğu için mutlaka dikkat etmişsiniz-
ı~ U Yatağın içine oturdu. Göz- "-Fakat, bendelerine 1kalıı1·sa, lrnd rı nmn en belli başlı sıfa~lar:ıo- dir. Avrupanın hafif ve salçasız ye· 
di' 1~~en uyku akıyordu. Bu belliy sultanın bir ayak evvel yo a ç.ı >:lp dan i oJan şenlik ,.e şatmetten malı mek yiyen memleketlerinden av· 
~; ?ır iki kere esnedi. Sonra bir buraya ulaşmalıdırlar.,, l b rum miştir. det eden <. stlarınızm yüzlerinde 
~~~r~e gibi ayağa kalkarak tak- - Ala .. Evet .. Bir an ev\'e u· - Ona ilk defa, (Betho,·en' in !!ahi büyük bir ...ıeğişiklik görmediniz 
tl'f-~nı çıkardı, başına kavuğunu raya ula§malıdırlar. nağmelerini ibda ettiği Gringing say- mi? ... 
tı~~1rdi, Yavaş yavaş odadan çık- - Sonra? fiyesinde tesadüf etmiştim. Kendisi, Hafif yemek yemiye alışmı~ 

- Sonrası bu kadar işte ... "U- yeisJi ve mustaripti. Gözlerinde yaş ve yerlerde üç, dört ay oturanların 
t~ b

1
arüsseade ağasının clairesi ha laşmalıdırlar,, demiştim değil mi? yüzünde elemli izler vardı. Giyinişi cildi behemehal güzelleşir. Bo-

'>d ttı e iç avlu arasında, dört yer - Beli ağam .. · son derece 53.daydi. Çünkü kendisi ğazına düşkün insanlar arasında 
Jt laından mürekkep bir yerdi. - Bağlıya hm öyleyse .. Yaz al- gösterişten hiç hazetmez. I\:orıu~tu!>. yaşıyanlarm göz kapaklarında 
i)~di odasının karşısındaki ka- tına: "Ellerinizden, etekleriniz • Mis Licsel biraz hurafata inanan bir çirkin şişkinlikler olur; yüzlerinin 
)..~değil onun yanındakini aya den Öperim .. Haber beklerim .. Al- kızdır. Anası, babası bir sah günü ev muhtelif yerlerinde parça parça 
-si'Yle itti. Gene bir adam, başı lnh ömrünüzü müzdfit eylesin!,, lenmişler, kendisi bir salı günü doğ- kan oturur. 

İ)!. uzanmış yatıyordu. - Allah.. muş ,.e bir salı günü onu .Avusturya- Ben size burada bir aşçının 
du Urüst bir tavırla, göğsünden - Dur! Dur: Öyle yazma.. da güzellik kıraliçesi ilftn etmişler. bilmesi lazım gelen şeylerden, ak-

l'terek onu uyandırdı: "Hemen Vacip teala ve lekaddes Mis Liesel'in bilmediği bir şey var- Jınızın eremiyeceği mutfak hü-
......_ liişşt kalk. . hazretleri,, diye yaz. sa, o da kıskançlıktır. Onun için, kıra- nerlerinden uzun uzun gevezelik 

L . CaJiba bu adam, bu nevi hare- Kfıtip serçe parmağım yaladı, liçeliğe intihap edildiği gün tacını ederek canınızı sıkmak niyetinde 
"ttlere I k d k. 1 d l 1 kelimeyi silecekti. Fakat kağırla ikinci güzelin ba..,c;;ına koyarak ona te- degwilim. Yalnız ne gibi yemekler ~ a ış m ı ·ı; ıcrn er \a 1 bak r bakmaz yiizünü ekşiterek . b . h l . 
ij~tıdı kalktı, hem de zerre ka - selli Yermış ve ütün rakiplermı oş- yendiği zaman nası tesır yapaca-

hiddetlenmedi: durdu: ıııut edecek sözler söylemi~tL ğını biraz anlatmak İstiyorum; o 
......_ B - Aman ağan .. Kerem et... k d 

uyur ağam.. . (Bitme:di) a ar .•• 
....... Cıkar divitini.. Fransız yemekleri, dünyanın 

~,CenÇ, kuşağı arasından, kiiçük 1 S p tJ 11 R ' her tarafında herkesin ağızı sula-
\Jt lda harp topuzunu andıran V narak hatrrlanacak şeylerdir. Fa· 
~rı kakmalı bir gümüş divit çı • S ı· kat insanın cildini berbat etmek 
!\lt dr. Bunun hokka kısmım n; a - avya ge ıyor için de Fransız yemekleri kadar 
~ kiiçük parmağım mürekkebe teıir yapan yemekler yoktur, diye 

Memlelietinizde peli itil>aida ol • 
mıyan yoğurt bugün Avrupanm 
en kibar ziyafetlerinde gümü' ta• 
haklar içinde bol bol yenen bir 
şeydir. Ne yazık ki, yoğurt İs· 
tanbulda esnaf işi bir gıda halini 
almış. Söylediklerine göre yo • 
ğurdun kibar sofralannda mute .. 
na bir yemek gibi yeri yokmut·•• 

Şarklı hanımlara bilhassa tav• 
siye ederim; çok tozlu, yani cil· 
di fazla bozan yerlerde geziyor .. 
lar. Onun icin sarklıların bir Av· 
rupalı kadından· fazla tenlerine e· 
hemmiyet vermeleri lazımdrr. Av· 
rupalılar vakıa temiz ve tozsuz 
yerlerde otururlar fakat ekserisi .. 
nin cildi güzelleştirecek ~emek• 
leri tedarik etmeleri imkanı yok • tırıp yaladı. Ağa: Bugün yapılacak ceğim. 

d • ......_ Bismillah! -diye mırıldan· b k l Söz aramızda ama sizin yemek- tur. 
~........ m isa a 8 ar leriniz de Fransızlarınkinden aşa- lstanbullu hanımlar pek ali. 

"ı Sonra uzun krnn p-.ıdan bir ka
~ kalem çıkarıt'.), küçük bir lo
~ .. dan ince bir b içakla bir parça 

gıt kesti: 

- Emret sultanım .. 
1ft l(ara marsık, çenesini biı kat 
~ha çirkinleştiren kocaman bir 
!İs ~ni üstünde nasılsa bitmiş iki 
~ lı, boynunu sıvazlıyan elinin 
ttr·larnıağile tırnakhyarak bir 

\i det düşündü. Sonra: 
......, Yaz! - dedi -
-........ ....... . 
.._Sultanım ... 
talenı cızırdamıya başladı: 

._. - Ahval ehemmiyet kesbet -
~~lctedir. Hünkar hazretleri, her 
llı'-'~dar dairelerinde istirahat et· 
~ e iseler de, sizin vücudunuz 
~~it bizce elze~dir. Şehzadeler 
~d eratı sıhhati hümayun i\c her 
~~erıae pek yakından al5kadar 
~~Ya başlamışlardır. Bilhassa 
~ lafa Sultanın alakası bende -
f~j •e sultanımın validesine pek 
Ş,i ' endişe vermiye bn.şlamı~tır. 
t~tlt' Baki mel'unu ziyaretlerini 
~'d~ •ıklaştırmıya ba~lamıştır 
İis ~~ah hazretlerinin dairelerine 
tı ,tun evvel kocaman bir ceki ta-
l ~o ~ 
~tld nrnuştur. Bunun manasına 
' beniz akıl erdiremedim. Aca· 
"''"d Unda ne gibi bir keramet 
tiitt •r.: Padişah hazretleri hiitün 
\~Rô:ılerini işbu çeki taşm<lan 
~ ayıp, üzerine güneş ziyası 
~tlca nıüthiş bir yeise tutul • 
~ \re hüngür hüngür ağla • 
'ld dırlar. Bu çeki taşında her
~. S bazı mühim esrar olacak
~~ ~~tanımı meraka düşürme • 
-~ l~ın dün akşamdan bu ana 
~i h:pkafa p.atlattım; fakat bu 
"\ld •edemedım.. Sultanım her -
~~ti bendelerinden daha iyi dü
". ," İr. Fakat bendelerine kalır
~"'ll~anını bir ayak evvel yola 
~ Uraya ulaşmalıdırlar. 

~dt lem nıuttasıl çıtırdıyordu. 'tl, ki.tip can sıkmtısiyle kaş
' ~Yııatarak yüzünü e!q~itti: 
~ «=-eeeeh! 

~· ~lerini yummuş, yazdırmak 
"~il !eyleri tahayyüle dalmış 

'l 

Çeklerin maruf Slavya takımı ğı kalmıyacak derecede ağır ve tozlu yerlerde gezme yüzi..inden 
nın bu ayın 23 üncü günü şehri- ıalçalı teyler... 1stanbulda ~-h~.r- kaybettiklerini yemeklerle telafi 
mize gelerek 25 ve 27 Kanunu· duğum müddet zar~ında. ~ut~n edebilirler. 

• w d sıı;kın Size iki cümle ile gıdaya dik· evvel günlerinde G . latasaray ve gayretıme ragmen mı emı .. :. .. • 
ı.kt ·· ·· " b "ımı kan hu kat yüzünden temin edilecek cilt Fener muhtelitiyle iki maç ya- ı en, yuzumu ve a:r • 

k d A · cumundan bir türlü kurtaı·ama • güzelliğini hulasa edeyim: 
pacağı haber verilme le ir. tı- dmı. Yemekleriniz fevkalade lez Akşamları kat'iyen beyaz et • 
na maçları arefesinde yapılacak zetli, manzaraları da pek göz a- ten ve sebzeden başka bir fey ye• 
bu iki mühim maç Galatasaray- lıcı olduğu için · ısan bütün gay- memelisiniz. 
Fener rnuhtelili için çolc müfit retine rağmen kendini fazla atış- Öğle yemeklerinde de aynı ıe• 
neticeler verebilir. tırmaktan alamıyor. yi takip ederseniz yüzünüzün düz• 

BugUnkU mUsabakalar Mell. Llzel Evvela §unu ıöyliyeyim; cildi- günlüğünü temin etmiş olursunuz • 
Bugün şehrin birçok yerlerin- nizin rok güzel olması için b:>I Karnınız acıktıkça yemiş ye • 

1\lis Liesel mag·rur deg·ildir, Onun ~ 1 y · h 1. · · B tlerle de muh• de mu··sab"'kalar vardır. Taksim- meyva yeme isiniz. emış cm me ısınız. eyaz e 
.. herkes arasında dudaklannı boyadıi:rı, h • t ld w d al rsınız de karşılaşması Jazımgelen ta- d • gıdayı hem de kolay azını temın aç o ugunuz gı ayı 1 • 

yahut bir mağaza a aynaya bakhgı I h d k "d Beyaz etlerin en nefis cinsi balık 
kımlar Vefa - Fenerbahre ikinci eder. Ko ay azım eme mı e 

~ görüJmez. Başlıca merakt, seyahattir. d ki · · · d etleridir. 
(lik) , Galatasaray - Haliç birinci l\lis Liesel bugünün VJyanalıların:ı :!!'k~r.en yeme erın erımesı e- Boğaziçinin balıkları da dünya· 
(şilt), Fcnerbahçe ·Beşiktaş bi- hiç benzemez. onda daha faıla umumi Avrupa cilt güzelliği için takip nın en taze ve en harikülade ba .. 
rinci (şilt) , Vefa - Eyip birinci harpten evvelki Viyana kadmlannın edilen bir kaç usul vardır. Bu .. lıklarıdır. Pişirilmesi temiz, yen-
(şilt) takımlarıdır. cazibesi vardır. nun için hususi sanatoryomlar da mesi rahat, gıdası bol olan ba· 

O S'"hnı"tzlen·n romanlannda ibda et- Al d l ki d ·ıd·n·z ı"çı·n azam"ı Fener ye Galatasaray takım· ... açılmıştı. Bilhassa manya a ı arınız an cı ı ı 
tiği ideal kızlar gibi, srcak kalpli, ince, • ·ı b istifadeyı· temin edeceğinizi unut• )arı maçlara gelmedikleri için f Beyaz sanatoryo.m ısm. ı e m .. eş .~~ 5evimli, belki pek azla alim değil fa. 11 k l il - mayın. (Bitmedi) 

Va ... ·ı.,ct·ın ne şekı' l alacagw ı b'ıttab·ı · · · ve yalnız güze ı ' cı t guze ıgı . _......:~--~--:::::---::::-------
... y · kat daima se"rdiklermın sevinçlerıne b. - Ü R S 

malum deg· ildir. ti k d b. k d için açılmış muazzam ır sana • B A 
ve kederlerine iş ra - e en ır ra ın- toryom vardır. Orada kumızı -- -

KadıköyUnde dır. et yemek kat'ıyyen memnudur. O- ı--------;:--:-~-,~-~'"I 
Kadıköyündeki fener aahasıaa Bu tip, bugün bazı yerlerde çok a- rada beş altı ay kalan kadınların 3 K. evvel 931 

11 
__ A_..:_ııd_•.,.._K_ıa"'!"p•_0_dı_11 

Galatasaray· Fener muhteliti iıe zalmrş, bazı muhitlerde ise hiç kalma- yüzleri kadife gibi olur .• • Kam blyo 1 1 
Kurlu uş talnmı arasında bir mıştır. SchnitzJer öldübrü zanıan, ga- Ben hayret ediyorum. Nasıl Fransız Frangı 

1 

ı2!o6 19Jo5 
maç yapılacaktır. zetecilerden biri onun cenaze merasi- olur da dünyanın hiç bir taraf m· ı lngiliz lirası Kr. 1121 713 

An karada bugünkU maçlar minden bahsettikten SO.J\ra şu sttzleri da çıkmıyan tazelik ve nefasette "T.L. mul:ablll Dolrı ı o.4~06 7 
An k:ıra futbol heo;etindcn: söylemiştir: balık çıkan bir memlekette o· 
4 Ka. evvel 931 Cuma günü Schnitzlerin ibda ettiği (güzel kız) la turduğunuz halde lstanbulda ha· 

yapılacak maçlar: Saat 14,30 da (Mülazim) onun cenazesini ta.kip ede- lık yemekleri pek az pişirilmek 
ntedi. Çünkü bunlar, ondan evvel öl- t d' 

Gcnçlerbirliği - Altmordu kulüp- rnüşlerdi.,, e ~~ğaziçi hangi memlek~tte ol-
leri arasında şilt maçı (final) l\famafi itiraf etmeliyim ki Yiyana- saydı o memleket ahalisi halık· 
(Hakem: Se' iihatfn bey) da bu tipi yaşattn henüz bir kaç sima tan ba§ka bir şey yemezdi emi-

MemurJara verile• vardır. Viyana operasının prima aon- nim. Biz Fransada günlerce buz-
nası Teritza ie Mis Liesel işte bu nevi Iu vagonlar içinde bayatlamış, 

cek yol masrafı "güze11erdendir. ıslak çamaşır gibi olmuş berbat 
Vazife ile bulunduğu merkez· balıklan bile merasimi mahsusa 

Evlenme ile ağzımızı şapırdatarak yeriz. 
den dişarıya çıkan memurlara lstanbulun yemişleri de nefis. 

·ı k · 1 Samsun ticaret odası reisi mu· verı ece yevmıye ve yo mas· tir. Buraad pek kolaylıkla beyaz 
rafı hakkında dün maliye veka- teber tüccarlardan Yelkenci za- et rejimi takip edilebilir. 
letindeıi vilayete bir tamim de Şükrü beyin kerimesi Leman Cildin güzelliği için Avrupada 
gelmiştir. Bu tamime göre vazi- hanımla lstanbul ticaret ve sa- pek itibarı olan rejimlerden biri 
fe ile bir yere giden memurlara nayi odası raportör muavini Mü- de süt ve yoğurt rejimidir. 

Yalnız masarifi nakliye nisbetin· refte eırafmdan Ali paşa zade Ben şahsan sütle yapılan reji· 
min her bünyeye elverişli oldu -

de yol masrafı ile memuriyet lbrahim Hilmi beyin oğlu Mus· ğuna kani değilim. Daima süt 

• .. l.lret 
Belga ,,, 
Drahmi .. Is. Frank .. Leva 
Florin 

• Kuron 
.. "' Şlllng 

" • Peıeta 

" • Mark 
" • Zloti 
.. .. rengô 
.. • I.ey 
1 Türk lirası Dinar 

Çcrvoneç Kuruş 

Nukut 

20 Frnnk [Frausıı 

ı !sterlin (lnglllıl 
ı Dolar (Amerlk:ı) 

20 LI ret [ltalya 

BORSA 
Altın 
Mecidiye 
Banko not 

717 
21l 
21650 

HARiCI 

merkezinden ayrıldığı günden tafa Hilmi beyin evlenme mera· içmek midede çok gaz yapıyor. 
avdet gününe "kadar şeyahat ve simi dün yapılmıftır. T:ırafeyne Bütün gün gazların verdiği ra -
ikamet yevmiyesi yerilecektir. aaadetler temenni ederiz. hatsızbğı §ekmek kolay değildir.•------------• 



CECE 
YARlllMDAN 50NRA 

Kasacılık [ 
Buhrandan mOleesslr 
olmıyan bir tlcaretl 

Denizlerden Denizlere 
Nakdi : Enaart ~ 

Ceplerimi birer birer aradım, bayıl'• 
anahtarlarım yanımda değildi 1 - 23 - Morla L8blandanı '4· 

Kapının kanadı yavaş yavaş açıldı, içeriye 
uzun boylu bir adam girdi •• -

UçDncU kısım yalan söylediğine inanmadan Je • 
llelllroz'un odası rar'a sordu: 

Gizler açık, rengi uçuk Nelli - - Fakat siz bu akşam gelmedi· 
nıs 1-ldiyorclu. Kalbi o kadar he- niz mi? 
,....nla ~ıyordu ki, gelenin bu- - Hayır, yeni otele saat 7 de 
• daJacalmı zannetti ve göğsünü geldim. Fakat bu sabahtan beri 
ellle ı..tırclı. Paristeyim. 

Gecenin maceralarla dolu batı- - Siz ha ... Siz .. Fakat niçin be. 
Dide kendini arbk büsbütün kay- ni bu kadar takip ediyoraunu7, ben 
•ıt•lfti. Şimdi, bütün müfekki- den ne istiyorsunuz ! 
...ıDi aran korkuya karşı art1k - Sizi görmek, nazarı dikkati
-*aTemet etmiyordu. Karannı nizi celbetmek istiyordum. Şoför 
~ KaplJI açmıyacaktı. Bu hadiıeıi bana bir fırsat verdi. Son
.... her lrimu kapıyı kırıp içeri ~": sizi ~erald.andırmak, ve sizin 
pecek delildi ya! Fakat vadet • ıçın alelade hır yabancı ,,ımaktan 
lllİftL Ve ftdini tutmak için de, kurtulmak istiyordum. 
~ lhtiJannda olmadan kaçml- Jerar tatlı bir sesle ve tebessüm 
~ laalde hapaolunduğu yerden ederek konuıuyor. Bu tebessüm 
hDnmt buraya ıelmiıti. ve ses Nelliroz'u ainirlendirdi. 
ı Blrdenhire Nelliroz ümitlendi. - Siz, dedi, benim için bir ya
llPheaiz karanm annesi ve arka - hancıdan da fazlasınız, bir düt • 
lı1atJan bffetmiıler eve gelmi,ler- mansımz. 
111. Belki kapıyı ç~lanlar onlardı. Cevap vermeden Jerar ona doğ
s.Nll lrencline: r~ bir a.dı.ın atb. Fakat Nelliroz 
I _ All•hnn dedi ketke onlar bırdenbıre hay~ır~ı: . • • 
iılla!... ' ' - llerlemeyınız, sızı mencd1yo-

=
Şimdi, Nelliroz'a, bizzat Valne ~... be ·· ·· ·· h • b" 

LL- ham. "b" .. .. .. d erann te 11umu muıte zı ır 
mr ı gı ı go~_?.uyor u. mana almıttı: 

Re her .saman alay ettıgı ya:_e - Fakat matmazel, dedi, böyle 
wı.ı tflÇID onunla evlenmeyı - ayakta siz duvara dayammı ben 
W tlllDeDÜftİ ! Bu ıabrabı çekmek- de ka~mm etiiinde, demin d~ili· 
lmıe ller ~ l'UIJ'dı. • • niz gibi dütman nazarlarla bakıp· 

Fabt Nellıroz ~endıaıne mab - rak duramayız... Daha öileyin 
- olan heiyük bır ce~le soğuk dana ettik. Bu alqam için beni 
liahlılmı ele aldı. Nıbayet uta· bekliyordunuz. Teıadüfe 1>4k11m 
•c•k bir hareket . yapn:ıaınııt:'· ki lvan Baratof ben oluyorum ... 
lhm huna tetebbüa. ~ıle ~dilse, bır Kapıyı da istiy.erek açtınız. 
~J&. kartı ken~ını. m!1dafaa e- - Size vadetmit bulundqium 
a.M&rdı. Baratof un ıhtiyar oldu· için kapıyı açtım. 
im llremnemit miydi? H~- - Peki, vadiniz ••• 
tim sGIGnç olayordu. iman, bır Je.,lr bir adma dahi. lltn0fl1. Nel· 
liaps.. pl..,ıyla. aklım bu kadar liNz bir daha baiaıtlıa - -
lia7beder mi? · - llerlemeyiııiz. 

1Capmm zili bir ikinci defa çal- Ve kendiaini kaybederek Jmfta, 
C1ı. Nelliroz kalktı, gitti, azimkir zile battı. Jerar kqlannı çabnıf" 
Mr llareketle kapoun kilidini kal • tı, acı acı güldü: 
dırdı faakt kanadı açmadan odası· - Ya!.. dedi, ıörüyGrum ki 
ua dolna yliriidü, içeri girecek o • tedbirler almıpmız. Zil~ ba.ıyot
lan ad•an bekledi. ıunuz, beni kapı dqan atb,ıyorau· 

Kapmm kanadı yavq yavq a- nuz. Vadinize rajmen.. F akaı me• 
çılcb. Ve içeriye gene p•at Y•ftf rak etmeyiniz ben kendim kiderim. 
- boyla bir adam gırdi. Yüzü ( illtme40 
..... Oyordu. Zira yabancı ~ 
'-mı ahlerine indirmiı, yakaaı· Defterdarlıkta 
• da kaldmmfb. Uç arllkların d•lıblmaaına 
' NeDiroz oduma girmif, uzak dinden itibaren ba•landı 

Jd5teye çeldlmit bekliyordu. Ya- Eytam. aramil ve mntekaitleria 
.. ncınm karanlıkta ppkaamı, pal· llç aylaklarının dağıhlmasına dDn-._mna ~ılmı gördü. -Yabancı d • 'b b la T 

nt hareket ediyordu. Paltosunu _ent ıt. uedn f ak! dnmıfhrk. d e~ 
Mltdd:an 80Dl'a d&ndG ve ancak o- zıa geçen e a ın en ço a .. 
Ma kapıamm etiline gelince yüzü muntazam olmaktadır. Yalnız 
~mlılcta ,arntdo. mazereti olan bazı maaf sahip-

Nelliroz, etikte darmut olan ya· leri maaıların almak için bizzat ..,m:r,,. ~ ~or~ ve haYTetle gi,elere müracaat etmiyerek baı
Ba bır ıhtıyar adam de - kalar1na szCSndermitlerdir. Talimat-

• Ba, oydu. Sokakta raaıel • ·b· b 'b'l • b' • • acl • ki • alıp "d name mucı mce u gı ı erm ır 
am, çaçe _en il en a - . t"d · ı J • IA • Genç, zinde, güzel ve mü- ıı ı a ı e müracaat etme erı • 

... ,.. .... adam. Ve Nelliroz'u kor.r zım gelmektedir. Giıelerde bu •tan da bu lfJDÇlik, zindelik, gü- yllzden ufak tef f!k bazı mnna· 
jllDti·. Ve Nelliroz'a en çirkin kaplar olmuştur. 

..at, hatta, Angenda rastla- p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
ıarhot mutaarnz bile bu derece 1 1 

lıaYtlk bir lmrlm •ermemişti. GUnfln Muhbras~ 
Nelliroa kendisinin büyük bir _ • 

JaWU. içinde oldujunu hiuetti. 1-•T•a•k•Yl-m---·c•um-ı •4-1\•. t•n•un•u•cv•,•cl .. 
• ..... , daha o gün kendisini 12 inci ay 1931 22 Rt'ccp 1350 St'nenin 
)lprbmfbe Şimdi de kartııına çık- Reçen Jünlerl 333 kılın ıönlel" 27 
....... H~ de orada durmak, kal- GUn•• - Do~uşu. 6.~0 l'anşı 16.16 
lılak için brtıamda dunıvordu. Namaz vaklUert ~ Sabah. 4 33 
........ manyetize edilmiş bir ku- Oğlc: Jl.55: ikindi 14.3<>. Aktam J640 
tm hluettiii azabı duyuyordu. Yatsı. 18.17: im"ak: 4.41 
Menl:rire, çıplak kollarından ve Hava - Kandilli: Dün azami hararet 
...ıarmdan atandı, maaanın üze• deercesı 3, asgart nak11 yanmcb. Bugün 
..... bir atla alarak örtündü, ve rüıgAr ekscıiyetle şarktan mutedil eseceı& 
-.ldandı: havı kapılı olacak ve hafif kar ya&acakur. 

- sa .... _ Siz.. Demek lvan ------------

.....,.., ılainiz? 1 1 Jenr l&çük bir tereddüt devre- Radyo 
~ CtL.ı:--x.: yalana -----~ -7 •.;r-a• lat•nbul rad~oeu _.eqtr. Fakat derhal: 6 dan 1 ye kadar pımafon, 7,30 dan 

iktisadi ve mali buhrandan 
mlHee11ir olmıyan san'at ve ti
caret yoktur. Nereye gidilse, 

o 
i 

kiminle g6rü
tDlse mutlaka 
itlerin dur
gunlu ğuo dan 
k a zanç 1 a rın 
kıtlığından ti
ki yet ediyor. 
Yalnız bir san
at ve ticaret 

müsteına •• Bu da · Avrupada 
kasa imali ve tahtıdır. Fil
hakika son buhranlar ve iflaslar 
Avrup•da bankalara karşı mev
cut eski itimadı az çok earsmıı
hr. Şimdiye kadar kasası olmı· 
yan bir takım kimseler paraları
nı hiç olmazsa kısmen kendi 
elleri altında tutmak için evleri 
yahut yazıhaneleri için hususi 
birer kasa tedarik etmeyi baş
lamışlardır. bu suretle umumi 
buhran kasa imal ve ticaretile 
me9gul olanlann kazançlannı 
billkla arttırmıthr. 

Kudüs Kongresi 
Ruznamedekl tadl

IAtla yeni bir 
mahiyet aldı 

"Taymis,, gazetesi KudOsten 
fU malOmab ahmtbr: 
.. imam Y abya tarafından g&n· 
derilen ıeyh Mabmat Zabura 
buraya muvualat etti. 

Faliatin ıazetelİDinin verdlji 
aWliıata ilre hOkt\met KadOı 
konpeaini tertip edenlerin dost 
deyletleri allkadar edecek me
Hleleri mevzu bahletmiyecekle
rine dair teminat iatemiftir. Baa
daa makut. koapede ltalya ile 
Fraau11 alakadar edea m,ut. 
iallml m•elelerin koauplmama• 
llDI temin etmektedir. Konpeyi 
tertip edenler buna karp h6k6-
mete kati rumamelerini taktim 
etmitlerdir. Rupamede bet mese
le vardır Bunlar: 1 lıllm ma
kamab makaddeaine. 2 - Ku· 
d8at" bir iallm Darllftlnununun 
tuiai. 3- Hicaz demiryo!unun 
idaresi, 4- lalim har .. mn netri, 
5- Dinaizlilde mllcadele. 

Hillfet meaele• · nin rumame
den kaldaralmuı, Y abudilerin en· 
diıelerini arttır11uıtar. Çllnkll bu 
suretle, içtimada her ıeyden 
fazla KudOate te1'ı o anacak 
dırOtfBouna ehemmiyet Yerilecek 
ve konıre aiyoniatlik aleyhtarı 
bir mabivet alacaktır. 

Mutabassıs profesUr 
yakında geliyor 

Darfilfünunun iıllbı için fikir· 
lerinden ' ıtifaie edilmek Bzere 
lav:çreden ecnebi bir profeMSr 

ıetirilmeaine karar verilmiftı. 

Ankaradan gelen aon haberlere 

g6re bu mutabauıı seçilm'ıtir. 

ismi " Mars ,. dır. Kendisi bu 

ayın aonuna doiru ıebrimize ge· 
lecek ve itine baflamq buluna
call br. Profeelr Mara ile yapılan 
mnkavele timdilik bet aylıktır • 

1 6Him 1 
- Barataf, dedi, harpten beri S.30 a kadar Vcdta Rıza Ye Nermin H. t .. • ... ~:.~~lım bir iıimdir. Ben lann iştiraklcrile alaturka saz, 8.30 dan 

------- 9 a kadar Habibe molla 9 dan lOı tadar 
C... ... clatflmnek, fikirlerini inci H. ın fştlratlle ılınırb saz 1 O dan 

... ,• ildtwdu. Bir .aa Wle ıo.ao a kadar Tu«o an--
Belediye hesap işleıi müdürü Cemal 

beyin kayın biraderi binbaşı Tıllt bey 
dün füc'eten vefat eımlşdr. Cenazesi 
bugün Fındıklıdaki evinden kaldınJacakur . 
Allahrala-. IUiA. 
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Yaptığım miras yedilik derhal için tasarladığı esaalardl 
tesirini göstermişti. Yarım saat tini temine memur edileli 
evvel benimle alay edenler, şimdij böyle 15.ubalilikler ya.,-. ili' 
küçücek bir iltifatıma mazhar ol- de vaz:fe deruhte ettikte• 
mak için gözümün içine buk:y.:n- at sonra .. Aah ! hiç tüpbe 
lardı. niz efendiler .. Miralav 111 

Hiç birisine yüz vermedim. çıldn ırdı. 
Şapkamı kula.klanına kadar çek - ~ 
tim, ellerimi paltomun ceplerine Nereye gidiyordum 1 ~ 
soktum, ıslıkla bir gemici şarkısı de bilmiyordum. birbiri~ 
tutturarak salına salına önlerin - yo.n, kah genişliyen ve kah ;pi 
den geçtim. Hepsi ayağa kaH .. "llt'}· lan bir çok sokaklardall 1 
lardı, yerlere kadar eğilerek beni ~ 
selamlıyorlardı. Çalgıcılar, her- Bir de ne göreyim .. A~ ~ 
halde beni teşyi elmek için ola - alı:kın bir yürüyüıle ben• 1 
cak, kıvrak bir vals çalmıya baş- önüne ulaştırmamıtlar 1111 "'
lamışlardı. Evim .. Evet .. Evimin ı.-~ 

Hizmetçi kız, merdivenin bn ·r ne varmış bulunuyordulll·· 8:~ 
şında beni b~kle~i ... ~~rr~arak, sı- içim titredi. Oh .. Şimdi ~ 
rıtarak, ellerıle onlugunu bur.uş • bulunsaydım. Matyas ~ ~ 
turarak yanıma sokuldu. ~avı.an· luşturmuş olsaydı. Ben, !~d• "'fi 
mama meydan vermeden uzerıme rnalarımın yumuşaklığı~~ 
atıl~ı!. d~daklarımd~n, ~~p~adak havet!e gerinerek, kanepel~ 
benı optu. Etraft:ıkı.cr, gulu·;erck b' . .. l b" ydJlll•J 

• • • r ırme §OY e ır uzama .-
alkışladılar. Marnafı bu 1!t ıatm başı Fridrihin aklım bafınd 
tekerrürüne müsaade etmedim. t .. 1 · 1 nmdaO l 
A 1 d l 1 d. · k na an guze aıgara a 

cu a ım ar a mcı· ıvenı çı mı - t"'tt•• k • k arıibdl~ . . u urere umumı ar 
ya başladım. lkı dakıka sonra, d d .. t bl' .. · kuy• 
bodrumdan epey uzaklasmış bu • ukr ugu sotl!' e ıgı 0 

1 d • uy umu ge ırsem ve ... unuyor um. .:M, 

. Sür'ati~ ~ürüyordurn._ Fakat Ve .. Daha fazla düt~ 
Kıel bahrı ınşaat tezgahJnrına hemen kapıya yald&fblll; 
inen bir yokuıun ba§ma vardığım pantalonwnun cebine ~ 
zaman, benden daha sür'atli yii· H bö 1 ~ 
rüyen bir adamın b?ni yuvarladt- P t elr zaman b"!d een~..-:;: 
w .. d"' ana onumun ce ın 
gım gor um. • . rımı çıkarıp açardım 
• O .ııralarda,, bıl~~s~a sahıl şe- Fakat anahtan kovduyt911 

hırlerı, geceleyın zıfırı karanlık A ah ? 
. • d b 1 d o·· t n tar .•• ıçın e u unur u. uşman ayya-
relerinin muhtemel taarruzları Anahtar?•• 
karıııında daima ihtiyatlı hareket 
etmek lazım 1reliyordu. 

Mamafi yanıma yak1a~an a
damı kokuıundan tanımak beniın 
için mü9kül olmamıfb. Her tah • 
telbahirin kendiıine mahsus hu -
ıuai bir kokuıu vardır. Deniz al
bnda, tuarrufla kulanılan hava, 
bir tahtelbahirin mürettebatı üze
rinde muhtelif tesirler yapar. Ko· 
lcu, bu tesirlerin en sabit ve de -
v~lwdır. 

Derhal anlamıştım. Buı bizim 
Matyaa çavuıtu. (Arkerndnn 
gel!) Dememit miydim? Eh .. Gel
miıti itte .• 

Hemen koluna girdim: 
- Matyaa •• - dedim- Tek 

kelime &ayleme ! •• ihtiyatlı ol! 
Ve gene aür'atle yanınd~ ay

nlarak önüne geçtim, hızlı hızlı 
yürümiye bqladmı. Hem yürü • 
yor, hem dütünüyordum: 

"- Eier komodor, bir saatten 
beri batnndan geçen ıeylerin far
kına varmıt olsaydı, kim bilir ne - Emridiniz Ham ... 
hale sirenli .. ,, 

Zannederim ki cddırırdı !. Al
manyamn nihai zafere ulaşmak 

- Anahtan ututmUf ....... 
nasıl gireceğiz? .. ~ 

<? 
----------------~--------------------------~ 

Kiralık Kôgir hane ve DttkkAd 
Betiktaş Akarah vakfıye idaresinden _.-. 

Be,iktaıta Akaret!erde 30, 50 numaralı haneler birel ~· 
1, 3, 7, 11, 20, 35, 44 numarah dükkanlar birer ve 12 D ~ 
dOkkln iki sene müddet!~ bi1müzayede ·car edileceğindell ... ~ 
halin d&rdUncü gününden itibaren yirmi giln müddetle ID~ 
deye vazedilmiştir. Talip oJan!arın ve daha ziyade malomat ,t #A 
iateyenlerin Kiounuevvelin yirmi alhncı cumartcai gOnD .. ~ 
Oçe kadar mahalli mezkflrda 54 numarada mlltevelli k~J-~ 
hğına ve yevmi mez~iiruo saat on fiçündera on bef a• t -11! 
lıtanbul Evkaf müdiriyelinde idare encümenine mBra~~ 
meleri. \4 57) 

' Adalar kazası malmüdürlüğ~nd ~ ' 
Satılık msıf ev: No. 43 lsmetpaşa caddesi Heybeliad• ~ 

kat: 1 methal, 1 oda, 1 taş'ık, .bir mutbak, 1 kömllrlBk. 4.IJ! 
kat: 3 oda, l sofa, 1 halii, J mutbalc. ikinci kat: 1 sofa, l ~ 
1 kiler, 1 hali bahçesinde ayrıca: 1 çamaşır:ık, 1 od•, ilJt!ı 
bQyQk sarnıç, kuyu, bahçesi taş döıelidir. Cephesi fi111•le 
ve ahşap olarak io,a edılm t o'up mükemmel bir yad'!' 
Tahmin edilen kıymeti iki sene ve iki takaitte verilmek 
2562 lira 50 kuruştur. Bırinci taks"di ihaleyi milteakip • 
tar. Sataı muamelesi 13-12·931 pazar gilnD aaat 12,30 cij 
MalmldllrlDjtinde aleni muzayede ile yapda ( 
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Mahkeme ve 

~ dlJrdiincü icra memu.rlu. 

,, ..ıec11 Zahariya ile madam 

~ t:: Elissavet blnti Avra
,."tf eylediği paraya muka
~ ':- f erag bulunan Arnavut k~ 
~ binq cadde ve dere ve sucu 
\ ~ ~larmda 52, 54, 56, 58 kalp 
~ 2, 2 numaralarla murakkam 
~ '-ddede 52, 54, 56, 58 kalp nu-
\-:- arsa baraka dere sokağın· 
•-. ~ 1l11ntarah hane ve 6 numara 
\... lllağaza ve 2 N o .1 u arsa ve 
~~ eobğmda 2 numaralı diğer 
~ 132 hiase itibarile 2.0 hissesi 
~ Qıfiddetle ihalej eveliye müza
~lt vaz olunarak yüz elli lira 
~ ~lıoi ühtesinde olup bu kere 
!ılı; ·b1 7.a.mle ve on beş gün müd
\..:.. ınalei katiye müzayedesne vaz 
~r. :Mezkur mahal halen 
'~le arsa olup hududu bir tara
S l"adi haııe&i ve sucu bahçesi 
~ "' çikmaz sokak diğer tarafı 
'~ağı tarafı rabii birinci cadde 'bf dut olup deruninde kapatıl -
~ ktıYll 45 buçuk arşın tcrbiindc 
i' "e 52 arşın terbiinde hamam 
~I lnevcuttur. Ankazci Aleko 
~ 'llrahiye 16 Jira ile müsteccirdir. 
--~ arsanın heyeti mecmuasmın 
~ arşm terbiinde olup tema• 

tıı.kırnıeti muhamminesi '7918 bu
-.... cq oluıp talip olanların kıymeti 
\~nenin hisseye müsip miktarı 
\f '1t e onu nispetinde pey akçe le
''- ?ak 927 - 9742 dosya numara• 
~ .... llat 1' - tt.e.n -16 - ya '.kadar 
~~ - 931 tarhinde İstanbul 4 
~ lhemurluğuna mnrncant ey. 

ilan olunur. 

~ıköy icra dairesinden: -
~~bedelinden olan borcun temis; '- için mahpus bulunan 1 adet 
~ feta llaakinesiınin tef erruatile bera -
\.. .._llbulda Saldan bedesteninde 
~dan tellaliye ve ihale pul 
~ nriişterisine ait olmak üzere 
~~lann 14 - 12 - 931 tarihi

~ t~tıf eden pazartesi günü saat 
~ b 16 ya kadar mezkur mahalde 
~ llUllacak olan memura mura• 
~1-.eleri JIAn olunur. (2119) 

~ü icra dairesinden: 
~ burcttn ödenmesi i~ün paraya 
\ ·~e karar verilmişolan on 
~ ~ elektrik makine Ye saire 
~la Galatada Şehsuvar caddesin -
~ırıeralı Volkan elektirik fab
~ a 7 ka. evel 931 pazar ertesi 
~."at onda açık artirma usulile 
~ ~r. Talipolanlarin mahalJin
~na muracaatlar; ilin olu· 

~~bul 8 nci icra memurluğun • 

~borcun temini için mahcuz n 
\~Çevrilmesi mukarrer bulunan 

ehi "Ye tuzluk 7 - 12 - 931 
......._ ..... gUnü saat 9 dan 11 re kadar 

\ i~larda boyacı han karşısın
~ ip Fresko ve şürekası mağa
"' a~ artırma suretle satılaca
~t talpJerin yevm ve sa.ati mez-ı 
~ '-hallinde hazır bulunacak 

ıı..._ müracaatlan ilan olunur.1 

==--------ır-iiilııım .. ~BAKTERIYOLOG........ E 
icra ilanları DOr. Ihsan Sami • t • ı • 

lıtanbul 4 cü icra memurluğun - BAKTERIYOLOJILABORATIJVARI mnıye iŞ erı umum 
dan: Umum kan tablilltı. Frengi nokta! 

nazanndan (Wasserman teamülü) kan ' ' d '' l '' V ' ' d 
Seniye ve Fatma Zehra \"e Hatice 

Seniha hanımlnrm seviyyan uhdei ta
saITDflannda olan ,.e madam Arta
misiya binti Kostantinoya vefaen 
mefruğ Kabataşta mukaddema Omer 
Avni elyel"m Hace Fatmahatun mahal 

kürcyvatt sayılması. tifo ve ısıtma mu ur UCJUn en· 
hastalıktan teşhisi. idrar, balgam, ce- 6 I 
rahati, kazurat ve su tah1il4tı, Ültra 

K!~%skü~~İ,mi~~:~~~n ~;~~~~i ,~!ti~:~ Vilayetler zabıta memurları için 
sedimaitation sür'ati. Divanyolu'nda ı"mal ettı·rı·ıecek olan asgar"ı 483 7 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. Te-

lesinin atik Gümüşsüyu cedit İzzet pa lefonlst 2\ 981 ...... ~ 
şa sokağında atik 7- 9 cedit 28-l Nu• - - azam""ı 5437 takım maaşapka 
marnlarla murakkam kayden tevsii ~V AKIT ın~~ 
intika11i müfrez bir kıt'a arsa elyevm elbise ve asgar""ı 3509 azam"ı 
aparı:ma~ (30) gün müddetle ihalei ~ Küçük ila" nları , 
cvveliye ılanma konmuştur. ll : 4 1 Q9 d t k t k 1 f 

Hududu: Bir tarafı Ay ),ld:rz ~ - JOdefası yüz karuştnr ~~! a e apu apa 1 zar 
Osmanlı Anon~m ~imento _şirketi ar· iş ocağı usulile 21 Te r· ·sa . 931 t r· sası ve BU hazmesı Eksel~1or aparlı - * Her sınıf işsizlere iş \"e isteyen- ş 1n1 n 1 a i-
manı çeşmi güzel Hüseyin efendi ar- lere işçi verilir. hinden ı•tı•baren mu•• nakasaya 
sası izzet p~ sokağıle mahdut olup ..,. i' ocagına ortak alınır. 

:;:~:p '~u:~:::~ :~~m;::. lstanbul Yeşil direk, konmuştur. ihalesi 12 K. evvel 
ne dört Irat tam kfı.rgirdir. ön ve arka Sabn ahyoruz - Altından ma· 31 
tarafta bahçedir. Müştemilatı bir mal kmk yahut modası geçmif bilezik, 9 e müsadif cumartesi günü 
antre on sekiz oda üç geznti mahalli kordon, kemer, yüzük, çanta, çaralkaşık, 
üç koridor üç aralık beş hela üç ban- bozuk saatler gibi şeyler alıyoruz. Saat saat 14 te Ankara' da Müdüriyeti 
yo m1lhalli beş matbah bir trasa sa- 9·12 :ırasında müracaat 

~~tm~~~~~n~~c ~ua:ı:~k ayd~l;a!a; lsta~~~~f~a~çaes~~a;~~üncü umumi yede müteşekkil komis-
ha11i denize nazır üç balkon apartıman lyO d • d i 1 kt• k-fıgir terkos elektirk tesisatı Yardır. 8abbk ~Yler ye Par19 n a ıcra e ece ır • 
Derununda kiracı olarak Davit Mar- Lira Oda Semti Nevi Mu·· nakasaya· ıştı·rak edecekler ~el bulunmakta.dır. Kıymeti muham- 7000 5 Şişli KAgir 

2600 5. Moda Ahşap 
menesi on dört bin liradır. Talip o- 1400 5 Taşkasap •ıhale gu•• n •• S t• d 1 ]anların kıymeti muhamenenin yüzde u ve aa ın en evve 8000 5 Şebzadebaşı KAgiı· 
onu nispetinde pey akçesini müstasha- k" ı• k f 
hen 7 -1- 932 tarihinde saat U ten :: ~ g:ğ~~~lu Ktgir eş a 1 anuniye dahilinde tekli • 
16 ya kadar 927 - 8881 dosya numara ,, 
sı1e bizzat Yeya bilvekale müracaat ;: ; ~:~:~~~l • name ve teminatlarını komisyo• 
edilmesi Ye fazla maliimat dosyasın- 6500 6 Gedikpaşa " t d• d kt• A . k t k 
dan Ha olunacaj;"t lüzumu lan olunur. 8000 9 Beyoğlu : na ev 1 e ece ır • çuaca e • 

<
2722

> 8500 5 .Fatih l" f 1 
Jstanbul 4 üncü cra memurluğun- 8000 7 Ortaköy Ab,ap 1 name erde haddi layık oldu-

dan;amamma 12000 ura k-ıymet tak- ;: ~ ~~~:~:h~1 Ah~ap ğuna komisyonca kanaat hasıl 
dr edilen nn,raziçinde Ilüyükdertde Bunlardan başka her semtte satılık cm- 1 lspanya Kiriko sokağında eski 12, 12 IAklmlz nrdır. EmlAk almak yahut ala· 0 ursa en müsait f iatı teklif e-
1\lü. 12 Mü. 26 - 29 numaralarla mu• cağınız cmllke paranız yetismiyorsa ipo· d • hd • •h ı • • 
rakkam sırf mülk bir bap hanenin tekle para alm:ık için saat 9-12 arasında enın u esıne 1 a esı ıcra ve 
tamamı açık arttrrmıya vaz edilmiş ·· I ta b l B h k d'" d'" il k • d 
olup 11 - 12 -931 tarihinde şartna- ınuracaat s 

0v~ı.,0:1;ea:!~ka~
12~nc a Si tak irde pazarhk suretile 

mesi divanhaneye talile edilerek 6 -

!unü9!!a~~t: ;:iısya. a:::darç~~~ı::ı Klrahk yah - Dön odalı, mut- yaptırllacak • ·r alipler şartname 
fak ve terkos suyunu havi Çentelköyün-

4 üncii icra dairesinde açık artırma de Kuleli caddesinde 77 No. h yah ki- ve nümuneleri görmek ve fazla 
ile satılacaktır. Artırmıya iştirak ralıktı.r. Görmek için içindekilere müra-
için yüzde yedi teminat akçesi alınır. caat ediniz. malumat almak üzere her gün 
Müterakim verğile.r, ile belediye re-
simleri ya.kJf icarc i müşteriye aittir. seaıam Irat ••hn Almak ••• Mu·· du·· r·ıyet•ı Umu mı·yedeki komı·s-
Jcra ,.e iflas kanununun 119 uncu teyenlere - 13:ıbçckapusu civannda 

~~:~~=n:a~~t\"f;;~~:;k;;~:ır:1~: !:!:~k b!~d:~~~"·~:~~pv~1a:~:: fci! yon ile lstanbul Polis müdüriye
~~;~:r h~~k~i!:~i:ı1::~:r::mhak~: ::;ay~:::~~:ı e~~:~~:nda 41 

nu- tine müracaat edebilirler. ( 4011) 
rmı ve hususile faiz ve masa.rife dair S.bhk mUkemmel Aparbnan- 1 b ı E f 
olan iddialannı ilan tarihinden itiba- r\ışan taşında beş kattan ibaret dokuz stan u vka mu'# dı·,.. 
ren yirmi gün içinde evrakı müsbite- daireli Ye 346 lira kiralı müceddet bir 
]erile bildirmeleri lazımdır. Aksi hal- apartman sarılık olduğundan talip otan-

de haklan topu sicillerıile sabit ol mı- larm Galatada Mehmet Ali pasa hınındı rı• yetı• nden •" 
yrutlar satış bedelinin paylaşmasın • 41 numaraya muracaat eylemeleri. (2099) 

dan hariç kalırlar. Alakadarlanu iş- ------------
bu maddei kanuniye ahkamına göre Karh Daldan Ses - Abdullah 

K.ymeti muhammenui Bedeli milzayedesi 

tevfiki hareket etmeleri Ye daha fazla Cevdet beyin şiirleri intişar etti. FL l 
maliımat almak istiyenleriıı 931-324 lira. Lüks tab'ı Fi. 2 lira. 2068 

dosya numarasile memuriyetimize ~111~11 il,li;;!lııl1'! 11 ! iiı 11 1·,ı! '111 ,,! , :: ı, 1 , ,: q· ,,, ' . , 
1 ,ılı ıı 1 ' •t •t' 1 

Lira Tamamı 58 arıın terbiinde bulu· 
500 nan Kilçükpaz.arda Hoca Hayret· 

Ura KU1111 
750 

müraca.atlan ilan olunur. (2121) Piyango müdürlUğünden: 

927 modeli yedi kifilik kapalı 
~ 3. K. O. SA. AL Ko. dan 

~- ~ Tddrdağın kıtaatı· ihtiyaer için cinsi ve miktarı münakasa şekli 
\ ~ hzılr iki kalem kuru f asuJya münakasaya konmuştur. ihalesi 26-1-
~ t\ı cuırıartesi günü saat 15 te taliplerin şerait ,.e el"safı anlamak için 
' IQihıakasaya içtirak için de ihale tarihinde Çorlu satın alma komis-

bir adet büik otomobili aabla-
cağandan talip olacakların her 

gün saat 10 dan 16 ya kadar 
piyango müdürlüğü muhasebeci· 

tin mahalleıinde Küçükpazar cad· 
desinde atik ve cedit 11 ve 11 
mükerrer atik 13 cedit No. ile 
murakkam üzerinde iki bap odayı 
müıtemil dükkioın dört hisse iU· 

.:tiracaatları. (617) (4178) 
~ o Cinsi Teslim mahalli 
-::, Fasulya Çorluda Aleni münakasa 

Fasulya Tekirdağmda kapalı zarf usufile 

~merkez ihtitya<ı i~in 13.;00 • • K. O. , .• brinc; fırka kıtaatı hay. 
~~ 1afı kaaplr zarf sureti}e vana tının samanı ayrı ayn şartna -
\._'-. - Ya. konmuştur. ihale.si 7 -12 mel erle ve pazarlıkla satın alınacak
" Pazartesi günü saat 11 de ta- tır. ihalesi 7 - 12 - 931 tarih pazar 
\.. "- lartnamesini görmek üzere tesi günü saat 15 te komisyonumuzda 
~ lllUaakasaya i~tirak için şart· yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi 
~ >'aıılr teminat n t~klif ınck- almak üzere her gün ,.e münakasaya 
~~irlikte ihale tarihinde An- iştirak edeceklerin de vakti muayye
"'lt z satın alma komisyonuna ninde komisyonumuza müracaatları. 

lan. (571) (3939) (613) (4164) 

~' ... 
~ 'I;.. •Uzeye nakli icap eden top· 
"-" •llnakasa ile pazarlığı ya. 
~ t. lhalesi 5 - 12- 931 cu-

• • • 
Bergamada bulunan kıtaat hay· 

vanabmn ihtiyacı için 100.000 
kilo arpa kapalı zarf uıulile mü • 
nakasaya konmuttur. ihalesi 24 
- 12 - 931 tarih pertembe günü 

liğine müracaatları. 

1 '-_z_A_v_ı_L_E_R __ ıl 
Kadıköy ve Ada nufus dai· 

relerinden aldığım nufus kiğıt
larının her ikisini de zayi ettim 
yenisini alacağımdan htıkmll ol
madığını ilin ederim. 
Şişli Hanımoğlu sokak. 14 No.da Naciye 

Sipahi Ocağından: 
Bakırköy kotu mahallindeki yüz dö

nümlük tarla ropdan veya perakende o

luıık 20· 12·931 tarihinde ihale edilmek 
üzre icara verilecektir. Taliplerin hergiin 
Harbiyc'de Ocak idare memurluğuna 

mürac::ar etmeleri. 
~ 1 ttl1'ij saat 16 da komisyonu
\.."-aı.:r- kılınacaktır. Taliplerin 
~~ :e keşif namesini gör:nek 
~U. ve münaka~ya ıştirak 
~.~ de Yakti muayyende k~ 

saat 16 da talipler teraiti anla • ================-= 
mak üzere lıtanbul ve Berı;ama minat ve teklif mektuplarile bir • 
satın alma komiıyonlanna her likte Bergama ıabn alma konıia • 
gün, münakasaya i,tirak ... ~--cek- JODUDa müracaatleri. (589) "- aıliracaatleri. (:iGOl 

(3878) lerin de ihale tarihinden evvel te- .( 4024) 

77 
barile bir bİSICSİ. 

l 50 OskOdarda Selimi Ali efendi 
mahallesinde çıkmaz Mesrup so· 
kağında klin 1 No. ve 300 zira 
miktarında bulunan arsanın tamamı. 

Balida ıemt malıalte sokak ve numaraları muharrer emliki 
mab16le aabJmak llzere d6rt hafta müddetle ilin ve müzayede
ye vazedilmit iae de 1-Klnuouenel·931 salı günkü müzayedesinde 
verilea bedel baddillyıkında g6rülmediğinden bir hafta müddetle 
temdidine karar verilmiflir. 

Temdit ile mGzayedeıi kinunuevvelio sekizinci sah günO 
saat onbqtededir. Talip olmak istiyenler balida muharrer kıy· 
meti muhammenenin yDzde yedibuçuğu nispetinde pey ekçelerile 
birlikte latanbul Evkaf mlldOriyeti binasında Varidat müdüriyeti 
mahliilit kalemine mllracaatlan ilin olunur. (4256) 

Jandarma Satın Alma Ko
misyon riyasetinden: 

Jandarma için 3800 • 3900 takım kışhk elbise ile o miktar 
ıapka ve tozluk imaliyesi kapalı zarfla milnakasaya çıkarılmııtır. 
MOaakaıa 24 Birinci Kinun 931 Perşembe gllnüdür. Taliplerin 
f&l'blameyi Ye ntımunelerini g6rmek llzere her gün ve münakasa• 
ya iftirlk için teminat ve teklif mektuplarile yevmi mezk6rda 
aaat on befleo OD albya kadar Gedikpaşadaki Komisyonumuza 
muraeaatlan. (4233) 



BI• llawallakl1et 
Htlktbnetlmlzlm, sanayll mllllyemlzl himaye etmek 

hususunda ittihaz eylediği mflesslr tedablr 
neticesinde ilk muvaff4klyet ı 

Sahibinin Sesi 
pliklarmın liatlarını 

200 Kuruştan 1~0 Kuruşa 

TENZiL ET MiŞTiR 
Gayri mübadiller takdiri kıymet 

komisyonu riyasetinden: 
Evvelce tevzi edilen yüzde ikilerini aldıktan sonra 

kararları ve istihkak miktarları değişmiş olan Gay
rimübadillerden aşağıda numaraları yazılı karar 
sahiplerinin yüzde ikilerini almak uzere 5/12/931 
Cumartesi günü saat 10 dan 16 ya kadar komisyo
na müracaatları. ( 4262) 

Karar No. Karar No. Karar No. Karar No. Karar NO. 

1114 1129 1146 1152 1180 
1118 1185 1148 1154 1187 
1119 1188 1149 1155 1188 
1125 1187 1150 1157 1170 
1128 1142 1151 1159 1178 

Kütahya vilayetinden: 
29-11·931 taribinde ihaleli mukaner Yiliyet Nafia idaresinin 
~ lira muhammen bedelli kuma, ldlrek ve aaire yol edeva
tma talip zuhur etmedipden mtıddeti mllnakua 9 kinunuenel 
931 çarwamba glbıtı aaat 15 te ihale edilmek Ozeıe temdit eclil
miftir. Taliplerin mezkar pde yGzde 7,5 depozito akçesile 
Villyet Daimi enc:llmenine mllracaatlan illn okmar. (4245) 

V akıt Paralar MtldtırıDğtlndenı 
" 12 faizle emllk mukabiJincle para verilir. 
{5000) Liraya kadar olb ikrazat için mabammea Gcreti 

aha•aı. Vakıf Paralar Mtıdtlr1Gğtın6n biç bir yerde tubeai 
olma~ ribi mutavauıt, Acente Ye komiayoncuu da yok
tur. Muamele yapacaklann Balıçekapmncla dlrd&acll Vakaf 
handa ikinci katta 18 No. ela Vakıf Paralar MüdGrlOğ6ne 
mllracaat eylemeleri. (4158) 

Telefon : 23654 

Emniyet sandığı müdürlügünden: 
Muhammen ikraz Merhunaan dns ve nev'ilı 
kıymed No. mevki ve müştrmllttı 
2740 2988 Eyipte Camiikebir mahalleıinde Ka

pıcaÇlfaıesi 10kajmda eski 60 yeni 
62, 62-1 numarah mu dllkkln bir 
hanenin tamamı. 

Borçlunun 
iımi 

Mutafa Ef. Hu· 
riye H. 

1190 8342 Kartalda Nefaika .. ba mahallesinde Ethem Ef. Kap
OskDdar cacldeainde eski 4-7 nu- tan 
maralı bir bap dtlkklmn tamama. 

980 8343 Kartalda Nefaikuaba mahallesinde Ethem Ef. Kap
Osklldar caddeainde eski 3-5 DU· tan 
maralı bir dakklnua tamamı. 

J625 8344 Kartalda Neflikuaba mahalleaiade lbrahim Ethem 
latuyon caddesinde eski 44-22 nu- Ef. Kaptan 
maralı maabaıçe bir hanenin ta-
mamL 

525 8345 Kartalda Neflikuaba mahallesinde Ethem Ef. Kap
Olklldar caddelinde eaki 3-2 na· tan 
maralı bir dlkklmn tamam .. 

700 8442 Maltepede ÇiftBk caddesinde Ye Çi· Faik Be1 
linp sokaianda atik hesap 233 ve 
cedıt 2, 3, 5 namarah iki dlkkAam 
tamama. 

Beroııu ikinci 11oternııne 
Efendim. 
Galatada Karamutafapap 

cattesinde Gabayhamn alhnda 
vaki 12·14 No. lar ile murakkam 
Geyikli kahvesi namile maruf 
kahvehanedeki yanın biuem or
takbk halrlam ile hakkı intifaımı 
mevcut ve malam bilc6mle allt 
ve edevat ve takımlardaki yanm 
biuemi bugtbı dairenizde tanzim 
eylediğim senet mucibin~e Meh· 
met oğlu Sadık efendiye bedeli 
malam mukabilinde ıatbm ve 
temlik ettim ve te1lim ettim. 
Badema bu mahalde allkam Ye 
ilişiğim kalmadıitndan usulen 
illnmı reca ederim. (2724) 
Meztdr kahnnin yanm hissesi sahibi 

Ah Hacı Abbas zade. (İmza) 

~YA 111 .....__._ 
Adres ı lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon ı Ym işleri 2.4370 ve 
2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu ı 46. 
Telgrafı lstanbul Vıkıt. 

Abone .. rtlenı 

I 3 6 12 Aylık 
Dahilde JSO 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 

Hin prtlanmızı 

Resmi Hususi 
Sann I O Kş. I 2,50 Kş. 
Santimi 20 ,, 25 ,. 

KUçDk Hin .-;uan111ız ı 

I 2 3 4 I· IO Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa meccanendir. 

PETROL 
Saç dUkttlmeslnln ve kepeklerin eJI 

milsslr lleAcıdır. 
Saçları uzabr, kuvvetlendirir, parlabr ve mikroplan imha ~ 

Eczane ve Parfilmerl mağazalarında arayıade 

Nafıa vekaleti Adana 7 inci dairO 
su işleri müdürlüğiinden: 

Adananın Seyhan ırmağı sol sahilinde ve Taık&prOden i~ 
ren yapılması lizımgelen bOyOk seddenin tamirat ameliyab ;J 
bedeli olan 12205 lira ve 95 kuruı mukabilinde ve kapali 
UIUliJe mllnakasaya çıkarılarak 931 senesi kinunueneliaİD .9~ 
çarşamba güıı6 zeYali saat 15 te ihalesi mukarrer bulundu~ 
taliplerin teklif mektuplannı ihaleden bir saat evvel bük..,.... 
dairesinde mllteıekkil komisyona tevdi etmeleri ve mukavele fi 
ıartname ve sair fenni evrakın, görmek llzere ıu işleri da~ 
mllracaatlan ilin olunur. (4003) 1-

Türkiye Ziraat bankası Istanb 
şubesinden: 

Karyesi Sokağı No. Cinsi 
Maltepe Dörtyol 8 Hane 

" " 8-1 ,, 
Pendik Bağdat C. 491 ,, 
Kemer 8. Ayazma 36 dllkkln 

Ballda yazılı emllk kiraya verilmek nzere m6ıayedeye tF. 
kanlmlfbr. Taliplerin ylllde yedi baçuk pey akçelerile ~ 
yevmi müzayede ve ihale olan 21-12-931 pazartesi gllDll 
ikiye kadar bankamıza müracaatlan. (4079) -----d_ 

1 . Devlet Demlryolları llanlArı ' 

idaremiz için pazarbkla sabn alınacak olan 63 kalem ~ 
ıifesi, hırdavat, bezir yağı, boya, motör, yağı, dişçi alçı11, d.J't 
çelik tel, tuzrubu,, zeytin yağı, doğramacı eliti ve 1&ire 
muhtelifnlcins malzemenin pazarlığı 7·12·931 tarihine ID~..Aa 
pazartesi gtınn icra kılınacağından taliplerin yevmi me~' 

saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbati vücut ederek ~ 
fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat liltesi ,....,

dahilinde uılmış olup nllmline getirilme1i icabeden ID~ 
için pazarlık gtinü nümune getirilmesi nlimuneaiz ••ki ollP"'"' 

teklifabn kabul edilmiyeceği ilin olunur. (4266) ~ 

Gedikpaşada Jandarma safi~ 
Alma Komisyonu Riyasetindef'i 

Adet 
15 Tula nipdır , 
10 Kilo mumlu tel 
2 Kilo iıolelı çatal çivi 

46 Laklanıe kömllrll 
6 Santral fit kordonu 

75 Tutya çubuğu 
20 Kavanoz 
1 Simensa mas telefona 

Balada cins ve miktan yazılı telefon malzemesi 6-12-931 
hine mlisadif pazar gnnn saat on dörtten on beıe kadar 
bkla alınacaktır. Taliplerin komisyonumuza mliracaatlan. ( 

Yakanda ikraz numaralan yuıh emllk vadeai hitamında 
homm lclenmemesi huebile altm11 bir gtln mllddetle aablığ• 
pbnldljmdan talip olanlann ve fazla tanillt iıteyenleria aat11 
a.irlijine mllracaat eylemeleri IDzumu illa olunur. 

R - 4 s:ıtın geçen ilAnl:mn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur ' ıK R 

_____________________ .....,. 

Emniyet V AKIT Matbaaaı 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

Çayını 

••vat aiidiiril: Betik Alamet 1------------------..--~ 


