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Bugün de~--~ ar yağacak ! 
Kandilli rasatanesl hava hakkında daha neler söylflyor? 

Dün Karadenizde müthiş bir fırtına oldu 
• Yazısı 10 uncu sayfamızda • ..... 
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Başvekilimiz Hafifçe Yaralandılar 
• 
ismet Pş. Hazretlerine 

geçmiş olsun 
8irtaksi otomobili Fındıklıda Baş

vekilimizin otomobiline çarph 

" hfikarvar nıı,yoknıu? 
Perakendeci esnaf çok dikkate değer 

sö~ler söylüyorlar 
nıet Pş.nm alnından ve sol elinden 
aldığı yaralar çok s0k8r hafiftir 

"Eskiden rakabet vardı, zaranna satılıyordu, şimdi değerine 
satıyoruz. Yalnız toptancılar malı az veriyorlar, kendilerinde 

ileride yllksek llyatla satmak dllştlncesl sezlllyor,, diyorlar 
ltballbn tah

didi karanndaa 
sonra muhtelif 
meYat llzerinde, 
mabau derece
de bir ihtiklr 
temaytılll batla· 
dığı iddia edil
mektedir. Kuv· 
vetli rivayeUer• 
g6re rerek tol>' 
tancı gerek pe
rakendecilerden 
bir kısmı, orta. 
da biç bir ıe
bep yokken fır.. 
saltan bilistifad, 
fiyatlan yObelt 
mek için ağrq. 
maktadırlar. 

Bu rivayetleı 
k&rflllnd• kari· 
!erimizi tenvir 
için dlln pi
yasada esaslı 
tetkikat yapbk 
ve bilhassa top- Dlldmtll deter alzler slSrllren esnaftan bir kıs1111 
tancılardan alarak satan tuhafi· rilferek aldıldan, aatbldan me- tedik söyledikleri ımılardsr : 

iL._ · yeeilerle, yOnll Ye pamuklu ku- vatta ne gibi fiat farktan bulun· Mahmutpqada tuhafiyeci Jak 
._ ı Kazara uırıran ismet P,. Hz.nln otomobln. Altta i. mat satan esnaflarla, manifatu· duğuna ve fark Yan& bunun ne· efendi: 

ı..._ Kazara sebeblret veren 1569 nun.1arall otomobil. racı ve bakkallarla ayn ayn g6· den ileri geldiğini 6ğrenmek is· [ Alt tarafı 4 iiuncü sayıfada l 
llllı... --tYekU ismet Pş. Hz., dü:ı ak- fa.katlerltıde husust kalem müdürii ~=======::::::=:::;:~;jlll!l====ıeı====-=========-============= 
iir.."."1-if bir otomobil !<azası il<'- Vedit IJO)'. olduğa halde otelden çık-rua- u- z BT ı· 1 1 ~er, almlanndan ve sol elle- mışlar, Jstikhil caddesi - Ma~ - llaA ç ıyat arı nası "'la hafi{çe yaralanmışlardır. Akaretler - Beşiktaş ve Dolmabah-
~ Jek miİeSIİıf hid&ıe hall,nda çeyi g~erek Fmdckıhya ge.Jııtişlerdi.r. 1 b •ı• ~ 
l~ mahlmat şudur: SDr'atla çıkagelen bir otomobil Belediyenin kasap ucuzlatı a 1 ır t' S Paşa Hazretleri, dün saJ·'.l.h Fmdıklıda Ermis konserve fahri • • 
...._.- ettikleri Perapalas otelinden kasmm önüne gelindiği \"akıt, Galata dttkkAnları a~ması 
~~ile çıkmışlar, doğruca Cağal- cihetinden bir taksi otomobilinin pek JAzımdır 
~ Sıhhat apartmanma gf"l- ziyade sür'atle geldiği görül~tür. 
.. ~· Eti ucuılatmık btlediyenin elinde--=.~:·· "'· Orada muayene YC teda· Bu esnada lsm~t Pş. Hz. nin otomo-
... -'llte ~- ed · ı-: ·· • l d y dir. F akıt ete narh koymak gibi sözde ' 'ft:Vam 11ı.ıı1aş, og eye oı;-ru bili takip ettiği jstika.mete göre sağ 

a•det etmişlerdir. taraftan 2;ı kilometre sür'atle gidi- tedbirlerle değil.. Ameli tedbirlerle 
.. hl d bl 1 ti belediye bu hayırlı işi ba,anp halka 
~ r e r gez n "'ordu. Ve caddede başl'a otomobil ve d' 
~ .J ucuz ve temiz et ye ırebllir. ekillmiz, öğleden sonra istirn- tramrny da "'Oktu. 

etını "' Nasll mı dlrecekalnlz? S ~ler, ~at 19 da ~h.i.rde oto- I\arşıdan gelen otomobil sür'aticti Dün de söylemiştik; bugün de tek· 
bir ge:ıınti yapmak u~cre r~- Alt tararı IO uncu savfada) 

~rınızı iyi muhafaza 
. ..._. için bir parça 

.!_~• ister misiniz ? 
"'"'~• 111, takat sizin 
'I._ .. "dı lı nız cins ten 

~ .... 111 

CJ 
CJ 

rar ediyoruz: Belediye muhtekir ka· 
~ahlarla rekabete girmelidir. Bunun 
için şehrin muhtelif yerlerinde J O - 12 
kasap dilkUnı açmak ve eti maliyet 
fiabna satmak Jlzımdır. O zaman et 
fiatındalıi gayrı tabii pahıhhk derhal 
kendiliğinden zail olacaktır. 

Bu tedbir beledlre için 
hiç de kUlteU mucip detll· 
dlr. Daimi encUmenln bir 
kararlle açdabllecek olan 
bu dUkklnlar, en 111 eti 70 • 
80 kuru9tan 40 • 50 kuru.
du,urecektlr. 

Oaimi encümenin lcarar vermesini 
bekliyoruz. Bu karar eti hemen hemen 
yan fiaanı indirecek, daha doğrusu 
normal fiatı tesis edecektir. 

Başmakalemlz 

Vahdet değil, 
Tefrika 

KudUs konar••• mUnaHbetlle 
- Bugün dördüneü Nyfım1zda-

Eczacılar Ankaraya ehemmiyetli bir 
müracaatta bulundular 

ltıhalitın tahdidi hakkında hüku
metçe ittihaz edil• 80ll karann, 
memleket iktıila.diya.41nda muhtelif 
sahalarda iyi tesirler yapması bekle-

nıllıiyor. Bu arada İstanbul eczacıla
n, gerek ecza ticareti ve gerekse u
mumi iktJsat hayatımızı pek yakm -
dan alakadar eden bir mesele bak-
.kında hük6metle temas etmiye karar 
vennftler, er •·•cı bmet ve Hüseyin 
Jlüsnil De) 1-cı· h ;ninde iki zatı bu iş 
için Ankaraya göndenıMşlerdir. Ee-
zacllann murnhhaslan hükftmet mer
ke7.w-izde S:hhat vekili beyle, B. M. 
1\lecliıııitıdeoki eczacı meb'uı;larla Ye 
diğer alakadar zevatla konuşacaklar, 

f Alt tarafı JO uncu sayfamızda 

Otomatik telefonla yangın nasıl haber 
verilecek tir? 

( 24222 ) numarayı bulunuz ve yangın nerede olduğunu 
kendi telefon numaranız ile beraber söyleyiniz. Fakat bu 
numarayı yangının nerede olduğunu sormak gibi başka 
sebeplerle işgal etmeyiniz diğer yangınlarm haber 'veJilmesine 
mani olmuı olursunuz. Yangının nerede olduğunu atTenmek 
isterseniz BeyaZJt ve Galata kulelerine sorabilirsiniz. BeyUJt 
kulesinin numarası 21998 Galata kulesinin numarası Beyoğlu 60 
du. latanbul mınhkasından hariç ve otomatik olmıyan mahallerde 
telefon aantrabna yalnız "YANGIN,, demeniz klfidir. 
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Ti CARET 

VE İKTİIAT HAYATI 

Gümrükte faaliyet 
Şikayeti celbeden noktalar var 

Odun ve kömür fJyatları sebepsiz yere 
fırlamaktadır, tedbir alınacak 

Gümrük başmüdüriyetıodeki 
<eacil bürosu önünde birkaç 
g ündenberi izdiham olduğu ve 
bu izdihamın yaptığı gürültüden 
büroda çalışan memurların sü
kQnetle çalışmak imkinıoı bula
madıkları ve bu yüzden bazr 
yanhşhklar olduğu anlaşıldığın
dan dün işi olmıyanlarm içeri 
girme:leri yasak edilmiştir. 

Dün de muameleleri ikmal edi
len beyannamelerin sahiplerine 
teniine deyam edilmiş ve bir 
miktar mal da gilmrükten çıka
rılmııtır. 

Dünden itibaren eczayı tıbbıye 
itbalAbna ait beyannamelerin ter
cihen muamelelerinin yapılmasına 
başlanmııbr. Bu beyannamelerin 
bugünkü muamelesi bitirilerek 
sahiplerine tevzi edilecektir. 

Mallye mUfettı,ıerlnln tetkikatı 
Gümrükte yazife gören maliye 

mlifettiıleri diln de mllteaddit 
defalar, muhtelif kısımlarda tef
tiıler yapmışlardır. Fakat dün 
yeni uaulsUzlüğe tesadüf edilme
miı yalnız komisyoncu Damlaz
yan efendi tarafından haber ve· 
rilen Sarayburnu anbarında u

ıulaUz mal çekmek hadisesi ile 
Rus listik şirketine ait lastikle
rin eskileri dururken yenileri 
için verilen vize ve gene kahve
ler için verilmiı olan vize işi 
etrafında meşgul olmuşlardır. 

Yanh,hkar oluyor 
Bu hususta kendisile görüşen 

bir mubarririmize baş müdür 
Seyfi bey bunların memurların 
isticali yüzünden husule gelen 
yanlıılıklar olduğunu ve derhal 
tashih edildi~ini ve bunda bir 
kast olmadığını sC>ylemiştir. 
Komlsyoncularsn şlklyetlerl 
Bazı komisyoncular da karar

ııamenin tatbiki esnasında ha· 
talar yapıldığından tik Ayet et
mektedirler. Ezcümle diyorlar ki: 

Kararname tamamile tatbik 
edilememiştir. Kararname evvel 
gelen maim evvela gireceğini 
tasrıh ettiği halde bu cihet tat
bik edilememiş ve malların gün 
itibarile tasnifi ]lzım gelirken 

·ay itibarile taanif edilmiştir. Hal
buki kararname bir günde giren 
mal~nn bile beyanname numa· 
ralanoın ıırasile muamele göre
ceklerini tesbit edecektir. 

Bir de listede Hhali muayyen 
olan çuval kontenjanı bitmiş ol
duğundan şimdi çıkarılacak olan 
şekerlerin üzerinde zarf çuvalla. 
rın memlekete ithaline müsaade 
cdilmıyen zarf çuvalı çıkarmak 
ise kabil olmadığından şeker 
t üc,;.rarlan m<lşkilat karşısındadır
lar. Bundan başka otomobil las
tiği için listede kalan mikdarı 
bir kilo olsun geçen laseiklerin 
de ithali imkansız görünmekte
bir, çünkü listedeki mikdar da 
bir kilo faı,ladır. Bunu aynı mik
dara indirmek lazımdır. Bu ise 
yapılamaL 

Hakaızlııa meydan 
verilmlyecek 

Komisyoncuların bu iddiaları
na karşı maliye teftiş heyeti re
isi ve borsa komiseri Adil Bey
de ıunları ıöylemiıtir : 

" - 16 T eşrinisaniden evvel 

olanlar tarihi vurut sırasile mu
amele görmektedir. Bundan son· 
rakiler de teşcii sırasile muame-
le yapılmaktadır. Maliye teftiş 
heyeti bir haksızlığa meydan 
vermemek için vazifesini yap· 
makta ve yapılan en ufak bir 
şikayeti hassasiyetle tetkik et
mektedir. 

Bir şlkAret noklılsı daha 
Tüccarların şikiyetlerini mu

cip olan bir nokta da gümrük 
ardiye almadığı halde Jir;nan tir. 
ketinin muameleleri ikmal edi· 
lemiyen ve bu yüzden mavuna· 
larda duran mallar için her ge• 
çen gün için ayrıca bir ücret 
alması ve bunun iıe malın fiati-
ne ilave edilmeıi mecburiyeti 
hasıl olacağı keyfiyetidir. 

Sunun için de iktısat vekaleti
ne yazılmıştır. Tüccarın lehine 
bir hal çaresi bulunacağı Umit 
edilmektedir. 

GUmrUk hammallar1 ı,aız 
kaldı 

Son ithalltı tahdit kararname-
si üzerine gümrük hammalların
dan bir çoğu işsiz kalmışlardır. 
Bugün hali faaliyette bulunan 
ve belediyece mukayyet 3400 
hamal mevcuttur. ithalit karar• 
namesının meriyete vazından 
evvel bunlar günde vasati olarak 
75 kuruş kazanmakta idiler. Hal
bu ki aon günlerde yalnız Gala-
tada üç ithalat iskelesinin ham. 
malları tamamile · işsiz güçsüz 
kalmışlardır. Bunlar üç yüzden 
fazladır. Belediye, açıkta kalan 
hammallar, maişiyetlerini temin 
edebilecek bir it buluncaya ka
dar yeniden hammal kaydedil
memesine ka~ar vermiştir. 

Odun, kömUr lhtikar1 
Şehrimizde odun ve kömür 

fiatları ihtikar addedilecek dere· 
cerle yükselmiştir. Teırinisaninin 
birinde çekisi 350 kuruşa olan 
odun bugun 500 kuruşa çıkmıı 

kömürün okkası da 8,50 kuruşa 
kadar fırlamıştır. Perakende 8,50 
kuruşa satılan bu kömür de hem 
sulu, hem tozlueur. 

Halbuki şehrimizde 60 bin 
çeki odun ve beş milyon okka 
kömür istoku vardır. Vakıa odun 
en ziyade Rum ve iğne adadan 
gelmekte ve hava fena olduğu 
zamanlarda ipe adaya yelkenli 
gidemektedir. 

Ancak gert!k odun gerek kö-
mür istoku lstanbul balkının t,m 
iki senelik ihtiyaclarına tekabül 
edecek derecededir. Bundan baş· 
ka iğne adada da şehrin altı aylık 
belki de daha fazla odun ibtiya· 
cına tekabül edecek islok vardır. 
Binaenaleyh fikatların artbnlması 
belediyece na behem'hal görül
miiş ve tetkikata başlatılmıştır. 
Belediye ihtikarın lSnüne geçmek 
için bazı tetbirler alacaktır. 

Kambiyo borsasında 
Dün kambiyo borsasında In-

giliz lirası gene yükselmiş ve 
evvelki gün kapanış fiatına göre 
sekiz kuruş gibi bir tereffu gös· 
termiştir. 777 kuruşta açılmış, 779 
kuruşa kadar yükseldikten sonra 
bu fiyatta kapanmıştır. Diğer 
ecnebi paralarının fiatlaranda 
ehemmiyetli bir fark kaydedil
memiştir. Kambiyo borsasında 

dünkü muamele mikdarı 7500 
sterlin. 25,000 mark ve 3,530,000 
Fransız fangıdır. 

W&il!S === 

Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Telgra lar 

Japonya ya 
Yardım! 

Güzel Edirnemiz 
Dün kurtuluşunun yıl 

etti 
dönü-

Japon tayyare motUr
leri lngilterede yapı

lıyormuş! 

•• •• munu tes'it 
Edime 25 (Vakıt) - Edirne

nin kurtuluı günü bugün bilyük 
tezahllratla tes'it olundu. Me· 

Bir meb'us avam kamara· raıime sabahleyin saat dokuzda 
sında bafveklle sual sordu baılandı, belediyede büyük bir 

Londra,25 ( A. A.) - AYam d · 
kamarasında M. Macdonald, Ja- kabul resmi yapıl ı, merasıme 

• ittirak edenler kurtulan ıehri Ponya'nın kendi tayyareleri içın 
Te kurtaran orduyu tebrik etti· lngiltere'ye motör sipariş etmiı 

olup olmadığı suretinde bir ler. Belediyec?eki merasimden 
meb'us tarafından sorulan bir sonra C. H. F. vilayet merkezi 
suale evet sipariş vermişlerdir. ziyaret olundu. Bütün vilayet er .. 
Diye cevap vermiştir, klnı ve ıehrimizde bulunan meb'· 

Başvekil, bu gibi •iparişlerin uslar fırka merkezinde hazır bu-
menedilmesinin mUmklin olma- lunuyorlardı. C. H. F. binası 
dığını söylemiş ve meclis reis;, önündeki büyük meydanda top-
müdahalede bulunarak meb'usun }anılarak Sultan Selim camii av- .,-· 
bu mükakaşayı uzatmasana mani luıuna gidildi, Kurtulu~ bayra- Geçen seneki !es'lt 111 
olmuıtur. 1 d d b siminde .ıJlfl• Soyyetler n" dlvor? mınm her yı önUmlin e u ca- f · ti · • t" k euP , esna cemıye erı ış ıra ~, 

Moskova: 23 - Bolşevik ma· miin minareleri arasına çekilen Jandarma abidesine çelenk 
hafifinin fikir ve zannınca komll· bOyilk bayrak gene ayni yere nuldu. ; 
nistlerce emperyaJist diye tav- uılırken toplar atılarak selim- Bugün kurtuluş hayranı• ı,t 
sif olunan büunk devletler Ja- landı. Camiin avlusundaki içti- b t•ı b ı d. b" ııoıll 'u 1 nase e ı e e e ıye ına _ı,d-ponya ve Rusyayı birbiri a ey· mada belediye reisile bir mual- k l d .. v l · aM:: 

k k d .. yü sa onun a og eyın ve . (j( hine kış ırtma arzusuna uı- lim Ye genr bir izci, en sonra k ı f f ·ıdı 
B h f·ı ö .,. iki mü e le ziya et verı • , 11 müşlerdir. u mu a ı e g re da Edirne meb'usu Şeref Bey k b 1 ı k · r ~" 

Çtnde Japon nüfuzunun ıilnden birer nutuk slSylediler. re şe ir i e:r, gere cıv: ki 
n n k ti · lerden gelen halk, so a 1.t güne blly Y P uvue enmesıne Mllteakiben yapılan geçit res- sevinç tezaharatı arasında dO"" 

mukabil kendilerine tavizler te- mine aakerler, bütün mektepliler, maktadır. 
minine çalışan mezkur devletler . 

kendi aralarında kavga etmek- G • H t} • K"' }d ~ 
sizin japonyaya karşı ge!medik.. azı azre erı anuınevve e y 
ıeri için aksaya şarktakı barut Vilayetlerde bir seyahat yapacakl~ 
deposunun anbean tutuşup uç- '!" 
ması tehlike ve ihtimali meY- Ankara, 25 (Telefon) - Gnzi Hazretlerinin künunuen·el i ..nde 

tt Til!yet)erde bir seyahat yapmaları m uhtemeldt 1' fil' 
cu ur. ınsant maksatla Gazi Hazretleri bugün Yeni sinemayı teşrif ederek gösterilmekte ol 

Pekin, 25, - ( A.A.) - Pe- mi seyretmişlerdir. 

kin'deki Japon elçiliği neşretmiı ihtikara rflleydan verilmeyecek -' 
olduğu bir beyannamede genç bil· . 
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kümdar Fou-Yin'nin insani mak.. Ankara, 25 (Vakıt) - .~tisat \ ~·~ı Mustafa Şeref beyın be~a~ 
.atlarla Japon himayesi altında re: lhtYalra meydan vernuyerek se;('l}de hazırlanan ikaramamen•n 
bulunduğunu bildirmiıtir. Muma- iktisadiya.tmda tesirini gösteımiye" b:ışladığı anlaşılmaktadrr. "'1 
ileyh, memleketle münasebette Bmıdan başka mevzii !ihtikara hiç bir surette meydan veıilme\1ıek ~ 
bulunmak için Japon nezareti vekAlet, li:rım gelen tedbirleri ittihaz etmiştir. Kanunusam, şuha~ 

b h ld aylaımda tatbik edilmek üzere lkonte njnn listesi hazrrlanmıya başla ~ 
altında tecrit edilmiş tr a e Heniiz müsbet bir şekilde değildir. 1\ler'ıiyctte olan listenin ınetfoesi ~ 
kalacaktır. dikkate almacaktır. Vekil bey, ayrıca, kararnameye dair, ban şiı~ 

Japonlar Talt~lkar1 tahliye müracaat~ bulunduğu rh-ayctinin doğru ol madı'h.m ilave etmiştir. 
ediyorlar 

Tokyo. 26 ( A.A_ ) - Rebgo 
ajansı Tsitıikardakı Japon kon
solos~nun Japon kuv~etlerin~n 
kısmı küllisinin halen bır ıebrın 
dıvarları haricinde bulundukları
nı söylediğini bildiriyor. Hali ha-
zırda ıehir dahilinde bulunan 
Japon müfrezesi ibatesini temin 
edecek bir mahal bulunca he
men Tsitsikardan çıkacaktır. 
Bundan sonra şehir içinde hiç 
bir Japon askeri kalmamıf ola
caktır. 

Cinliler de cemiyeti akvamdan 
~ekilmek istiyor 

Canghai 25 ( A A. ) - Japon· 
ya'nın hattı hareketinin halk ara
sında uyandırmış olduğu infial, 
dün şimal istasyonunda yapılan 
bir nümayişle tezahur etmiştir. 
Bo nümayişte binlerce talebe 
ha21r bulunmuştur. 

Demiryol münakalatı saat 7ye 
kadar inkıtaa uğramıştır. Nü
mayişçiler Chang • Kai-Tchekin 
siyasetini protesto etmişler, Ja·. 
ponyaya harp ilanını, Çinin cemi
yeti akvam meclisinden çekil
mesiniy ve Mareıal Tchang·Sue· 
Liangın idamını istemişlerdir. 

Hakh bir mUsademe 
Moukden, 25, ..:..... (A.A.) Res

mi tebliğin bildirdiğine göre 
dnn Hao- Tai Shan'da vukubu
lan şiddetli bir müsademeden 
sonra Chu- Bu- Ho demiryolu
nun muhafazasına memur Japon 
kıtaatı 350 Çinli tarafından ya· 
pılan bu taarrzu def ve Çinlile
ri 60 telef verdikten sonra rfic· 
ate mecbur etmiştir. 

Japonlar yalnız 4 telef ve 9 
yaralı zayiat Yermiflerdir. 

12 Ada 
Alman e,yası lzmir transitini 

b1rakıyor 

Atina; 25 (A.A) - Alman ma
Himata göre Alman Seyrisefain 
kumpanyaları Yunanistanla ara· 
Jarında husule gelen bir anlaşma 
neticesi olarak "On iki ada,, ya 
ait ticaret eşyasını transit sure· 
tile artık lzmirden değil fakat 
Pireden geçireceklerdir. 

Buna mukabil Yunan devleti
ne glSnderilecek Alman mahsu
lat ve mamulatı deniz tarikile 
sevk olunacaktır. 

Merak eşte 
harp 

Fransızlar müthiş za
yiat verdiler, bir de 
miralay larıkatledildi! 

Fransız kuvvetleri F asta, yer
lilere kartı harekata başlamış
lardır. Aldığımız haberlere göre, 
Marakeıde kabileler ısyan et
miştir. Bu ısyanın bastırılması 
için (Kasrıssuk) beş koldan ha
reket eden Fransız kuvvetleri, 
birkaç vaha işgal etmit ve 75 
kilometre kadar ilerilemişlerdir. 

Kabilelerden bir kısmı bu hare· 
ket karıısında Fransaya taraftar 
olduklarını bildirmişlerse de mü· 
bim bir kıımı müdafaa için top
lanmışlardır. 

Müaademeler neticesinde Fran· 
sızlardan bir haylı zayiat olmuş· 
tur. Bu meyanda bir de miralay 
vardır. 

Kıbrıs 
Yunanistana 
Verilmeli 

Bir Ingiliz gazet~ 
Kıbrıslıları balı 

buluyor 
Atına, 5 (Hususi ) - ~ 

dradan gelen telgrafnarlldOO°' 
göre Avam kamarasının dfll' 
kü içtimaında lngiliz or • .,,
levazım reisi, Amele aıeb .,.t 
Jarından biri tanfındaP ;.,, 
edilen ıuale cevaben J<ıb ~ 
gönderilen lngiliz ordu•0" p 
harekatı askeriye esn•51~ 
hiç bir zayinta uğramadı~ 
ve Kıbrısa Mısırdan. ~u ~ 
askeriye gönderilmesını~ tit• 
vakl<at olduğunu ıöyleroıŞ D' 

Londrada münteşir ~":,r 
nist gazetesi neşrettiği bır ti' 
makalede Kıbrıs isyaoınıo ~ıb' 
rihçesini yaptıktan sonra çO" 
rıslılarm haklı olduklarını, d•
kü mahalli idare taraf; p 
ahali ihmal edilmiş buluo .~et' 
nu ve Kıbrıs adası ln~e~" 
için bir yük olduğu ~1 ef( 
ya muhtariyetle idaresı •. it 
hut Yunanistana verilr11e•

1 

zım geldiğini yazıyor. 
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~· Puse ! .. 
\l}ijktt1 avlulıumda akraba ve ta
le;i11 ' nıe~p yazan arzuhald-
1)~ rtıektuplarını arada, sırada 
'i!ıirl "'. -bilhassa- bir yerine 

''P enırdirn ; 
~-- k1~eri~ ~,, kelimesine öp· 
lı "bu~ llneşının Acemce mukabi
~ ~•n,, olduğuna göre öpü· 
"~ ~ına gelen kelime de 

r:'.k' değil, «buıe» dir. 
'-ırıt lt neyliyelim ki eskiden 
ti3rijJı a.rzuhalci mektuplarında 
•t., ~ 'r hu gülünç ve cahilane "pu 
•411ı e 1rnesi artık büyük sinema 
~:·ra·. afişlere kadar girdi. 

ltftı:d~ • hıç olmazsa "öpücük,, de 
ı. 

~~Uneş ve çamur 
~~ntaşındaki "Afitap,, sokağı 

9i r d.eryası halindeymiı. 
'ı:· !tındiye kadar güne~ ça· 

lll ııvanmaz sanırdık. 
'tlff kl'lbu} beledi31"esi ona da mu

l oldu d senize ! 
... Esperanto l 
•r 

l~ke~nı~da ve b~ka Avrupa mcm 
l'ı> }'\i cr!nde "Esperanto,, lisanı a-

a: duınek jgtidadım göateı·iyor. 
it, bi c hu hususta aynca lıimme 
llı·.ı~ 1 ıncın, lüzum var mı? Bazı 
"~~d8.ktirlcr ve profesörler yeni 
~ t .ları makalelerle Iitırtm za· 

3ll"'rnn~oya çeviriyorlar. 
'1o.nfu j(iH.e 

~........___--------------~ ~ 

ijircinayet 
Qı 
~.'~ Sebzeci kurşunla 
~tlrutup öldürüldü 

~bı bir kadın meselesinden 
p l:) .. OGan iQbirardan ibaret 

a!ııı un Nışantaşında bir cinayet 
biti 11

1l.ur. Sebzeci Celal isminde 
'tt b•Yıne sebzecilik eden Hakkı 
~ b·''•dtri Hacı tarafından es
'- i~r düşmanlık neticesi taban
ııı_16' öldürülmüştür. Verilen 
Q~ll llıata göre, Nışantaşında 
'• ~ çiftlik caddeıinde 7 nu· 
k1 lı evde oturan sebzeci Hak· 

1 •y 
~ıı Ilı nıahalde oturan Zeynep 
d,rı''!lı, evvelce biraderi Celai
d,11 ~terniş fakat Celal tarafın
\ıitr ttıdisine ret cevabı veril

~tı 1b·· Zeynebi almak için yap-
dt11 •rçok teşebbüslerde Celil-
)ıtıc ftıuvafakat cevabını alama
d&ıı a muğber olmuş ve nihayet 
~ı, &tat 12 de kardeşi Hacı ile 

~ı,ıı"''i caddesinden gitmekte 
~tar eynep \'e Celilin önünü 
~-.,~'ıtıişlerdir, bir mfiddet ağız 
~t r::. ftsı Yapılmış, sonra Hakkı 
lttd· tlAJ tabancalarını ateşlemiş
•1111~~ ~urşunlardan biri Celalin 
~trt d ı~abet etmiş ve derhal 

V t\rırrniştir 

t, k•k'a rnahalline yetişen zabı
t,b,:\tvctleri carihleri elleri.nde 
ı,~1 1taları olc.'uğu halde yaka-

l1ı~ •r, a~ır surette yaralı bu

~"-tı ~elali beyoğlu zükur has· 
'ltt c'1ne göndermişlerdir. Fa
~tll elit hastaneye götürülür-

" Yolda öl ·· til d· rolis muş r. 
'&tye tahkikata · başlamış, ha

tditllıi ~Üddeiumumilikce vazıyet 
., 1 ır. 

ı- 1111 .. 
C:.t\'clk~rhoşluk neticesi 

--~\ilk .. 1 gece saat 22,5 da Ar~ 
'-bild 0Yünde Sarraf burnunda 
~llıeen .. gitmekte olan, Kuru

~ lii~tnrük antreposunda me
~ip dlıl _Ef. müvezenesini kay
\.~~ tıl•nıze düşmüşsede, polis 
t..""'t t cınuru ve civarda bulu
rıı.._1 arafından yetişilerek kur-

~ it b:ıd ifadeye gayrı muktedir 
~~ldıtl) c Bcyo~!u hastanesine 
~. oıd"'~ıtır. Halil Ef. nin sar-
""" L '-gu söv:cnmektedir. 
ı .. .,, . 

d "U} N tttaıa tramvay çarptı 
t ~i tt 0

• h vatmanın idaresin
stt~:..llıhay arabası Sirkeciden 

"' b .•ınal Mehmede çarp
tlinden yaralam11tır. 

1 OIDID Baberlerl 1 
Gazi Köprüsü memleketimizde yapılabilir mi? 

Belediye, hayır yapılmaz diyor 

1 S P O R 1 
Sipahi ocağında 

Yarınki müsabakalar 
çok heyecanlı olacak 

Yann . ant ikide Harbiyede Sipahi 
<>ea.ğında üçüncü Ye senenin sonuncu 

Mflhendlslerlmlzln fikirleri muhteliftir. Fakat işçiliğin dahilde . konkur ipikleri hanımlara, shiUere 
,.e iki kategori zabitana olmak üure 

yapılmasının mllmkiln olduğu tahakkuk ediyor dört m:"ı.nia atlama müsabakası nla.-
- __,.........,.~ ...... ....,..,,... __ ,,._"' ___ ..., ___ ..,..,_~----- · rak yaprlacal.:tır. 

Memleketlmlzde yapllan eserlerden : Fırat Uzerlndekl bUyUk ,ımendlfer k8prUsU 
Jsta11bul meb'usu Yô.sıf bey, B. l\I. köprünün işçiliğini Türklerin yapma- melerine mani olan yeg&ne sebep ser

Meclıisi reisliğine Gui köprü.sü hak- mını t.emin etmek kabil olabilir ve maye m~lesidir. Çünkü köprü en 
kmda mühfm bir takrıir '\ermiştir. burada hazrrlana.cal' malzeme yerine nz i1<i milyon liraya m~ydanıı çıkabi
Y;isıf hey bu takririnde memleketi • konulabilir. M~selenl:n müMm ciheti Jeccktir. Bu miktar iizerinden tem~
m1zde tasarruf kaideleri'l'le azami de- maJzemedir ki bunu da m~mleketi· nat \'ermek \'e sermay-e bulnıak bizim 
recede rfayet edildiği ,·e paranıızm mizde temin etme.miz kabil değildir. ir.in kahil değildir. Fakat bu m~le
harke gitmemesine çal1şıldığı ~u gün. J.'akat şüphe5': z. köpriinün işçiliğini de işi muhtelif krstmlnra ayırarak 
lerde Gazi köprüsünün inşası ıç.ın olsun birim yapmamız netice itibar- taksim etmek, yahut ihale etmek 
ayrrlan 2 mr.tyon liranm tamamilcl ıilc m~mleket için bir kazan~ teşkil e- surefile veya diğer bir şcldlde halle· 
harice gitmesmi doğru bulmadığrnıl decektir .. , debiliriz. Yok.sa ıişin memJeketimiz· 
bildirmekte ,.e umwni masrafm yüz· l\lühen<l.is Halit bey de dedi ki: de yapılamıyacak bir fe,·kah"deliği 
de yirmisini bulan demir a.ksamm ec- - Haliç ü~rincle yapılacak h(;p. Yoktur. Bu köprü inşaatından daha 
n~hi m~leketlerdcn getirtilmesi su- rünüıt memleket dahilıinde insa e'.l:il-

• nazik ve zor işle.r memleketimizde 
refüe dubaların \"C köprünün diğer me;i hakkında ileriye sürülen fikrin 

Tiirk fen ve işçi adamlan tarafmdan 
krslmlarını'll, yapılacak planlara gö1·e çok :>erinde ' 'e tatb!i .. i kabil olduğu mul'nffak1yetle ynpılmişt11·.,, 
'l'ül'I\ i~çileri tarafından memleketi- ımnaa tindcyim. Çünkü ynprlacal .. 
mizdeki atölyelerde ,yaptmlmasr im· lı:öprii hiç ele f e'"kaladc bir şey el eğil· Mühendis Mehıoot Den·i5 bey de 
kan:=nm araştırılmnsmı teklif ctm<"k- dir. Alelade dubalar iizerine demir şunlan sörlroi: 
tedir. potrcllcr ve kirişleı le bu köpni yapı· - Kanaatiımee Haliç iizerfode Ca· 

Bu fikrin ne dereceye kadar tat- laraktlr. Bn da memleketinıizde ga. lata köprüsü gibi demir bir köprÜ· 
bik kabııiyeti olduğu hakkında cli!ın yet basit \'C kolay bir F.ekii!dc ) npıJa. yü dubalardan başka diğer demiT lir· 
belediye mahafilj.nde tetkikat yapbk. bilir. eımlar, potreller l"e mall!X!mc hariç· 
alakadar mutahassıs ,.e fen adarala· \'alnız lrn işi I ürk fen aclamlan- ten gelmek şı.rtile m~J~etimizde 
rımıı.ın mütalealannı sorduk. run \'e milli rniie..ıı::seselerin deruhte et. yapılabilir.,, 

Belediyedeki alakadarlar diyor- Vilayette: Adliyede: 
lar ki: 

- I\öprünün inş{lsı mesele ·i de\"· 
let işidir. Belediyenin yaWııt. istişarl 
bir ,·a7,,iyeti \'ardır. De\'let ne diler
se o olur. Ve yaptırma şekill<'rindcn 
birini tercih ederek bize bildirir. Ka-

Mekteplerdeki Maraşmeb'usunun 
fakir çocuklara 700 lirası 

naatimize göre, Gazi köpri.islinün in yardım 
şa~ al.elad~ .. bi~. ~~heı_ıdis ,"e ima_I işi DUn valinin riyasetinde bir top· 
degıldır. hop~unun bır ço.< fennı .a~- lanh yaplldı 
samı \'ardır kı, hunu yapmak ıçrn Vali Muhiddin Beyin riyasetin· 
muhtelif ihtisas şubelerinde tanın- . _ . . . . 
mı~ olmak ,.e ihtiS'd!5 sahihi bulun- de Hılahabmer re:s' Alı paıa 
m;k lazımdır. ile maarif müdüril Haydar Bey 

Hu, mühendislerle ayrı ayn yapıl- dün toplanmışlardır. 
m.ası icap eden bir takım ince işler Mekteplerdeki fakir çocuklara 
vard:•r. Bu da biz.de yoktur. Sonra. verilecek gıda meselesini görüt· 
köprii için muktari de~~~ a!at ~·ok- müşlerdir. Bu arada çok fakir 

:;.~T ~et~cu\ ::_~ad~ı ı~~d.aı}eyt .~e olanların giydirilmeleri müm-

Hersı~hkla maznun hizmetçi 
Marlkanın muhakemesi 

· dUn görUldU 
İstanbul birinci ceza mahkeme· 

sinde, dün matmazel Marika is· 
minde bir kız muhakeme edilmi§· 
tir. 
Davanın mahkemeye sevk şek

line göre, kendisi, Maraş meb' -
uıu Mitat beyin Maçkada otur· 
duğu apartmanda hizmetçi sıfoti
le çalr9ıyormu9. Bir gün Mitat he· 
yin yedi yüz liruı ortadan kay· 
bolmu9. Milat bey, hizmetçi kız· 

l\lüsabrklar hu son müsabakada 
kazanm:tk için bütün hafta atlarile 
l;ok c;aJ ·.şmışla rdır. 

Hnnımlar müsabakasında geçel\ 
hafta. ikinci, üçiincü kalanlar bu har
ta birjnciliği n•rmemek Üzt're hazır· 

Janmakt.:ıdırlar. Sh;ller de IJuyük bir 
rekabet.le ç.ıhşmalarnıa d<'\'am edi
yorlar. En mühim olan ikinci kat.e
gori 1.ahita.n müsabakasında. manile
rin dnha hü);imesi Ye dört nhn han
dikap edilmesi; bu haftanın neticele
rini hi.Lc;.lıütiin değiştfrecekt!r. Ge~en 
iki hafta zarfında kazanan (Uonser
Yo), (Atik), (Aken) \ ' e (Da.n~ela) bir 
numaralı handikap dcl"ecesini almı~ 
lardrr ki: Ru atlara rra gelint'e bir 
dU\·ar ve bir parmaklık onar sanUm 
daha fazla yükselecffi ve kademeli üç 
sırık mfınii (20) santim daha gen~ 
Jetilecektir. Manilalann irtifaı 1,30 
metre.)i g;eçtikten sonra bu değjşikfüt 
farkı atlar için epeyce bir ~ydir. Ge .. 
çen hafta iki kır parmaklığı bu hafta 
üç olacak ve iki metre arahkh olan 
uu üç kıl' parmakhğr birden -atlıya. 
caktır. Handikap edilen dört atla 
aynı kuvvette olup geçen hafta kazcı. 
namı~·an l Güldük) l"e (Aşina) run bu 
hafta şansları dalıa i:ti görünilyor., 
Kt"ı..a aynı km·ette olan ,.e geçen haf .. 
ta bir hata yür.ünden kaybeden (Ev. 
lin) in bu hafta kazanmasr çok nıuh· 
temeldir. 

( Horos) a gelince, geçen cuma mü• 
sabaknlannda yerlerin çok kayıcı ol• 
masmdan dolayı ayaklan kayaral( 
a tlamıyn ces:1 ret ini kay heden bu :ıt 
re, kalfıde ntlama h•ıdret:ini haiz ol. 
duğı.ınu zaten l\l<=men ispat. etmişti.
Bu haftaki çalışma esnasıntla nok
sanlarını ikmal ve kaza.n:ımanınsı es
babını izale eylediği l"e bu sayede k:r 
1.an.ma ihtimalinin pek z:iyadele~titf 
tahmin oluruna.ktadır. • 

tJç haftan.:n neticesini gösterecek: 
olan bu miis:ıbak~larm çok meraklı 
olncağı muhakkaktıT. Sipahi ocağı 

tarafından l9:n senesi için hazırla .. 
nan spor madalyeleıini bakalım han-
gi atlar aJacak? . 

Fenerbabçe yarın 
romlarla oynuyor 
Yarm Kadıköyünde Fenerbahseni.n 

yeni yapılan stadyumunda mühim 
maçlar yapılac:ık1ır. 

Saat bir bucukta :Fenerbahçe -
Kurtuluş bh,inci takımlnrı -ve s:ıaf 
üçte de Pera. - Arn:ıvutköy birinci 
talomlarr karşılaşarakJardır. 

J>erantn lzmirde t'ld<! l'tmiş oldu .. 
ğu neticelere göre bu karşıla.::mala.
ıın oldukça ehemmiyetli olacağı tah .. 
min edilmektedir . . ı ı ısktıma B~ e slraglı ıçıkn .. ve:aı... kün olup olamıyacağı tetkik 

mtz yo - ur. ınaena ey , ·oprunun 
harice yaptınlmasr 7.anıridir. edilmiştir. HilaJiahmer bu işe 

dan füpheıi olduğunu pcılise bil- ı===============

Yüksek müh~ndis mektehi ve de· bundan 6 sene evvel 400 çocu
mir köprii muallimi ,·e 'Evk:ıf fen he· ğun ia~esini temin etmek sure· 
yeti mütıendislerinden Fikri bey :;.un- tile başlamıf ve üç sene evvel 
lan söyled;: yardım 6 bin talebeye kadar 

- B<.iyle bir köprüyü tamarnile teşmil edilebilmişti, Fakat malt 
mem1ekeHmizde yapmak maalesef ka· 
bil değildir. Çünkü böyle işleri rn· vaziyet dolayısile bir iki seneden· 
pacak bir atölye memleketimizde; beri bu mıktar üç veya iki bin 
yoktur. Seyııisefamn atölyeleıindc arasında değişmektedir. 
köprü içi'll lazım olacaık malz<"meyi 1 Dünkü müı.nkercJer neticesin
yapabil mek nıümkün değildir. htin- de bu sene için ancak 200-0 ni· 
ye atölyelerindeyse böyle muntazam! hayet 2500 çocuğun iaşe edile-
işler yapılamaz. • 

Bunun için. büyük bir demir köp. bileceii, ilbas meselesinin de 
rü için harice müracaat etmek 111ec- şimdilik imkansız olduğu anla· 
bur.iyetindeyiz. Olsa, oll!-11 demir al\. şılmıştır. Yalınız elde mevcut 16 
sa.mı hariçten getirmek ve işçıliğini bin liranın arttırılması çareleri 
JMmleketimizde yapmak miimkün O· görüşülmüş Te bu mıktarın ço
labj.Hr kıi, bu da jşçiJik masrafında 
pek büyük bir yekiln teşkil ctnıiyccc· ğaltılması hakkında komisyon 
ği için o kadar haizi ehemmiyet değil- müttefik kalmıştır. 
dir. Kaymakamlar toplandılar 

Demir bir köprüınün işçiliği mem· Dün vali Beyin riyasetinde va· 
Iekeümiıde mu,·arfa.h,yetlc yaprlabi- li muavini ile lstanbul vilayeti 
lir. Netekim Galata köprüsü inşan· dahilindeki kaymakamlar toplan
ttnda Karaağaçta hususi te..~isat \"Ü· mışlar ve uzun müddet görüş
cude getirilerek demir aksamm kıs· 
mı azamı orada işlenmişti. Bu sefer müşlerdir. Eu :çtimada bazı ida· 
de Karaağ!lçta ve Halicin başak bir ri meselelerin görüşjldüğü ve 
yerinde bu şekilde ,·ücu<te getirile(ek bir takım kararlar alındığı öğ
hUS'UISl t.ieat -.vesinde 7apılac.a.k reDilmiıtir. 

dirmif. Kız, yolda giderken ya-
' kalanmı§, Nişanta§ı karakoluna 
götürülmüş. f sticvabmda evvela 
lamamile inkar etmif. Elindeki 
çantası aranmı§. Üstü "Büyük M. 
Meclisi azalarına mahsustur.,, ya
zılı bir zarf içinde beş yüz lirahk 
bir banknot, bundan ba~ka iki 
tane yüzer liralık banknot, ·ayrıca 
yetmi§ bet lira bulunmuş. Bunun 
üzerine, kız, yetmiş liranın ken
disine, yedi yüz • liraya gelince 
bunun Mitat beye ait olduğunu 
söylemi§. (Yunaniıtanda bir I(ar· 
de!im vardır. Çok hasta olduğu
nu haber aldık. Ona yl\rdım et -
mek mabadile bu parayı çaldı•n. 
Miktarı bu kadar fazla olduğunu 
bilmiyorum) demif. 

Mahkemece, Milat beyle tah • 
kikatı yapan polis İsmail Hakkı 
efendinin istinabe suretile ifade • 
!erinin alınmasına karar verilmiş
ti. Dün, İsmail Hakkı efendinin 
istinabe Vt\rakası okundu. Hadi
seyi yukarda kaydettiğimiz tekil· 
de anlatıyordu. Ankarada bulu .. 
nan Milat beye ait istinabe mua • 
meleıinin ikmali için, muhakeme, 
batka ıüne bırakıldı. 

Maznun vekili, dünkü cf'lsede, 
müekkilinin yazdanberi mev • 
kuf kaldıtım, kefalet ıöatennil'8 

hazır bulunduğunu ileri sürer~K 
serbest bırakılmasını istemiş, fa • 
kat, bu husustaki talebin mahke• 
mece evvelce reddedilmi~ oldu • 
ğu anlaşıldığından tekrar karu it 
tihazına imkan görüluıemiştir. 
MUnferit hlkimlikler meselesi 

Ceza işlerinin, teşkil edilecek 
.münferit hakimlikJe,· larafından 
tetkik edileceği zeminindeki riva· 
yeller, kuvvetlenmektedir. Bu 
husustaki kat'i vaziyetin yakında 
anlnŞılacağı tahmin olunuyor. 

Bir rivayete göı-e, ceza mat\ .. 
kemeleri teşl<ilatrnda bir deği~ik. 
lik olmıyacak, yalmz nıahkeme 
heyetini te§ki l eden üç hak1m, ay• 
rı ayrı dava rüyet edeb!lecekti.-. 
Bu usulün bir müddet sonra hu • 
kuk mahkemelerine de tt.1mil olu· 
nacağı söylenmektedir. 

Moris Dökobranın romanı 
Müddeiumumilikçe tefrika et· 

tiği Fransız ediplerinden Moriı 
Dökobra'nın "Bir milyonerin ta• 
rihi,, romanındaki bir kısımdan 
dolayı rumca ( (Apoyev Matini,, 
gazeteai aleyhine açılan müıteh• 
cen ne§rİyat da vasınrn rüyetine 
dün lstanbul birinci ceza nıahke· 
meıinde baılanmı§tır. 

Muhakemenin devamı. bqka 
bir süne kalmııbr. 
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Vahdet değil tefrika ! iht •k A k ıJ 
KudUste toplanılma; lst:nllen milslUman .1. ~ l ar var 111.1. ,yo 111 1 

kongresinin manası nedir? pd cak~ 
l lJsr tarafı ı inci sayfada ] vermiye başladılar, evvelce u· memfeketimi:r.:e ya a • deP"' 

Kudüı müftisi muhtelif Müslü- mim etmek., gibi tahh lerle ifac.le - Perakendecilerin ibtikir rarına satbğımız pamuklu kumaş· la beraber ithal iakelel~ ., 
man hükUmetlerine bir mektuola edilen maksatların hedefi açıkm. yapmasına ben imkAn görmliyo· ları ancak timdi hiç mesabesin· dit edilm!itir, Bu ıek ~ 
müracaat ederek ikinci kinun ~yı Bahusus kongreye i~ti .. a~ edecek rum. Çünkü hemen hepsi de, top· deki uf"k bir kijla satabiliyo• raya getirerek güatriik -~ 
nıfmda Kudüste bir İslamiyet her murahhuın aynca teklifler tancılardan aldıkları fiat üıerine rut.Ylinlü kumaşlarda hiç bir fark le!ini burada yaptıracak 0 

konpsi toplanacağını bildirmiş. dermeyan etmek salah!; ~ti de o· asgari kirı i!lve ederek satmı· yoktur. " yapacağım bu masrafı D 

Bu konrreye resmen murahhas lursa. · · Binaenaleyh Kudüs kon- ya mecburdurlar. Mallarını nor- " Manifaturacı Hüseyin efen· ~e nasıl çıkaracaiJlll? 
gönderilmesini istemi~. Mektubu- gresi haddi zatinde bir Hilafet kon 1 b. f' t ü • d ı ı d k M l 4 d ...ftll 

-ı • d b k b. d -·ıd· ma ır ıa zerın en a ma arı· i - ihtikir yo tur. ese i bu iıte klrımıı a Y••;-_11ı11 nrı. da kongrede müzakere e:lile- gl'e.ın en aş a u· şey eg1 ar. DP'-, 
B · ·ba ı H't· f · ·ı d na rağmen ihtikar yapan · pera- liralık bir parça kumaf 2,5 kurut na onb-c lirayı geçmeı cek mevaddın nıznamesini i1ave u ıll r a ı a eh ı ga e ~n f' -, 

c-~f· Türk milletinin Kudüste yapılan kendeci esnaf• mallarını ayna ı- bir kir la satılabiliyordu. Şimdi bir vagon ıekerin o )İdi • :j 
t bb .. ·· t ·ı ·r·· k · k ı·b ata alan f•kat ihtikar yapmıyan 445 kuruıa aahhyor, bu normal buraya tekrar getirillll,,a ..1' Bu ruznamede muhtelii mem- eıe uau ama.mı e ur ın 1 a 1 afı fll". 

Ieketlerde Müslümanlnrm haHcri- aleyhi_nd~ bir h":n:k~t ol~.a~ üze· esnaf yanında tutuoama:ı. bir yükaelittir. Sade, Japon ku· 40 lira naYlun m~. ~ 
ni tetkik etmek, Kudüsteki islim rl! telakkı et~esı ~eı< tabudır. lht~klrı topta~c~lar yapabl~lr matlarında bir fiyat yükıelişi Bu tekerleri aevkettıgılll ~ 
yerlerini kurtarmak, Müslüman- . Evet, Kuduste bu· Arap - Sı~~ Bınae!1aleyh ıhtıkirı yapabıle· olacağı tabiidir. Çllnkü artık ların ellerinde ıeker k ;.f 
ler arasında yardırrilasma .,oJfon- ~!st k~vgaaı vardı~. Bu kavaa bu· cek vazıyette .bulunanlar toptan- memlekete Japon kuma11 girmi- ğına dair bugün telgraf ~ 
m tamim etmek, lsla~ seriatinin !u.n Kıhd~~rn m~lumutur: Olun cıJardır •. Tah~ıt ka~ar~ndan son- yecektir .. , ! rum. lfte orada mal kahO'~ 
Müılümanlar üzerine yiiklcdiği ıkçın u .uste .. top .anm~ ıaıt•nhı ~n ra, ellermdelu malı ıhtıyatla tev- Mevsim icabı fiyatlarda fark hasıl ol• tl't> 
Y&Zifeleri ve mes'uliyetJeri anla-1 d o~renın ~~.rk jnktabı ale.y 1

;· :ıi etmiye b~ıladılar. .. Ne toptancılar, ne de·peraken- Binaenaleyh bu gibi tatb~ 
mak ıibi muayyen hedE>flel· ''e Ae ır teı5e. buı. 0 ma .. land lzlı~·~ e . ~araza bır maldan bet du:ıüne deciler ihtikar yapmıyor, b;\ıı yapılan hatalanıı derhal ~ 
mevzular olmakla beraber kon- b'~t~~ -d .. ıyonı:;t l~k1uca e e e,~·~ ısb~eneJ anBcak yarımb b"d~züne maddeler üzerinde me\'Sİm icabı edılmesi lazımdır. Bu '(lllJW 

• • k d k hh 1 u un unyamn a a ·asrnı ce un· verıyor ar. unun ıe e mı sor· . . B b' olanlar daba çoktu". ...ıt 
peye •ftira e ece mura . as ~r mek gibi bir maksnda matuf oldu· duğumuı zaman da ellerinde baZ1 farklar olabılır. u ta ıl N . B y~tiP., 
~afmdan yapılacak. tek}hıflerl~~ ğu da iddia edilebilir. k "kt d '1 b 1 d .. ül ı·d· k t' d . Buna karşı ecıp e , , Cfe müzakere edileceğı tasn eı 11• _ .. .. . •• • pe az mı ar a ma u un u- gor me ı ır anaa 1n eyım. 'k. ti . . kit g rr_..; 

• t" s· 1 h b·r mu'ddet Eget Kuduı te~bbu:m böyle bır gu- dın halbuki bütün mü~teri DO ktt t 1 t )dr rm fi aye ermı va ......... 
... ır ınaena ey ı n. b'. "k k l'b • n op an 1 a den odaya tabrıren y•Plat',,. ·::r • • , •• •1 tarzda tefsir edilirse gent: makul ,. 1 1 ·ı· t l rınce gonı - lenne uer mı tar •e. rere ep· Dün ticaret oduında iki iclima lüıumunu söyled'ıkten so ~ ~ne naı ız gaze e ~ .,, bir hareket olarak İ7.ah cdilcm~;:. k d 
~~ ıibi Kudüıte bır hhafıet te: Cünkü bu tarzı teşebbüs bu mak- ~i.ni memnun e~me ıcap e ece· fapılmııhr. ve emsali yanlıtlıklan ~ 
ııaı teklinde yapılacak e~ı,angı ;.t için de tamamen za•arh bir gınden babıedıyorlar. Bence ~~ lclimalardan birisi oda reisle- Vekiletine yazıdığını _.,e 'J 
lrir: teklif de tetkik olun!lhtle~ck- §eydir. Kudü:steki Arap - Siyo- hareket toptancılann pek ıyı rinden Necip beyin riyasetinde eden tetbirlerin alınacag&_. 
tir. Bu itibarla kongrenın nıuza- niat müca.deleıi içn buradaki Müa adamlar olmaaından ileri gelmi· lstanbuldakt parakendecilerin iş- olduitJnu bildirdi. 
liere mevzuu gayrı mahduttur. lümanlar mevzii mahiye·t~ bir yor •. Bu hareke~n. altında~. malı tirakile olmuıtur. ikinci toplan_. /. 

Kudüı müftüsü kimdir? kongre aktedebilirlcr. Fe.kal h:ir· e.llerınde hıfzedıp ılerde .. yükse~ Necip B. Ictimaın sebebini şu ikinci toplanmada ticarel~ 
Nerelerden aldıaı kuvvet ve leş le bir işe diğer ~ıfüslü: • 'n meın· fıy~~arla satmak duştincesı suretle anlatmıştır : ıında ticaret müsteprı -.1. 

yjJC ile böyle bir teşebbüse giriş· leketler -bahusus ı·esmen- mu- ıezılıyor.. l k . .._ d beyin riyasetinde yapıldl1fı ':'_J 
mW..ir? Yoksa Kudüs, lslamlar a- rahhular iatemek şuretilc butijn Mamafı bu suretle hareketle- - Mem e etimiım ıabsa iya· . f b .k t• l ..... ~il"~ 

"'I'• b k · · ~ · hm korumak makaadile bükfı- yı ve a n a ur er -rumda ötedenberi ir mcr e:ı dünyayı ali.kac1u etroİ'-'e kalk· rıne hDk\\mct mllaaade etmı•ecegı h kk d dü 1\ ı · · ~* 
.1 J met tarafından ı'tbalatın tabtidi a ın a funce erını r.. midir ki orada miiftü olan zat b\i- mal< asin İı1abetli bir ha.n~ker de- ıb· t 1 k tt d alıcı yok 1 !..J~ 

1 h 1 g ı ıa,en mcm e e e e . • hakkında alınan karar hepini:r.:in ler. Fabrikacılar kendi erır· tün dünya Müslüman arının a ~ ğildir. Zira mahnlli mahiyette ve b d il d f ti d OJ ~ 
1 1 1 k . . ,_. 1 tur, unran var ır. er e ıya arı mal-"'mudur. HuMkümetı·n bu bu- kadar eden dört mad e r eri ile .meıgu o ma ıçın nır <on- nıahaUi bir mtı•}·yen mc5ele hak- Mk ltfkl t t kf d k u d,ı,ı 
l'fe toplamayı düşünmü~ti.:r? kında belki haklı olnb:!cc. .. ·k bir te yu ~e 1 

er· 
8 .'~ e pera en- sustaki kararının, memleketin ne durmutlardır. Bu m~~ . 

Herkes bilir ki, Müsli\manların ~ebbüs içn ba11ka memleketlerden dfcılerden hıç bm bu malları kadar lehine olduğ-u bugnn an- ıuretle hlllisa edilebilarr i_ 
K.t.beıı· Mekke'dir, Mcdine'dir, murahhaslar davet edilince, böy- ~lmıyacak ve bunun yerine yer· ı ı · b. h k"k tt• Gü 1 - Ambalaj mevadlJllll "/, 

• lı malı satacaklardır. aşı mış ır a ı a ır. n yaca kAfi derec-e fthalbl' L1 
,eygamberin doğduğu hüyüdüi:ü, le mahalli bir iş Ley:odmilel ihti· Bittabi bu vaziyet karııaında geçtikcedaha iyi de anlatıla· d d·t . f ~Bu ..Aıd .. J 
'Ye gömüldüğü tQpraklardn. Bu laf vesileleri açacak bir çok mese-- toptancılarda, sakladıkları mallan caktır. Bu kararın tatbi- sa e e ı_mıı ır. 1'"ı ' 
topraklarda ise bugün mü~tak:.l lelere lmrııtınimca, nihay~l Ku- eski fiyatlar üzerinden ve belki· kinde ve iyi netice vermesinde çok fabnkacılar milfkft ~ 
hir lılim hiikumcti vardu· .. 1::iitü~ düıte mnksat!arı ~üphcli şurit de daha aıağı fiyatlar1a piyasa- tüccarın da uhdesine düşen bir te kalmışlar~ır. . k,.tt, ,# 

Müılümanlann Kaheyc gıdı? zı- u:ısurla:rından mürekkep olarak ya çıkarmak mecburiyetinde ka· Y&ıife vardır ki bunu yapmak 2 - T eşvık sanayı k..,jl 
Yaret etmeleri ele serbesttir. Şu toplanacak bir kongre ı~ıamiyet ki d d · tif d d m~ 

Jaca ar ır. ,, ntani bir vazife, bir bordur. an ıı a e e en . Lafd• bu··ıün Müslümanları alaka· r!ava" namı alund<t muhtelif t b · d·ı -n ':.I 1

' ~ Oriahk kesat, mu,terl yok! Bu karar etrafında ticaret o· a • 11 e 1 en maa,. ,,--- ~ ~ar edebilecek dini bir leşehbüs memleketlerin a~hili i~for:ne mü- Ef o . . tid A ttan fazla•·~ 
Tuhafiyeci Uya · - rtalık dası mecliıinin Yerdiği karardan 1P aı meva Hicazda ('!saydı ve sadece <lini tlahalc ctmi ... ·c başl ~ upıca tama• k M · k p k td .;ır... t kti d ~ 

• ı J ~ - J esat.. Uşterı yo ·· ara yo , ve toptancı tüccarlarımızla dün yacı 0 Ug.. a r e ~ oir mesele ccrçcvc:.i dah;': ı ·'' .-;a :nen akim kalnıi\°.1 mahk.:ınıdur. k k d kk · 'bti ... ı.- 1 bu 
d 1..." d k d - 1• l · ihtikar yapıpta te tü ü i- yapılan ı·çtı·madan sonra şı'mdı' de nn 1 ya~a 0 an ay ı u1r ereceye .a. aı CU'ıil ve Nelckim biitün dünyanm b•nbir d d · ·ımek~ 
t kı t ı .f l b·ı· d. B · · mmıza aelen müşteriyi de mi ka- perakendecı0lerle görr.•erek itba· a epozıto •.erı · man •. a c ı ~ una ı ır ~· u ışın Hirlii ıstırap h:indc inJediği buıün t!· uy k ıJ ü d ~-.JJ 

aı.r~ dın ga?'ı:et~le yapılch~rn~ he)- leı·dc ya ka::.tcu. yahut gaflet sev~ çıracağız!.. Toptancılar ihtikar litın men'ı hasebile çıkacak ib- çı ar maıma m ua e ~ ,,,. 
ki ınanıla~ıludı. . ~ile vukua ç-cli.·ilcn ihlilaf ·.re lef- yapıyorlar mı, yapmıyorlarmı onu tikir meseleleri hakkında görfiş· ~di. Ha~u1ri bu son vazı1 ~ 

.~~~bukı bu l~cbbus1 • esc\ien rika teşcbfüıleri önünde a!ikadar- bilmem.. Çünkü daha karardan mek istiyoruz. ithalatın men'i ımkin bı~~lfbr.. ~...J 
Muılumanlar arasında ··~ nevı ların nihayete kadar lakayt '~alil· sonra mübayaatta bulunmadım. b 3 N Tetvıkı aanayı • ~ 
manev·ı merk""z olan ve .mt·ı··~-k·ıı hasebile ihtikir yapmıya ıe ep d . tif d t • ealeriP ~ 

"" .. u.. b0 l J 1 · · ' .. · Elimdeki malları satmıya çalı- olmadıgv ına h•pimı·· kan·ıı·ı .• Alı· an 19 a e e mıy r'~ >İr Müılüman hül.-Umetinin idnresi 1 ece • cn".lt as.:\ zanne"mıyoruz. .... • dai maedelerde gümrllı .. -~ 
al Ve oralarda itlnrc mca'uliyelini el şıyorum .. " nan tedbirlerin pahalılıkla bir . dil' 
b tlında bulunan yerlerde 1 vuku lerindc tut<".n heyetlerin bu gibi lhtlklr delil normal vaziyet verilmek auretile temın e 

u muyor. Kudüs gibi bir n:ıiliz bb 1 d 11 .. d b·ı Tuhafı'yecı· Hasan Ef. : münaıebeti yoktur. Eğer bu va- teydi. ~ 
manda •• altında Olan •. ,. t .... ,0 •11• 0 _ te:e üsıer en tcve ut c e ! e- · tt · t•f d t k · f ecek . ıı~··" 

• " k b. b" t•· ı·· ı ı ·· ihtikar katı)·cn yaktur ve zıye e? ıı 1 8 e e me 18 ıy 4 - Tqviki aanayı a--larak filen cr-nebı· 1°"-oalı· al!ın•:a ce ın ır uı· u ,._;ı ızuı an goz- 1 1 b l b 'b·ı d 'f d d '' 5 ~ 
:&• • ~ l E f · l d b o an ar u un ursa u gı ı ere an iıtı a e e en mue ~ bulunan bir yerde oluyor nu n:>k- önüne gctircr<'k vakit ve zauınni- o amaL ğer ıat ar a iraz k 0 

l k dh ı ı bek -k kl'k b ·ht.k" karşı ticaret ve sanayi odası a- ihtiyaçları olan iptidai . • tai nazardan mevzuu L .. h ... t~--.ı·l>- e aı·ar ve te iı· a :na arını • yu se ı varsa unu ı ı ara bi"-
uc ... J nunu saiihiyct ve hakkını isti· !erden bir kıımı listeye ,. hüıte Müslümanların elini mcı:!•t:?· jyoruz. değil, normal vaziyetin avdetine d eli J 

zinin, yani Ki.besinin Mekke ve IIavc edelim I:.i beklediğimiz hamletmelidir. mat edecek ve bu huıusta şi • e ·ımemittir. "· 
Medineden Kudüse nakli f!ti..i bir bu kaı-arlarm mahiyeli kenJileri- Eskiden memlekette stok ha- detle hareket edecektir. Ümit Ha.tipler bu dört maddl-r 
mabat seziliyor! ' nin hakiki temi\yü llcrini de gö5to· Jinde fazla miktarda mal bulun· ederiz; ki ne toptancı tüccarlaıı· rinde aö:ı aöyliyerek sıoai 1 

Aym d~ecede tayanı dij<knt o- rccrktir. Çi:nku hiç bir jfade ve ması, tOc:car ve eınaf arasında mu ve ne de perakendecilerimiz ıeselerin bunlara bağlı 01" fi!: 
lan nokta ıudur ki kong,enin ruz· idia ahkamın dclak:i: etliği mnna rekabeti mucip oluyordı.Peraken- ihtikara meydan vermiyecekler· ziyetlerini i:ıah etmitler !:~ 
namesinde İngiliz mandası altın· kadar lcrıt'i ve beliğ de3ildiı·. deci esnaf, yanı batındaki diğer d;r. cede, ambalAj mevadını11 -~ld I 
da olan Kudüaün ecnebi tahaki<ü· J' "'"u•rt A..sutt esnafa rakip olabilmek için fiat· Tatbikatta hatalar var kifi derecede ithalini tef9...' J! 
münden kurtarılması gibi bir mak Jarını asgari hadde indiriyordu. Necip beyin sözlerinden sonra nayi kanunundan istifa~•., ~ 
sat için gene lngliz idaresinin Et komı·s~ıonu s f 1 1 l k b t söz illan Ekrem B. cunları söy- mile11eselere tabıiı edıle _ .. ~ müaamahuı ile bütün M.;.ı ·"'". - _7 errı.ıayeıi az a o an ar re a e • " d f 1 .b . 1 rı .,., ' 

'J · d d dı·yo ı r d"v ı lemictir: tar an aza ı tıyaç • 1
• Jl.f'I, memleketler ittihada v" rn erın e evam e r a ' ıger e· " 1 "btid 1 d e~-~ 

\tave· ıstatlstf klıı.~ ı·ı erinde . d k'- k b ''- ithalatı tahdit ve bir kı· o an 1 a me•• ın, ı, nete davet cdiliyol'! • . 11;,.,l" az ra ü Kanları apamıya mec ur duğu gibi depozito verme .. 
Neden dolayı müstakil bir Is- çahsmıya başladı oluyorlardı. lthalitın tahdidi der- sım ithalitı menetmek karamun tile çıkarılması, teıviki. 

lam• hük. u'"metinin idaresi alt>nd... "i hal bu rekabetin önüne aermic. memleket için iyi bir tedbir ol- k d f d t 1 ... F.t n1etırle!'iini tct\:ik l'ıforck kat'i 6 .... ., anunun an iıti a e e 111 ...a1~ 
olan Mekke ve Medine ihmal edi- hir karar ''er:-c"k olrn 1.om'f'yon aı.n- tir. Artı~ esnaf eskisi gibi ıara· duğunda müttefikiz. Ancak ka- iptidai maddelerinin gaoırv 
liyor da buna mukabi1 ccn ·L: İf· Jannı ten' ir ctnıfl!, iiZ<'re hrlcdiyc ıi- rına satmıyor, değerini istiyor. raran tatbikatı bazı mütkilllt verilmek ıuretile ithaline. 
cali ve idareşi albnda bulunnn bir '""~oıı· ""'h 1 • _. t . 1 .1 1• k Fı'aUarın, esnafın zararını mucı·p çıkanyor. iıte bu mOşkülihn d ~kı 

1 • b · ''"' ~ • ~- r mızuc e ·~ en c <t .t ·a - ade e ilmesini ve tqvı fi 
yer bütün Müalüman a" ıçin ir dilr re~mi 'c~a htı"ııı i dain•lr.rk ha- l h dd. d N 1 kt· pahalılığa sebep olmasına mey- kanunundan ı·stı"fade edeJS • ne.; Merkez yapılmak, som·a bü- ~ 0 an • ın en orma fe ıne 

"'• .. t • 1 1 1 • • ı dan --rilmemelidir. Tabiidir ki pt tün islim ülkeleri din perdesi al- ··' ar:r ~n Mt nr takım malünıat ıs- girişi ile husule ge en yükseliş y'" ıeleriıı ihtiyaçları o!u • ~ 
tında bu merkeze bağlanmak is· tem istir. Dört st>nelP., et ke imi hay- bir ihtilcir telakki edilmemelidir piyasada bir mal aranırsa bunun ithal edilmiyen ibtidat '!'11~ • \Cln ithal 'C ihıa.c.ı \" nt ı·stıh!,:ık·ı haf:. fı'yatında bir fark huan 1e gelir • d }' t •th J edl tenı7or? Sonra nasıl oluyor da ö- krnıla nıunL1zaın ,c "r.~ii· h<?t ma!Um;. ve edilemu ,, · -.j • rın e IS eye ı a • .J ır..ı1 
tedenberi lalam ittibadmı lngiliz Kı' ve Ramazan haz1rlıOı . Meseli, benim Bandtrma, Mu- ve gilmrnk resimleri oPdil' 
1m 1 w • • b I b. tı 'l' ic:fatisti!.;l('ti h:ıv1• olan cpvcıplar d 1• eb 'u • k 1 ı · ı_ 1 n..- de e paralar ugu ıcm en ü;·u ' 11 Yünlü ve pamuldu kuma•lar anya, ve n o. ıs e e enne çıaarı m&1ına mmtaa • ~ 
l 1...J"k ı·kk. d l J diin h"lcdiH~e gelm.stir. Bunlnr. <'f T t •t 1 k k t · b l · • · · · t · 1 dır• ~ en ı e te a ı e en nni terenin · k d · " ran11 o ara sev e mıt u un- nın temınını ıs emr• er d~ ,.. k • nıın•lr.1 · :ı ı · t ı satan pera en ecı tuccar T • Kudüıteki nıümeaıilleri ~u tarzda oıll's~ 0 

• ' 1 'ıayn c.ag: 1 nırştır. du~um on vagon şekerimi bugiln Müsteşar HOsnli bey. ,.. , 
b. J ·~- ·~ı·h d L' k Az . .ıl:ır tuı~ı:ırtc h. (' ı.adn.r bunlar ,·,·- lsak irgaı ve biraderinin d~ dü- . k r 1 1 k le tö 1 . ltt 1 it , r ır ıuuu ı.. ı a ı teıcr,,,·iırunı' .ar o ıs e e ere çıı<artamama va· a r erın mu a ea ve ~ 
Ilı mu····m h d. ? z"rhıdc tet\Umt ~·apacaJ..lar ~~ hu şündükleri •u· ..l! dk -~-' ~ - a a e ıyor · "' " .. · zıyelinde bulunuyorum. Çünkü rini ninJ~ i ten ıonra ~ V ,_. K d k f cu-aı1csi ("l'r-'<ii İC',timP.d-ı h:m müs- lht·ı.· ·oktur tahdı·t kara b ı-aıua u üs ongr~inİn ismi·! "" "' - '"8 r } • • ba ırmzın mutazarrır o .... 
ne (Hilafet kongreıi) d··nmenıi~· b~t J..ar:ırlar ''<'rilchi!<'cclitir. rından sonra fiatlar normal haline G 1 hiç bir ıuretle meydan .Jt'J 
tir; vakıa bu kongrenin müzake-l Et ikt>mi.yonunun şubata kadar iş. gelmiye ba,ladı. Bunun diğer 0 r y a'da ceğini w icap edeaı t "1 
re edeceği mevat ruznamcsindcl lerini ikmal ederc.1, :müebt't bir karar bir ıebebi de kıs ve ramazan ı ahnacağını 'H gelece~ dl' 
(HiliF"akfet) bahhai ılükUtla geçilmiş-( ve.ı~i Te şehir m~crsinin şullat cel- hazırlığıdır. Perakendeciler top- lllA E Ç H U l liatelerinde bu cihetleri~. 
tir. at mu te if memleketler· sesinde bu İfion katı olarak halli mu- ~rı pı·ı edı·lecıMrin'ı -•yle•j'!' 

tancılardan fazla mal istedi. Bu -·· "" deki Miialümanların hallerini tet· karrerdir. Annk komffiyon daha ev. Ş A R K J C J HUanD 8. glell 
kik etmek, Kudüsteki lslan1 yerle· vel mtisbet kara.t"'.lar ıthna şehir mec. fazla talep kartııında toptancı- lktıat •eklleti ticaret 
rİDİ kurtarmak, MW;'·i unnlar ara· H9I f\lbatt&n evwl fnka14de olarak lar e1kiden ıararlanna ıatbklara filmini alkışlıyanlar bu harikultde ese- ıarı Hllmü B. bugOn 
anada JVdımlqma yollarmr ... i-- dam ıedffeceldtr. kumaflaın Hrmaye fiyabna ri KidJp görmenizi ta\·siye edeceklerdir. dinecektir. 
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Mahkeme kararını verdi! 

hanımlar; eğer fazla 
• 
ıs rafa kalkışırsanız .. 

/(ocanız sizi hakime şikayet ede
bilir. Dikkat ediniz! 

'~ dt. erkek, kazancının ne ka-
b·ı:-- kendi keyfi için sarfede
b~ ır? Ve içtimai mevkü verinde 
ar adanı 2ev

ttı· . 
let 111111 tuva-
bt llıaaraf tarı
-.;e dereceye 

lr tabam
lllGI tdebilir 1 
e~ir kaç giln 
b •ti londrad: 

11 
lnevzu üze· 

ti 
"de son de t,,, d 

ııL edi ko· 
"'Q'tl b" lıtk ır mu· 
et111~11le ceryan M. Frankov 

ı ''~ir. 
tirı'1~ılterenin tanınmış muhar-

trınden M. Cilbert Frankav, 

~IJ~~e 6000 
~ liliı lirası 
e:ıannıaktadır. 
... _.•danı zev
""qı • 
... ,kııı çok sev .. 
d' te r cen• 
''ine 

tıe n ... 
li 1 500 Ster-
tlf:uvaf et J?lH" 
dit Vermw.te· 
attı'. Fakat bu 
~ a madam MUsrif 
f:;11kavın tuvalet maı~afına ki-
11 et etmemiş ve Madam bu se-
~ llrf ında terzisine 260 Sterlin 
~-:ç yapmıştır. Madam Fran
~tv . bu paranın t"viyesi için 
-- cıne müracaat etmiş, fakat 
Ctklıarrir 'kendisine ancak gele
il •eneki tahsisatına mahsuben 
~il verebileceğini söylemiştir. 
do~darn zevcinin bu hareketini 
t._i~ bulmamıt ve borcunun 
İdq~•Yeıi lAzım geldiğini israrla 
k,~•. ~tmiştir. Nihayet muharrir 
ı,~ dısıne daha l 00 sterlin vermiş 
th. •t nıütebaki 165 sterlini ka· 
"'il "d .. Bi o ememıştır. 

JG ttabi terziler, bir gün, iki 
'!~beklemişler, nihayet bir gün 
),

11 
er Frankavm kapısına da

~. i'•lc alacaklannı istemeğe 
'~b•lnıtlardır. Muharrir bir az 
d-.~ 1 ve kuvvetli bir adam ol
\Q~u için alacaklıları tekme 
'-at ~t kapı dışarı etmiş, nihayet 

ı! e~e mahkemeye düfmüştür. 
~ i'llterenin ( Makard ) namın
~ lheıhur bir hakimi vardır. 
~'1aıtt Londrada kan koca da
~ttQtıb! halletmeğe memur mah
~it tnıo reisidir ki, her hangi 
._ii -~hıkeme esnasında söyle-
1-r Sözler, beyan ettiği mütala-
'-liy gtİ?eteler tarafından ehem
clt 'lı e neşredilir, işte bu iş 
clt11 t •kim Makard tarafın
'-litr ttkik ve muhakeme edil-

tı it, 
'ltk' 

~ ıır 1111, evveli mister Franka· 
tihliıcvap etmiştir. Muharrir va-
dt ~ •nlatmıf, ve karısına sene
dii)11. Sterlin elbise masrafı ver
' 

1
• buna rağmen onun israfın· 

~ll\l lon derece muıtarip oldu
ti)İıa~ ~amafi karısının güzel 
~~llt eııne itiraz etmediğini ve 
lci OldY~kıcı iıraflarından müşte-
li,k~ıunu söylemiştir. 

lr.,,)İ •111 Makard, maclam F ran
'-~ı. de dinledikten sonra şu 

••......_ jda bulunmuştur. 
~ btiyatsız kadınlar, koca-
""-dil ~ııancından ne kadarının 
'-i)ı_ erıı:ıe ait olabileceğini he· 
~ •. ~llllıyorlar. Fakat erkekle
' U da bu gibi i,lerde kan
t.._· ~çık ve kat'i konuşmak 
.._.e\ırı· 
~- 1 gösterememektedir. 

'11.llZ>ızda kadınların çoğu 
tairi, erkeklerin çoğu da 

kadınlann kölesidir. "insanlar 
giyinmiye muhtaçtırlar, fakat 
kadınlar giyinme masrafını çok 
ileri götürmüş bulunuyorlar. 
Her hangi kadın bugün sarfet
tiği paranın beşte birile pek ali 
giyinebilir, Buna rağmen kadın
lann giyinme masrafJarını bu ka
dar ileri götürmelerinin sebebi 
nedir? 

,. Giyinme meselesini, on be-
şinci veya on altıncı asırda imiş 
gibi muhakeme etmek doğru ol-

maz. On beıinci asır hakimlerinden 
~it'i bu dakikada yanımda bu-
11.Jnmuı olsaydı, bugün giyinmek 
için bu kadar para sarfolundu
ğuoa katiyen inanamazdı. ,, 

" içtimai hayat Te içtimai 
adetlerin geçirdiği tahavvüller 
çok büyüktür. Bütün sınıfların 
hayat şeraiti çok değişti. Onun 
için kadınların giyinmeleri me
selesi de yalınız ihtiyaç işi ol
maktan çıktı. ,, 

itiraf ederim ki, güzel giyinen 
bir kadın kadar güzel bir şey 
yoktur. 

Fakat kanun, hanımları düşün-
düğü kadar onların kocalarını da 
düşünmek mecburiyetindedir. 
Bir zevcin mecburiyetleri de var· 
dır, vazifeleri de vardır. Bu mec· 
buriyetlerden biri zevcesinin ar· 
ıulannı yerine getirmekse, Bu 
vazifelerin en birincisi karısının 
laflarına mani olmaktır. 

Kadınların, süslenmek ibtiya· 
cını inkar etmek doğru degildir. 
Giyinmek kadınların, kendilerini 
göstermek ve iyi ifade etmek için 
güvendikleri en mühim vasıtalar
dan biridir. Yeni bir elbise, veya 
yeni bir şapka giymeleri kadı
nın üzerinde çok derin tesirler 
ynpar.Giyinmek ve sevinmek, ka-
dınların ölünceye kadar muhafa
za edecekleri bir çocukluktur. 

Meselenin ruhi tarafını ihmal 
etmek doğru değildir. Bütün 
bunları nazarı dikkate ı.lmakla 

beraber kanun, her şeyip mü
saade ve nisbet dairesinde ya-
pılmasını emreder. Bir koca, ka
rısının israfı yüzünden mahve· 
dilmernelidir. 

Tahkikat neticesinde M. Fran· 
kov'un çok müsrif olduğunu an• 
ladım. Onun yaptığı masraflar 
kocasının tahammülü fevkinde
dir. Müddeilerin Hanıma verdik-
leri efYa, hiç le lüzumlu şeyler 
sayılamaz. 

Madam Frankavun tuttuğu yol 
güzel ve cazip bir şekilde gi· 
yinmekle beraber tasarruf ve 
ihtiyat daires\nde hareket eden 
kadınlar nazarında hoş görüle· 
mez. 

Mister F rankav ise zevcesine 
karşı son derece cömertçe ha
reket etmiş, ona lüzumundan 
çok fazla para tahsis etmiştir. 
Onun zevcesine tahsis etmesi 
icap eden meblağ 200 Sterlini 
geçmemelidi. 

Kocaların, karılarına karşı fazla 
cömert davranmaJarı aile haya
tının mesudiyetini arttırmaz. Bil· 
akis mali facıalara sebebiyet 
verır. 

Evli !kadınların bu davadan 
ders alıp almıyacaklarını bilmi· 
yorum. Fakat hakim Luş çok 
doğru söylemiştir: 

"Evli bir kadına borç veren 
bir adam, kendi parasını tehli
keye atar. " 

Hakim bu esbabı mucibeyi 
irat ettikten sonra Miater Fran
kavın beraetine ve ma~m Fran· 

Yataklı vagon şirketi, dünya hatla-
r~ndaki zararlarını bize mi ödetecek? 

lsvlçre dallar. arasında bom bof geçen bir birinci sınır yemeK vagonu 
Yataklı vagonlar ıirketin ka- tarafında feci zararlara girmiş bu kazanç kafi gelmedi de, 

zanç vergisinden kaçak~ıhk yap- bulunuyordu. Fakat buna mu· muhterem ıirket bütçemizin va-
tığına dair dUn bir şayia çıka kabil TUrk hatlarına tahsis et- ridat kısmından üç beş kuruı 
ve koskoca bir şirketin böyle k 'it · · k t'- t ? 

d• b' h ' t t .. ,.. tigıv • birkaç k&tü ve çok eski e sı mıye mı a ıı.ış ı a ı ır aretfe e enezzu u şe- . . 
birde teessüfle karşılandı. Ya- Yagon, ziyan etmiyor, bilikis hat- . Koskoca yataklı vagon şır~eh 
taklı vagonlar beynelmilel şirketi tın Balkanlar kısmındaki ziyan- ıle kaçakçılık yan yana gelaın •• 
birkaç senedenberi dünyanın her lannı bile ka_P-abyordu. Aceba Hayret: 

Korsika adasında Fransızlar haydut
larla mı , yoksa faşistlerle 

mücadele ediyorlar ? 

• 
1 

o,;ıy lfoaldın Ko,,lhya giden mu- - r-----~-......... -----,-
Korsika adasının esrarı mey- j ~ j g.'ı )_ ~' Bııgünkii ye.ıneklerf .. hıbiri ya7Jyoı : v· . -~ -:-- ' 

dana çıktt. Napolyonun adası ~..,;: ~ - - 1 nfzi aşağzdaki listeden 
~~:ük bir harp meydanına dön- 1 i - ~ - .l ~ J 1\1 seciniz ! 

. ~ ~ e ~ 1 -- , Bir müddet evvel adaya giz- oaıe yemell 
lice gelmiş ve Fransız hükumeti ı Pufböreği, Tavşan eti, tas 
aleyhine propağanday:ı başlamış l j 1 kebabı, kuru fasulya, keıtaneli 
olan 500 den fazla faşist, bugün, • - yahni, "Beniye,, tatlısı, kuru 
haydutların ak:betine uğramak- üzüm, incir kumpostoıu. 
tadırlar. Akşam yemeli 
Şunu da ilave edelim ki F ran- Şehriye çorbası, kızannıı 

ıız kuvvetlerinin mıktarı halktan MUsollnl - Eler ell sllAh tu· dana cfgeri, etli kara lahna 
taklacmıştır. Harekata iştirak tan adamlara ihtiyaçları varsa ( kapuska), mereng pastası, 

• d ıı kabak tatlısı. eden 1500 jandarma bir o kadar g...,,n ere m •• 
"Mereng,, pastası nasd 

poli5 ve 100 tane tank vardır ve sız jandarma kuvvetlerinin 500 yapılır? 
parula ıudur: " Nerede mukave- tevkif müzekkeresine sahip ol- Dört yumurtanın beyaZlnı 
met görürseniz ateş ediniz " duklarıdır. Halbuki bugün ada- köpürtürsünü:ı:. lçersine dört 

Adaya gider gitmez şunu öğ- da ancak belli başlı 8 çete re- kahve kaşığı şeker tozu ko-
rendim. Hükumetin resmi Qlarak isi vardır. yup a-üzelce karıştırırsınız. Hu-
gösterdiği gaye haydutlarla mü- Diier geri kalan tevkif mn- sule gelen bulamacı ya uzun 

• cedele olmasına rağmen bu me- zekkereleri iıe, halk arasında veya yavarlak pastalar ıeklin· 
mesele o kadar ehemmiyetli de~ Faıiıt propagandası yapan ital- de kiğıt azerine döker •e 
ğildir. Asıl gaye, adada bulunan yanlara mahsustur. pastaların üzerine şeker tozu 
500 faşisttir. Londrada bulunan Jandarmalar, herhangi bir mu· ekersinir. Sonra kağıtları tahta 
polis müdürü M. Kiyap alelace kaYemet karıısında ateş emrini üzerine kor ve hafif ateşli furuna 
Parise dönerek bizzat adamları- almıılardır. Kıtaat kumandanı sokarsınız. iyice kabanp 

k d · · ceneral fumiye harekata başla- kuruduktansonra bir kabYe 
nı en i seçmişhr. kaşığı ile her bir pastanın bir 

Laro dö Bozls dı. Sahillerde nöbetçi gemileri ucunu hafifce açarak boş olan 
Geçenlerde Faşist aleyhtan dolaımaktadır. Tayyareler de is-

genç tayyareci Laro dö Bozisin tiktafta bulunuyorlar, bu suretle ~~~:z.knymak veya reçel kor-
Italyan tayyareleri tarafından ta- adadan kaçmak ihtimali Beniye tatlısı nasal 
kip edilip öldürüldüğü ve düşü- bertaraf edilmiştir. Pek ta- haz1rlanır ? 
rüldUğü hatırlardadır. bii F ranıız ordusu rast geldiii Yarım litre hafif' ıurup biraz 

Fransız zabitleri Korsikaya hayduttan tevkif edecektir. tarçınla kaynatılır. Derin bir 
gelir gelmez bu mesele hakkın- Şimdiye lcadar 40 dan fazla tabağa bir miktar un konarak 
da tahkikata başlamıılardır. Gö- tevkifat yapılmııtır. Fransızlar ,urup üzerine dökiilür. Buna 
rünüşe nazaran genç İtalyan tay· timdi meıbur Spadayı aramakla bir kaşık "Kirş,, veya emsali 
yarecisi Fransız sularında düşü· meşguldUrler. Adada bundan bir likörle bir tutam tuz ilaYe 
rlllmUştU. Eğer bu nokta tespit başka haydut kalmamış gibidir. olunur ve karıştırılır. Hamur 

edilirıe, Franıız hükumeti ltal- 111 yaşında bir kadın koyulaşıncıya kadar çalkandık-
yan hükumetinden izahat istiye· tan sonra iki saat bırakılır. 

Londra, 23 (A.A. ) - Geçen 
cektir. Yeneceği sırada iki yumurta 

lstihbaratımdan birisi de Fran· asrın iptidasında meşhur roman- beyazı köpUrtülerek Hive edi-
kavdan borcun ve mahkeme cı Valter Scott'un kucağında bü- lir ve içine dilim halinde ke-
mesarifinin tahsiline hükilm verir. yümüş ve beş hükumdarın sal- silmiş elma konur. Hepsi bir-

Aııl en miibim nokta, dava tanatı müddetince yapmış olan den iyi zeytin yağında kızar-
bittikten sonra çıkan gürültüler Misis Katherine Plunket dün lr- tılır. Pastanın üzerine ıeker 
neticesinde anlaıılmıştır. Meğer, landadaki ufak malikinesinde tozu va döğillmüş tarçın eldl-
hıkim Makard, 6mründe hiç akrabalan ve doıtlan melidir. 

c•l..-a · bir mı' •••liıil•l · · 
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Yaşasın Hürriyeti Matbuat ! , 

• 
lrand 
olan '' m 

üzerinde epi müessir 
n ,, nasıl doldurulur ? 

CECE 
YARl}IMDAN ) 

Yirmi beş .senedir mesle.kinc.ı sadık 

kalmı' olan (Asunra.n) gazetesi sahihi 
Muı1nza Han dostumdu. Oııu:ı çarsı 

içindeki büyük kervan.:.ara) ın ta di
binde bir oda~ı vardı. Loş ve taş bir 
merdh-en1e çıkılan hu tel~ per.ct!reli. 
1..emini toprak odamın bir köşesi porta
tif bir mutfak. bir :küşesi yeı·c serilmiş 
bir şilteyle yatak daire ·i, bir tarafı 
da hazretin bağdaş kurup öniinc. otur 
duğu akak kiicük masa peccrc içinde 
ve raf daki ylrrni otuz cilt kitapla 
(büro), gazete idarehane iydi. 

Orta.da bir sema,·er, bir kenarda bir 
nargile ve mangal. .. 

O, yirmi beş senedir (A uman)ı bu
rada idare ediyordu. 

- Bu kadar zaman burallall usan
madın mı, dediğim zaman güliiınsiye
rek: 

-Ben buraad değıilim ki .. Diye ce
np verirdi, ben burada oturmu) o
rum ki ..• İki nef cs tiryak ( ). üç lm
deh şarap heni baş\a fılemlerc:c y~

~tnııya kfı fi ve ,·ııfidir: 
Biricik penceresinden ufha kac!ar u

ıannn toprak damları S<?yreclerc-.; 
- Burası benim cisrnirnin m::hfa

usı, derdi, ruhum her dem lı~l .. 1 ;ı. 
lem !erde perrnz ediyor ... 

Ye bu sözünü te,·s.ik için Hafızdaıı, 
Sadiden, Hay:ımdan beyitl<'r <'!ml'du. 

Onu nadiren ayık buluı·clum. O za
man sakin. ~e:. iz, neşesiz, nbu..,, ln
nammü1 edilmnz !Jir i~n ri'rn ., J 

Kimsesi yoktu, pilfmnı J,endi ı>~i

rir, nargilesini kendi hazırlar, af~ou 
~ubuğunu kendi doldurur, çnyn.ı, şa
rnimu maJıbup ve mahbul.r iz icd di. 

Bir kaç yakın do tu. çuhuk 'e mc) 
yolcla .• ı ve kafadarı.. 1 ,te o kac!aı, 
ba~ka kim'iC i yoktu. 

- Her ~Y bu çubu!t ve hu h:ıc'chte
dir, derdi, ha.ki i derugu ı···ıih:ıyct ... 
İntihabat zn.hı:ınıydı, y:ıni o.·~·n en 

faal günleri .•. Hiraz dedi ı,ocıı.; .} ap
,,-ak için uğradım. 

- Ostat işler? .• 
- l\falüm ya intihabat ..• 
- Yani? 
- Alış veri,. yolunda! 
Ye bfrden: 

- Ne iyi ettin de geldin, ctcdi. ben 
de seni arıyacaktım, bugün yardımı
na muhtacım! 

- lln),r ola? 
- Başıma bir 'ş geldi: Sııkıştım .. 

Biliyorsun ki intihabat zamanları ga
(*) Afyon. 

Asüman'ın muhterem sahibi 
zetcmi ben yazmam . . Nemzetlıklerini 
koyruıların y:ıı..ıiar na hası-ederim, ve 
a .. ağı yukarı hep böyle yaparı2. Bört 
gün ewel Ali Ekber Han geleli. Rald
bi aleyhine müthiş bir makale. bir hk 
viye, bir alay da ba~ka yazılaı· getir
cii. Pazarlık, pazarlık, yüz liirrene u
) uştuk. 

O gece rakibi Kerhel~ıi Hiı:-'e) in A
ğ-a pürt'.!lfış karşıma di!dlcli. bu yazı
lann ~erine onıın aleyhindeki ı,cndi 

yazılarını koymamı istedi, yalvardı, 

e\'\·ehl usul en nazlandım. ( ır.eslt?l•) 
ten lmh.:ettim, hlirriyeti matbuattan 
dem vurdum, mcslekime, akideme ~:l· 
dık oldu~umu anlatmak istecliTll. 

rr:irsln eli açı\. hilhas :- bıı intiha
bata fazh ehemmiyet Yeren. ııi:kin 

hir adıımdır. Derhal mak .. adımr anla
clı: 

- O. ne veriyor? dedi. 
- Yüz elli tümen de-<lim... );itiyi 

derhal zamedcrck yal3.n EÖylcrlim ama 
maksat uh·i. .. İntihabat me ·elt-si hu .•. 
Su götürür .. Yalana cevaz 'ard11. 

- Benden iki yüz, hem dur. eledi. 
dahn h'i üç nüsha gazete yalıııı benim 
yazılarımı koymak şartile he:~ yüz tü
men ''eriyorum? ... 
Beş yüz tümen! 
Tereddiit etmeden elimi uzattım, 

razı oldum. Yazılarını bıraktı. tefer
ruatı te.c:pit ettik, paranın yarısmı bı
ı-akt.ı, çıktı gitti. Keyif 'e n~~l' ile o-

3,000,000 dolar kıyme
tinde tarihi bir yatak ... 

Fransada frangın sukütu esnasında birçok k1ymetli tarihi eşya 
Amerikalılar tarafından sabn alınmıştı. Şu resimde gördUğiiotiz 
karyola da bu meyanda Paristen Nevyorka hicret etmiştir. Kar
yola meıhur Fransız veziri Kardinal dö Rişliyöye aittir. Kendisi
ne bu yatak babasından miras kalmış ve hazret yatakta öl
müştür. 

Oyma cevizden mamul ve kısmen gümüt ve altın tezyinatile 
süslü olan bu karyolanın şimdiki kıymeti 3,000,000 dolardır. 
Yatak bir sinema şirketinin malıdır. içinde yatan adam, artist 
"jak Makhal,, dır. 

turdum bir hicviye de ben yazdım ... 
İyi, 3.15. değil mi? Zaten bu mevsim

de bir tembellik çöküyor, haftada iki 
de olsa yazı yaımak iştiham kalmr
yor ... Yazı başkasından, para da bol .. 
Ne ala, çek tiryaki, iç badeyi ... 

-16 - Mor Lölsblan dil 
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Sizi tanımıyor um .. Ne hakla 
benim odama giriyorsunuz ? --------

B ·· t•· f dı'ın etil Bir kahkaha attı. 
- Fakat dün akşam ü ·tü (I{erbe. 

tat Hüseyin) in kainpederi ~ni ça
ğırtmış, gittim: 

- Damadırnun yazılannı gazeteye 
koymıyacaksın, d('di. Mch'us olur ela 
Tahrana giderse buradaki işlerimiz 
yüzüstü kalacak, anladın mt'! Onun 
mebus olma'stnı istemiyorum. Dama
dımm aleyhinde bulunulm:ısını da j~. 
tcmem, binaenaleyh Ali Ekher Hanm 
yazılarmı da neşretmiyeceksin ! 

- Hürriyeti matbuat. .. diye başlı-

yordum, sözümü kesti . 
- Damadım IIHs.eyin ne Vf'rdi:' 
- Beş yüz tümen ... 
- Çok yahu, batıracak bu herif bi-

zi ..• Hay peder sohta hay? .. 
- Oç nii~ha i~in... Hem mathua

tın ... Demiye kalmadı söıümh kes-

F ev kala de güzel danseden, bu 
yabancının kollarında, kendisini 
hürmetkar bir deragu~la kucakla
mış olan Jerar'ın kollarında Nel
li - Roz musikinin ahengine ken· 
dini bırakıy<1r, bunda garip bir 
lezzet duyuyordu. Hayatında hiç 
bir dans ona bu kadar giizel. h.:ıt
ta sahoş edici gelmemişti. 

Vals bitti. Bir tek kelime söyleş 
meden iki genç ayrıldılar. Yaban 
cı tekrar onun önünde hurmetle 
eğildi, ve kapıya doğru gitti. 

Nelli - Roz, salondan çıkana 
kadar onu gözlerile takip ctrrıişti. 

Jerar gardroptan paltosunu ve 
şapkasını aldı, sokak kapır.ma yü· 
rüdü. 

Fakat çıkmadt. 
ÇiÇEKLER 

ti, Sokağa çıkmadı. 
- Şunu biraz indirsen. Jerar her~eyi öğrenmek isfiyc-r-

- Nasıl olur. dedim, 1 . .alen h:ıtır du. Kimseye görünmed<"n oda 
için razı olmuştum, maliinıunuzdur kapılarına bakındı, kendi k :ndı•ıe 
ki gazetemin itiban .. I..af ı gene ağnm- evin tertibatını tasarladı. içeri !!i· 
da bıraktı: rerken, kapıcıya Marh-ı Dc!itol' -

- Al şu beş yüz tümeni ne onunki- ün apartımanını sorduğu zaman 
leri, ne ötekileri ya:ıma, ne lehte, ne ikinci katta, sağda, sol tarafta da 
aleyhte bir kelime istemem, oldu mu Matmazel Destol'ün hususi kapı· 
~imdi? ıı vardır11 demişti. 

Jerar, Nelli - Roz'un husı.1!-i 
Olmadı. ama, herife açıkç:ı olmadı bir kapısı olduğunu öğrenmişti. 

diyemn.dim. Buna nazaran, onun odasının a-
- Fakat ... Diye kekeledim. öyleya partımanın nihayetinde oldt!~uı1u 

hu artt.mlmryan müzayedeye akhnun tasavvur ediyordu. 
crmn<li~ini, memnuniye1Rılifiim; ifa- Kalabalıktan istifade ederek Je 
dn etmek istiyordum. anladı. \'e ba- rar bir kapı açtı ve bir koridora 
şını sallıyarak: girdi. Tesadüf, aradığı yere gir-

- Altı yüz .. _ Dedi, daha diyeceğin mişti. 

yol· ra ! Nelli - Roz'un odasında ne 
Yoktu filmki, paraları aldım. ç.ık- yapmak istiyordu. Kendi de pek 

tım, geldim.. bilmiyordu. Belki de onun yaşa· 
Fakat ~onradan dii-ündüm f..i iş dığı muhiti görmek istiyordu. Ya· 

gene (tamam) değildi, şimdi gazet<!- hut bir işaı·etlc, onun odasına gir
)i kim dolduracak, hem de üç nfüıha.. diğini bildirmek, bu suretle bir ke 
Ya!lrhi hiç iştiha ve takatim yok. re daha nazarı dikkatini ce!bet
hazır ela cle,i{iHım. ve i·şte hazret seni mek, bu suretle esrarengiz. garip 
bunun için arıyacaktırn, hana ynrdnn tavırlarla ona tesir etmeh:, şa~ıı·t· 
t>t, dünya ahvalini takip edi)orsun, mak, kendisile alakadar ol.,1ıya 
ma!Um ya biz pek al;ikadar değiliz! icbar etmek istiyordu. 
Ne ,·ar ne yok. bana bir şeyler ya:ıı- Koridorun nihayetinde biı: k:lpı 
Yer! vardı, açtı, ve Nelli - Ro·.;'un o· 

Taze demlediği ça:n uzat:rken: dasına girdi. Bir kö,ede çiçt-klcr 
- Ha, dedi. az kadı unutuyordum. duruyordu. Demek saklamıştı. Jc.!· 

Bu sabah da (f{erbel:1i Hüseyin) in rar memnun oldu. Bir kapı dah.:ı 
karl.')ı gizlice huber göndermi:.: açtı ve genç kızın yatak o·lasın:t 

- Kocam intihabat propaganda..c;ı bir baktı. Kimse yoktu. İç odl.ya 
için köylerdedir. Yazılarının kon- da haktı. Herşey yolunda, e~er o· 
mı.}'~-.cağını duyarsa kıyam.-ti kopa- ralara gelmek icap ederse vaziye· 
nr, hem ben de onun meb"us olmasını, ti öğrenmiş oluyordu. 
Tahrana gitmesini istiyorum, baba- Tekrar odaya döndü. Hafif bir 
mm verdiğinden fazla vereyim, yazı- koku duydu. Nelli - Roz'un ko· 
larr koysun ... Ne kadar ister'? kusu. Dansederken duyduğ\~ ko· 

ku. Bu odada kendisini pek rahat Haberi getirene, hürriyeti matbu-
attan uzun ur .. 'ldıya bahsettim. ister hissediyordu. Bu koku onu meste· 

diyordu. Bir an kendini kaybeder 
koyarım, ister koymam, bu, para işı 
değiJdir, msle.k. akide meselesidir. gibi oldu fakat he.men toparlandı, 
Hürriyeti matbuat Yar lehülhamt, de- çiçekleri alıp cıktı. 
dim. Neme gerek babasile befftya gi- Şimdi ortalık tenhalaşmıştı. ı;c 

men herkes çıkıp gitmişti. Yalnız, recek vaktim yok, ne dersin? b 
büfede 3 silasşorlar, Valne ve ir 

Ben ne diyebilirdim, karşı harşrya akşam yemeğine davetli birkaç 
kahkahalarla güldük! kimse kalmııı.tı. 

* "' *' ~ d ı Jerar koridorda bir an unu, 
İki gün sonra istediği yazıları gO- cazbanda yaklaştı ve şefin kula·· 

türdüm. ğına bir şey söyledi. 
-Teşekkür ederim ama, dedi, ha-======'=========== 

cet kalmadı .. Doktor Necfiri tanırsm. olduktan sonra ... 
Su şarlatan herifi.. İşte o, belediye Düşünüyordu. Bir lrnde:1 ~:ıraı> 
reisliğme göz dikmiş hir alay yazı, daha yuvarladıktan sonra: 
men-iye, hicviye getirdi. Biraz tiryak. - Yalnız, dedi, ~u doktor ~ecfi) i 
pirinç n ya~ uyuştuk. Parası olun- methetmek, ona taraftar göriinnıek 
ca para da verecek. Kim bilir hangi hiç de hoşuma gitmiyor, öteclcnberi 
hastalanndan topladığı bu tiryak, pi- bu adamı sevmem, mel'un herif. ak~i 
rinç ve yağ da para sayılır. Öyle de- bir zamanda karşıma çıktıM .Allah ve 
ğil mi ya? Hem kısa günün kan az re de rakiplerinden lıirıi çıkagelse.~ 
olur. Buna da bereket versin, Iliç ol- - Ümidin var mı? 
maz....;a yazı külfetinden kurtulduk. - Iliitün rakiplerine el altından 
Senin getirdiğin yazılan da ileride haber yolladım, bakahm.. Kı~met ! 
koyarız. Bir nefes ve bir kadeh dalın. 

- Modası geçer, bunlar bugüne Sonra kahkahalarla gülerek: 
ait yazılar.. - Zinde had (*) hürriyeti matbu-

- Moda"iı geçen yazı olur mu, bir at.. Diye bağırdı. 
gazet.enin koyduğu yan daima ve KAN lJJ::MII'. 
mutlaka tazedir. Mürekkebi de taze (*) l' aşasuı. 

- aşus une e en ' 
siniz. d 

Diyerek, orkestrasına, 
valsı çaldırmıya başladı. d 

Nelli - Roz bu ha varı, 
11 

c: 

ca döndü. Kalktı ve Jeray 
ğu tarafa yürümiye başla b''ııc 
ya gelince, deminki ya ~ b 
orada durduğunu hayret·"fdeı 
da dehşetle gördü. Bir ehfl J 
kası, kolunda pardesü olf\11 

bir elile çiçekleri tutuyordı.J· 
Nelli - Roz donmuş ~~ 

Bu çiçekler kendi çiçekle.r~e & 
Bu adam odasına gintı1l dli 
etmiş miydi? Ko§a kofa ~f 
gitti. Baktı. Kendi çiçekle~ı ~ 

Nelli - Roz hiddetlen<11
• ~ 

tiyordu hu? Kimden ı:niı~S.~f 
hp odasına girmiıti? Bu 18d 
takip, bu terbiyesizlik ne t 
ti? Artık, kendisinden izah"' 
miye karar vermişti. .. J. 

Tekrar koşa koşa döndL!· e 
oı·ada değildi. Gene ko§tu " 1 
kapının önünde yetişti. fJı.J ,). 
mm telbiyesizliği kendishıi ' 
nirlendirmi§ti. Adeta kabt\ 

vur la: d~ 
- Siz kimsiniz? diye sor 
Jerar tebessüm etti: 
- Bir dost. 
- Sizi tanımıyorum. 

beni takip ediyorsunuz. 
benim odama girdinz? 
müsaade aldınız, niçin? 

- Bu çiçekleri almak içi~· 
Jerar sükunetle konuşı.ı~ 

Gayet tabii idi. Genç kız oJ1 ş 
sini duyunca evvelce duyO:lld 
oldu. Jerar telefonda ıesİI11 

tirmiş olmakla beraber, ge•1
}. 

hunu hisseder gibi olmuştll• , 
ehemmiyet vermedi. Şiddeti! 

- Mösyö, dedi, sizi ı:neııte 
rum .• Bu yaptığınız doğru.d 

- Affedersiniz, bu çıÇ 
muhafaza ettiğinize o ka<lııt 
nun olmuştum ki .. 

Bu bir terbiyesizlik dahg. 
kil ediyordu. Nelli - RoZ 0 

larıru silkti: 
- Tesadüfen saklamıştı~~. 

di, onları almanıza müsa" 
mı yorum. 

- Rica ederim, müsaııde 
niz de götüreyim. 

Nelli- Roz iradesinin 1' f 
cağım hissetti. Ayaklarıtt1 

vurdu: 

K ,. d' h ., ... Jı - at ıyen, ıye as• . 
ı! maz, atınız. Almanıza JIJ 

etmiyorum. 
Jerar aynı sükunetle: 
- Merhametli olunuz, 

hu zavallı çiçekler size ne 1 ·· 
Ben onları, demin lutfel:' 
valsın hatırası olarak sak ' 
ğım .. Rica ederim. ., 

Bu sözleri o kadar müessı 
sesle söylüyordu ki, Nel!i ; 
kendisinde garip bir hıs . i 
Jerar onun gözlerinegö2leı~P 
miş, adeta manyatize edı~~ 
Bu bakısların altında, ge . 
· · d. d" H'dd • eçtı· ıtıraz e eme ı. ı etı g ·l 
yük bir kuvvetin altında eJ' tı 
duydu, bu kuvvetle milca. eb 
mek istemiyordu. Kendin• 
tı. 

Jerar kapıya doğru .g~ 
ve çıkana kadar gözleı inı 
Rozdan ayırmadı. 

Trokadero meydanına g~ 
Jerar bir taksi çağırdı ve 
oturduğu pansiyona gitti. • 

Otomobilde, Jerar b~~l 
yakmış, bir köşeye ~önll' .. 
Hayattan ve kendinden J11· i 
du. Bir ask macerası Yt'~1 

(O• 

d 
d 
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bir şangırtı daha işitildi.Kalyonlar bo
~lan toplarını tekrar doldurmuşlardı 
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Bunda bir şeamet var •• bir şeamet var ... 

Herkes padişahın bu sfödeı'İni 
alaka ile dinledi. Hatta vezirlerle 
Baki biraz da hayret ettiler. Çün
kü bu günedek Üçüncü Muradın 
bir defa olsun "Falan şarkı okun
sun!,, dediğini duymamışlardı. 

Sazendelerin en önünde duran 
ve elinde fildişi çerçeveli bir san· 
tur tutan sari bıyıklı bir genç. dik
kat kesilmiş padişahı dinliyordu. 
Muradın gözlerinde haya)perver 
bir bakış belirmişti. Bir müddet 
ıakalını sıvazlıyarak düşı!ndü. 
Sonra elile dümtek tutarak, ba
şını oynatarak, hafif sesle bir şar· 
kının perdelerini aradr .. 

Rüzgar gittikçe azalıyor, deniz 
de akıntıya göğüs veren iki kal
yon çala kürek çabalıyordu. 
Gümüş çubuklu kafesteki bül

büllerden biri tatlı tatlı ötmiye 
başlamıştı ki, padişahm se!li sü
kun içinde yükseldi: 

"B" ~ 1 - ımarım ey ecel, bek e ca-
Resi m ve yazıların celıf hakkı mahfuzdur ] 1 ı 

rum a .,, var ya .. Onu çalm bana .. 
":- Binaenaleyh -diye devam Acaba habeşinin ağzınchı geve- Santurlu genç arkadaşlarına 

~ı 'ehzade- Bugün değilse ya· lenen garip sözler, yarınki hnngi kaş göz arasında bir işaret verdi. 
" 11 ecel bu kapılardan gene iceri- fırtınanın serpintileriycli? Takım muntazam ve ustaca bir u· 
o1e • ~ d H ~kgırecek ve taht gene boşala - Şehzade baktı .. O da dalmış, o sulle kür i icazkardaıı kısa bir 
d ··O zaman ağabeyi.m Man"sa- da düşünüyordu. girizgah yaptı. Sonra Lirbirinden 
t...a_n derhal buraya gelecek ve ho-I Talebesini alıp dış bahçede şöy güzel sesli on genç yanık ve doku
!~ emin ol, babamın namazı kı- le bir dolanmak istedi. Bı?llci gen\: naldı bir ahenkle fasl~ başladı-
~~a.dan benim tabutum mez<ıra, açılır, neşesi biraz yerine gelirdi. lar .. • 
h 1llniş bulunacak. . Annem bir Ayağa kalktı. F kat şe:\zadeye . 
L~ftadanberi yemeden icnıcden do.::ru henüz bir adım atabilmi!:ti 
"'C3ildi. • - ki, ~dışardan, çakılları ezen bi, k~ç 
it Genç öyle hüzün dağıtan bir ayağın sesi geldi .. 
"ı~le konuşuyordu ki, Baki bir Kuru bir öksürül •.. Bi, inilti işi
S \.iddet söyliyecek ı:öz bulamadı. tildi.. Ş ·hzade hemen y~r·.,..,dcn 
i ~•tu .. Rüs~em Paşa köşkü sükun frladı. B"r saniye sonra h·, · ., ~ 
: 1n

1 
de, sessiz, sahile çarpan dal- tal~be l.ö~kün kapısından beliren 

~ara kulak verir g~bi kaldı padicnhın k:l.rşısmda hiı·r.~dle 
Cingoguklu saat yediyi çaldı. b:ır. w•yorlardı. 

ll"Skaki, binbir düşünceye hendis!· I~ul"ll b"r Ö
1i:sürük daha iş1fildi: 

1 aptrrmış, dalmış, gitmişti. - Oooo ! Evi~ dr.mız Mustafa 

li Cinguguklu saat sekizi çaldı. 
d.?ca ile talebesi, hala, :ıü·t ·uhi 
~ıı·· d :rllncelerinden ayrılmamı ~br· 

eı'· Baki'nin kafasında fikirl~r d 
k:r tutuşmuşlar, kestikleri in c::n 
h~ alarmın üstünde ho:a l~pcn 
lar~dutlar gibi sıçrayıp oym.ıyo,·-

ı. 

le Şair gencin ağzından çıkan söz 
rı tahlile uğraşıyordu: 

r~~smanlı imparatorluğunun ta· 
biı\ ~aşı küçük bir şehzade iç· n 
to:ırı.nden korkunç nic~ misaller 
;erıyordu. 

Qıuhddırım, kardeşi Y akubu en 
tdH·teşem bir zaferin neşeni tes·t 
Qıı ır~en katlettirmişti. Yıldın· 
di.y0culları, birbirlerini yemişler 
desı a.v~z Selim, arslan gibi kar
lkf e~ını gözü öniinde boğdurmuş 
let:cı Beyazıt, Sultan Cemi ze'ıir-ı 
Q·~~ için neler neler yapmıştı .. 

ter ~t~n bunlar, artık tamnmiyle 
Ilı e dı etmiş bir hanedanın ıcığı
~,dıcığını herkesten iyi bilen fieh
k\lı: Mustafa için elbette ki kor-

1\t cak akıbetlerdi .. 
le k am~fi o öyle yapmış. bu lıöy
tıtı ;sınış idiyse, bugünki.i vel1nh· 
il, ~· tahta çıkar çıkmaz elini ka 

Q"' Yaması lazım gelmezdi? 
~t\lraki senelerdenberi Manisa.da 
'-'e.:n ~eliaht Mehmedi hiç gör
e~. 1ıtı. Onun hakkında takarrür 
t\l. ış bir fikri, bir kanaati de yok-

l Şehlad . . .. J d "eri .. e, annesının gun eı cn-
d,tl bg2:ına lokma koymadığm
t\ll b· ahsediyordu. Acaba ana o
tel'le ır f~yler mi duymuşlar, bir 
l'\ig~~ mı sezmişlerdi? Somn, Da-
~~'atİ~ ağası olacak bu marsık 
~d, h erif de, temin, garip ima-

l) ulunınuştu. 
clı •• ,'~andığın dağlara har yağ·j 

il~ eınek ne demekti?. 
'-~d~a2: ~lbiseli fellah gözleri ö-ı 
Stıı!t.ı hehrir gibi oldu. Ht"'rif lmm 
~,, h lle ~üstah bir eda ile sı-.lla- 1 

~dit ~ta kendisini hafif tcı·tip 
e eylemistir •• 

burad"..ymış.. ~sılsımz Biki efen 
eli;. S · 7.İ cc! nı. - i r: ·· .·e:memi.ş· 
t" . i ·.,·n·z irpl ah .. r eyl<.- meş-

, .. .. ? u,. nu_ .. 
Sa"r; 
- Efen.:t1 z ben 1 

' ·iı-:.i bü
··•. teveccr· lc··:ylc clil,-·t \t yuru 

·o::-1 
• •• -

1
• c c T'P ve ı=- E

fa.... "r1i:"e l:: ı tenezzüHe ·inden 
c ~, •. w m r; -:t'"~i c. z ... "1 • im .. 
~fo"41uliyet"m·ze gc ince, e"bel"e 
m:ı1umunu"'dur p d" a U'TI. • Biz 
her zaman ömrü c· evlctini:::e dua 
ile meşauJü ... 

Her Z"'.m:ın •. Hem de dua? B:l
hi'n" n bir ide durmadan me~gul 

ldu_,u rıörülmemi~ti.. Duaya ge
'"nce. l:ur'\ da ancak bir saatten-
1)eri in~mlabilirdi. Hoca ile tale
benin bıınd"n böyle padi~t-h'1 d~
n.cı olma arı k~dar t'4b:i ~ .. vardı? 
Made:nld kend" erini tehdit eden 
bir tt\kım O'ayn tabii ölüm şekill~
ri vehmcd"yorlardı.. Padişah ne 
i·"l,.lar uzun zaman vasarsa onlar 
da hayatlarından o· kadaı uzun 
bir zaman için emin olacaklardı. 
Padişahın ya~nması onlar için bir 
nevi si ,ortnvdı. Bir sigorta ki üc
reti Alfoha dua ile ödeniyordu. 

Ücüncü Murat gevrek gevrek 
öksürdü: 

- Dua etmek size yaraşmaz gi
bi geliyor bana. . Vaz geç sen şu 
işten de gel bizi hicvet .. -·dedi

Ve, dermansız ayakları .... , zoı la 
hareket ettirerek vezirlerinin 
yardımile, adeta sürüklenir gibi, 
pencere kenarındaki sediıt ula~
tı; güçlükle bağdaş kurda. 

Az sonra sazları ellerinde her· 
biri gene ve yakışıklı sekiz on has 
calı?ıcı, baş eğerek huzuru giriyor 
)ardı. 

Üçüncü Murat, şehzadesiuc di
zi dibinde yer gösterdi, Baki efen
dile vezirlere de oturmalarını İşa
ret ettikten sonra çalgıcılara ses
lendi: 

- Çocuklar. . İçime doğdu .. 
Bir şarkı vardı .. Bilmem hatırlar 
mıaınız? 

Başladılar ama işte o kadar .. 
Şarkının ilk mınaıru yarılamıya 
bile vakit kalmadı, hep birden ir
kildiler, korku ile geriye sıçradı
la.r •. 

Oda zangır zangıı· sallanmış, 
pencere camları, tavnndaki ı1vize, 
ve ötede, beride kınlabilccek ne 
varsa \>ir an icinde şangu· şungur 
devrilmiş, herbiri bin parça olmuş 
tu. 

Padişah korkusundan sürtüstü 
yın .... ~ ...... ..ı. l'l .. •,.; t~Iebenin onu· 
r.e ~cçcrek göğsün\\ ona siper et
ti. İçlerinde en ,kqrk • k çıkan su· 
ha;!ı Drrviş Paşa olm· .. ştu. Çünkü 
bwr::-t soluP.u kapının dısmda al-::> ~ 

mısh. 

Peki ama ne olm··~tu? Fasıl baş 
br badamaz zelzele mi olmus, 
yoksa kryamet .mi kopmuştu? ~ 

Ne o ne de bu? Gayet basit bir 
hadise olmuştu. 

Az evvel, akıntıyı göğüsliye
rek saray burnun~ dof!ru yol al
mıya çalışan gemıler, Sinnnpaşa 
köşkünün önüne gelince, seferden 
dönen her harp gemisi gibi şehri 
selamlamak istemişler, topbrım 
fitillemişlerdi. 

Bu iki kalvon, açık denizler icin 
yapılmış, yüksek boı·dalı ve ko~a
man toplu iki gemiydi. Galiba Mı 
sırdan geldikleri için olacak ki, 
gemi suvarileri barutu kıskanma
mışlar namlıları tıka basa doldur 
muşlardı. 

Kalyonların bordaları yüksek 
olduğu için toplar patlayınca Si
nanpaşa köşkünün camlı salon.ı
na şiddetli bir hava tazyiki yük
lenmiş ve hu tesirle camlar devril
miş, tavana raptedildiği yer her· 
halde çürük olacak ki avizenin 
çengeli de boşalıvermişti. 

İşte meselenin hakikati bundan 
ibaretti. . 

Bundan ibaretti ama, gel gele
lim padişahı cihanın da, vezirler· 
le çalgıcıların da az kalsın ötleri 
patlıyacaktı. Hadise o kadar ani 
olmuştu ki, ne olduklarını şaşır
mışlardı. Dalgın avlanmı~Jardı 
vesselam .. 

İlk şaşkınlık geçince Baki he
men padişahı omuzlarından kav· 
radı, doğrulttu. 

Bir şangırtı daha işitildi. Kal
yonlar boşalan toplarını tekrar 
doldurmu~Jar, tekrar ateş etmiş
lerdi. Bu ikinci atış, ilk sadmeden 
sağlam kurtulmuş ne kadar cam 
varsa hep~ini kırmıştı. 

(JJ,tmcdi) 

Hanımlar nasıl 
güzelleşebilirsi iz? 

Hergün baş 
hayatına 

yıkamak saçların 
kasdetmektir 

-16·-
Şimdi Fransızlar saçların b:ı • 

kılmasını ve tuvaletini çok iyi öğ· 
renmiştir. 

Amerikada uzun tecrübeler ge· 
çirerek Fransaya gelen Mis Har· 
per'in yalnız saç tedavisi için aç· 
tığı müesseseye gidenler, saçlara 
verilen itinanın ehemmiyc~i ,; tak· 
dir etmişlerdir. Mis Hnrpeı·'in 
saçlann muhafazasına dair yazJı· 
ğı kıymetli eseri Paris kadınları 
bugün İncil gibi yastıkla:mın al • 
tında saklarlar. 

Şunu evvela aöyliyeyim; Su 
saçların köklerini zayıflatan bir 
şeydir. Onun için sık sık başını
zı yıkamayın! Tavsiyesini hanım· 
lara tereddütsüz verebilirim. Uç 
haf tada bir kere sabunla naş yıka· 
mak kafidir. Yalnız başınızı üç 
haf tada bir yıkadığınız vakit saç· 
larınızın tozlu kalmaması için, 
her gece yatarken uzun ve serf 
telli bir fırça ile dakikalarla fır · 
çalayımz. 

Sert ve uzun telli fırça saçın 
hem temizlenmesini hem Je tabii 
surette masaj yapılmasını temin 
eder. 

Yalnız fırçalarken her istika -1 
mte arkadan öne, önden yana 
fırçala.malısınız. 

Hafta araları baş yıkanırken, 
katran ve kükürt hulasasile yapıl
mış (Fonil) şampuvanile güzelce 
friksiyon yapmak çok faydalı • 
dır. 

F onil friksiyonunun saç ki;k • 
lerinin haline nazaran kullamla • 
cak iki çeşidi vardır. Kükürtlü
sü dipleri çabuk yağlanan sadar 
için şayanı tnvsiyedir. Katranhsı 
dipleri kuru kalan saçlara. <lnha 
iyi gider. 

Pariste son zamandn yalnız 
saç tedavisi ve saç yıkanması 
için açılan ogilivie müessesczinde 
ekseri Fon il frilcsiyonu k.Jllam lır. 

Uzun müddet güneşte durmak 
s~.çların rengini soldurur. Hatta 
ifrata gitmek beyazia~tırır bile .... 
Onun icin yıkandığımız zaman 
uzun müddet güneşte kalarak saç
ları kurutmaktan çekinmeliyiz. 
Başa şapka geçirerek ku:unmak 
da yanlıştır. Çünkü saç dipleri 
havasız kurursa sertleşir. En doğ
ru usul, güne~in hafif o?du~u sa
atlerde saçları kurutmak, yahut 
gölgeyi tercih etmektir. 

Saçları kat'iyen tüylü havlu 
ile kurulmamalıdır. Saçlarmızın 
berbat olmamasını isterseniz! 

Her yıkanışta sert ve düz bir 
ketenhavlu ile saçlarınızı kurula-
yın ... 

İspirtolu sularla friksiyon yap N 

mak da yanlıştır. Vakıa yıkan -
dıktan sonra ispirtolu sular, me -
selii. kolonya kullanmak basa lıos 
bir rahatlık verir; fakat ~achu; 
mahveder. Saç diplerindeki· me
samata nüfuz eden ispirto hava 
alacak deliklerin başını yakarak 
onların kapanmasına, hu suretle 
saç göklerinin havasız 1-talmasma 
sebep olur. 

Saçların rengi bozulmaması 
için kadınlar muhtelif ilaçlar kul
lanırlar. Bence saç boyaların hep 
si fenadır. Saçları kırar. Yalnız 
yıkandıktan sonra Alman papat • 
yasını kaynatarak onun suyu ile 
bir iki su başLmızı çnlkalars~k, 
saçlarımızın rengi tabiiliğini mu • 
hafaza eder. Sabunla yıko.mldık
tan sonra hafif limonlu sade su 
ile çalkanmak da kepek ve saçla
rın yumuşaklığını muhafaza et • 
mek için iyi §eylerdir. 

Saç boyalarının en iyisi V'3 en 
safı Henne suyudur. 

Paristeki mühim güzellik mü
esseseleri saçlara renk Yel"mek 
için ekseri bu boyadan kullanır • 
lar. Hakikaten (Henne) sacları 
hiç bozmaz. · 

Hanımlar! Saçlar öldükten üç 
ay ıonra düımiye baılar. Bu ar· 

iyi bakılmış saçlar böyle hem tane tant" 
hem de ipek gibi durur 

tık herkesin bildiği bir hakikat ol• 
muştur. Bazı kadınlar yastıkla• 
rında fazla saç döküntüleri gör • 
dükleri zaman bir haftalık hayat· 
farında yaptıkları hataları hatır • 
larlar. Halbuki bu yanlıştn·. 

Yukarda söylediwim gibi o dü· 
şen saçlar üç ay evvel ö müş saç• 
lardır. 

Y astıklarımzda fazla saç dö· 
küntüsü gördüğünüz sab:ıhlar bir 
hafta evvelini deP,il, üç ay evve• 
lini düşünme!is"niz. 

Saçlar da vücut gibi hava ban• 
yosuna muhtaçtır. Bu hava ban• 
yosu saçlardan ziyade, saç kök -
lerinin cildine yarar. Bira~ evvel 
fazla güneş banyosunun saçları • 
mızı solduracnğmı, hatt"" beyaz -
laştıracağmı söylemiştim. Saç kök 
lerinin snğlamlaşması içil} ala • 
cağımız hava banyosunu mutlaka 
gölgede almalıyız. Gölge rütu • 
betli hava demek değildir. Gü • 
neşli günlerdeki gölgeden bahse • 
diyorum.. Uk bahar ve son bahar 
güneşleri yakıcı olmadığı için saç• 
ları ihya eder. Yazın güneşin kız· 
gın olmadığı vakitler, sabah ve 
akşam da güneş bnnyosu almak 
iyidir. Netice itibarile kızgın gü• 
neşten çekinmeliyiz. 

Biliyoruz ki, saçların beslen • 
mesi için masaj başlıca amildir. 
Saçlar tıpkı nebatat gibi ltokle .. 
rinden beslendiği için saç kökleri 
yani başımızın cildine ehemmiyet 
vermemiz lazımdır. Cildin ha • 
yatiyeti de kanın cevelanını faz· 
lalaştıran masajlarla artar. 

Başımızı üç haftada yıkayaca• 
ğımıza nazaran üç haftanın kirini 
başka suretle defetmemiz lazı.m • 
dır. Baş masajını yaparken sac;· 
larımızın de beraber temizlenme· 
si, kepeklerin dökülmesi için frik· 
siyon yapacağız. Friksiyonun en 
halis bir suyla yapılmasındaki 
.faydayı izah ettim. Bir çok fay· 
dalarını sayarak tavsiye edeceğim 
friksiyon suyunun ismini yazaca
ğıma , doğrudan doğruya friksi
yonun ismini yazmağı daha mu .. 
vaf ık buluyorum. 

Size tavsiye edeceğim suyun 
ismi Harper'in Tonique isimli frik 
siyonudur. 

Elektrikli taraklarla her akşam 
taranmak da bazı kimselere çok 
yarıyor. Fakat ben şahsan müte
addit tecrübelerle elelctrildi tarak
ların söylendiği gibi, büyük fay .. 
dasını görecek tecrübeleri yapa .. 
madım. Saç pek nazik bir şey ol
duğu için ilk aylarda görülen 
hüsnü tesiı·le bir tarzı tedavinin 
en iyisi olduğuna kani olmak doi· 

[Lüıicn sanfaH cevirinizl 



Genç ve güzel Hintli artık peygam- Memur mu becayiş ediyo-
berlikten vaz geçti ! ruz .• Ne oluyor yahu 1 

Mesih : '' - Artık insanlar gibi yaşamak istiyorum .. Bu 
palavradan artık bıktım / ,, diyor 

Kendisini mesih olarak ilin 
eden •c blltün dünyada, bilhas
sa Amerikada büyük bir şöhret 
kazanmış olan Krişnamurtiyi oku
yucularımız tüpbesiz hatırfıyorları 

Hintli Ye çok yakıııklı bir genç 
olan Krişnamurti, bilhassa ka· 
dınlar nezdinde birçok müminler 
ve taraftarlar bulmuştu. Esa• 
ıen, kendisini Amerikada bulup 
meydana çıkaran ve herkese ta
nıtan da gene bir kadın 
olmuıtu. Bu kadın genç Ye gü
zel H:ntlinin bütün masraflarını 
hep kendi kesesinden ödüyordu. 

Kriınamorti daha geçen sene 
lııtanbula gelmişti. O zaman ken
diıile görüşmek fırsabnı bulan 
gaıetecilere, bu son sistem ve 
asri mesib: 

Ben bütün dünyayı feragata 
davet ediyorum, demişti, her 
taratfa konferanslar verdim ve 
kendime b irçok taraftarlar bul· 
dum, bir ümmet teşkil ettim. 
Yalnız. Türkiyeyi bu fikre mü
sıit bulmuyorum. 

Kr işnamurti bu sözlerile ıunu 
denıek istiyordu : 

- Ben bütün dünyayı kendi 
hesabıma maddi feraga tlere da
vet ediyorum. Her tarafta kon
feranslar verdim ve 5'endime bir 
çok inanan safdiller buldum, bir 
servet teşkil ettim. Yalınız, Tür
kiyede bu masallara inanacak 
enayi bulamıyacağımı anlıyorum. 

işte, asrt •• Mesih ,, in asıl 
maksadı buydu. Ve bugün öğ· 

reniyoruz ki, Krişnamurti, mesih· 
likten istifa etmiştir. 

Nevyork Herald gazetesine 
göre, Krişnamorti, kendisini hi• 
mayesine almış olan madam An-
ni Bcsautın iırarlarına rağmen 
artık bu rolden bıktığını ve bi
raz da öteki insanlar gibi yaıa· 

mak istediğini söylemiş ve bir 

1- Yeni yeni 
pey ga m ber ler 
k e ' fe t m e k le 
meşgul olan Ma· 
dam Annl Be· 
zont, yeni keş· 
fettlll Mesih ile 
bfrllkte .. 
2- Meslhllkten 

istifa eden Krlt· 
namurtl 

arkadaşına demiştir ki: 
Artık herkes bilmelidirdir ki 

ve kendim de iman ettim ki 
ben de senin gibi ve öteki insan
lar gibi adam akıllı bir insanım 
öyle mesih filin değilim. 

Krişnamurti acaba mesiblikten 
mi, yoksa ihtiyarlayıp acuzelet
miş olan madam Anni Beaantın 
mahmisi olmaktan mı istifa 
etti. 

59 milyon Frank kıymetindeki 
altın azinesini Fransa nerede 

ve nasıl saklıyor ? 
Alr 
~} 

Sabık hicaz kralı Şerif Ali llağdat tahtına ve 
Liıhik Irak kıralı hz. Suriye tahtına ··. ~ 

Suriye, bu gün, lakenderon Suriye tahtına davet ~dU ~ 
sancatından, Lübnan Cumhuri- ve bu suretle Irak ingiliJ bel' 
yetinden, Dürzüler dağından ve dasmdan kurtulmakla ber: # 
Lazkıye devletinden ve Surye Suriye de Fransız mandatJll .,oıl 
Cumhuriyetinden müteşekkildir, recektir. Fakat Irak kaııuO ısıt 

Biltün bu ülkeleredn Lübnan esasisi böyle bir . hareket~ ·ıdit· 
Cumhuriyeti, tatbik edilmekte saade edecek ma~ı~ette ~el'~ 
olan ~ir kanun es~siye mali~tir. Irak kanunu esa~!sme ~ore kt.l-

Surıye Cumhurıyeti 1930 da kralı, an~a.k Irak ulkelerıne 
ilin olunmuş, fakat kanun esası· hk edebıh~. ~ 
sinin tatbikine l' ~nüz başlanma- ~un~ ragmen kırallık t~ k~ 
mııtır. Surıyelıler kral Faysalı Surıye de" 

l v d t b d · srar e Fransa .: Suriye arasında bir ıgma ave ususun a ı kide!' >i 

h d 
v • • • rek kıral Faysa im daha el. ,oe 

mua e e yapıldıgı takdırde Lub- Suriye kıralı olduğunu SurıY 
nand~ bir. 

11 ~.evlet .... kurulacağı iki sene kırallık ettiğini, ~ 
tahmın ed~lebılır. Lubnan halkı- kendisinin Şamı, Bağdada l~,t 
nın ekserısi hıristıyan olmakla edeceğini ve icap ederse Sar dl 
beraber bu günkü Lübnan, ek- tahtından feragat ederek Şadi 
ıeriyeti müılümanlardan müte- oturacağını söylemektedir. ~ 
ıekkil bir ıürü yerleri de ihtiva Bunların dedikleri do~dadl 
ediyor. Sayda, Baılbek, Trablus ve kıral Faysal Şamı Bag 0,-
şam bunlar arasmdadır. Onun tercih edecek ise, ozaman t,,.,,. 
için müslümanlarla mesküo olan kardeşi ve sabık Hicaz 

1 fi' 
bu havalinin Lübnandan tefriki Şerif Ali'nin Bağdat tabtuı• dit· 
tarifi mevzu bahistir. Lübnanlılar tirjlmesi kuvvetle muhteı:;~e~ 
buna muhalefet ediyorlarsa da Gerçe kral F eysalm o ., bil 
b~ d b" ı. , .. müstakil bir surette yaşadığı dl 

ura a ır tatum tadılatın yapıl- b"t" b" k k "d oıaO . mu ı ı ıra ara yenı en . el' 
iması kuvvetle muhtemeldır. altına girmesine ihtimal veril~ e' 

Suryeye gelince oradaki mil- se ele onun taraftarı olan Su~ 
liyetperverler, Suriye kanunu e- liler, Fransamn Suriyedek~ ~ \ 
sasisinde mukayyet olan Cüm- dasmm d~ ~~un bir zaman ',.ııo 
huriyet uasma seda kat göstere- et~cyeceg!nı, v~ ~ral fare i~' 
ceklerini ifade ediyorlar. ~agdattakı v .v~zı~etı. sü~ :!etıtl' 

Bununla beraber Suriyede kı- tJsap edecegını ılerı su 
lbk 1 h' d d d dırler. ·1e' 

ra l k 1d e He pr.og~gan a KraJiyet taraftarı olan Su~IJ-
y~pı ma tat ır, s a~ta r~ır rı5ay~te liler bu şekilde düşündük)eriri1e« 
gore şaye unye ı er _urıy.e de Suriyeyi herhalde cumhU ~ 
tahtına oturacak kuvvetlı bır . ola ak görmek isteyeaJ ~ 
na~ı:et bu!ur!arsa, kıraU+ _Cüm· ok kuvvetli bir unsurun tef • 
hurıyete tercıb tdeceklerdır. ç . . .,~ 

Hali hazırda ileri sürülen nam- eden mılhy:t~erv~rl.er de . tPı' 
. . . Fransa lıukumetımn keodı b" 

ı:ed Irak kı~alıdır. ~ur1ye mıllı- faatlerine en muvafık battı b' 
yetper~erlehnden bır kısmı~ın reketi takip edeceğinde ,op 'f' 
kanaatıoe göre kral Faysal m- yoktur. Dürzüler dahi Laıfr' f" 
giliz mandasını ~ertaraf e~tikt.e~ d evletile F ranııanm ayrı • b' 
sonra 1920 senesınde oldugu gıbı muahedeler yapacağından tOP ...... ·-··---········-·····"·············· ........... . rip edemez. yoktur. . ti.-

Şimdi size altın kaleyi, tarif O halde Suriye ülkesı fl,t- ' 
edelim: beş parçaya ayrılmış de 

Bunun methali bir kuyudut. cikten teşekkül edecektir. ı,J 
Kuyunun duvarları beş metre Dün gece ajans şu b• 
kalınlığında beton armeden ya- verdi: _,, 
pılmııtır. Bu metbalden başka Suriye teşkilAb 6sasiyi!J "' 
methallerde vardır ve oolar da nu hakkında izahat tef' 
vardır Ye onlarda aynen böyle- Berut, 25 (A.A.)- Suriye ;~ 
dir. Fakat bunlar kör kuyular- kilah esasiye kanununun 111~1 
dır, şaıırtmak için yapılmıştır. mevkiine vazı hakkında •. -,,_ 

Asıl metLal, çelik bir mahse· izahata göre Lüboaoı Sur1Yp.r. 
ne açılır. Altın kaleye dahil ola· diğer aksamından ayıran ·y'J' · 
bilmek için on tane çelik ve lamento rejimi bütün Su~ ıJ, 
zırhlı kapıdan geçmek lazımdır. metiyet mevkiine girecektıt·~ 
Altın kale, tam otuz metre de- mumi intihabat kanunusani • 
rinlikte yer altındadır. da icra edilecektir. o .. ~ 

Altınlar, hususi rafl ara yerl e~- M. · Poncet her tarafa 111 ;~ 
tirilmiştir. Bu raflar, sahici so· bir htirrlyet t emin etmek )O -pi' 

kaklar Kibi uzanıp giden kori- hükumet nufuzunu her tiir Jt'( 
dorların duvarlarmdadır.. Elek- . zaların fevkine çıkarmıya ıı ,rı-' 
trikli vagonlarla altmlar taımır, mışt ır. Binaenaleyh şu k•' 
yerlerine konulur. ittihaz olunmuştur: ·ıi«'i~ ~· 

Hemen bütün altmlar çubuk 1 - Suriye kanunu es
3

•
1.,,er 

halindedir. Darp edilmiş pek a z mer 'iyet mevki ine vazına. "e .,,et~ 
para vardır. Bunlan:ı İngil ter e- rutiyeti tamnmış bir hü~Q b•t' 
den mi Almanyadan mı yoksa teşekkiilüne kadar intıhJe"~ 
Hindistandan mı geldikleri bu ait usullerde ali komise! tıerİ 
suretle anlaşılır, reisinin murahhası sa lahı}e .,,re' 

Üniformalı memurlar bu so- haiz olncak ve l; u su retle 
kaklarda dolaşıp altın çubul<lar ı ket edecektir. d• ~~ 
süpürfirler, tozlarını silerler. 'l. Bu devre esnasın · b 

59 milyon altın! Bu defıne el· hiJ"ye nazırının saliihiyctle''ıı ti 
bette bu kadar kıskanç bir su· hat bı umumifi e aıt oJac•ıır'! 
rette saklanmıya değer. bu kôtıbi u mu milik hali hB 17ft!' ~ 

Fak at altm inek sade Fransa· vazıfe if.ı eden nazırlar~~111<0..,;' 
da değildir. Amerika da sa rı ma- nin imzası altında ve ah .,,4" 
denden hazineler yapmaktadı r. serin bir mıı rahhasınıP ~ e~~ 
Mamafi buhran fırt ınası buna netile gündelık iş leri ted~:ti~if 
rağmen gene esip durmaktadır. cekti r. Diğer l araft~n 1 

ril";i 
Fransa altm içinde yüzüyor. meclise hake m vazifesı ";e1 

Bu muhalckak, fakat buna rağ- o u J meclis a li komisere d•' 
men dUnyada gene milyonlar c ıt mutaleala rını bildirecek "~f ~ 
işsiz vardır- Dünyamn dörtte üç !et re isı vazifesini ifa etrf1 1'' 
buçuğu bugUn aç, sefil ve çıp· se k zevattan mürekkep 

0 

laktır. tar. 
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ICaçakçılar kutuplara ulaşmışlardı! 
hlklrenln mabaadl ) 

------~...-~~----------

T eJlp dGfen kedi kaptan ne 
yapacajını t•ıardı. Öteye beri· 
ye kotarken .. 

Fakat, beyaz ayılar, tikiyet 
etmiyorlardı. ÇOnkll zaten kutüp-
te olduklan için naııl olıa ge· 
çinebilirlerdi. 

yiyecekle dolu zannettikleri ambara 

~1er 1ra~~·· arka_dq1a- -Çocuklarımrzın ~ ... •Jl'llmca ıçunde bır 1111, , 

~~er hi.e~~· Ne ise uza~- yazı/arı-, 
\~. eTe 19ttim, burada bır ' 
~ ~. ay durdum. Babam Sevimli gazetenizde çocnklınmızı 
~ Jci teşvik yolundı ıÇbtınız "Çocuk ay,fı-
~ .. Eter demif ti, •mıfı sı,. için y11.ı istiyorsunuz. Bu yüksek 
~ •emıi Samsuna ghdere- hizmetinize te .. kkiir ederim ve mil-
~·l~meuen Merzifon kCSy- ıeşebbfıleri c:ın ve ıönüldcn alklşla-
~ .. ~ biri olan Samadoluda nz. Bu defa talebemizden birinin yaz· 
"'- "."111C eWreceiim ,, Sı- dıtı tahrir vazifesini gönderiyoruz. 
~~.... Bir ...nn o&ziim ka- Dercini rica ile börmet ve sellmlın-
.. ~ J5U • mızı ronanz efendim. 21 • it · 931 
~ •e ertuı pli Samsuna Kartlerinizden muallim sr•i ıaylediler. Arbk se- 1.. Rahi 
'- 'Ut t11 çıldıracakbm. Kamyo- VAKiT - Biz de bu ~•vru· 

L.~llL Yolda yqilliklere nun ,.zı•ını oldutu glltl 
~ vq• Hanaya ıeldik. Or- n .. recll1oruz. tt.dl çocuk· 
L.". kahvalb yaptıktan .on- tar.. Bund•n ceuret •hn •• 

"........_~, Çakallıya uğrayarak Y•zıl•nnızk gllnderlnl 

~ ~ leldik. Amcam geldi. \, 
-.· .. -~1·~ g6tllrdll. Orada 22 landık. Kamyoaa bindik, Yolda 

~ a. .• amma bin mit- kimiıi bq hat çiziyor, kimisi to
~ Geceleri 11cak bir hum ekiyor, kimiıi koyunlarmın 
~ IİYriliaelder TiZi di- 5nDnde gicliyor •• Baylece 16D1Bmllz 
~ '-t~ldanma konuyorlar, ıevinçle dolu Menifoaa ıeldik 10, 
~ .... ~1_fifiriyorlar •• Glndl- tS1 oa aonra mektebimiz açıldı.He

.:. ~~ yok •• Sıcak var- pimiz ıevia~e le~. Arkadıt· 
~ 1abahtan akwama lanaılı, muallimlerimizle g6rlftllk. 

eler •• Onun için g6n- Arbk ahllm&z rahat oldu. 
'-9iyorum. Helt. o Parkta 

':!_ hot oluyor. VelbQJI 21-11·931 
~~ ıtbtU ıeçirdim. 23ctı Mer&ifoa - latikl&l mektebi. son 111Uftan 
~ ıelmiye bam- 818 mu.. 

diğer bayYanlara rastladı. Aralan 
hiddetla bağırıyordu: 

- Size yiyecek ver, yokta 
6ldüiün gGndOr. 

l\edi kaptan bir 
pltn düşündu he· 
men anbıra ındı 
Galba bir çare 
bulmuştu. 

Amba,dan çıkarak 
çan çalıyor, bir tı· 
rafıın da bağın· 
vordu: 

- l laydi, yemeğe! 

O Zlman kedi kaptan arnbann kapa 
ğını kapadı ve öyle kocaman çiviler çak· 
b ki arslanla fil kardef ornoz omuza 
verdiln- gene açamadılar .. 

lnat mı? 
Küsmek mı? 

ikisi de fena. KUçDk çocukla~ 
ra daima ten olmak yarqır. He
le inat hiç yaklflDal. 

Vakıt bilmece 
kuponu 

21-11•19&1 

Çin' de uçurtma bakın 
neye yararmış? 

Uçurtmaların aaıl vatanı Çın
dir. Fakat oradaı, ıizin ıibi yal
nız lcOçUkler deği~ bliyükler bile 
uçurtma uçurturlar. Hem bunun 
ıarip garip ve korkunç şekille· 
rini yaparlar. 

Meıell mllttit bir ejderha, 
yahut korkunç ve hayali bir kuş 
taıvir ederler. Sonra daha t&baf ı, 
uçurtmaların yulcar11nda bir kö
ıeye, bambo kamııından bir 
dOdük koyarlar. RDıgir eatikce 
bu dUdOkten aesler çıkar. 

Bunlar iyi, ama uçurtmanm 
neye yaradığını biliyormusunuı? 

A11I İf bunda! Meğer, sizin et· 
lence için kullandığınız bu kl· 
ğıt parçaları, havadan fena ruh
ları kovarmış l 

Bunun için bazı günler, eYle
rin damına bağlanmıı uçurtma• 
lar göriilür. Hatta yola çıkan 

her Çinli 6küz0nün boynuzunı 
bir uçurtma bağlar. Bu ıuretle 
geçtiği yerlerden fena rublan 
koğmuş o'ur. 

Ne cahalet dej-il mi? 

l
1 
____ H_o_klr_a_ba_z ___ 1 1 1 Yeni Bilmecemiz 1 
Uçtu uçtu ç. c.;. k. m d. m., k. ç. k 

' •• f.yd.r 
hap uçtu! 8. r ç. c. k b. Ik .• D b. y. k 

ı. yd. r 
Sakın, uçtu, ~tu, deve uçtu 

oyunu gibi bir ıey •annetmeyinf Noktaların yerine sedalı harf. 
Bu, herkui meraka dOtOren bir ler konacak, bu suretle bliy&k 
biyleden baıka bir şey d•iildir. bir ıairimizin bir beyti meyda-

Yuvarlak hap kutuları yokmu? na çıkacaktır. 
Onlardan bir tane altraını:ı, dip 
k11mına ilive edilmit olan mu
kavva çenberi boımadaa çıkanr, 
yine yerine konabilecek surette 
iki UCUDll gOıe~ce yapıfhnrllDJZ. 
Bu çenber bazen dip tarafında 
kabr, bazen de kapak tarafına 
geçer. Alt ve Oıt kısımlar aynı 
kiğıtla kapılı olacakhr. 

Bandın ıonra kutunun iç sat· 
hının alabileceii kadar beyaz ve 
ufak teıbih teaeleri bula•z. 
Bunların yarı11aı --katanan dip 
lcıamına fa11lab olarak yaplfbnp 
ötekilerini de yaplfhrmaden ara
lanu koyunuz, kapağı da kapatı
nıl. Elinize de k6ç0k ve ıiyah bir 
depek almayı unutmayınız. 

Bular bittimi ? Meselede 
kalmadı. Oyununuz i~ yalnız 
bir fıraat bekleyeceksiniz. Arka
dAflanmıla bir arada bulunduğu
DllZ, yahut evinizde miaafir oldu· 
ju zaman ite baılarıınız. 

içinde bap diyebile~ej'iaiz teı· 
. .. taneleri bulunan kutuyu açar 

' 

t&Aeleri berkesin 6nllnde aayar-
llDd. Mesell yirmi tane var. 
Ta11am timdi kutuyu kapayın, 
ve urada bulunanlardan birinin 
eline verin. Y alnıı verirken ters 
çeYİrmeyi unutmayın. 

Siyah detneti ele alıp kutuya 
doğru uzabr ıonra kutuya te-
maı eden ucunu sol elinizin içi
ne ıokaraınıı. Depelcten birtey 
almıt ıibi, (Bir) diye ıayaraınıı 
Bu bueketi on defa tekrar e
dince, kutunun içindeki muallak 

1 Geçen h•ftakl 

Geçen haftaki 
hal sureti tudur: 

v A 1 K 

A IR A 

N A z 
i R A 

bllmece•lz 1 
bilmecemiziu 

i T 

B A 

i ı.· M. 

~x 
Takdir varakalarınızla hedi

yelerinizi gelip alınız.. 

J"'"'"'l1111111ıııııı111111ıttııı111111ınıı11111ııı•ınııııı11111ııı111 

\ Çocuklar bu 
1 
\ Sayla sizindir 
\ 

1 
ı 

Sizin Ayfanıaa biz ya-
zıyoruz!.. 

Bu olur mu? 
Ne milnaHbet 1 
Buna ıdz bittin kaYYe• 

i tinizle itiraz etmeliainb.. 
{ Ve .. 
I Demeli•laiz ki ; 
i V akt'in çocuk aa1fa· 
{ u bizimdir. Ona yalnız ve 
= i yalnız çocuklar ya•· 
} cakbr.,, 
i 6yle ise haydi bak•lımL 
iıııııı111ııı111ınııı1111n111ıııııı111111ıınııı11uııııııı111N11lllll111 

tanelerden on tanesini almıpımz Resimli Çocuk 
demek olur. 

Eaaaen kutuyu birinin eline - Romanları 
çevirerek verdiğiniz vakit mual· Aydının yirmi betllll 1S kr. 

Yuelltın esvabı 17 lcr. 
la•ta bulunan taneler kapak ta- ltılyın çocuk romanlanndan nakledil-
rafına dttımlif, yapııık olanlar mi~ ve maarif ,·ekAleti tarafından mek· 
yukanda kalmııtı. tep kütupınelerine kabul edilmiftir. 

Şimdi kutuyu oldup gibi açı· Bütün kitıpçılarJa bulunur. 
nız. tabii dip tarafı kapak ol- , .. ___________ ,. 

mut ve elinize ıeçmiftir. Bunu 
avcunuıun içinde saklayın, çlinkü 
orada yap11ık taneler vardır, bu
nu hiç kimsenin pmemeai ll
zımdır. Meydanda kalan mmda 
yabnıı muallak taneler tlrDlecek· 
tir ki bunlarda beton tanelerin 
yanııdır. 

- Au ••• Otekiler ne oldu? 
Diyecekler dejilmi?. Siz de 

silerek cenp 'ftl'İnİais. 
- Uçta; fakat pne ıelir. 
Budefa elime aakJadlium 

kıımı kutunun üzerine k•pabve
rin, tekrar ters çevirerek 
biriıine Yerin. Sonra, elinizi ce
binize koyar, gilya haplan ora
dan almıı gibi, kapah olduja 
halde çıkanr ve kutuya dojna 
&fi eniniz. 

Şimdi kutuyu açın, tabii yapı
tık ve muallakta olaalar bir ara-: 
da buluucaldan içia, h.U. 
uçan baplann tekrar ıeldiiW 
.... edecektir. 
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ilaç fiyatları 
nasıl 
ucuzlatılabilir? 

1 u~t terarı l inci ayfada J 
noktai nazarlarını izah edeceklerdir. 

Ecr,acıların dilekleri ,qdur: 

Memleketimize il:ic u ~kilcle ;;i
riyor: 

1 .._ Alelıide kiınye\':i isimlcıile ı,.vi
rf'ft kimre,·i <'C'7..a.. Bunlar he-kim re<>t?
tel~rine göre ecıahant-lerde hirhirl"· 
rinP kur trnlrı.ı i~ten11eıı il:\çlaım 
}'ap ~ma~1na }Rrnı-. Hütün de,·l<'t'<.>· 

rin kodC'k1"leıile bera h<>r hizi m ı ele' a
ht· dü~turıı) mur.clıı d:ı a~ıı okırak 

tııı ecT.a. kimye' i i~imlNile ka~ ıt H~ 
te• lıit edil mi~ tfr. 

2 - Pat<>ııtalı iliı~lnr.. Fhmlnr Hl\ 
olarak frlan kim ... e ı~rnfından kc-if 
'"e'1l (1-rtip ohır.dıır:u iç.in o kim""{l IR· 
1 rınd11n lrnnulnn rnuhtasııır ic i n· ı~ · 
• .ihrd hulmu-. olnn ihiçlnrdır. Bu · ı1 

1-tmı kir:ın' i <''" afile ;ı lc!acl<• l..im~ <' 

i iriml<'rill' :mılıın ecza ara ında h'~ 
h!r fark ) oktur. l\lırk dcro:-c halin
de cılan hu füıcl:u m"m't-',ctimi7,c İt· 
h:'I <'dil"ı hen ~iimrii!-.te11 kodehst<> k,\ 
) ıtlı cli~cr kinne\'İ isimlcl'İll' a nıla n 
l'C.i'ı l'\f'ıtfınıt uygun oldul.t.uı için ~ . 
c:~r:lir. 

;: - !\lfü:;tcı:-ıwrlnr. nunlarııı 1 ;,. 
1-i.ı ·mı fornıii!ii mibtahzal'larıııa nıah
SU"-, yapılma ı )aln ız cml(lrcı:. bilinen 
hir ilim olan ,.e cidd~n denıi kr~ ın"İ 
J•aiı bulunan ihiçlardn·. Dır kısım 

1.:ınır.:nen nıe~ıleketimizde de ) apıla-
1 ilen miist:ıhzarlardır. l~çiincii !o-
mı ':ı memel~l.et.imizde .} apılnı;-sma 
as!a lüzum olnu~an. e n.c;en cl'.?'t~İ bir 
IIT) mcti de olnııyan lınzı mi:s1ahzar
l:ı rdır. 

ismet Pş. 
Hazretlerine 
Geçmiş olsun 

u~t tarafı l ınci ~ayfamızda l 
at.a.ltmAdrit Stihi ni7.amf ist:ik:ıt~f'tini 
d~ d"_gist.irmi<; \'e sol tarafı takip <'de· 
rek JJ;ıı.;, ekili mizin otomohil;ne dn~nı 
gelmi:..e ha lanıı,.;hr. 

na--H•l,ilimİ7İl1 otonıohi!iııin S.1• 

ı.1md~ 1 met 1':;., ı;;ofııncla \'rclit btr 
nt11ı·m11 tardı. ~oförün ) ·umıda da ~i
,;ı nı"'r.ınr ha if <'fl'ııdl l•11lıımnorclu. 

Yirmi ınetre y~l<le~ınca 
lld ııtnmohil ~ inni ınrtrı> haclar 

Jıiı Jıj ı ;:l(' J> 1ld I • 11C'il 011' tnlİ~:td{'nt<' • 

ııin '•ıf.ıı hıılnra:?:ını anlı, an 1'fu; if 
dflnıfi. otoııınhlldrıı alhımı: H' tak i 
otomohilin<' i-.a ı "t '('1 · n1 is·-~ dt> t~iri 
olmamı~. ihi otomohil l•ac;h:_ı .. a ~el mi.,,. 
le·· , . ., n•ıııl nf r,,u ,,.. "'N' İ f Pmi' en 

n:\ ... :ı<l"tıı c hı • ; rr:a ,:>ı i olrı ' '"'ur: 

~il"ivekittf'\12!. 11en2h 
l"a'.· i otnnırıhili Rl '<'~ ilımüin o

tn'r'ohilir.n 1 :1 1 ~ n 'l' c;11J 'ar:ıftan 

c ırpr.11;:, l·u rarl'mflmn tt' iıil<' ı ... m<>t 
Pa anın hir.mic: olduı?u nir,mobilin 
r~rrurlul t;ır varrnlıınmak curctile 
haaıo:ra ltP,TP.nı • ramları ktrrlmı~. 

B:ışHkiliıııir. H \<'dit l>t'y ! .ınlaıı 

camlardan yara1"'1tm lardP'. 
Ru ec;n:ıdrt IT.tet l'roAA llz. ni taldp 

<'clPıı ..-j\fl ml.'murlar<lan llal kı ''C 

lhha <'fc>ndile.iıı bindi~i otı>nwhil lrn-
7.a yerine gelnıt-ı hulunııyordu. ,Si,·il 
mt-murl:ır Ba ve!\'limizi d"rhal !,Mı. 

di ot.omo? ·11e1·ine almıı;l"r \e ilk te
davLi yapılmak üzere. Gal:ılada Sır
n eczah:uıesine getirnıi ferdir. nura
da 1 :net Pa~a Hı. nin alnınrlaki \'C 

sol elindeki yaralm· snnlmı,.., bn oto
mobil n:ışvekilinıiri P~rapaln:-a gö
tül'lnii .tür. 

1569 numarall teksi 

Kar! 
Karadenizde çok kuv

vetli bir fırtına 
hllkllm sUrilyor 

Bir haftadanbcri soğuk ve yağ
muru geçen hanlardan sonra 
dün öğle üzeri lstanbul bu se
ne ilk karı yağdı. Pek az siircn 
ve sulu halde yağan kar biraz 
sonra yağmura ç.evirdi ve akçam 
l\adar muhtelif fasılalarla de\.·am 
etti. Yeşilköy hava merkezinden 
verilen malumata göre bugUn 
hava bulutlu ve kısmen yağışlı 
olacak rÜ7'.gar şimal ile R'arp 
arasından kuvvetli esecektir. Dün 

Kand·lli ruathanc9inden ve
rilen malumata göre de bugün 
hava kapalı, yağmurlu veya su
lu karlı olacak, rüzgar orta şid
dette şimalden eaecektır. Dün 
en faı:a sıcaklık 3, en aı sıfır 
derece idı. Dün sabah yediye 
kadar }ağan yağmurun irtifaı ) ,O 
milimetredff. 

Hava vaziyetinde değişiklik 
yoktur. Fazla ve devamla kar ih 
timali de buglin için yoktur. 

Kuvvetli bir fırtma 
Diğer taraftan Yeşilköy haya 

rasat merkezi dün karadenizde 
şimal ile garp arasından çok 
kuvvetli bir fırtına olduğunu 
kaydetrniştir. 

Mamafi herbanği bir kazaya 
dair dün geç vakte kadar teh
rimize hiç bir haber gelmemi,tir. 

Se) risefainin Ankara, lnebolu 
ve Ciimhuriyet vapurları karade.
nizde bulunmaktadır. Ankara 
vapuru evvelki akşam Hopadan 
şehrimize hareket etmiştir. 

i\'l•lir" - M<'mleki?'trm•ze aJ.c.f:iC!c 
kim ye\ i i inı lerHe gil'e11 ec:'..<t. her za. 
man her ecT.ahanerlt ı.ul!aııılan. her 
v:Rkıt J:izrm olan il:"tçhı rdır. Bun in· 
ı·m fiatlarile mark d~po1..e denilen 
patrntalı il:\çların föıtları arn. ında 
J..flo ba ıncla - her ilıiçta h·!,.lm h;ı!':. 

ha olnıak üzere - iiç. altı. on nıi..::li 
fark rnrdır. Patentalı ilad<lr hu 
ni-.hrtte pahalıclrr. Bu rRrk. hu ilıi.l·· 

l;ır.n .öhret ,.e re?,lam b~elid i r. 

Knzaya "e!M!biyet veren otomolıile 
srelmce; bu. şoför Mitahn idare et1i
ği lii69 numaralı taksi otomobilidir. 
lfaza e nnsmda hu otoıoobilrl~ tütün 
inhi an ser hıhibi doktor Fikri he
) İn e\inde oturan 'I'ahı;;.in ei~ndi il<' 
Gümü .han~ meb"usn 1-;dip Seln <'l hr- Belediyeoe 
~in ,Fınıncl,l oturnn Emin 1\lnamnıl'r Ekmek istihlaki azal
hcy hulunııyoı·dıı. Tnh in efendi d<: 
hhfifce )aralaıırnı~hr. mıya başladı 

F;rzacıfar 1 ö~ le diyorlar re fenni 
f'V. Af noktastndnn hlc hir fail.b f'1 i 
hulunmıyan ııaf.cntalı ihh;T:mn itha

linin menedilme ini i tiyorlnr. Hu. 
~iin mem leketimi7.e St'nede iiç nıil) 011 

llralrh ilaç J:':m11>kt~dir: pıı..~n•.a!ı 
ilfdıln1'tll itlınli m~redilrl;fj takdirde 
hu ü~ m:I) no lira ilq mih·on !im ,.a 
İ:'N'ch. her st'ııe h!r nı'l>

0

011 liran;ı~ 
r.ıcmk1 ette kalacaktır a' nı zanınndn 

1 sın.et Paşa 111.. ofdc :n·d('t cttiJ,. Şehrimizde son zamanlara 
ten sonra. operaför M. Kf"ınal. Cer- kadar günde 319600 kilo ekmek 
r~hpaşa ~r tnbihi_ Burhan;tin ,.e ~- yapılıyor ve yeniliyordu. 
1 ıl Muhtar lX'~ lerı nı!7.tlerrnc d:n·et B k .. d" f l ·· 
etmişlPrdir. Hıu;ıve-kilimiliııı yarnlnm ır . aç sz:un ur urun ar gun· 
pan muın <!dilmiş ve s;mlmı-.tır. den güne daha az un satın al-

M. Kemal Bey diyo~ ki: mıya ve ekmek imaline baıla
mıılardır: 

·ı • r ' ., ı .tc iatlan da ucuzl:ımı' olR:nl\tır. 
Eczacı1nr di:·orlar ki: PafontaJr 

ila\Tann ~erine kimye,·i i inılcrile a-
1 · J ;ın cliıi;<'r ecıanın kullanılma c.:ındn 
l.'ç hir fenni mahzur yoktur. Net~ . 
}, im Sıhlırıt Yek:Het"miz de <:on za • 

ı.ıanlarcla H!.i\let enwindeki bill'ınıunı 
t.r:ılıi müe.'3esclere ~i.inclerdi~i hir ta
ı~·rndc tasarnı(a ıiny<'t edilmek icin 
J'&.~~tnlı il:lçların 1 ullanılmama ·~m 
t:ı ,-:;iye et mi tir. Sıhhat ,. ekftleti, 
hf'itdi mii<! :-el'eforincle kulJanılnıamn· 
t.rm t:n·siy<' <'ttiği ihiçl:mn ithaliıirı 

rn~n"ini lkfi .• at \'(>haletine lıildiıiı~ 
kendi miicsseselerinde ) apı:lnmsını 
i tediğ'j 1a1"nrruftan hiitiin nlemleketi 
müstefit etmi" olur!. 

p;C'zacı1ar hiiyle dirol'la r. 

iLAN 

h:r.ıet Pa~nyı nıu:ı) ene ~den dol.
tor npt-rntör l\I. Ifrımıl hey, diin i<Pn· 

t (li .. i'~ görli~ll hir muh:ırririnıi7.{', na~ 
n•kilhniıin ı,~ıa netice 'nde nld ~ la-
ı·ı yaralar ha'tkmda ,.u m:ılünı:ıtı \'er
mi.:;tir: 

·•- Paşa ll:ızretlerini'll sa~ hır~•

fında cHdi tamamen is~al eden de
ri:ıct' bir y;ıra ile sol elinin r.mhtc i( 

) eıinde hafif yaralar vnrd r. Pn~· 

mn yaralarının tedavi. i bir kaç gün
Hik hir mc eledir \C f:tali~ctlC'rİn<' 
mani olmıyacnk derecede f'hcmmi.ret
sizdir. Rugiin <'iiz'i mfütardn l<an 
ıayi <!lmiş olmalanna rağm<m . ah'li:tli 
srhhiyeleri endişeyi nnıcip ddildir. 
Ba~lanndaki yara adrof lrnnularak 
dil,ilmistir. 

Şöför Mlthet mevkuf 
J\nza) a . ebehi.rct ,.('ren soför 1\li

tat te,·kif edilmistir. Otonıooilde yol· 
cu sıfatile hulumın Tah in l'fencli ile 
Emin beyin ifadeleri ııhndıktan son
ra serbest hrrakılmıslardır. 

Paşamı7.a geçmi' olsun 
Yakit. geçirdikleri bu müessif l\a· 

zad:ın etol~) ı. ismet Pa a Haırctleri- 1 
ne en derın ve ~anıimi tee....sürkrini 
arT.cden.en kaıanm hafifçe ~c~irilmi 
olmasından bii)iik bir inc;;iı ah \'e t.e-. ~ 
se-llı daym:ı.f,tac!ır. 

B;!lediye, bu Yaıiyetin tehir 
nüfusunun gittikçe azalmasın
dan mı yol<sa halkın ekmekten 
almakta olduğu gıdayı başka 
maddelerle temine batlamasm
clan mı ileri geldiğini tetkike 
kuar vermi,tir. 
Vezir hanının önUndekl sergi 

kaldırılacak 
Çenberli taşla Vezir hanının 

önündeki geniş cadde esnaf ta
rafından ideta daimi bir sergi 
haline getirilmiıtir. Dükklnların 
önünde bile sabt yapmak, mal 
teşhir etmek yasak iken koca 
caddenin otomohiJler geçemiye
cek derecede kapatılma91 niha
yet belediyenin dikkatini celbet
miş ve belediye serginin kaldı
rılmaaı için alikadarlara emir 
vermiıtir. 

Geç bile kalındı 
Belediye dün tramvay şirketi

ne gönderdiği bir tezkerede 
yerleri teabit olunan tramvay 
bekleme yerlerinin kıı münase
betile ıüratle inıasını talep et

Sirkecide ı~öpriilü handa ~i numa
rada deri 'e saire tkaretile nte.)ıul 

Na.lhant zarle ~üleyman 'e ;;.üre"a ı 
şirketi Mer~indeki şuheleıi d<> dahil 
olduğu halde İstanbul icra riyasetin· 
~n konkordato akdi tçin \etilen iki 
ımth mühlet üzerine toplnuma tayin 
ve ga.ıetelerle ilan olunan ~3 t~rini· 
Mlni 931 tarihinde bazı e baba binaen 
toplanma icrnsı mümkün olam'tdığı 

Kr)-ıut>t li J <ım<-t Pasıanuz:ı 
olsun:. 

geçmi. miştir. 

cihetı. riyaıteti muma.ile,hadan \·eri--;;;===========-:-
len mühlet hir ay daha temdit edil· Z A Y l L E R 1 
IMıfri.nden naşi alacaklarıını ku:t ettir- '------------· 
m· 1 ı · Fatma Behi~e namma m:ıhkQk 

'lf <>an a aca:khlar tarafından 
müzakere edil!M.k üzere alacaklrla- mühriimü zayi etmiş oldu~umdan Te 
rm toplanmAlan için bu kere tayin maaş ciizdanımdaki mua~fomde.n 
Ol.._.. 931 · u. h!ıska hir "'Üna muamelem olmadı.ıttn • 

.. .._.. Mtteet .ıuınunueneliniıt ~ "' 5
' 

2.3 üncii. çarşamba günü saat 14 te ga- dan hu miihrü iptal ederek hükmi.i o!-
1a1ada ömer abtt hanmda 3 iıncü kat- madığınr ilan eylerim. (2073) 
la 5 numarah razıbanede tuplanma- Üsl.:üdar Sultan tepesi Fatma 
ra alaea.kl~ar davet ol~ar hordular- Bcl:iur 
at.pla.-d• hasır bulunmaga nıec llskUdarda Hile •inemasu,da 

( Sıbiı·ya ) mumcslili ( t:cimund Lov) 
Komiser Jlazlıar illvetca ( Hilcku ) 

bvdar. (2U72) 

' 

Maarifte: 

ilk mekteplerde 
sınıf klltUpaneleri 
lslanbuldaki ilk mekteplerde 

birer ıınıf kütüpaoesi tesisi ka
rarlaştmlmıştı. Bu kütüpaneler 
de ne gibi eaerlerin bulunması 
lcizım geleceği hakkında tetkikat 
yapmak üzere maarif müdfirü 
beyin riyasetinde bir komisyon 
teşkil edilmiştir. MUfettiılerde 
bu komisyona dahildirler. 

Gtlnilo Muhtıt881 \.Telgraf Haberleri 1 

ismi okunamıyan 
bir yıldız hasta 

iL..----------":'" ·ııı-1 Takvim-Perşembe 26 _r~, 
11 inci ay ı 93 ı. 15 Recep _ıs~O S~ 

Ajansın rliin verdiği hiıltflnlerdc 

şu haher ,·ardı: 

ÖIUmUn tehdidi altlnda bulu
nan bir tlinema yddrzı 

Hollywood. 25 ( A.A) - nir apan
dbit amt'li)·aıı nctic<.'sinde Peritonit 
olmak lehlk~inlle hulu•ııt:ı ~inema 

;.-ıldızlnnnıian (i~nıi okunamamıştır) 

ölümdt!n kurt:ınlması iç.in tan are 
ill' 'e acele olıtrnk burar" cronı gt'
tiı-tilmi!i-tİr. 

l)ofrru~u ) n... Aajnsm. iil\i ııı teh
d i<li altında hıılıınan bi-r sinema },ı. 

dızına g&..terdiği a.IAka) ı takdir ~t • 
nı~me!< müm!iün cle~il .. (Falmt keşke 
ismi de o~ıııı:thilmi ol[:a.}dı! .. ) Bu 
miihim habere hakıp da in~~nın "jan,.. 
rleğil, rac:athane rliyec..:'i geliyor! 
Te\·e-ld,(>li Zi) a Pa~ıı: 

l"tldı: ararp gökte nic., irtıflı. 

müneccim. 
Gaflet ile görmez kuyuyu rclıµii

zarindc 
Dememiş! .. 

Meclisin tatll! 

geçen gunleri: 326 kalan ~nJer ı6.11 
GUn•• - Doğuşu: 6,56: Batıt'- .,1' 
Namaz vakltlerl - Sabah; 16"'6 

Ogle: 12.01: ikindi 14 .. ~0. Akt•"' 
Yat(ı 18.21· imsak 4.41 ~ 

Ra~y_o::ı 
Ankara radyo•" r~t!df 

Saat t 8 den 18.30 ı kadar ~1ıııfod 
Smetenıı Uvemir Pu9e Borodırı • t11ılıl~ 
i'\ataman 18:10 dan )Q a kadar kldfr 
Turk llicn fa§lı ı 9 dan ı 9,30 • ,,,uf1 
Cazband 19,30 dan 20 ye tadır ~1c!J' 
Tlirk Rast fıslı 20 den 2().30 

1 

C:a7.hıınd. 

lstanbul radro•" 0 dJI 
f 7) 

6 d:ın 7 ) e kadar grama on. ~ ışttr' 
8,!ıOa kadar ince saz. l\ lakbule l · .-.111 • !'Ol :t'. 
irile 8,M dan Q,30 a kadar Sı 1 ktdJI 
H tarafından konferans 9 dan JO B fi'' 
almırka şaz. Akile 11. ve Cennet •"' 
fındın 1 O dan ! 0.30 a kadar ()rke / 

BORSA Ankarıt, :!i { \Tn!,TI) - ~forli~n 7i 
k:\ırnnuc' ,·elde tatil )'ıtJlnıa"ı nıuht~-

rn.eldiı-. ~'2----------.-..,.-~"1 
Tarık Beyin bir toklffl 

Ankara. !!:i (Telefon) - Te~kilatı 

esa-.iye end~nıeni hüttenıin meclıse tııık 
dimi zamanına ait olan Ifakkı Tank 
Reyin (Gire. un) tadil takririn.i ka
imi etmjı. tir. Cu marte~ günü nıec-
li te müzakere edil<'cektir. • 

Meclla encUmenlerlnde 
.Adli~·e eııciimeni, iUisadi ikoruma 

kanununun müzakeresini ıknıal et-
miştıir. 

Rütçe encüm-cni hugiin de toplan
mış. hütr.e~ i heşinci madde.sine kaclar 
tctt.ik ~tmiştir. 

Maliye encümeninjn altı yüz lirn
dan fıu.la ma:>.ş alanlardan yüzde :?o 
kesilmt> i hakl\:ındaki teklifini bütçe 
encümeni yiiule 2:i e c.:ıkıınm ·tır. Bu
günkii miizakerf'de hii-kumdin t<'klifi 
''eçhile nltı yiiz liradan yiizdc 16 a
lmınasıııı kabul etmi tir. 

Yeni dil encümeni 
Ankara. 2:l (Valo."llt) - Yeni dil en

cümeni teşkili için ham-Irklar başla
mı~tır. 

Bir istifa 
Ankara. 2:i - Tilrk gazeteciler bCr

liğinden istifa tttim lutf'en nefrine 
rica edeıim. 

A!cagUndUz 

Hava Aleminde 

Uskuru kırılan bir 
. tayyare 

Napoli, 25 (A.A) - Blakbur
ne Stragrov namlarında iki in· 
gilizin, Atinaya gelen ve oradan 
Londra istikametinde uçmıya 
hazırlanan çift motörlil tay1are
sinin hareket esnasında uskuru 
kırılmııtır. Makinist mecruh ol
muıtur. Hareket, zaruri olan 
tamiratın icrası için teehhur et
miştir. 

Muvaffakıyetle nefü:elen bir 
sof~" 

Le Borget 25 (A. A) - Tay
yareci l\foenh ile Burtin, gidip 
gelme Pariı Madagascar seferini 
bitirmişler ve saat 11,30 da ka
raya inmitlerdir. 

30 T eşrinievvelde hareket et
miş olan tayyareciler, 26 günden 
ibaret gaybubetleri esnasında 17 
gün 41 saatlik bir sefer ic
ra etmek suretile 25 bin kilo
metre katet rnişlerc.ir. 

Verem sanatoryomu 
Verem mücadele cemiyeti ida

re heyeti, dün mutat toplanma
sını yapmıştır. 

Erenköy sanatoryomunun bir 

Kambiyo 
Frımız Frangı 

1 lnııilir. liusı l\r. 
.. T l.. mukahllf Dolu 

• • .. . 
• 

Liret 
Belıa 
Ora hm· 

iL Frank 
(,e\'I 

t1orln 
Kuron 
~lllng 
Ptıetı 

Mark 
Zloti 
Fcngö 

2o Le, Kunı$ 
l Türlı; llr.uı lllnar 

<..en oneç h. uruş 

Nukut 

O Frank [Fransız 
ı !sterlin (lngillıJ 

ı Dolas (Amerika) 
20 Liret {İtalya 
o Frınlt Belçika 1 

Drahmi [Yunan] 
i6 Frank L lsvlçref 

Leva )Bulgar J 
ı Florin {Felemenk] 

lO Kuroa [Çeı.:oslovak} 
~llıng A''Usturya] 

1 Pezeu ll~paayı] 
ı RayşmırklAlmınya] 

ı Zloti I.chlsııo 

1 l'eogö 1\lıcarlstaa 

l.ey (Romanya] 
o Dinar YngnslovyıJ 
1 ÇC\·oneç Se\ı·cı 

Alun 
Mecidiye 
Rankonot 

Dariilbedayi 
Bugün akpm 
saat 21,30 da 

Yanar Dı~ 
Komedi 
4 perde 

Yazan: 
L. Fu1da 

il il 1 

Tercüme eden: llf 11111 
Seniha Bedri ef~ 
Halk, Talebe ve Zabitaıı gt;ıt, 
Cumartesi ve pazdrtesi teo~~t'' 
halk gecesl. Bekleyiniı: Ş•t 
3 perde komedi. 

Balet dsrslerl ~,/) 
Dariılbcdayi<le ~ctbf'H Balet eli f! 

açılmı~tır, 'ücutları dansa eJ\·erf·1~ 
kızlar hu meccani derslerden ti ~ 
edebilirler. Arzu edenlerin her ,:O_.~ 
üçten üç buçuğa kadar rrji!Öre 
caatlan. ..,.,,..J 

.... -;;··~-;;~i··~-~~i;;;;;;·· .. i·~~···!1;~ 
icap eden tedbirler g6rUf t•~ 
tür. Evvela ,.natoryoınuP r ""· 
tefrişi ve tesisahnın ikO'• 

1 

}olunacaktır. 

T~~a~et.lşlerl umum mlldilrlilğllnde~~~ 
30 ıkıncı teşnn 930 tarihli kanun hiikiimleriae göre tf.6Cil eeıa~:;;,~ 

ec~ebi .şirk~tlerinden ls\':İçre tabiıiyetli (Nestle entA•lo Su.is ft:~ 
l\lılk Kampınj - Nestle And A\nglo Swis.qe Condensed MUk c. :1 ~ 
şirketi hu kere müracaatla şirket ,·ekiol lerinden Arnold lngolt Efeıt~ ~ 
miş ofan vekaletnamenin fesh n iptal edHdi#inf bildirmiş ve k~{f) 
ni hükümlere muvaf• Olduğu ıörwraüş olmakla ilin olunur. 



•hkeme ve icra illnlar1 

Fat11a Sulla icrasından 
}( BuM be.>in Sait ve Sadrettjn ve 
,_ "1llla.h beyler ile Nilüer ve Emine 
ta Muac~ze hanımlar aleyrune açtı.;:en şuyu davasından istfö.sal 
taı ilim Faıtih icra dai.reslnfo 
1'a - ~ No: auyia mevkii krayn 
2& edilmit ve ihalesi için de ili.ırat 

- KA.mmuevvel - 931 peıı;embe 
:.:_ llat 14 de ~rur etmitı oldu
........ ~ .YUka.nda isimleri yaıılf his
~ zlkrokmaıı günde isbatı 
~~eri takdirde bizzat 
~ teb'ltp.t ifa echlmiş add,iy. 
~e icra edileceği ilan olunur. 

(2069) 
-............_~----~~~~~~~~-
'~ icra rlgmetlnden: 

"-~orclato f9n muhlet itası tale
ltaı illerde ımıracaat edup 8 -10 -
'-t tadlıfnde kend!ilerine iki ay muh
'1 ~ Sl:rkeclde kopnılu handa 
~ muJdım nalbant zade 3u-

" ~ pıtretine verilen 
~ icra ve ifJAs kanununun 278 
~ lladdft'i "n soo fıkrasına tevfi • 
~ a.tlhlefüı 1arihi mJm.nsmdan iti • 
~ ay dlaha um.tı1m.asıııa ve 
~:·.:-'· • Z19 uncu madde m11cibinee 
~ beraber icra. ve iflas ve tapu 
~ lbemırhıklaıma bildiıilmcs:inc 
~ ~ o'ldıuğu ilan olunur. 
'--- (2072) 

~~ Udnd ticaret mahkeme • 

14 ~arda Mahmudiye hanında 
bUrmarah mağaza.da hacr Yakup 

~~erler tin'V'31l1ıı KoHektif şir
~ fıeklif ey:lediii Konkordatonun 
'-1 talebinde bu'Iun'llt uş 1 - 12 -
~ aat 13,30 a tayıin edilmiş ol
k~~ an aılikadaramn yevmi mez • 
~e mahkemeye müracrat eyleme • 
'--... hrzumu ilan olunur. 

L!-ıanbul aallge mahkemesi 3 üncü 
~ dalrafnden: 
b....._ ~YOilunda istiklal caddesinde 
~ _sokabnda Rüştü paşa apart • 
~ :bir No. Ja dairede mukim 
L.~ beraber oturan 'f'e halen 
~ meçhul Oılup hakkında gı
~ tahıkıikar icra ed:flen müddaa.
ıL... - Hayim efendtnin üç dört se~ -
~berıi e~n kendisine tahmil 
.. vezaiflerl ılfa etme~ makS:ı
~ karam terk ettiği ve muhik lJir 
,,., olmachğı halde ~ine ditnn1edi
"-Nuıdun '8hadau ve müddeinıin id· 
'ık... le. •bit olmuş bulunduğundan 
~leyh Hayam efendinin hanci 
-.:.,~ dönüp vazifei Ze\'cİ}eti ifa 
~ _ luzuımmun ihtanna kanunu 
~ 132 inci maddesine tevfi -
'karar verilerek keyfiyet ilan olu-

~ --~~~~~~~~~--
0 p er art ö -----llıııı. 

~ llr. Akif Tevfik 
"-'Qıadan muda 10-17 Yercbatan Or
'de.. B. apartımanında hastalarını kabul 

· Tel. 20327 
lık ~eUyatlannı beş seneden beri Sağ· 
~ ıırdunda yapar. Akşamlan Bos· 

Yazmacı S No. 8 hanesindedir. 
'-~-.,........__ TeL Erenköy : 87 4 
~~bul altıncı noterliğine: 
°l'ah~im, 
\' t. isticanmda bulunan G:ılata
~ ~~hır caddesinde (lf;) numara
~ .tildranm()a ve ~ıindeki oda
~ Jnevcut em\-aa \'e eşya alat Ye e
~ borcum mukabi:lindc Zcldye 
' ~a sattım. Ye alflkamı kestiğim 
~ çtlndi şaJusJarcada mntüm ol -
' "tGıtre keyfiyetin Yakıt Gazetesi 
~ ve llB.nmı ııica ederim. 
~flda Bankalar Caddesinde (15) 

ı dilkkanda ~lehmct J\'uri bey 

~Ji:YRtSEF AIN 
~ ~ccntası Galata lı:öprn bası R. ~362 
~lrkccl Muhllrdıır zade h:ın !?. 2740 

(~ABZON POSTASI 
~ ~ADENiZ) 26 Teşrini· 

Perıembe 17 de. 

(~ "11RSIN POSTASI 
,. NAFARTA) 27 Teşrini . 
t,~' Cu111a 1 O da Galata rıh

'lldan kalkarlar. 

"1iL~:'-~A~O·PE•R•E•T-H•E•Y•E1T1•ı • 
'-ttı '1a11aız Uratroaunda 

; •kfam saat 21 de "lstanbul 
y._ ıkt3m: .. :\1onmartr Çiçeği., '11'1 son eseri. Primı Donna: 
nı~ orkestra: 21 kiti. 

ı 3. K. o. Sa. Al. Ko. dan 1 
K. O. \'e birinci fırka ihtiyacı 

için sabuna kapalı zarla yapılan mü
nakasasmda Yeı;len fiat pahalı gö -

rüldüğünden pazarlık1a alınacaktır . 
ihalesi 28 - 11 - 931 tarih cwnartesi 
günü 15,30 da komisyonumuzda yapı
lacaktır. Taliplrin şartnamesini al
mak üzre her giln \'e pazarlığa işti

rak etmek istiye-nlerin de rnkti nıuay
yende komttıyonumuza müracaatleri • 

(588) (4023) 

Jt. "" "" 
Güvercinmalzemesinin bir kısmı iha 

Jc edilmiş diğer kısmının pazarlığı 

30 - 11 - 931 pazartesi günü saat 
14 buçukta yapılacaktır. TaHplerin 

şartnameyi almak üzere her giin ve pa 
zarhğına da i tirak tmek üzere Takti 
muayyeninde komisyonumuza müra -
caatleri. (586) (4021) 

• o • 

K. O. n 1. fırkanm ayrr ayrı 
şartnamede olan yu1afma kapalı zarf
la t.alip çıkmadığından pazarlığa kon· 

muştur. İhalesi 28 - 11 - 931 tumnr
tesi günü saat 15 te komisyonumuz. 
da yaprlacaktır. Taliplerin şartna • 

melerini nlmak üzere her giin n pa
zarlığa iştirak etmek üı.ere yevnıj mu
ayyeninde komisyonumuza müracaat. 
Jeri. (587) (4022) 

• • • 
K. O. ve Birinci f ırkanm ihtiyacı 

iç.in soğan pazarlıkla almacnktrr. lha· 
lesi 26 - 11 - 931 perşembe giinü sa· 

at 16 da komisyonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak et

mek istiyenlerin de vakti n1uayyende 
komisyonumuza müracaatleni. (583) 

(3993) 

• • • 
Kırklarelindeki btaat hayvanatı

nın ihtiyacı için 513,000 kilo kuru ot 
kapalı zarf usuliyle münakasaya kon 
muştur. lhale tarihi 11 • 12 • 931 cu-
martesi günü saat 1:; te Taliplerin el' 
saf ve şeraiti anlamak için her gün 

münaaksaya iştirak için de ihale ta
rihinde Kırklareli satm alma komis
yonuna müracaatları. (572) (3938) 

• • • 
Adana merk:ez kıtaatı hayvanatı

nın ihtiyacı olan 250 bin kilo saman 
kapalı zarf usulile münakas:ıya kon· 

muştur. lhale tarihi 2 - 12 - 931 
çar§amba günü saat onda yapılacak-

tır. 1'aHp1erin iha1e günü tam \'ak. 
tinde teklif mektuplarile teminatı 

mu,·akkate zarfJarile Adartıı satın al
ma komisyonuna müracaatleri, (56,f) 

(3882) 

• • • . 
Giresundaki krtaatın iaşesi için 

295800 kilo ekmek kapalı zartla mil • 
nakasaya konmuştur. 5 - 12 - 931 

cumartesi günü saat 14 te ihalesi ya. 
pılacaktır. Taliplerin 2108 lira temi· 
natr mu,·akkate ile Giresun satın al· 

ma komisyonuna müracaatleri. (56.1) 
(3881) 

• • • 
111. kolordu muhabere alayında 

me\•cut elli araba gübre pHarhkla 
satılacaktır. ihalesi 26 - 1t - 9:n 
tarih perşembe günü 15,30 da ko;IT. 
yonumuzcla yapılacaktır. Taliplerin 
ye,·mf mezkOrda komisyonumuza mii
racaatleri (575) (3967) 

• • • 
liastnmonudaki kıtaatrn ihtiyacı 

için 8922 kilo yağ kimyeli muayeneye 
tabi olmak şartile, münakasaya kon. 
muştur. ihale tarihi 5 - 12 -931 
cumartesi günü saat 15 te kat'i iha· 
le i icra edilecektir. Ta1iplerin yev
mi mezkurda Kastamonu Satın Alma 
komisyonuna müracaat1eri. (561) 

1 
Is. Mk. SA. Al. komisynu ı 

lllnlar1 , ____ _ 
Kilo 

3900 
:;500 

80000 
7800 
3;)()0 

33000 

t:l3700 

Tıbbiye mektebi 
Tatbikat hastanesi 
Pjyade mektebi 
Ku1e1i lisesi 
Çengelköy orta mektebi 
Baytar mektebi 

Yukarıdaki isim ve miktarları ya
zrh ımahallere 133700 kilo ot pa7...arlık· 
la satın ahınaca.ktır. Pazarhğl 1 -
kanunuevvel - 931 sair giiııü saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeld ma • 
ham mahsusunda icra edi1eeek1ir. Ta
liplerin şartnamesini gönnek için ko
misyona müracaatle.ri ı:e iştirak ıi~ 
de vakti muayyeninde hazır bulunmn
lart il!n o1unur. (146) (4080) 

• * • 
Askeri mektep ,.e hastaneler ihti

yacı için 3000 kilo çekirdekH kunı ü
züm alent münakasa suretile satm a-

lmacaktır. İhalesi 19 - kanunu.evvel 
- 931 cumartesi günü saat rn ya ka
dar Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Talip
lerin şartmımesini görmek :için ko -

misyona :müracaatları ve i§tfrak ,için 
de vakti muayyeninde hazır bulunnıa
larrı. (144) (4081) 

• • • 
Asbrl mektepler ihtiyacı i9in beş 

şartnamede 20,000 kilo beyaz peynir 
aleni münakasa sweöle satın alma -
caktır. Pazarlığı 1 - kanunuevvel -
931 sah gUnU saat 16 ya kadar Harbi
ye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra. edilecektir. TaUplerin şartname
sini görmek için komisyona müra~a -
atleri ve iştirak için de vakti 1n11ayye
ınin<te hazır buln:nma.ta.n. (14;;) .C4CS2) 

Ton 
1000 Kuleli lisesi 

650 Harbiye Mektebi 
800 Tıbbiye tatbikat hastan~ 
730 Tıbbiye mek~bi 
400 Gülhaııe hastanesi. 

3580 

Yukarda ıisimler,i hlzasnda mik • 
tarlan yaz.ılı mahallere beş şartna · 
mede pazarlrkla 3580 ton Javamarin 

kömürü satın almaca:Jibr. Pazarhk -
lan 29 - 2. teşrin - 931 pazar günü 
saat 16 ya kadar Harbiye mMktebin . 
deki mahalli ma.hsuswtda icra edile . 
cektir. Taliplerin şartnamesini gör

mek için konrisyona müracaatleri ve 
iştirak !İçin de vakti muayyenfode ha. 
Z1T bulunmalan. (142) (4025) 

• • • 
Çengelköy askeri orta mektebinde 

mevcut 300 adet karyolanın tamirile 
100 adet karyola tahtası aleni müna
kasa ile tamir edilecek \•e satın ı.hna

saktır. İhalesi 7- bf rinci klnun 931 
pazartesi günü saat 16 ya kadar Har
biye mektebindeki mahalli nıahsusun. 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname-

sini görmek için komisyona ve karyo
lalan görmek üzere mektebe mürara. 
atleri. (3848) (136) 

.... -···-·--··· .. ····-·· ... --.. -· ... ·····--··-mek ÜT.ere her gün ve pazarlığa iş. 
tiT&k etmek :isttyenleııin de vakti mu • 
ayyeninde komisyonumuza mümca . 
atleri. (594) (4077) 

* "' • 
Galatasarav i.nzibat karakoluflun 

işgaMnde bulu.nan binanın elektrik te- 1 

sisab kıeşifnamesi ,·eçhile tamir etti. 
riJecektir. Pazarlığı 30 - 11 - 931 
pazartesf glinU saat 15 te komisyoou

muzda y-:ıpılacaktır. Taliplerin ke. 
şifnamesini görmek üzere her giin ve 
pa7-arltğa iştirak etmek istiye.ll !rin 

de yevmi muayyeninde komisyonumu
za mürac.aatleri. (597) (41Yl4) 

* "' • 

Hiç beklemediğiniz bir sı a da: 

işsiz kalabilirsiniz, 
hasta olabilirsiniz, 
başınıza bir felaket gelebilir; 

O zaman: 

Ah benim de bir 
kum haram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

• 
Nafıa vekaleti Adana 7 inci daire 

su işleri müdürlüğünden: 
Adananın Seyhan ırmağı sol sahilinde ve Taşköprüden itiba

ren yapılması IAzamgelen büyük seddenin tamirat ameliyatı keşif 
bedeli olan 12205 lira ve 95 kuruş mukabilinde ve kapah ı:arf 

uıulile mOnakıaaya çıkarılarak 931 senesi kanunuevvelinin 9 uncu 

çarşamba günü zeYali saat 15 te ihalesi mukarrer bulunduğundan 

taliplerin teklif mektuplarını ihaleden · bir saat evvel hükQmet 

dairesinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve mukavele ve 

prtname ve sair fenni evrakmı görmek üzere su işleri dairesine 
mÜl'acaatlan ilin olunur. (4003) 

·------1932------
Tayyare YILBAŞI Piyanlrosu 

Adet Lira 

1 IKRAMi\'E 1,000 ,000 
1 " 400,000 
1 " 200,000 
1 150~000 
1 

" 100,000 
1 " 40,000 
1 " 30,000 
1 " 20.000 
1 

MUKlFAT 
15,000 

100 (1,000) 100,000 
100 " " 100,000 
100 " " 100,000 
100 " .. 100,000 

5 iKRAMIYE (10,000) RSO,OOYO 
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 

S,700 ADET 3,340,000 LiRA Çatalca Mst l\h·. ınin un ihtiyacı 
paz~h~a ~mac~tı~ lh~esi 30 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(3879) 
• * "' 

-Birinci fırka krtaatr ihtiyacı için 11 - 931 pazartesi günü saat l::i,il ta 
pazarlığa konuJan patate~e veril~n komjsyonumuzda ynprlacaktır. Ta. 
fia1 pahalı görüldüğünden tekl'ar pa- liplerin şartnameyi görmek üure her 
zarlığı 2G - 11 - 931 perşembe gü- gün ''e pu..arlığa iştirak edeceklerin 
nü saat 15 te komisyonumuzca yapı-ı de yevmi munyyeninde komisyonumu
lrıcaktır. Tnliplerin şartname:.ini gör- 7.a mü•racaatleıi. (598) (407i) 

Afyon Nafıa baş müheneis
liğinden: 

Aleni usul ile münakasaya konulduğu evvelce ilin edilen si· 
lindir tamiratına verilen fiatlar hatlı layık görülmediğinden 
29-11-931 tarihinde saat 15 e kadar pazuhk auretile werileceği 

ilin olunur. ( 4033 ) 

Türkiye Ziraat bankası lstanbul 
şubesinden: 

Karyesi Sokağı No. Cinsi 

Maltepe Dörtyol 8 Hane 
n " 8-1 ,, 

Pendik Bağdat C. 491 ,, 
Kemer 8. Ayazma 36 dükkan 

BalAda yazılı emlik kiraya verilmek üzere müzayedeye çt

kanlmııbr. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile beraber 

yevmi mUzayede ve ihale olan 21-12-931 pazartesi günü saat 

ikiye kadar b•nkamua müracaatları. (4079) 



~12-VAKIT 26 Teşrinıani 193t~~~~~~~~"""""""~~!"'-!'!~~!!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!~ 

Gayriı~übadiller takdirı kıymet komisyonu 1 p E 1 R O L 
riyasetinden: Saç dökfilmesfnln ve kepeklerin ell 

lluııdan evvel Ga,.,rrimiibadillPre yapılan yüzde iki milssir ileAcıdır. ed"· 
• Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları iıııba 

t~'rziattan hiç nıiisteJİ1 oln11yan numaraları aşağıda Eczane ve Parfümeri mağazalarında arayınıı. 

karar sahiplcrınin yiizcJp, ikilerini almak iize- ~ ) 7UZI h 
re 26 

Devlet Demlryolları ilanlara / 

fCŞl'İllİS"-lni l)CfSCtnbe gÜnÜ Saat ondan 011 altı- Halka bir suhulet olmak üzere idaremizle Antalya na~!'! 
'.'a kadar konııs~rona rntiracaatları. (4084) umumiye şirketi arasıoda aktolunan mukavelename ıııucı 

111
,,.. 

} mezkur şirketin Istanbulda Sirkecide Ankara caddesindeki ;de 
Karar ~o. Karar o. Karar No. KararNo. Karar No. kezinde Devlet demiryollarında mer'i sekiz numaralı fevk ııı-

seyri seri mesajeri kolileri tarifesine tevfikan Devlet demirY0N" 
152 3.31 546 582 652 rımn bilumum istasyonlarına ve İzmir- Kasaba ve Adan•"oı:I'" 

3
0

6 
saybin hatlarının muayyen istasyonlarına doğrudan doğruy~ .1,. L j351f. 576 554 596 755 !edilmek üzere beheri elli kilograma kadar koli kabul edıl~bı • 
ceği gibi bilmukabele mezkür istasyonlardan doğrudan dol~~. 

252 733 556 619 659 Sirkeciye kadar koli kayıt ve kabul olunarak bunlano Sirk~ 
254 515 5 5 9 6 2' . _q 724 mezkur şirket · tarafından mürıelünileyhlerine teslimine ınilt ~ 

t:..J muamelenin ifa olunacağı ve tafsilat için istasyonlara ve ttl 
311 5 3 5 5 71 642 862 kur şirketin acentalarıoa müracaat edilmesi ilin olunur. (40 

Biiyilk kıymetli bir Dereke halısı Sandal bedesteninde 
teşhir olunuyor 

lstanbul Evkaf müdürlüğün- r;;:Y ~Kı.T!n 
den : ~~d~~üz ~~!~~!:!,. 

Satıhk han~ - Beyközda Şahin· 
kayada 133 arştn arazi üzerinde mebnl 
74 No. dört odalı bir hane satılıknr. 

Şirketi Hayriye idaresi kapıcısı Lütfü 
Et ye müracaat. (1998) 

Sallhk klglr dUkkln - Istan· 
hulda Marpuççularda şerefli bir mahalde· 
dir; ayda 7 5 lirı _kiradadır. Pazarlıksız 
8200 lira. Saat 9 - 12 arasında Istanbul 
dördüncll Vakıfhan asmakat 29 numarayı 
müracaat. 

Luleburgazda kain Mimarsinan asarından SokuHu Mehmetpaşa 
camiişerifi minaresinin müceddeden inşası kapaia zarf usulile ( 3 
T. sani 931) tarihinden (28 T. sani 931) tarihine kadar mevkii 
münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartname ve resimleri almak 
üzere her gün öğleden sonra lstanbul Evkaf mfidüriyetinde he· 
yeti fenniye müdür muavinliğine ve yevmi ihale olan (28 T. sani 
931 ) cumartesi günü kapalı zarflarını usul dairesinde saat on 
dörtte lstanbul Evkaf müdüriyeti idare encümenine tevdi etme
leri. (3669) 

-----------------~-------1- ~~ ·-h~~~~umtl~e~b~ cmlılkiİniz vaı dır. Em!Ak almak yahut iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 
Arayınız 

Kütahya vilayetinden: 
Nafia idaresine muktezi mazot makine yağlarile levanmı 

saireye talip zuhur etme
0

diğinden münakasa müddeti 29 teşrini
sani 931 pazar günü saat 15 te ihale edilmek üzere temdit 
edilmiştir. Taliplerin % 7,5 nispetinde depozito akçelerile mez· 
kur günde vilayet daimi encümenine evsaf ve şeraiti anlamak 
için mezkur encümen başkitabetine müracaatları ilan olunur.(4043) 

Kartal Malmüdiirlilğilnden: 
Köyü Sokağı Cinsi Kıymeti muhammenesi Ziraı 

Lira 
PendikRefetpaşa nim kagir harap dükkin 515 190 
,, Arabacı S. tahtani bir oda 120 60 
'' " fevkani bir oda. 135 45 
'' " arsa 50 40 

_ Balid~ evsafı muharrer 515 lira kıymeti muhammeneli dükkan 
~?rt taksı~lc,. diğerleri peşin olmak üzere 17-11- 931 tarihinden 
ıtıbaren yırmı gü.n müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 
7-12-931 pazartesı günü icra kılınacağından taiiplerin °!o 7,5 de
pozitolarile müracaatları. (4028) 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tütan inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

1 - 4-11-931 Çarşamba gürıü pazarhkla satın ahnaca
ğı evvelce ilan olun (1400) yumak Avrupa malı makine ipliğile 
{200) adet büyük ve küçiik araba lastiği talikan 2-12-931 Çar
şamba günü saat 10 da şartnamesi mucibince: 

2 - Cibali fabrikasına muktazi muhtelif eb'atta (800) adet 
ıhlamur tahtası yevmi mezkurda saat 14 te pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerir1i hamilen muay
yen saatlarde lstanbulda Yeni Postane cİYarında Tütün inhisarı 
lstanbul Başmüdüriyeti binasında mübayaa komisyonuna müraca
atları. (394 7) 

Jandarma satın alma komis
yonu riyasetinden 

Yerli mamulatı yirmi beş bin çift yün çorap kapalı zarfla 
münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 16-12-931 Çarşamba günü sa
at on beıte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi ıör
mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifnameleri ve 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile beraber yevmi mez
kflrda saat onbese kadar komisvonumuza mllracaatları. (4054) 

alacağınız varidatlı emlAke paranız yetiş
miyorsa para almak için 9 - 12 arasında 
müracaat cdini7,. senelik fai%, komisyon 
yüzde 12. lstınbul Bahçclcapı dördüncü 
Vakıfhan ısma kat !9. 

Para - 15 liradan fazla veridatı 
olan emlakinizl en iYi fiatfa satarız ister· 
seniz tcrhine mukabfı para verilir. Senelik 
faiz, komisyon yüzde 12 dir. Saat 9 - 12 
arasında Istanbul, Bahçckapı dördüncü 
Vakıfhan asma kat 29numaraya müracaat 

Para kazandınyoruz-lstanbul· 
dan başka vi!Avctlcrdc, kazalarda memur 
yahut erkek i~Çi istiyoruz. işinize, vazife-
nize halel gclmiyecektir. içine 6 kuruşluk 
pul koyup mektupla sorunuz.. 

lstanbul postanesinde 400 

Meyva ve ••bze bostanı -
Beylerbeyi istavroz deresinde meşhur 
Kavaklı bostan satılıktır. Sultan hama· 
mında l\lcrmcrci zade biraderler mağa· 
zası kAtibi Peyami beye müracaat (2039) 

KINhk yah - Dört odalı. mut
fak ve tcrkos suvunu havi Çenkclköyün· 
de Kuleli caddesinde 77 No. it yalı ki
ralıktır. Görmek için içindekilere müra· 
caat ediniz. 

Karla Daldan Ses - Abdullah 
Cevdet beyin şiirleri int!şar etti Fi. 1 
lira. Lüks tab'ı fi. 2 lira. 2068 

---YAllT 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4370. 

Posta kutusu : 46. 

Telgraf: Istanbul Vakıt 

Abone IJartları: 

l ~ 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 14-00 Kuruş 
Hariçte - eoo 1450 2700 .. 

Satın 
Saııtimı 

Resmi 
10 J\ş 
20 .. 

Hususi 
12,50 l\ş. 
25 

KUçUk Hin ••rtlar1mız: 

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

A - Abonelerimizin her üç aylı
ğı için bir defa mecı.:anendir. 

B - 4 satın geçen ilAnlımn fazla 
satırı için 5 kuruş ıammolunur 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaam 

Haydarpaıa limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı il~ 
münakasası 12 birinci kanun 931 Cumartesi günli saat 14 dl 
idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilit Ankara ve Haydarp~ 
idare veznelerinde ikişer liraya satılmakta olan şartnaıııel 
yazılıdır. (3973) ____../ 

Jandarma Sabn Alma KomisyoP 
riyasetinden : 

Mc•cut nümunesine göre (2000) ila (3000) kilo vazelin ~ 
Jıkla ahnacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek :,.. 
her gün ve pazarhğa iştirak için de 29-11-931 Pazar günD iti°' 
15 ten 16 ya kadar Gedikpaşada Jandarma satın alma kooı 

nuna müracaatları. (4070) ~ 

O nümüz<İeki ikinci teşrin ayının yirmi dokuzunda Aok3' 
toplaoacak olan Ziraat Bankası Umumi Heyetine iştirak et 
nzere Villyetlerden intihap olunan mllrahhaslann isimleri. 

Adana: Nafıa Vekili Hilmi, Meb'us Zamir ve Ali Münif Beyi'-' 
Afyon:. Meb'uı Ali, Belediye Reisi Hüseyin ve Son haber ı" 
lesi sahibi Abdullah Mahir Beyler - Aksaray: Muallim Afet H~ 
Amasya: Ankara ticaret Borsası Reiıi Sabri Bey-Ankara: M~1 
uı Şakir, Rifat ve sabık Meb'us ihsan Beyler· Antalya: Ms~ 
Numan ve Rasih Beyler - Artvin: Meb'us Asım Bey - Ar;. 
Meb'uı Adnan, Fuat ve çiftçi Ethem Beyler - Balıkesir: Tür ,t 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretleri, Meb'us P~_, 
ve H>rahim Beyler - Bayezit: Meb'us ihsan Bey - Bilecik: Meb ttl
ibrahim Bey - Bolu: Meb'us Emin Cemal ve Şükrü Beyler - eurd 
Iktııat Vekili Mustafa Şeref Bey - Bursa: Meb 'us Rafet, E~ 
Fikri ve Kütahya Meb'usu Muhlis Beyler-Cebelibereket: ZUrr• " 
Ahmet Muhtat Bey- Çanakkale: Meb'us Şükrü, Ziya Gevbet I' 

Osman Niyazi Beyler - Çankırı: Maliye Vekili Abdülhalik, seJ r 
diye Reisi Sait Beyler - Çorum: Meb'us Mustafa ve ismet Bef1~ 
Denizli: Meb'us Yusuf Ziya, Necip Ali ve Mazhar Müfit BeY1J 
Diyarıbekir: Meb'uı Zülfü Zade Zülfü Bey - Edirne: Meb'u• f' oı' 
ve Şeref Beyler-Elaziz: Ankara Posta telgraf ve telefonbaş ~ 
Naim Bey, Tayyare Cemiyeti Reis muavini Şükrü Beyler· Er ti' 
Meb'us Abdnlhak Bey - Erıurum: Meb'us Aziz ve Asım Be11,fl 
Eskişehir:. Meb'us Emin ve Cafer Bey~er - G. Ay:ntap: ~e~ 
Kılınç Ah VE. Ahmet Remzi Beyler - Gıreson: Meb us Müııır ,) 

ve Ihsan Paşa - Gümüşhane: Meb'us Hasan Fehmi Bey -1:..ı 
Meb'us Hafız Emin Bey - Isparta: Meb'us Mükerrem ve J(e 

Turan Beyer - Istanbul: M~b'us Ziyaettin, Selah Cimcoz ve R•~ 
Beyler • lzmir: Meb'us Kamil, Osman Zade Hamdi ve '/fi~ 
Beyler - Kars: Meb'us Baha Tali Bey- Kastamonu: Meb'uı ReJ& 
Tahsin ve Tekirdağ Meb'usu Cemil Beyler- Kayseri; Meb'us R tfi 
Bey - Kırklareli: Mebu3 Şevket Bey - Kırtehir: Meb'us ~fi 
müfit Bey - Kocaeli: Mebus Ragıp ve Ali Beyler - Konya: ftfeb 'dl 
Te'ffik Fikret, Kazım Hüsnü ve Mustafa Beyler - Kütahya: ftfeb .ti 
Recep, İbrahim ve Hakkı Beyler - Malatya: Başvekil ismet p 'fi 
Hz. - Manisa: Meb 'us Saim, Kani ve Sabri Beyler - Maraş: Pde\_, 
Mitat Bey - Mardin: Meb'us Abdürre:ı:ak Bey- Mersin: Pdeb J 
Hamdi ve Süleyman Fikri Beyler - Muğla: Meb'us Hüseyin A,ıı' 
ve Nuri Beyler - Muş: Meb'us Muhittin Nami Bey ·Niğde: fAe\_, 
Halit Bey - Ordu Meb'us Recai, ve Şevket beyler - Rize: Me~..,
Esat Bey - Samsun: Meb'uı Asım, Emin ve Erzincan Meb (
Saffet Beyler - Siirt: Belediye azasından Bekir Nail Bey - Sill~,~ 
Meb'us Recep Zühtü Bey - Sivas: Meb'us Rahmi ve Malaty~ p.te ( 
usu Abdülmuttalip Beyler - Şebin Karahisar: Meb'us Ismaıl 8C fi 
Tekirdağ: Meb'us Faik ve Cemil Beyler - Tokat: Meb'us Mu•:;., 
ve Süreyya Beyler - Trabzon: Meb'us Daniş ve Nebi Zade ti~ " 
Beyler· Urfa: Meb'us Ali Saip Bey - Yozgat: Meb'us A'IP1 , 
Hamdi Beyler. Zonguldak: Meb'us Rifat, Celal Sahir Beyle' 
Van: C. H. F. Mutemedi Mehmebt Bey. 


