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Saygı 5 IClll'llf 
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ücadele Günlerine HazırlanTnalı)ll.z 
~--vkalide günlerdeyiz ! 1 Et komisyonundan hareket bekliyoruz! . 

• ':!::-; !;::ıe~y:e .;.~~ı!:!1 Bu işin uzun miinakaşalara ve 
---ıek-et!,-,em-. -bir ı...ı.ıa gllmıft proielere tahammülü yoktur! 

kapılarım ecnebi mahtullt •• •-----------• 
mamullbna kapadı. lkbAdi balı· 
randan en az mGteUlir olan 
Fransa bile Tarkiye•dea sidecek 
yumurtalara kadar ecnebi mem
leketlerin zirai ithalltma kup 
tahdidat koydu. Şimdi de IQl8i 
mamullta yllzde alb, yan mamul 
efY•ya ytııde d6rt, mevaddı ipti· 
daiyeye yllzde iki glmrllk zam· 
mı yapmak için yeni bir kanua 
lıazırhyor. Hatta Franuya gide
cek ecnebi ifçllerin kabul&nl 
menedecek tedbirlerden bahsolu
nuyor. Macariıtan gibi buı mem• 
leketJerde ,Omr&klerinden mal 
geçirmeyi ıerbat barakmlfbr; 
Fakat buna mukabil ithal olaaaa 
mallann bedellerini d6viz ile Me
meyi kalclırmlfbr. GarGlllyorki 
bu da ithallb men aaul8n8n ta· 
mamen b .. ka bir ıeklic:lir. 

Blyle bir •aziyet kal'flllDcla 
Tllrkiye ellerini bafhyarak ald
bete intizar edebilirmi? Baha.. 
ba seneki bltçe ftriclabad111 
yirmi mil)on lira nof'1a11 nhur 

..IWwcd .... 
(Alt tarafı 4 bncU sayfada) 

Mecliste 
Münakaşalar 

llaR Ye lkb•• ........ .. 
mllak..,. edlllrk• ı ... ı 
Pa .. ~- ............ " 

" .................. klı .. 
...-ald8rdw 

Ankara, 22 (Vakit) - ı.-t 
Pf. DID İldllaclf ft mail tdo 
birlerle hlktiaetin dahib icraatı 
lıakbada Meca.te -.eceji 
izahat, 6nlmlıdeld ca......_i 
• .,. paurteai ılDIDe kadar 
tehir ecldecektir. GıaP içtüaa
lumda menua bamolaa ka
mm IAJilialanma bir lm..
Mecli• •erllmif •• endmea
ı.. t!Ydi edilmtttir. Yumdu 
itibaren •dlmenlercle miza· 
kereli• b ...... tmr. ~ 
r....- beyanat .. ..._.. 
claa mma Mecli1te ildlltcW. 
malt YUiyet Ye alma•k ~ 
birler ilerine ...... Wr ... 
nabja aplacefAw. • 
lf•rs•·p* 

LOllclleUI' .... 
Paria 22 (A. A.) - M. LtMaclae

ar, mt 14,SO ela Yefat ebwitffr. 

........... et ticareti hz. 1••• .......... ..., .......... 
Aı ........ L -.t cepllealade lllplr dellflkllk roldar.,, 

Jlllıilp nt1iıl Malalttia BeJ', H&p edeeeli de da PM işik&r4ır. 
..... p ...... llltqar ecleB - tat..hlda •eÜ ve ....... .et nmett 
D~ filalr --~ tepll e4U· 6rJa ae yap•ak lbnndlr? Ba ...... 
mit ,ıu er bmtl1onuua raauy~ tüt ı.tkikabmlzın ne*'-"d .. ,... 
pçlllW. w ~ iM. tap~ nıı yuacal& 
~ ft ~ .. ~ 111terec.1--;;=:ı;ıı--.................... _ 
~~~ rfiih-ı1e Jöi1De1i 

Macları 
Şehit Kubilaya ihtilal 

, 

fnlnllb1111111a genç .._ mJ.drecl teWcli KabU., Mewawleld 
c:ana•ar mllrteciler tarafDbl Klmmaenelia 2S IDGll ~ r
lıit eclilmif, ~afua dcadmacln kopanl.ak bir t..f 1wiDe lroa· 
mut Ye ba faclaJs ayredea bir takım al~ da .,... prp
mJflardı. 

Cllmburi,.tin plik eli l_.. o .._. ... ..._. ... ,.. .. 
rd hainlere, mllrtecllere JAJık olan cezayı ftl'IDit ft ........ . 

ne kadar wmlmu bir t-.ı llelfi• kanaldaP'.m ~-~· 
O facia ı&nlaln 111 dhllml yufatmakta o~ ~ .. o p· 

de bau mera•U. yapalmaa Ye baau ,,...... ~ eclecek 
bir komaİJOD1111 tePIJi karatlqbniqbr • 

.Meac.-de yapa'8cak ..... m içia tialcllclm limrYdaia bat
lumlfbr. 



.. 
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TİCARET 
VE.İKTİSAT HAYATI 

:~~~·.ı Son Telgrallar 
ı.:;:.:;~;.;..:... ________________ , ________ ;;;. ____________________ • 

Tahkikat Gazi M. Kemalin esetl 
Y • h d Komisvonu 

ll08DJStan 8DgJ ma ., Mançuride ne Bulgar sefiri Mösyö - Pavlof, La Bul1atl 
d 1 • •th J l . k .. 1.P k.., gazetesinde blr_makale_ ~eşrett &-6' • e eri 1 a e mlyece 

Akyt!lm Cyem
0

lyeateı kaara
9

ranı verdi - ~ " Sof ya, 22 (A.A) - Bulgaristamn başladığı parlak eseri siyasi ı J 

J 
Ankara sefiri M. Pavlof La Bulgari kazandığı parlak zaferle ~~ 

Dahilde fiatlar1n yUkseım:mesi için - b~Gday ithalinin Paris, 22 ( A.A ) - Cemiyeti gazetesinde Gazi Mustafa Kemalin Onun baş mesai arkadaşı 18111' ~ 
temdidi kabul ~dllmelldlr. Akvam meclisi, umumi bir celse eseri başltğile bir makale neşretmiş. cessur bir asker olduğu kadat ~ 

Y aktetmiş, Çin - Japon ibtilifı ile tir. Mumaileyh makalesinde diyor bir müzakereci olduğunu bal .,o, unanistan hükumeti ithalatın yemi talep etmektedir. Alaka- M pavlo -" 
tahdidi meseles"ını· tetkı"k etmek d 1 fi meşgul olmuştur. Teşkili mevzuu ki: ispat eylemiştir. · ı,aşıfP" 

ar ar o se müracaat edebilirler. hk"k k · d v "MükemrMl bir ordu kumandanı ol· milli faaliyet sahalannda . 1 _-ı I._ Oıre bir komı"syon teşkı"l etmı"ş Fransa fazla resı·m alacak babsolan ta ı omııyonu og- .. h. ış ~· :;.ı 
d k n duğo kadar emsalsiz bir ıslahnt~ı ve fe,·kalade büyük n mu ım ·ı~oı· Ve bu '-omı"syon tetkı"katta bu- Fr~nsa bu·· •·uA metı· parlamento- rodan dogv ruya icra e ilece m - te k0 14 t ld ğ d · t · d · k T"" ki eyı· --nı·~ 

K K ş ı il ~· o u unu a ıspat e mış o- en geçı~re ur y~ .1- ;.., , 

lunrnu,tur. Tetkikat neticesi şu ya bır kanun liyıhası vermiştir. zakerata müdahale etmiyecek lan bu birinci sınıf deYlet adamını gençleştiren bütün cesur ve ser' t 
suretle hülasa olunabilir. ~u layi~a mucibince Fransaya ve Japonların askeri harekatını tarih büyük harflerle kaydedecektir. ıslahatl sayıp dökmektedir. ,ı;ı' d 

Y ithal ed 1 k dd · "d · k t ol eylemı"yecektı"r Türk milli kahramanının Anadoluda rafta kendisini kuvvetle b~-_J uoaoistanm ithal ettiği gıda 1 ece meva ı ıptı aı- on r • rP ~~ 
maddelerinin başında bugv day yeden yüzde 2, nim mamul e§- M. Sıe, Japon askeri itgalinin hem istilacılara, hem de saltanata Gazi Mustafa Kemalin ytiks ,,,,_rı 

d · d b ı ·ı l ·rı fn leri ihlal karsı girişmiş olduğu mücadele son ,.i şahsiyetinden bahsettik. ten. 
11 .~..ııtl bulunmaktadır. Yunınr·stan, her ya an yüz e 4 ve mamul eşya- eyne mı e 1 1 a ame # ~~ 

d k ld - b t derece çetin şerait içinde cereyan et- makalesini şu suretle bitir ~ lene barl.çten 600 bı"n ton bugv - an yüzde 6 fazla resim alına- etme te o ugunu eyan e - "d b. 1 . G B 1 ·ıı t:- kaJ11 :.ıJ 
k 1 Ç · hl" miştir. Gazi bı ayette ır ço { rnanın· razi u gar mı e ı:ue yr'~ 

day ithal etmektedir. Yunanis- ca tır. miştir. Mumai ey inın ta ıye lan yenmek mecburiyetindeydi. l\lü- mekte olduğu teveccilhkAr da 'istJ 
tanın buğday istihsaıatı 600 bin lktısadt buhran ve meselesinde pazarlığa giriıemi- şarünnerh harbi umumi esnasında 1i- resmi ve hususi surette de!aatıe rt ı 
tonu geçmemektedir. Buğday eczacılar yeceğini, fakat bu tahliye keyfi- yakatlerini bilfiil göstermiş olan Lir etmiştir. Mustafa Kemaıın ~ 
i.ııalihnın tahdidi dahilde fiat- DUn Ankar'1ya bir heyet yetinin tahakkukunu temin ede· takım genç, fakat muharip jenernllleri vam ediyor. Şimd~ye kadar J{ ~ 
ı. cek Cemiyeti akvam meclisinin etrafına toplamayı bildi. Diiinıanln- ğı muazzam işlerden dola~ı ~; 

na yGkaelmesini İntac edeceği- gönderdiler 1 f k l li . rmı mağhlp etrniye l'e Türkiyenin is- cı ve Gazi unvanlarına bıhav--
di Dazara dl.kkate alan komı"syon Iktısadi buhran kar•ısında it- yeni bir iti i 1 abu ey ·yeceğı-

-ı: 1 · tiklalini teminoe muvaffak oldu. Gazi, yıktır. mevaddı gıdaiye ithalatının tah- halitın tahdidi meselesi etrafın· ni ilave ey emııtir. 
didine taraftar olmamıştır. ltha- da eczacılar ve liborat var sa· M. Sıe, Japon askerlerinin çe- Utro gazetesi M. Muşanofun Ankarafl 
Unin tahdidi dUtlinülmüş madde- bipleri bir toplantı yapmışlardır. kilmesi hususunda israr etmit ziyareti hakkında ne diyor? 
ler meyanında sebzeler, bilhassa Memleketimize ithal edilen ve Çinin bilmediği bir plinı ka- ~ 
,umurla bulunmaktadır. Yunanis- müstah.zaratın bir kısmının men'ı bul edemiyeceğini söylemiştir. Sofya, 22 ( A.A. ) - Outo ga- dir eden Bulgaristan bu k?Jllf";-
ta t "th 1 meselesi görülmüştür. Ve netice- Müteakiben meclis azası nok- zetesi Bulgar başvekili M. Muşa- Bu.lgar milletinin·b·üt·ün_ ituo~. 

nm yumur a 
1 8 itı l20 ili de memleketimizde muadili ya- · · d b l la - derı7• · 130 milyon Drahmiyi bulmak· tai nazar teatısın e u unmuı r nof'on pek yakında Ankaraya haız olan Başvekılını gon _.; 

tadır. pılanların ve doktor reçetesile ve vakayi mahallinde bulunan yapacağı seyyahatten bahsederek Bu ziyaretin iki millet at dl 
K Yapılması mümkün olan tıbbi · b · t• b ı b" k•t 6mür ithalitının da tabdı"dı" vesaıt ve eş aaı cemıye ıa em• diyorki·. daki samimi ağ arı ır .d-müıtahzaratın men'i için Sıbhıye k J '1' 

dn•ilnlililyor. Memlekette yüzde rine amade ılmı,Iar, ve apon B 1 Tü k ·11 t' ~ k v tlendirmegv e ve bo "" vekaletinden istirhamda bulunul- u gar - r mı e ı ve 1 on.un na .uv e . . . . . t ~il 
50 nisbetinde dabı"lde ı"stı'hsal teklifine ıabıen taraftar oldukla- h kk 1 d h b t kbal fPY masıoa karar vermiıtir. Bu mü- yüksek reisi a ında samımi eterı a a ıyı ır ıs ı J-
olanan Linit kömüru··nu··n ı"ıtı"malı' nasebetle Hu""seyı"n ve ismet bey· rını ifade etmitlerdir. ' h ık d ı · · f d"I ti ı· - 0 · 14 

dostluk ve ayran ı uygu arı ıçın sar e ı.en gayre er ... ffT 
laniye edilmektedir. Yapılacak ler du"n Ankaraya hareket etm"ı•- M. Briand, bir kemisyon iıa- · f •· · ı t" ı d" ğe "' 

... beslemektedir. Komşusunun dira- a'\ıyet ene ıce en ırme ' 
tahdidat neticesinde huıüle ge· lerdlr. mı keyfiyetinin işğal kıtaatımn yet ve kabiliyetini bihakkın tak- edeceğine kani bulunayoroS' 
lecek ekonomi 1500-2000 milyon tehirini istilzam ~tmiyeceğini tas-
drahmi tutacagv ı tahmin ediliyor. Atinada bombalar rih etmiş ve meclisin karar ıu· Y l f •t•Jaft 

· · · · d ugoslavya i e yapılan a yon ı ı Yunanistanın tahdidini dO•lin· retının tanzırnın en sonra men-
-ı: KomUnlatler blır kaç eve ek b h v 16 ı ı.A • k d • d•f k dOğil maddeler arasında ihracat bomba koydular iıinc t rar aı yacagım Ye- ~D ara a ımza e 1 ece . _.,, 

ticaretimizi alAkadar eden yu· Atina, 22 ( H~susi) - Dün yerek celseyi kapamışbr. Ankara, .22 (Vakıt) - Afyon meselesi hakkında Yugosla'~ 
murta Ye . 'kömür bulunmaktadır. 11ehrin üç muhtelif yerlerinde . Pariı, 22 ( A.A) - Cemiyeti ile aktedilmit olan iıilafnameyi imzalamak üzre Belgrattan. tit· 
Tn k. · y ,,. akvam mecliainio dOnkQ umumi ı ıf r ıyenın unanistana kömür terörizm hareketleri vuku bul· murahhasın hare~t ettiği hakkında burıya malumat ge aı .... 

bilb celsesinin hitamında limit verici bir 10JY Ye aua yumurta ihracatı muttur. Murahhas buraya ayın yirmi be~inde gelecek ve aynı gfin 
fazladır. Bayle bir tahdit karşı- KomOniıtler, grevi bozan kun- intiba hasıl olmu~tur. Çünkü bir merasimi yapılacaktır. 
11nda Yunanistana olan kamür duracı ameleyi korkutmak için tahkikat komisyonu tqkili preıı· 
Ye yumurta ihracatımııın azal- ;bhrin muhtelif yerlerinde kiin sibi, Çin ve Japonya da dahil 
~ııı ihtimal dahilindedir. Şim- olan üç eve bombalar koymut- olduğu halde ittifak ile kabul 
diden tedbir alınması zaruridir. lardır. iki eve konulan dinamit- edilmiştir. Mecliıin yeni bir umu-

81 h fta ler, vakit ve zemanında kqfedil- mi celıe aktine ihtimal verilme· 
r a içinde 1 d mektedir. M diği cihetle pat ama an alınmıt 

uhtellf Yerlerden neler ihraç ve hiç bir hasara sebebiyet ve~ Nankin, 22 (A.A) - Çin, cu-
S ettik memiştir. Uçüncn eve konulan martesi günii Tokyo h0k6metine 

on bir hafta zarfında muh- b b "h · b" k bir nota vorerek Man,..1 n· demı·r-~Jif k om a, patlamış, ı tiyar ır a· y-

mınta alardan harice yapı- k f b ı yoJlan mıntıkasındaki Japon as-Jaıı ihracat : dını pe eci ir surette yara a-
ls mışbr. Zabıta ıui kaıtçileri mey• kerlerinin geri çekilmesi için doğ-

tanbul mıntıkasından son dd tli rudan dog~ ruya mü••kerat ı·cra-1'.f rf dana çıkarmak için şi e · tah- -
ta za ında 6460 çuval buğ- kikata devam ediyor. sını talep etmiıtir. 

day 334 çuval fındık 7 sandık 
afyon 703 balya tiftik 339 balya 
yapağı 9143 çuval arpa ihraç 
edilmittir. 

lımir mıntakasından 185 795 
kilo arpa 8000 kilo afyon 624, 220 
kilo incir 7711,630 kilo ü'zilm 
16,500 kilo kuş yemi 902 bin 
kilo palamut 1500 kilo tütün ih
raç edilmiştir. 

Samsun mıntakasından 143,388 
kilo tütün ve J 583 sandık yu
murta ihraç edilmiştir. Bu hafta 
zarfındaki mıntakanın tütün sto. 
ku 6,394,000 kilodur. 

Antalya mmtakasında , son 
hafta zarfında 210 metre mikabı 
çam kereste ihraç edilmiştir. 
. Mersin mıntakasmın on günlük 
ıhracat ve ithalat vaziyeti şudur: 

ihracat 225,576 Jira ve ithalat 
195,140 liradır. 671,539 kilo ar
pa, • 576,776 kiJo pam~k ve 
286,634 kilo ıiaam ihraç edil
miştir. 

Don borsada buğday fiatların
clıa 5 para terefftl kaydedilmiştir. 

Kat .. t.huınu latlrenler 
Hamburgda bir müessese Tür

kiyeden keten tohumu ve .kuş 

Kodak müsabakasında 4,000 lngiliz 
lirası kazanaı1 resiın! 

Kodak fotograı makineıeri müessesi tarafından beynelmilel 
fotograf müsabakaları tertip edilmiş ve kazananlara bir milyon 
kıymetinde muhtelif nakdi mOkifatlar vadedilmişti. Bu müsaba· 
kaya memleketimizden de birçok amatörler iştirak etmittir. Ahi
ren lngilterede dikkatli bir tasnif neticesinde 8,000,000 fotograf 
arasında fU yukarda gördüğümüz resim birinci ikramiyeyi ka
zanmııtır. Bunu çeken amatör Mançesterde Şarki Disbori ma
hallesinde Şarl PoyeJ namında bir lngilizdir. Mev'ut 4,000 Ster
lin müktiat kendiaine werilmittir. 

Sulhe 
Merbutuz! 

Hariciye vekilimizin 

Cemiyeti akvama 

verdiği cevap 
Cemiyeti .akvam kltibi umumiliği 

2 teşrinievvel tarihinde Hariciye \'e
kllemnize bir mektup göndermiş n 
12 kıci umumi heyetin teslihat müfa· 
rekesl hakkında ittihaz ettiği karar 
ve tanzim ettitl raporu hlikCtmetimi
zin kabul edip etmediğini sormuştu. 

Haridye vekilimiz bu mektuba ce\'ap 
vermi,Ur. Anadolu Aja.Mının verdi
ii maltlmata göne, Tevfik Rıi§-tii Bey 
mektubunda demiştir ki: 

"Sulh davasına olan merbutiyetinin 
bir çok delillerini gösteren ciimhttri
yet hliktlmeti teslihat rekahetine as· 
la girişmemiştir. Türkiye bütün kom
şularile dostluk \'e iyi komşuluk mü
:rıasebetlerinde bulunduğundan ve Yu· 
na.nistan ve Rusya ile de eteniz tcsH
hah hakkında itilAfnamelr aktctmi5 
olduğundan milıt müdafaa bütçesin
den büyük tenıiliit yapmrştır. Şimdi 
tatbik etmekte oldufu askeri prog
ram müdafaa ihtiyaçlannm asgarisı
ne tekabül etmektedir.,. 

Hariciye Vekilimiz, 1'ürkiyenin 
tahdidi teslihata hararetli bir taraf
tar olmakla beraber, memleketin mü
dafaası için alınacak bütün tedbiri~ 
rfn B. M. Meclisinden geçmesi teş!d· 

lltı esasiye kanunu iktlzasından ol· 
duğundan mezkftr karar n raollr 
hakkında Meclise maruzatta buluna
cağını bildirmektedir. 

Talihli duvarcı 
Mantoue 22 (A. A.) - Oreste 

Bertası ismindeki bir dıvarcı us
tası, biç tanımadığı akrabasından 
birinin Avusturya'da vefatı üze
rine 18 milyon gibi güzel bir 
miran konmuıtur. 

Müstakil mebııS 
Bayıldı 1 Baygınlığın sebe1'' 

yorgunluk ve 
şişmanlıkmış! J 

Ankara, 22 (Vakit) -1'~ 
müstakil meb'usu Sırn B. ,t 
meclis istirahat ve mntale• ,... 
lonunea birden bire bayıhll ,.il~ 
Derhal doktor getirilerek di;-' 
tetbirler alınmıı ve kell ,W: 
gelmiştir. Baygınlığı fazl• ,pt' 
inanlıktan ve yorgunlukta0 

tevellittir. _,/ 

izmirdeki 
maç d' tıd' t 
Jzmir, 22 (A.A) - Şehril1'1~ '°"' 

lunan Pera tah.,mı bugün ~cı '~~ 
bakasını lzmir Spor taknnile f"_. 

Hakem M. Pegmandı. Güıtil~ 
\'e hamnın soğuk olmasına ctı. ,; ~l 
sahada oldukça kalabalık "3~.~ ~) 
rincf haftaymm ilk yirnıi 'f I"'~ ~
Perahların hakimiyeti aJtJıld• ~ \ 
23 Üncü dakikada İzmir Spat rtfJT' ~I 
s~nin yanlış çıkışı yüzünden l'e ~ ~ 
ilk gollerini yaptılar. Bunda;.., il" 
hmir Spor açıldı. Pera kale

1 
~ 1 

likeli akınlar yaptıysa da go ~ 
madı. ~ 

Iknci haftaymda rüzgAr ra. ~ ~ 
nn lehineydi. Bundan iıt11•1',ı~ 1 

rek mütemadiyen lzmir spor • I":... ~ 
sıkıştmhlar. Izmir SporJul•:.~,, 
ları heder oluyor ve sayı .çık 1',Jf ı/. ' 
0yll1lun hitamına on dakıik9 ptJ I \ 
rahJar ikinci gollerini d• r:rt' ~ 
lzmir Sporlular çok çatıştı ti ff.J ~ 
PeralıJann penaltıdan tiçü~~ yJP' J 
az sonra dördüncü golleriJt d• Y' 
lanna mani olamadılar. ()yUll 

Peralıların galibiyetile Jtit.alll 
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Atari Bel,, in giy- Pou.te: 'Kastamonu valisi Adliyede: Hazı 

d .... . 'b. 15 Esrarkeş NefsimUdafaa budu- revı·rmeler ! 
ıgı gı ı Kastamonuya fahri dunu tecavuz '-' 

~ • • • b i ld Bazı tabirleri türkçelettiriyonıs e bzlmem kin1 nibi.. Galetada kabak çekerken hemşe r yapı l Enelce beraet e,den ketti bu hareket, lüzumlu ve güzel bir 
>.I tutuldular maznunu All efendi, iki harekettir. Fakat bu i,i yaparken Olamaz/ Galata' da Arap oğlan sokağın- sene h•P•• mahkOm o~du garabetlere, sıhhatsiz iiadele!'4 

1tiıtCi f da topal ŞükrDnün kahvesini es· Bir mllddet evvel, Davutpaşada sapmamalıyız. 
~"" M:caat biz neyiz, ihtiyaC'ımız rarhane olarak kullandığı anla.. bir cinayet olmu,, han oda başısı Mesela, geçen gün bir gazele• 
llltt : thiş hulya, Ye müthiş da • b f d H nı"n iliı.n sayf asmda "Jandarma 
"ar, ıçinde yüzen bir hayat arzusu tılmış, dün gece za ıta tara ın an Ali efendi, ~vine giderken üs· k 

anıızm basdmııtır. Oesnada kah- nG peblivaı isminde biri karşı· mübayaa komisyonu,, nun tür çe l>aıaı t ve çcwilmi~ şeklini gördür.1. Bu 
1 e ~n bir kaç misal: ve dahilinde bulunan ve esrar ıına çıkmı; üzerine hücum et mi:) J ..,. -

ili... ) .'l'opuklan yenik lüstrm iskar- terkibi •'Jandarma satın alma ko-~'11 tınn· içmekte olan Hasan, Zeki, Cavit, ve boğuıma eına11nda, Ali efen· misyonu,, ya?mışlar ki görüyof'u· 
~Ik ış bir gene; geterinin üstün· Muıtafa, Ômer, Fraso, Yaşar, di bıçakla Hüsnü pehlivanı öl- nuz: Satın alınacak ıcyin janciar-
~ı-. :~~~ş d:d~~~u fiskeledikten Ata, Abdullah, Osman, Hasan, dürmüçtilr. ma olduğu manasına geliyoı·. 
·~ 'Pantal0t1 prens Dögalinki gibi Bahaettin, lsmail, Sllleymao, Ali lstanbul atırceıa mahkeme!:. Can vennek! 

et' ı..ı~ ! ~umaşı halis İngilizdir. Ilu isimlerindeki on beş ~ırarke, ve bu nk'ada nefsi müdafaa mahi· Bir akşam gazetesi "lstanbula 
~ d~ gırdiği dükkan ~ ucuz terzi kabvenin sahibi Şükrü derdest yeti görmüf, Ali efendinin bera- yeniden can vermek icin ne ya~ 
-.,,,. \ St rıtydı. Teni dükkanının camrn· edilmioler<1ır. Esrar kullanmıya etini kararlaştırmıf, fakat temyiz mnh ?,, diye bir &erlevha koynıuş.. 
~ ' tkl doryamn kapağrmı mor mü- mahsus kabak vesaire gibi eşya mabkeoi kıran bozmuştu. Nakıan A:tında ne yazılı olduğunu oku· 

.,,,ePle şu cümle yaırlıydı: mu'"ıad•re olunmuttur. h k k' . d mrva vakit bulamadım. 
: ~ """ "' mu a eme üzerine. va a yerın e ·· ] · · 11"". t_ .~ur asrf terzi. d lstanbu!a can verme t ı'.:ın ne 

'""le b Kömttr altın a ketif yapılmı•, neticede Ali ef. nin l b'l f k t 1 t b ı ~ 1
11 aşındaki melon şapka d:?lik ., yapma ı ı r.ıem, &ı a , s an u 

tlliu denecek bir haldeydi. ininde tut Kaçak slgare ve barut varmış! Hilsnü pehlivanın büctlmunu defı evleri ve sokakları ean vermek i· 
~tkı fantezi pantalonluk kumaşı bir Cibali'de Stvril<oı mahallesinde için, onu muhtelif yerlerinden çin ne yu;>mak lbtlT'~a yapıyor. 
~kt doryan l.zpağıy1e, bir mor mü- Şerefiye sokağında bir numaralı yaralamakla iktifa etmeyip, Huı· 1-J. USll si ha ba 

liıı be borçlu ustaya bıraktı. evde oturan Sürmeneli bacı Murat a. nü pehlivan bücume devam ~de· Darülbed"-Yi ilfınlarının altmd• 
~-.. ~eıtcin ihtiyaç listesi - Prens Hasan kaptamn, aabip ve ıü· · k h 1 ld"kt d • · b · k t ·· ·· ~lırı Panta.Ionu. Vakıa gönüldür mıyece a e ge ı en sonra bir mü netten erı ıu ayı gonı• 
"'ltr a varisi bulunduüu çakır fominde Kastamonu, 2 (Huıuıi) - Be- ' da bıraatnı iki defa ıuhna sap· lüyor: "Oyundan l'onra İstanbul ~ h ına, altmış liralık adamın ken • .,. • 
L rren D 11 ··ı · k bff ki yelkenli burjaı kasabası- lediye meclisi dUn akşamki top- ladıaı ve dolayısile nesfi müda- cihetine husu~i tramvay. · .,, 
'itte 

8 
oga e 

0 
Çnlt>St pe ta d d A e Biri:;i hu l:a~ dx okudu da: -- A 

"-· • Y olınasa gerek .• Fakat hu iş bu na merbut Çingene iskelesinden lanhsm a aza an kdoğanla za- faa hududunu tecavi1z ettiği .1 b .. 
.. ~ltkette bal gibi norma1dir. füm· 1 k n- 1 k H 1 t de Muhsin Ali beyin takriri üze- yol, de !i, 0 lmsJE~ e.rn a aı·m u .. ~ vıı manğa öm ~u a ara a ıç e noktHından, iki buçuk sene hap- zerinde "yolcu a!ma-z !,, levhası 
~it barzluya gülmüyor demirlemiş olduğu ve içinde ka- rine, vilayete geldiği dört sene· ıine karar verilmieHr. vardır. 
" aş \a misal: b 1 d k b" d b · 
1.11,. çak bau uıevat u un uğu po- ye ya ın ır zaman an erı ıe· k h k t r,r.. l 1 • • [ 
'a ki.içlik memurun kızı (*)Hanım lise haber verilmiş, zabıta tara- rek vilayetin ve gerekse şehrin Mab emeye 8 are ı~.or er, açlr<(JOZ er 
\. .. !tınlnn anlatt: f d "d b' ı"marında çok degw erli hizmet •e eden Yer vüzündeki körleri tıaynu~-t~lir Ak~mları babam işinden geç rn an remı e ani ır araıtırma lnr. Sayılan 2 milyon bilmem ne 
~· ~n babacığım gelinciye kadar yapılmııbr. Neticede, kömürlerin faaliyetleri sebkeden valimiz Mu- Katilden maznun Ligor'un orkeC"t kadarn balif oh.tyormu~. 
~ınun başında çalışınm. Sonra altma (İzlenilen ?.71,5 kilo kaçak rat beye fa~ri hemşehrilik tev· bunadıGı mev;;uıu bahctır Memlelrnt başına yüz binde ne 
'r !~riz. lngilb:ce hocam g~Jir. Bulgar sigarası, 136 kilo kaçak cib eylemiştir. Murat B. , Kas- Katilden maznun olarak btan- kadar kör dü~tür!üne dair yapılan 
""d·-~~) Yapanı. Babam beni çok baıut, iki şişe kolonya, bir şişe tamonuya geldiği gündenberi bul ağır ceza mahkemesinde, bir istatistiğe bnkılncak olursa en 
~'ti.iği ıçin mektebe otomobilden baş konyak bulunmuıtur. Kaçak eı- gerek vilayetin ve gerekse Kas· muhakeme edilen Liıor isminde az kör bi:!dedir. lOO bin kişide 36 
\ t §eyle göndermez. Bana hususi körümfrt cıkıyormuş. Şu haJdel 00 
~ tto spor aldr. Yazın onunla meş- ya müaadere edilmif, Hacı Ha- tamonu şehrinin imarı hususunda biri, muhakeme esnasmna mah· binde 

99 954 
kişimiz de açıkgöz .. 

, 4°1uYorum. Adi sporlardıınğ hele san kaptan baklunda takibata azami mesai oarfetmiş ve me&a· kemeye karşı yakışık almıyacak Zaten biliriz, bizde açık göz 
' lldan hiç hoşlanmam" baılanmııtar. iıinde de muvaffak olmuş değer- baıı ıöı:ler sarfetmiş, derhal bu çolrtur. 
~l~ ltti~ük hanım aflerine nıağruren Bolulen çocuk 1i bir validir. Murat B. , bu hakaretten dolayı zapt tutulmuş, 
~~ı:~}·Jın yalan, ama ne müthiş kny Evvelki gece.. Kadıköyünden müddet zarfında, Kastamonunun haltkıoda takibata başlanmıştır. 
')11r' kulaklı ve kantarlı yalan SÖY· köpriiye selmekte olan Heybeli- bütün yollarını yedi baştan İDfa, 

dı:ı. O tu"'ndeki manto geı·"i kü- d ti -,...,. - l . k d k 1 Bu Ligor, f"çen yaz bir gün 
;y a a vapuruna a ayan ı.-, yq a- bır ıımmı a mü emtr.e. surette 

· lrı~rnurun harcı değildJ·· söy- k Galatasarayda Tokatliyan oteli 
ı.. randa bir erkek çocuk azaen tamir ve ıslah etmişti!". Denilebi· 'ltt ŞeyJer §iir nevinden haya- kal'flllndaki tramvay bekleme 
f\. "'• lıtı b d denize düımüı, kurtanlamıyarak lir ki, Kastamonu·, y0Har1 mü· 
,.,_,. a u küçük hanımın ayağın a yerinde Rn,tü efendi isminde bi-
~ııi ile!) in giydiği aya.kkaplara boğulmuştur. kemmeliyeti İtibarile civar vi15-
~ı/eıt iskarpinler \'ardı. Bu iskar- Balet yangını tehkJkah yellere oldu~u gibi birçok vilA- rııını &ldürmekle munuııdur. 
~uhakkak ki babasının yarı ma Evvelki gece Balatta vulrna yellere de faik bir haldedir. Rüştü efendi, bunu evvelden ta-
t ~rı fazla)-a mal olmuştu. Hu fa- gelen yanf1D tahkikatına devam Kastamonu ya elektriği getiren nıyormuı. ''Euralarda ne dolaıı-
\i~ t Çocuğunun bacaklannda!<i ço edilmektedir. Yangımn ne suret- de Murat beydir. Bu iş için şah· yorsun, yine kimin cebine el ahp 
~~ ftıiikemmel ipek~n<li. le çıktığı henüz enJaşılamamışhr. ıi birçok mesai sarfetmiş ve da- canmı yakacaksm ? ,, demiş, Li-
,,~ her ırinemayı dolaşan. içki d aor, kızmıııı:, aau kavgaıına ba,-
\ ta~ 'tiskiden başka bir ~y içmi- Ziraat odasında irei hususiye bütçesin en elek- • T • 

'-~ ~Yosuz e'"i ahrrdan farklı gör- trik için 60 bin lira nakdi mua· lamış!ar ve bu aralık Liğor, bir-
'~ .;11sa.n1arla her gün karşıla.:;;ııı·. itbalit Ji•te•i hakkında venet temin etmiştir. Şimdiye denbire ıustah çaiuıını çıkararak 
~ U~Inrın hayatı büyük istırap, bir içtima yapdacak kadar şehirde güzel ve zarif bir Rüştü efendiyi yere sermij. 
· t'" bıt Yeis, ve nihayetsiz elem. Oğrendij'imize görE. çarşanba vali konağı, asri bir ilk mektep Bir aralık, Liğorun deli o!up 
~ ~':'kU ihtiyaç listesini çok kua. gUnO ziraat odasında fevkalade ı.iraat mektebinde büyük mik- olmadım mevzuu babıolmuş, hb· 
L"I" &atfettiğini mütemadiyen ka· e· 

, ~ .. d ld bir içtima yapılacak ve yeni it· yasta bir eıçan müsmire fidan· bıadlı", muM cabede netı"ceıinde bu-L ~ 0 uran ineanların sarfiyatı· 'I' 

~·-:e tanzim ediyorlar. Ve tabiidir hallt liıteainin ziraata ait mad- lığı, O!ukbaşmda bir aygır de- nun"erken bunama,, illetine mip-

~·~ .,,. .. h>ı ka.suıp kavuran hütün dün deleri konuşulacakbr. Yeni liı- posu ve fenni bir rneyva bahçe· ld d . · 
...... teli o uğuna aır rapor vermış, ı~ L_'f.ed ltılekelerinin saadetini bir telerde, açılmıı çiçek ve uire ai de gene Murat beyin bimme· 

,. ,.. ~ k ı timarhaneye g6nderilen maznunu ı.,J,. viskinin içinde tophyan gibi, memle ete girmeıine üzum tile meydana gelmiştir. O 
'.'! ""la mnayene eden Mazhar ıman ı\ llıa~ 1 .Yarı müstemlekeliktt-n kur olmıyan ban maddelere müsaade Talat MUmtaz 
0 lltıııstı.ren bir memleketin çoc•ık- edildig'" i halde, k&yltıye asd lü· bey iıe, bu adamın dimağao ma· 
."lt tafta b 1 ı Ihr Karaya oturan li&purtar 1 1 1 d - · · h \ ~ti u unamaz ar. ıra~ zumlu olan tohumluğa müsaade 1 ft oma ıgı netıcume varmış . 
~a~teıi hayatımıza uydurmak mec· F k ..J d Dün, havanın kapa ı olmasına Bu mesele de, henüz kat'i surette 
'il~ kllde>iz. Onun için ilk şart; Ar edilmemiftir. ev aJA~e içtima 8 • rağmen yağmur yağmamı§, fakat 

eııdine gel·' bu buıuata veklletin nazarı dik· k d f hal edilmit değildir. t?- soğu şi detini muha aza etmiı-
' .~ ~, .... ~ •• I endtne gel! katini celp edilmek üzre de ka· tir. Muhakemeye, başka bir gün 

Jtr b.~. rar verilecektir. G l devam olunacaktır. ~I Ul<le · e!en haberlerden an a~ıJdı· ~~ ~t "' içti ttn tahdidi Türkiyedt iktı Adil bey g-ma aöre Karadenizde müthic Doktorun mahakemeslnde Uç 
~l11', ~it tnat hareketlere sebep ola· f . h ,,, ., doktor, .-hıt •ıfatlle dlnlenlldl 
~11 "' tkfın başlamıştır da m:?m- Bir refikunız, maliye te tış e- fırtına hiiküm sürmektedir. 
~t~ ltö ~htet.if 1;ınıfları bu hadiı-eyi yeti reiıi ve borsa komiıerı Adil Kar~denizde fırtınamn yaptığı lstanbul i!çlincü ceıa mahke-
~)~lli ~Jtöriiyor. 'l'ürkiyenin as1l beyin dDn Ankaraya gidect:ğini lesir!er hakkında henüz csash mesı, doktor Mantos efendi 
\~ ~lt'şıs leden insanların bu n. yazmışsa de Adil bey gitmemiş- bir malümat gelme'mişlir. Evve- aJeyhine yanhı tedavi neticesin-
~;;aıı,tır 1

ndaki tavn. hareketi ne de Davut bey ism:nde bir zatın 
? nnı tir lki gün Kireçburuunda Rusyaya ~t .. ~18'tn tassa müstehliklerin ve ·Haber aldıg· ımıza göre Adıl ölümüne sebebiyet iddiasile açı. 

\.,' ır- "azi t' hak"l t f • kömür almıya "'iden Minervado ~d· 'kat Ye 
1 1 

:a en ecı· b' k · A k e. lan davaya dün devam etmi,tir. '-ı.ı, ltt..ir, bu fecaati yapan şey ne bey ır aç gün sonra n ara· isminde bir vapur karaya otur-
., dit, ~ de tahditten doğan neti· ya gidecektir. muştur. Dünkü ce!ıede, operator M. 
~ "1- ıı:ıı::::a==-ıc=:======== V h k t 1 Kemal beyle c!oktor Seni ve Ki· ~~""tl11 tık değildir. Bütün bir teşkilfıttır. apur enfiı ·ur arı amamış· 
'\ ~11kt ~dd~~~i "eren feY Türk Komisyoncu bir teşkiHit hrılındedir. hr. Çanakka!ede oturan Yunan laiditi efendilerin şahit olarak ifa-
~'- ~n butün dünyaya kuşı lthallt ticari teşkilAt halintledir. Tek vapuruna g~lince, bu hususta da deleri alınmıf, mütehassıs ııfati-

' 

1 

- fert halinde bulunma· adam, tek ba'1na bütün dünya ile C'ar heniiz maluınt:ıt , oktur. le verdikleri tıbbi izahat teıbit 
~ ,,_ pr•mak Ü&tiyen adam Türk mü~tt'hli· M 1 k"k d"I 
• t ~tin t b · v ediimi•tir. ese e, tet ı e ı e· "~'--1 a rikatörile karşı k:ır kidir. Kabahat kendisinindir. Çünkü Jandarma kumanaanı ..-
~~ :dur. Ticaret tröcıtleriJe teşkilata, teşkilatla karşı çı1'mryor. Vilayet jandarma kumandanı cektir. 

1'-n. 'YG~n odur. ithalat mü· Dünyanm istismar t.e~kilatına. kal"ŞI Hüsnü beyin staj için orduya ve
~leti.ı.ı :ira~n odur. lthaJ(lt mü tek çare (kooperatif) kadrosund:-ı bir- rilmesi telgrafla vilayete bildiril· 
lı\ ' izn.ye eden ecnebi banka! leşemktir. miştir. Hüsnü beye Üsküdar jan-~ ~~'- 9 

tek adıurıdır. Türk müstehlikinin çektiği fecaatin 
'>ııı.... ~rd• d darma 'kumandam vekilet ede-..._ltıt .._ u~an ~ya yalnız bir bir haylisi bu yüzden geliyor. 

~ bır kaç tonluk atır· SADRI ETEM edecektir. ' 

::n:ı=:::::-.:::::m:::::::e.:m:.::=::::::::.-. 

Şehir haberlerlmlzln bir 
kısmı 4 Uncu ••Jf•mızdadsr. 

•~=•• :r-=-

Tahdit ve sinemacılar 
Sinemacı~ar Ar.l.'laraya mUra• 

caatta bulundular 
Evvelki gün, lstanbul sinema• 

cılarmm. gümrüklere l•onulan 
tahdıdattan do'ay ı fil°n:E:z kal
dıklarım yumış, onların ihtiyaç
ları olan ayda 29 filime rrukabil 
ancak 11 filim ıçin müsaadeleri 

o!du!u,u y.ız:nıştık. 
lstanl;ulun, birirci sınıf sintıra· 

lar m müdürleri birleşmişler, dün 
Ankaraya, telgrafla müracaat 
ederek, bu hususta yapılan tab· 
didatm biraz daha müsaadekir 

olmasını rica, etmişlerdir. 
Sinemacılar güm:ükte olup 

çıkaramadıkları bir çok f.lmin 
esasen paralarını, bu filmleri an1raje 

ettikleri zaman verdiklerini bina· 
ena'eyh, bu paranın, memleketten 
çıkdığrnı filmleri de ithal etmekte 
bir mahzur kalmamış olduğunu 
iddia ı>lmelttPcİir'er. 

F•k•r çocuklar mUsamereal 
Dün akşam saat 17,5 da Vali 

Beyin riyasetinde bir ictima ya· 
pılmış, fakir çocuklar menfaati
ne verilen müs~mere programı 

tesbit olunmusıur. 

Üç aylık maa-:,ıer 
itam, eramıl ve mütekaitlerin 

üç aylak: maaşiar.ının, . ~ağıtıl~~
sına kanunuevv~ın bmnden ıtı· 
haren başlanacaktır. Maaş bor• 
drolarır.ın hepsi tamamlanm"hr • 

irtihal 
ls1anbul belediyeı:;i oktro,·a mUdii

rü Mehmet \li \"e Haseki hast.aneai 
etihbas1ndan operatör Ahmet Fahri 
beylerin 'alideJeri Emine Şa~ye ha

r.ım dün gt'ce y<>fnt etmiştir. Cenazesi 
lıngün sa.at on bir buçukta Deyazıtts 

Hasan paşa karako1u karşısındaki 

hanesinden kaldınlarnk rıam:ıiı Be· 
)azıt camiinde badel .<la Edirnekapt

sındaki medfeni ebedisine defnedile • 

cektir. Allah rahmet eyı.tln. 
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AJdıjı takdirnameler Uçe meclı•s .. ı •nde 

.. 

·Yen! hazırlanan projeye göre kazanç vergi· 
sini liimler verecek, kimler müstesnadır? 

YeniC:en tadil edilen kazanç 
\'erg:si kanunu projesi Mecliıe 

gelmiş ve encümenlere gönde
ı i!n:ıiştir. Bütün m;jesseseler, ti
cari ve sınai teşebbüsat, serbest 
mes:ıi ve hizmet erbabının temin 
ett!kleri kazançlar bu kanun ah
kamına göre kazanca tabidir. 

Ajağıdaki hakiki ve hükmi 
ıahıslar kazanç vergisinden müs
tesnadır: 

Devlet tarafından idare edilen 
inhisarlarla belediyeler ve mena
fii umumiyeve hadim cemiyetler 
tarafından işletilen ve iktısadi 
bir gaye takip etmiyen milesse
seler, siyasi fırkaların duhuliye 
aidatı ve tcberruatı. 

Esas mukavelesine nazaran 
&ermayesi üzerine kazanç tevzi 
etmiyen kooperatif şirketler. 
Yapbğı it mtinhaaıran sahip 

olduğu gayrı menkul» kiraya 
vermekten ibaret olan ~er nevi 

oirketler. 
Mnnhasıran azasına ikraıatta 

bulunan tasarruf s:ındıkları. 
Tftrkiye dahilinde miUi ve 

beynelmilel mahiyette açılan pa
nayırlar, sergiler ve bunlardan 
temin olunan kazançlar. 

I7çi istihdam etmeksizin bizzat 
Yeya ailesi efradile çalrıau)ar. 

Ziraat İfçileri, ecir olmıyan 
balıkçı tayfaları, hizmetçiler. 

NUfuıu binden aıağı o!an köy 
Ye kasabalarda çalışan EbeJer 
ve hasta bakıcılar. 

Yaşı 18 den aşnğı, 65 den 
yukarı olanlarla bu iki yaf ara
flbda olupta iki gözü kör, ;ılil 

Mefluç, Elsiz ve aya~ sız işci ve 
müstahdamler. 

Husust deJi hastaneleri ile ve
rem sanatoryomları, ilk tedrisat 
ve san'at mektepleri. 

Müeliifler, mütcreccimler, köy 
gece Te çırak mektepleri mual
limleri. 

Aylık istihkakları veya kazanç
ları 2Q lirayı veya gündelik ka
zancı 75 kuru,u geçmıyen me
mur, müstahdem ecir ve işçiler. 

Tekaüt, maluliyet, yetim, dul 
maaşları, elti lirayı tecavüz et
memek şartile. 

Serbest mesai erbabından mu
kim olanlar yazıhane, idarehane 
ve muayenehanelerin gayrisafi 
iratları üzerinden vergiye tabi· 
dirler. 

Doktorlar, avukatlar, mühen
disler, mimarlar, müşavirler, mii
tehassıslar gayrısafi irat Uzerin
den kazanç vergisi vermekle be
raber ayrıca maktu vergiye cie 
tlbidirler. Merkezleri Türkiy~de 
bulunan Anonim, Komandit, Li-
mitet, Kooperatif şirketlerde ver
gi nisbeti safi karın heyeti mec
muasına tabi değildir, esas mu
kaTeJe!eri ve plinçoları mucibin
ce her hisıeye isabet ve kvzii 
takarrür eden miktarın yüzde on 
biridir. Merkezleri hariçte oJan 
bu kabil müesseseJerin buradaki 
şubeleri Türkiyede safi karları
nın yüzde on birini vereceklerdir. 

Ayrıca evlerinde ve muayene· 
hanelerinde çalışan serbest mesai 
erbabı gayrısafi iratları Ü.!erin
den tlbi tutulacakları vergiye 
Hin olarak maktu vergi cle ve· 

receklerdir. Bu niıbetle ve şehir 
11D1fları da şunlardır: 

Birinci ımıf şehirlerde: 
Biriaci sınıf, 250, ikinci, üçUo

d 50.. dflrdüııcü 25 lira.. 

ikinci sinıf şehirlerde : 
Birinci 100, ikinci 5(), ilçftncü 

25, dördüncü 10 lira. 
Üçilncü sınıf şehirlerde : 
Birinci So, ikinci 25, üçüncü 

15, dördüncü 7 Jira. 
Dördüncü sınıf şehirlerde: 
Birinci 30, ikinci 15, üçüncü 

5, dördüncil sınıftan para alın
maz. 

Birinci sınıf şehirler; lstanbul 
ikinci sınıf ~ehirler Ankara, 
fzmir. 

Üçüncü srnıf şehirler Nüfusu 
30 binden daha yukarı olan şe
hirler. 

Dördüncü sımf; Nüfusu 10 
bin ve daha yukan olan şehirler 

Beşinci sınıf; Nüfusu 1 O bin
den aşağı şehirler. 

Kazanç verg;si aşağıda yazılı 
hususi haller hariç olarak vergi 
mcvzuuna dahil teşcbbusatı icra 
eden hakiki ve hükmi şahıslar 
namına tarholunur. Evli kadın 
kocasının ticari ve sınai teşeb· 
hüsünde müdür de olsa vergi 
hocası narnına tarbo:unur. Karı 
koca müstakil çalışıyorlarsa ver
gi her birinden ayrı alınır. Kol
Jektif şirketlerde beyanname ve
rilmesi tercih edildiği takdirde 
her şeklin hissesi ayrı ayrı ver· 
giye tabi tutulur. Adi Komandit 
şirketlerde Komandite ıerikler 

hisseleri nisbetinde mükellef tu
tulur. Anonim ve eshamlı ıirket
lerde hissedarlara ait vergi şir
ketlerin hükmi şahıslarından ah
nır. Hesaplarını aleniyete vaz'a 
mecbur olao müesseseler ıun!ar
dır: 

Anonim, Komandit, Limtet,Ko
operatif şirketler ve şubeleri, 
Devle.t ve Be!ediyeye merbut 
olup iktısadi gaye takip eden 
müesseselerdir.Beyannameye tabi 
olanlar şunlardır: 

Ban~alar, Sarraflar, Toptancı
lar, Komisyoncular, Toptan Ecza
ta cir!eri, senevi iratları iki binli
ra ve ondan fazla olan ticaret· 
haneler, Fabrikalar, Matpaalar, 
imalathaneler, Transit depolan, 
Antrepolar, Borsa acenteleri, 
Simsarlar, her nevi Sigortacılar, 
Komisyoncular, Eczaneler, No
terler, Mültezimlerle beyanname 
vermeyi tercih eden serbest mes
lek erbabı, beheri üç yüz tondan 
fazla vapur işletenler. 

Devlete ve imtiyazlı şirketlere 
karşı taahhütte bulunan müte
ahhitler, mü!tezim!er, Türkiyede 
yer'.eş,miş ta:ıhbhüd<lt~a bu!uoan 
ecnebi şirketler, taahhüdün vuiıu
bulduğu tarihten itibaren bir ay 
zarfın la varidat idaresine haber 
verm·ve mechı:··,.ıur a .. 

Hazır Hi !1;'laçtarı 

Atinaya gidec:a.... f'ener·Galo
tesaray muhter;tı dün çshıştt 

Galatasaray -Fen~rbahçe muh
teliti Kanu:ıuevvelde Atinada 
yapacağı ma~a hazırlık o:mak 
üzre dün T a~sim stadyumunda 
ilk hazır !ık mııçını yapm:ştır. 
Fenerbahçe - Galatasaray birinci 
ve tkinci takım':mnclan seçilen 
oyuncular A ve B takımları 
namı altında ikiye ayn~mışlardır. 
( A ) Takımında lJ!vi, Burhan, 
Vahi, Zarif, Bü!e~t, Rıza, Medbi, 
Şeref, Necdet, Kemal, (B) takı· 
romda Natık, Hadi, Firuzan, 
Muzaffer, Latif, Zeki, Ala, Ni
yaıi beyler oynamışlardır. Ha
zırlık maçlarına Cuma ve Pazar 
aünleri devam edilecektir. 

ballı olnu encumen erı 
BeJediye mektupçusu Halôk 

Nihat b~yin Eminö?ü kay~~~mı Cumartesi giinil mecliste müzakere edil 
bulundugu sıradakı mesaısı VllA· t l 1 dlfO 
yetçe takt:re Jayik görülerek key· olan kanun lAyıbasının me n D ıneşre 
f d~~ iyet dahiliye vekaletine yazılmış- lktisadiyat.ı koruma kanunu U.nu- zamlarile para ce1.asındaıt 
tı. Vekilet inzibat komisyonu -vi.:- nuevvel bidayetinde tatbik edi~cek- tihdam edenlere rücu hakk1 ~ 
liyetin bu it'anm nazarı dikkata tir. Kanun layihası m4!clis encümen· s _ Bu kanun mucibince 
almıı ve vilayet vasıtasile Haluk lerinde tetkik edilmektedir. Önümfü;- nacak resen t.a~iyet ~ ~ 
Nihat beye bir taktirname gön- deki cumartesi günü kanun mecliste itirazlarda ve saır meskut 1' .... 
dermiıtir. •-" .... 

k müzakere olunacaktır. suslarda kaz:anç vergisi 1\-· 

Haiuk Nihat beyin kayma am- Meclise tevdi edilen iktisadiyab umumi hükümleri dairesiııtde 1' 
hk esnasında aldığı taktirname- koruma kanun layihasının metni şu-
ler üçe baliğ olduğundan kıdemi- dur: le olunacaktır. 

b ' d"l · t" V ı· Bu kanun mudbince taJt5U ne ir sene ıam e ı mtş ır. a ı ı - Cmumi, hususi ve millhak 
Muhiddin bey d~n muvaffakiye- biitçelerle idare edilen daireler~ cak vergi usullerile faiı :e. " 
tinde devam temennisile taktir· mües~elerde, hakiki veya hül.:mi ~a- tahsili emval kanunu m~ıbi' 
nameyi Haluk beye bildirmiştir. hJslar nezdinde veya onlara merbut sil edilecektir. Bu kanun 1 rdit• 

Gayret ve çalııkanlılığı ile te- olarak maaş, tahsic;at, iicret. Ye\'nliye. evvel 9:J1 tarihinden mute~ 
mayüz eden Haluk Nihat beyi hakkı huzur, meclitj i-dareleı-e vel'ilen! 

bizde tebrik ederiz. temettü hisesi. ve aidat veya herhan- F evkaiaae 
Gazi k6prllsil ı;i nam ile bir bedel veya aynı muka- • f 

On iki şirket ın,ara talip bili çalışan bilumum ş3hL-.ların istih- Gün/erdeyıı• 
Gaıi köprüsünün insasına ta- kaklan, hizmt-t mukabili verilen ikra-

lBaşmakalemizden mabaıtJ , 

edeceği tahakkuk ederse-- t 
husus bu aeneki itbalit fi /, -..ı 
racat muva:ıenesin.deki !:J ta 
mıktan otuz, otuz beş sıti'7" dı 
bulacağı anlaııhraa... / ~ 

lip olan şirketlerin adedi 12 ye 
baJiğ olmuştur. Belediye fc:n 
heyeti köprü şartnamesini muh· 
telif lisanlarda Lazırlamaktadır. 

Bentler tamir edlllyor 
Belediye Bnyük ve topuzlu 

bentlerini tamire karar vermiş 
ve bütçedeki tamirat faslında 
tahsisat olmadığından bqka fa
sıldan nakil için Dahiliye Ve-

miye. taıminat. ihbariye ve arnr ma
hiyette bulunan mehalif hu kanun 
mucibin~ vergiye tabidir. 

2 - A,ağıda yazrlr istihkaklar bu 
\'"ergiden müskslladır: 

11 ağusto~ :l2;l t3rihH mtmnrini 
mülkiyenin tekaütlükleriM dair ka
nun ile nsk~ri kkaüt v~ U;tifa k3n11nu 
mucibiı1ce tekaütlel"f, dullara, yetim
lere, tahsis olunan maaşlar. 

kaletinden müsaade istemiştir. Bir ay 1.arfında maaş. ücret. yev-
VekaJet bu rnüsaadeyi vermiştir. miye olarak aldrklan mebaliğ :~o lira-

Bunun içindir ki büktıırııf 1. O 
hal herkesçe m•hiyeli ':I. ~ 
olan mali ve ikbsadi tecl I : 
almıya başlamıştır. Fa~t~ ol 
aşlardan mndafaa vergtıi i )_ Her iki bendin tamiri için 30000 

lira sarfedecek ve yakında ke
şifleri yapdarak derhal tamire 
baılaoacaktır. 

Kanalizasyon ve husust 
lafiımlar 

Kanalizasyon inşaab yapılan 

yerlerde halkın lağımlarını umu
mi mecraya raptetmeleri icap 
ettiği halde üç dört kişi müstes
na kimse Belediyeye müracaat 
ederk milsaade almamış ve ku· 
}akhk ta bir edilen lağımları 
umurc.i m~craya birleştirme

miştir . Belediye bundan sonra 
her hanği bir Jağıın tamir ve 
inşasında bu hususun nazarı 
dikkate alınarak halkın lağım
larını umumi mecraya raptetme-
leri ve başka şekilde lağım inşa 
ve tamirine müsaade edilmeme
sini şube müdirlerine bildirmiştir. 

Kayık ve motör lavhalar1 
Belediye limanda işleyen mo

t6r, kayık ve sandallara numara 
ve merbut oldukları iskelenin 
ismi yazrh }avhaJar konmasına 

karar vermiştir. Kanunueyvelin 
onuna kadar bu lavba ve numa
ralar takılmış oJacakhr. Belediye 
750o numara ve lavhayı yaptır
maktadır. Yakında sandalcılar 
ve motcrci'ler~ davıtacakbr. 

Darfüfünun~: 

Serbest dersler 
ilAhiyat FakUlteslnde derslere 

başlanıyor 

ilahiyat fakültesi tarafından 
un:.uma mahsus olmak üzere 
tertip edilen seı best derslere 
cumartesinden itibaren başlanı

lacaktır. Müracaat edenlerin 
miktarı artmıştır. ilk serbest 
der5İ Mehmet Ali Ayni bey ta
rafından İslam müttefikleri mev· 
Zt\U altında, ikinciside pazartesi 
günü Şeraf ettin bey tarafından 
(Türk kemancıları) mevzuu al
altında verilecektir. 
Gz:r.~tecilik mektebi meselesi 

Darülfünun emini Raşit B. ra
hatsız bulunduiundan Darüffü
nun divana dUn dq toplanama
mıştır. Diğer taraftan divanın 
oeticelen<lireceği gaıetccelik mek. 
tehi meselesinin divan ualarJD• 
dan müte7ekkil bir komisyon 
tarafından tetkikine devam edil
mektedir. Darülfünwı eminine 
tif~ temenni ederi&.. 

dan dun olan şahıslann, zürat işler- dil " 
de ~ahşan i~çilerin, hir yere merbut gilmrüklerden itbalab tab tİ ~ 
olmryarak çalışan serbes işçilerin ka- mekle bugüne kadar aiıoaJI ~ lb. 
zançlarr. • birlerden başka , kaçskvJ ,1 

3 - Vergi aşağıda gösterilen nis.- ıiddetle men'i, ihtikArlarıJI~ '-t 
bet dahfünde tahakl<uk ettirilettktir. aıa"J ~ 

l:lO liraya kadar p."\l'a alanlardan geçilmesi her huıatta f h · 

temin olunması yolun~ fi ~ yiizde 10, ı;;ı linl.dan 3:)() liraya kadar .._ 

para alanlardan yü7.de 12, 351 liradan mühim tedbirler alınacaktır• f 'ı 
600 liraya kadar para alanlard~n yüz en ziyade dikkate fayall '/. · 
de 14, 601 liradan yukan parn alan- cihet alınacak bu tedbirled, -. 
)ardan yüzde 16. kfunet ile beraber Büyük 1 t 

t~tihkaklan yih: elli liraya. kadar me~lisinin el ele vererek 1.. ~ 
olan şalnslann (yüz elli dahil) maaş, terek bir hattı ha,reket ~_.., 111 

ücret, ye\'mİye n.amile aJdrkfan me- ve tatbik e.debilmeleriııİD ' t 
baliğin 30 liraı;ı tenzil oluncltıktan ıimdiden derpiş edilmesidİ''l S. 
sonra mütebaki ilzerinden vergi ta- Bu hususta dilfünOleO !"M 'aı 

ha.ldruk ettirileeektfr. hareket şudur: Bcyftk fP'~ ~ 
Muhtelif yerlerden para alıp da ıa.. 

Meclisinde huauıi sur~.'1 1 i• bunlar~n yekunu t:>O Hradan aşağı ep""' "ili 

bulunan <.>şha.sm bu parça parça jştih- veya birkaç encümen t 1,. .,_ 
kaklanndan yalnız birisini.n 30 lirası nacaktır. Bu encümenler ~~ ~ 
vcrg-iden istisna edilecektir, cıbkla uğrapcak, ibtikAr '/ ~ 

Bu şekilde para alıp da istihkak- ketleri He mücadele edecelı~ ~ 
lıırı ı:m lirayı ıeçen qhastaıı bu ten- tün devlet teşkilihmn bel r ~ ~ 
ı.ila t yapılacaktır. d ff · k dl"'/.~ ııı..ı ain e masra arı ım in "'il 

4 - Bu nrgi istihdam ecHl11u 'f' 
tarafın-dan aybk olarak tahakkuk et- ainde kısacık tetbirleri a~ ~ ~ 
tirilir ve istihkak erbabına. yapılan tır. HUiasa mevıuubahiı ıb~ .. 
tediye sırasında te,·kif oluour. bt:ih· larm temini noktasındaD ~ .. 
kaklanm uruumi büt~deıı ala.nlaTın meclisi , hükumet kuvYe~~ ~ 
~·kifat1 toptan yapılır. Mülhak Ye en sek bir tekilde teşriki 'lı 
hususi bütçelerdtm tediye olunan is- eyleyecektir. , ~ ~ 

tihkaklara ait vergi her ay bu idare- Millet Meclisile hükullleti' / ~ 
Jer muha~becileri tarafmdan tevkif tarzı hareketi nazan dikk•tt,I ~ 
ve ertesi nyın ilk haftası zarfında k b ~'~ Y,, nıraa nasıl büyü ir dl 
rnalsandıklarrna teslim edilir. Tevki- ~ 

fatı zamanında getirmiyen nıuha-;ip- devresine girmekte old .,,.1 ~ 
kolayca takdir edilir. Si ti :-aı ]erden yüzde :l faiz alımr. tekerrürü Jed' 'i 

halinde 2.l liradan 200 liı"aya lrndar Jeyh bu büyük muc•de ·' ~ 
para sezası tahsil olunur. mamen muvaffak oloıa~ f 

:; _Dördüncü nudde hıtricinde ka- Meclis ve hükumetin oıil :il l 
lan tev)dfatı, istihdam e-denl•r, tnal- tedbirlerine karşı bütüO ~ 
lıik ettiği ayın hitammdan softrıt on h ret 
heş gün ~rfmda ~miyi muhte,·i bir ve her suretle mOra e 

bordro ile mahallin ''aridat tahakku- mesi lazım gelir. ""'-
kn.t ida~ısine bildirirler .Af eAlffd ~ 

Aylık bordrofan miadında vermi- ~ 1 
yenlerin i~tih<lanı ettikleri şahudara 1 Kısa Haberi~' 
ait istihkakları '\"(' bunlara isabet e- aeı,. 
d<'n vergi miktarlan resen tarlı ve iki Ekmetin kilos~ - ı.-ı!D 

. . . tı~at müdürlüğü ekmt'~tn catı1 .,e ·-,ı 
mıslj olarak tahsıl olunur. Tckerrü- 1 h ı.k ~- bir kırar e r. 

·· h · d (~) . . 1 san ma!t a tnWJ ı.e'IJ ru alın C <'Cıt\ ;ı mıslı a tnır. r .. d . , c··mene bı·r tet ı. 
• . . . . . uzere aımı en u . bO 11 

6 - AJ lık .. bord.rolar.da ı~tıhknkla: 1 mı~tı. Daimt encüm~n bugün 
/ 

rm nnk-::an ~oıııt-t>nlme.411 veya ketmı r ~arar verecektir. " 

halinde Yer~i resen tarh ':e . Ui) -~isli r Şehrin sıhha~-· ~ h•~::. ~ 
:ı:ımla tahsıl olunur. Tkerrüru ha-f Vil~yet sıhhıye müduru Ah ,ıı ~ 
Jinde başkaca mahkeme kararile 2~ diye sıhhıye müdürü Neşet ~51"ae~" ~ 
liradan 200 liraya kadar para eeT.ası dUn beledive mua,ini HAmıt re" 

h ·ı '·ı· - hh t' ,·e ~ ta ~ı Cfll ır. nma tı:tle-rek şehrin ııı a ı . 

'l - 6 ıaa aadclede yazılı misil tanesi hakkında r;örüşmüşlerdit· 



Atinada neler gördiJm ? 

z' de Drama' da ve 
Vardar ovasında .. 

11 ciheti Tarklerin ehemmiyet ve 
dikkatle tetkik etmeleri lazımdır! 

Romanyacla 
ıskandal! 

Kıral Karol macerala-
rını ne çabuk unuttu'/ N altal in mi kokuyor o zari ? 

Son ,aalerdeRomaaya loralmua Ô 
kardeti prea• Nikolaam ıeçircli- yleyse onu yakmak ldzım ••• 
ii bir atk mac:erua her tarafta _ 

9 
_ 

«Jedikodula bir alaka apnchr-
IDlfbr. içinden, gene larm111 balmum- l 11 M. " ve " M. N. ,, markü 

Macariatu ve Viyane ~e- lariJle mllatlrll &ir kaç k&çlk difer iki zarftan iki k&çllk laa
leri ba •tk macerMmm tifsilAti-
le cloJaclw. zarf çakb. Banlardaa birinde rita elime geçti. Bunlardan biri 

Macm' ı•setelaiDclea Renel karmm &ir .. A,, harfi vardı. Ev- bana 1-lolfta)'ID dBkahp ~ 
hadiHJi flyle nnlediyor: •eli ODU açbm. y almkat bir kl· aioden Danimarka ya nual seçi-

p,... Nikola, bet 1enecleaberi jlt t&erine yuallDlf ta a, bet lebileceğini rasteriyordu. lkiaciba-
tamcbiı ve Hvdtfi bir kamala aabn ,eksek auli okudum: rita iae icabında Fiataa.a:- ta-geçea 11.ıta evle11111iftir. Bu ka• ua7• 

dm, Romanya dlpJomatlanndan "Kıymet& dostumuz "J.·66., rikile Rusya'da bulunan aj•nla-
M. Rada Savnu'aun zevceai idL DID harfiyen ifaya mecbur oldu· nmızla temas temini i~ ifime 
Prensin bu kadına karıı bllleriai p talimat tmılara.,: yarıyacakb. · 
ifwa etmui &zerine bet aeae eY• l - Mamk&n mertebe az ko· Eakat asır aJAka ile olmcl.dı..-
vel M. SavinQD kamanı be- nutmak. • -.-
man bopllllft ve kadm derhal zarf bunlann en son elime pç.-
madam Dolet llavaalle tamnllllfh. ~!!. - k.M&mlrb mertebe çok niydi ki, Uıt6nde yanyana çiZil-

M. SaW. kanama bopmalda U&Weme • • _ _._ 
beraber prenain relrabetinecle fe- 3 - Mtımk&a mertebe fazla mit üç kmmzı zarp ipreti v11n11e 
aa halde ~ Buua içia adam tanımak. hafif peabe renkliydi, ve -'ta
ikide birde haımmı ilimle tela- 4 - Bir tehlnle mlmk&n lin kokuyordu. Ama 1,le Hrbat 
dit etmeıe mflamifla.Bunaa he- mertebe az kalmak. ve keskin bir aaftaliD kokuaa 
~:e.~iar.d.':r."bf: == Kı)'metll d09tamm .. J. 66.. l:i, ben bildihtiyır IUl'abm ek
muttur• ba 111retle iki atak ..,.. keadiliyle temu temin edecek fitmİftim. 
belt kalllllflar Ye _pr~ bot va- kıymetli dostlanw ancak "8,. - Pnffffl 
kitleriDI Madam Doletla apart• ipretB zarfta maharrer terait - Hayır ola? 
manmcla ıeçirmete liatlamııtar. daiteliade itimat ec:luebilir. Nate- Siıaruım totttırvek, b9 .harp 

Bet MDe ba .-na.-_ yapyaa mam bir --"'et ftnD temalar -ecmua11nın resimt~riai --.tea ~ mafllka. İfi bir parça daha -ı - ... -,,-~ 
armdıldan için va11yet birden- ~ " C " llUetli zarfta, miralay IAkaydane hapa ~ 
bire deiifivel'lllİftir. ilam plea Aralaat mevcuttur. mifti.. 
~ madam Dolet bir Kıymetli arkaclqamaz "J 66., Zarfı uzatarak: 

çocak dol~ ve prem Nl- ilk tani • _.,. L f 
kola, çok HY~ eYllclma aclall J& " IOD Jeau& ...-ur: - Bu .• • demiftim • Co& m 
verebilmek içia, metreaile evlea- ., Fa.rcltla elabilmek için da- kokuyor •• 
.m,. karar Termiftir. Fakat ba • &ıelaek,. Ve llmemekiçla - NaMlbıli pliba.. 
izdivaç kara11111 tatbik__. epi aiatlalra lklll-.ld. " - Evet miralay •• Evet, eYıt.. 
mlqk&ld&, çllaldl maclaaa Dole- Miralaya ~. Artık be- Naftalin kokuyor •• 
tin bir asalet aayam yokta. Bi- nimle hiç megal olmıyordu. - Öyleyıe içindekini okudak-
naeaaleyb. Ha ... ı• 1'tili olmak Mer.W. bir rwa t~kaı•na tan ıonra eyice yırt! .. 
oıfatilo ı.l. r..,.ıı.. bıa -- ....._,_ ~ 11!'-- ... _ v...:.:ı,_ iDi ~-lialtat.fel edı•~ tabii n •••---. t- • P-.. .,_ ,.. 

malaakkalib. PreDa Nllıola. ba tinde .. hnftıılr iıai&ri - Elbette.. Naftaliali urf ba.. 
mabalefete meJclan Yermemek birer birer ·~·: - Eeel. NaftaU.U,., ,......_ 
için Papa nescliad• tqeblllerde .. 8,. •• .. C,. ipntli urflar, 11 mı lbmıelir? bahmmut ve papama madam bir ~- 111.lerbil ..._ ... 
Doletia ba..... lcoatlak Ullft• lOJ ·- _,, -..-·e- - ÖyleyL. 
m tncib etm ... p .... , fakat cek. .....P taftiJeı.le clo· - Neden? 
bmo muvaffak ola•mlfla. hlJda. 8anlarclaa ..ı.. p)dik- - Oku bU: kerre ba1ralm.. 

S..,UWle laer De baba... çe bahaedecetl& Bl,lk wfm Sebeblai aalanm.. 
olana ollu enlnmeye karar ip.cle daha ..tds ~ zarf 
verea pre111 nihayet h-.e- varda. «O. .. V • •K,, lpretli iç Derhal zarfı yutbm.. lçiacl• 
yl ık&De alallf Ye T etrinl· urfm içi lnsDizce ft Danimar· çıkma d&rde blkOlmlf kljıtta 
unlnlD bqmda Tobaa kl,Dne ka -"'-'·rila dola-'-- •-R·l., ve kırk elli ııbrbk bir fUI varcb. 
..lderek eYlenme dair~aiae mira· ...-- ,- r k t m· alaym d-'a.ı -'bi __ ..ı •• d •••-2,, : ... _.H iki urftaa a.... ra a ar _.... •• um caat etmlf, Ma am Dolet ile n .,.._.. -r-- derhal .Nd.. • • --...;.L ha 
remaea eYleamlf •e nleameyl tane, beter ,es clolarlak çek pk- YI• ..... m ıçm, ~ • 
tacil et~. la merulmde IDlfb.. lJaalır KanllipllJa •• la- fızamda kalan kmm1111 liara1a 
Od tane ele falait '?ahmdup için tokbolm bllalrıW. lllerlae tan- , naldeclebileceiim-
lzdiraç tam menı•le icra edilmif zim ecfU-iflerA 1 
de•ktlr. 

Erhli _.. kral Karol hacliae- 1ar çlDld. ba pi,.ap. ilteclilderi 
elen babeftlar ohmca derhal iz· JlllJI ı,.ımalC ısere. tapiler ~ 
clivıcm illallDI ..,~ Blkret ~ Mhipleri aelaelde, yaza 
mabkemei au,..ı. kralm muva- MÇ!llektecllrler. 
fabti abnmadıpclaa ve adliye Gaaeteleria eapk uamldan 
uzan tarafmdaa da teacU mu· yazalar. Terclme, Roman, ptya 
melesi 1apalmadıl'mdn bu izdi· e makaledir. Eu-. Bonacla 
VICI tam•amaP• a.--a--. ,.,.... ile telif niwua• 

Prens Niliôla bu karan WRiUlllV r-1 

icaba! --ittir· Şimdi Madam • ela a,...._... 
(Dolet) le ,..-.makta devam ecli· f erdlme Japaalar 80 • 100 iri
yor ve ODU mepu k&n11 tamyor. fi kaclardar n •Jn bir l&londa 

Dijer Macar pzete.ı ele ıu otararl11. 
mal6mab vert1or; Boruda 88,ak bir kala.beta" 

Kraliçe Mari iki bir~der ara· 9'fcbr. Herkes, kambiyo hona· 
amda hual old ihtillfa bertaraf 1111da olclup ıibi ya11S1na baiı-
etmek için prense• EleoD&DID b lia t':le . .&...... Ah 
tevauutmau iate•İftİr· PreDHIİD :U ala~,: a ;:~..,...;.ar..; 

l'I levhayı ela pmek kabildir. 
" Ruminlzi bana 1ıpta..., 
~ resmi bir fotptndtaa dalla 
acm Japanm.,. 

Fakat en pyam dikkat olta 
ıey, bir gazetede okachlta-• 
f1I ilbdar: 

"Bittin dOayada ...... bir 
Alman muJıarriri, ana tM!eaia 
hayahm, un•atklraae bir.,._ 
le yazma,a amadedir. • ro
man, en ı&zel seaebap llMiJe
aidir. Bundan .sonra, herkes, 
Hay•bmn ıomanma ,......_ 
cek ve kendisini aevelllere Wi
ye edebilecektir. Ba it ip. fiM 
forma bqma heuy eclWr.,, 

her iki lrarcleti lzeriade alfuu a-~---- .tLı. k 
den ibarettir. Şiir piyaaumıa çok kanetHcUr. Onun için pren· uan1111111 mllftr.11aıyeti 0 a• 
son derece dllt&k oldujtme llJ• ıeıin yakancla Blkrqe geimeat kadar ani •• ba,ak olmQfhlr ki 
lemiye hacet yoktur. Tabii ro- bekleniyor. reuamlar dlr baDİl takHden bir 

Bu illa IHrlae ...... ma
harrire mlraeaat ecl...., laer 

1 da -1. •--dar ak.ek Prea1 Nikola "Fazla..,., kar- batka borta 1apm11laıdlr. Ba 
maa ar r- o aa J taktircl _.t1e, birliade ebadi' ,. jul 
ataca balmaktaclfl'. Buna makabil. C~ .. ~ e,~C:: bir MJat ............. Birlok 
k&pek ye ,. taYak bn,Dtme Ye "-diı.ade Yallia tibi, premlik kalwel ............. tablollırma 
yetiftirme aalWeri hakkmd. ld lllV....taa ı .. iat ederek ka- tewWr _... •• w DCD •t· 
makaleler çok yOkıek fiatt.rla .ı__ ...1-J&.: •ılıadafar. Ba taWolar iPM!e ._,...._._ı..&.-mı ~ ,....,. uaftlDl ~ .. 
aaw .... ına • llJ.lemekteclir. oa llatta blf "9rb utdaalar 

Faaller •-ti 20 ile 100 mark l>,leya, Karol J•pbklanaı ae olc1ata slltl a.erlerlnde fi,at ye-
aramacla dolqmaktachr. 1000 ile cabak 1matta? riH: • 
s,ooo mark ara•ade dolatan , ... ,enç·-.-m .. _,.· "'ermll!ı ... •1.-;; .... ıtöı ...... -ı 

,_.. pler. y.utlaraa tok detUcllr. BU ,..._, bu aetle aWiP t•..-, bdm moda- 1 1ek M,ats ~ aç.lan '8 o talnlD ~ ..._ •r••• 
-···--·~.... "" 

halde çok olmUflar. Çbki clla
yada tim vardar ki keaclilbaclea 
bahsederken: 

- Ah, bilmezeiniı, benim ha
yabm bir romanchr. 

Demeaia? Btlttla m...a.. w 
kaia meçhul bir mulaanire ... 
1abm yazdırıp 1udırmamak ilte
meaiDe kaLyor. Zira, k_..el 
.. Bltlhı dlhıyacla ..._., c1iJ9 
takdim ve reklam ._ Wr ... 
laarrir, lyle uaec:U,_. ld •• 
......... ~:~r...-.. : 
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1
_ Kasıklarını bastırarak çılgın kah
l[ahalar savurmıya başladı: 

Harikulade bir usul 
deri getiriyor ? 

-13-

. 
yenı 

il - ipekli kara marsık ha? Hahhah .. 
ah .. haaa ! 

-13-

' t Ya1.1 ve resimler'n telif hakkı mahfuzdur l 
•a elblsell bir zenci bahçenin tarhları arasında dolaşıyordn 

--~dın b·1 cevabı bir tehdit gibi eğer payitaht, bir iki gün evvel 
ı--.r. rnı_;l ve öyle bir süralic koşa- kanla bastırılmı§ bir isyanın, te· 

1 • u:zaklatmııtı ki, birdenbire dehhüşün içinde sinmiş olsaydı, 
~<tınden rücu eden paşa oi\a ye- bu sokaklllr gene bu kadar tenha-
41 lbek için koımıya mecbur kal- laşmaz, bu şehir gene bu kadar 
~ güçbela bir kapıyı geçerken sessiz olmazdı. 

lıyarak nefes nefese: 
...._ p k• -d d• "'r ~ e ı. • • e ı- J. apaca· .. 

~~u hatun ile beni buluşlvr. Ere &abah .• 
u sefer de kadın itira;•. etti: 

d "';- Hayır .. Kızlar ve t•ı kek:· er 
~':·al tahliye edileceklerclir . .Ma 
~~in cezasını sonra verirsin. 
l) \l:cı ses hala işitiliyordu. ~ 

~ el ehl:ten gözüne iliş~.' manzara 
~ erece takat kesiciydi ki, paşa· 

ita.çar boyun eğdi: 
....._ p kAIA O e a a .. 
~aman kadın; 

l\\l laleliyi bilirsiniz.. Laleliden 
tli~~kapıya inen yolu cfa bilirsi-

-...... Elbette •• 

)~;;( Ala .. O caddede sol kolda 
'i.-' kapılı evde otunıruın ben .. 
--~ hafta içinde haberi;:ı ahrsı· 

1~~ .P8.§anın bir tek kelime söy
~~d&ıne fırsat ve imkan bnak-

f) an,_ kayboldu gitti. 
>~.-del'\rı§ bir lahze kadar dur<lugu 
~d e kaldı, sonra o da geldiği ka 1 

~tı çıkarak, adamını arl:asma 
~l~d rnerdivenli yokuşu çıkmıya 

ı. 

• . • • • 
() ... · ., . . . . . . . . 

~t>·gle ezanları okunurken Paşa· 
~t ·•ının arka bahçesinden ~ıkun 
d~" kadın acul hatvelerlC! hirbirin 
~t'~ ~:Yrılarak, muhtelif is~i!<amet· 

Q· oğru uzaklaşmışlardı. 
~•<.l~r Çeyrek saat sonra ayni lm
~k : çıkan başları sanh ü-; er· 
ltJ~,. e, gene aynı tarzda uzaklaş· 

~ s~bbı K d d·w· .... '-t h :r a ına ver ıgı sozu tut 
~ ~l atta fazla bir gayrethe*lik
~it ,_. nurnuş; mevkufları giydirt

~ :Yaralarım sardırmıştı. 
AL TiNCi KISll\1 

~.. Kara marsık 
~~ ~?leşle elele vermiş haziran .. 

4\le an. dinliyor. Ne zaman! .. 
~., Y••:z bir yangından ate:. al
~~ llbi İstanbul... Sokaİdar 
'ıJ nıahalleler sessiz.. Kara 
~er hile sipahi ahırlarının 
"derı •a~aklarında kırık kiı-emit

b\ı \-1i tolge dileniyor .. 
~ ftill 111 :Yığın toprakları ve iğrile 
~ ~h~ U:zıyan denizile şu kosko-

'of~ s~r~msaklı cacık yemiş 
ııbı •• 

latt ~~ •u başı, her köşe başına 
eı çenkellemit olsaydı ve 

Gökte tek bulut yok. .• 
Denizi bir an evvel aşmıya ça

balıyan şu kargalar, galiba Gala-
ta damlarından havalandılar. 
Kim bilir, belki de niyetleri, Üs -
küdar mezarlıklarının servilerine 
ulaşmak! ' 1 

Kız kulesinden üç kulaç ötede 
bir marti, kah yükseliyor, kah 
alçalıyor, dalgalara göğüs vere· 
rek kafasını sulara daldıı:-ıyor. 
Sonra gene havalanıyor, gene 
yükseliyor, dönüp dolaşıyor, ge-
ne iniyor... Galiba gagasma uy -
gun bir şeyler arıyor .• 

Kör kl!rsak ! 
Haziran ayındayız de«ikya ..• 

Onuncu asrın son senesi ... 
Ve haziran, gün\et·inin yirmi 

dokuzunu, taze tuzlanmış yirmi 
dokuz ciroz gibi ipe dizmiş, otu
zuncu gün bağrını güneşte dağ!ı
yor. 

" ,, ,, 
Rüstem paşa köşkündeki cin· 

guguklu saat, beşten s\.'mra ge· 
len buçuğu henüz çahnı~tı ki, biri 
yerde biri minderde bağdaş kur· 
muş olan iki adam,. tmunç şerhe· 
tine bir daha saldırdılar. 

Büyikek bir tepsi i.i:;tiinde ko
r .,mf\n b;r cini kase ·ve hu kasenin 
içinde, karlı şerbete y,ı ·ı yanya 
dair ınlmış altın bir kepçe vardı. 

r 1inderde oturan tasın dibin -
deki son damlayı 5Üzclükten son
rn <li1ini damnğındn şaklattı: 

-- Ooooh ! Bu ela olmasaydı 
vay halimize .•. 

- Hakhsm .•. Çok sıcak. •• 
- ÖylP sıcak ki ! Ne buruyurur 

~un efendi? Bir daha ''ersem mi? 
Yerde oturan a<l~n-ın tavurla

rmda va1·ur bir ah~nk varuı 
- Teşekkür ed~~rİN şı ' adem 

- dedi - Red ne miimküil? Fa-
kat görüyorsunuz ya daha elimiz
c!ekini bitiremedik. .. 

Şehzade.. Demek ki b...ı bir 
~ehzadeydi ... 

Siyah softan, c,:-ör;'>.:i kl\çük ka· 
ra düğmelnle süslü entarisi ve ~e
pesi siyah kocaman k .nığu 1le ilk 
bakışta insana heybet değil, yeis 
veren bu genç başka ne olabilir· 
di ki ... 

Gözlerini bir n·Jki.aya dikiyor, 
kendinden geçiyor. dalıp gidiyor
du. Yirminci ya~ına ulaşır..ış mıy-ı 
dı? Kim bilir! Fakat !ıer halde 

fazla göıtermiyorau. 

Geniş pencerelt:riy le de~izi, 
boğazı ve adaları kucaklıyan oda
da derin bir sükun vardı. Dııar
dan lale ve sümbül kokuları geli
yor, gümüt çubuklu bir kafeste 
iki bülbül takıyordu. 

Yerde oturan adamda birden 
bir hareket oldu: ' 

- Hayır ola efendi? \ 
Mahmur bakışlı gencin bu ıua· 

li bir müddet cevapsız kaldı. Yer· 
de oturan adamın kaşlan kendi
liklerinden çabltnıf, yüzü hemen 
o anda müthiş bir gayzın •ıcttt,uile 
sertleıivermişti. Çenesine doğru 
seyrekleten kıvırcık kara sakcılıru 
parmaklarile tarıyarak kafasını 
salladı.. Galiba cevap verip ver
memekte müteredditti. 

Şehzade sualini tekrarladı: 
- Hayır ola Baki efeı1 li haz -

retleri? Acap ruhunuzdaki me • 
lal midir bu ani tahavvülün baiı 
ve müsebbibi? 

- Estafurullah efendimiz •• Siz 
den her an neş' e alır bu can! 

- O halde? 

Tenlerinin düzgünlüğil ile meşhur otan sinema artistleride balkonlınndı 
yan çıplak bir halde hava ve güneş banyosu yaparlar 

Yerde oturan adam, his~iyabru 
daha ziyade saklamıya imkan bu-

Halimden anladr. Bir şey ilal·e et- esasları hep birbirine benzerdi. Ge-

lamadı: • 
meden, kıvrak bir tavurla: çen sene Jt'ransız kadınlan harikUla-

- Görmüyor musunuz ef end-i 
miz? - dedi - İpekli kara mar
sık ... 

- Dostum tavsiyeleriniz. Dedi de bir sistem karşısında gözlerini bay 
Şimdi ne zaman güneş ve hava retle açtılar. 

- Nerede? 
- İşte .• Bakınız! Nah şurada. 

Şu taflanlı yolun nihayetine bakı-
nız. 

banyosundan bahsedersem, o son lıa- Deriyi değiştiren bir iki ay içinde 
har gününü, prensesin balkonundan yepyeni deri getiren sistemi Amerika
sarkışını hahrlarım. Pijam:ısınm şek· hlar bulmuşlardır. Senelerce Av
Hnj, teferruatını hatırhyamıroruın. rupalılardan gizledikleri tiu teda,·i u
Yalnız toz pembe rengini farkederiDl. sulünü biliyorsak, bulnn' maddm P. 

Merakta kalmayın! Hikayemin so-
- Baktım ama ..• 
- Göremediniz mi? 
- Haa .. Ha ha!.. Evet evet ... 

nunu da getirerek tavsiyelerime de -
vam edeceğim . 

Prenses şirin bir hiddetle anlattı: 

Duval'in bıkmıyan, tükenmiyen hay
rına medyunuz. 

Amerikalılar güneş Ye hnva banyo
larına başlarken kadınlann yüzüne Ve akabinde genç adam yum

ruklarile kasıklarım basrırarnk 
çılgın kahkahalar savurmıya baş
ladı: 

- Herkes ısrar etti. Ben inat et bir krem sürüyorlardı. Amerikan gü
tim. Nihayet ben kazandım. Yalnız zellik müesseselerinde sürülen o krem 
sizin atölyeye uğrıyamıyacağım. nu 

- İpekli kara marsık ha? Hah 
hah hah haaah ! 

tarafta da kocamın ısrarı zafed ka· çok gizli tutulduğu için kutu ile ha • 
zandı... riçte satılmıyordu. Tabii müşterile • 

Yerde oturan adam, giHümse -
mekle iktifa ediyordu. 

İşaret ettiği yerde, bahçenin 
taflanları arasında, baştan bata 
beyazlar giymit bir fellah, elinde
ki kamçıyı sağa ıola savurarak do 
laııyordu. Her halde ipekli kara 
marsık bu olacaktı. 

- Hah hah hahhaaa ! 
Genç şehzade hala gülüyordu. 

Köşkün kapısından bah~eye fır • 
lıyan kahkahalar beyaz elbiseli 
zencinin kulaklarına ulaşınca, 
hazret şöyle bir durakladı ve he
men o anda gözleri köşke dikildi . 
Tıpkı oğlak sezınit bir boğa yıla
nı gibi kır.mızı dilile mol· dudak
larını yağlıyarak köşktc."'kilere doğ 
ru yürümiye başladı. 

O dakika prensesi göremiyeceğimi
zi anladım. 

insanlar ne gariptir_. llayatlan
na senelerce razı olurlar da hirdt>n 
isyan ettikleri zaman yeni !>ir şer 
f arketmiş gibi sabırlan, tevekkiılleri 
tükeniyor .. 

Prensesten ayrıldıktan soııra i~ av 
det etmek güç geldi. Sen nehrı ü~tün
deki vapurlardan birine girdim. Paris 
civarındaki sakin köşelerden birinde 
akşamladım. 

Güneş ,.e hava banyolarına avdet 
ediyoruz. 
Güneşin cilde olan faydası, adale

leri kuvvetlendirir. Cildi tabii bir 
şekilde çeker, cihazlarımıza bir kır
baç vurur. Dahili cihazların cilt J!Ü· 
zelliği için büyük amil oduğunu söy-

- Eyvah geliyor... lemiye ihtiyaç yoktur. 
- Yandık.. Bütün doktorlar ten için ziyadan 
Şehzadeyle arkadaşı, guya o - istifade ediyorlar. Hatta kı~ın yaz 

nunla meşgul olmuyorlaı·mı~ gibi güneşini bulabilmek için husu..;i lilm
kaselerini doldurarak turunç şer- balar icat etmişlerdir. 
betine dayandılar. Yerde oturan HarikulAde bir sistem yeni 
adam muhavereye bir başka mec- deri getiriyor 
ra vermiş olmak için: Son senelere kadar Avrupada tat-

- Şehzadem ... - diye anlat- bik edilen usuller muhtelifti. Fakat 
mıya başladı. - Güneş gurup e- =::=:====;:==========:==:=======:== 
derken, Kız kulesinin bu yalı - daha neler söyliyecekti.. Fakat 
lardan seyri bir hayli güzel o1u • tam o esnada, mezar kaçkını bir 
yor değil mi? iskelet gibi kaburgaları takudı-

- Hakkınız var Baki efendi yan sıska fellah, tık nefes bir ko-
hazretleri.. ca karı sesile kapıdan seslendi: 

- Hele boğazın böyle perde - Gene kimleri çekiştirivorsu· 
perde gölgelere dalması.. Sonra nuz bakalım? Bre Baki efendi .• , 
denizin ufuktan bize doğru mora- Sen ne zaman gammazlıl..-tan vaz 
ra morara yaklaşması.. • geçeceksin ? 

Yerde oturan adamın sesinde Seyrek sakallı adam denize 
öyle sürükleyici bir ahenk vardı bakan gözlerini bir yıldırım siir· 
ki; Genç gözlerini ufka daldıra - atile fellahtan yana cevirdi. Bir 
rak gene tasdik etti. an katlan çatıldı.. Hani az kal-

- Hakkınız var Baki efendi dı, saldıracaktı fellahın boynu -
hazretleri. • na. .. 

"X erde oturan ada.m, kim bilir (Bitmedi) 

rin yüzlerine sürülmüş kremi topla. -
yıp tahlil etmek ve terkibini anla
mak kabil olamıyordu. Bir türlü o 
kremden bir kutu tedarik edemiyor
duk. 

Nihayet Parjsteki bütün güzellik 
müesseseleri karar ,·erdik. Senelerce 
cilt doktorlarının muavinliğini yap· 
mış olan madam P. Dunl'j Amerlkar 
ya yalnız o kremi anlamak i~in gön .. 
derdik. 

Madam P. Duval Amerikı:ıdan mu
vaffakıyetle döndü. Amerikalı1ann 

kutlanlıkları bemin terkibini ke§ -
fetmiye muvaffak olmuştu. 

Madam Duval şimdi Parisin en ay
dınlık mahallelerinden birinde mü
kemmel bir güzellik müe~esesi açtı. 
Amerikadan getirdiği kremleri dost 
müesseselere veı;yor. Kendi müesse
sesinde de aynı kremlerle tedaYide de 
vam etmektedir. Yalnız biz o krem-
leri ticarette kullanılan n~ her tarafa 
ihraç edilen piyasa kremleri lıaline 

düşürmemek i~in kendisine 5Öz "t'er -

dik. 
Güneşte deriyi iki üç ny içinde de

ğiştiren kremi yapıp satmak hak~vnı, 
o uğurda Amerikada aylarca yorul -
muş olan madam Duval'e bıraktık. 

Kendisine yazılırsa reddedeceğinf 
zannetmem. Ililhassa İstanbul için 
rekabet mevzuu bahis de~rildir. Çok 
nazik olan Madam Durnl'in türk k.1-
dınlarının ricalarını reddedeceğine 
ihtimal \·ermiyorum. 

Şu halde ziya banyosuna ba~lar • 
ken yüzünüze ziya banyosu için kul
lanılan kremlerden sürmeyi ihmal et. 
memeliyiz. Çünkü güne.} ziyasmı te
mLn eden Jıimbalar altında da aynı 
kremi sürmeliyiz. 

{Bitmedi) 



EE lthaldtın 
Temdidindeıt 
Sonra/o • 

• • 
üç senelik ithallt ve f 

............ 
MIMlllD Qatünde kahve duruyorda. Meliha meraklandı: [ Ost 1lrlfı 1 inci •ydamıala ] 

Arif Bet pzetesini okuyor, sigara içi - Ne nr Arif, dedi, birdenbire mi leri mukaddem olan Ye liateye 
YO,r.._ Kamı, koeuına dikkatle bakı· hastaludmT mu•afık 111delte bahmu .. ı1ar-
70da. Öfle :yemeğjnden sonra, bu Ü· - Hayır, bir kaç dndilr9 sabahla- dan bir kıımı çıkanlmlfbr. 
•a ....,_ oluyordu. Bu, sobja ç.ı n. • Akpm u.ıu keadilfti iyi hiuetmi- Son karar Uzerine gtlmrlkteld 
~ ip.retti. Filhakika bir mild· yorum.. Sana bir feY söylemedim.• baza tubeleria itleri ualcLfmdaa 
ff4 8Glln, .A.}'if Bey razeteslai kapadı Bu akşam mühim bir .işim oldafu içhl lar 

1
._ 

._ ~ alndilftl'ek,: mlni olursan diye dU§tinmiiştüm. Fa bu ıibl lfleri anla memur .-
~ lfe •Uftintiyol'Blln canımT kat; dmamadım.. leri,çofalan diler tubelere Yerlle-
DtaJ. Brte91 da bir doktor ~ğırdılar. ceklerclir. 
- Bf~ • Arif Bq alır avrette hastalanmııtı. Pamuklu menaucat 1aDayiimi-
...,. kalktı. Aynaya baldı. Yap· Bet sin, lltiml• mlead~le etti. Senn zin himaye8İ ipn sBmrlk tarife-

..t eerı-. olauma ratmea ıen~ i;rlleplt1e bqladr. Meliha, ona terke linde yapalacak olan tadillta 

... alrlatiJorda. Kanama dln41: deeektl. Pakat birle huta halinde b?· . dail' kaaun Jlyibuı maliye ve
- aıtJBaa, ..._ ha -..., yemeie ra.kmak hani bir hareket olamazdı. kileli tarafmclaa lauarlammt Ye 
~ Bir tlcean daYet & Hele f71....... mec)' -.:1-ı.a.ı.. 

U- 1.1-- - JH Y1511._.,uıre 
...., ....... ftl'- Belkf de uu~ • ._ Arif Wıhat • ..,...... afrlace ı;eae Ba -- M,ilııw ,ere ba-
...... brarnu tatbik akhna ıeldL Maamafl gtblkll tarifede meYcat 577 iDci-

- ._ tamamHe l)'fllfmellÜli beki"_." daha den 381 inciye kadar maddele-
•df'aa, Mnmı bplJa kadar tef1I cloiru bir brekettt. riD ba _..tıe cleitltirilmllll tek• 

.w. Glsel ,.. un )'lda .. bir 1oraan Arif artık tamamen IJllepıltfL Fa lif edilmektedir. 
hk •'•ıN"-l'dtı. il_. AnbyordL b 6 ..ımdı _._. ArU 4.aı1dL Daha on 

1f ff1m, wh.:., ..... k..waı ~ .,.; da en~1renç ıı;;_ Arif tim· me~o ::~hf :...':m 1~ ffldaa 90ara bir it lpn ~ kalamm dl birdenbire on ,.. lhtfyarlamıı P. u O 5 
• dnNk oldatn11 Jllk tyt ank1ordu. bJydL Eıkf Adetlerini de 1nrakmııtı. pamclaa yakut oluJuodu • 
Bm til ıpı. Ba tt ............. ~ itte intikam alwa tw •ruı geı. UDltmetro wabbamda " 28 
111, wleadldea 111 _. 1a11ra ~- mfttL Pakat, MeNha, onn bu ldz ha DA 55 ipBklilerlne 47 lira, 0,5 
lll;lltr. Ölaeelerl lalf Wr te1' ulamamıt- Hni bir da daha ılrmek t.Uyor ve: 1antimetro murabbaı 36 lpllktea 
tı. Ona lft'IJordla. 0Da klrtlklrlM iti - Nuıl ola ,...,.. ;,apanm, fuluma 55 llra, balana ka-
malı um l'lbt; 10nra, eJbfeelerlnt DJyorda. urb Ye apreli ftlJ& Jalms b-
IWeıMa .......... aaektaplar lnllmllf, s Jtanah ttea __ .J!ll • "Wala_. melnlriretıltule blmıttr. Bir da, beraber a 181 aarb Ye a,...U olu m11M1111erme 

lnfrorlardı. ylb kiloda 20 lira Ye alehtlak 
:lleHha; mltlalf Wr asap da)"lllqta. Arif Be1, parka rfdtp blnz haY& 1.--L '-"--nala olaDIAnu 40 

P-*bt onu bıralap stMm11orda. Arifi al-L a......ı..a _,
1111 

...-..-

"beUd ,.Pd - ----.- lira, baaluclaa aaldrafla n ifle-:t:!':ir~':ı":.' ~:;..., lıe•di ._ -'1: A~ııer. mm yljrüdlkı... meH olaıılarma •JllCll 20 lira 
•lal al4atmıya başladı. Fakat, Arifin - Canıaa, dedi, yoruldum. Biraz °" reıim iliYe obmacakbr. 
it re.-ı.n .,.r tUrHi blı.riyorda, ve, turaJnn. 378 had madde de ilam Ye 
bna.ı da ...mı ~ıkarmadljı f~bı, Bir kanapeye flltliler. Arif Bey men Kaurm metro marabbamm Ü· 
•u tiir teY bilmediii• hükmediyor diliJe baruıak almm lf'kli ve: leti 151 clea 200 ırama kadar 
... Bot kansmnı haberi oldufanu _ Ah, dedi, arak thttyarladıa • • olularclaa: 0,5 lllltimetre mu
llllti)ıll T&f4Meeek deifhlf yal Ne Kendimi lyle yor1U MuecUyorum rabbaı ye 27 ipıfk Yeya daha 
,.,_el.inde defilclf, kpnınu aenm. kL.. Ya.. Melilaa.. Geafllk filh ~ima- az olama 45 Bra, 28 ill 35 
1Dr thıtDdt Fakat ba§kalan da llotu dı, gelclf, 1~ ~fıe, balabn17& lplOdi olana 53 lin 36 ila 44 
• l'hUJordL lyte dattnma ftr kL Qer •• '1• oJ- iptikten fazla1111a 89 lira ......_ 

Jllr aihldet 10nn Melllaa, koc11111ın mnan, Mlmem ... yapaidmf AmM ,,,. ,,..... Kaw4 
• .,,. ... ftzgeçmf1ecetbal anlamıt- ...._ hftlfftle arap ti.Ttti.. ye ;aam.·· A,.... elan maddele-
~dl ld Aiif, laer kahil olduta fntfkam saati ıelmittL V3Y. hainJ.W• rine 100 kiloda 2~ Jira •• alel· 
--. 

0.J aldatacaktı. Jıte ban dan Bu sözleri haftli yflılt aiylürorda. itlak boyala olaal..,.. 50 lira, 
.......... nefret eaaiye bqladı. Hiddetinden bohlacaktı. Enelee t."\- nak1th •• iflemelerclea aJllC& 
G-. azap çekiyordu fabt, Myaıa da sarladıfı sözleri siyle~• hazırlanı-

30 
lira reaim aJmacalsbr. ...,..ra. K•dilfntn H bclar aptal yordu. Atif, ODPJI ba hı~ drdfl: 

373 
&acl maclcle de metro 

•dıtl....,.e Ariftn lnnua ulama- - Ne o, caaı~ declf, na varT- R· 101 d 150 
•r•ı 11yan edfyonlu. Yolca Arif, ve dönelim mi? ister ml.m. Gel kolu mlrabba1D1D tildetl • 
._ ._......_ 1&datatlnt emin oldu- ma dayan, ka.-ı1a kadar ıtullm ora· grama kadar olaalardaa. 27 
h flla till Arif vui)'t'ıi bu kadar l.u. daa bir otomobile bineriz.. Hay&« ca- ipliii clab• ~· 7.0 ~a, 28 111 
.e...,.rdaf Arif niha7etlhti)'arla- nım.. 35 ferine 85 lira. 36 ill L~düae 
_,. ~ bir siin. erıeç yora- Meliha lyleee dunıyorda. Aklmdan lGO lira, 44 iplikt.ea n1L ... a 
hP M.ulea,a dlneeeiiai cM dtittinll- bin bir feY ~yordu. DUt&-mi1or- 140 lira. 
,_... IWDla :Arilla blyJe dilş811dll- da, nihayet: Samana Kuarb •• Apreli 

llal 6 •
1

111dt1or •• ondan btisbü- - Peki, dedi, gt .. Um. Y•Y• plam Kawla •ep ,alaia 
tlll! ..,_ edjyonla. Evet, çok aap V• kot 'kola (fktıla1". Apreli olu muclUlerfae 100 
....,.... ,.... -"* onun ihtiyar kiloda SO lira •• alehtlak 
.,.._ ~ WildL KeacUsl Surye-lrakhududu boyalı iıtımpalı olanlardaa 60 
•~om. hd• lira Ye itlemelileriae40 Dra ruim 
' 11ıD 1 &rt* bnmu yermiftL D8SI; ta Jt iJlYe Ol11Dacakhr. 
Gıa;'QI' li -.....ı zamanJamu ken· J k' 380 ci maddeci• metro ... 
.... ,. .. w._.anlODrada•n O UD8C8 • Si ili 100 

rabbaanm lildeti ..-............ ,, .... ftralJe hazır ol· lralun ıelecek sene, Akvam ma kadar olanlardan S5 ip-
.,. ..._ ... h&am alacaktL Bek· cemiyetine kabul o!uamı11 ihti· lik •• daba azana 120 lira 
•u ... lllıata ......... bekU,ecek, maline mebni, Irak ile Suriye 36 ili 44 dtlae 140 lira, 44 
- ·~ ._ .... a•cletinl arumda b11dudaa bbdidi me- den fazla sana 170 lira bunlarm 
illıJbwo*tL V• • - lıeıadlıolııe, ııelal ehemmiyet keepetmİftİI'. ı..-ııı •• yılını apreli o!
•....., lltrrap t*UIW, Jaer tefi Franıa ile lnriltere bakftmet• maeldeleriae 100 kilodan 40 lira, 
IGlllW t•t mtahna li11i1ecek, leri Ak•aaı cemivetiae mDraca• boyalalarma 80 lira, i•lemelileri--, • ..,... ..... ıa1all ...... hı· # • .... 

lÜlp ........ at ederek, Irak ile Surıye ara· ne SO lira re8im illYe oluna• 
._. '-'" de Jhtbar olacaktı. Xe 11ndaki budu(un tabdidiai iıte- cak br. 

l*UT Arllta fntilrımm alacaktı mitlerdir. 381 ind maddede metre mu· 
ıaL lngiltere ile Franaa 1930 ae- rabbaınıa 11kleti 50 arar8daa 

İfİljt, A.ılfta ttbar ,....,. selmb-e- nesinin 23 klnanaenel tarihli at•iı olanlardan S5 ipekli Yeya 
llllil91yJetUil dakfkua, MeJDaa 1nm mlNklannda Sariye ile DftrıDler daha azma 140 lira, 37 111.44-
'laft 4fltldrorda. Herhalde, bu, 1ent dağı ve mıvera11 feri• ile Su- lbıe 170 lira, 44 ten faılıııne 

-•ID)'h Zira, 'bir aydanbert, riye ile Irak 1ra .. adald hududa 220 lira, bunlardan apreli •eya 
• ""- it .. da•ete clbatmlf, tahdit etmeyi taablalt etibiflerdi. kuarb olaalardan J8z kiloda 

1ilr ....., w•aman eve gelmişti. B fk• meselenin birincial hal- 45 lira, b'"'alılırda 40 Hra, it· '.Aaılla .. ..._ M bdar dtftm ede. u 1 • -ı • 
9*tlf. fr'iıe• .... • saman reı. lolUlllDUf fakat Smıye ile Irak lemelilere 60 Ura 370 inca 
lllııl! hududu ıeri kallDlfb. lld hllk6- maddeden 381 iacl maclde-

ıriıktr, ,_.... h111 ı n rllnl ,. met bu hududu tahdit ecle.._ (erine dahil olup cllatll ma-
41, 111ma .. ._. t*llip Jdtap okam- clilderiadea Ak•am CemlytŞtfnin cleal tellerle mllrek_kep olaalara-
,. "'1adr. bu iti deruhte efmulni ilte.... pa perdelik tellerla .__.llara· 

llAt • ohaea titre& Bir drllttl lerdir. na 150 Ura, kuarli ftJ• boyah 
~ Dd blk6met AkYUl Cemi7etl- lltampahlarma 100 lira Ye per-

- lfe e, Aiti, .. ..,., ala Sarl1e - Irak hucluckıaa bir delik teU.u. ellfi ..,. elltl tak· 
- 8"L Bet,.. Va ~. • Pek heyet pdwmeıi~ M laejeth.a licll olaalanaa 300 Ura am J&-

lle iTi ....._ Bap •i11
11or. Giz b _ .. .ti tetlllk ecl•ek buclat palacakbr. 

a... &fiti lllr ftJ)er de ftr- .~· a.. clb b-
__. ·-- 11"lrlınada kıf!l'lı. hatta tanfye et•-.. " Abaia Nalaf ltlD lıilllnı • 

• .-ı. llr koltuta ıamuı. • 111ec:if.ih•.t oaa ~ ita ......,.. lltiw 

· catımız ııekadardıt 
981 seneslntn on ıl)Tlnda, 15 mllY 

yakın fazla mal glrmltt~ 
ı.taabal, 22 ( A. A. )- ihracat ofi.mden teblii e ,_..· 
T.W,enia 1929, 1930, 1931 ~ael_eri ilk OD •J 

itlaallt Ye ihracat liıte~eri aıaiıdakılerdır: 

ıc.Al!: 
t.':t 
Niun .. ,.. 
Haziru 
Temmua 
~t• 
Erlll 
T. Enel 
Oa ayhk 1ek8a 
T. aanl 
JC. eni 
ı IWlik yekQa 

K. ... t;:t 
Nilaa .,. 
Haziran 
Temmuı 
~t
Eylll 
T. enel 
o. •1bk , .... 
T. uai 
K, e"el 
1 ....Uk ek6n 

Ithalltımız 
1929 1930 

20 975 717 12,611,~ 
16'443'755 9,197,~93 
1P:6t9:652 10,833,863 
22 e34 121 13,722,713 
21 '1~9 '018 12,091,773 
22:2ıs:s,,o ıo,779,368 
32,398,926 12,018,6(6 
:-4,142.513 11,301,685 
U,480,870 12,6S9,836 
8.579,205 12,7~.454 

231,§54.946 1 ıi,iF,)73 
10,187,243 14,722,454 
13,054,190 15,399,771 

256,~96.379 t 47 ,553,SS8 
ihracatımız 

17,SS4,989 11,934,230 
12, 592,933 11,362,580 
13.884,917 13,984,494 
ı4,32ç,67ı 10,970,47! 
10,273,158 13,892,428 
9,447, 111 g,843,340 
8,119,855 f',211,992 
9.299.220 8,099,110 

12,969,840 14.461,?S3 
14,107,052 20,735,04'> 
n9,s75,;,IJ 1~0.499.§25 

6,736,596 17 ,468,945 
28,900,252 lr,485,581 

ı s,2ıı.011 ısı,& 37ı 

Yunus Emrenin aı 
adı: Saadettindir! 

VDAtet meldap~usu Osman B. bu lddl 
hangi e888laı-a istinat ediyor? 

A8e1f Bayat MtldeW Tldte maal· Burııda llil•I Ziya Beybl 
~- 'fJIAJ.- • dW'ilt'llA; ~ tor (:Bdh drop) n tetkikleri 
maa BeJt,.;l\liW.atcmuaQ4aı SOR:-.,.. ve Sadettin'e isnaden dercol 
huında 1ucWı blr makale ile ortaya m&DZUmenln birisi fllhakfU 
J'•PY•l bir me1tle .ım~r. Oa"'ao Vlllyetnamede (IÖlfe lll 
Beye nuaran halk piri 'funaa Em· yUk Vlllyetaamede mb 
renin 1111 adı Salt hatıl Sadettfndir. ~ilk Vlllyetnamedeld _..., .... 
o... Bey 'ha Mılceyt. "Ytonu dl- "Kitabı teralWfakıl ftlfuka 

naı,. -ıcttalll ,_....lfakn veJfa.. mannme arasında pek u 1llr 
n,, lılılaaleıladeld Od dJ•andan ~kar- lime farkından bqka bir 
..pır. Oman Ber llyor ki: Hatta mensur ibare 4e il•• 

- BJI eeerlercle Mnl alakadar eden yekdiferlnin aynld"~ Villye 
dW Y•uaa maazamelerinde kul· teraltUlfakri velfakara'clall, 
Jaadllı ll&laleeler .,. o mahleııltre i~ mu iteldnden lktibaata 
fe eUlll llfaUar olda, ve bu allka gi5 Bu cihet tetkike f&T&D bir 
dmfl 'bqka bir noktaya daha iliştir· 
dL Taun kelldllilll lpk, em:-e, mlı Yalnız Vlllyetaaaecle ( 
ldll, Denlf,.feJla, bfpre, koca gibi 81• tin bu mahalde bir kq •• 
tatlarla ıaftif eıtitlal biliyoruz. Ve muttur) denlldiii halde 
sene ba diftDm bir iki yerinde "aıer· ltlllfakrl vetfakara'da ( 
oek lflk sıfatına da tesadlif ediyoruz. remi 14tlundan bir ilaç be1" 
l'abt llUMUlli• diftuda bulanan rur) dJye JUilıdır. 
•ı--...ler arwnda" ))lllwıla 1• Bir ismi de Makalltı R• 
tinde Y•u 1erfDd• Salt iadain gi Veli olan b\fytik Vlllyeblll 
rllltl. &aha Ynuu uıl adı Salt dettln'e yirmi sekiz bitik 
mldirT mihaleuıaı hatıra ptlrdL sis olunduğu göriiltiyor. 

•KJtaltl teraltlllfakn velf ukara,, dl- Sadettinin nered~ Jl!Ull 
vamnda da "tahkik ol arifler scltanı, Bektaşı Veliye intisap e\tfll 
•uh&Jddkler aslanı Sadettin kere-ıttl edilmektedir. ve Hacı Be 
Jttfuadu bir kq INıyit buyurulnr,, , 
eflmleslne ve o etlmleden 51onra Ya- (Bizim Sait) diye SacleUia• 
au ftdüdııde Ye tamamile ouun çeş- tifl anl&J1b1or. Ba ..... 
alllade parçalara tesadüf edince .. sa. ia iki manzamem var,•Blll..ıı~ 
it,. m, -s&ddettln,, la muhaftMi ola· lerde (Salt) •ahllm 
rak Pirde kullamlmıt bir lsbn olaca· kflr oldutu halde arat 
tı flErlne zahip oldum, bu kanaatler- KlprUIUzade Fuıt 1191 
le Safdla Yanas oldujaaa fikl'im yazma btı1Dk bir Y_... 
:meyl.a.ekle beraber acaba Sait, Yu- Yanua namına mukanett!ı 
au unada yapmıı bafka bir şahsi· Yunusun Hacı Bektafl 
J'8t olmuıaf mttaı .. ı da bat·r1n1a sap etmeden entl ve JtOlPll' 

plmecli delil. Bflihare tes: ' . f eiı Sait mahlislle .. lr slyllettJllll 
Klfrtlll l'aat Beyin bir makalesi· sekiz sene hizmetle nlalr 
ni slrdlm, Fuat Bey bu ... aknlesinde tecerrüt edip tarikat. • 
Salt Emre nammda tanınmamı~ bir kikat ilimlerile miicelıbtl 
pirct. baha •• baııun Yunus Emre disl de irşada mezun ol 
yJe mUllr bahm•ut oldufuna da lu\y ra. Van us PeJgambtrln 
debllektedir. Gene Fuat 8. Y.unwı Em dan tekrar hayata kantfl~ 
reyle Salt Bmre l~ln "ne H1a11. be üs· rettillfne kıya&en ken~ 
ltp, ne de etkir itibarile anlarında kat neşredeceğtne lstıaa~• 
lal~ bir bariz hasulyet yo1'&ur" diyor •• tflktıtı 11e o tardlteJl 
lar. Beaee, Yanu neyae, Dl' d~m!fM ı i ı b ahllll• 
Salt ı. oaa .. rl••lt blnaHaleyh Sa- :ec1";::.:. ı~: beaa. W. 
il, Yn111a11 •üaHlt Yt muaklubi ile- vbıl old11ta• netla •"4 
ili tama._ &J'llldlr Ye ıa kendleldir Yunusun aml ft ilk •• 

kanaa&IHeJlm. • dlr. Şiirde buııan mu.ı-.N TaWbta eneli Sadettin N\IZhet 
..,._. ....... tllrlerlaUld Sa.deı&IM idi allOk esnpıau • 
-. • ._ ....... ıerıe ..,.. oı.a•u "'"' n:U.IWllK~ •Y..__._._ 
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!.•ki maliye nazırı amele iırkasına .J kim olduğu laşddı 
ihanet mi etmiştir ? 

Lar~ıir kaç glin evvel"i telgraflar 
ı terenin 'list amele na11rlaından 

tdild~ ~~novden) e lortluk te't'cih 
Sn •rını yazıyordu. 
~0•den 1864 senesinde doğ-
l' ha 16re 67 yaıındadır. 

~hailini iptidai bir mektepte 
~di Snovden sonralan kendi 
~ ile . okumuı ve lngiltere 
lcı,._ r&lc ıdaresinde katip olmuı· 

\~0vden daha ıonralan mlis 
"~ •aıeJe fırkaaına girmiı Ye 

lıi.i en belli batlı hatiplerinden 
ı9o3 ol1nakla tanınmıı, evvela 
ktıı le• •e sonra 1\}7 de fır-
L l:J 8Jı' t• • ' I'" • ' ' 

A .. ıetıo Lort &llovden 
çabuk üzertne celbetmeaini bi
len SnoYdea 1922 de tekrar avam lllilp , mec 111 re:s rgıne ınh· 

{ ;·Urımuştu. kamarasına girmif ve daha sonra 
titd·-~O'fden ) ın hayatında ge- 1923 Ye 1924 intibaplarında 
"-

1i°' en mühim kaza, bisiklet- kabir reylerle rakiplerini mağlup 
l( dl\ftDesidir. etmifti. 

\ ~hdiıi hentiz yirmi yaılann- SnoYden Makdonalchn birinci 
lıt-~ır genç iken, İfİne giderken Ye ikinci kabinelerinde Maliye 
;'1detten düşmDş ve ayağı kı- na11rhğını ifa ederken fakir ıı
~tb. Snovden 0 günden bu- nıfların menafiini ciddiyetle mü-

" kadar topal kaldı dafaa etmiı Ye yenilecek şeyler-
~ •a11:1afih Snovdeni politika den alınan gümrOk rtiıumunu in
~~atına sokan ıey de yine bu dinnif, Ye aerbeat ticaret taraf
L_""_lee olmuıtur. Teda Yi için bir tarbğı yaparak otomobillerden 
~haneye g~türmüıler<!i. Snov- saatlerden, musiki alAt ve ede
'""' o d ı k d vatı gibi efyadan alınan rüsumu 
~t. -~ ~ e ıne geçen i h~ i- ka!dırmııtı. 
~ 1 

ir kit:ıbı okumaya aı- Birkaç ay evvel Snovden Mak"'tf \'e berhal j"tısadi eserlere donald'le birlikte amele fırka-
~ biiyük bir merak duymuştu. undan ayrılarak milll kabineye 

' ıtahaneden çıktıktan ıonra taraftar o!mut ve bu münasebet
'-1 •den hep iktııadiyat ile met· 
.._ olmuş ve eline geçen blitt\n le yap.tan ıon intibabatta gayet 
~le · feci bir mağl6biyete uğramlfb. 

rı okumuftur. 
tı.ı Pttiater Soovden ilk defa ola- Amele fırkası tarafından ıatılmıt 
:~ )CM\,. bir adam, bir mUrteci addedile-

i F 1 il o R 

• ' ~ı o R 

lil o 1 1 D 1-
c - H 1 L.:. 
x - s 1 x 1 i 

Yukariki ıeldin hanelerinde 
muhtelif işaretler görüyorsunuz. 
Bunlar meçhul harflerdir. Birbi
rine benıiyenler aynı harfi gis· 
terirler. Buna gare ıoldan uia 
her satır bir manalı kelim• ola
caktır. 

Halledip gönderenlere mabte
lif güzel hediyeler verilecek ve 

bir ki;;iye de " Bir milyon liralık,, 
Tayyare piyankoınnun. bir bileti 
hediye edilecektir. 

Diln neırettiiimiz bu bulma
cayı bupn tekrar veriyoruz. 
Şekli keaip halledilmiı ıeklile 
beraber idarebanemize göaderi
nir müddeti on dokuz gündfir. 
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Yeni bulmacttmız 

K AlllJIA 1 p 
1 

(iJ 1 A a u N 

oı A x A s 

- A X ı M 1 i 
x ~I v-E~ 

Halledilmesi aynen yulıariki 

bulmacanın tarifi gibidir. Yann 

halledilmiş şeklini g&recekıiniı. 

Okuyucularımız hatırlarlar : 
"Vakt,, in nqrettiği birkaç ca
sıuluk tefrikaaında ıık sık iı
mı geçen bir "Matmazel Doktor,. 
Yardı. Bu "Matmazel Doktor,, Al
man casus teşkilltında mühim 
roller oynamıı Ye umumi harpte 
Belçikada bir baylı itler yapmııtı. 

Matmazel Doktorun bugilne 
kadar kım olduju belli dejildi. 
Fakat ıon zamanlarda, bu esra
renl'İZ kadmıa kim olduğu mey
dana çıkmıfbr. 

Matmazel Doktor F reiburl' Bri
gaT dartllfOnununda ul6mi siya
ıiye tabail etmit bir genç kızdır. 
Harp olunca baata bakıcı yoal
mıt •e cepheye gitmek istemİf, 
ve kendiaine parlak bir onifor-
ma yapbrmııbr. Fakat bu oni- ~elle. ,,...,, ... aner 
formayı tafıyamıyacata aaylenin- almıştım. Ve yakalanacağım da 
ce mahzun olmuttur. kendiaine haber Yennİf, birçok 

Bir ala, Matmazel Doktor, defalar ikaz etmiştim. Fakat •• 
F onderıol~ papya taniye edil- yapayım ki gitti, kurulan toup 
mif, 't'e o ıarada Brlkıelde bu· aptalca dfltllverdi. 
luaan Golç pa.,. ••ıl iımi Mat- Matmazel Doktur buglhı eski 
mazel ŞragmWler olan bu kız da atqini kaib etmif deiildir. Harp
bir takım meziyetler görmfif, te yaralanmıt olan bu gOzel im 
kendiaini buıull lıtibbarat işle- timdi bu yaranın teairile biras 
rinde kullanmaya baılamıfbr. Bu bozulmUf gibidir. Çllakl ,..... 
genç kız, iıte o uman mühim amudu fikarisindedir. Ve elu 
roller oynamıya bqlamUJbr. geçmemiıtir. Matmazel Doktor 

Matmazel Şragmüller, geçen- elan vatanperverlik gtitmektedir, 
lerde kendiline atfedilen birçok Romantik bassalarından zerreaini 
vakaları tavzih etmek lüzumunu kaib etmemitlir. Berlinde vercli
duymuı ve Berlinde verdiği kon- ii konferans fU aözlerle nihayet 
feransta meıbur caıuı Mata Ha- buluyordu: 
riden de bab.ederek demittir ki: - Almanya, Venay muahede 

- Bu Matahari den biz bir sine rağmen, g6rmek için gazle
ıeyler Omit ediyorduk ama boş re ve eşilmek ıçın kulaklara 
çıkti. Esaıen bize 6yle fevkala- malik olmak mecburiyetindedir. 
de denilecek hizmetlerde yap- Konferansta bir çok zabitlH JUO senesinde meb'ualuğa 

rek koğu!muttu. Bunun [izerine 
P edifmitti. Yeni meb 'uı 

. Rermeden mali "·e iktisa- aiyuet hayalında çok d6rüst b'r 
a,ı • adam olan &o.den• kenisiei 
~ tte •ukufu ile bllyük bir •enelerce meb'us intihap eden 

uınuıı"~~tHHHttı"n""'''"»ttn"ı~"""""""""'"m"""~'""" ~m~ıf~~~e~~~·ı~d~i·~~~n~u~~be~·n~~b~ıı~m~e~t~e~~b~u~lu~n~~~~~l•~r~d~ır~·~~~~~~~ 

~t kazandı.Harbı umumi bao" daireye namzetliğini koymaktan 
il Snovden, logilterenin u- iıtinkif etmiı ve politikadan çe
bırbe girmeaine fiddetle kilmek istemişti. Ve işte bunun 

' lefet edenler arasında bulu- nzerinedir ki,,nal kendisine Lord
'Gtdu, Ye ~arbe muhalefet luk ür.vanını tevcih etmiıtir. Esa-

'1akdonald gibi onun da ıi· letlQ LordSnovden hazretleri ar
~~ lbtvkii sarsı)mıı Ye 1918 tık Lord kıımarasında a<aydı ha
\ '1 batında muvaffak olamamıı- yat .ıartile bir koltuğa yerletmiı 

•nıafib halkın allkasıoı pek bulunuyorlar. 

Şair Goethe'nin yüzüncü 
yıl dönümü .. 

~Lrnanya'da .mua.z.zam tezahürat 
1rtinde depdel>e_yle tes'it edile_cek! 
~ leneai, büyük Alman ,airi. 
\:. ,~:nin yüzüncü yıl donümü
~ \itiin Almanya bu yd dönü
~~ tebcil için hazırlanıyor. Fa· 
~ hazırlıklar üzerinde de Al
~ t •l'aaında derin ve acı ihti· 
~ 'l\alcu bulmaL-tadır. Edipler-

~detııiciler, gelecek senenin 
"~- Goethe namına y•pıla· 
,d .. tı, ve Uyipzig sergiıin· 

' t~ ilamına açılacak kıs-nı J' ~ iiyorlar. 
~· ~ hiikUmet böyle duıunm•i
~ ))il ,IÖre büyük milli ıima
~h .. ııa ıiyui buhranlar 
~ !' tnillt ittihada hizmet e• 
~ili, bütün millet eh aJı-

nun yazılarından iıtifade}'e im
kan 7oktur. 

Halbuki Geotbe'nin muaıın o
lan Şiller, böyle değildir. Şiiler fe 
na devirlerin ne olduğunu bilen, 
cemiyete kartı isyan eden. ve kal
bini ntanpe"erlik hialerile çar
pan bir tairdi. 
Buna rağmen Almanyanın her ıeh 

ri, her tiyatr01u, her mektebi, ta
ir Geoteb'yi tebcil için hazırlanı
yor, bilhuaa tiyatroların hepsi 
(Faust) u en mükemmel surette 
temaili için hiç bir fedakarlıktan 
geri kalmıyor, ve bütün kitapha
nelerin cameklnları, Geolhe'nhı e 
ıerlerile ıüılenmi, bulunuyor. 

Almanyanm telıiz iıta'\yonları 
haftalarca Geothe ile meşgul ola

1 Hanımlar okuyunuz! ' 

Bir kadın .. eckek mu-
harebesi başlıyor! 
Küçük bir kurtun nasıl umu

mi harbe sebep olduysa, istraz· . 
burg civ::mnda kUçük bir şehir 
belediyesinin verdiği bir kararda, 
bu gidiçle erkeklerle kadınlar ara
sında müthit bir harbe ıebep 
olacaktır. 

Trib şehrinde, biltün o civar
larda olduğu gibi, birahanelerde 
kadınlar garıon:uk etmektedir. 
Fakat son gtnlerde i~siz erkek
lerin artması, l:elediyt. tarafın
dan istisnai bir karar ittihazına 
sebep olmu,tur. Bu karar mu
cibince birahane1erde lcadınlar 
değil erkekler çahfAc&ldardır. 

Fakat kimıe bu kararı tatbik 
etmek istememiştir. Ne biraba. 
ne sahipleri ne de ınlitteriler! 

Belediye, l unun üzerine, ka
dın gaıs •. nların lulunduğu her 
yerden, müşteriye ait olmak üze
re, her bira başına bi, frank 
yirmi santim vergi koymıya ka
rar vermİf ve bu sonuncu karar 

derhal teıirini gastermiıtir. Bi
rahane sahipleri, müşterilerin 
faz!a paradan kaçtıklarını gö
rünce derhal lu,dlD garsonları 

çıkarmışlar ve yerlerine erkek 
garson almışlardır. bi a kartı hürmet a~•t"r· 

~ '1- tleteceklerini na7.an dik 
l.~'ak bu teıidata ehemmi· 
~~~edir. 

cak, Ye ona dair adeta bir ansik- ========ı::a::==-=-=-ı=ıııı=s: 
lopedi tqkil edecek konferanslar rik Geothe, Geothe'nin neıı·i ••• 
verdirecektir. Bu mevzular, Geothe hakkında 

~ ~~u ~okt~ üzerin~~ d~ 
~ .7"f ıoıtenyor. Çünkü 
'~Plerinin en büyüğü o-

"''ıı· 'tnilliyetçi değil, bey
Sı:" •)'etçidir. Milliyetper-e .,;ııu11 yazılanndan bir 
~ ti~~ . iktibas edeme • 

111 ilıtilil devirlerinde o-

Koneframlar arasında tunlar 
vardır: 

Geotbe deTrinin ruhu, bir ruhi
yatçı olmak huebile Geothe, Geol 
the ve ıiyuiyat, Geothe ve Alman, 
liaanı, hlkim Geothe, Geothe ve! 
aan'at, Geothe ve muaiki, Geotlıej 
ve din, Geotbe ve tabii ilimler, li-

irat olunacak konf eranılann yal
nız ilkleridir. 
Bundan batka Geotbenin eaerleı'İ 
kimilen yeniden baıılacak ve dün 
yadaki bütün kütüpahnelerin, da
rülf ünunların ve sair mÜe$st:sabn 
bundan birer nüaha edinmeleri ia
tenecektir. 

Peki ama •• acaba iş bu
nunla bitmiş olacak mı? 

lngilterenin (Damping) ıiyaae
tine kartı aldığı vaziyet, Avam 
kamarasından çıkan yeni kanun
la kat'i bir mahiyet almııhr. 

Yeni kanun, Ticaret nazırına, 
hariçten gelen bütlin mamul eş
ya Ozerine ytiıde yüz gllmrük 
resmi zammetmek salihiyetini 
Yermektedir. Kaiıuo projesini 
mildaf aa ec:!en Ticaret nazm 
Mister Runciman bu mfina!lebet
le mecliate ıu ı6ıleri söylemittir: 

.. Yarı tedbır almakta hiç bir 
fayda yoktur. Ahnacak tedbir 
tam olmııhd1r ki ittira kabiliye
timizin ujradıiı gerginlik tama
mile zail olıun. 

1931 ıenesin;n ilk altı ayında 
lngiltereye ithal olunan mamul 

mevat 216 milyon Stulin ki}'m~· 
t;ndeydi. eu rakııa::a göre bu 
ithal•t bnttln lngiliz itbalAtanın 
dörtte biri derectsindeydi. 

Yeni kanun, alta ay müddetle 
meriyyet me•kiine konacakbr. 
Fak at bu tedbir büt6n Loodra 
matbuatı tarafından memnuni
yetle karıılanmamı;hr. 

MeHla (DeyJi Meyi) gazetesi 
bu tedbir lehinde bulunduğu ve 
bunun lnıiliz sanayini koı uya
yacağını Miyledıği halde { Deyli 
Ekspres ) gazetesi buuun zıth 
olan bir noktai nazarı ileri sllr· 
mektedir. · 

"Deyli Ekıpres,, e g6re, "bazı 
mamal mevat aşm derecede it
hal olun<!uju taktirde, yeni ka· 
nun ylizde yO,z glimrük zammile 
piyaaaya fazl ~ me I girme1ine im· 

' len birakm 11acakbr. F alcat bu 

vaziyet İngiltere ıanayiini de te
şevvüşe uğratacaktır. " Çünldi 
nasıl bir hattı hareketin takibi 
lizımgeldiğini anlamak için iıta· 
tistiklerin neşrini beklemek icap 
edecek, ancak o zaman hangi 
maddelerin ithaline devam ve 
hangilerinin ithalinden sarfınazar 
edileceği anlatılacak. 

Bu itibarla yeni tedbir itball
tın ihracattan fazla olması me
selesini halledemiyecektir. 

Sonra bu tedbir Ingiliı ıiraa
tini katiyen himaye edemiyecek• 
tir. 

Halbuki lngilterede en çok 
beklenen buydu. Çünkü 11dal 
maddcl r ithalitı bet yUz milyon 
Steriine v:mvor .. 

Varşoya köylerinde 
semavi bir hAdlse 

Lchistanda Yanoviec k6y0 eha• 
lisi dün birdenbire g&kte bir ale• 
sütunu peyda olduğunu ve bu 
sütunun köylerine yaklaştığmı 
hayretle görmüşlerdir. Alev ze
min ile temas ettiği zaman tid· 
detli bir iştial olmuştur. Dehşet 
içinde kalan ehali bu hldise kar• 
tısında dünyanın batmak Uzra 
olduğuna kühmetnı;şlerdir. Köye 

giden bir çok mütef enoinler g6k
tcn in en c smin bir haceri ıema't'I 
olduğunu tesbit etmi11erdir. G&k· 
ten inen alevi Allahın bir ihtar 

\'e tehdidi mahiyetinde telakki 
etmC'kte ısrar eden cahil Uiylilere 
bir haceri semavinin ne oldojana 
anlatmak bir türlü kabil olama• 
mııur. 
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Yanlış taraftan trene üç kişi bindi. 1ar fig:ın1ar arasında parça p:ırrn dof tmda 3 numaralı dail'eye her gün 
"B--1 ramt..+ıJar. P-- kesiJdi.H A,.ılnn vagon 9- 12 ye ve 1 - S e kadar müracaat 
.oun ardan birisi ak saçlı bir ihtiyar- 9 • O\..~ ): 
dl. penceresinden soyulan ~setler harice etmeleri. 

atıldı. --------------
~ fkhrin{n 30 yaşmda b\hmin et· ...... İıtanbul üçüncu·· noterligv i natillu benden pasaport sordular. tarafı 
Briftim. Pejmlrde sivil kryaf-etli hu B valasına: u üç maktulün ned"n benim konıpar 
kiıwseler bir kelime konUJntuyorlar
dı. Elleri 9CU1\urlu, fotinleri param· timane girmiş olduklarını hilnıek isti-

yorlardt. Onlan tanı)ıp tanımadığımı 
parça; Çar taraftarı zabitler olduğu- da flive ettiler. Ben omu:r.hmmr sil· 

Efendim, 

lsta.nbulda Salkım söğütte IHida -

vendigar caddesinde (11) n Galata· 
da Kemeraltı caddesinde (31) ve Ka· 

dıköyünde Haydı..rpaşa C:\ddesinde 
(41 - 42) numaralı üç bap dükkan -

11a kanaat etmiştim. Gençlerden biıi
lti. daima kapıda bekliyor n? karakol- kerek mehaniki tarzda (e\'ap verdim. 
1ar ~ldifi zaman diğer iki arl\adaşı- "lsn~ç Salibi ahmeri. · • lrkustk. • • 

Vladhostuk ••• ., 
aın yanına oturarak hafifç'" (~liyor· 
Jar,, diyOTdu. Askerlerden birisi ner- Bu suretle kontrnJ llske.rlerinin i"° 
de trene blndikletini sordu ... Eir sa- t.iltzalarım Jrnzanmı~ ,.e herhangi bir 
at~l>eri tr<ındeyiz) diye cevap ver- helfıdan hndimi kurtarmıştım. As· 

larda me,·cut müstak.kilen mali za • 
tim olan otomobil Jastiklerile yedek 

diler. Muayyen hir istaa)OR ismi kerl('r beninılc bir mildclel alay ettik· 
. • ten sonra hirisi: 

aksamı e.m,·ali tüccariyemi l"e ( Ha.}ır 
Iı zade Naci) Unvanı tüccari tirmamı 
mezkür dükkanlarda mukim Ömer 

Lütfi hey• memuriyeti alinizden tas·, 
dik edilmiş ol~n 21 - teşriniS3ni -
931 tarihli ve (14819) yevmi)e numa· 

söyliyemiyen bu şahıslar pa~aportlar 
talep olunduiu .zaman tereddütle ha
rel.et ediyorlar; pasaportun gösteril· 
m~i epeyce uzun de,·am ediyordu.His 
sdtiğime nazaran genclrrden birisi 
ceketinln cebinde bir ~üdnraa silahı. 
ıu hazır tutuyordu. 

:B11 U~ r.uıalbya muhtelif suaMer 
ecJran asker, küf üre? ba.şlaruıstı: 

"Hareketinizi Sovyet konsolmıuna 
niçin bildirmediniz? Çar taraftarı ol· 
duğunuz meydana ~ıkar diye korktu· 
nuz defi) mi mel'un köpekler?! !.H .. sö 
:il bitince haydut irisi askerin 
tokatı, zavallı ihtiyann suratında şak 
lıuaı§tı. Ea anda gençlerden birisi ku
durmuş bir kaplan gibi askerin üzeri-
1\e atıldL Gencin YQmruklan askerin 
yüzünde süratli bir trampet gürültü· 
gfl leopardı. Çok dar olan komparti-

manda diğer askerler i~ karışamaz 
olmuşlardı. Sonra üç el silah a
tıldı. A~kerlerd~n ikisi vurulmcı:;tu. 
Gençlenn babası zavalh ihtiyar da. ,.a 
ra.1anmış ağzından kan akı ... ·ordu D ..• 
• L' 1. J 

0 1 
~er ırır as'<er ı,:u:nııya fırsat hulmu-.. 
tu . .Kc:;kin c!üdU!• seslerile tehlike iı;~'l. 
nt; vermiye uğra~ıyordu. •' 

Gen~ler, J<tı .. ılanan babalarını \'a· 
ı;ondan ka~ırmıyn uğraştu.ları bir sı
nufa vurulan askerlerden birisi. kapı 
hiıacun•ltt tüfeğini lcaldırdı. Mermi. 
nin patlama~ıyle beraber gençlerden 
birisi de yerlere eı-ilrnişti. Sağ" kalan 
g~ bir Sllr.iye düşündü ,.e hem~11 
dlter iki &.4'kerin ür.erine atıldı, elin
deki rovelveı·i a.~ker11!rin yüzüne daya 
rıuttr. İki endaht... İki a~lcr daha 
yerlere boylu boyuna uzanırken g<?nc. 
'"al~nun pencer('sinden dr~arı atlad~. 
Benim hararetli temennilerim gence 
refakat ediyorlardı. 

'frenin haTeketi yavaşladı. nihayet 
tNn durmuştu. Bir sürü asker genci 
taldbe k.~~ a1dıtklan :r.aman hen il;: ka
ruhk çökmemişti. Askerler orman is 
tıikametinde koşuyorlar ve nıiitema. 
dfyen ~ stJAh atıyorlardı. Ben vak'a. 
YI 'ftCOndan seyrediyonım amma he
,.._.... kalbimht darbanı ketrlrnnç 
lılr tuzda rikselmişti. Dir ka~ yiiz a
dıaa daha kopbilseydi, za,·aJb ıenç 

"Haraşo! .. Niçevo? .• Petrograd'! ..... 
Parmalıyle trenin ltarek<ıt istika· 

metini. Petershııga yald;ış1ıV.ımızı llil· 

dirmck i~~di. Be.ni taciz edr.ıı ı.ualler 
deı niha)et kurtulmuştum. 1-'akat ü<: 
kişinin ölümile neti~lenen hadiseyi 
hiç bir suretle unutamıyordum. Çok 
korkmuştum. 

Trenin durduğu ista~yonlarda tren 
den inerek yiyecek ı=;atm alınıy,ı hile 
Ci?Saret edemiyordum. Röyle zaman· 
larda dükkancı ile ya Husça 
görü mek lazım. Ya bir ttnrhi, bahu· 
sus Alman olduğumun farkrna vanr· 
larsa. •. di:)·e düşünüyordum. 

ralı satış ~enedile sureti kat'iyed• 
satmış ,.e emvali mezkurey4 kendisine 
teslim etmiş loduğumdan ticaret ka

nunumın maddei mahsusası ınucihin
ce keyfiyetin lstanbul vilAyeti resmi 
ve yevmi IM!ŞTOlunan ga7.etelerden bi· 
riyle ilanını reca ederim efendim. 

Satıcının adresi: l8tanbulda .iflah. 
mut paJada Yeşüdirekte C:af er ağtı 
Bokağında ı:J numaralı hancdp, mukim 
Hayırlı :ade Abdullah Naci bc11 • 

Bu iJAn dairede saklı ashna muta
bık olmakla ilan edilmek iç.in (VA -
KIT) gazetfltine gUnderiJdi. 

21 - 'feşrinisanj - s:ll 
lıtanbul ü.çüncii. noteri 

(20:">8) 

lrkutsk'tan hareketimizin o~ dör
düncii günü Pctershurga \cİSll olnrnc: 
tuk. Trenden indikten ~onra i tnı-:ro· 
nuın dış kapı~tna kndar üç dPfa pasa· 

port muayenesin4! maruz ka~mıştını. 

Petersburgtaki Jsveç konsoioshanesi· 
ne gitmeyi düşünüyordom. O sıralar-1=============== 
da İsveçliler Rusyadaki Almanları Çan kendisini bir av esnasmda tanı
hcr !'Uretle himaye ediyorlardı. mtş ve birlikte Rusyaya götürnıiiştii. 

Tabii Torer Ros ta.hHyetine girmişti. 
Büyüt< bir binanm önünde durmuş, 

Bunun için İs'\'eÇ .konsolo~luğu ken. 
kaprnın üzerindeld ~ azıları lıcccknıi-
ye ~alışıyordum. Kapıdan ~ıkan c:r· disine yardım edemiyordu. O d:ı heni 
man memura kıyafoUi birisj benimle tanımı.,tı. Boynuma sarılarak ağlanır· 
almanca konuşmıya başladı. Oldukça ya ha~ll\dı. 
ihtiyar. tek gözü bağlı olan bu adamın "Dikkat!,, diyerek iseri giren birisi 
sözlerini anlnmıyornııış g-ibi hareket salondakilerin hepsini ilı:az etti. Her· 

ettim. O esnada Almanca koııusan iki kes bir l:öş.eye <:ekildi. Ru ihtarın se· 
ki~i binadan içeri giri)orh:rdr: .\rtık bebini anlamadan ben de yıındaki O· 

§Üph~m ı.aH olmuştu. thtiy;nla koııuş daya. Almanca konu:.anlanu p'lına 
mıya ba~ladım. Konsoloshaneden içe- sokuldum. Toyer'i kayl;etmiştim. \·e 
~i .gi1·nıiştik. lhtiyaT da Almauyaya bundan sonra da hir daha ıı.ônnedim. 
ılüca ~tmekten bahsediyordu. Bulunduğum odada heı-l>es &iiküt et· 
"Bakanız benim gibi bir ihtbarın gö ti. Tahii Ru:slar lleni ~aknladıkl:m 

zünü kör etmekle kalmadılar takdirde hRlim har:ıptı. Bunun için 
ailemi de mahvettiler. Işte ben an· hen hepsinden ziyade ~iildlta rinye•. 
cak canımı kurtarabildim.,, Alnı.ınca ediyordum. Odada bulun:ınhmn hep. 
konuşanlardan birisi ihtiyara si de Almanyaya geçmek fikrindeydi
yaklastı. lhtiyann ismini sorıiu. lhti· ler. IAkin firarın Fcnlandiya tarikil€' 
yar111 ismi Toyerdi. Uus Çarınııı b::ış· gayri mümkün olduğu kanaathıdrydi
avcusuymuş. Herifin ismini işitti~dm ler. Benim için en münasip yol, Moskova 
and:ı. hütün l"Ücudunı ürpermişti. Bu üzerinden Almanyaya kaçmaktı. l\fos 
ihti)'ar, ekseriya ebe,·eynim nezdinde kovaya hareket için de SovJ et komi· 
mis.'\ffr olan bahamnı en azi7. gen<;lik JSerliğinden tren ,,·esika..;;ı aln1ak f.{. 

arkadaşlarmdndı. Evvelce yakan Şi· zrmdı. l<"'aknt ben vesikaSTz tnne hin· 
lezya da bir kontun malikane meYi terriihe P&mek istiyordum. 
&inde bq orn1an 111emıını iken U.w- (Bltn~di) . 

Mahkeme ve icra 11An1$rt 

lıtanbul dörtlincü icrcı ınenwrlu - ppkacı dükkanında icrai t.idit' 
ğundan: şapkacı Mihal Yeromnimoll ef 

Edmond Ruff efendinin Yorgi ashabı matluba karşı teklif '' 
Fethullah Artin efendi ziınn~tindeki edilen konkordatonun tasdiki 
alacağından dolayı mahcuz hulunan rak mahkemeye gelmiş Ye 

Büyükderede Fıstık sokağında 16 - 30 teşri:nfsant 1931 paz;artesl 
3."l Nu. lu bir bap hane kırk beş güa üç buçuia talik edilmiş old _.il 

müddetle mUr.ay~eye vazolunarak ashabı matlubun malt\mu o1...-
dört yüz beş lirada talibi uhdesinde re ilan olunu_r. _A 
olup bedeli müzayede haddi layikin· -:----~' 
da görülmdiğinden bir ay müddetle lıtanhul 08llye malı~ 
temdiclen müzayedeye vazolunmuş- eı hukıık dairaindm: ~ 

Madam Despinanm kocal' ~ 
tu~ ' Ahşap kapıdan iç~ri girild.ikte ze. lunda hamal başında yeni ,,.,, ~ 
mini mermer döşeli bir aralık üzerin· merika apartomanmda 5 nu~ı 
de hir oda ve bir merdiven altında kö- irede sakin ve halen ikameıp""J 
mürllik ıt-mini topnk ,.e kısmn mal- hul Dimistokti efendi ~leyhfıtl 
tı7. oc:akh bir mutfak ve bulaşık yıka· eylMtiftı olduğu boşunna .. ~ 
mıya nıahsııs mahal bir hala mevcut gıyaben cereyu eden mnll~ ...... ,.._.111,__ 
olup mutfaktan hahçe)·e çıkılır. llah· ticeRnde 111umai~yhimaın• 
çedc yanındaki hane ile müşterek bir lanna karar ,·erilmiş ve bd 
kuyu vardır. Ahşap merdiHnden hükmü havi 6 - 10 - 931 
y ul<a.rı çıktıkta bir 1;0fa üurinde biri mın bir nüsham mahkeme di 
yüklü ''e dolaplı iki oda bir halci yu- sine talik ed;Jmiş oldnğund~~ 
J.an katta iki oda olup hiri yüklü ve ilandan itibaren bir ay zarfl":J 
clolaplıdır. Derununda medyun Yor- mı mezklire itiraz edilmed~ 
gi ef<'ndi maa aile sakindir. Tkinci kat de muamelei kanuniye ifa 
tnki ı:okağa nazır odanın birinde cum- ilan olunur. (2060) 
ha vardır. Hane ahşap olup muhta.- __ l_st_a_n_b_u_l_d_ö_r_d_tl_n_cu---,-CTO-
cı tamirdir. l\lesa!ıası tahminen 126 

ğundan : 
arşındır. Bundan hane doks.m dört Mahmut paşada Çifte _!:, 
huçuk arşın mi.itebakisi bahçedir. l{ıy- aıt-
met.i muhammenesi tamamt iki bin iki b~mda (!) No. h 1 yüı lira olup talip olanlar kıymeti ruri mahalle8i muhtan _,\l 

ııe:ıclinde mukim iken elye\'tll 
muhaınmenenin yiıde Yüzde onu rıls- glhı meçhul olan A ..,._ SıdıJ<f 
petinde pey akçesini alarak 929 · 9~9 ~ r-
do~ya numantsile 16 ._ 12 - 931 tari
hinde saat 14 - 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icra memurluğupa müı1lc3· 
at e) lemeleri ilan oluma. 

Sulta11almıet iiçli-ncü aulh hukuk 
h6kimliğinden: 

tstanhol gümrükler umunı müdUr
lüğiinün milddeaaleyh İstanbul Be
şikta~, Tr.ş,'l'Ktye, Muradiye birinci 
yeni sokak 2 numaralı hanede Şera • 
fettin he~· ve rüfekası aleyhine ika.me 
ettiği eşya resmi farkından dolayı 
noksan istifa edilen 211 lira yirmi al· 
tl kuruşun tahsili dansınm icrayı 
muhakemesine tayin edilen günde 
mahkemeye gelmiyen müdedaaleyh ----------
Şerarettin beyin mahalli i1\anıetgahı 
meçhul olduğu davetiye ,·arakasına 

yazılan meşruhattan anlaşıhut§ talep 
H'Çhile Şerafettin heye yirmi gün 
miiddetle ilanen tebligat ifaım1a ka -
rar rnrHnıiş muhakemeye Jı kanunu
en·el 931 pazartesi &aat 14 e talik 
edilmiş ,.e yevmi meıkürda biz1.at ,.e 
~·a tarafından hit· vakfü kanuni g\in
dermediği takdirde muhakeır.eain ı,.'1· 

yaben rüyet olunacatı ila::ıen tebliğ 
olunuı-. 

ikinci ticard maltkemesinrlen: 
Mukaddema mahk~mece ilknı if

l~sma karar verilerek da.irei ierac:ı 

muaJM.letııi tesviye edilH Galatadaı 
' Vop·oda caddeamde 118 numarolu 

f ınır oaı 
Komedi 
3 perde 

Yazan: 
L. Fulda 

T erciime eden: 
Seııiha Bedri 
Halk, Talebe ve ZabitaD ti 
Pazar •e Cumartesi P~ 
zil&tlı halk gecesi. 

Yakında : Şartatall 



• 

iktısat ve Tasarruf 

Hakkında 

Mühim bir tavsiye 
Halis isveç çeliğinden mamul HakikiRadium 

tıraş bıçaklarımızın tanesi her yerde 5 kuruşa 
satıhrken yaldızh ilanlara kapllarak ecnebi tıraş 
bıçaklarına 7,5 - 10-12,5 kuruş ve daha fazla 
para vermek beyhude paranızı sokağa atmak 
demek olup cideta günahtır. Paranıza acıyınız. 
Hakiki Radium tıraş - bıçaklarımız: bir defa 

kullanınız, tecrübe ediniz, diğer bıçaklarla mu
kayese ederek kanaatinize göre karar ver
meniz menfaatiniz iktizasındandır. 

Meyva ve sebze bostanı -
Be) lerbc) i lst:ıHoz deresinde meşhur 

Ka,al,fı bQStan ~au 'ık ur. ~ultan hama· 
mında 1\l er ır:crcl zade hirader'er m:ıp;a
za•ı kdtıbi Peyami beye müracaat (2039) 

Kirahk yah - Dört odalı, mut
fa' \ e tcrkos SU) unu havi Çenkelköyün· 
de Kuleli caddesinde 77 .:\o. lı yalı ki
ralıktır. Görmek için iç'ndekilere müra· 
caat ı:di niz. 

~ ~Vfl Çorlu F.a tın alnın kO• •IHllllllHIUI UIHlllDUIDUlllllllllHllınnıı UIDUlll ıınhlllldllllltllllNt•ııtQlll .. 111 ... llM 

""' rnüracaatlcri. (:i7i) şartnamelerle lrnpalı zarfla nıünaka-
~~'lur (3~1G9) saya konmuştur. lhlesi 23 -11 - 9:.11 
"'9o) dağına (20.000) kilo Çorlu tarih pazartesi günü arpa saat 1-1 

ldto nohut. te yulaf saat 16 da lzmit s:ıtın alnın 1 
~l • • • komisyonu tarafından ya111Jacaktll". 
~ "' Teıctrd~ğı kıtaatı ihtiyacı Ş~ rtnameyi alma~ üzere ~e~ gün ko-1 
> tar ve teslım mahalJeri asa- mıs;> onumuza ve ıha leye ışttrak ede· 
•ııı, iizüm alent miinaknsa~va ceklerin de vakti muayyende temiunt 

ıı:_._ 1ııaı_"r. ihalesi 14 - 12 - 9:ı- ve tek1if mektuplarile mezkur ko -
~ ~11esf günü saat 15 te. Talip· misyona müracaatleri. (517) 4012) 
~ ~ f 'fe teraiti anlamak iç.in * "' * 
~ '-J. lllthıakasaya iştirak etmek Kolordu kıtaatı için vagum yağı 

Galatasaray lisesi müdürlÜ
ğünden: 

1 -1931-1932 ders yılına a.it ikin
ci taksit tedris ücretlerinin tahsi
line jkinci teşriııin 23 Üncü pa
zartesi giiniinden itibaren başla
nacak ve n1uamele birinci kanu
nun ilk haftası nihayetine kadar 
devam edecektir. 

2 .,._, Talebe'i "'aaliye meyanında mukayyet olmaları basebile 
kanuni tenzillltan birinci taksitte istifade etmit olanlar temill· 
tm mUste~idatı olan resmi vesaiki her takaitte ibraza mecbur
durlar. 

3 - Talebei asliyeden yüzde yır
m i tenzilata tabi olanlarla kardeş 
olarak devam etmelerinden dolayı 
kardeş tenzilatından istifade eden
ler ikinci taksit Ücretlerini tayin 
ve temdit edilen müddet zarfında 
vermi)'Pcek olurlarsa yerlerine 
pansiyon talebeden bu mahiyette 
olanların nakli suretile talebei as
liye adetlerinin doldurulacağı ve 
kendilerinin kanuni tenzilattan 
111iisteiit olmı)''an pansiyoner tale
be nıeyanına alınacağı ilan olu
n ur. (3904) 

Daima her yerden 
Ucuz satmak 

işte, Beyoğlunda T okatlıyan karıısında kiin 

LUVR 
mağazalarının takip ettiği prensip. 

Esasen muhterem müıteriler itiyat edinmiılerdir. Tefrişat 
levazımatını mübayaa lüzumunu biasettiklerinde doğrudan doğ· 
ruya Luvr mağazalannı ziyaret ederler. 

Merkez acentası: Galata J.:opriı ba~ı B. 2362 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740 

PiRE· ISKENDERIYE Postası 
( İzmir ) 24 Teşrinisani Salı 

10 da Galata Rıhhmından. 
• TRABZON POSTASI 

(Cumhuriyet) vapuru 23 Tef· 
rinisani pazartesi 17 de Sirkeci 
nhhmından hareketle Zongul· 
dak, İnebolu, Ayancık, Sam• 
aun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize ve MapaY· 
riye gidecektir. Dönüşte Zon• 
guldak yoktur. Of, Sürmene 
ve Göreleye de uğrayacaktır. 
AYVALIK SÜR'AT POSTASI 

(Mersin) 24 Teşrinisani Salı 
17 de Sirkeci Rıhtımından. 

BARTIN sbi~lT POSTASI 
Bartın vapuru 

Her PAZARTESi günil sut 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle, Ereğli. 
Zonguldak, Bartın, Amasra, Kurucqile. 
Cide iskelelerine azimet ve aynı tarikle 
Istanbula avdet edecektir. 

Sirkeci, Yeni Han No. 15 Telefon: 
23609 ve 23388 

rtYM~ıı h 
llinebolu postasıı 
ıı Anadolu ı 
p 1 

ıı V"t~~n~4 s alı 
il gllnU akıamı Sirkeci nhbmın·ı • 
' dan hareketle (Ereğli, Zongul-
İI dak, Bartın, İnebolu, _ Evrenye 
1f ve iJişe) iskelelerin~ azi~et 
1 edecektir. ~ 
ii o•kk Bu posta •• il ı at her hafta li 
H Sah glln- il 
i! leri icra olunacaktır. :ı .: ......................... - ...... ····-·------=. 
Iİ Karadeniz postası li 
ıErzaram~ 
1 •7.U:0~5 t ft r 8 ft I~ ft il 
10ı günü akşamı Sirkeciden hare· 
:. ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

1 
Samıun, Ordu, Giresun, Trab
zon, SUrmene Ye Rize ) ye 

il ııdecektir. 
U Fazla tafailit için Sirkeci, 
H Yelkenci hanındaki acenteli· 
ft ğine mllracaat. Tel. 21515 
==--=---===========----·& 

1 ZAYlLER 1 ---12 - 6174 numaralı liman cilz• 
danımı zayi ettim. Yenisini ça• 
kartacağımdan eskisinin hükmn 
kalmadığını ilin ederim. 

Kasımpaşııda 26 numaralı kab\'cde 
Ktzım bin Ahmet 

Fener Maraşlı Rum mektebi· 
nin rühsatnameai zayi olmuştur. 
Yenisini alacağımızdan evvelki
nin hükmü olmadığını ilin ede
rim. (2057) 

Mektep müdürü Koço npuridi 

1 
As. Mk. SA. Al. komlsynu ı 

llAnları ----Harbiye mektebi SÜYari bölüğüne 
ait altı tay müzayede suretile satıla· 
caktır. ~1üzayedesi ı:ı - 11 - 931 
çarşamba günü saat onda .(t'ntihte At 
pazarında icra edilecektir. 'faliple .. 
rin mezkur mahalde bulunmaları. 

(l :il) (-1016) 

01, Tab5b l 'l-._ laatinden evvel Çorlu sa - pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 2;; -
t koınfayonuna müracaatleııi. 11 - 931 çarşamba günü saat H bu· 
~- l (576) (:196$) sukta komisyonumuzda yapılacaktır. 
~ 2.00o kilo üzüm, Tekirdağı Taliplerin şartnamesini almak üzere 

' lbüın. her gün ve pazarlığa iştirak etnıek is-
' ...___ • • • tiyenlerin de vakti muayyeninde ko· 

~ fr.dla kıtaatı hayvanatı misyonumuza müracaatleri. GilO) 
"lllll &1'pa ve yulaf ayn ayn ( 4011) 

ÇUnkO: Orada en son model her nevi ve m'batahap ç91itlerde 
tefrişat kumaşları, storlar, perdeler, duvar, 'kliıtlan, mantarlı 
muıambalar ve saire ile salon, yemek odan' takımlan ve bronz 
karyolaları kat'iyyen rekabet etmez fiatlarlı{ bulacaklarına emin· 
dirler. Kanaat kesbetmek için llltfen bir defa aiyaret ediniz. #I 

ZeAi 11ıui 
Hastalarını her gün saat 8,30 • 1~ 

ve 13 • 20 kadar kabul Ye her sah 
saat on üçten itibaren meccanen dit 
çeker ve tedavi eder. 

Muayenehane: Kadıköy Mımb 
oflu Yavuz Türk sokak No. S 
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NIN 

·Bayat ·kamlf Brası 
Nafia Vekaleti Adana 
uait'~ su işleri MO-dürtüğüntfen: 

Ceyhan kasabası civaı ında mevcut mel muzların ta mira tiyle 
ilaveten yapılacak üç adet mehmuzun bedeli keşfi olan 10530 Jira 
mukabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış ve 931 
ıenesi kanunu evvelinin ikinci çarşamba günü zavali saat onbeş te 
ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin. yüzde ye~i 
buçuk teminat ve sair vesaiki havi kapah zarfların ıhaleden hır 
1aat evvel hükumet daires:nde müteşekkil komisyonu mahsusuna 
tevdi etmeleri ve keşifname ve fenni evrakını görmek İstiyenlerin 
ıu işleri dairesine müracaatları ilan olunur. ( 3851 ) 

~------- Bayiinizden~ Her vakit------~ 
"G . "G . 40 F. "Rex uı,, - uı ın,, - ,, 

Çoraplarile "GEVE,, iç çamaşırlarım ve büyük Fransız marka 

. G ASTON VERDIER kadın çoraplarını isteyiniz. 

f lstanbul Belediyesi ilanları =ı 
_ Pangaltı civarında Kurtuluşta Cinderesinde karlık namile ma
ruf musluksuz borulardan akmakta bulunan İıer iki suyun bittahlil 
jçilmeğe gayri salih bulunduğu an'aşılmakla sıhhati umumiye na
mına halk tarafından içilmemesi Ye diğer hususatta kullanılma
ması hususu ilan olünur. (4017) ----Maili inhidam mebani enkazından olup alakadarlarının malet-

. memeleri ve izalei mahzur edildikten sonra mahallerinde müza

. yedeten furuhta talip bulunmamaları ve cshabınca enkazı hini 
tesellüme değin mahallen muhafazalarına imkan müsait olama
maları cihetile muhafaza ( ziyaına meydan verilmemek ) gayesile 
bilmecburiye Doğancılardaki daire ~e Nezafet ahırları bahçesine 

'nakil ve istif edilen Beylerbeyinde arabacılar sokağında 18 No.h 
. ahşap yağhane ile lnadiyede Bandırmalı namile maruf tekke en
kazı hedim Ye nakliye masarifi bedellerinin tediye edilmemezli
ğinden dolayı teşrinisaninin 26 ıncı perşembe günü saat 3 te Üs· 
kUdar belediye binası dahilinde müzayedeten furuht edilerek es-
mani baligasından masarifi bittefrik ira~ kayıt ve fazla artığı 
takdirde esbabı namına muhasebe veznesıne emaneten yatırıla-
cağından enkaz mübayaasına talip bulunanların mahallinde gör
mek ve izahat almak için müzayede saatine kadar daire heyeti 
f4'flniyesine müracaat eylemeleri ilin olunur. (4020) 

, KIŞLIK 
Muşamba Lastik ve Potinleriniz 

Yeni Postahane karşısında 

Usti~~i Hüseyin n osu o ue ~eri ~i 
Ticarethanelerinde hazırlanmııtır. Fiatlar ehven ve ma~ u olup 

Taptan ve perakende aablmaktadır· ~ 

Edirne pirinci 
i\Juhtelif cinste Fılibe tohumlarından 

Edirnc'dc ~ etiştirilmektcdir, Bom bay, 

ltalya pirinçlerindcn daha enfes Ye yer

li pirinçlerin en lczzctlisidir. Fencr'de 
Halat caddesinde 46 No. lu ( l\lehmet 

K arabekir \ 'c şürckftsı ) Çeltik fabrikası 
dcpolannda saulmaktadır. Telgraf adresi 
sltanbul Kabar. Tel 207~2 

BULGAR OPERETi 
Fransız tiyatrosunda 

Hugün akşam saat 21 de • Çardas,. 
Prima Donna: Mimi Balk:ınsk:ı Regisscur: 
S. Stoiloff. Şef orkesrıı: Sroyanoff. 

-VAKii-
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakı~ yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 \"e 

2.3872 idare 2 4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

Abone •artları: 

1 .~ 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - BOO 1450 2700 

!!!n $artlar1mız: 

Satırı 
San ti mı 

Resmi 
!O l\ş ' 
20 ~ 

1 lususl 
"12,50 l\ş. 
25 
• 

KUçUk ilin şartlar1mız: 

1 2 .. ı 4 1-IODefahı. 

SO 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı · 
ğı içın bir defa meccanendir. 

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

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Fikret Adil 

VAKiT Matbaua 

Istariül evRaf riiüdürlüğündetı: 
İki sene müddetle icar için 

Müzayedesi temdit olunan emlAk 
Şehri Talipleri ' tarafından teklif olunan bedeli icaı 
Lira 4 ~ 8 T opanede llyas çelebi mahallesinde kışla arkasında 1 d' 

meşrutahane müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihene k• 
iki senedir. ~ 
Mebdei icar : Eski müstecir için aktı sabıkın hitamı yeni 1D 

cir için teslim tarihidir. ' 
Müddeti müzayede : 24 T. sani 931 salı günü . be' 
Balada muharrer emlak kiralik olup hizasında gös~erıleıı aft' 

delle talibi uhtesindedir. Eucüm !nİ idarece bır b ,Jil 
müddetle temdidi müzayedesine karar verilmiştir. Fazlasile t·yt' 
olanlar son günün saat on betine kadar Istanbul Evkaf müdür• ld' 
tinde varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ilin ° 
nur. (3986) 

r·:·:·::ç::=::====::::::::::::::=:====::::::::::555=:::.;::a:=::::.-::: :F:!:!::==:=.-:-.::::::!=---=:::::::::=::::---:::::::-.=.-:==m··-----···· !fü Zafiyeti umumiye, iştahsızlık ve kuvvetsizlik halitında 
~ d . :m fai e ve tesirı görülen 
:z:: .... .... .... 
im ::: ... .... .... .... .... 
:::: . ... 
:::: 
~m . ... .... 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
~m Kullanınız.. Her Eczanede Satılır. 
m:....&s;r·--=:::: ::a:.-a:=:::-.:..-::::.-::::::--..::-==:mH :::::::.::::~ 

HULASASI 

mm=Acf~ia=;=~~S.=;;;;ı-müdüriD~ 
ğünden: "d' 
Müzayedesi evvelce ilan olunan Heybeliada da Manastır2 bd' 

desinde 43 No, lu nısıf evin 29-11-931 pazar günü saat 1 / 
çukta satılacağı tanihan ilin olunur. (4009ı ~ 

1 Devlet Demlryolları llanlBrı ~ 
515 kalem i iç ve tibbi malzemenin kapalı zarfla muoak~ 

9 Birinci kanun 931 çarşamba günü saat 14 le idare mer~ 
de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne~) 
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (390 ,_ 

1 KRAMiYELI 

Emniyet Ç~yını 

... 


