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ita l yan siyasetinin bir 
muvaffakıyeti 

~l'andi)nin Vaşington seyahati Hover
«i.l\'al mülakatının ehemmiyetini azalttı 

Daimi encümenin bir kararı bu meselenin had 

Komisyonlar eU daha fazla ucuzlatmanın yollarını 
ayrıca aramakta devam etsinler ~~· Hariciye Nazırı Grandi' 

J;~n .eyahatinden ~öndü. 
~ leJahat haddi zatindc alelade 
~et ziyareti teklinde bat· 
4-t • Möayö Grandi bir miid· 
-._ 1-:l Amerika Haricire Na· 
~ yl Stimaon'un Romaya 
iL.:;-' olan .eyahatine karıı bir mu 
~ olmak üzere Vaşington'a 
iL:._ İr. Fakat ı<. :-.ııat Fransız 
~li (LaTal) in Amerika Re 
!atı buru Möayô H~ovcr'le yap· 
L;'j llliilikatla11 n:ıüleakip vuku 
~0~iu ve bu ziyaret esnasında "lt olaral< Amerika :1•1kumeti 
~I Cijycş Gran~i arasında !>eyneJ 
'"'-. harp bOrçla.rı, · · ~anyanın 
~·b'at meselesi . .ımuahede!erin ta 
~ti~İyet, nihayet beynelmilel 

1f~bn tahdidi gibi mühim 
r üzerinde tadii cfl~ar e· 

~ bulunduğu için her tarafta 
~il dikkati celbetmiş, buna mu 
.... HooTer - Lava} ml•lnkalı• 
'i..'-~ umumiyedeki tesirleri· 
~en u.altmı~tır. 

~~acaba l•~lyan Hariciye 

erika ile ticari 
ascbetleri.miz 

Sazırmm Vqinıton'a yaphğı bu 
seyahatin neticeAi nedir? Möıy6 Daaka uyımazda belediyeye 
G• andi bu ıeyahatiu harici man- bir teklifte bulunduk: Ytlbeldi· 
:·aı-aaındaki eherumiyelle SQ\itena• tinde tehir meclilinin de, be· 
aip bir fayda elde edcbi!mi, mi· 
dı.-? Nihaye-t bu seyahatin beyncl· lediye relliain de ittir.it ettiil 
mil~I ıiya•et ıahasmda bazı te- et fiatlanm makul hadde indir-
sii"leri gör.Hecek midir? mek için bir teklif •• 

halya Hariciye Nnzırı Grandi· Mademki pahabhp mezbaha 
nin Amerikada rörüttüiü .neıe • resminin aebep olmacbji iddia 
lelc:ı daha evvel Lllval ile HoQver ediliyor ye etin mezbahadan 
arasında tetkik e ·nmiştir. Fakat 
bu tetkikat netil"~indı: Amerika ~aktıktan IOlll'a lıaap dllrklnm
ile Fransa hüldlmetleı·inin noktai daki çe91ele ı11lmcap kadar 
u~:ırarlan araamd~ oldukça fark geçen .. fhalar eenamada Ye ka· 
bulunduğu tebarüz etmittir. Bu up dolskAalanncia palwblafbtı 
itibarla kat'i ve müıbet kararlar da ortada olaa bir hakikattir. 

Şu halile belediye e1aı vazi· 
felerinden birtni ifada artık ge
cikmemeli ve et fiabnda oyna· 
muı lizım olan nazım rolllnli ifa 
için daha fazla beldmemelidir. 

Belediyenin tehrin mahtelif 
yerlerinde dlkkin ve halka te
miz Ye acm et aatmuını teklif 
ettik. Bu teklifimiz tatbik edi
lince ne tibi iyi neticeler ahna· 
catuu da dlln yazmlfbk. 

Teklifimizin ne kadar kolaylık· 
la tatbik edilebilecejini de bug(bı 
anlatacajız. 

iyi koyun etinin, mezbaha res
mi ve mezbahada alınan diğer 
Ocretler de dahil olduğu halde 
mezbahada satııa çıkanlmaıı fi· 
atı okka baıında kırk kuruş tut· 
matta dır. 

Etin mezbahadan ıehrin her 
tarafına nakli murafı okka ba· 
ıına bir kur6ı olarak tesbit edil· 
mektedir. Her koyun kaaap 
dllkklnına naklinden 10Dra ara· 
da üç d&rt okka fire Yermekte· 
dir. Bu zarar, kasap dttkkidla-

l Alt tarafı 10 nuncıı sayıfatial 
ittihazına imkan bulunaıuamıflır. ~-----------.... 
Yalnız para mikyaama eaas ola· B k• ı• • d • A k 
rak aıtmın muhafazaaı üzerinde Yeni vergı· a&Ve 1 ımız un n ara-
ititif hiad olmuıtur. • Y 

KaJIUftU .............. . 
....... ,. ......... tea.,.ar .. .aı 

Bu vaziyet gö:ı anüne getirilin· h ld 1 
ce Laval - Hoover mülakatının Adliye enc8menl 3 dan &e rı· mı· ze ge ı· er 
muvaf akıyet defi), bilakis bir mu lira nlsbetlnl 50 y . 
vaffakıyetsizlikle neticelenmiıı ol· 

r Alt tarlıfı ~ inci !a~iamızda 1 liraya çıkardı Hafif sopk 8Jğlphğ:µıdan rahatsız ))Ulunan 
.JtJMU· AsllH Ankari, 24 (Yakıt) - lkti- Pş. Hz. cuma g.llnft Ankaraya dUnecekJerdir_ 

H dl B 1 t kılll adı koruma ~Iİ 'Jdmmni-
am • n e nan Maliye ............. ~lı· Bapekil llmet P1- Hı. dtıu ubab refakatlerinde bqvekllef 

lafını dUn bilclfil~ lmsUst 'k a I em 

•acotıu Şflkrft bey 
tlkaları geziyor 

~~eoğlu Şnkrn Beyin bir 
~et enel Amerikaya gittiği 
q;"•tiur. Nevyorkta çıkan "Da

Neurı Record,. gazetesi, Sa-

Ankara, 24 (Valat) -Hamdi 
bey (Yozgat) 'kanununu medentye 
göre evlenmeyip dini nigi.h ıureti 
le evlendikleri anlafılanl&trn ~ ay· 
dan üç ıeneye kadar hapiılerine, 
memur iıeler aynca azilleı·ine clair 
ceza kanununa bir maade ilavesini 
teklif etmiıtir. Bu teklif teıkilatı e· 
... iye encümenine havale edilmi,. 
tir. 

&1tye eDamem ~kafa aldlıG Vedit, •• ., ..... ••isen htl.U. Dr. Nept O.er 
rile barc:arala y~ ik•et )'eY· beyler oklap 
miyelerini w..plea mtlateaa halde ıehrimize 
tutmQftur. ıeJmitlerdir • · · 

Ankara, 24 ( V akıt~ ....._ Dtlb Bapekil imiz 
aktam adfiye eedlmenitae Ye- Ankaradaa ba-
len kaaaaun bugln atleden reketlerinde ri-
IODl'll ncDmende mBzaker-iae yaaeti Cimbur 

_.. umumi katibi 
bqlanmııbr. 

~l'lleollu ,akra Ber 
~rll loeyin ıeyabatiadea 

ee: en , • .azleri aayliyor : 
\''linıtonda reımen karıda· 

i.1!_ ~•cotlu ŞOkrO bey bugiln 
~n baraket ederek bir 
.__ llltllaim mensucat makinala· 
~-eden fabrikalara ~yaret 
s;e Cumhuriyetinin aabık 

maliye nazın, bu tetkik aeyyaba
tinde Mister Samuel Laaportan 
riyaseti albnda bulanan bir he
yet tarafından izaz olunmaktidir 
On bir ıenedenberi ticaret ,ml
dlirlOğilnOn lstanbul ofia m6dtır· 
ltıjilnde bulunan Miıter lnlian 
Gillespie de Şilkril beye refakat 
etmektedir. Şnkrli beye refakat 
edenler · araıında Gren ve Lo
ekuooel kumpanya11ndan Mister 
Cbeater Ye gazetemizin' mDmet· 
ıili olan Harri .Reimer bula~111·~
tadır. 

Saracotlu Şiikrd bey eneli 
Lawreos fabrikalannı ıiyaret ede
cek, ondan ıonra Abrander Ye 
Povdrell fabrtkalarım f6tecektir. 
Şükrü beyin hedefi Amerika 

ile ticaret m~naıebetlerini jqld
ıaf ettirmektir: Bunun için ken
disi Amerikada memucat itleriain 
liderlerile laDlfmak istiyor. 

icaret odasında faaliyet 
~ toı>ıaaattıc · 
'-tieareto da-
~ lair içtima 
~ IOD ticari 
~- llzerinde 
~Ye 
~ ikb

c ~eti mOa
~· l!ı111n bey 
~~baza i

~miftir. 
••aa dair Da 

2 iaci uJfamnda 

Ankara, 24 (V akıt ) _:_ Her Temk beyle nr 
kil Ye meb'aa-

iki encilmen, Maliye Tekili ile 1arclan bir çok 
Yaridat umum mlldllrllnUn 
ittirakile müzakereleriiıe de-' zeYat tarafmdaa 
vam etti. Millr iktiaada konima t91yi edilmiılerdir. 

a.,veklllmız Hardarpa .. da 

llyıbaıı mutların, Ocretleria Baıvekil Pap Nz. nin treni 
ve yevmiyelerin otuz Uraaını 1Ut on buçukta Haydarpa-
vergiden İltiına ediyordu. Ad- 181• ıelmiı ' BqyekiJimiz bu-
liye encDmeni otuzu, elliye çı· rada yali_ Muhittin ' polis 

m6diiril Ali Rıza beylerle 
kard1. Batçe endlmeDi de (600) Iıtanbulda bulunu meb'ualar Ye 
liradan faila maaı alanlann 

25 pbrimizin askeri Ye millki erki· 
Yergi niabetiai yaptı. aı tarafından kartdanmıılardır. 

lngiliz lira~ı boyu-
• ismet Pı. Hz. trenden indik
ten 10nra kendilerini karıılamıya 
gelen z birer birer eller· i 

ııkarak hatarlanm ıorm111lar Ye 
haabubalde bulunmutlar, bu ara
da ıeyrisefain umum mlidOrll 
Sadullah beyden fırtınadan do· 
layı hasarat olup olmacbğmı, vali 
Muhittin beyden de Haydarpap 
gannda yapılmakta olan Ümira• 
tın ne zaman biteceğini sdnnut
fardır. Baıvekil paşa hazretleri 
Çankaya mot6rile Haydarpqa• 
elan aynlmışlar, Seyrisefain nb-

na düıüyor, 
. D&n kambiyo bonumcla inri
liz liruı rene ehemmiyetli suret
le d&palftlr. Fark enelld ka· 
panlf fiyabna g6re l 8,25 kuruf
tur. Dtıa ilk muameleyi 768,75 
kuruıtan g6rmlt Ye 771 kurup 
kadar çık.rak bu fiyatta kapu
... br. 

yagaca mı~ 

f>iter ecnebi paralarmm kıy
metlftde elaeunniyetli bir fark 
olmalalfbr. Dolar 44,20,!2 de 
api•lf ve apen kapanmıfbr. 
Mlrls 1,99.34 de açılmlf. 1,98,50 
4'ak•eamıfbr. 
· Dlta~ll muamele nulıW. 1000 
s~ ısooo r..ı"" ..... 
5000 Mık ve 5,450,000 um 
fıranga. 

Karaya oturan iki vapur dlln kurtarıldılar 
mal rüzgarı ve Karadeni%de fır • 
tına ıiddetle devam etmektedir. 
Küçük vapurlar Kavakta bekle • 
melde ve açık denize çıkamamak• 
tadırlar. Hava merkezlerinden 
verilen malumata göre rüzgar bu· 
IJÜll gene şimalden esecek, J.avia 
kıamen açık kıımen yağqlı olacak 
tır. Henüz tehrimizde kar il\ti .. 
mali yoktur. 

Ankara bember•z 
Ankaradan gelen hıiberlere gö

re evvelki geçe başbyan kar dün 
de devam etmit ve iıer taraf bein· 
beyaz olnıuıtur. 

Vapurlar kurlaraldı 

.,.,,;//il Çanakkalede karaya oturan 
Yunan bandıralı Pandeliı vapuru 

l 
ile Kireç burnunda kara,;a otufua 

dün tehriaaiade lenll idier ecnebi vapuı:u d~ kurtanl"' 
.... ~ ~- . şı. • .......... 
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Dün ticaret odasında tahdit kararı 
etrafında konuştular 

Bir şeker buhranı olacağı hakkındaki 
rivayetler tamamen asılsızdır 

Tıcaret odasının daveti vıe
rine muhtelif kısımlara mensup 
toptancı tüccarlar dün öğleden 

sonra Ticaret odasında toplana
rak ithalatın tahdidi hakkında 
ittihaz. edilmiş olan kararla 
bu karar etrafında ticaret ve 

anayi odası meclisinin aldığı 
karar hakkında görüşmüşlerdir. 

içtima, şehrimizde bulunan ik
bsat vekaleti ticaret müsteşarı 
Hüsnü Beyin riyasetinde olmuş
tur. Hüsnü B. hükumeti tahdit 
kararannı almıya sevkeden eı
bap ve avamili uzun boylu izah 
ettikten sonra bu karar alı
nırken memleketin ihtiyaçlannm
da nazarı dikkate alınmış oldu
ğunu, binaenaleyh sebepsiı ihti
kara meydan verilmemesi IAzım 
geldiğini ve esasasen bugün bu
n.a sebep de olmadığını söylemiş, 
ticaret ve sanayi odasının bu 
hususta evvelki günkü içtimaın
da aldığı kararın bir tetkik 
mahsulü olduğunu ilave etmiştir. 
HllsnO B. nib ayette memleketin 
toptancı tüccar( h bulunmalaH 
itibarile kendilerinin de bu hu-

gün gecikmesi dolayısile basıl 
olan fırsattan istif ad eye koşmak 
şöyle dursun bilakis bayilerimi
ze ve onh:r vasılasile peraken
decilerine fiatleri kat'iyen yük-

seltmemeleri ve aksi taktirde 
bizzat piyasaya külliyetli miktar
da mal çıkaracağımızı söyiiy.erek 
dikkatlerini celbetmiştik. Malu · 
munuz olduğu üzere ,oker in
hisarı 929 teşrinisanisindenberi 

mevcut değildir. Ve şeker tica-

reti tamamen serbest bir baH:le 
bulunmuştur. Bizim şekerlerimiz 
~•rupa şekerlerine muadil ve 
hatta birçoklanna faiktir. Bunun 

bariı bir misali için senenin bu 
ayanda buglin Türl<iyeye 50 va
gon toı .şeker girdiği halde Şir· 
kelimiz 139 vagon toz şekeri 

ıatmıştır. Binaenaleyh malımız 
l•em nefis ve hem de ecnebi şe
kerleri fiatinden ucuzdur. 

Hükümet Türkiye şeker istib
lakabnı hesaba alarak ve mem
İekıet mamulltını da göz i>n'tine 

koyarak ona göre hariçtetı şeker 
ithaline müsaade etmiştir. Bina
enaleyh şekerde buhran mevzuu 

Son Telg 
~-lllic:::l::a:I:~~·====:-,~ ..... EdirnemiZ bug .. n kurtultıt 

Harp olursa! 
Mongollstan Rusya gÜDÜDÜ e ,. ediyOf 

ile müttefik . Edirne, 24 ( Vakit ) - Yarın ( bugün ) Edirnemizin itg;: 
Riga, 24 (A.A.) - Moskova kurtulduğu günün dokuzuncu yıl dönümüdür. Edirnemiz 25 teS'it 

dan tiilairildiğine göre Sovyet nievvel 922 de ordumuzu bağrına basmıştı. Yarın için yapılan b'ıJI' 
matliuatı, Mançun Hakkındaki merasimi hazırlıkları çok parlaktır. Merasimde bulunacak ıııe 
mutaleatında asabiyet göster· !arımız yarın Edirnededirler. 

mektedir. Meclis\en tefsiri istenen bir madde. Jııl 
Pravada gazetesi, Sovyet Ankara, 24 (Vakıt) - Bütçe kanununun on beşinci uıaddf,i1' 

Rusyanın Aksayı Şarktaki Sov- ıene terfi eden bi\umum meınurlarm bir sene aym maaşı al~~ kJıt 
yet menafiini haleldar etmek Raydet\nekteydi. Maarif vekaleti eylülde terfi eden mual1•!11 ,., 

bu hükümden istisnaları ic_in mezkur maddenin tefsirini ınechte isteyenlerin bu tefebbüslerine 
tahammül edemiyeceğini be· hiış ve keyfiyet bütçe encümenine havnle celitmiştir. t 
yan etmektedir. . Anadolu ajansına yapılan n ah mu velle 

11
• 

Mohgolistan reisicümhuru, Ankara, 24 (Yakıt) - Anadolu ajansına hükUmetçe yap!latt ~·· 
Mongolistana dönm~lt üzere avenetin yalnız 931 senesine mi.in-hasır olmak üzere 67 bin fıra ft 
Mosltovadan hareket etmiştir. la§tırılması bütce ~ncümen1nce kabul edilmir ir. 

Mongol refsicümliuru, Sovyet-
1erle yeni bir askeri itiJafna
me imzalatmııhr, MongoHıtan
t:ia Sovyetlerin askeri nüfuzla. 
rı artacak ve oraya birçok 
Sovyet ııabitleri gönderilecek
tir. Bir harp vukuunda Mon
golistan, Sovyet Rusyanm ya
nında mevki alacaktır. 
Amerikanın arzusu ne tmlş? 

Moskova 24, (A. A' - Tass 
}ansı, iyi malftmat almakta 

olan Changhai n:abafilinin T o· 
kyodan alrnıt olduğu liaberle
rin Amerikanın Mançuri va· 
kayii karıısınClaki mühim hat
tı hareketinin ~m Hkanın Ja· 
ponya ile Ru!ıya araaınaa bir 
ihtitaf zuhurunu arzu etmekte 
olması ile izıah edilebileceğini 
bildirmekte olduğunu yazmak· 
tadır. 

Şükrü Kaya B. 
Kaçakçıhk elrannda tetkikat 

yapıyor 

7\nkara, 23 - Şükrü Kaya be
yin yakmaa vürutu beklenme,kte
dir. Dikarıbekirden gelen haber
lere göre vekil bey oraad icap c
dne temaslarda bulunmaktadır. 
Cenup hududumuzdaki kaçakçı -
lığın en ziyade Suriyede miitmc -
kin ermeniler taraf mdan yapıldı
ğı anla,ılmaktadır. 

Suriyeden getirilen e~ya çok 
muhteliftir. Bilhassa inhisara ta· 
bi eşya, bunların başlıcalarmı 
tetkil etmektedir. 

Asken gümrük kıt'alarının 
faydası görülmekt~dir. Siirt, E
dirne ve Mardinde kaçakçılık va· 
ziyeti tetkik edilecektir. 

uşanof 
Bir S1rp gazetesini kUPll" 
bindirdi. Sırplar endlŞ-t;r 

ta fikir ve mutalealarını din
lemek istediğini bildirmiıtir. 

HüsnU beyden sonra bazı tüc
car! r 'da 'S6z alarak tah<lit kararı 
~klanda fikirlerini söylemişler
dır. Saz alanlar daha ziyade tnc
cann listenin bugUnkü şekli kar
şısınd ttıal sipariş edememek 
vaziyetine 0üşlUğllntlen bahset· 
mişl~r ve li:tede baıı yanlışlıklar 
oldugunu soylemişlerdir. 

bahDolamaı. Olsa bile. şirketimi~. , .. ___________ .... 

ftaiyan 
Siyase~i~.if1 l?ir. 
Mmuvaf f ahiye 

Belgrat, 24 (Hususi muh.•. t1ı 
mizden) - Bulgar başvek•~ 
Muşanofun Ankarayı ziyaret ab*' 
ceğı haberi bura siyasi iSI ,_, 

filinde endişeli bir a\ika uYd" 
dırmıştır. Çiftçi meb'usları11 

Gfasnik Ivan lvanoviç gaıet~ 
de bu ziyaret mUnasebetile o ı,w 
rettiği bir makalede yakıd Jr 
istikbalde bir Sırp, Bulgar~ 
!aşması mevıuu bahisken ~ ~ 
ricali tarafından tasavvur td·ttr 
bir Türk-Bulgar ve Yunaıı # 
fakının; Bulgar başvekilinin .. ld' , 

k rayı ziyaretile hakikat ~ 
sma çıkmak istidadını gö~t .,, 
ği, Butgaristanın b6yle b~~•.Jf 
fak çemberine girdiği ta~ 
Slav ırkına ihanet etmiı ol• 

Hüsnl11be,Y lllccarlar1n mütale-
lann.ı ~inledikten sonra gene 
ken~ılenni tenvir etmiş ve hnkn
me~n me?11eketin ihtiyaçlarını 
temın ve ıhtikAra meydan ver
memek için icap eden tetbirleri 

aldığım Ye teabit edilecek ihtiya
c ıör~ gene ~etbirler alınacağını 
~ylemış ve bilhassa ihtikara hiç 
bır uretle meydan veHJmeyece
iine ve bu husu ta ticaret oda
lannın kanuni selAhiyetlerini ta
mamile istimal edeceklerine batta 
icap eder1e odaların bu husus
taki e!Ahiyetlerinin tevsi edile
cefinl ıöylemiştir. 

eker buhranı yok 

ltballbn tahdidatı dolayısile 
bir şeker buhranı olacağı ve fi-
1atlarm yükseleceği hakkında 
l§itilen bazı rivayetler üzerine ls
tanhul ve Trakya şeker fabrika
lan şirketi meclisi idare reisi ve
kili ve murahhası azası Hayri 
Beyle konuştuk, dedi ki: 

- Şeker fiatlarının yükseltil
diği ve yahut yükseltileceği hak
k~ndaki rivayetler doğru değil
dır. 'Esasen bizim kampanyımız 
yeni bittiği için elimizde külliyet
li miktarda toz ve küp şekeri var. 
1Biz şimdiye kadar ecnei şekerleri
~~ gerek fiat ve gerekse nefaset 
itibarile rekabet etmekteydik. Bu 
itibarla iktısadiyatımızı koruma 
kanununun neşrinden evvel fiat
lerimizi bir miktar indirmiştik. 
ka n nesrinden aonr~ güm
\'Uldere gelen ıekerlerin birkaç j 

iktisadi koruma kanununun hüs
nU tatbikinde uhdesine düşen 
her turlil fe<lakirlığı memnuni-

yetle yapacaktır. Ve hiç bir su
retle ihtildira meydan bırakmı
yacakhr. 

Dan içtima eden idare mecli
simiz de bu hususta müzakere<le 
bulunmuş ve bu era<Ja bazı mu
karrerat ittihaz etmiıtir. 

Artan gUmrOk resmi 

Mısır hilkdmeti gümrük resim
lerinin tekrar arttınlması hakkın
da yeni bir kanun neıretmiştir. 
B lkanlaMla tO\Uu lstlhsmllt. 

Kavala tütün himaye ofisi Bal
kan devletlerinin tülün istihsalA-

b bakkmC!a bir rapor neıretmiş
tir. Bu raporcfa 931 senesi zar
fında Yunanistanm tlltlili istih
'Salatı '12 milyon kiloırahi, Bul

gariı\anın 32 milyon kilogram, 
Türkiyenin 40 milyon kilo gram; 
930 senesi zarfında da Yunanis
tanın 58 milyon kilo gram, Bul

garistanın 25 milyon kilo gram, 
Türkiyenin 46 milyon kilo gram 
olduğu gösterilmektedir. 

Gene bu rapor:a göre, Yuna
ni tan 930 senesi mahsulünden 
49 milyon kilo gram, Bulgaristan 
22 milyon kilo gram, Türkiyedc 
25 milyon kilo gram ihracat yap· 
mışhr. 

Fındık nızamnamesl heşredildl 

Memleketimizden ihraç oluna
cak fmdıklar, ticarette tağıişin 
men'i ve ihracatın mürakabesi 

ve korunması hakkındaki ikanun 
mucibince nndık ihracahnın mu
rakabesi hakkında hazırlanan ni-

zamname resmi gazete ile neşir 

ve ilan edilmiştir. Fındıklanmız 
son ihraç iskelelerinde muayene 

edilerek mübürlenecektir. ihraç 
o;kelesi olmıyan mahallerin fm-
cıık mahsulü de lstanbula ıevke-

Istanbul gümrüğilnde 
Yazıldığına göre birisi lastik, 

diğeri kumaş eşya üzerine şehri-

miz gümrüğünde iki kaçakçılık 
vak'aaı keı feailmittir. Keyfiyet 
maliye müfettiıleri tarafından tel 
kik edilmektedir. 

dilerek burada kontrol e<lile
cektir. Yirmi kilodan az nakliyat 
ve posta ile gönderilecek nümu

neİer nizamname hUkmüne tabi 
değildir. 

Mısır lthalAt e,yaaını 
tahdit etmedi 

M1S1r bükümetinin baıı ithalat 
eıyasını tahdit ettiğine ve bu 

münasebetle 'Mısır konsolatosu· 

nun da menıe şahadetnamelerini 
tastik etmtdiğine dair bir kaç 

gündenberi bir ıayia deveran 

etmekte idi. Mevsuk olarak haber 
aldığımın göre bu ıayıanm ash, 

esası yoktur. Mısır hiıktımeti 
bazı eşyanın talididi hakkında 
katiyen bir karar alm11 değilclir. 

Mısır konsolatosunun men~ fa· 
hadetnamelerini tastik etmediği

de öoğnı değildir. 

Avusturya re:isl ve Yunan 
t9tUnterl 

Bundan bir müddet enel A
vusturya tütün rejisi ile Yuna-

nistan hükumeti arasında bir 
mukavele yapılmışb. Bu muka
vele mucibince Avusturya reji-

ıinin Yunanistandan almayı ta· 

ahhtit ettiği tütünler liakkında 

mUzakerede bulunmak llıre reji 

mUdürU rn5syö Sakel Yunanis
tana gitmiştir. 

M. Sakel Yunanistana giderken 
Bulgaristandan geçerek Sofya'ya 

uğramıı ve Bulgaristandarı bir 

miktar tütün almak üzre bir 
mukavele imıatamıştır. 

~Başmakelcmizdcn mAbaat] 
duğunu kabul etmek zaruri olur. 

Halbuki Amerika Reisicün:ıhu· 
runun Fransız Başvekilini Vaşing 
tona tiavet etmesi sadece dünya 
işlerini insaniyet namına düzelt
mek gibi bir emelden ne§et etmi· 
yordu. Amerika bir kere kendi ik
tiıadi vaziyetini kUvvetlendirecek 
çareler arıyor. Bundan başka A
merika Cümliuriyet fırkasının 
mevkiini takviye e<tecek beynelnıi 
le) siye.at bir muvafak1yet elJe et~ 
mek istiyor. Bunun için Avrupa· 
da büyük bir nüfuz kazt\nmış olan 
Franıadan istifade etmE"k maksa
chm takip ediyordu. 

ğmı hatırlatıyor. ~ 
Sofya, 24 (Hususi muba ~ 

miz telefonla bildiriyor) - B~l-
kil M. Muşanof Ankaraya fi I' 
ken lstanbulda bir gün katilli 
karar vermiştir. ..d 

M. Muşanofın ayın otozOP~ t 

Pazartesi günü buradan har~ 
edeceğine nazaran Kinunue fi 
Un birinde lstanbelda olac'k ed' 
ertesi gün Ankaraya hareket}# 
rek Kanunuevvelin üçünde 
karaya vasıl olacaktır. 

Tevfik m11 bey •.• ~ 
Sofya, 24 (Huıusi muhabifİj 

telefonla bildiriyor) - Soff' ,ti 
çimiz Tevfik Kamil bey Aok f'!. 
yı ziyaret edecek olan eoı"" 
b~şvekilinin istikbali ba~ ~ 
rında bulunmak Uz.ere lieşrı• J 
ninin yirmi sekizinci Cumafllıel 
geoü buradan lstanbula tıare 
edecektir. 

Filhakika önümüzdeki sene zar 
~nıCla ~erikacla Reisicümhur in· 
tihabah yapıla<:ak. Bu inlihabatta 
knzanmak Hocver'in istinat ettiği 
Cümhuriyet Fırkası için en haya· 
tt bir meseledir. Bilhassa Hoover 
Reiıicümhur olduktan sonra mey
dana çıkan cihan iktisadi buhra· 
nı bu fırkanın mevkUni haylı sars 
mıt olduğundan ôemokratların ge Beynelmilel otomobil • 
1ecek intihabatı kazarımaları ihti- mukavelenamesl ~ 
mııli çok kuvvetli göri.ilüyor. Ankara, 24 (Yakıt) - l'f~· 

Eğer Hoover ile Laval arasında imzalanan otomobil ıeyı.-Ui IJ' 
cereyan eden mülakatlar Ameı=i- ne ait beynelmilel mukavelef et ' 
kalıların istedikleri neticeyi ver· biliye encümeni aynen kabU~ 
mit olsaydı gelecek Reisicümhur miştir. Mukavele harici)'C 
ıntihabatında Amerika Cümhuri- menine verilmİ§tir. 
yet Fırkası için ehemmiyetli bir et• t, 
propaganda zemini olacaktı. ~dliye encOmenln .. ., J' 

Fransız Başvekilinin Vaşington Ankara, 24 (Yakıt) - ~11 ıt i&' 
seyahati böyle bir netice temin e- şam adiye encümenine verıte ef' 
demeyince tabii Mösyü I foover 1- ra kanununun bugün öğled·~=•"e' 
talya Hariciye Nazır Mösyö Gran vel ve sonra encümenCle Jrtil 
<linin ziyaretinden istifade etmek resine başlanmıştır. . .~ 
emeli.ne '-"u·· mu"" ııtu··r Mesela" ·0·11·u· ··········································".#IC~ a 3' • # • • ·······-·····················-·· ...... -- ,.,.. müzdeki §ubat ayı içinde Cenev- Çin vakayline ait teısr• ,..,, 
redç toJ:?.lanacak olan teslihatın berlerimlz 4 Uncu sa~yf• 
tahdidi konferansında ltalyan mu eladır. 
ahh 1 · ı .'ıı. • ı h' ............................ r.:······-.. ·:ı:· " ,..1JI' r aı an ) e ~merı t:a 'lntıı-a )tas· ............................. • ............. eır_~ 

lnrı arasnıda t şriki mesai im tan- siyaseti için muwİfaki}4et ~--· 1 

lannı aramı§br. dilebilecek noktalar vardıYt .. 'Jı( , 
1Esasen J\merika ile ltalyanın mafih Mösyö Grandin in ~~ ! 

tamirat, harp borçları. muah~de- ton seyahatinden beynelın~ 1. 
Jerin tadili, teslihatm tahdidi gi- yaset sa.hasında ne gibi ~.-~ 
'bi beynelmilel cihan nıcs"'l c·lerİn· ticeler istihsal olunnbilet#!g~ıd" 
deki noktai naazrları araı•nda mü dir etmek için daha bir llP"" 

him bir fark yoktur. Nitekir.1 Ame beklemek lazımdır. "''-•~ 
rikadan gelen haberle• de ha!ya .AtdıHCet ~ 



., 

] S~fe1berliğin 
f ~izamz ! 

44tısadın ~vayi milli yesi 
~ ._: bir ıene evvel Türkiy-e Se· 
l~ ıruı.a verilmişti. Bu satıı:, 
~İİQY~~ı.n yalnız ıiyaıctini değil, 
~ 11llııat ve maliye cihazını 
~ ~~nn kıvırıyordu. Sevr mu
-:"tirı~ının mali ve iktisadi cep-
~J~.a~laınak için Sevt, Tıirk 

.- ~t" 1~ın Maliye ve lktiıat vek~
'-di~~ı~ vazifelerine nihayet 
~,ını ~e Türkiye bütçesini ls
Lııı h dalcı mali kontrola bıraktı
'· •hrlamıyan var mıdır bil-

"'1;0tanla Sevr araıındıt büyük, 
~--.~ok büyük, bugünkii hayat 

• ladaki fark kadar fark vardrr. 
~iO,t ı;n muahedeıi müıtakil bir 
rt&.l\d ıkriyatile imla edilirken 
~ ı" toplanan beyaz ynkcı.lık· 

ec rt ar diyorlardı ki: 
t. \' li~sta adam ölmedi.. Diril
~ ~rıı .bir Türkiye doğdu. Fakat 
\>'tt rkıye yaln~ ıiyaıi haklarla 
~li 11'~ edame edemez. !ktisadi 
~' Ytbni tanzim edebilmek icin 
ilııd·ltıuhtaç. olacak ve o :ı:am~an 
~.ıdvernıediğini iıtiye. istiye 

ec k · n· e .tır. 
Sıra;: bekleyiniz! 

"ııttı~l'\cler geçti. İhtiyar lrnrtla?", 
~ltl •r. BekJ,..diler ki, l.ozaru 
~ltd!Ya!'lar iktisat ccphe:;inden 
taıd ılerınden evvelkilerin sittiği 
kıı ötdrı Yürüyerek 11kı§hklan da -
Cc l: 

~ ~ ~rnan .. Desinler Vf> onlar 
1'11 lerınde altın torbası gözük • 
11 •r \'e des1nler ki· 
'P 1 . ~i ara a, canım ''er .... 

\ \lr devirde yaşıyoruz ki "paıı. 
~it tanını ver,, sözü yiiksek 
'i>lti kcn~şuluyor.Bu sözü işitnıek 

Ye 1cin ebedi bir tezada 
'ktir~ Bu tezada düşn:cden 
'i •nın yolu nedir? 
li '!amanın yolu aıyasi kuvayı 

illjYeden sonra ikhıadi kuvayı 
l,e devrine girmektir. 
~'t'~ayı milliye içten gelen 
I' rliğin, harp nizanıının Vf! 

~~Yl girmenin Türkiyede kud-
1 •alidir. 

~'t't1•adi muharebe, iktmıı.cli 
"ltJ\ .~lik, ba,ı bozuk ve yaiıut 
~~ 1Utüklenen uyuşuk l:itleler in 
l1tt'tlerile ba~arılamaz. 

\ttı 1kadi kuvayı milliye = ni -
I~ adro ve kurtulu~ inıl\nı ! 

lıı• 1•.at kuvayı milliyeıinin kur-
1 rıı~atıımı kııaca sayalım: 

!.'. ik;" iman, hepimiz inanacağız 
~''dıaat kuvayı milliycsi, Türk 
".."! •nın kurtuluşu. hllkik1 kur
~ ttn ilk merhalesidir. 

} : ?!mandan gelen bir c!i~ip -
~ t~i tı~kiycyi kuran vatandi\~, 
, İ~t~'Yı batıranın biraz do. ken 
~ ~i'aç listesinin kendı ka:!an· 
~\ .... Ygun olmayışında anyacak, 

·"rıu . . tt)'tl cemıyetın şuuruna tıpa-
a '-tracaktır. 
)":- }(_nııun her ::eyin i.istün<l.e: 

~~ i r~ ıktııadi cepheıini koru -
~~~11'1 hudutlar gümriiklerdir. 
'ıı\t ç~Ya bir casus muamelesi 
'~tı.'-gız. İstiklal harbinde Ka-

. "'"' " d A • l \." ~ "ta.r,ısın a ve nacw u -
"''~heye yakın ıenıtlerinde 

' \'ıl , İf larının dar ağaçl<mnda 
· \ andığını hepimiz hatırla-

~ ·~S>h • 
1Qtr •yı boz.an cezasmr kaf asi-
i . 

,ı-._"- ~·· hl.k T" k • ~ ·'lf, . uıte ı ur azamı ta-
~~" tıayet için tufeylilik üı -
~-~ıitı~tlıyarak müstahsile kll -
.;~• Uıatacak, yani le~'kih\t
~ ~ı,t k lhtikarla bir taraftan 

~~hJik""etleri bir taraf lan da 
~~I~) taazzuvlan (Kocıpera
't~ ı,5~tpışacak. 
~ •ııb\ amentümüz. 
'it~ !';ADRI ETEM 
._ llıreaa batan vapur 

!\~tlb tahkikat. 
~il ~ •rat1a bir lspanyol vapu
\\j t, ~ •t':".'••ı hakkındaki tah· 

~,1)1tııuı duam etmektedir. 
s,trın bugünlerde ikmali 

._ ıhn ait oldujıı makaıra 
" temeldir. 
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1 ~aberlerı 1 
Hekiınin köşesi 

lJu hastalar şunları , . Gümrüklerde dün- Belediyede 

kü muamele 
faaliyet 

ve 

Dün, gümrüklerden muhtelif 
cioate birçok mal çıkarılmıştır. 
Çıkarılan mallardan daha ziyade
si manifatura eşyasıdır. Tescil 
büro~m da beyannameler için nu
mara vermelcte devam etmiştir. 
MaYunalardat bulunan ve Supalan 
malların da peyderkey muamele
lerine müsaade edilmektedir. 

Dün gümrük batmi!diriyetin· 

deki tescil bürosunda izdiham ol
mu, ve bu kalabalık muamelele
ri ikmal edilen beyannameler 
sahiplerine tevzi edilinceye ka
dar dağılmamışllr. 

Bu Yaziyctin bir hafta kadar 
daha deYam edtccji ve biriken 
işlerin bu müddet zarfında biti
rilebileceği tahmin edilmektedir. 
Tücc?.rların şikayetini mucip olan 
bir cihet de gümrükte aynı cins

ten malı bulunan iki tüccarın 

beyannamelerinin Jiıteye tatbikin
de birisinin malının temamilc di
ğerinin de bir miktarının çıkara
bileceği vaziyeti karfısında bu 
miktarın iki tüccar ara~ında lak
ıim edilmesidir. 

Eu hususda diin kendisile görü
şen bir muharririmiıe baırnüdür 
Seyfi bey dcmiıtir ki : 

"- Beyannamesinin· muamele
si evnl olan malını tamami:e 
çıkarır, diğeri de listede ka
lan miktarı tefri'~ edip çıkarır, 
geri kalan malım da müteakip ay

da alır. Bu hususta tercddüte 
mahal yoktur. Ef;er malın tefrikı 
kabil~ def.ilse gelecek ayın liste.• 
s =ne intiıc."l" zaı urtdır. 

Gıda maddelerinde artma yok 
Piyasada gıda maadeleri fiat

Jarında hiç bir tereffu yoktur. Ge
çen!erdc bir refıkim·ı şeker ve 
kahve fiyatlarının yükseldiğini 

yazmıştı. Halbuki böyle fark 
yayc!edilmemiştir. Fiyatlarından 
fark yapılan mallar manifatura 
bilhassa kapu tarpezleridir. Eunu 
yapanların da toptancılardan zi· 
yada küçük, parakendeci esnaf 
olduğu görülmektedir. 

Ticaret ve sanayi od"sının bu 
gibilerc karşı kanuni salahiyetini 
istimale başlıyacağı haberi de 
dün piyasada tesirini göstermiş

tir. Ticaret odası; ihtikar yap· 
tıkları sabit olan tüccarları ev
ve'i tccıiye edecek bununla yo
la getirmek kabil olmadığı tak
dirde de ticaretten m.cnedecek
tir. Bu tedbirler de kafi gelmez
se ticaret odalarının bu huıusta 
ki sallhiycti tevıi edilecektir. 

Listede tashih edildıi'i haber 
verilen onbir madcie hakkında 
diin lstanbul gümrükleri bışmü
düriyetine hiçbir it 'ar vaki ol
mamıştır. Listeden fazla anbar-
larda me\·cudu olduğu için a-üm· 
rük anbarlarına alınmıyan mal
ların da anbarlara alınması için 
bir çare cH1•üniilır-ektedir. 

Vitamin D 
Bir Alman aliminin 

yeni bir keşfi 
Alman Alimlerinden o!up Vin· 

dauvı darülfünununda mlidcrriı 
olan profesör Goettinıcn dört 
aene tetkikat rıeticuinde ( T ype 
Antiıwachitique) denilen ( D) Vi
taminini kcıfetmiıtir. Profesör 
bu neYİ Vitamini saf kristal ha
linde tecrit etmiye muvaffak ol
muıtur. 

Gazi 
köorüsü 

Peşin para ile 
yaptırılacak 

Bir sene enci belediye, kanu· 
n3 istinad~n, Surp Agop mezar
lığına vazıyet eylemiş, bunun 
üzerine Ermeni patrikliii tara
fından belediye aleyhine bir da
va açılmı~lı. Aylarca devam e
den muhakeme neticesinde bir 
ehlivukuf teşkil edilerek bura
nın Bayezidı Veli vakfından olup 
olmadığının mahallen tesbitine 
karar verilmiıti. Ehlivukuf bu 
husustaki işlerini, bitirmiı, rapo
runu tanzime başlamııtır. Kinu
nuevnlin ilk haftasında devam 
edecek olan muhakemede bu 
rapor okunarak esas dava hak
kındR kati bir karar verilecektir. 

Belediye bu mezarlığı parça 
p~rça satacakhr. Buranın iki mil
yon lira kadar tutacağı tahmin 
o'.unuyor. Bu paranın 400 bin 
lirası asri mezarlıklar için bele-

. diye mezarlıklar müdürlüğüne 
verilecek, mütebakisi, Gazi köp· 
rüsünün inşasına tahsis edilecek 
ve lı:öprü mururiye resminden 
toplanan hasılata ilave olunarak 
köprü ptşin para ile yaphrıla· 
caklır. 

IV!Uracaet eden 9ur"2l!'lar 
ço~ahyor 

Gazi köprüsünün münakasaaı 

yaklaştıkça belediyeye müraca
atlar le\•ali etmektedir. Şart-
name almak ıçın müracaat 
edcn!er ara~ında Türk ve 
ecnebi bir çok kimseler mev· 
cuttur. Fakat miinhasıran Türk 
sermClyedarlarınd:ın mürekkep bir 
grupun bu iş i·.in müracaat ey
ledıği hakkında belediyede ma
lümat yoktur. 
Rumeli caddesine yakında 

ka,dmm dö,enecek 
Esk:cabi Yeni Rumeli cadde

ıının belediyece kanalizasyon 
in,aatı yaptırılıyordu. Epi müd· 
deltenbcri devam eden bu an:e· 
!iye neticesi kanalizasyon inşaatı 
hemen bitmif gibidir. Yakında 
kaldırım döşenmuine baş!ana· 
caktır. Buranın katranlı kaldırım 
halinde inşaaıı mutasaTverdir. 

ÜskUderda tesis edilecek has· 
tahane gelecek seneye kalıyor 

Şehir mecl;s:nin geçe~ seneki 
içtimalarından birinde Usküdar
da da bir hastahane tesisine 
karar veri :mi,ti. Belediye eski
den evkafa ait olan ve billhare 
lüti.in deposu haline ifrağ edi· 
len Zeynep KAmil hastahanesini 
tesellüm etmİ$lİr. Üsküdar hasta
hanesini burada tesis edecektir. 
Ancak belediyrnin 931 biitçe
ıinde bu husus içın yalnız 1 lira 
tahsisat mevcuttur. Binaenaleyh 
hastahanenin t~sisi 932 bütçesi· 
ne talık edilmiştir. 
BUtçenin tetkikine ba,ıandı 
Şehir ıncc!isi tetkiki hesap en· 

cümcni, belediyenin 930 varidat 
ve masarifat bütçelerini tetl~ike 
başlamı,tır. 930 hesabı kat't ra· 
poru şdtir meclisinin ~ubat içti
maınA ve~ i~tirllt"cel.-t ı r. 

Vallmiztn mcD usıutu söy· 
lenlyorsa da 

Bir refikim·ıde şehrimizin valisi 
ve belediye re!si Muhiddin Be
yin miinhal bulunan Mu~ mcb'us
luğuna namzet gösterileceği ya

ıılmışsa da fehrimiıe bunu teyit 
eden bir haber ıelmemiıtir • 

Fakir çocuklara 
yardım işi 

Geçenlerde vali konağında bir 
toplantı yapılmış ve lstanbulda 
ki fakir çocuklara daha geniı 
mikyasta yardım edilmesi hak
kında görüşülen ve bu işle meş
gul olmak üzere bir komite 
seçilmııti. 

Komite toplanmalarına devarn 
etmektetir. Eaaı itibarile zengin 
porgramlı bir mOaamere ter!ibi 
kararla,tırılmış ve bunun etrafın· 
da haz.ulıklara baılanılmııtır. An
cak fazla hasılat temin edilmesi 
;çin hazırlık uzun müddet süre
cektir. 
• Komite, ıehrimizin mağazala· 
rından bazı eşyalar da tedarik 
edecek ve müsamere gececesi 
piyango tertip eyleyerek ayrıca 

hasılit teminine çalı~acaktır. 

Poliste: 

Öldüren bulundu! 
Ahırkapıda bulunan ceset me· 

selesinden dolayı Rizeli 
Ahmet çavu" yakalandı 
Geçende Ahırkapıda iple bo-

ğulmuı olarak bulunan cesedin 
on sekiz yaşında Rizeli Şevkete 
ait olduğu tesbit edilmişti. Ken
disini boğanın da " Kudret ,, 
mötöründe müstahdem Rizeli 
Ahmet çaYuş olduğu neticesine 
varılmıı, Ahmet çavuı yakalan· 
mııtır. Maznunun inklrına rağ
men, şimdiki halde fÜphcler bu
nun üzerinde toplanmaktadır. 

Tahkikat derinleştirilmektedir. 

OtomobH çarptı 
Fmdıklada Hiristonun fırınında 

çahşan Remzi caddenin karşı ta
rafına geçerken şöför Dervişin 
kullandığı 2344 numaralı otomo 
bilin sademesine maruz kalmış, 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
tır. Şöför hakkında takibata baş 

lanmı,tır. 

Adliyede: 

On beş buçuk sene! 
Bir katll ve cerh davasında 

karar verildi 
lstanbul aiır ceza mahkemesi, 

epey bir mUddettcnberi rüyet 
ettiği bir katil dayasana ait mu~ 
hakemeyi bitirmiştir. 

Galatada Şakiri öldürmek,Mu
hittini yaralamakla maznun olan 
Ali aleyhindeki bu davada, maz
nunun cürmü sabit görülmüf, te
hnviiren katil ve cerhtcn on 
bet buçuk ıene ağır hapsa mah
kum edilmiştir. 
Bir kadının cesedi •Uphe Uze· 

rlne morga kaldıraldı 
ArnaYutköyünde Sekbanlar 

sokağınd'a 44 numarala evde 

yen1e .. z .. 
'J'iirkce hir atalar sözii ,·ardır: "He

kim kim? Ba~ma gelen .• ,, derler. Çok 
doğrn ısözdür. Bir has1anrn tedaTisin· 
de eğer o adamın ailesi ,·aziyeti kav
nyamazsa; umu mi sağlık bilgilerin· 
den mahrum bulunuyorlarsa yani h&
kim gelinciye kadar yaprlacak ~yleri 
bil mi) orlarsa hekimin vazifes; güçle
~ir. 

Zaten hrmen her zaman heJ..im~ m'.i 
racaatte gecikilir; yahut heldmin ilk 
ihtarlarma ehemmiyet Yerilmez, ya
hut teferruata dikkat edilmez. hulasa 
böyle bir çok ehemmiy.ıtsiz şeyler bir 
nraya 'gelir \'e teclnvi birdenbire fena 
bir mecraya girer. Bu noktalara n .. ı;a. 
rı dikkati celbecleriz. 

Şunu da ihhe edelim ki bizim bu sÜ· 
tunlarda, kaıilerimizin en iptidai sağ
lık bilgilerini bilmiyor gibi addetmek 
te ve fikirlerimizi bu esasa göre kay. 
det mektcyiz. 

Bundan cnelki yazlarımızda has
talıklan iki biiyük ... ,sma arırmı~•ı}t. 

Biri ine entani yani mikrnptan ileri 
gelen hastalıklar demiştik. 

Diğerine de blinye'i hasta.lıklar de
miştik. Birinci ine misal, tifo. kolera, 
kanlı basur n saire. (ikincisine misal: 
kum, .,eker, fazla derecede ~işmanlik 
Ye .;;nire. 

Mikroplu ha!';talıklann hf'psinde U· 

mumi hir ı,aide caridir. Bu haı.tahk· 
lar ateşli olduklarrndan miimkün «'l
cluğıı kadar mide ,.e harsaklnrı harif 
tutmak lazımdır. ninaenale) h böyle 
hastalıklard:ı ı,abız yapmı) acak. haz. 
mı kolay yemekler çorbalar. rnfadarı 
yumurtalar. ı;Üt ,.e yoğurt. ı;ay ,.e li
monatalar umumi~ctle hatır~ gelen 
şeylerdendir. 

Bir 1.amanlaı· nte!=ili hastalıklara !l:I• 

kı perhiz tutturmak adetti. Hastaya 
yalnız siit 'erilir. iştiha ı olsa bile haş 
ka :-:eyler ''erilmezdi. }'akü bugün, 
hu nazariyenin yanlı:;.lıZı anlaşıldı. 

r.iinkü. entani ha talıklar vücudun 
;ehirli hir mikropla miicadelesi de
mek olduğu için YÜcude hu anı~mda 
) udım etınek lazımdır. Evvelki yazı
larımı7..da gördük ki vücudun tabit l1'1U 

kavcmi'tini temin eden şeylerden biri 
ve belki de ha!=ilrcasını gıda teşkil cdi· 
yordu. binaenaleyh ha!';tayı başka hir 
tıblıi mahzur olmadıkça yalnız l!iit 
perhizine yatırmak bugün artık doğru 
sayılmıyor, tdii itiyadın sevk;ıe bir 
sok ha talar hekimin yemek ta• "yele 
rine ria)·et etmiyorlar ,.e daha iyi YR· 
pıyorum z~nnediyor]ar. fakat bu d11i 
ru de~ildir. Hatta entani hnc;talıklar
cla atesin ve mikrobun :r.ehirin tesiri!• 
hastalaıın ıi tihaları bozulur. dilleri 
beyaz hir pas ile iirlüliir. Y• ntek iste. 
mezler. 

Döyle vali'alarda ailenin '" -1 
hekimin tav iyesine harfj harfine ria
yet etmek Te ha taya. icap eder t zor
la yemek yedirmektir. Bünye hastalık 
laıındaki besleme usullerinden gele
cek yazılarrmızda bah. edeceğiz. 

"J'AKIT,, in Hekimi 

oturan Raika hanım, çocuğunu 

düıürmüş, Haseki hastanesin• 
kaldmlmış, orada ölmüştür. Gö
rülen lüzum üzerine ceset morga · 
nakledilmiş, tahkikat icrasına 

başlanmıştır. 

Yangın sureti ihbarı hak
kında muhterem Istanbul 

halkına ildn 
İstanbul Belediyesinden: 
Otomatik telefonların tatbik edildiği yalnıı lstanbur mıntaka· 

sındaki yangınları ihbar için usulü dairesinde (24222) numarayı 
bulmak ve evveli kendi telefon numarasını ve sonra yangın ma
hallini söylemek lazımdır. Bu numarayı yangın ihbarından batka 
hiç bir suretle iıgal etmeyiniz. Başka yangınların ihbarına mani 
olmuı olursunuz. 

Beyoğlu, Kadıköy, Uıküdar, Erenköy, Bebek, Büyükdere, Ada· 
lar, Bakırköy, Yeşil köy mıntakalarındaki yangınları haber vermek 
için o mıntakaların santralına "YANGIN ,, demek kafi ve o su
retle itfaiyeyi bulmak ve yangın hakkında izahat vermek liıım· 
dır. Yangın hakkında malumat iı:iliyenler Galata ve Beyazıt kule· 
!erine müracaat edeceklerdir. Galata kuleıinin numarası Beyoj'Ju-
60 Beyaııt kuleaiaia numara11 21996 dır. (4057) 
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Çin işi , J ap'on işi ! Pariste t-"'""'"""'"X"""'"'""jj;':"''"'"'"~'""""M:ı-•:""'~'"'"'''k""daf 
Lokentecılar mU.terllerlne f lllkAJ'e x l Samzml at a ,.,,,.. 

Akvam cemiyeti işin -;,~~~~ 2:cıt~'t.ı YBP•~:·•;:.. ~"'"""'"""""""" ''""""""'"""""'""'"'"""'""""" ,,.,,,,,,, .. w.,,,, ........... ,;;;·~·~~::',,. 'ti 
buhran dolayisile, lokantacılar Ne zanıandanberi tanYşıyoruz, ı - V "'Y, demı,1z 11 • 

1° çı·nden çıkamıyor .. müşteri celbi için bütün maha- bilmem. Bunu, Onill da s<.ınıanız o vcrmiyonnn?. • • ,_.; 

japon kıtaatı yurüy~şe devanı 
retlerini göstermişlerdir. En pa- da. bilmez. Bunun icin cbl~a dün Y til11"" 

· halı olmakla miiftehir mahallerde tanışmış gibiyiz: ~ Cereya.nla.f kesilir. :ağııfld 
k d . n b Birbirimizdt!n i\yrı!Amıyoı·uz; karanlıkla aoyuna.mt)'3""""_,W etn1e 'te rr farap ve ka ve ile bera er ye- daha doyma.drk. çin ikiıniı: de ayrı ~,. .. , ~' 

Pariı, 24 (A.A.) - Bu sabah kıtaatmın Jarki Çin demiı·yqllan 
hariciye nezaretinde deveran e • boyunca Tchin Tcheou'ye doğı·u 
den biı· yaıiaya nazaran M. Wcl· ilerlemel<te olduklarını ya;r.mak· 

mck veren lokantalar çoğalmış~ Birbirinti7.i yabC\ncı l'lclcl~~iy~- hr~z. ~~knda•.n!', pe1' 111~.,-, 
tır. Pek şık olmakla .ıöhret ka· ruz; onun için lilkaydiz. duğu 1çın lngdız mumu 8'" 

lington Koo, meclise bir mukabil tadır. 
zanmış olan müesseselerde de- ~ * * nım tanesi 1 O kuruıtuı": ·n 
vamh nıü~terUcrc le.nzilAt yapıl- Üc; odiilı hir evde jki kişi olu"u· ond"n aşağı kalmamak 'f; , .. 

teklif göndermiştir. Japonlara karşı boyl<olıai 
·Çin heyeti, bu haberi teyit e - Hon"' Kotir•, 24 (A.A.) _ Ja.-

maktatır. Bazı lokantalarda fiat- yoruz. Muva7.cnesizlik bur~dan m~u·kayı alırım. Qu Aurel. ~ 
)arı yarıya fodirmck mecburiye- br\~lıyor. Bit.im evde de, lıc_r <":vde ikin11z ZO kunt~ SP\rfoderıZ· 

k 1 1 d B. 1 k t oldcğu g:bi tlckftik var. Bu frv- k\i: vı f 
tinde a mı§ ar ır. ır 0 an acı kaladc bir lük$ dci!Hse ele kulfon· l _._ f,vc yalmAk üzote 
da 12 defa yemek yiyen nıasmı bilmek lazım. Bundan 11:\§ ~nrm r.irori1.. ~ 

dccck mevkide olmadığım beyan b cı 
etmektedir. Heyet, dünkü Bri • pon emliasmft lc"r'ı yapılıu1 boy-
nd _ Sze mülakatının rnenfi bir ko aj siıkfın i~inde dcvAm etmek· 

netice ,.ermiş olduğunu, çünkii tedir. lıta.tiatikler, Hoog Kong' 
Çin murahhasınrn Japon metali- eli\ yapılnn Japon ithalf\t•m.n ge
bi hilafına ola,•ak tetkik konıisyo- çcn &eneyE1 nazaran yiizdc elli te· 
nunun gayesinin vazıh surette nakus etmİ§ olduğ1mu gi::idoı·mck

müşteriye birde meccani olaral< ka, haav gazı da var. ve bir <fe kı- 2 .... Soyunup yalırtG• ~ 
yemek vermek gibi dahiyane bir ;:m ~o~ufiunu, l'azın da n,;~ubetini ı&öndiiı'melt üzere kalknt•Y• 
fl' lrir tatbi~ etmiJ:tir. 5 ili 6 fran ''kırmak,. ic.in bir luwa gazı soh<l· · ~ 

.. ~ .-17.. ·vtso 
ga yemek veren sabit fiyatlı lo- mız var. 3 _ Bu suretle munı, hı 

lahdit ve azasının Avrupadan tedir. 
ıCSnderilmeyip hemen i~e ba~ltya· Çin komUniatlorbt~ kar'' 

kantaların yeınckleri gitgı~dc gii- Evimiz zrmin kı..tıhdA.dtr. da.,· yanar. ...."1~ 
z~lleşmcktcdir. Bu l ltvn ga2i ıobasrnın hadi:'le· ı~tc, vl\:ıilti o1f\rftk 11ycloilO~~ 

bilmelerini temin ic.in mahallin · · mU .. -d .... lo 
....... "" MU\' APFAKl\'ET ie intihap edilmeaini talep va aynı Şanghay, z4 (A./\.) _ )(\Jo --

zamanda Cemiyeti Ak-.am medi· Min _ Tang J{l)ngrc!Iİ '11~mickct· 
•İnin Jıı.pon kıta~hnm çekiln:ıesi te komiini:ıtfori11 yapnıt'.kla ofduk
mese1eainde &.lmı! dtduğu vaziyeti ları tahrikatrn ve lethij haı·ckcti. 
tanin ctmeıini, zira Japonların nin Önüne geç.mele için icap eden 
30 eylülden beri takip etmekte tedbirler\ müzakere icin loplan -

MAliK 
Sinemasında 

ôldukları haltı hareketlerin Nıın- ~ ~ GRETA GARRO nun 
:kin hükumetine o zaman ittifalda mıştır. 
blnal edilmi§ olan karar mct~i~e lıtatistiklet, ıon z r.ıanlaı-dn 
iktifa imkanını bahıeylemechgt - iki milyon kişinin ölmüş ve hasa.• 
ni 'beyan ettiği söylenmektedir. talın iki milyar. dolara ba.Hs ol • 

Japonlar ihtirazlı bir liAan mu~ olduğunu gö~lca·meklecli1·. PUSI 
JSullanmakta

1

dırlar. Fnka.t M: Yo- M' AskcTr1 n:c~u~larkla f KJ~ - 1 1111 uıı111111ınıııııı11ıııırııuH1ıuıuuuııriııııı111ırııııı11um111ıııııııı1ı1m ahiawa'nın komiıyona kcndı tek· - ın - anı: m iftira ,. mt! c e ~.· ı.ı YALIN S()NU 
lifinde iltizam etmiş olduüu veki.- duğu idati ltontrolün tcwhidindcn • A 
Jeuen ayrı bir vekalet verilmeıini bahıcditmcktcdir. f ft7.la olarak Filminin unutalmaz yıldızı 
Üt' iyen .kabul ctmiyeccği husu - on vilayetteki harc

1
lcat bikr tek §ef 1-' i AN E ff A 1 J) M = 

aun~a iarar edilmektedir. tar&f ınd3n idatc t' unaca tır. 
b h M Y Genr artistlerin en sevimlisi M. Briand, bu sa a ı • o - Muharrir, Ei· Wel· Sen, rtasll .,. 

ahiuwa He görüıecektir, fakat öldllrUlclU? a fV AN PETROViÇ 
Çinlilerin itirazları dolayısilc hu Ya!inglon, 24 ( A.A.) - Va - ile 
mülikftt, lüzumsuz görülmü~ ve şington, Çin sefaretine birçok G E O R G A L X A N D ER 
Cemiyeti Akvam mecliıi ~aat on mümtaz muharrirlerdcn bir pro -
birde toplanarak dün öğleden testonam~ gelmiştir. Bu pı·otesto- Pek yakında ••• 
sonra Yuku bulan ımiikalcmeler na.mede beynelmilel imtiyazlı 
hakkında verilen izahatı dinle- -nıntakadaki lngili~ polisinin Çin 
miıtir. radikal muharrirlerinden Li -

Sinemasında gareceksiniı 

MecJisin cebesj, 45 dakika ele- Wei - Senin duçar olduğu işi<en-
vaın etmiştir. cclerclen clolayı:tile mes~ul o!dtık- fılminin miimessHleridir 
Meclis~ reisin . iki hu·afla yap - hırı, Jnf;iliz memurları l<W{lfrn - 111 11ıııuııırıın11ırrHHll1nrııın11111lıııııır1111Jllllllll!U11ıııııı1ıııı11ıııın11 

BENLi KADIN-
mıf olduiu mülakatların bir neti- , 

f · dan Cin ic!arc5ine teslim c~ilmir. T eşckKiir ce 'Vermemesine teessü etmış ve - h • 
olan mumailcyhin <'.ltı g-ünluk ir ı:,Mdıın o~man·ın olumü dolı i<ile içtima yarına tehir edilmi~tir. 

Mecliıten çıkıldığı sırada inli- işkenceden sonra diı·i diri ~ömul· 
ba oldukça fenaydı. müş olduğu bey:m olunmaktadır. 

M. Wellington Koo'nun hari· Rc~m1 mi\'hnfildc, İngiliz poli'ii -
ciye umurumi eline alırken cfk" - nin muharriri, Çin memurlarına 
rı umumiyeyi t•tmin jçin daha teslim erlerken tnl\hi!lli nb~ami 
itillfgirizanc bir hattı hareket it· mahkernenjn emrini ifad~n baş -
ithaz etmesinden endi,e edilmek· ka bir ş~y :ynpnıamı~ olclugu te.s-

j::Nl ce11ıı..:cdc · bulunan muhterem ıe
' .1tA "~ mc ıc:p!i ıı.r:, 3da~larırın \·e gerek 
aldı~ım ıa;ı;" et mektup 'e telgraOıınna 
a)ıı a~rı cc\·ap \Crme~e şimdılik kudre· 
tim olmadı~ındın ınrtttbcr ~azctcniı 'c
sııtatil" ~ukrın , c minnt!ıfcrlml ~rz ede-
rım Tcıti\'iZ ın~h~tme<i rcisle-rinden 

rahrcttin 
tedir. Mamafi, M. Koo, Pariste rih ohınmi\kt~dır. ---

Darii:bedmyi Temsilleri hinııımıi ve takdir edilmi9 biı· zat· Mühimmat gönderm1tyinlz ! B 
tır. .Orada. beynelrnilel siyaset Londrn, 24 (A.A.) _ A"Vam ur,ün akşam ISTAHBUL REl~ .... ı.S! 
al.tnun(le bı~ .. ~ok dostları vardır. kC\maı·a~ında muhalr.fot reisi l..aıH- s!aaantl.rio2~1,e3d0~İad~a ~~ t~ ~~ İtıdalpc~vcrlı?ıne ve devlet. ad~ • bur Cemi eti Akvam azası ara-
mı ııfAtile ha1z olduğu mez1yctlc· y, . Y .. . 

·t·m· at lu kt d sında Çın ve Japonyaya rr.uhını • re ı ı . o nma a ır. · · ı 
Çhtln bir teblt§i mat. göndcr.n:ıc~tcn ımtma c~· c. • 

P · 24 (AA) C . t' rncyı natık hır ı ilafni\mc nk.dhl- .C perde arıs, . . - cmryc ı .ı.. • • • • Ak r y 
~SC.am nezdindeki Çin müm~tsiP ~cst ı~ın C~~ıycl_~ v.a!1'1. mcc !- azan: 
M. Sze hükumetinin Cemiveti smdeln Jn •ılız mumc:ısılımıi btr l... Fulclı:l 
'.A.kvam meclisi azasına gönlcr _ teklifle bulunmak tnnvvnrunclR Tcrc;i\nıe ~den: 
diil bir tehli~i tevdi ctrni~tir. olup olmıtdrğınt ı;oınıu~tıJr. Seniha Bedri 

1111 

11111111 
Çin hilkum~ti bu tebliğde Tch - Hariciye müıt("11arr M. f.drn. 

in....- Tcheou ile Chan Hai K~n· böyle bir tddifin h li hl\7.u·rla P<'- Halk, Talebe ve Zabitan gecesi. 
'da Çin Mkerleri tahşit edildiğini riate ccı·cyan ctmelstc olan mtiz~"' Yakında: ŞARl .. ATAN .. Komc· 
tek'.ıip etmekte, Japon askerleri· keratr h.iç bir 'mdlo teshil etmı- eli 3 perde. 
nin yapmakla oldukları hnrekct- yeceği ccvabındf' bulunmuFolur. O;Uat dersleri 
leri ehemmiyetle kaydetmekt('dir. M. Lan~buı-y'niıı talcbı üzeri • J)~ıultJedıl\ ıdo ~crbf'St Bılet denini 
Mançuri'deki eşkiyahk vak' ne M. Eden, Cemiyeti At<vam • '&"•l mı~tır. \ucuı).arı clan~ıı ~ı.erişlı ı;enç 
nlarının önUnU almak !~in mcdiıi arıaı;ınrrı, bu meçfü; ,,ı;~&tn- ~ız1ar bu meccani d"r;l~rden ıclifac;le 

Mukden, 24 (A.A) - l..iao ı.r· dım 1ki:\İnr dö~{İ~rf ri 1çt'n ırtil • cdebf\irlcr. \mı cdcnlcnn h~r gün saat 
mağını•1 ortasında .b~lunan şakı· himmat yetiştirmekte olmd~rı!1JIJ bçten uç lıııçl\~a ı..ad~r rejısore mııra· 
ltrl u:ıaklaştıtmak ıçın hazırlanan rneml k~UG gl\yel rir. ;r ıotJba ca•tlan 
askel'İ hareketlere baş ta nmı ~hr · bırakmakta olduğun 11 ha.r i c iye ::::::!=:b:::=*===;:a::~.==~~==*=,. ="1"===:n:•=*ıı===ı%!==~xıor-ı 
Bu hareketleri demiryolu b?!0 !1: na?:mrı ibliğ edeceğini l~min "";. 1 n g ı ite re 
ca muhafız kuvvetler l1nzıtcr.mı lem iştir. . 

gören askerlere kumanda .cclcn Çln'in Manda Alhne konulrrıl1· Çinde M"mun nda51n11 asker 
mirliva Mor idare etmektcclır. suu 1 tiy tt ~ufemt lhra~ elti 

Bu a.~kcrt hareketten m11k!af Hcmı Ko,,~, 24 (A.A) - fnp 
Tang Kanlza etrafında ve Nev Homa, ~~ ( A.~.) ........ Akııayı giliz Stcrliı ı; kruvazörü, Swtltow 
- Hang':m 'arkında bulunan ha• ~&rk 1'tkay:ıı &on '! tnlatde ltalyan n<:ıldnrmda buhmnn Nn.moa acla
vat;yi birço)( yasmacılıklaT yttpan gazel Jerİnİ, r a'f.la m~~gtJl CtMf'f< ~ıncbkİ Çin)j konanlar°' kar~J as• 
ve cenubi Manç.uri demiryofunu tedir. Harici muelclerde miite- kel'i tedjp kuvveti ıevl-ctmi~tir. 
tehdit eden haydutlardan temizle· hasais olan M. Bru'Zİni taraf1n - Bu kuv,•ctin sevkinin sebebi gc
yip kurtarmaktan ibarettir. dan yapılmıı; olım tdlik şiddetli çende Şanghaydım Amoy·a gid<:n 

Bu hareketlerin mevzii bir .ma.· münakaşalara b11.i11 olmuştur. Bu bir Jngiliz vapuruna karşı yapılan 
hiy~tt.~ . olduğu~ Chin - ~~ow teklifte, Çin'in mand.a altımı ho- taarruz: .ve ıui kaı~~ı~. .. 
rnev1'nnı ele geçırmck ga) camı ta• nulması istenifmektcdır. Stcrlıng kruvazoru dım ak~am 
kip etmediği kaydolunmakttıdır. Bu teklif Popolo d' ltafü\ ı;n • telsi.zle mc~kür adayn nsker .. i~~raç 

Japonlar ilorllror zet~inde intifar elmİ§tİr. Fakat ctmı§ oldugu~u ve ad~da gorulcn 
Loııdra, 24 {A.A.) Daily Teverc cazete&i, §idi!etle bu tek- ~o §ah!ı ~ev~ıf. cylemış bulundu· 

Mail. zırhlı trenlerin v~ Japon lif aleyhinde bulunmaktadrr. gunu 'bıldırmııtır. 

si gariptir. Arkada~ım, ~iğer b1_r • k 1 · · 6 
rut- verh'le ttn ç~ \'ıtttr, 

aı·kndaşın evinde görmuş: Ilır ,.:-~ ir. ve ki\ranlıkt:i kalıtıı·oı;lı! 
musluk açıyoı·sunuz, bir kibrit: Ilir gün, usa.ndık. S_ulh ..... a ~ 
Pap !. .. Yanıyor. l\lusluğu kilpa· ı-' b·P"" 

• · d,!dik, arkadaş1m, ge (11 . tryoraunuı., pap ! .. Sönuyor, ve t· 
Jci musluk lıarcl·eti arasındtı . kib- di ki: 
ritin delaletiyle yanıyor. Basit tf e- - Şu elekt.riki .açtı.·. . cıfi16' 
ğil mi? Pek te değil. Çüukü öyle - Ben scnın hız:mc·çıtı 
zamanlar oluyor ki, muslu~n açı- )'CI, acn asln'. ·-dl 
yorsunuz ve kibriti tutuyorsunuz ._ Ben de ıenin \ıir.rnetÇ• 
d(\ ccnc yanmıyor. Zira, miihiın ğiJim. . .J 
bir şey eksiktir: Cereyan. Aklıma bir fikir ge.Jd,: . _, 

Elektriğin do yamp sönnH~si iki - Hadi seninle bir h1J 
-musluk değilse de- clüsme ha· tutl\lrm, gidip o Bçhr~uı. . 
rnkctilc oluyor. Üstelik buna, kib· - Kabul! . l_.i 
ritin de lüzumu yok. Faka.l o~a Bu suretle bir hizmtv;r 
da cereyan denilen cenaLet lazım. • • • .,J.. 

• • • o11·j 
Şimdi artık elektrik Y:rs 'J. 

hava gazr yanıyor tl'lbahl :, JI' 
içebiliyoruz, F l\kal ger.r- b· 
var: 

Bizim evde cereyan eksik de· 
ğil, bir hayli cereyan VC\r: Mii~~
dele cereyanı, ha'fa cereyan•, mh· 
zamsızlrk cereyanı ve saı-:ıim11ct 
cereyanı. 

1 
Elektrik ve hava gazı cereyan· 

ları sık sık kesiliyor. Ötekiler d~
vam ediyor. Birincilerin kesilm~
sine sebep ikincilenHr. Çün~ü, 
kimsenin hakkını yemek aldJ ~u:
dan geçmez. Biz, iki alıbap, ful~a
ranın hakkını ycmiy9ruz ki büyük 
muazzam şirketlerin hakkını yi
y~lim. Bakınız nasıl olu} or: 

P.ir gün, kapı çalmıyor, tesadü
fen evdeyııek açryoruz, -bjtinı 
evin kapısı çok çalınrr, nadir~n a• 
çıhr- bakıyoruz ki eleklrikt:i ve· 
ya hava g~zci gelmiş, cereyanla· 
rı kesmek istiyor. Zıra1 bize. ev
velce bir sürü ihbarname gelmiş· 
tir. Memurlar bizi bulamamış, fa. 
kat kapının altından atmıflar lır. 
lhbaı-nı..meyi hen lllmı~Pm. nrl.a• 
daşa uzatıp: 

- Sunu ver. 
De.~işimdir. Ve yahut o ban:\ 

bırakmış,. kenarına <la uykuc.ı;ın 
uyandırmamak için "~tt h·$~hı 
gör., diye yar.ıp gitt!Iİ~tir. 

Beniın "iiunu ver,, dttncmc o, 
onun "şu h~sa.bı gör,, uiye yazıtı• 
nn ben: 

Hizmetçinin masrafı. eJjJ 
Otul'<luk, kafa ita faya • "il Jı 

hcs"p yaptık. Anla$h~; 1k•~ 
muayyen paı·a vcı-eeeg\Z. 
hııllolacak. _,.11' 

Lakin, bunu da YAJ'.l ~nııJV~ 
Bende pnra olduğu zam~ıı ti~ 
olmuyoı·, onda oldujn zailt ~fi 
de, Bunun için 111uayy8C1 t<ı'' 
bir araya getirip f,izmetçi~~;ıs, ~ 
~r.iyoruz. v~ gene bum1n 17~ 
7umu olandan fa2ln pa1·a ~· 
r.1ek mecburiyetinde kaltyo'!Wid İ 

Bu arada hizmetçi aylıı•~ 
mamıştır. 

Dün hizmetçi kr.<:.lı. ,,eli~' 
Eve dönünce bunu öjr• 

/ Bize bir mektup ya~mııt~ı# 
İkimizde hidd~tl~ od•I• 

çekildik. Oturduk. Jc 811 

Sonra ben ıokağl\ çrkt11• 
1 

f: 
ı-'! kalktım, odamıı1 k11pı•111 
tım, sof aya çrl<tım. el ,J.1 

Tam o esnada arkada' f. 

ya çıkmı,tı. 
Bakıştık. 
Hiddetimi7. 

gittik. 
S·,11,_/ geçti. 

Fikret~ 

ipekçi kardeşler, lstambul 
30 Pari& 21 te,rlnis•nl 1 . tt 

lstambµl sokakJarındJ filmini stüdyoda P1ria sısf1ir8jaı,~ı. fi 
Hanımına, sefaret erkanına, Paramunt ıinemasında dl,ı' 

Mısir konsoloslarına, matbuata, Paramunt müdinınını. fHill'I 
giSstcrdim. Çok beğenildi, alkıılandı. 

•• MM Şli• 

Is taam bal 
Sokakla:rınd• 

MELEK:İELHAMli~ 
Sinemaları 

1 Kanunuevvel Salı Akeamı fçf1' 

Fevkalade Bir Müsamere 

Bütün 
Tertip etmiştir 

koltuklar numaralı oldupndan biletler 
itibaren sablmıya bıtlanmııtır. 
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ii8idzıeni8i"O"ö""'"°1 Dünyanın en büyük yolcu gemisi!. 
o o llenlzlere 1 Genii değil küçük bir şehir .. 

ltııı N'akıli z Ensari Bülenl: uını ııııu uıı 111111111111 ıınuJ nıııııı ııruı ıı rııır ı 111111 ıu !ı ı ı 1 ı11ıı ııı ı ı 11 _ 

Seni bir yumrukta yam ,Jlassı 
ederim .• Çık dışa1 ı ! 

-11-

~.\....._ Va.y muti auratb herif vay! 
tQ·• luraya geİ 1 Biz, deniz as· 
IÖ ~nıa yan bd:anları.. Aha 
li:~e, tahta kurusu 'ezer gibi eı.<?-

~rnatti TQr&lli ifl~rif be. ôb
l.ı• 1hertıa1de.. Kimseye yan 
~&nıtflım anıa, lkendsine yan 
Z'"'fa.n tahla kurusu ezer gibl 
~eceğini 1idaie. eClen bu deniz 
wı ı 'Pek merak etmi,ti'm, 'gor· 
~.istedim. Sesin geldiği !taı·afa 
~ !föyte bir çevirdinı, kimi 
ti ~ beğenirıiniz? Za.nne<IE· 
Ç~L•pey tuhafınıza gidecektir. 

""&ll[ij bu aslan bizim Matyas ça· 
~tan ba!kası değildi. Evet o .. 
)lıır Yanına bir otuz be1lik, bir ya· 
L~ da. bir on sekizlik oturtmuf, 
;: 'işaret 'ederek bir J.eyle'r anla
~~' 'Sonra kan çahağına dönen 
~ eiifti t>ana. dikerek, alabildi-

ııe lü&edifordu. 
~ kendi halime kendim a.cıchm .. 
~ Yapabilirdim? Kalkıp kafası· 
t' bir ıey .fırlatamazdım ~a .. Ben :'di aeraetnin biriydim .. Zayıf 
' ~limaiz bir ıeraeri.. Halbuki 
O ~O - 28~ in bat çavuıuydu. 
~l (0 - 28) in ki, fU -anda bütün 
~~anya onun kahramanhklan'nı 
~ ıt ediyordu. Kiel onun için 
:'flan ba§a donanmıı bayram ya· 
.. ıYprdu. 

IK\z t'el&al' gôzunü kn ptı: 
- Ya ge,me~sem? .. 
- Gel.. Yoksa ... 
liidde't ve asabiyeti~ ~ızm Ü· 

zerine yürüdüm. !Bileğinde çek· 
tim ve: 

- Haycli ıçahük o1 ! - -di~ ho
murdandnn - IBir çorba gdır, aç· 
lıktan ölmek niyetinde değilim .. 

- Bırak: kolumu ... 
- Bırakmam ... 
- Bırak diyorum lana pis he· 

rif ! 
- Pis herif mi? Bana nu pis 

herif diyorsutt? 
- Senden başka kime pis de

nilebilir?. Bırak kolumu ... 
Kız kı#an'ıyor, ve 'ierbest ka· 

lan elindeki küflü tirbuşonla be· 
ni tehelit ediyordu. Hemen o eli
ni de kavraC!mı, ve bileğim hafif· 
çe sıktım .. Tirbü~on yere düştü: 

- Haydi şimdi getir ~orbamı .. 
Fakat sen misin bu emri ve· 

ren? Matyas çavuş, o anaa ye\·in· 
den 1frrlanuş ve burnumun dibin· 
<le gür1eyjvermiıti: 

- Ulan hergelt ! K:endini dağ 
başında nii sanıyorsun 'sen? Şim· 
(lj buradan ditarı çikaca\<Etn .. 
Yoksa amiralım Hanı fon Mayer· 
lihin ba\ına kasem ederi'tıı ki se· 
ni bir yumrukta yamyas'sı >ederitn. 

(fllitme'fli) 

Almanya da t~ Matyaı yanındaki kadınları 
t lt1'\ı}'ot-dd, doğru söyİüyoı"du .. 
khr iatemit olsayelı }u anda be· 
~ '-.ıcibten bir tah\'a küftlıu gi- Afyon kaçakçılar1 mahkemeae 
.. ~ ~ilirdi. Bale, ~l - Ban mahkeme· 
ti lfi~i b çorba.mı hlll :ge· 'sinde birkaç gllndenberi btiy6k 
~~ıniıti. Miralayın verınuttan bır afyon icaçakçıtıtı davası ril· 
r~ açm1,, kanımı fena hal· yet olunmaktadır. Maznunlar a
ı-: -cıkmııtı. Taliimi bir kere da· rasmda doktor Müller nammda 
~· .d6ftemek İitedim~ ellerimi bir· bir Alman kimyageri, Elneahi 
llitıe V\Jrarak bağırdım: Hüseyn namında bir Mısmı ve 

lfeeey ! Hanim .kız.. Altmann ;ıminae bir LehJi var-
•ı 1tt~ bu sırada, Matyasın sofra- d M · 11 H n 70 b' 1 
~ ~-~i:zmet ediyor ve bozuk bir ır. ü er Uıey e ın ı· 
ı{ :""tonla ıkına 1kme. §arap -şiıe· viçre frangına 89 kilogram he-

"•ııi açıyordu. roin ıathgınl itiraf etm1ıtir. Hü-
- Heey .. Hanım kız! seyin kaçakçılık işinde parmağı 

t Uı dinliyen beri gelsin .. Kız olmadığını musırran iddia ctmek
lı~ bana kulak aama.mıfh. Aç· i;e ise de yapılan tahkikat 
,~ n imanım gevriyordu. Matya· ötedenberi bu gayrı meşru tica· 
d '\'urtlarını titire §İşire yediği ret i!e uğraştığını ve i>u sebep· 
~ pirzolasının kokusu bur· ten dolayı Viyanada afır bir ce
~ ~a. tütüyordu. Hay aksi şey- zaya çarpıldığını meydana çı· 
~i· ly !. Ben, yani Hanı fon Ma· karmakladır. 
~, Alma\\ ~onanma'sında adt Metzendori ismindeki \İ"iyanalı 
~M.....e~le anılan koca. amiral, bir kız kaçakcılarm 'hesabına 
tt(ı'~ln tianinot desteleriyle 
'ta~ tıklım doluyken aç ka.fa· olarak Isviçreden Avusturyaya 
-.llltt ha 'l bir takım uyuıturucu maddeler 

lt ~nn gene beynime sıçramı!· naklederken hudut üzeribde ya
'~ ~~aya bir yumruk indirerek kalınmıştır. Vaıi bir kaçakcılık 

lıllll çıktığı kadar haykırdLm: şebekesi ka11ııında bulunuldotu 
ti .. ':1 Heecy !. Hanım kız! · Bak· zannolunuvor. 
~ ,b-na 1 rı '7.'"'~-._ ....... ._.~--ı---:i 
~Bir ke~arda zayıf bir a<lam ıtalyan krahna verilen bir hediye 
~ l)ır aeıle }arlı söylüyor, akor· R~ma, 24. (~.A) - Gazeteler, 
k;i,~ZUk bir viyolonselden çıkan Lehııtan ıefırı kont P.rzezdıie· 
~Bit- ğütültü midemin boşlu· ki'nin Italya kralına LehiAtan re
~ 'bana bir kat daha hissetti· isicumhuru namına L~h kralla-

f) dfL. nndan üçüncü Auguste ile ka-
cl'1ti trhal yerimden kalktım, bir rısını ve katını göstereh bir lablo 

\aylôrdım: ibda etmiş oıauıunu yazmakta-
i{: kız .. Babana bana.. dır. Bu tablo, 1791 tarihinde 

~~kk:e!ti~e~z.:enkı;:~ıbi;b:J~ reasam Antoine Greff tanfından 
IÜlüyd~. vücude getirilmiştir. 

~el: kayıt bir eda ile bayım çe-

~ 'B&llana bana.. Baksana 
"i~h .• Baktım sana İ§te .. Ne 

l'~ il bakalmı .. 
lt. d'i \ıiftelik etmiş, alayh alaylı 

ttt töz kırpmıştı. 
~ t\~lerin bu lial pek hotu· 
~.~it olacak k1, bardaklarını 
~~na dayanııt bulunanlar, 
~ "1~nı püıkürerek kahkahay
l""'I 'llltitlerdi. Ağızlan dolu o· 
~';'- az kalsın boğuluverecek· 
1..... Gir kduere ok, yaydan ~ıkmıf bu· 
~or • 
"8 . 

Uraya gel! - dedim -

Amerlkada Kaçakcdar 
Nejark, 24, (A.A) -(Ntv· Jer· 

sey) i~ki memnuiyeti kanununu 
tatbik ile mükellef memürlar, 
günde 5, 7'20 hektolitre alkol is
tihsal eden bir tasİiyebaneye 
baskın yapmıılardır. Orada ha· 
rice gönderilecek 45000 litre is· 
pirto bulunmuştur. Ancak me· 
murlar, tevkifat icrasına muvaf
fak olamamışlardır. Çonkn bir 
düdük vasıtasile baskmdan 'ha· 
berclar olan amele, gizli, yoHa· 
rından kaçmışlardır. 

DDnranın en bllfDk rolcd 99"'1sl ( aetı henUz konulmaı.ıuşbr ) 
ingilizler, dünyanın en bUyük,en ı Yeni reminin en bariz busu· yahat beş güwle bitecektir. 

seti ve tn lüks yolcu gemisini ıiyeti, bır ~at kadar biçimli ve Gemi, 73000 ton hacmindcdir. 

yamıya muvaffak oldular. HenDz xarif olın11ıdır. illnı edelim ki logi)fa gazetelerinin verdiği 
adı bile takılmıyan bu büyftk isen Tlizgtrlarda hi~ ısallanmıya- maliim~ta bakılırsa evveli bu 
geminin \ılUmebin<len başına ka· akbr; tnnk6 ona gisre tertibat sistemde iki gemi yapılmasına 
dar .u~un1u~u bin kademedir. alınmı, ve geminin sallanmaması karar verilmiş fakat ikbsadi buh .. 
Gemının içı akılına hayrd ve- ifin haıusl ve mUkemmel cihaz· ran ikincisinin inşasına maddi 
recek derecede genitlir. Salonla· lar yapılmJŞbr. imkan bırakmadığınlian bundan 
n, en \>Uyllk ıaraylann salonlan Yeni gemi ancak 1932 sene- vaz geçilmiş ve yalnız bu gemi 
kadar bUyUk, onlırelın fula · . . ' · 1 a I ·ı ikmal edilebilmiştir. 
Süslü Ve -uLt ... ~ ,..ı• sının yaz mevsıtn n e ngı tere 

Ln n '""''moır. ·ı A "k d 1 1 .. I · l · b · · k Gı... • b' 1_ 
1 

d •·• ki ı e men a ara11iı a yo cu uga ngıliz erın u gemıyı ,apma • 
.-mı on ır 'Kit ı ır. ma na-

lan 200,000 beygir kuwetinclet'.lir. başlıyacakt.ır. Bu _taktirde Sout: tan maksat, Atlas Okyanusu se· 
Mevcut gemilerin hepıinden hampton limanından cumartesı ferlerinde rekor kıran Almanlar& 

falla ıti'ıtt~ hiralet edebilecek gün& .Jiarelcet 'eClen yolcular, çar- geride bırakmakdı ki, ıiındiki bal
yani saatte tam otuı mil yol ıamba ~nli iNevyorka muvasa· de bu arzulanna muvaffak olduk-

afacakhr. lat edeceklerdir. Yabi bütiin se· lan anlaşılıyor. 
~ ...........•..................••........•..........•..•.......•.•.......•.......................................................... 

Havasız kalmış bir mum 
gibi sönmıye mabkôm ! 

Bugiinkii yemekleri .. 
n1z1 aşağıdaki lki 
listeden seçiniz! 

lngiltcre rıa.mele Fırlc:aıı Ud~rleri 
araaınC:la vukU bulan ayrihk eski 
!eklini muhafaza ediyor. f'nb· 
dan ayrılarak muhafa%aklrlar \"P. 
liberallerle teşriki mesai eden 
Miater Mac Donald'le Mister 
Snovden her lahza, amele ~ırka
aırun ıiddetli tenkitleri ve act iı • 
tihzalarile karşılaımaktadıı·lar. 
Amele matbuatı bu igahık tei~lere 
karır gayet §İddetli hUctnularda 
bulunmaktadır; her yerde bunla· 
nn amele menafiine hiyanet ettil 
leri ilin ediliyor. Bilbuıa (Snov· 

öııe yeme~i 
Salçalı lop yumurta, kızarmıf 
barbunya balığı, patatesli et. 
elma kompostosu, muz. 

Akşam yemeaı 

Sebze çorbası, uskumra kııart· 
ması, mayoneZ'li ltcre'VİZ, çu
kulatalı krema, cevix. 
Salçah lop yumurta ınaall 
haz1rlanır? 

Altı yumurı:m ka)ııar sud:ı ha\la
dıktan sonra soğuk Slı} a bııtır.i· 
rak k4buidarını so~ unnı. A~Tıca: 20 
~nm tere) agı, 15 ı-:ram un. dörtte bir 
li ıre suı Ye 30 ~r:ıın rendelenmiş 
grı \•yer ı}eyniri ile hır ~alça ) apınız, 
salça) • lAzım olduı-o kadar tuz \e 
biber k:ttı nız. 
Yumurtıılan dörde bolerck salçanın 

üzerine dizer \'e üstlerini rendelenmiş 
peynık '~ y':ığ1a orttUkten sonra fu· 
runda hıfifçc 'kı zarıırsınıı. 

Uskumru kı2~riması 
Uskumrunun içi temizlendikten son

ra ba~ının, kuyruğunun ve kanatlan· 
nın ucu kesilir :ı rk:ı•ı s:ıç biçiminde 
. ıynlır. Sonra zeyıinya~ tuz ve may
danozla yapılmış salça içinde bir müd· 
det bıra\.,ldıktan sonra kızarolır. Bö)
lecc kızarmış olan uskumruya :ıynca 

mayonez salçası ) npılır. 

elen) in lon ğiin1ereie lortluk pa· 1111-••••------
yesile taİtif eaiLmesi, a.mete ga· ihıa• etmittir. 
zetelerinin çok tiddetli alaylar· Bu karikatür, 8.mele f•rkasının 
ela. balumnannt 1ntaç etmittir. sabık liderlerine karşı naHl bir 

1\meie rnruııun en biiyük ga· hattı hareket takip ettiğini apaçık 
'lı göstermektedir. 

zeteıi 'oıa'ft (Beyli Herald} yukar· Sönmiye mahkum bir mum 
daki karikatürü netrederek 'Sabık Mac Donald'la Snovden bugün bu 
lma1iye 'hazmnm 1ortluğile istihza halde bulunuyorlar. Bu karika -
etmlt '9'e (tott1uk taçı "Snovden,, türün iddiasını milli kabi11enin 
in hapna teçtıiden laonra ıabık hayatına da teşmil ederaek fazla 
ma1iye na21nnm ıiya l has-a\a ar- yanılmış olmayız. Çünkü Mac 
hk 'Veda ~tmesi 1amn geleceğini, Donald kabinesi de hava.sız kal • 
çUnku havasız blmıt bir mum gi· mıt bir mum manzarası 2öste.r • 
bi ıönibiye inahktım oldugvnu) mektedir. 



- 6 - V AKIT 25 T eşrinsani 1931 !!!!-...~- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~__!!!!!~~- ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!~ 

, .. ~;;:.ilnamınnnaftldnıııı~1111ıııııınııııııııııııımiııııııuuıı1111111ıııııuuııııı1111ııııııııııııııııııııııııv.ıı:k111111ııııııııııııııııırıı;ı"ın1111ıııtııım"""""1 

ı ı ı.a ın ve c ı ır J = = 
~ıııı1111HJlll""'""ırr111rııııımı11111111ırıınrıııı!""'"'ııııırıııı111111rııııııııııı11muııııırrıııı11uııı111ııınıırrıı111111ıııırıırrıı11111111ıırıırrııı1111111rıınııtıııı11 1111 ııııııırrııııııııııııııııııııı111ııııııııııııı111111111ııııııııııl 

Kadınlara tavsiye edilecek en iyi 
Kadın 

çalrşmalı mı, 

çaıışmamalı mı? 

Bir zamandanberi Avrupalı ik

bsat ilimleri dillerine bir şey 
doladılar: Kadınlar çalışmalı mı 

çalışmamalı mı ? Ve gene 

bir çok Avrupa şehirlerinde ka

dınlann çalıımaaına mani olacak 
tedbirler almıya baıladılar. 

G6ya çalışan kadın erkeğin 
itini paylaııyormuıta, iş buhranı

nın mühim bir kısmı bundan ileri 

geliyormu1- Kadını eıkisi gibi 

evine kapamalı, çahıma meyda

nını erkeğe bırakmalı imif. 
Bu temayülü endiıe ile karııla

mek bir hadisedir. Demek ki 

Avrupa irticaa gidiyor. insanların 

yansmı abl bırakmakla diğer 

yarısına İf temin edileceğine kani. 

Fakat badiaat öyle söylemiyor. 

F arzedelim kadını dört duvar 

arasına soktuk. Bundan çıkacak 

netice eğer derde deva olacaksa 

hep birden evlerimize çekilelim. 
O zaman Avrupalı ış buhranın 
eksilmediğini hayretle göre
cektir. 

Yeni iktısat gidişleri, yeni ik 
tısadi kanunlar jster. Arızi ve 

muvakkat sebeplerle bu gidişin 

inine geçmiy e im kin yoktur. 

Nasıl ki k11bve f iyabnı düşür· 
memek için kahvenin yansını 
yakmak keyfiyeti muvakkat bir 

çare olmaktan kurtanlamaısa, 
kadını İf bayatından çekmek de 

o derece temelaiz bir çare olur 
Ye iı buhranını biç bir zaman 
durduramaz. 

Bu fai~esiz neticeye mukabil 
kartımıza korkunç bir hayyula 
dikilir: irtica .• , Ve tereddi •• 

G6ren, diitilnen, hOkmllnll ve
ren bir kafayı taı altına bastır

dığınız gün o eski ey kadımnı da 
kartınızda bulamaumız. 

Titiz, iıyanklr, maneviyah bo

zuk bir kadının yetittirdiii ço
c.sklar, yaninn miltereddi genç
liğidir iıte ..• 

Yeni hadiselere eski vuıtalar

la çare bulunmıyacağı anlapldığı 
S?"Ün ortada ne iş buhranı kahr 
ne ihtısadi buhran ... 

Ve kadm zannedildiği kadar 
bu İ§e kolaylıkla boyun etmez. 
Çünkü, çahıan kadın yepyeni 

b'r nesildir. Gelecek günleri 
milrteci Avrupa erkeğinden çok 
dah1 iyi görür. N. 

Bir anket 
Çalışan kadınları
mızla konuşuyoruz 

Yukarıda ışaret edilen me
sele üzerinde çalışan kadın· 
larımızla görllımiye ve fikir· 
)erini tespit etmiye baıladık. 

Yakında karilerimize taktim 
edeceğiz 

• .. Eskrim ! 

Almanya Te AmerillaCla l(•dın-ı lia ıpor feCferuyonunda muliay ·' 
lar eskrime büyük bir rağbet gös· · yet kulüplerde ancak (300) eı· 
termiye baılamrılarclır. Beyaz es-1 krim meraklııı varken, tinıdi yal 
krim üniformaları giyinmiş, be· mz Nevyorkta 3000 kadın eıkrim· 
yaz elbiıeli kızlar, ince ve zarif ci ıayılabiliyor. Talebelerim ara• 
meçlerile, jimnastik parklarına aında öylelerini görüyorum ki, 
gidip açık havada kılıç dersleı·i a· bunlar tanıdığım eıkrim ıampi • 
lıyorlar ve uçları mantarlı hafif yonları için pek kısa bir zamanda 
kılıçlarla aralarında düellolar ya- kuvvetli birer rakip keıilmiılerdir. 
pıyorlar. Mütehaaııalar eıkrimi11 kadın· 

Kadın idmanlarında ihtisasile lar araıında taammümünü mP.m· 
tanılan Nevyorklu meıhur bir an- nuniyetle karıılamaktadırlaı·. Çün 
trenör demittir ki: kü bu spor, heın kadın adeleleri· 
"- Eskrim teniıten daha güzel ne iıtenilen kuvvet ve tenasübü 

bir spordur. Kadınlar bu sahada vermekte hem de genç kızlar üze· 
~rkeklerden çok fazla muvaffak rinde terbiyevi bir rol oynamak • 
:>luyorlar. lki aene evvel Ameri - tadır. 

Çok 
Sade 
Ve zarif 
Bir gece 
Tuvaletı 

lngiliz ka· 
dınlan, bu ıe
n e tekrar eski 
sade . zarif, 
an'anevi tuva
letlerine ka\'U· 
tacaklar.F ran
••z modaaının 
çok paraya 
malolan ıata
fatlan her yer
de tasarrufun 
mevzuu babı 
olduğu bugtın-

lerde keselere 
pek ağır gel-
mektedir. Gör
dilğilnilz bu 
tuYalet yalnız 
makas bOner-
leriyle yapıl
mııbr. Kalça 
ye bel,bilbaua 
süzel bir arka 
bu tuvalette en 
zarif ıekli
ai bulmakta
dır. TaYIİJe e· 
d~ 

- 15 - Morla LBblan d•rt•llr 
Fevkalade güzel dans~i:ten bıı 

yabancının kollarında •• 
Genç kız, dut bormunu ona 

doğru çeviriyor ve gülüyordu. · · 
.- Hadi, diye tekrar etti, gi· 

diniz de Viktorin'e aöyleyi11iz, el
biıelerimi getirsin. 

- PeJ• . . Nelli - · Roz. ·• Peki. 
Kapıdan döndü: 
- Unutuyordum, dedi, . bugün 

gazeteleri okudunuz mu? 
Baratof bugün Pariıe geliyor· 

muf. 
Nelli - Roz titredi. 
- Kim; dedi. . 

- Baratof ,' haniıu bet milyonu 
veren Rus. Yeni otelde bir l!-pa.rt· 
man ayırtmıı. · · · . 

Valne genç · kızın heyecanım 
farketmeden · çıktı. Nelli .- Roz 
donmuı, kalmıttı. Sonra. birde-nbi 
re kat'i bir ıeye karar.vermiş gibi 
bir hareket yaparak ı>anyodan 
çıktı, odasına. gitti, telefonu aça~ 
ray Yeni oteli buldu: · • · 

- Mösyö Baratof'la göı-üşmck 
iıtiyorum. · · · · . 

- Mösyö Baratof daha gelme· 
di efendim. 

- Bugün gelecek değil mi? 
- Öyle telgraf çekti efendim. 
- Peki o halde gelince Mat· 

mazel Destol'ün yarın sabahken· 
diıini görmiye geleceğini söyler· 
ıiniz. 

- . Matmazel Destol'mü? •• Pe· 
ki Eft.ndim. lsteu~niz. Mösyö Ba 
ratof'un oc' ~unda arkadaşların• 
dan biriıi var, kendiıine haber ve· 
reyım. 

Nelli- Roz bira ntereddüt et· 
ti: 

- Peki dedi, veriniz. 
Jerar, Nelli - Ro~'dan ayrıl· 

dıktan sonra yavaı yavaı v~ dü· 
ıünceli dütünceli yürümiye batla· 
mıttı. 

Nelli - Roz, ona, reıimlerin· 
den daha güzel görünmüıtü. 

Dörde on kala otele geldi, Ba
ratof'un henüz gelmediğini öğ· 
rendi, çıkıp Ruaun ftpartmıanın· 
da beklemiye karar verdi. Esasen, 
üç aene evvel, Ruıla beraber ora· 
da oturmuttu. 
Apartmıana henüz girmişti ki 

telefon çaldı: Kapıcı: 
-Birisi, dedi, Möıyö B~ratoru 

telefona çağırıyor. 
- Kim? " 
- Matmuel Deatol. ~· 
Jerar titredi. 
- Peki, dedi, bana veriniz. 
Telefonu alır almaz Jerar, sesi-

ni kendisi de anhyamadığı bir hiı 
le değiıtirdı ve: 

- Buyurunuz matmazel, dedi, 
ben Baratof'un doıtu ve ıeriki· 
yim. Bir emriniz vana .. 

- İtte efendim, Mösyö Bara· 
tof'u görüp kendisine •... (Bura
da kızın tereddüt ettiği görüldü 
ve mevzuu değiştirdi) Efendim, 
dedi, "laboratvarlar müessesesi,, 
Möıyö Baratof terefiııe verilecek 
bir ziyafet için kendiıile ıörütmi· 
ye beni memur etti. Yarın gelip, 
sabahleyi~ otelde ziyaret edece· 
ğim. 

- Peki efendim. Telefonda gö
rüten bizzat Mat.mazel Destol mü 
dür? 

- Evet efendim. 
- Eğer Möıyö Baratof gelirse 

belki bugün de gelip .•. 
Telefonda korkuyu ifade eden 

bir ıes duyuldu: 
- Hayır, hayır.• Bugün annem 

bir ziyafet veriyor. Ancak yann 
kabil olur. Yarın ıabah "11,, e 
doğru gelirim. 

- Peki matmazel, söylerim. 
Jerar, odada düşünceli düşün· 

celi yürümiye batladı. Saate bak
tı. 4,5 tu. Demek Baratof 7 de ge
lecekti. Jerar salondan indi, ıo
kaia çıktı. Vakit kaybetmeden ve 
her zamanki cüre'tine ıüveneı"ek 
hareket etmiye karar vermitti. Bi 
naenaleyh doğruca Madam Des
tol' ün evine ıitti. 

1

Jerar, evden içeri bir daf'etD; 
eve her zaman gelen bir ad~clk' 
bj ~akayrt, girmiİti. Ha~ .11 r.' 
Madaıiı Deatol'ün elini bıl•, 

' 
tabii bir har~ketle öptü. ; , : ·{" 

Mada.m Deıtol, tanımadıi1 .idlf 
kat ıevimli -miıafir~n kı~;.,, 
aıru unuttuğu arkadqlaryıu-'2 
riıi zannetmişti. · r , : :.il 

Jerar bu itten ıonrf ·ı~ 
Nelli - Roz'u ar•mıya "'. ;t 
onu bir· kö,ede, ark&d.,l~ 1 
rütürken buldu. Nelli - ~...: 
kıvafr.tH~ <1a~a ~~iu-1 göfÜll ~ 
du. ~İJafirlerin_l t~b"ııü~I~ f 
Jdıyan kız. a~nı z~m1.nda ıyt .. iliıf 
hane ıahibeıi olauğun\ı da. ofll':. 

ağırlamasından belliydi. . "*' 
· Nelli - Roz'un laboratvald( 
kadıLtları, nulJ'aralarıru Y~ 
lardı. içlerinden ikiıi zene~ 
tine girmitti. Onlar · oY.. )l1t 
Nelli - Roz gülüyor, ve tiat 
daha güzelletiyordu. · tiJ' 

Numara bitince miıafirl~rJIJl.İ' 
Y'· · yaklq~ılar. Q zaman. ;1 
monokl takan biriıinin Hef!i .41 
Roz' a yaklatıp pek aenli beıi11.t, 
riiftüğünü gördü. Acaba· bO ., 
diye dütünürken arkaaında11 
kişi: ~·-~ 

- İtte Nelli - Roz'un Pi~ 
ıı, dediler. ,jfJ 

Jerar kaılarmı r.att. Ve V~ 
ile N~m - Roz'a g~rünıll~.J 
yaklaştı. Bir kapı al·kaaına ~ 
rek dinlemiye t>qladı. Ve d~ 
emin oldu .. Zira ge~ kız lıii 4 ~ 
pnlı gibi görütmüyordu. 'J 
kendiıine: . · . Jf 

- Çayınız pek muvaffak ' 
Diyordu. · • i 
- T eıekkür ederim, Val-., 

zin yardımınız olmasaydı. • ._.J 
- Rica ederim bundan ~ 

meyiniz. Bir fey içer miaini:ı? 
- Evet, bir limonata. ' ... .d 
Valne gidip büfeden Jinıa1""' 

getirdi ve: '- ~ 
- O halde, dedi, bu a~~..,. 

at 9 da operada, sonra da BıJIW· 
lerin baloıunda, deiil mi? .~ 

Nelli - Roz limonatasını ~~ 
ken itiraz etti: f!.. 

- Hayır Valne, fazla olur•~ 
ten çok yorgunum, yarın da~ 
leyin itim var. Anneme ıö~ 
yiniz a.mma baloya gitmiyeee , 
operadan da aaat 1 O da çıkıl' 
neceiim. • ,.,. 

- Müıaade ederseniz ıis• 
kadar götüreyim. ~ 

- Hayır, hayır.. Bir t• 
binip döneceğim. ırr" 

Tekrar danı bqlamıttt. l'lt.ıs~' 
Roz Valne' den ayrıldı aı "f1I f' 
doğru ilerledi. O zaman .J• "tıf 
lerledi, Nelli - Roz'un km~.,.ı 
hürmetle eğildi ve dansa: · 
etti. ~ 

Genç kız hayretten d · if •' 
bağıracaktı. Öiıündeki bu :ıı;9t. 'J di • .,. r 
kibar tavırlı adam, ken •11 .'ı~ 
före kartı müdafaa eden ve (1 
lerini getiren adamdı. V 

Bir an tereddüt etti. Bu .,e j'_ 
mekti? Naul bu yabancı e~~f.f 
mişti? Onu ne hakla takipİ ~ 
du? Bu hafif bir tebeaaiılll ~ (dt 
liyen adam kendisinden il~~~ 
du? Nelli - Roz reddedec;~~ 
kat izahat vermekten çel'Jıırj~ 
du. Bu adamın küstahlığına ı~ 
ıinirleniyor, hem de onu!' ~ 
altında kalıyordu. Bir keh~~ 
lemeden kabul etti ve d.0-
başladılar. • "f ~ 

Orkestra güzel, müeıtn~ bi~ 
çalıyordu. Bir aeı de vals! f" 
yor, onu daha hazin bır · 
aokuvordu. 





H nımlar nasıl 
güze leşebilirsiniz? 

Dudakların ve yüzün şekline göre 
hayanma usulleri 

' f 

. F 

0u·da1<lami ve yüzün ıekline 
göre boyanmalC usullerini şekil -
lerile anlatacağımı vadetmiıtinı. 

Güzel karilerim; anlattığım 
'6zellik bahislerinin içinde bir 
l<adınm boyanırken ifrata kaçma
maamı bilhassa taaviye ederken, 
Gon.nma prensiplerinin eıasım 
ela anlatmı§tım. Bugün verece • 
iim §ekillere göre yüzünüzü ha • 
zırlarken mensup olduğunuz ıını
fa Jl&2aran, çehrenizin ve gide -
ceğiniz yerin vaziyetine göre §e -
kilferde göreceğiniz §eyleri tatbik 
etmeyi -kadınlığınızın intikaline 
terkediyonmı. 

N' erdiğim ıekiz, dokuz ve on 
numaralı ıekillerde, dudakların 
çizgisine nazaran allığın nasıf7ı'. 
Yanacağı açıkça gösteriLmi§tir. 

Sekiz numaralı ağız, bundan 
evvelki mülakatta anlattığım, etli 
•re 'Yatat güzel bir ağızın hatlarını 
gösteriyor. Böyle bir ağıza malik 
olan kadmın kendisine bahşedil -
bılf lutfu teperek batka §ekiHer 
arıyacağını zannetmiyorum. Böy
le dudakları olduğu gibi, ağızın 
Jm ıon açıklığına kadar kırmızı
lamak boyanma aan'atmm em • 
rettiği bir kaidedir. 

1 Şekil dokuzdaki ağız uzunlu • 
iUna nazaran biraz fazla oenis 
olduğu için biraz içerden bo;an : 
Jm§br. 

Burada dikkat edilmesi lazım 
gelen bir nokta vardır. Allıkla 

• ""'. • • ftı,o> 

~ızecegınız yenı agızm sağ ve sol 
loparJakları bir birinin aynı ol • 
malıdır. Akıi takdirde çarpık a· 
(ğızlı hissini verirsiniz. Bir de 
-kludaklann boyanmamıf kısmına, 
markasım evvelce verdiğim du • 
tlak kremini güzelce içirdikten 
sonra teninizin rengindeki podra
~ farkedilmiyecek surette &tlrme
lidir. 

Mamafi bu şekilde boyanmak 
gece ziyaretlerine tahsis edilmeli-
dir. Gündüz ışığı böyle boyan -
mayı meydana çıkararak ağzını· 
zın daha ziyade gözleri meşgul 
etmesini mucip olur. Gizlemek 
İstediğiniz şeyin daha ziyade mey 
dana çıkmasına sebebiyet verme· 
meliyiz. 

1aklarına sürülecek hafif si~ahh
ğm ne suretle yapılacağı gösteril
miştir. Kullamlacak siyahlık da 
esasen kül rengi olduğu için, göz 
kapaklarımn ancak f arkedilecek 
kadar siyahlanması doğrudur. l~e
ke gibi kesif bir siyahlık bütün 
yüz tuvaletini harap eder . 

Kirpiklerin boya,nması bir kaç 
türlü oluyor, bazı kadınla.- ki1 pik
leri üçer üçer birleştirerek sürme
lenmesini seviyorlar. O tarz sür
melenmek daha ziyade açık ka· 
dmlar arasında taammüm etmiş • 
tir. Kirpikleri teker tekeı· sürme
lemek ve sürmeyi biraz koyu kul
lanmak da üçer üçer birle~tirile • 
rek boYanan kirpikler kadar tesir 
yapar. Aym zamanda gozün ta
biiliği muhafaza edilmiş olur. 
Katların çok inceltikdikten ~onra 
ifstünden bir de çizgi gibi kalem· 
le boya geçirilmesi kat ıeklini~ 
düzgün olmasını temin eder. Fa -
kat kaşlann rengi esasen siyahsa, 
bu ameliyeye ihtiyaç yoktur. O 
zaman katlar inceltiJirken düzgün 
olmasına çok dikkat edilmelidir. 

Saçlar •on zamanda uzun 
bırakılmaıa ba,ıandı. Hanım· 

lar l En bUyUk gUzelllk serve-
tiniz olan saçlarınızı da ihmal 
etmemelisiniz. 

Bu günkü tık kadınlar saçla
rına fevkalade ehemmiyet veri -

• 
yarlar, analanmızın aklından, rü· 
yalarından bir kere geçmemit te
davi sistemleri takip edilmekte -
dir. 

Kısa da olsa, saçların en ince 
İpekler gibi hızlı nefesten bile ür
permesi lazım.mı!.. Saçlarımz, 
üstünde gezinecek ellere, görme
diğimiz bakir Amerika ormanla· 
rmda yetiten ve temasla havada 
kayboluveren nadir ipekli çiçek -
ler hissini vermelidir. 

Bu günün kadını, saçlarının 

cinsini, ba!ının derisinin teşck -
kül tekillerini iyi anlayıp ona gö
re •a!;larını tedavi edebilmek üze
re her hafta doktora gidiyor. Na
sıl ki, dişlerimizin muhafazası 
için ağrıan ağrımasın heı· on bet 
günde bir dit doktorumuza cidi -
yorsak... Saçların yıkanması ve 
tedavisi için her memlekette baş
ka baıka usuller tatbik edilmek -
tcdir ..• 

Amerika ve İngilterede yapı • 
lan tedavi ve tuvalet usulü daha 
ziyade ince ve açık renkli saçlara 
yarar. Çünkü o memleketlerin 
kadınlarının saçları ekseri açık 
kumral ve cinsleri ipincedir. 

Fransız kadınlarının saçlaı-ı 
her renkte ve her cinste olduğu 
için Fransada her saça U}'abi!e • 
cak tuvalet usulleri bulunmu~tur. 

Zannederim ki, şark kadınla
rının saçları da bizim Fransr~ ka
dmlarmmki gibidir. Onun icin 
size saçlarınız için Fransız siste~
lerinden bahsedeceğim. 

(Bitmedi) 
On numaralı şekilde de ağızın 

büyüklüğüne uyabilecek kadl'r ıııuınıumııııııın•u!Qllıunımımnıııunınıımııııııııım••-·-*'•umn1111•111111 
kahn dudaklarımız olmadığı tak- C k 
dirde allığımızla nasıl bir ağız "ocu nı111111ıııııı11111ırııt11111111ıııııı111111r 

çi~m.emiz lazımgeldiği gösteril • ~"'nııaııı111111•1Ull1111n•" Sa.yıf ası ı 
mııtır. e i 

Tekrar ediyorum; ,.allıkl~ yeni\ Pazar ,nail intiıar etmemi! ) 
ağızlar yaparken kat ıyeıı ıfrata i olan çocuk sayıfamızı yannkı \ 
kaçmamalıyız. İ sayımızda neıredilecektir. 1 

15 numaralı tekilde aöz ka • iiı........,....11tı•••mıııııltllft'""""'"11111.....,.ıııı .. __...I 

1 O Kıbrıs hadiseleri etr.afında O 
Bunl __ , ya bir takım delile~dir ! 
yahut bir takım düşmanlardır kı 

kafalarını ezmek lazımdır 

Kıbraatan Cebeli Tarak'a nefyedilen rum papasları .. A, 
lngiltere hükluneti Kıbnı i9aqı- Kıbrıata isyanı yapan papaslar, yotis) in riyaseti altında t ;,.ı~ 
nı teıvik eden rum papaalarını bilhassa peskopos (Kition) , Kıh- ve meb'uslarla darülfün~ '· 
ve sair isyan mü§evviklerini ktt - rıs Türklerinin de rumlarla b ·: • derrislerinden müteşekk1l.dl~ 
men Maltaya, kısmen Cebel üt • Ji~e hareket ettiklerini ve onl.~ra kongrede, (Kıbrıslıların ·~ 
tarıka nefyetti. Bu tedbirlerle muzaherette bulunduklanm soy- na mani olmak ve Kıbrı ~ld, 
zannediliyor ki, Kıbrıs adaaında lem itti. Onun bu beyanatı Hzeri- esaretten kurtulmalarını tefPP' 1 
isyan ve ihtilal tehlikesi ortadan ne Kıbnı türklerinin ileri gelenle- mek için Akvam cemiyet1rı~ 
kalkmıttır. rinden ve türk İptidai mektepleri racaate) karar verilmeıi . ~ -,, 

İsyanın belli bqlı amili olan idare heyeti reisi Mehmet Münir ku bulan nümayitlerde ( ~ .1' 
papulardan Cebelüttanka sürü • bey 75 b~ türk ~amına, Ktbrı - ıilaharz bir millete ıta.rtı ~ 
]enlerin resimlerini neırediyoruz. •.m Yunanııtana ılhalona muha : olunan barbarlıkların) pt' 
İngiltere hükiinıeti bunları sür- Jıf olduklarım ve bunu surt>tı d"I . d" ,; 
dükten ıonra Kıbnıtaki t'!frİi kat'iyede kabul etmiyecelderini e 1 m.esıl ır. . b bıaditct" ı,. 
meclisi ilga etıni!, ve Kıbrıs va- ' ıöylemi9tir. isyanı tahrik eden - (Nır st) gazetesı u. ~: 1\ 

lisine münuip oördüc;ü kanunla- Jerin adadan uzakla•tırıimalarmı mevzuu bahsederken dıyor · J/ ' 
• • ~ "B ·b· k l . "h•ı ~~· n neıir ve tatbik için ıali.hyet •.rer müteakip, Kıbrıs meselesinin ye- u gı ı arar an ı~ı . lef r 

mi,tir. Kıbnsın mukadderatı ta· niden tetkiki bekleniliyor. ler ya çok muvazenesızdır .~ 
aYY\ln edinciye kadar vaziyet bu lngili~leri eIL,okıbiddellendi - hut da kafalarını ezdirmek 1 

tekilde devam edecektir. ren işlerden biri amiral (Konclor- bir takım düşmanlardır.,, 

Rlnıanya Ne Halde~ 
F ı H• 1 • Yani Fransanm bütün b t( 

ransız ar Jt erJ satın A!manya ile ~r~.nsa.ara~nod• ,t 
mırat meselesı uzerınde b~tl" 

1 ı 1 ' laşma vukuu takdirinde tt 1 a mıya ça ışıyor ar . gurobunun buna muhalefe 
memesini temin etmektir. .r.to 

Bir kaç milyon altınla acaba bu 
dalavere cevrilebilir mi? . . 

·ı rv Fransızlar, buna mukab• Jt,I 
ler grubuna ıiyasi müsaade t t 
bulunacak ve ona milzahere 
deceklerdir. _

1
,tl 

( Deyli Ekspres ) gazetesinin 
Berlin muhabiri Fransanın Al
marfyada vuku bulan gizli ha
reketlerinden bahsetmektedir • 
Muhabirin aolabşına göre Fran-
1nzlar Almaoyada mali muzaya
kanın ~ünden güne artmaamdan 
istifade ederek .Almanyaya ıon 
bir darbe indirmiye hazırlanmak
tadırlar. Bunun için, Fransa, mil~ 
liyetperver sosyalistlerin lideri 
o1an Hilter ile muhabereye gi
riımiı bulunıyor. Mal6m olduğu 
üzere Hitler fırkası, Almanyada 
Fransız tahakkümüne karşı ayak-
lanan en hUyük ku•veti teıkil 
ediyor. Fransa bunların hukuku
nu bertaraf etmeyi düşünmüş ve 
bunun için Hitlcre bazı siyaıi 

vaitlerde l:ulunarak hatta birkaç 
milyon kadar da altın vererek 
daha mutedil bir siyaset takip 
ettirmiye çalışmaktadır. 

(Deyli Ekıpreı) muhabiri, Hit
ler fırkasına mensup reislerden 
bitinin bu şayiaları teyit ettiğini 
söyledikten sonra şu haberleri 
verıyor: 

"Franıa ile Hitleristler arasan
da vukubulan gizli muhabereler 
üzerine Pariste çıkan " Agence 
Economique et Financiere,, ga
ıeteai Bitlerin Alman kabineai· 
ne girmesini tavlİye eden bir 
yazı nqretmit ve bu yazıda 
"Hitlerin bUkümete iştirak etme
si, Fransa ile Almanvamn anlat· 

masanı kolaylaıtıracaktar. ,, 
mittir. 

de- Bununla beraber Fransw ~ 
muvaffak olup olamıyac' 

Fransa hUkiimeti, Hitler gru
bunun iktidar mevkiine gelmesini 
yalnız bir zaman meselesi addet
mektedir. 

Fakat Fransa bu işin tahakku
ku için e•vela Hitlerin teminat 
vermeıini istemektedir. 

ayrı bir meseledir. frl.. 
Muhakkak olan nok~a: if I 

sızların bu te,ebbüse gırıf~ .,.f . b P' 
duklan ve hali hazırda 1'1 

zakerelerin devam ettiğidit·. wJ 
Bu müzakerelerin neticefl 

tarafta merakla beki~ 

Yüzde yüz lngiliz nlduğu ildfl 
edilen bir köpek! 

Londrada bn
yük bir köpek 
aergısı açılmıf• 
hr. Londra hal· 
kı, sergiye rağ• 
bet gösteımİf , 
ve bu yüzden bir 
çok köpek 
tılmışbr. 

En giizcl klS
pek müubaka
ıında birinciliği 
kaıanan köpek, 
yukarıya resmi
ni koyduğumuz 
tU uBol Dok,,
tur. 
Loadra ıuote-
leri bu klpekten habıederken f1I aahrlan yaııyorlar. k,_-

.,Bu köpek, her zerresi, İngiliz olan bir köpektir. Onua ~ 
na başka hiç bir kan karıımamıştır. Bu halis lngiliz klSpe 
milaabakalarda kaıaama11. İnSliltere köpekleri namına bir ıere 



' ~l~~ny ada i~tisat n1eclisi [ ıuıMACA 
~esaisini ikmal etti, Başvekil umu-· 

ıni tasarruf icrasını istiyor 
~ti' ~ tt ıo, 24 (A.A} - Altı haf-
~d \'el Alman hlik'1meti tara-
~ll ihdas edilmiı olan istiiari 
~e~· komitesi, Hindenburgun 
~ ı altında aktctmit olduğu 
~lı,de mesaisini ikmal et
\ · Son dakikaya kadar, ko
~ •zası arasında bir takım 
~ •r zuhur etmiş olup hü
~ ~ tarafından teklif ediimis 
~ıktıaadi ıiyasete mutaaliik 
-..._-..

1
noktalarda muhlbık kala

.~ ardır. 
Çİ rnenafiini müdafaa edc-

01an 3 mümcssille hir ame
cssili celseye iştirakten 

• etmiştir. 
, lae, açılır açılmaz, Başvekil 
'1 enin m'!saiıini hUlisa etmiş

UbJaileyhin h~yanatını, di
'aıırlarla Reichsbank müdü

izahatı itmam eylemiştir. 
.t~il, Alman iktısadiyatmın 

l., ıçın hükumetin kendi mu-
. Ttti - 1 ~ altında pek yakın bir za~ 

a bir takım tedbirler 
edece.tini beyan etmif

Mumaileyh demiştir ki : 
•fi, komitenin mesaisi bir 
llıüfit tekliflerde bulun-na

llliiıaade bahşolmuıtur. Hü-
t, fazla banknot ihracı ka-
tn tedbirleri reddetmek 

._ nda komite ile hemfikirdir. 
"tinıet reiıi, umumi bir plana 
t n ve blok halinde müsta
ttbir1er ittihazı lazım oldu-

~ IÖylemiştir. 
.?ınitenin mcsaiıini ve elde 
·~ neticeleri hülba eden 
t •. evvelbecvvcl Almanya 

ı ile diğer Alman devlet
~'te commünler bütçelerinin 
tıa demiryolları bütçeıinin 
'ltnelerini temin eylemek 
' l\ old~ğunu beyan etmekte

Oınite, Alman iktisadiya
'1ali hazırdaki umumi yük
ltbammül edemiyeceği mu-
11tda bulunmaktadır. Alman 
dıyabna karşı gerek dahilde 

tttck hariçte'titimadı yeniden 
dırrııak ve bu itimadı tarain 
ltıck lbımdır. Almanyaya yah-
. olan ecnebi kredileri için de 

llluta.lea varittir. Zira, geçen 
~ı buhranı esnasında ittihaz 
~ olan tedbirler, ancak"· 

~kat mahiyettedir. 
itenin mütaleat Ye iıtinta

ll en mühim lnımı, ücü,. 
ıt olanıdır. Bu kısım, bir 
• zemininin bütün evsafını 
ektedir. Komite, ıınai kar-
fiatlarına müteallik olan 

• tın muttarit ıurette ilgası 
1lde bulunmaktadır, bilmu-. 

tı t. &anayi erbabı kendi ar
• •le fiyaiJarı indirmedikleri 
· de, kartel mukavelelerinin 
ieı-"arttile fiyatlar üzerinde te
"a ~~ etmek imkanını derpif 
~ t"tcd' 
·~~ ... ır. 
~11de deniliyor ki: 

t ların ve ücretlerin tenzili, 
ilctındı kadro plinı da

:· İcrasından içtinap kabil 
~ 'lk olan bir şeydir. An-

~ ~-ite, saiye ait ihtilaflarda 
"~ ~aveleleri intibak ettir
'.ı~'dip .~der. 
\"-~ ııyaıetine gelince meclis, 
~~llllc'ın hakim bir vaziyet· 
~ . •ı ve faaliyeti imkinlarnu 
~~•Yrct etmek suretile si
~· ahval ve şeraite tevfik 
::' 

1 nıütaleasandadır. Diğer 
't tı,rı lteichsbank'ın döviz ib

kuvvetlendirrnek İ~in bir 

kt&,. yapılmak icap 

Meclis, Alman iktisadiyatının 
heyeti mecmuası için f aİ7. nis
betlerinin tenzil edilmesi ve gay
rı salim kredilerin arttırılmasına 

karfı mücadele o'unması fikrin
dedir. 

Meclis, muhtelıf menfaatleri 
birbirile itillf edebilmeleri için 
kar~ı karşıya s;relirmekle bir is
Jabı.t ppmış o:uyor. Meclis, ma
aş ve ücural tenıilinin hayal 
pahalılığının tcnkisile mülcrafik 
olması lüzumuna kail ve bunda 
musırdır. Kiralarda ahalinin te
nakus edecek olan varidatile 
mütenasip olmak gerektir. 

Bankaların vaıiyetine sl>zü 
na ki eden meclis, Alman banka
ları teşkilatının irtikip etmiı ol
duğu hataları tebeyyün etmekte, 
bankalar ıisteminde ademi mer
keziyet vücude getirilmesini is
temekte ve hükumeti bankalar 
nezdindeki komiserleri vasıtasile 
bu zihniyet dahilinde bankalar 
üzerinde tesir icra etmiye davet 
eylemektedir. 

Meclis, ziraate karşı büyük bir 
alaka ıöstermektedir. 

Meclis, zını i mahsullerin fiyat
larının ekseriya istihsalden atağı 
ve istihlakten yüksek olduğunu 
kaydeylemektedir. lngiliz fiyatlar 
ve komisyonları gibi hususi ko-
misyonların perakende fiyatları 
kontrol edebileceği beyan olun
maktadır. 

Başvekil, bu umumt prensip
leri izah ve teırih ettikten son
ra, iktisadi mahafilde vukubulan 
müracaatın bütün millet üzerinde 
te1irsiz kalmana111 lazım ge1di
ğini beyan etmittir. 
Sağlam Ye 1&lim bir ua1 üze

rine yapılacak iılihata müteallik 
haıırhklar ancak bütun masraf-
ların tenkisi ile mümkün olabi
lecektir. 

Reiıicümhur Hindenburg, bu
nu müteakip celseyi tatil etmiı
tir. 

S P O R 
Futbolda 

Bulgarlar Atinada 
mağlup oldular 
Atina, 24 (A.A) - Bugiin A

tina muhteliti ile Sofya muhteliti 
aruında yapılan maçı sıfır" kaı-§ı 
iki gol ile Atina muhteliti kazan
mııtır. 

Denizcilerimiz için 
kışlık müsabakalar 

İstanbul, 24 (A.A) - T. l. C. 
l. İstanbul mıntakası denizcilk 
heyeti reisliğinden tebliğ edilmi~
tir: 

1- Yüzücülerin bundım sonra 
yüz.melerde kulüplerinin rengini 
ta,ıyan ve kulüpler dahilinde yek
ne5ak baılık giymeleri mecburi
dir. 

2 - 1932 ıeneıi denizcilik me
sai programı kürek, yüzme ve le· 
ferruatında münferit rekortmen 
ler yerine azami atlet yetiıtirme 
gayesi üzerine tertip edilecC'ktir. 1 

Kulüplerin !İmdiden nazarı dik-ı 
katleri celbedilir. 

3 - Denizcilerimizin <luııya 
ıu sporcularına yakla!abilmeıi 
i,ln, senenin üç - be, ay yaz 
mevsiminde çalır:nası kafi Je~il
dir. Dünya ıu sporcuları bütün 
sene çalıtırlar. Kı~ın da kapalı 
yerlerde küı·ek ve yüzme tt!limleri 
yapılması lazım olduğu gil>i bü
tün sporcuların esası olan ve her• 
hangi bir veya tercihen bir kaç 
sporla İ!tİgal eden ıporcu11un iyi 
bir atlet olması ve atletizm kudre· 
'İni muhafaza etmesi f&rttır. At· 
leti'zm kudreti olmıyan bir sporcu 

Bu bulmaca ikramiyelldir 
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Y ukarıki şekJin hanelerinde 
muhtelif işaretler görüyorsunuz. 
·· ,nlar meçhul harflerdir. Birbi-

.! benziycnler aynı harfi gös
terirler. Bun1t göre soldan sağa 
her satır bir manalı kelime ola
caktır. 

Halledip gönderenlere muhte
lif güzel hediyeler verilecek ve 
bir kişiye de " Bir milyon liralık ,, 
Tayyare piyankosunun bir bileti 
hediye edilecektir. 

Dün neşrettiğimiz bu bulma
cayı bugün tekrar veriyoruz. 
Şekli kesip halledilmit ,eklile 
ber•ber idarehanemize g6nderi· 
niz müddeti on yedi gündür. .................................................. -........ 
hic bir sporu iyi baıaramaz . 
Yazın son müsabakalarında 11 

sonra yüzmeyi hırakmayt ve bir 
dl\ha kayıkhane kapılarını açma
mayı maalesef tabii gören bazı 
deniz sporcularımızı gelecek yaz 
mevsimine daha kudretli yetİ!lir
mek için İstanbul denizcilik heye
ti; denizciler için bir kanunusani 
1932 den itibaren hatlamak üze
re (ko!mak, uzun ve yüksek atla
mak, gülle a!mak, kroı kantri, lıa
lat çekmek ve voleybol) müsaba
kaları tertibine karar vcı'11lİ§tir 
Su müsabakalara !İmdiye kadar 
yüzme ve kürek lisansı alanlar it· 
tirak edebilecektir. Bu müsaba
kalar ferdi olmayıp muayyen de
receleri elde eden kütlelerin bü
yüklüğü nispetinde kıymet verile
cektir. 

4 - İstanbul denizcileri ara
sında yapılacak kış faaliyet pro
gramını hazırlamak üzere !İmdi
ye kadar su sporlan yapmı~ ku
lüplerimizin 28 - 11 - 31 cu
rnarteıi günü saat 17,30 da Mın
taka merkezinde salahiyetlerini 
gösterir tahriri ve kulübün miilı
rünü havi vesika ile birer rnul'ah
has göndermeleri ve göndermiyen 
kulüplerin sonradan itiraza hakla 
rı olamıyacağı ti.imim oluuur. 

Önümüzdeki sene sonuna doğ
ru yapılacak Balkan kupaş( maç· 
ları hakkında Balkan milletleri
nin murahhasları yakında Atina
da toplanarak hir program lnnzim 
edeceklerdir. Bu içtimada fede
rasyonumuzu ya reis Ha.mdi bey 
yahut umumi katip Fethi bey tem
sil edeceklerdir. 

Bu Cumakl maçlar 
27. 11. 931 Cuma gUnU icra 

edilecek ilk maçları. 
lstanbul Fut hol l le\ etinden: 
Birinci küme Taksim Stadında: 
Beşiktaş-Anadolu ikinci takım-

ları saat 10. hakem Adnan Bey, 
Beşiktaf· Anadolu birinci takım-
ları saat 11.15 hakem Cemal bey 
Istanbulspor-Beykoı birinci takim 
ları saat 13 hakem Arif bey, 
F enerbahçe-Vefa birinci takımla
rı saat 14.45 hakem Arif bey. 

il.inci l\Limt l\ııdıkoy·rcnerhahçc :sa
h15:nda. 

Altınordu-Haliç saat 11 hakem 
Şehap Bey. 

Nazarı Dikkata: Iki müsaba
kaya gelmeyen takımlar likten 
ihraç edilecektir. Muayyen aaat
tan on dakika geç kalan takım
lar mağlup addedilecektir. 

Ankara maçları 
~7-11·9,H cuma gLinu. ıcra cdılccr\.. 

lık maçları: 

Ankara fuıhol hnctındeıı. 
Cebeci sahaaı~da: ikinci ta~ 

kamlar lak maçı Altınordu·ima
latıharbiye ( Hakem: Mubarek 
Emin B.) saat onda. 

lstiklll sahasında 
Birinci takımlar: Çankaya· 

gençler birliği (ıilt) saat 14,30 
(hakem: Kimil B.). 
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Mahut hilaf et kongresi 

Kudüs müslümanları bir 
beyanname dağıttılar ! 

Gizli emellerle fesatlar kurmıya 
çalış an adam ! 

Kudus'un ku' bakı'ı 98rUnU~D 

DOnkil gazetemizde Ankara 
muhabirimiz, Kudüıte topla
nacağı söylenen iılim kongre
sindeıı bahsediyor ve Iran, Af
ıanistan, Mı,,r, Arnavutluk, hü
kumetlerinden biç birisinin bu 
kongreye ittirak etmiyeceğini, 

hatta bu bükftmetlere tabi cfrat
tan her hangi bir ıahıın dahi 
vukubulan davete icabet etmi
yeceğini bildiriyor ve kongrenin 
bir takım gizli ve irticaı emel
lere hizmet eden siyasi bir 
fırıldaktan baıka birşey olmadı
ğını izah ediyordu. 

Son poıta ile gelen Suriye, Fı
liıtin ve Mısır gazetelerinin ver
diği malumata göre"Hicaz ve Ne
cit kıralı Ebussuut, Mısırdaki si
yasi mümessiline gönderciiii ta
limatta, bu kongrenin içtimaı 

aleyhinde olduğunu, binıenaleyb 
konıreye iştirak etmiyeceğini,, 

bildirmittir. 

Fak at bu kongre en Kahir 
dar bayi, onun sahne o:aca~ı F e· 
lestin halkından yemiştir. 

Fılislin muteberanı bir beyan
name neırederek Kudüs baş 
müftüsünün bu işte münhasıran 
kendi namına hareket ettiğini 

ifta ve bunu bir beyanname ile 
bütün dünyaya ılip etmişlerdir. 

Beyannameyi imza edenler ara
sında Kudüs yüksek Şer'i mah
kemesi reisi · • Halilülhalidi ,, , 
Kudüs, Yafa, Gazze , Hizbon , 
Nablis, Remle, Aka, Cenin be
lediye reisleri, ticard mahkeme
si reiıi, lsl~m mccliıi alisinin 
iki azası, Arap icra heyetinin 
sekiz azası ve bunlardan baıka 
eşraf ve eklbirden kırk zatın 
imzası bulunmaktadır. 

Beyannamede ( Kudüs müftisı 
Hacı Eminülhüseyini Ef. nin ~on
gre davetnamelerini gönderme
den evvel hiçbir kimse ile isti
ıare etmediği, islim meclis ali
sinin böyle bir kongrenin içti
maı11 daveti için meclis reisi olan 
Hacı Emin Ef. ye salahiyet ver
mediği, kongreyi tertip eden
lerin kimler olduklarına dair kim
ıenin malumatı bulunmadığı , 
Kudüs mtiftüıUnün bunlara dair 
birltY ı6ylemek istemediği, son
ra kongrede mevzuu bt\hsedile
cek mesai! için kat'i ve sarih 
bir ruzname hazırlanmadığını , 

hatta Fılistin m&ılftmanlanm 

temısil edecek zevata daYetna· 
meler gönderilmediği izah olun• 
maktadir. 

Beyannameyi imza edenlere. 
böyle bir kongrenin içtimaına 

lüzum varsa "Her kesten enci 
Fılistin balkının mümeısilleriJe 
istişare etmek ve bu mümessil
leri ilan etmek Jizım geldiiini,, 
ilave ediyorlar. 

Fılistio muteberanımn neşret· 
tikleri bu beyannameden Fılistin 
müftüsünün hakıkaten gizli emel
lere hizmet ettiği ve bu gizli 
emelleri Fılistin halkından sak
Jıyarak kongreyi toplamak bi.~
diği son derece sarih bir suret
te anlaşılmalctadır. 

Kongrenin içtima sahneai olan 
memleketin halkını ve mümes
sillerini karanlık içinde bırakan 
ve nihayet onları ~üftü efendiyi 
rüsva edecek bir beyanname 
neşrine sevkeden Hacı Emin 
Efendinin hangi kör Te karanlık 
kuvvetlere alt olduğu, hiç ıüphesiı 
zakmda belli olacaktır. 

fakat bu hadiseden sonra 
kongrenin toplanmasına da im· 
kin kal mamıştır. Fılistin balkı 
ile mümessillerinin sarih istis
kalinden sonra Kudüs konrr~ 
sine ancak bir takım ipsiz ıapsıı 
adamlar girebilirler ki bunlarında 
zerre kadar kıymet Ye ehemmi
yetleri yoktur. 

Kısa Haberler 

EmiftönU evlenme dairesi -
Dcft('rdaı lık hinasıne:ı tahsis cdılen yeni 
daı-eye trş:nmı~tır. 

Ziyaretler - Ankara ali muu·Jni 
Ahdüllınk IJaı...J.ı bey duu uli mua\ini 
l'azlı h~\ i ziyaret cımişıir. 

Ziraat bankası umumt he• 
yeti - 1 fabcr alındığına gore ziraat 
hankao:;ının uınuın1 he) eti hu ayın yirmi 
dokuzunda Ankarada toplnnarak 19:10 
pilıınçosunu tctl..ik edecektir. 

Tasarruf haftası - SoylendiC-ine 
gorc bu 'cnede tn~arru[ h:ıft:ı•ı mür.ase
betılc ma~:ız:ılarda •titrin mucabakası ya
pılacaktır 

Romen tahtelbahri 

Roma, ~4 (A.A)- Italyan ga
zeteleri, Quarnaro'daki Italyan 
tezgahlarında inşa edilmiı olan 
Romen tahtelbahirinin sür'at tec
rübelerinin icra edilmiş ve ıa· 
yanı memnuniyet neticeler ver
miı oldu~unu haber ver.mittir, 
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[ Üst mafı 1 inci ~a;fadı ] 
rında çahşlmlacak kimselere ve
rilecek ücret, dükkanın kiradan 
maada diğer masrafı he,ap edi
iim:e okka başına azrımi altı ye
di kuru~ öir Tam yapılması icap 

Zirai teşkilata ihtiyacımız 
Kastamo ıu köyliUeri kiJylerind~~ topt8 

uğraşınalialnsa şehirde ırgatlığı 

'' Size fay dalı oldum ... Bir milyon 
Mark isterim .. ,, 

tercih ediyorlar 
ediyor. Dünya iktııııat ilemiuin aldığı 

Belediye iki Bahkpazarında, sem ~ekiller, hize behemhal ithalat 
-68- Beyaııtta, Bcyoğlu11da, Kadıkö- ve ihracatımız arasında bm hır rnu· 

"Elimiıdt! hu i'i y8pıı.cak kimsemiz 
yok. ' ata.na hu ı:u ret it l.tüyiik hir 
hizmette hal11nacaı1tmr7.l r.nnn<"dcrim .• 

~firin hu cözlcri IX'n İm hası::aci.} e
time dnkundu. Bu işe gfrme!i i tc1'l'i· 
yordum. Bu husu.!:ta beni ic~ar da 
edeme7.lerdi. Heyecanla ~d~_nın icin·ı 
de dolaşmrya haı;;1adım. Schr ,·e 1\o· 
nuştuklanmızı i~iclen hinhaı.:;r H~n • 
nings siiliiıt etmi;-;ılt'rdi. ··Yatn.1:1 hir.
me1 .. kelimelerilc heni mii. kiıl mevki~ 
koymuşlardı. 

.. Bu işin :l apılmMr 11\Uhııl knk Jit. 
znn mı? 

Sordum. sefir wdik <'db ordtt : 
'"O hıılde \':nifeyi deruhte ediyo · 

.ruın. .. 
-Sizi yalnn pııra ile tcchi.ı ,.e hi. 

.ma;re debileceğiz. Sefaretin .tric; bır 
~yden msliımah yoktur. t\e 1:urnn 
)'öla çtlm1ftk i tiyor ıınu1?,, 

- Hemen bugün. 
Jngiliz isthbarat memu • 

runun mektubunu cebime yer-
lettirdiktcn sonra trenin ha-
reketini öğrenmek i.izcrc istas • 
3ona gittim. Petersburg treni o . 
gün için dolmuştu. Trende ayakta 
duracak yer kalmamıslı. Beni cv
'lelce ~ehire çıkarken hamala tcsa 
düf ettiğim zaman çok sevinmiş
tim. Hamala yüz ruble verdim. Bu 
para ile bana bilet tc<.:'aı·ik ctme
:&İ lazımdı. Hamal parayı alıp sa· 
vuşmu~ht. Bir daha yüzünü gör
medim. Trene hiicum kafabalığın 
elan ben de İEtifade etnıis ve tıen· 
cercden vagona girmiyc · mu'vaf
fa~ o~mut:tnm. 

Vaı::o11a girmiştim amn "-Yaklt\
rım dö~emcyc dcğmem;şti. Sıkı!·, 
nır§ OIT"tı7. ar arasında im lnıışlım. 
Ara Hl'~ a:a!c uclarrm yere deı;i
yordn. Böyle: bi · tren yolculuf!un•ı 
ııı.ncl'.k bir medeni Dantc cehcn· 
nem tmyahati olarak l<abul eder· 
di. Duman ve fena koku klorforn 
gibi le&ir etmişti. Ayakta uyumu~ 
hım. Petersbun~ta vacnn<'lan indi 
ğim zaman bir ihtiyar kadınla bir 
ihtiyar erkeğjn ezilen cc11ct!el'i va 
aonda kalmıştı. 
PETERSBURGT A CASUSLUK 

İngiliz istihbarat memurunun 
~dığı mektubun muhtev5vntım 
lnr kaç defa okuduktan ·-,,nra 
~lt~bu yaktım. Mektupta hildi
ıııcHğine göre A 216 numarasile 
mektubun sahibine mülaki c' ak 
bm. Mektupta ne suretle tele, on 
"'ece'ğim İzah olunmu"\'" . E 
&lef on idaresinden A 21 o ı 
Hlını talep edecektim. Bunun Ü~ 
~e A 216 numaradan ''Ne iıf
tfYoraunuz? Sizi tanımırorum !., 
~e ıes gelecekti. ikinci defa 
tİ!iefon edifimde "Ne istiyorsu • 
:nuz? T1tciz etmeyiniz! •. ancak ü
çijneü defa telefon edi~imde ran· 
de.vü mahalli bildirilecekli. Fakat 
telefon bulm"k <:ok güçt\i. Ncrdcn 
telefon edebileceğimi düşlinüyor
'du.m. Petenburgta emin iki ada
mm adresi vcrilmi§ti. 

Bunlardan biri3İ müla?!im H. 
idi. Müliızimle görü~tilğüm zanıan 
telefon edecek yer bulmuştu. Mü
llzimin nasıl bir kerametle bu i1i 
becerdiğini bilmiyorum amma iki 
la.al sonra amiral Skridlov'tın evin 
den telefon ediyordum. T elcfon 
mvbaberesi mektupta yazıldığı 
tarzda icra olundu. Ücüncii tele· 
fon mükiılemeainde ra~clevii nok
taaı olarak Neva nehri üzerindeki 
köprülerden birisinin ismi ile bu· 
luımak saati bildirildi. Birlesmck 
için epice vakit vardı. ıi!a;,imlc 1 köprü civarına gittik. Burası ol
dukça Petenburgun tenha ıemt!~
rindendi. Civarda metruk bir ı>a· 
pazın evini, konuşmak yeri 
ittihaz edecektim. Evin mütead
dit ıokak kapıları vardı. Görün~ 
cttlfüne göre bu evcle bir çok r.ııüi 
hıtciler gecelemiş olmalıydılar. 
Şinkfi kanapeler ve tahta sandık· 

far üzerindE" mum pat~l\ları \'lll'dr. yünde, Bakırkö}'.ünde, Eyiptc, vazene tC<mİn etmemizi ıaruı·etini 
MttayyPn &aatt. N"Vll l<i:ıpriİ"ii Adalarda, Bo~aıiçinde, Üskt1c1ar- ıhsas etmektedir. Bilhassa, m<lh· 

u.rerinde d'l ~~mrya bıı:lfldım. 1- da on, 011 iki diikkan açtığı tak- suletının tenevniü itibariıe taoın-
~arct olmak üzere eli.mr!e bc}i\7. dirde bu dükl.:ih'ar en geniş bir mış o!nn memleketimiz iç.in bu 
m~ndtl varclı. Sog-uk b;ı· rüz!Iar 

h -- h .. "'apla ,··ısti·ı .. t , .. ıı.er lı'ray• tu- muvazene.vi temin etmek aür bir 
nP. rrn sula:-ın;\ süriin"'ı-ck e 'iyor• ca Q e y .. l\ , 

du. ince clh;s:!ler:m içim~e il.dama tulsa aylak kira bedeli nıhayct iş değildir. Elv~rirki ihracat cm-
kılh ü~ümiye b'\ı:fo . ..ıı-~. f<~öpri.iclcn l 200 lira eccr. Bu kir;ı masra- tıamızı çoğaltmak u2runda alt· 
rrec:enl ri inc,.,·len inc~ye tctkil• fının okka başına düfen l,ısmı ca;ımıı tetbirl~r yer.nde olsun. 
etli'TI. K:mı;~ bana hnhmı)rmdu. etin istihlakinde ki çokluk n:n.arı ih12c<1l emti~mm artırmak f'Hp-

Otomcb:Ber arabalar dl\ kopn.i- dikk:-!te alınınca bir iki hınıştan siz k! işlih1'alatımrtı çoğaltmakla 
nün iı .. t""ri:rıtlen Rc"·iyordu. L~kin ibarettir. Bu masraf da ıamme· k 11 '1 1 1 • • • b k 
c.rabo.dan ı imse inmiyorlru. Snnrn olaca ·hr. l\ em eı<ehmmn üyii 
1 c'i dikten ııonra en ivi etın ok- b. t 1 k t• 'd - .. .::ıpalı ve ş1 lc bir fayton y~tl la~ım· J ır zıraa mem e e ı oı ugu şup-
yn ba~lad1. iyi giyinmiş bir l\\'aba· kasını nihayet elli kuruşa, hatta hesiıdir. Bilhassa alacağımız ted-
cı köprüden geçti ve az ilerde fay daha aza satmak mümkün ola- bir ı.ırat faaiiyeti istihô~f cde-
tonu durdurdu. Kibar kıyafetli bi· caldır. Bn hesap en pahalı Ye en ct:ktir, Anadolumuzun her köşesi 
risi faytondan çıktı ve b"ni ko- iyi koyun i:zerine yapılmıştır ki dikkatle, ehemmiyetle tetkik ve 
1umdnn Y<'kahyarak "~abuk bir- bugün bu koyun Istanbulda muh-
Iikte "'eliniz!.. eledi. f aylona .,.İr· takip ccieccğimiı mahsutatlı do-

~ 0 telif semtlerde yetmişe. se~sene d M l h f d 
dik. Yanımclaki ıiirlic:üyc f;>il' ad- • lu ur. em eketin er lara ın a 

aatılmıktadır. Arada okka ba-res verdi. öyle para eden malısull~rimiı 
şında yirmi, otuz kuruş fark var-

"Ncreye gitmek arzu ~diyon;u- vardır ki, içlefınde i~tilisalleri 
c1 dır. lidnci, üç.üncü derecedeki 

nuz?,, iye sordum. etin bu hc~aba nazaran daha dahi pek aı emek sarfını icap 
''.Şimdi gör,.ceksini:r..,, eden fakat gelirleri ayni nisbet-
"O halde faytonu clurclurnnuz. pek ucuıa satılması icap ede-

Bcn a~ağı inmek iıtiyorum. işini- ceğini ayrıca kaycletmiye bittabi te fazla olanfarı çoktur. 
zc geliyoı·sa siz br.ni t,.kip cdi- lüzum yoktur. Bi7., her §eyden evvel munta-
n·z .. , Bıı tfü.:1cri nldu};rl\ sert bir Belediye bu işi nasıl yapabilir? zam bir teşkilata mühtacız. Mem· 
çcht~y1c şilylcmi~tim. O: Bu işin yapılabilmesi için be- leketin her tarafında, istihsal 

"Bana itimat etmiyor musu- lediyenin büyiik bir 6ermayeye i~lcrinde gerek devlete gerek 
nu7.?. · .,. 1 d f k f d'l d hl. c ' •-t ı''k ı''-ı" ha.ka üşen ve a at i a e ı e· "Size itimat edip etm .. mek bu e ı ıya ı oımıyacan tr. ı r;: 

halel~ bc.-ncc mü~avidir. Likin be- ayhk sermayeyi tetkil edecek miyen milli vazifeler Yardır. Bun-
nİn1 de kendime cör~ hiı· µlimun olan liirkaç bin lirayı daimi e~· ların yapılmaması bizim ~er türlü 
vardır. O p] • "" göre h;:u-C?kd et- cümen kararile münakale sureti· istihsal damarlarımızın kapanma-
rnek zarur~tindcyim.,. le belediye bütçesinin her hangi sına sebep olmaktadır. 

''Pcl< ala. . Nasıl c-:rzu dl rnc· bir faslından derhal çıkarıp bul- Bu1garistan sabık Ziraat nau-
nız.,, mak mümkündür. rmın lstanbul Darülfünuuu kon-

harcli Ü%crine fayton durdu. 
Baş"ka bir arab,,.ya hindik vo mıal- T eşcbbüs edilecek olan iş. va feransı ealonunda verdiği konfe-
ruk papr.zın evine neldik. .Hu ev~ ridat getiren bir iş olduğu için rans, hiç şüphesiz · bütfin (Vakıt) 
de bir talı a sandık üzerinde kar· mütebaki masraf ve sermayesini karileri biiyuk l:iir ataka ile din· 
şı kar§ıya ohtrmu~tıık. O scrdu: kendisı temin edecel<tir. lemişler ve~ onun tafsilatını 

"Almıın sdarcli tnrafmdan Bu iş için ne et kom;syonunun (Vakıt) ta okumu~Jardır. Toprak 
~öndeı·ildi3inir.i muıl İspat edebi- tetkikatmm neticesini, ne şehir birJiği olan bu kom~u memleke· 
lirsiniz?,, ı · · · · d b l mec ısı ıahmaını, ne e 3f ~a tin zirai sahada gözlerimlıi ~a-

"Bununln,, diyerek cebimden çı bir şeyi beklemiyc lüıum yo ·tur; 
kardıi7ım ı·ovclveri tahta sanclı\<.ın maştıran f aafiyetlcri bizim için 

o " yalnız bir karar: Beledi, e reisinin ı_. b h f ı d 
i.izerine hoychım. O gühHi ve cok ve dainıi enclimeıfın kararı! büyük oir inti a o ma ı ır .. 
ihtiyatkar oldı1ğumdi:\n bah:;cUi. Bulgarlar, hatta bizim toprak-

d b Belediye hatlon sıhhati, ve 
O esnada o a ta anca:1mı c:tkar· b ı b larımızdan, sularıtnııdan creçire· · menfaati namına u ı:ararı ir "' 
rnrşh. Şimdi iki rovelver yany~na rek domaieılerioi, patlıcaelartnı, 
tahta sanclığm üzerinde ıSulh ha- an end verip tathika1a geçrnc!de 
Jiııde duruyorlardı. teehhür etmemelidir. üzümlerini \'C diğer bir ı&ok sep· 

Dedim ki: ' 4Simdi k~n11 s., bili· Tecrübe edilmiştir : Altı sene zclerini fersahl~rca Ulilk diyar-
riz.,, ve taban'°calntı kald;ı·arak evvel Adalarda belediye gene lara götürüp satarken, bir., ye-diği 
uzağa lrnydum. Bani~ şöylec~ <le- böyle bir vaıiyeHc kasap dük- mizde~ gayrrsini ya tarlalarda çürü-
vam etti. kim açmış, o zaman yüz otuza tüyor veya hayvanlara yediriyoruz, 

Rus: "Bcninı teklifimi almal\ta h ı ı .satılan et, dc.r a Si! <sen kuruşa Bulgarların ta Japonyaya coma-
salahiycli tamme sahibi misiniz:'. cliişmi'c::tür! l '- ' d k" 
Yoksa beyhude yere uğraıınnya- • tes pe tesi sevKctmeıerin e ı 
1 8 k • hıkmet nedir Hiç şüphesiz mun-
m~~n: "Teklifinizi ~inlcdil:ten QŞVe z,, lffllZ tazım ziraat l<"ş'~ılatı oprakla-

sr.ınra fikrimi ıöyHycbilir}m. Sh: D .. A k d rımızın 1 uvvei inbatiyeıi, :;abık 
bize haher gönderdiniz bi:ı :-İ7.C un n ara atn Bulgar nazırının dediği ~ibi, Bul-
değil. Esasen hen de l,.sadiifcn S h · · I d ' [ garistandan daha aş2r;.ı değildir. 
Pctcrsburgta bulunuyorum. Aym e 11mıze geı l er Nufusumuı kc::.1fct iliharilc on
:ıama~da bu meseleyi de half c Ç?-· ' l WH t·ırafı 1 inci sa.vıfamııda 1 
J - )ardan az o!sa bile, ekebiJece• ı~acagım .. , 1 k ı d 

Rus: "Sizin icin pek 7-İyadc luy ımına çı mış.c~r ır. . ğimiz er;ıı:, niifusumuza ınazaran 
meti haiz olan ihb~ratım içh1 bir ismet paşa haıretlcrı buradan çok fazladrr. Şu lialde, hiçbiri• 
milyon mark talep edh•orum.,, otomobille Pcrapala& otelini leş· miz bu vadide \fa1.ifemi1.i hUsnu 

Ben: "Vl\y canına! Siz galiba rif etmişlerdir. suretle yaprmıyoruı. itiraf et. 
s~yıklryonn!nuz. E~v:_lil nıc.scle· Hafif bir soğuk algınlığından ""'""'""""ım111m•ınn11nnuın<0rnı ... ıuu1111•ıtll•Ulll~lll"l"""'"'""'"'"'" ... mlm 

nın neden ıharct ofougunu anlı· rahatsız bulunan Başvekilinıiı Pasaportlar üzerinde clahn <1iğcr 
yalım ela.,, b : · d b' k .. k· l k _ı B. . d.. .. d "" k . . I l şt rıınıı e ır aç gun a aca - imzal r gÖiiilüyol'nu. 

naz uşun u ten &o.na ~na lar 1'e tedavi edileceklerdir. Pasaportlıuın snhte ol· ndıı.Ia-
nuya başladı. p H 1 · d" d' 1 · · B 

. Evvelce Rus zabitipnir.. Hf'ı·bisı a~_a ~ır~t erı un :ş uını rııı lumnrit "Ctinni~tim. ir dP. va 
bıdayetinclcnberi istih >tlrnl hir.rnc tedavı cttır.nıış ve Beyoglunda pur bileli gij terdi. Biletin fü:crin-
linde çahşıyor.ma~. Neticeten za· kısa bir gezinti yaptıktan sonra deki tnl'İh le mert t.ymı aör.t fi-ı 
l'Ul'ct ve Bol~evilderc karŞt (hıydu- indikleri Pcrapalas oteline dön- yot·du. 
su kin ve ncfrnt dola rısile hu ı,c- mü~lerdir. Ruş ~öz;inc el vdmi\ b1,f.1 <:ulı. 
teıehbü:; odiyormu:J. Uzun ;:aman Haber aldığımaıa $!Öre Başve· "Dört • y kar!ar lngiltered~ ve 
hır erkanı harhiyei umuıuiyc reis kılimi7. cuına giinü Ankaraya Frnııs?da knlr!ım. Bu zama.11 Zfir· 
fiğini~ ynn!Jl<l~ çalıf..·wak_ hir '):ok ıwd~t. edcceklerdır. f ındn çok :ıcyler işittim ve çol< ~~Y 
askcrı ve s•yası !ıdaı-a vrtkıf bulu .•....... -................................................. ler gördiim. Ru&yi\dnki ahvali let
nuycrmuş. Nihayet Rw; el etli l(t: lindc olduğuna ı~anaat.im vı.udr. kik elmPk üze~· beni hu\ &y;ı. ,iln· 

"5i7.'! Frans1zlt\rın ve İn~İ' i:-le· LaJ<in İngili;ı ve f ranuz plilninn· derdiler. Bundan bıışl<a Frnnsa 
ı·in Almanyllya yap caklan yeni na hiç tc inanmıyoı·dum. i~;t<nmi erkanı harbiyci umumiy~ ı cisinin 
taarruz planlarını atmnk istiyo- ona da biJclirclim. hiraz1mt 'la- bir l~zker~ı;1ni hamil h'J'lu•u:yo
rum. Ar.-u ettiğini~ tal<ı:iirdc Çek· r.l\f ctm~k için iki pasaport r.rl:nr- rum ki bı.t l<ft~rt, ile Çeklerin ~n 
leriu tc lcilat ve politika pi::\;,ları· dı. Pasaportlar, Ruaun, biı·isi in- gizli iç.limalarrna i tirak ndeh:Ji. 
m da elde e ebllirsiniı: !,, gilizc.e cli1cri Frırn ızca mühürlenl rim. Arzu ettiğiniz takdirt1e böy-

lkfoci ııık ani' Çeklerin planla- ınİ!, l'cs'rnlctin' h viydiler. Mü- !c bir içtimaa ııizi g<.iWreMrrhn.,, 
rıru elde edebilmenin imkan dahi hürlcı·in tarihi 1918 martına aitti. (Bılmcdi} 

mek lhımdır ki, memleket 

de, henüz muntaıam bir 
teşkiJ~tı bile yoktur. 

Bir çok ka7.alarımıı var d 
nfü; ziraat memurunun ne 
olduğunu bilmez.Köylü iıtİ 
liği maddeyi sadece (g6r 
deye yapar, haıtahğ-tnt feıt 
ıurette bcıkımını hiç anl•111 

Evvelce melekette bir 

odaları tcıkilalı yapılnııfV 
tqekkül aöıde, bulundnP 
takanın zirai faalıretleriai 
ve teftiş edecekti. Ne otdıı 
miyoruz. Yalnız bazı Y 
isimlerini işitiyoruz. 

Vaziyet böyle dcYalll 

olursa, anuhakkaktır ki, 
sene sonra istihsalitı111ıı ' 
ğı yerde. bilakis aıal• 
Son birkaç senelik, mah• 
luğu ve o nisbette ucu~U 
çok köylüleri. toprakla 
ı:evkmdan mahrum btrık 
dır. Yani, birçok köylülerı 
raklar uğraımaktan artık 
duymamağa ve köylerdetl 
lerc inmiye başlamıtlarClıt· 

Bu lcaüil köylüler, k 
takcılık etmekten iıe, f 
50-60 kuruş gündelik ile 
lık etmeği tercih etmekte 
Bu yiiıden, bilhassa Kaıt• 
köyden gelen kanın erke 
çok boş gezen amele ve 
ile dolmaştur. Bu gibi k6 
köyde istihsal edeceği 
maddelere, şehirdeki a 
harnmallık, irgatlılc hayatı 
cih etmektedirler. Mevsiııt 
me mcvsımı olduğu ha 
çok çiftlik sahipleri, bugüJI 
de bin türlü ricalarla 
kandnmağa, adeta birb 
yarış edercesine çahşıyo 

ne baht15ına olursa olıurf 
kalan araziterini ekmek i 
takcı teminine uğraşıyorl• 

Her 'eyden evvel kl>ylU.)'I 
rakla uğraşmanın zevkini 
maga mühtacız. Bu da klS 
emtiasını hoşa gıder bir de 
çılıarmakla olacaktır. Ko 
tihsal ettiği emtiayı, par• 

mek de ıene her 
arzu ettiği tekilde istib 
mümkün olacaktır. Bunu 
pacak, memlekette 1Dillı 
surette yapılacak zırai org 
yon olcıcaktır. 

Görenlerin dediklerine 
latlıidarma bakıhrsa, b 
kemmcl bir ziraat mt 
olC:uğunu hiç kimsenin jrt 

der.ıiyeceği Butgariıtancl• 
bir ıira~t enstitüsü yok1J1 
gün ziraat mektepleri, be,. 
lıy:tt mekteplerinden ibil 
fakat bizde, bugün iki O' 
ten başka tati ziraat 111ekt 
yoktur. 

Onlardat naıariyatçı Y • 
yorlar. Eski çiftlik mintiU 
at mekteplerinden meıurı 
rın bir çogu köytcrde, 
hatlarında değil, '. ehirlet 
sal:illarda mektep mtJ• 

yapmakla me~gul oluyorl• 

Netice olarak tekrat e 
ki: 

Biz, istihsalitı m11.ı 
1 

muhtacır, bunuda m~"'· 
hUindekı zirai org:mirs•Y 
paca~tır. 

KastamunrS: 



~I 
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B Ü R S A 1 L. Mk. 1~;,fa~•-'_0_m_••_r_n_j fMahkeme ve icra il nlar1 1 ı 3. K. O. 1. Ko. dan 1 f ı t. D fterdarhğı Hani r J 
Fen tatbikat mektebinin 50 santi· İstanbul asliye mahkemesi 4- K. O. kıtaatı ilıtyacı için dört ka- Satılık istimbot: Ayakapıda 

metrelik ışıldakları için iki adet e- üncü hukuk dairesinden: lem sebzeye kapalı zarfla verilen fiat ğümrük atelyesi önünde 6 No.h 
foktrojen gurubu aleni münakasa su· Dr. A. D. Pariı efendinin ev- pahalı görUldüğünaen '1azar1ıkla alı· Mubassır isimli sitimbot (tuJu 61 

1 · G l d N 1 h d 8 nacaktır. İhalesi 25 -11 - 931 tarih retile satın alınacaktır. ihalesi 26- vece a ata a az 1 anın a anı 11, umku 5 kademdir.) Tah-
numarah yazıhanede Bokomonta- çar~mba günü saat 14 te yapılacak- d 37 l d 

lldnci teşrin - 931 perşembt günü na Limitet §İrketi zimmetinde ala- tır. Taliplerin şartnamen almak Ü· min edilen be eli O ira ır. 
aat lGya kadar Harbiye mektebiilrle- cağı olan 971 lira 50 kuruşun zere her gün ve ihaleye i~tirak etmek Sahf açık arttırma 9 K. evvel 

ki mahaUi mahsu~unda icra edilecek· tahsiline mütedair davanın arzu - üzere yevmi muayyende komisyonu- 931 çarşamba günü 15 defter-
tir. Taliplerin şartnamesini görmek hal sureti mezkUr ~irkete izafe • muza müracaatleri. (;>84) (H991) darlıkta (M • 931 - 138) (3892) 
~çin komi yona rnüracaatıeri n ?~ti- ten vekil Salamon Roznerikamet- • * 0 

:rak için de ,-akti rnuanenlnde hazır gihma berayı tebliğ gönderilmiş K. O. ve Birinci fırka hayvanatı· 
iıede Jİrket orada olmadığı gibi nın ihtiyacı için saman ayrı ayrı ;sarı. 

bulunmaları. (3688) vekili mumaileyhin dahi mahalli namelerle pazarlıkla alınacaktır. lha-
~ lf. "'° mezkurden çıkup nereye gittiğini lesi 28 - ıı - '931 tarih cumartc i 

Askeri mektepler ihityac! j~in meçhul iduğu mübaşir tarafından günü saat 14 te komisyonumuzda ya-
10,000 kilo 2C)1in yağı kapalı zarf U· verilen meıruhattan anlaşılmıt ol- pılacaktır. Talplerin şartnameyi al
retile satın alınacaktrr. )halesi 2~ mağla bermucibi talep tirket ve mak için hel' gün ve ihaleye iştirak 

vekili mumaileyh hakkm'da ila - edeceklerin de yevmi muayyende 'ko· 
lkinci tesrin - 931 cumar~i günü nen teblı'gat ı·crasına ha~ lr'ımlı'k.:e · ·· ı · - -) ~ ~ .. rnısyonumuza muracaat erı. ( :Juil 
aat 14 te Harbiye mektebindeki ma· karar verilmi, olnıağla tarihi ilan· (399:i) 

2li 

halli mahsusunda icra edilecektir. dan itibaren bir ay zarf mda mah· 
Taliplerin şartnamesini görmek i~in kemeye muracaatla mezkur arzu· 
komisyone müracaatleri n i~tirak hal sureti tebellüğ ve cevap veril· 

mediği takdirde giyap kararı itti· 
i~in de rnldi muayyeninde hazır hu- haz edileceği ilan olunur. (2070) 
lunmaları. (126) (36. 5) 

• • • 
.Aydındaki J,.,faatın senelik ekmefJ 

kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
muştur. lhale tarihi 5 - 12 -- 931 
cumarte~i günü saat ı:; tedir. sarı. 

namenin birer sureti İstanbul ve b: · 
mir müstahkem mevki ile llenizli ~n· 
tın alma komisyonlarında vardır . 
'l'aliplerin yevmi mezkflrda ihale san. 
tinden ev·vel 1934 lirayı havi teminatı 
muvakkatelerile beraber tekliflerini 

* * * 
.Ankara, Konya, İstanbul gedikli 

kiiçük zabit ihzari mektepleri için 14 
kalem türkçe kitap pazarhtrla satın R· 

lınacaktır. PazarJığı 26 - 2. teşrin -
P31 per. cm be günü saat 16 ya kndar. 
Harhi)e mektebindeki mahalli m<!h · 
su unda icra edilecketir. '.l'Rliplerin 
sartnem sini görmek için komi ~ona 
milracaatleri \C ~ tirak için de rnkH 
muayyeninde hazır bulunmaları. 

(143) (·1026) .................................................. , ........ . 
Muhtırası Bethovcn Üvertür Promctc, Serrano gi

--:ı------------ıııll dillos, Verdi, Fantaz:~ Travlyata 18,8() 
lı 1 '°•kvlm-Çarşamba25 Teşrinisani dan 19 a kadar Viyolonsel solo Edip 
g~ l\Ci ıy Ul31, J4 Recep 1350 Senenin Sait tarafından 19 dan 19,30 a kadar 

l\ gtlnleti 523 kalan sünlcr. 35 
Qu orkestro l\'aaoviçi Mars Kari ludvik A. 
... l\eı - Doluşu: 6,59, Batışı 16,25 
" Jorj, Venüs adoni, Şubcrt , Vals, Pray· 

() 8ft1az vak itleri - Sabah. 4 30 Dıei medet l-la\ls i\lcndelson, Samson 
\'ı~e· 12,0I; ıklndı 14.ŞO. Akş:ım 16.44 doprenran, Urbeh J9,30dın 20 ye kadar 

La' 1~21 imsak. 4,41 
't 11•~• - derecei haıaret ıazami) 5 ~ntcrp:ıt;zzô, Nnhlink Rumi, Harp solo 
t•ıi i\lcll. Roza tarafından 20 den 20,30 a 

ta~ ~arım ) arın rüzg4r poyraı. hava 
4i1 \fı ı.. adar ders -...... · \azı~ette tebeddül yoktar. 
~r lstanbul radyosu 

R d 6 dan 7 ye kadar graınafon, 7,30 dan 
.......__ a yo 8,30a k:ıdar Tahsin erendinin i~tirı~ile 

Ankara radyoeu saz, 3,30 dan 9 a kadar Bulgar operet 

!5 ftctncl te-şrfn Ç:ırşamba heyeti, 9 dan 10 kadar Belkis hanımın 
t 18 den ı S.SO :ı. hdı.r orlı>estra ı~crakile sıız. JO dan 10 30a cazbant 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

işsiz kalabilirsiniz, 
hasta olabilirsiniz, 
başınıza bir felaket gelebilir; 

O zaman: 

J\h benim de bir 
kum haram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 
f Türkiye İş Bankası f 

--------.... ·--------------· 

Çorlu jcra memurluğundaıı: 
1 - Gayri menkulün ne oldu

ğu: 1\faimüştemilat bir bap ahşap 
hane. 

2 - Semti Çorluda Miılıittin 
mahallesi Gölcük sokağı nomera 
7. 

3 - Takdir olunan kıymet: 
(1600) lira. 

4 - Arttırmanın yapılacağı 
yer, gün ve saat: Çorlu icra daire
si 28 - 12 - 931 pazartesi saat 
14 - 16. 

5 - İşbu gayri menkulun art
tırma şartnamesi, 28 -11 - 931 
tarihinden itibaren 930 - 354 
nuınera ile Çorlu icra dairesiade 
her kesin göre bilmeleri için açik· 
tir. tlanda yazılı olanlardan faz
la malumat almak iıtiyenler mez
kür dosya numeroıu ile memuri
yetimize müracaat etmalidir. 

6 - Arttırmıya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 -
si nispetinde teminat gösterilecP.k
tir. Haklan tapu sicillile sabıt 
olmıyan alakaaarların iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 
icinde viaikalarile birlikte memu
riyetimiz bildirmeleri. Aksi halde 
sab bedelinin paylatmaaından 
hariç kalırlar. 

8 - Gö•terilen günde arttır
may:a ittirak edenler, artbrma 
§al'tnameSİnİ okumuş ''C luzumfu 
tualümatı lmif ad olumırla•. 

9 - ihale tarihine kadnr vergi, 
belediye, ve saire borçları borç· 
luya aittir. 

10-Yazılan gayri menkul ıyü
karda gösterilen 28 - 12 - 931 
tarihinde Çorlu icra memurluğu 
odasında şartname dairesinde sa-
tılacağı ilin olunur. (2065) 

Fatih sulh icrasından: 
Halit ve Sait ve Sadrettin '\'C 

Nurullah beyler ile Ne lif er ve E
mine ve Muazzeze hanımlarm şa
ıyan mutasarrıf oldukları Şehza· 
de başında kalender hane mahal
lesinde Mustafa Kemal paşa cad· 
desinde atik 4 ve cedit 8-10 No. lı 
.muhtarik 1200 lira kıymetinde 
bir bap konak ar&a&ının birinci 
arttırması icra edilecektir. 

Tapuca müseccel ve gayri mü
seccel hak l'-hiplerinin 20 gün 
zarfında müracaatla haklarını tes 
bit etmeleri aksi takdirde gayri 
müseccel hak sahipleri paylll.'.}ma
dan hariç tutulacaklardır .. .1\:rtltr
maya iştirak edenler bedeli mü
zayedeyi beş gün zarfında vere -
ceklerdir aksi taktirde farkı fiat 
ve zararı ziyan kendilerind~n bi
lahüküm alınacaktır. 931 - 4126 
No: ya müracaatla her ke:.\ şart
nameyi görebilir talip olanlarm 
yüzde 10 yüzde on pey akçesiyle 
beraber 24 - kanunuevvel -
931 tarihine tesadüf eden pcı•şem
be günü ıaat 14 de Fatih ıcra me· 
murluğuna müracaatları ilan olu· 
nur. (2069) 

havi zarfları Aydın satın nlmn komis· 
yomına yereceklerj ilan olunur. (562) 

(3SSO) 
• * * 

Kolordu kıtaatı için va_gum yağr 

pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 2:i 
11 - 931 çarşamba günii saat 14 bu
çukta komisyonumuzda yapılacaktır. 
'l'alipleıin rtnamesinl almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak etmek is
tiyenleıin de nldi muayyenf:nde ko· 
m'Jsyonumuza mUraeaatlerl. (510) 

(4013) 

* * • 
15 inci fırk akıtaatının ihtiyacr o· 

lan ,.e aşağıdaki cetvelde teslim ma
hallerile mlktarlan ve temin:ıh mu
vakkate miktarları yazılı olan on 
dört bin dokuz yüz kilo t-:ıde yağı 

4 - 11 - 931 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle kapalı zarf usulile mU· 
nakasaya konmuştur. lhalc tarihi 
5 - 12 - 931 cumartesi günü saat 
15 te taliplerin şeraiti görmek iizere 
her gün münakasaya girmek üzere de 
teminat ve teklif namelerile birlikte 
ye,rm rn zamanı ihaleden cn·cl •. m· 
unda 15 inci fırka .,a,tın :ıb1a korııi .... 

yonuna müracaatleri. (542) (;;;::;,>) 

4800 
3600 
4400 
2100 

Lira Kuruş 
S56 40 Sam::.un 
305 00 Amasya 
373 00 Çorum 
178 00 Merzifon 

Berga.nıada bulunan kıtaat hay· 
vanatmm ihtiyacı için 100.000 
kilo arpa kapalı zarf usulile nıü -
nakasaya konmuttur. İhalesi 24 
- 12- 931 tarih perşembe günü 
saat 16 da talipler şeraiti anla • 
mak üzere f stanbul ve Berı:ama 
satın alma komisyonlarına her 
gün, münakasaya iıtirak .. ! "cek· 
lerin de ihale tarihinden evvel te· 
minat ve teklif mektuplarile bir • 
~ikte Bergama atın alma komiı • 
yonuna müracaatleri. (589) 

1,4024) 

Yerli fabrlk:ı1ar mamulatından 

~0000 metre ) atak kılıfı bezi ;,,apalı 

zarfla rnUnakaSa) a kon mu tur. lh:ı· 
lesi 6 - 12 - 931 tarihine mü adif 
pazar günü ~aat 15 te rapılacaktır. 

Taliplerin aı1namc 'e nümunc ini 
görmek üzere her gün Ankara<b mer· 
kez satın nlma komisyonuna mUrnra. 
atlcrj \C münakasaya i :ı: tirak eclccck· 
lerin o glin ,.e aatten enet teminat 
Ye teklif mektuplarının makbuı mu
kabilinde mezkur komi yonun riyase
tine tevdi eylemeleri. (544) (3801) 

UskUdarda HAie ainemas1nda 
( Sibirya ) mümessili ( Edmund Lov) 

illvcıcn ( llilcklr ) 
BU AKŞAM ~- _ -::--:r:-:-'"L" 

Ş h d b Mm t t• t d Dogum ve .aaın nastalıkları 
e xa e a,ı e ıya rosun a mütehassısı 

San·atUr Naşlt ve Fahri beylerin iştir:ı Doktor 
kile iti büyük temsil bir gecede birinci Hü • N 
temsil GAvel Ahenger tıııibt piyes SeyJD &&it 
6 perde, ltlncl temsil. Tıra, takliıli Türbe, eski Hillliahmer binası 
k~mcdi 2 perde; raks. sinema dans 111 No. 10 Tel. Istanbul : 2622 

,·csairt. ~ 

Satılık sandal ve teferruatı : 
lstanbul gümrükleri muhafaza 
müdüriyetinin Sarayburnu mev• 
kiinde mevcut 7 metre tulUnde 
1,20 arzmdadır. Yelken, kürek 
ve sairesi olmak Uzere 11 kalem 
eşyası vardır. Tahmin edilen be
deli 70 lira, satış açık arttırma 
9 K. evvel 931 çaı amba günü 
15 Defterdarlıkta.(M - 931-141' 

(3893) 

Satılık stimbot: Ayakapıda 
gümrük atelyesi 6nünde 5 No.lı 
Gümrük isimli sitimbot (Tuln 61 
arzı 11, umku 5 kademdir.) Tah
min edilen bedeJi 370 lir dır. 
Satı~ açık arttırma 9 K. evvel 
931 çarşamba günü 15 Defter· 
darlıkta. (M-931-139) - (3891) 

A ıın r 
Küçük ilanları 

-~ J Odefası ) i.ı kuruştur -~ 

Sat.Irk hane - Beyközda Ş:ıhin· 
kayada 133 arşın arazi üzerinde mcbn! 
74 No. dört odalı bir hane satılıktır . 
Şirketl Hayriye idaresi kapıcısı Lütfu 
Et ye:: .nüracaat. (1998) 

Satrhk kAgfr dUkkAn - Istan
bulda .Marpaççularda şerefli bir mahalde· 
dir; ayda 75 lira kiradadır. Pazarlıksız 
8200 lira. 'ııat 9 - 12 arasında Istanbul 
dördüncü Vnkıflıan asmakat 29 numaraya 
müracaat. 

Para - lstcdiğini7. semtlerde satılık 
cmldkimiz uıdır. Em!Ak almak yahut 
alaca~nıı \aridatlı cmlll.ke paranız ~-etiş
mi_yorsa para almak için 9 • 12 arasında 
müracaat ediniz, senchk faiz, komisyon 
yüzde 12. I<tanbul Dabçekapı dördüncıi 

Vakıfhan asma kat 29. 

Psra - 15 Jıradan fazla veıidau 

olan t.ıılakiniz:i en ivi fiada satanı ~ter· 
~iz terhin mu abil pa.r verilir. Senelik 
faiz, komisyon yüzde 12 für. Saat 9 • J 2 
arasında Istanbul, Bahçckapı dördüncü 
Vakıfhan asm~ kat 29numaraya müracaat. 

Para kazandırıyoruz-lstanbul
dan başka vildyctlerde, ka1..alarda memur 
phut erkek işçi istlyoru1. iş:nize, uzüe
nize halel gel mi) ccektir. içine 6 kuruşluk 
pul koyup mektupla sorunuz. 

Istanbul postanesinde 4-00 

Meyva ve şebze bostanı -
Beylerbeyi lstııuoz derec:inde meşhur 

Ka\·ıklı bostan satılıktır. ult n hama
mında Mermerci zade biraderler mağa· 
za•ı kıltibi Pe~nmi beye mürncau (20J9) 

Klrahk yah - Dört od:ılı. mut
fak 'e mkos suyunu havi (.~nkelkoyün· 
de Kuleli caddesinde ':7 o. lı yalı ki· 
ralıktır. Gormek ıçin içindekilere mürı· 
caat edini1M 

Karh Dağdan Ses - Abdullah 
Cc\dct be~·ln şiirleri int!şar etti. n l 
lira. Luks tab'ı Fi. 2 lira. 2068 

'ı ~ı ~ı ~~ ~ ~ r ı ı' ılll ı 
TUrk Anonim Elektrik 

Mühim ilan 
Elektrik şirketi, memurının 

1931 senesine ait ''ye il,, ı-enkte 
ve "yuvarlak,, şekilde hüviyet 
kartlarının 1 kanunusani 1932 
den itibaren İptal edilerek 1932 
senesi için muteber olmak iizere 
(Koyu pembe) renkte ve (sekiz 
köşeli) şekilde kartlarla tebdil e
dileceğini muhterem müşterileri • 
ne arzeder. 

Mezkur kartların baş tarafın -
da §irketin unvanı yani (Türk A
nonim Elektrik Şirketi) ve eğri 
olarak 1932 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan 
j kartlar usulüne gayrı muvafık 

addedilerek hamilleri hemen poli
se ihbar olunmalıdır. Şitket, müı 
tenlerin iıbu ihbarnameye riayet 
etmemelerinden tevellüt edebile
cek olan neticeler için her meı'u
liyeti mitdiden reddeyler. 
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·öksürenlere: KA IRAN Hakkı Ekrem Eczane :ve .Ecza depolarile koyun 
sahiplerine - l • 

Ticaret odasında intihabat .. SEYRiSEF AiN 
ı· 

( 
• l..:tıl 

Koyun' ve k~çil~:-
k0elebek 

0hast~lıit ;!: 
hükümet tarafı11 intihap heyetinden : 

1931 nihayetinde müddeti bitece~ o1an lstanbul ticaret ve 
sanayi odası meclisi azasını yeniden intihap için tefriki lazım 
gelen kırk müntehibi saninin intihabı 25 Teşrinisani çarşamba ve 
26 Teşrinisani perşembe günleri birden dörde kadar icra oluna
caktır. 

A- Türk olan, laakal bir senedenberi lstanbulda ticarethane 
sahibi bulunan, ticaret sicillinde laakal dördüncü sınıfta mukay
yet bulunan erbabı ticaret ile. 

B- Aynı evsafı haiz kotlektif ve komandit ve limitet şirket
lerin ba mukavelename salahiyettar bir şerikinin ve lcooperatif 
ve anonim şirketlerle resmi müesseselerin meclisi idarelerince 
tayin edilen murahhas aza ve müdürlerinin. · 

' C- Adedi azası elliden aşağı olmıyan cemiyet ve birlikler-
den odaya mukayyet olttnlarin salahiyettar murahhaslarının. 

Odaya gelerek 931 senesine mahsus oda hüviyet varakasını 
'e salihiyetnam elerioi intihap heyetine gösterip reylerini istimal 

~lerl:ez acentası: Galata köprü başı B. 2362 
~ube Jo... Sirkeci l\lühürdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI ' 
' 

(KARADENiZ) 26 . Teş~ini- . 

sani perşembe 17 de. / , 
MERSiN POSTASI 

(ANAFARTA) 27 Teşrini-
• 1 

sanı Cuma 1 O da Galata rıh-

tımından kalkarlar. 

idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme pazarlıkla satın alı-
nacaktır. · 

Teminat % 1 O dur. 
ihale 28-11-931 saat 17. 
700 metre kazan borusu. · 

(4014) 

. ı t . . ·1 Disto
ıma e tırı en . 1,_ 
fa1·in hayvan sıh1P • 1 ... .,, 
rine ecza depo 1 

' ctıı 
ve eczabaıielere ud 

. kt• at• 
olarak, sablma bd 
On koyun için b~ · 

..ı kutuıu ' 75 kurutl1"'' 
Hastalık mevıir:ııi:do' 

layısile seri s~rette tedarik için doğrudan . doğruya Selimiyede 

Yüksek Baytar mektebinde Distofajin imalathanesine mnraca•t 

~e_d_il_m_e_ıi_. __ 39~9~6;--~----~·~-~--------~------~--·--~ 

·Kütahya Yilayetinderi: 
Nafia idaresine m~ktezi m;n~ot makine yatlarile levası~ 

etmeleri lüzumu ilin olunur. (4005) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: ............. 

-------------------------- !! Alemdar Zade Mehmel U 

saireye talip ·zuhur ,et.mediğinden müna1'a1a müddeti 29 tetri~ 
sani 931 pazar günü' saat 15 te ihale edilmek üzere telll 

. Darülfünun Mübayat Komis- ~! Vapurıan - . ~l 
~~ Lüks ve seri Karadeniz postası 1: 

edilmiştir. Taliplerin % 7,5 nispetinde depozito akçelerile , r:ıı~ 
kiır günde vilayet daimi " encümenine evsaf ve ıeraiti anlalll 
için mezkur encümen baŞkitabetine müracaatları ilan olunur.(~) 

. yonu Riyasetinden: !~ Bülent v•PuRu ıl 
Darnlfünun müstahdemini için yalnız kumaşı idareden veril- ii 25 T. Sani ·u Geıı·bolµ- · Jan" darına satıll 

mek ~artile şartnamesi mucibince 170 Ha 200 takım maa şapka :: ç · b . ii 
elbiıe, palto, manto imal edilecektir. Kullanılacak harcı Komis- ~~ arşam a j

1
11 alma ksmı• syonundan•• 

yonda mevcut nlioiunesine göre olmak ve daire dahilinde tefrik •· 
edilmiş olan m'!halde imal edilmek üzere pazarlıkla talibine ihale if günü akşamı saat 18 de Sirkeci il' ~ 
edileceğinden talip olanların Teşrinisaninin 25 inci çarşamba gü- ~~ rıhtım~ndan hareketle (Zo~gul- ' Müddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve günü Ne~ 
saat on beıte yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçeleriJe g dak, ınebolu, Samsun, Ünye, 1 Bir ay J 5·2. Tcı. 931 15-1. Kln. 931 Sah Sığır 
birlikte Mülga Harbiye binasında Darülfünun Mübayaat Komis- al Ordu, Giresun, Vakfıkebir, il 1 - Geliboluda 11 numaralı jandarma mektebi efradının ~ 
vonuna milracaatlan ilan olunur. (4050) !i Trabzon, Rize ve Mapani) ye H ihaleden Agustos 932 tarihine kadar iaşelerine muktazi sığır JJ 

H azimet ve avdet edecektir. ı yukarda yaDlı tarihten bir ay . mllddetle kapalı zarfla mllaak.-: 
H Yük ve yolcu için Sirkecide ya' vazolunmuıtur. - A: • 
H Vezir iskelesi sokak No. 61acen-ı 2 - işbu sığır etinin ihalesi yukarda yazılı glln•ve tarihte _, 

Devlet Demiryolları için 6000 adet zahire çuvalı satın alına- :: tesine müracaat. Telefon21037 vali saat 14 te Geliboluda maliye dairesinde icra edileceğind,_ 
eaktır. Pazarlık 26.11-931 perıembe günü saat 11 de yapılacak- g::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n:::m ihaleden evvel Gelibolu jandarma mektebi kumandanlığına ıJt 

. ı _________ r:> __ e_v_ı_e_t __ ~ __ e_rn ___ ır __ y_o __ lı_a_r __ ı __ u.a __ n __ ıa_A_r_• _______ J 

hr. Talip ol~nların Haydarpaıa mağazasına müracaatları ilan ;i:::::::::: ... -=::::.=:::: ' . 1 ·•1"'-il racaat eden taliplere şartnameler verilecektir. 

olunur. (4062) ij~~ :t:ı::IBJ 1 3 - Münakasaya iıtirak edecek taliplerin verecekleri ıeJılil' 

9 i!i!c~·~::u~~~3~· ç!~~~~::'~~:~n~:.~i.ıa';;ai~~:.m~::t::~:: :.iı . .:=mmf!ifiJ. j ::ı::!~:: :;:U:i7ı~::~iiç~er=~~k d;;:::::ktı:~riıecek fiat r•" ~ 
de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerindP. 4 - Bedeli muhammenin ' yüzde 7,5 teminab muYakkate.ı 
b 

~:· :.=. Karadeni:r: poıtaaı 1
1
1
1
° ıandık makbuzu veya hUkümetçe maruf banka· mektubu kı"~ 

eıer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3909) J 

----------------" __ . ·-------- ·:·=====:== Erzurum ı.·ıı ti muharrire•İ üzerinden istikraz• dahili tahvilitile hona fiat•--

........... 1932 •••••••• _ yüzde 10 noksanile sair eıham ve tahvilat teklifnameile bi!.~ 
ikinci bir zarfa konarak komiıyona birer makbuz mukabUior 

Tayyare YILBAŞI Piyankosu il yt.u::n~s t UU m~B . milecekıi •. (
3932

> ./ 

Adet Lira 

1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 

200,000 
1 150,000 
1 100,000 
1 " 
1 " 

40,000 

1 " 
30,000 

1 " 
20,000 

·~ 
15,000 

100 MUKlFAl (1,000) 1CQ,QOO 
100 

" 100.000 " 100 
" •oo,ooo 

100 " 
" ,, 100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) R50,00YO 
5 

" (8,000) 40,000 
6 

" (5,000) 30,000 
15 " (3,000) 45,000 
60 " (2,000) 120,000 

200 " (1,000) 200,000 
5,000 AMORTi (100) 500,000 

5,700 ADET -3,340,000 LiRA 

Tllz inhisarı istanbul Başmildlrlyetlnden: 
(6500) kilo yerli malı .Kas!amoni ıicimi kapalı zarfla müna

kasaya konulmuştur. Talıplerın 5 KinunueYvel cumart·~si günü 
saat (14) te teminatlarile Tuz inhisarı istanbulu Başmüdürlüğüne 
müracaatları ilin olunur. Talipler şartname ve nümuneyi her gün 
görebilirler. (38j4) _ 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 

01, Tabibi 

ZeAi 1lnci 
Hastalarını her gün saat R,30 • ı~ 

ve 13 - 20 kadar kabul ve her salı 
saat on üçten itibare~ meccanen diş 

çeker ve tedavi eder. 

Arayınız 

Ademi iktıdar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN hnp
landır. Deposu, lstanbulda Sirkcci'de 

Ali Rıza Merkez ~czanesidil(. Taşraya 

150 kuruş posta ile gönderilir. lzmir'de 
Irgat pazanndaki, Trahzı>nda Yeni Ferah 

ii günü akıamıSirkeciden hare-. Çorum Viliyeti · Nafıs 
i! ketle ( Zonguldak, İnebolu, il samsun, Ordu, Gireıun, Trab- BaşmÜhendİs)ig" İnden: 
h zon, Sürmene Ye Rize ) ye .J 
:İ ıd kf Çorum - Yozgat yolunun O + 000 - 76 + 000 kilometreleı• 
iı g ece ır. · araaında~i 35272 lira 3 kW'Uf bedeli keıifli Ye muhtelif parç"' 
ii Fazla tafıilit ıçın Sirkeci, il larda cem'an 17 + 000 kilometre tulde kaldırım inıası ameliY'~ 
H Yelkenci hanındaki acenteli- İi ilç ay zarfında ikmal edilmek Uzere bir ay müddetle kapab -· 
~~ ğine mllracaat. Tel. 21515 il ıuretile münakasaya konulmuıtur, Talipler bedeli keıfin yoıd• 
:::::::=::::"'• • .:::. ··==== & yedi buçuğu nisbetinde münakıssa kanununa tevfikan (2645) lir' 

BULGAR OPERET HEYETi - et teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında mukaY1 
Fransız tiyatrosunda _:df' 

Bugün akşam saat 21 de "Jstanbul bulunmakla beraber ameliyatın devamı mllddetince Nafıa dp-
Giılü,,. Yyarın akşam: "MonmartrÇiçeği., ıince eh1iyeti musaddak fen memuru istihdam eyliyecekler ye .,-
Kalmanın en son eseri. Prima Donna: fen memurları mukavelenameyi ele imza edeceklerdir. 
l\Iimi Rıılkanska orkestra: 21 kişi. ihale muamelesi Çorum Encümeni Daimi riyaseti makamıod• 

7-12-931 tarihine müsadif Pazartesi günll saat 15 te icra ecliJr' 
cektir. Fazla izahat almak ietiyenlerin Çorum Baımilbendislitid' _.._~ -VAKiT 

Adres: Istanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı i~leri 2.4379 ı ve 
2.3872 idnre 2 4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Jsıanbul Vıkıt. 

Abone .şartlar1: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
llariçıe - 800 1450 2700 ,, 

llAn !•rtlarımız: 

Satın 
San ti mı 

llesmr 
10 Kş. 

20" 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 ... 

KUçUk llln ,artlar1mız: 

1 2 3 4 1·10 Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş -

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
ğ1 için bir defa mec\:anendlr. 

H - 4 s:ıtın geçen ilAnlımn fazla · 
sn tın için 5 kuruş _zammolunur · 

milracaatları ilin olunur. (3908) ~ 

Hariciye Vekaleti Mübayast 
Komisyonundan: 

100 Ton Kok kömürü Vakileti çin 
40 ,, ,, ,, Misafirini Ecnebiye Kötkll içiıt 

2000 Okka mangal kömürü ,, ,, ,, ,, 
7000 ,, kınlmıı odun ., ,, ,, ,, ~ 
Vekalet ve Misafirini Ecnebiye Kötkü için mllbayaa edilee' 

miktarlan yazılı mahrufcat için ·2- 11 - 931 tarihinde kapalı sat~ 
münakasada teklif edilen fiat haddi Jiyıkinda görülmediğinden 17

11 
kerre 7 Kinunuevvel. 931 pazartesi giintı saat 15 de pazarlık_ 
ihale edilecektir. Teminah muvakkatesi 450 liradır. Şartname ~~ 
riciye Vekileti Levazım ve İstanbul Ankara caddeıinde HazJ11 

Evrak Müdilrlftjiinden alınabilir. ( 3816) ~ 

Afyon Nafia Baş mühendiS' 
liğinden: , . 

Kapan zarf usulile inilnakaaaya konulduğu evvelce ili~ :: 
len Afyon - Klltaliya yolu taıiıirabna talip zuhur etmediğı11-_Ji 
29-11-931 tarihinde iaat 15 e kadar pazarlık ıuretile weril,Muayenehane: Kadıköy Mısırlı 

oiha Yanıı. Tilrk sokak No. ~ cczaneluindc bulunur. İ 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
oesriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaaa ilio olunur. 4032 
" 


