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1'illlamile hakim! 
~ ıelen haberlere göre Ja
._: . ~ Mançuride bugllne ka-
1.tı ~.eden askeri hareket: 
~yetı kat'i surette kendı 
~ e teabit etmiftir. Ameri
..... btrbiye nezaretinin mütalea-

Hararetli münakaşalar oldu, ikhsat ve Fiyatları arttırmadık bil-
Maliye vekilleri beyanatta bulundular k• . d. d.k d. 'ı 

verilmesi zamanına ait teşkiJa tı esa- a 1 s 1 n ı r 1 ' 1 yor ar 
siye maddesinin tadili müzakeresinde 
mazbata muharriri Hakkı 'l'ank bey 
izahat verdi. Hasan Fehmi her (Gü
müşhane) bu mütaleaya iştirak etü. 
Bütçelerin tayin olunan müddetten 

~e bundan aonra hatta ' 
.... bir devletin müdahalesi 
ıl.1-t ~- bile Japonların Mançu-
~_ hlkim vaziyetlerini değiı
~..,e imkAn kalmamıştır. Di
.U....ı ~aftan Japon kuvvetleri 
~~yerleri muhafaza etmek
"- iktifa etmemektedir. Her-

~ançuride esasen hakim 
~ •aziy~tlerini . daha ~iyad~ 
...,.etlendırmek ıçin yenı yem 
~lcifer iıgaline devam etmek
:rıer. Bu kuTvetleri geri çevire
._:: )'ıhut tevkif edecek hiç bir 
'S'J )oktur. 

L bojru.unu söylemek lazımge
~ ~a defa Akvam meclisi çok 
-....cla. Hiç bir vakit Cemiyetin 
~elmilel ihtilafları tesviye 
.._.übdaki ;aczi bu derecede 
~ olırak meydana çıkmamı§ 

L.._ C:-.i.Jeti Akvam mecliıi aza
~ aralanna Amerika murah

ıirdiklerini görünce 
L~fw pnİm•t hilrniıl•rdi 
~in Japon kuvvetlerinden 
~- hakkında verdikleri 
~ infaz atmek için Ameri
~. da müıaberetini tahmin 
(:-.aercli. Onun için japonyaya 
16) tqriniaaniye kadar mühlet 
~dl Akı! takdirde Japonya 
-vlaine Beynelmilel boykotaj 
~tı tatbik edileceği her vası
,.. ıle ibau edildi. 

J.taibalı:i Japonlar Cemiyeti Ak
"'- meclisinin bu kararı karşı
~ metanetlerine asla halel 

....-.aediler. Biitün dünya mu-
~elieainde tek başlarına kal
~ ~~salar bile Mançurideki ta
~den vazgeçemiyeceklerini 

ettiler. Ve 16 Teşrinisaniye 
.Atd.MU.t .A.suH 

........,;, (Alt tarafı 4 üncü sayfada ) 

evvel yetiştirilmesini istedi. 

Teklifte üç noktadan tadil vardı. 
.Mali yılda tevdii mecburiyeti arasın· 
daki müddet dörtten üçe iniyordu. 
Muvazenei umum~ye tabiri yerinde 
bütçe deniliyordu. Tevdi mecburiyeti
nin, bUtçe malt yıl başında mer'i ol
mrya başlasın diye konulduğuna. dair 
eski maddede yazılı fıkra espa!n mu
cibedir, lüzumsuzdur. Mazbata ka
fidir, düşüncesile fazla görülüp çıka 
nlryordu. 

Hasan Fehmi bey (KastamQnu) 
Hakkı Tarmk 8. Halil bey (lzmir) dört ayın kalması-

Ankara., 28 (Vakııt) - Meclis beşi nı istediler. 
saat devam etti. Bütçenin mecJıise [Alt tarafı 6 ıncı sayfamızda ] 

"V akıt' ın ileri sürdüğü fi .. 
kirler ~ayet doğrudur! ,, 

Belediye dalmt encOmenl azasından A vnl 
'Bey et meselesi hakkındaki oeş !yatımıza 

cevap veriyor 
Et fiatlannı ucuzlatmak için 

belediyeye serdettiğimiz ıehrin 
muhtelif taraflannda dllkkinlu 
açıp kasaplar şirketile rakabet 
etmek ve bu suretle et fiaUan
nın makul ve tabit hadde inme
sini temin etmek teklifimize be
lediye iktısat itleri müdürünün 
verdiği cevabı dün neşretmiıtik. 
Teklifimizin tatbik sahasına ge
çebilmesi için belediye reisinin 
ve daimi encümenin bu hususu 
karar alt.na alması, icap eden 
tahsinh ayırması lazım. 

Dün bir muharririmiz beledi· 
\ e daimi encümeni azasından 

Avni Beyi ziyaret etmiş ve mu
maileyh muharririmizin recası 

.. 

Avni B. 

üzerine et fiatlarının ucuzlatıl

[ Alt tarafı 4 üuncü sayıfada] 

= 
Bu iki resım biribirinin aynidir ! 

il ~onrlr 

Dil: S OCffE, BerlQı. 

'-\'uh~daki kı.rıkaturlerin birı dünı-ü Ak;am gazetesinde intişar etti, altında şu lejant vardı : •· Ressam - Resim )npmak da 
';- g{içlqti ha ! • Hu karikatürün altında yerli malı olduğuna d:ıir işaret vardır. 

\Jt h..""1.anya Jı..dbas ettiğimiz bu karikııtüıün yanı başındaki karikatür de on Ct'Ş gün evvel Almanca "Dhohe., mecmuasında, 
bj~ fta evvel de ondan naklen Fransızca •· Lil ,. mecmuasında çıl,mıştır. Acaba Almanca mecmu:ının ress:ımının dimagile 

Qı Akfam gazetesınin ressamının dimağı arasında ttvarüt mü vaki olmuştur f Fakat on beı ır;ün sonra mı ı 

Birçok fabrikalar istihsalatı arttırmıya 
ve yeni tesisata başladılar 

Yerli mah satan dUkklnlardan bazdan 

lthalabn tahdidi kararını mü
teakip piyasada bir ihtikar te
mayülü başladığı, toptancıların 
perakendecilere az mal verdik· 
leri iddia edilmişti, vaziyeti ten
vir için perakendeci ve toptan
cılarla konuşarak cidden alaka-

• 

ya değer sözlerini yazmıştık. 
iki gündür, yerli fabrikaların 

da fiatları arttırdığı şayiası çık
mıştır. Dün de bu vaziyet üze
rinde yerH fabrikalarımızla ko
nuşarak vaziyeti anlamak ve 

[ Lütfen sayfayı çe\iriniz 

lngiltere e yapılan 
büyük propagandalar 

lnglllzler yerli malı kullanmak, ecnebi 
mallarının satışına mani olmak için 

neler yapıyorlar ! 

lnglltere bükümetinin son gün
lerde gümrük tarifelerini arttır
mak suretile ithalatı tahdit et
tiği malumdur. lngilizler bu 
nunla da kalmıyorlar. Şimdi mem
leketlerinde yerli mala kullan
mayı temin etmek için büyük 
bir propaganda hareketine baş
lamlf bulunuyorlar. Yukarda 

görülen resim lngiliz nazırların· 
dan J. B. Thomas tarafından 
açılma merasimi yapılan bir hu· 
susi ekspres kattarıdır. Bu tre
nin üzerinde büyük harflerle: 
"Yalnız lngiliz malı kullanınız!,, 
ibaresi yazılmıştır ve bütün In
giltereyi baştan başa devrede
cektir. 
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Tt•A•m:,. :~:.::ı Soa Telgrallar 
vr IKTİIAT HAYATI . • " 

- - - - - ------- Zıraat bankası Maskelı haydutlar SO 
Paramız harice çıkmadan ",:r.:u ~.:::·~:~::.·s.::::~:::· k d k J d Jat 

werllmeal tekllf olunu,or uyu a ya a an 1 
B• JtaJ • k • aJ k J Ankara, 28 (Vakıt) - Ziraat lr yan Şlr eti M 8 arşı ma banka11 heyeti umumiyesine zirai lzmir, 28 (Vakıt) - Geçenler· ban Nusret namında • ...ılııılll"!:IMlıı.. 

•th J k • ti• ikraz membalarının çoialblması de Yunf Bey namında bir za- Bunlar, Yusuf Beyi evveli 
ı a etme ıs yor için Jedi buçuk milyon lirahk tın hanesine geceliyin giren mi- vermesi için bizzat tebdl 

Ticaret oftsl mllhl bulduJh. bu tekllft tah~illt ihra~a aallh!1et veril· aeUah ve maskeli haydutlar, u- ler ve bu şekild~ muvaffak 
m 8.. mesı teklif edılmekte~ır. . bıtanın fevkallde gayreti saye- mayınca bu baydutlata 

Jktısat vekAJetlne bildirdi 1 ~30 ~~ ~ankanın zırat ı~raıa~ ıinde tatalmUflardır. Haydutlar Jardır. ....., 

8oe l'iinlecle llarid üearet en.bl• •'*• S&IMUJHfan 177,T18 kilo tütün, 
Mr ftıialyaa tfrbtl ve Mr ke....,..aeu Antalyadan 16% 1Mtre mikAbı k'reste, 
taP&fıadaa aJlli maltiyette )(J mira- fltra~ edllmfJtir. 
nat ,,.,,,....,.. Bmtcla •• cOmrill lnn da F,.nk euaanı kabul etti 
tah.,tlatrHan heldetıften başlıta ıran htiktmeti mlllt parası içJn 
•aba•rn TUl'k .. ,.....,. harlee f!k· J'ruwz frangı ıea91nt kabul etmit. 
.. ..., •l•ut- g'lre, 1nı esasa ri- ıoe l'ra.ntn franrı 73 'kınn olarak 
a,.t etmek prtHe ve ••nL •ukabilin- tMbft edilmiştir. 
ti• •liH, ml .,._MU.de .. ı fthat 
eblek ftıtenihlfii J.iltlf rihMktecUr. 

9fie '9k .Wm 'IMalduiu bu mtira
eutlaR llrtlı.t ftktleıtiee ı,n41nm,. 
tir. 

GUlftrUkte faallyet 
Kontenjaa liBtelerl tlserlne dtia de 

sflmrtlklerde muameleye deftm edU
mfttlr. 

y_,.ı lnglll• 9DMrClk tarifesi Gtilnrmderde nonı.I ~ H· 

lhrmcat taclr16rl•l•I aıa- elet •tmlt sibldlr. Bur •allllz mı-
ka••• acllTCW amelelere 91bebfyet ftrclllderinden 

bıtıtere h~ln son rfinle~ clol&11 malfye mlfetttflerl bazı ıünı
•• ııaa tatfheiai •etfttitdftillt rtrc memarlannm ...ıtmatnıa mUra
,......._ Ba tarife -dhlaee Mfo eaat etmff)erdlr. Maınaff henk it · 
Jlldlleeet ıı.n,. düll ef)"&clu )"flzcle t.11 el ~rflmılf BNllllV :rektur. 
• fUla MIUI aJnaaeütrr. , 18t:anbal rtlmriklerine eltin yem 

.. JW.ye nlı, 1'h n kura me1- W. emtr pladftlr . 
.. ıar •• •üfl lnıhnulafa fçbl fn.U- Bu emir de lllanW rlmrtittl l~ln 
ten hilctmetlata nrdlll karar fllra- ı&tcJerilea kont...Jla Jw.tncle sa. 
at taelrJert.tsı .. altkUar etmek- terll• madilelerdn Mr IDMmn• Hay 

bakıyeaınmın ıermayeye mabeti •- .__ . dk . . ...1- -..li# r o d 136 b I tu 4? l ıopdan au,.uda ıızlen ı lerı Maskclı bayuutlar .,.,-'-~ 
Y z lke • t rı.nd 0 bmUf 

18
• br.et ... ırmY•1• yerde yakalanmıılardır. Yakala- ıırladığı ilk tahkikat ~, 

ene ı eaı11 e ua ı 1 z k . R . ç b' 1 A.-1. ·ı "tlef91"' bqti. nan ar e enya, asım ve o· ır ıkte nhveve Yeri mı h..""' 

Banka kooperatif olmıyan yer- M M k f kal ~ 
)erde ıeyyar ikraz ajanlarından • uşanofa ım er re a .... 
maada kooperatif mahiyetinde d k? ~ 
k&y ıaadık birlikleri vücuda ge- e ece 
tirmeyi dDtlnmektedir. Sofya, 28 (Huıuıi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - B~ ,, 
~nk~ tanrladı;ı, tahvill~r: BatYekili M. Muıanofla birlikte Ankarayı ıiyaret edecek ~ 81; 

le ıılenılmeyen bOyilk era~y~ heyete iıtirak edecek olanların iıtmleri tamamtle tesbit edil~ 
-~D alacak, bun~n ylzde ıkı On d6rt ldıiden mnrekkep olan bu heyete itlirak edenteria ilk:. 
fa1Z farkll! ve takııt~e yancıl~ra miıi tunlardır: 
Ye mDıtecırlere tenı edecelttir. •8 k'li fi•-- b' d · H · · ~ 

B b ·ı1 "hr t ift ·ı . qye ı n re 11U1l1, me uslar an eskı arbıye Nazın m~ 
u ta Ti er 1 aca ç çı erın • al S S f Til k 8 t d ti - · ti · • ....._ 

huıual alacaklarından allkalarını JPentker Sava favoL:b rl .L llkgar os ,uza cem ıyep reısı pfro o •• 

k -•- til 1 b fif f e a tuyano , ı era nr aıı meb uılarından anayato , ~1'91 eamaa ıure e on arı a a- . 
· li b k borcu · kte kal fırkasından Kalenderof, demokrat fnkasının mecU. ~ 
aı an a na çevırme . . s· f Sob . . . N k 1 z h . f . d k il l caktı Plln kirllz· reaaı ımeono , ranya reısı muavıni i o o a arıye , 
d!. YedT;:zbin 'lira kr mubte- Fırkuı umumi kltibi Virıil Dimof, Hariciye nezareti ıekrete~ 
mel zararlar karıılığı hesabına rinden Dançef, Baıvekilin kitibi Şunkof, gazetecilerden 
ahnmıtbr. gazetesi baımubarriri Cu. D. Tanef ve Zora gazetesi mubarrit: 

Tahvillt ihracı muhtemeldir. lerinden Pomenkof. 

Rum mlibadlllerl Sofyadaki Sırp sefirine beyanı 
teessür edildi 

teMr. darpqa rtmrUlderlM a:rnl_. bU-
-.., hatla ille 1 hr•cab111ız dfrllaektedlr. l'abt tefrhllanJye Pire .. hbenderi111I• Rum mU• 

s.. Mr hafta f~11cle tıtanbuldaa _.._ lfsW• ,&steril• maddelerin badlllerlnln 2 •J için pasa• 
_.t.eılf ... ıeketJere ızıs ~vaJ bui· hemen he,.a ,rkanlmct oldutundan PorUannı vize emrini aldı 
w. lr588 pnt •J'f•, 1318 ~uval fıtt· ba emir kinunueneld• ltlbaıa tat- Atia, 20 f Huıut ) - Piredeki 
.. , 1' l!ia41k afyen, M yaJya pa· Wk edilehUeeektlr. TDrk konıoloıbanesi TDrkiyeye 

ıeyahat etmek İlteyen rum ml
lattrilcalanmma yeni nllyet kar• Bagtm normal ~ahımalc ıuretile dadlllerlnfn pasaportlannı ikiıer 
fllındaki faaliyet tan1•nnı 6i· iıtibaalltımtS iki aede eneUkine ay için vize etmek için emir 
ıenmek iste.tik. Karamlne\ fab- nazaran yari yanya artmıftır. .ııa:•m:b=:n•ı:lııitırl:::i. _______ s::::s:_ 

riU.. miidlbti Meb .. t Ali B. talep çojaldıkp iatilıı•llbmızı ı .Urltmden tem;n etmek zamanı _ 
........ 4Jkcli : · teıyit i~in ne yapmalı ı-..p, ı ıelmlftir. Herkes emia olabilirld 

yapacağız. kendi fabrikalarımızda imal et-
Bizim istib11IAhmııı çoaaltmak 

hğımız, yeniden bir fabrika ya· 
parak imallta batlamak gibi de
ğildir. Meaell tenevl 200 bin 
metre için mDeaeu bir fabrika, 
teais kı) metinin btfte birini kul· 
)anarak imal.tını 400 bin met
reye çılcarabilir. 

Talep bu ıekilde devam et· 
tikçe, bizim aanat tubemizdeki 
yUn mensucat fabrikalan bir ıe· 
ne zarfmda imal kudretlerini 

tijf miz mallan her zaman ucuz 
fiatla aatmı1a bazınz. 

Sof1a, 28 ( Huıuıi muhabirimiz telefonla bildiJ'iyor ) - .... 
gün fevkalide olarek toplanan nazular mecl si Nuyi muabeel9' 
IİDİD yıl dlinUmO mOnuebetile dün yapılan tezablirat ema .... 
Sırp aeferet ve l:onıolonhanesinin camlarının kırılmuı hl~ 
meıguldllr. 

içtimadan IOnr a Sırp seferine htikümet namına beyana t
ıOr edilmiıtir. 

Hadisenin m6sebbipleti hakkında takibat bqlalDlf Ye blll 
darOlfOnun talebeleri iıticnp edilmiılerdir. Tahkikata dedi' 
edilmektedir. 

Bir takrir 
Yeni verginin akar 
sahiplerine de teş

ml 11 muhtemel 
Ankara 29 ( Vakıt) - Akar 

aabiplerinin de yeni vergiye tabi 
tutulmaları hakkında bir takrir 
hazırlandığı ıöyJenizor. 

LIJlh•nın tevzii 
Ankara, .28 ( Vakıt ) - Yeni 

vergi IAyibatı teYri edilmiştir. 

Paristeki terki t« 
lihat konsueıiodl 

GUrUltU JUZd11de11 cel .. 
taUI etllldl .,..j 

Paris, 28 (A.A) - T.td ~ 
kongresinin f~timalmda bir ~- . ~ 
milel şahsiyeUer iısbatı vtkut ·~ 
Hanr bulunanlar a.raamda M~~ 
ot, Palnleve, de Jouvenel, 

.. - Tahdit kararını biı tile· 
raala ka,.ıJıdılr. lfhallt ile ih
raeattalri munnaeaiılik &epimi
ai lrwkat111ordu. IJiaaenaleyh fi. 
yattan artırmak yerli fabrikalar 
içi11 bt't,_ ••vtuubalıı olamaı. 
Tahflft lraranma memleket •e
•aJiiae yaptıjı •• yapacatı iyi 
telİfleri t.ktlir ed• lat•nbul fab
rikatlrleri, kararın ıazetelerde 
..,m.ia llemea erteli pil ae
aayi ltlrlttlatte toplumıflar Ye 
lre•lilerfade basıl ettiii intibaı 
fllmalarile hirLkte h01'6met 
•erlr-ılae arıaoa aenayi birlijl 
.-.ı kltllnai memur etmit
lertlir. 

arttırmak ıuretile aagart beş mil
yon metie kumaı çıkarabilir ki bu 
da memleketin yln kumq sar
fiyatının yGzde 80 Dl demektir. 

Bu HDe, Buradaki iki fabri
kaya iJAYetea latanbulda da bir 
fabrika açmı1a tqebbOa edi
yorum Dokumacılıkta ulatemize 
dilfeD Yazifeyi 1apmak ipa eli
mizdea selen bltOn p1reti gh
terecetJa. latihıalAt fazla olacak, 
ı6rilm artacak ye biz ileride 
timdiki fiyatlarımııdan çok aıa 
mal utacatız. HOk6metin bu 
kararanı ffyatlan yllkıeltmek için 
bir fırut tellkkl etmedik, bili
kiı bu bir lttDftDr. 

Son ıllnlerdeki iıtihulibmız 
nazara çarpacak derecede art· 
mııtır. 

Vergi nasıl kesilecek 

Robert Cecil, Joon Hourton. il!. 
riga, kongre kAtibl M. Loafee 1'~ 1J 
Jord Tyrrel, Gaf f fier Dhestrot .. 
PoHtls de meveut balunuyorla~ 

Nutkuna başlamak ti•re bO İlı"' 
hatiplerin birisinin sözü hemen ılJ/I' 

taa uğratılnu~tır. M. Laolee ~-'__. 
Joon, Scialoya, Cedi" Mad•~ 
sözleri daha as btr pctdetle k__.. • 

Kara..._. fahrilr.. karana 
ilh ....... tltnden ltibatea 
...ıı thdltsll cahtarak iıtila
.ı&titn Mr hatta ..r.c1a ybde 
50 artİİtmlflır. Ve lMa uttırma 
w.r. maUyet flatlanama teıir 
llmit •• fiıtlaumm indiımemili 
•aeiwt -'•Uflar. 

O tladen ltiberen de faprika
...ı.• toptan mal alıp blltb 
l'lrldye dahiliade Ataalara ev
Yelce toptan mal i~ia yıpbpn: 
a..dlb yBde 4 daha laclirdlk 
ld W..a alıp aataalara •• Mal 
.._eki,, kanaati plmeain •• 
4'llW tanftan da ftatlara zam ,.,•t•Jar. lthıllbn tahdidi 
kuaraaeeal, lauistea ithal etti· 
p& Na lkbudt me.-.clataıl· 
161c ebiııecUii cilaetle yerli fabri· 
lralana h ......_ eadifelerine 
lllt ..UI J•ldar. la itJ1,ula &fa 
.... a ...... 1c ~ ortada 
•ıdlli Wr MHp kilmamaktadar. 

ldlkar ltaW.e ,.ence; t..
wlld .... ,. lwnmile lallk6mettea 
lala )acler mlaaade ılrea T&rk 
fa1'tlbtlrlerlaln ildddr yapmak 
depl, huna dlflbleceiiai bile ha· 
.... titirme&lim. 

Dilber udeler ne dl~lar? 
Pamuklu meuucat, trikotaj 

llıerine İf yıpaa Dilber zade 
kardetler fabrika1mdaa Ahmet 
bey de c1iJor ki: 

- F.,atlan artbrmak habn· 
mısclaa bile ~medi Tahdit 
kınn yeri unıfl fa&rlkalanmıa 
hima,. etmek iti&arile blaim 
memnuniyıtlmlzl mucip olıa bir 
karardar. 

Deride fa&rikalanlDll& fala 
talep olacakbr. 8a fula talep 
Urtllhlcla tqkll&tuam pnlfle
tecetlmla ra1et tabltcllr.,. •--ipekti le ............. 

•hlbl d...,, 
Banacla dd tpelıll laamq ...... 

mcat fat.lk• tUIW laalmaa 
Huaa Hama HJ1a ele 11,ı.a. 
leri fUdar: 

••- Tahdit karB1 ·bilim için 
en bGytlk bir meaerreltir. Fiat
lan yllkleltmeyi dilf 6nmediiimiı 
tlbi biWria IOll hafta zarfmdaki 
latlhullbmızın fiatlannı tenzil 
bile ettik. 

Tahdit kuan verildiii glladu 
itı"harea OD kuruı apjıllDa ıa· 
hyoruı • Uculatu kendimize 
prenaip yaptık. Kazancımızı fi. 
atlan )'Gkaeltmektea dejil. fazla 

tllk6met bugOnkO kararile, 
mamul qya Ozerinde rOmr&k 
fiatlannı tezyit etmen1di, iki 
ıene ıonra fabrikalarımızı kU· 
çtıltmek mecburiyetinde kala· 
cakbk, budnk& vaziyet bizi in· 
kipfa aevkedecektir.,. 

Nmamı Nuri 8. dlror kla 
Sanarl blrlitl umumi kltibi 

Naımi Nuri Beyia de bu buıuı
. teki fıkirlerini atrenmeyi faydab 
bulduk. 

Dedi ki: 
.. - Kararnamenin netri tari· 

hinden bu dakikaya kadar una
yi blrlltlne meuup sanayi mil· 
euueleri mamullbna bir untim 
zammeylememiıtir. Karunamedea 
enelkl fiatle bupk8 fiat ay
nıdır. AkaJni iddia edenler mad· 
de tayin etmelidirler. Bizim ka-
rarname ile arttırdıiımıı bir t•J 
vana oda faaliyetimizdir. 

Fabrikalar muhtemel faıla ta· 
lebi karıılayıi blmek ~n azami 
bir mesaiye ablmııtır. Bu mesai 
netic:aiade elde edılecek iatib
nllt fabrikalann meıru men
faatam temine klfidir. Kanaatklr 
Tllrk fabrikat&rO ibtiklr yoluna 
gitmektense meıru yo da vatan 
menfaatlerini pzeterek JÜrümeyi 
tercib eder. 

Ankara, 28 (Vakıt) - Vergi, 
devlet, belediye b6tçelerinde, yOz· 
de ellisi devletin olan bütçeler
de masraf ı&terilmiyecektir. 

Aylıklarm, Je\'IDİyelerin ver
gigileri tahakkuk ettiği aydan 
On bet ,On ıonraya kadar be
yanname ile bildirilecektir. 

lkramiyeninkiler verilirken 
kesilecektir. Beyanname vermi
yenlerden iki miıli, ıaklayanlar· 
dan 3 miıli ceza afınacakbr. 

AUna'daki tesirleri 
a..,,.acmmızan geçlrcllll k•• 

Atlna'da derin Jllr taalr we 
heyecan urand1rdı 

Bqvekilimizin ıehrimizde bu .. 
lunduju anada maruz kaldıkları 
otomobil kaıası tabkikatma ait 
evrak m8ddeiumum1likçe istintak 
bakimbiine verilmiftir. 

Her iki otomobilin ıoförO tev 
klfhanededir, 

Ajanıin Atina'dan aldığı lıa• 
l>erlere ı&re bu kaza Atina'da 
pek derin heyecanları mucip 
olmuı ve Epoa gazetesi yaz'Dıf 
olduğu bir bentte ezclhnl de
mi~tirki: 

" Biz ismet Papyı bbyük bir 
dost olarak tellkki ediyoruz. 
Bfnaenaleya ona taaUuk eden 
her fey bizi bilbaua alikadar 
eder. 

ve bu inkıtalar devam etmiştir~ 
Eski muahriplerin mekiUP ti' 

okunmMI daha P41detli inkıtaı.~ 
hep olmq ve celsenin kapad ~ 
mecburjyet elvermiştir. Koll#eU tJ. 
luna.n halk, beynelmilel Marsf~ 
terennüm ettiklerinden polll _. 
haleye mecbur olmuı Te hatipleri• ... 
kdnu iade etmek için ,.aptıJdarı ıf r 
tün gayretlere raimen, ceı.e tar .,.ı 
dilmez bir güriiltU içinde nlhart 
muştur • 

Yunanhlerdan tazm•n•t .... ~ 
Atine, 28 ( Husuıi ) - ·~~ı 

Aydın şimendifer ıirketiDİll ig-
2amanında yaptı;. ıevki1ab ;. 
kerjyeden dolayı Yunan •od • 
metine karşı açhğı tazminat 6~ vasının rllvi)etİne Paria kik 
mahkemesinde baılanmıfbt• f 

Menfi p•pazlar ne dlror~~ 
Atina, 28 ( Hususi ) -

rıstan neffedilen ve Marsil~ 
muvaaalet eden Rum metr ~ 
)eri gazetecilerle vukubulall ..,ti 
yanalında Kıbr18 adaıı Yllll ..,;t' 
tana iltihak edinceye ka~ar _ _, 
cadelenin devam edecejilli ..., "' 
lemıılerdir. 
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~1'..a&lr olur, dedim bui· 
~ .~ aarfedilmai memleket 
~b için fena oluyor. 
~ MaaDGıe .Ormiye bqlaraa· 
'-L.. '-fiyat, biç olmaua, iki 
~~ar! 

~~are• ;e~lllr ml? 
~•etenin nepettiji bir 
~ in Gat&nde ıu ıerlivha 
? . 
t_"1-e yenllebillr ml? 
~ yukan kanath bir kut 
' • 16re belki, yenilebilir, 'l>ea ale'ümum kUf etlerini ... 

• • • 
aı.. yangın resmi '8- çıkan Uyaoıı mecmua· 

)t kapağında .. Mülhit bir 
\~.". ilimli bir fotograf var· 

...._. bunu g6riince: 
iL ..... Bak, bak, dedi, Ahmet 
~ Beyin mecmuası artık ha· 
.. .ıtı Delerden alıyorl 

~ '- reatın Amerikada tatupn 
... .Jtngını g8steriyor. Bari, ol· 
~ '1aqk, kendi memleketimiz· 
' Yangınlardan birisini koy· 

et. ••• 
ocı. mı yok 7 

'Toolu j41a~ 

., Hililiahmer 
~lr \'OCUklara gıda 

\?ermlye başladı 
.. Llu .. 1, h . . 

L:111& ıa mer., cemıyeti tara• 
~· mekteplerimizdeki fakir 
~.Lara ıada tevziine baılan· 

~llil lstanbul ve Beyotlu ci· 
'(. erinde teniat yapılmıştır. 

lr111 Üsküdar, Kadıköy, Be
~~, Bakırk6y, Eyip, Beykoz, 
~ mmtakalannda ıada da· 
-. k bundan ıonra haftada 
~ton, her cumarteai, pazartni 
Lt - a&nti tevziata de.vam edi· 
~ktir. 

Şi•diki bald«:, iki bin taleb~-
ttda •eritecektir. Varidat 

l'•delefirae, gıda verilecek ta· 
be •d~di çoğalblacak, iki bin 
Y6ı, Oçbin talebe bu ·temat· 
4-lifMft' ,. ebilt-cektir. 

~retterde: 
ltetçlka kralının 
doğduğu gtln 

t ~e'ç.lca kralının dojum yıl d6-
llıll nıUnasebetile dtln ıabah 

.'taefvileıdeki aefaret biaellllda 
•tPtt kabul resmi yapılm1ftır. 

brılimde Belçika sefareti 
"'•bıtgOzan M. Motte bir nu

"tlUüt, bun, Belpka tica· 
di0 -Jaaa reiıi ve alektrik firke

--~tktlrll M. Hamem eenp 
""ittir. 

~bal reamınde febrimizde ki 
lı1, .,~, kouolo.lutna men111p 

telı leftt balanddlftar. 

1Je.!:am• mtlatepn 
• .,. memleketine ait· 

or.. Fnnm 1efareti mDate
.. Barbier Sah sQntl .. Jul. 

··~ 

Glala 
Poa.te: 

iki ateş 
Bir kadın diri diri 

yandı 
Don Fatihte ejri kaA1da Sır

bidan sokatında ihtftar bir ka
dının yanma1ile neticelenen feci 
bir yantm olmUftur. 

Otrendijimize 16re yanım 
Sırbidaa ıol.:ajında Huriye iı· 
minde yetmit yqında bir kadı· 
nan oturduiu evden çıkmııtır. 
Atef derhal ıtfaiyeye haber ve-
rilmif ve çok geçmeden ıtfaiye 
yanğan mahalline yeliferek, etra· 
fa ıirayetine meyd•n vermeden 
JaDflDI ı6ad0rmüt. Ye btittln 
bir mahalle1i yanmaktan kur· 
tarm1Şbr. 

Fakat ihtiyar kadın, yanğın 

çıktatı vakit uykuda bulundujıı 
için içeride kalmlf, kurtarılama· 
mıı ve feci bir ıurette yanmıftır. 
Yanımın aoba devrilmesi netice· 
sinde çıkbjı anlqılmaktadır. 
T abkikata bqlanlDJfbr. 

DilD Kara,OmrOkte Araplar 
sokağında 14 numarada .aanifa· 
turaca Veysel Efendinin mutaaar· 
nf Ye tBtDn inbıaarında memur 
Mehmet Efendinin mOıtecir bu· 
lunduğu evden de yantın çıkmıt 
ve ev kısmen yandıktan sonra 
ı6ndOrUlmott8r • 

Y anğma sobadan aaçrayan bir 
kav.lam ıebep olmUflur. BDytık 
bir tehlike atlatan mahalle hal
in J&DİID• alr'atle gelerek atett 
16ncltlrmeye muYaffak olan ıtf a· 
iyeye tetekkUr etmektedirler • 

VllAıette: 

Ziraat odası neler 
lstlı.or? 

Don Yillyet Ziraat odua top· 
lanauflu'. lçU...da cipk. ithali .. 
Din tahdidi hakkmclaki karar tet· 
kik edilerek m11ftfık flrllmUt· 
tor. 

Ancak bazı tohumlukların 
memlekete ithaline m&aaade e• 
dilme1i baklanda h8k6meti mer-
keziyeye mtlracaata karar veril· 
mittir. 

Bundan baıka Balıariatandan 
ıelen qalı ve k6ldll bailannda 
memleketimize men'i ithali için 
ikbıat Yeklletine mlracaat edil· 
meaine karar Yerilmittir. 

Yeni köprü 
Beledi•• '8rln•me ı,ı b•r k•· 

nun me .. ıealdir df,or 

Bir mühendisimi
zin fikri 

Beletllrede 

Yollar 
Bir grup tarafından 

yaptırılacak 
Türk sermayedarlarından mil· 

lstanbul meb'usu Vasıf Bey rekkep bir grup belediyeye 
geçenlerde meclise bir takrir mOracaat ederek tebrimizin be· 
vermit ve bunda Gazi köprüsü· lediye hududu dahilindeki blitlin 
nün ıehrimizde yerJi müesaeıe· yollarını toptan İllf& ve tamir 
ler tarafından intasınm teminini etmeyi deruhte etmek iıtemişti. 
istemitti. Belediyenin selibiyet· Grup yapacağı masrafların pa· 
tar erklnı buaa cevap vererek rasanı cüz'i bir faiz ilivuile on 
köprlloiln memleketimizde inp- senede taksitle belediye tarafın
ımdaki fenni imkinsız'ıkları izah dan kendisine verilmesini iıti· 
etmiılerdi. Vlsıf Bey bu husus· yordu. 
ta yeniden beyanatta bulunmut Belediye fen heyeti bu teklifi 
ve hiç nlmazsa fartnamenin yer- muvafık bulmUflur. Ancak 
li mOeueaat tarafından köprilnlln ırupla mulcavele yapılarak işe 
parça parça inpaına imkln ve- baılanmaıı için ıehir meclain· 
rebilecek bir tekilde tanzimi li- den bir karar almak IADmdır. 
zım geleceğini, bunun içinde en Keyfiyet mecliıin ıubat devre
birinci prt olarak yüksek mık· ıinde müzakere ve tetkik olu· 
tarda teminat akçesi yatarmak· narak bır karara bağlanacakbr. 
mecburiyetinin vazedilmemeai KlfprU •ltınd• Jemı,çı dUkkln· 
icap edecefini ilive etmittir. ları derhal kaldınlacak 

Belediyeni:ı sal&hiyettar erkinı K6prtl altmdaki dOkklnlardan 
bu 16zlere fU cevabı veriyorlar: bir kısmında aabf yapılmua ev· 

- Şartnameyi V iaıf beyin de· velce menedilmiıti ye bilbaua 
diji tekilde tanzim etmek eli· Kadık6y iskelesi civanndaki ye
mizde bir İf değildir. Müzayede mitçilerin faaliyetine nihayet •e
ve mllnakasa fartname1i aarih· rilmiıti. 
tir. Şartnam~yi uauliine muvafık Son gtınlerde buralarda ye• 
tekilde tanzım eylemek mecbu· mitçilerin tekrar ahıverife bat· 
riyeti v.,dır. Yani bu bir kanun lacbkları prillmlflOr. Belediye 
meaeleaidir. Biz fartnameyi eli· dün bunların derhal kalc:hnlmuı 
mizdeki kanuna uydurmaya mec· için yeaiden emir vermiftir. 
buruz. Binaenaleyh Visıf beyin lere inhiaar etmelidir. 
dediji olamaz. 4 - Sermaye de İf ile mllte-

Blr 111Uhendlalmlzln fikri nuiptir. Yurdumuzda bilba11a 
Demir yol mnhendislerinden bir çok yeni ve bOytlk aermaye

Ekrem Klr.ım Bey gazetemize Jer illf88t tirketleri halinde lrea· 
,anclerdiii bir mektupta flyle dini ıhtermektedir. Bularla 
)'BZIJOr: • • • mllnferlden Gazi K&prllO yapıl· 

•• Vakbt,, ımıım dllnldl nllllui- .. maua b6Jle bir İf teklifi mey· 
11nda " Gazi lt4pr6u0 ., luıkkmcla dana abldıtı Yakıt aralarmcla 
baza mlitalealar Y~rda. 8u mlina- birlqen sermaye ittirakleri de 
sebetJe ıa birlc•ç nQktayı arz doğabilir. 
ediyorum: Bu tekiller dahilinde herhalde 

1 - Proje ve heaaplan mem· memleketia birçok parMIDI cb
leketimizde yetiıen Türk mtlhen• ıarı atmadan ..el allkadar 
dialeri tamamen temin edebilir· makamlarca ıerait teıbit Ye ..
ler. tan dahilinde ihale imkinlan 

2 - lfçiliğin yine ayni mOhen• arqbnlmahdır. Eter bu Taziyet 
diılerin nezareti altında yerli cevapllZ kalıraa o zaman harice 
uıtalara yapbnlmaaı mllmk6ndllr. m8racaat edilebilir. Bu yapdma· 

3 - Malzemenin bir çoğu bu- dan dotruc:lan dojraya harice 
rada haıarlanabilir, .. fba halin· aipırİf yapalmamaıile hem mem
deki demirler muayyen tekiller· leket parua muhafua edilmif 
de kelilebilir. Anupadan getirt· hem de Tlrkiyede bayle itler 
me meselesi ancak memleketi· yapdlDMI kabil olacaiı anlapl
mi&cle temini kabil ol1111yan pek ~lf ve temia edilmif olur aam· 
huauai paçalar ile profilli demir nm. ,, 

-===--=-=-==---= 
Baıık bolluğu karıısında et ucuzluyor! 

iki ıGndenlaeri tehrimizde btlytık bir balık bollutu batl•mıfbr. Bir hafta effel 60-70 lru"lflan 
apiı clapaiJea Uakamra d&a 25-30 kunıta .. tılayordu. Bu bolluk bir taraftan da et fiatları Gzerin· 
de mlleuir olmut Ye koyun 45 • 50 klll'P& kadar iam1.ttir. Reamimlz bahkbaaecle clGnkl faa6veti ....... 

Bugünkü maç 
G. F. muhtelltl 
hazırlanıyar 

Dün haber verildiğine g6re 
pazar liki fikstöriinde bazı te
beddOlit yapılmıf Ye Kurtublf 
ltalyanlar maçı ıelecek haftaya 
bırakılm1Şbr. Buıün Galatasaray• 
Fener mubteliti, Yunanistan R

yabatine hazırlanmak için buı&• 
ikinci hazırlık maçını yapacaktır. 

Hergün gelen haberler Y unao 
sporcularının mllbim muYaffakı· 
yellerini bildirirken Bizim ıpor
culann ıobbeti bırakıp ciddi 
bir çahıma devresine firmeleri 
artık kati bir zaruret haline p· 
mittir. 

Bu itibarla temeDDİ edelim ki 
muhtelit, hiç olmaza Atinaya 
fitmeıi tasavvur edilen kadro 
de aaha1a gelsin Ye çahııın. 

Boks mU-b•kaları 
lstanbul, 28 (A. A.) - Bob 

heyetinden tebliğ olunmutlur: 
Mıntaka Bokı heyetinin tertip 

etmiı olduhu Boka tqvik ml1-
aabakalarımn ikinciıi 4 • 12 • 9ıt 
tarihinde Beıiktq kulllb&nde İc• 
ra edilecektir. 

Mıntakaauza menaup amatar
lerin mOaabakalara ittink etmek 
llzere 2 • 12 • 931 Çarpnba 
g&nn akpmma kadar Emln&al 
Rıhbm hanında 9 numarada 
mıntaka Bokı heyetine tahriren 
mllracaatla kayt olunmalan Ye 
mOaabaka gtınO tarblmak llzere 
aaat 12 ye kadar Bqiktq k•· 
ltıbllnde huır bulunmaları teb
lii olunur. 

Carnera Campolowu ,endi 
NeYyork, 28 (A.A) - Ola 

akpmki ma~ta C...- ik1Mio1 
ravuntta Campoloyu -nakavt et• 
mek ıuretile yenmiftir. 

mr llav• mnaffakaretl 
Paria, 28 (A.A) - AYU&taral• 

yalı tayyareci Bert Hiackler, ye
re inmeksiz,n Maltadan Sene~al 
de Saint-Louise uçmak auretil 
cihan turizm Ye tayyarecilik ta .. 
rihiDde herkuin bapnmayacap 
mllhim bir muvaffakıyet elde 
etmiftir. 

Fılhakika kayda .. ,aac1ır ki 
bu cilr'etkAr plot, 120 beygirlik 
buit bir mot6rle mllcelahea afak. 
bir seyahat tayyareaile baYalu· 
Dllfb. Halbuki bu Transatlutik 
uçUfUnun meaafeai 3160 kilomet
re idi Ye bar kara tanu.U. 
ihtiyar edilen bu seyahatte ica
bında denize inmek PJft •lm
klhı idi. 

Aynı zamanda bu UÇUfDD bl
tlln yeniliğini iyice a'layabilmelc 
için, illve edelim ki Cenubi at
lantik fimdiye kadar yere in• 
mekaizin ıarktun garba en bl· 
ylik tayyarelerle bile asli kate
dilmemifti. 

Bilhusa hatırlayalım ki tayy.a• 
reci Mermos, meıhur aYdet uçu
tunda hedefinden 600 kilometre 
enel denize inmek mecburiye• 
tinde kalmıştı. Hinkler bakadar 
zayd tayyaresi ile 3160 kilo met• 
reyi 24 saatten Beı dakika ev• 
Yel katetmek suretile hakikaten 
harukullde bir ıürat temin et• 
miftir, Bu seyahat saatte vaaatl 
olarak 130 kilo metre giıter• 
mektedir. 

Bu yeni muvaffakiyet, Hinck
ler'in tayyareci ve ıemici olanlk 
haiz oldujıı biitin eYaafıaan •• 
keadiline takılm11 olan ( Kı1a 
boylu bOyük adam ) likabuua 
haklı olduğunu .ciıtermekteclir. 

Coulette llada~ 
Taaanariv, 28( A.A.) - Ta,. 

<Lütfen sayfayı çeviriniz) 



L Ua tlNtı 1 Jnd ıayfaaa ] 
•• hn\a111a 111Dlan •)'lemif
tlr-; 

- MllriJabnm .._ .._ ta
kip ...... tJeri 91r•lllu1L 
fllı.t.1m pyet •otrwdur. Yani 
tMtW• ftM iltltarile mata-

..... r..... •••yki ••ife 
de teclblr almlik bete.,e içill 
tea6I armiıedir. 

Aıac:ak teklfleıüaiain www.W 
bıltae nndile&lmai içia hB
lann heledl,e riyaıetfaee ele ta.. 
tip o'lmmaı ilamdır. 

tiler makam 1'a hm '6111111 
tlr&ne bu İfİ baprmak ipe 
•ideli tahliat iter fEkllcle 1'u· 
fmDIUr. meıell 'hqlra bir fe.. 
ilWlln da- mhakale ,apanz. Va
liJeti \auam7emiz de lım Amir
dir. 

Be!ediye,billkaydUıart ibtiklr· 
la illleadele mecl>uriyetindeclir. 
Ha,.b aiJrlafbru •e pahahlq
._. Wr •oiyetl 11a• lehine çe
tl'eeek laer tedbiri daiml enctl
mea dlılntlr ft bunun iıtDzam 
ettiii parayı da bu!ar. Şu ka
Ur\t eaclmen kendftlthıden 
karar ltli1ıaz edemez, •~ak 
_. lfte müamm teklif ve ip
NIDe 1aarekete ıeçer, çllnkt, 
it-" ..._ emreder. 

Şetarul mu1ttelif yerlerinde 
cMlila!ar açarak sOratfe ftıtflrA
nn hll•e geçmiye çalıımak hu
a--1• ıueleniıin ileri drdti-
11 ftldrler benim de phsl bna
ah•dır. Fakat ~ncUmen;n sekli 

meuiaine ıelail' llrltıdilderim ka
nunun çerçeveai dahilinde olup ..... ,_. ... 
Et ko...,_.• .... toplanch 

Et komisyonu atın •ali Muhit
tin 'be1ia riyuetincle ikinci i'ti
m.11111 .akt.etmiftir • .şelıir mecli.m
cle W,,te bar J.omia1on tqkiline 
..,.,. veııil~ gill ıiudaa Tev· 
flE Wiım ...-, mlıhr .. •alardn 
m11rek11ep ot.ıran bir 'komi.,.a
aan 'hu ndideld menisinden hiç 
IHr fayda baııl o1amıyaca;ını 
llylemiıti. Buna rağmen Tefik 
S.- p.fa14İa be komi.,... me· 
\

1 

itfi. Fabl *emmi ne p~ea 
Ctmıateei tGnkl nede .... , 
İ~• ittirak -etmemiftir. · 

S..t lçtea yedi hçağa lradar 
i~a eden konrisyon reitii nli 
Muhittin bey demitlir ki: 

- Met.balaa ruıumunun keail
miı Jiayv.ua üurindea almmaıına 
.,. itillari6e karar Mrclik. lhh
h!ıtif hll.blarda hapaiara ba· 
••uma lcfılllne &w mrette tak
ıimi nnn1 ulchıp 11etienine 
varaldı. 

Htııw., rmum .mue!Hi halle· 
diWi. R..m Ja.y..- baı ... dejil, 
okb '-tına ahucakbr. 

Baadan batlc• tehri-.deld 
loptan w perakende rt abflan 
mukayeseli m -ette tetlrilr ol
du. !u tetldluıtta .. ,. da •· 
11 neticelere nrcltk. Fakat ..ı 
bu vadide •e1ecek Curnarteti 
y.apacajlmız içtimada katı bir 
kHar verebileeeiiz. 

Ka:radenizde karayel fırb 
naları tekrar başladı 

"'1'ttrld7e,, vapura bir halta içinde bJrkaç 
kaza birden atlath 

Din •at OB .... •tna .... 
a,Bi "'.,... llir .,..... daha vapm... ...k... ... .••. 
eh ·rti b.-..a pz ,...._ 2940 
hMlk Detıkina imimM Yan• _IU 
,_;li d•lrilli ._.,.,. Ter. 
kire vapannnnt kdiee W.clr . 
mit, T6rkiye vapu,una ıene Wr 
teY olmadJj'ı halde Y unm va· 
puru afak bir rn• alanttn. 
Pı aııs Wlll•• ll•bcllMlı 
Gec••• Manüncla -.. 

... Pili 1"• 'ft .......... 

wi hu ..... ait nnık. .... 
dei • ce letlslr a .. •-zk-
talhr.. icra eclilea ...... 
... ...... kafim .._ ... .,.... --
........... ı• ... ••• •im•• • 

Joponlar vaziyete 
Tamamile hakim. 

'[111 p4""'8iaden ...,_tj 

kad•r MQçurideki ~avvetlerl 
bılıl,a ıet.ek ~ .. asa, W. 
llkiı ymi ~ kav vetler ıln· 
cledler. Yelli J1111i • elliler if
ral ettiler. 

japonlma ahWdan bu vazi· 
,ele fllıe Çil • Japon ilötlfmı 
kljıt Ye kalem Re •a1etme1r ta
bll mtmldla -ohrmaı.dt. 

Verilen karan tatbik için fiti 
icraata geçmek lbımdı. Hi~ 
tiiplıeaiz Amerikalılar bUD!I na· 
zan dikkate aldddan için Cemi
vett akvam mecfıainin 16 lqrini 
..mde wkubWan ~timama re .. 
..ı ..-ette ipak etmemi1e kar• 
verdiler .. Sa defa Pariae aadece 
.... .......... pderdiler. 
Aaem ..... ,. - tam urahti 
"Çin-.fttpeıll •••l•iıa•e bn.ıi 
teJicliyeye menca.t atmel iCllp 

edene bana kantmıJM:aflL ,, 
demekte• bqb Wqey detJldi. 

itle Amerikahlana bu earetle 
u8Dedea ~kilmeleri Cemiyeti 
ak•m meclİIİDİ hir çakmaza 
lols111111 oJdu. Şimdi bir arana 
16 tell'İllİlaDİfe klMIU' 11.çari
llİll ~iztiWaf-- ...... ...... ,.. ........... .... ...... .. --- ........ . 
IWbHi cliia' tsrllftaa ••Pi"" ri......._A...,...... 
ziyitde allbc!. olu Amerika 
meclistm çeld1ttiflir. • itil.rla 
kuunn tatt,ilc ettirme\ ip. tali 
surette Jlar~ete seçmeai i ....... m 
bir hale ~- Banclaa dola
yı Cemiyeti Abam wcliliain 
P•iate topl•••'•n on 8"11 ~ 
tiği balde ne yapbldan ft • 
J1911amkhn heRll ....._ cle-
jilclir. Enelce ..... ,.,. "-" 
...,.. yapans, ..,.. ,.,.. .. 
, ......... eıe ............ .. 
lerle vakıt ıeçirmektec11r. 

Bakahm, Parfste aiyul bir çık
mu içinde dh&p dolqa11 muh· 
terem Cemiyeti akvam meclisi 
azaları, Man~urinin tahJiyeıi ka· 
rarımn tatbiki hakl••dttı kar· 
panıcla ıeriye d&amek ı,ia 118111 
hir manewa htıcaldar? .M,,,,_ Aau. 

Sllliye'dekl ewMlt 
meıeleat balledlhll 

Berattan reha haberlere ı&e 
Frna hltstmeti,te hBlrametl-
.m aruıacla Saıiıedeld emllk 
m..ıeai h•Llaed- ililAf ...... 
olm111tar. 
Gec•hısde A»ıkaraıa _.. 

FrEE 7 

•• LL-11. Sirı•ıl'• 
A• .. 'cWd t111 d n •lic11ia 
• .._, 111'• mı pir .. 
A.k-a'4a , , 2 ral+e. 

111'6 s•ı 

• • 
erıını 

----------------~----J a p onla nn p ce~hesine v. 
doluau asker seYkiyab ~,--

hararetle devam ediyor 
~ 28 <A.Al - Ja,..ıann 1 'V: ut J' 114 31 (A.A) 

M. sııwe11aa· .... .ıaaJdlidi hilM-ı ·• ... t ...... q .. 
x-. - ra-. atilra• '"* lJerJe- CAwWWw'• taama ...... 
me1erine dair 'NWJ"orU .Pl• poalardaa wııa- ıa18P 
haber Uzerlne Amerika w.l....,nln ,_..., TolEyo lıflllhıetll~ 
9 clev1et whedesi .:hklmma 1stlu 1ılr ta:ı ı asua 1'ap1ıf .a11...-ı 
eclera ya\mda pretestoı1a bu1ımma- d•tu te•inatmr almı§tır• 
sına lntar o'hl~. Y•I ••d••ıler 

'Tokyelakl Amerika• sdlriıdn p. hll•ırbklerl 
ri çafırılmam 1ıunsmnm 1'!k1if mm. Moakdm, 118 (A.A' _. 
ınif tt1"up wlJl....,or. J.-,oa "*"- l11 'ldlss1Cflll ........ 1111t 

eiye 1\aznnn• Mt~•ıll*i la1'8R • çd la. (la_.,_ .. ~ 
lutvet1eıine 'Kinr - Tc.-Mota-. -M••• te1118:Fol9 11111119'! 
Mır fll .. lü hu..- irullletttıa t;1' 1 lfu Japon liw ~ 
~eri içilr ...W vertlmıit .a.ıjwııla rurnda bir•••••• oı 
dair Amerikan sefirine tcsAaaı • Bir adak Japon treaf, 
..._. .tdu'9 w eNidaiae ıiaJ'ılt e- ~trenle bıjl! .... ~"''a.111• 
dtlmedijf &ak ... -ifamnı T..... ...&J'llıe ... r ...,, 
Pli W,lediii rl•~ edHmeideclıiır. -. ... ,...ıu da •Bı m 

Komite Muıcuride iki aydanheri tetmiıtir. 
JBJMNI J_..linin ve harbin iaklpf •· addf bir ._hadan 
mekte olınpma te.df etmetie ~ aöre fiil A&t betten oa ,,.P 
ba atbl meıe1Ne Cemıirefl 1\kTmn .._ lıAti)e 1ntutlllln JMt&&lllllt 
sakının tattAtnf lınir oKfata afdı:t.. tewktl ..._ ..._lerle &19 
lllftl -111 fttlll m•Heı tlltbld tıtlriT .......... Pllda - ...... 
eatlmillltr'- kft .a ... itli Jdı•ll· herine miitenedhen ha.-..~ 
...... n banlann in&ltea arrfllı 

K.-ite, Bepli..U.l 111W1t illti16f. h&llllll& .,-._. • 
IU'lll - 1 •re •• • , ,ıtt ••ilerle Newehang'tan plea ...... 
balltdflmı .. Jhım plıdtiNli ft Jüc bir lntutr fla deml,,.,hc\a ~ 
devletin keadi kendine Uabk: hak cl1I etMtttr. 
eclemlyecefini " fabl her nepJıu 1nı .......... ....., 
pNDlliplerin cem~e\ aum•u ld8i Paria, J8 (A.A) - g·ı.-...-
tarafmdan ihlll edllımit dl4alun• Japoa kunetlerlnln ileri 
hatırlatınaktadtr. nf tnklf etmeleri C•-'>'!" ~ 

Tathlle 'lhl• ..... , ..... ,.... ...., ... ..ı.aftlhM1t bt '* ~ 
........... •l•ıhıMi _... .._ lit etmiftir. 8ul tUI .. 

., .... Çia ••• .w ........ 
..- w _. .. ...,_ ..,_ ... r1I ı-. w 12,45 ta Wı&mt .ıaa~ 
tedir. .... 

Komte., CemtJetf abam aua o- me 0•~ lllıilı lılr llllllltl 
lan devletler t..lihatnm ll'tM al- nJB eC.ftllr. ~ lift 
h• ............. ,_ ..... k itldllan 1aadl ~
ft CemJyetf ak__. t6lıl batunacak Jtsal mlddet.inia ft)ey _.. ~ 
bir Itri tlVfftftft'fi ftaTasmr fstem•k· ....._. •rHıte hH11aii 1

• • ..-_ 
fmdaa tes1ıitiat iıttemekte tedtr. 

Afrfilenın 111N•llalMI ıa_r. ___ ._ _____ _ 

....,.. • (A.A• - •ı' 'mhı ......... .- .... ..,.: 
Japonlann King - Teheou u.t

ne..,.. ,.,...kta olch*lıln Um 
............. ı.t, wi lmri
ne ......, .. u-.ur. Kmaa. _....... 
- Jhuk•• haül .,.,... ~tllilıpeeiee 
başlanılmıfbr. Kawa11 miOiye, 4ü 
ba bnei mafmdaa UeaYÜ& Hİllnil 
olu Hlinmln"8n'a _.laİfilr. Jfr 
poa kıtaab. Liao nehrinita prkııacla 
MRkden•nin '8 knometre eeındnı f&l'
lrismcle mev&i a1aea1dar4ır. 

JçOD Jutaatınm ~illMi. lafOll· 
ra il• eau ·c1evıe._ arurıtda teres • 
9'1111 etmtre batlnllf olan geqlnllti 
Uale edecektir. 

...... hHpft. T ... - S.. 
- Uuc'la Mtaraf lılr -·••a 9'ma 
.. ..... il , ... ...,. ..... .. 

adı-• ·-llllE -···· .. ..... tsl'loiır. 
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Prenses [ Denizlerden Denizlere J 
l-lcılİlll , ............................... N .. ak•ı•n•:•E•n•s•a•r•t•a•u•ıe•n•t ... 

llarnazao günü oruç haliyle bu gürültü 
çekilir şey miydi ? 

Cebimden ytlz marklık bir banknot 
Belçikalı bir zenginle çıkardım : - Al ! 

evknfyod -13--19-

Mııır Kralı birinci Fuadın yeğa Çorbamı acele acale bitirdim. ları çatıldı, eldivenli elilc burnu• 
ni prens Abbas Halimin sabık Fakat karnım o kadar acılanışh nu uğuşturması anlaşılan pek hoş• 
zevcesi prenses Halim yakında ki, bir adet lahna çorbasile mide· larına gitmiş olacak ki, etrafta -
Londrada M. (Ravul Dolaval) ile min feryadını dindirmek m\\m - kiler, demin bana güldükleri 

kün olamadı. Çarnaçar bir de gibi hu sefer de onun haline gül .. 
evlenecektir. M. Ravul Belçika· büftek 11marladmı. Ve büftek pi- düler.. Dahası var. Matyas da 
Jıdır. Prenses Halim ise, aslan tinciye kadar da bot durmamak güldü. Çavuşum, kendisini tuta .. 
lngilizdir. Sabık ismi Mis Morvens istedim; büfenin bulunduğu yere mamış, öyle bir kahkaha savur· 
Bird idi. Bu kız 1924 te prens gittim. Büyücek bir sepet börek muştu ki, ne hazırol vaziyeti kal-

gözüme ilitti. Hemen elimle ya· dı, ne de Ü5tü başı .. 
Halimle evlenmıız ve kocasile ko d · 

Y rııını par ım, ısıra ısıra yenme Meğer o, ben büfeye gittiğim 
geçinemediği için bir müddet dönerken (Matyas) hala hazırol zaman, fırsattan istifade etmiş, 
evvel boşanmış ve Londraya av· vaziyetinde duruyordu. Dikkat et bir kadeh şarap içmişmiş .• Ve o• 
.Jet etmişti. izdivaç yakında tes- tim; yüzü kıpkırmnı kesilmişti. nunla kanmamış, bir ikinci kadeli 

Gözlerinden teli.t ve endişe için- daha yuvarlamak üzere iken ben 
it olunacaktır. k k de olduğunu, hatta biraz da or dönmüşüm ... Ne yapsın. hemen 

makta bulunduğunu anladım. kadehi yeninin içine saklayıver .. 
Zavallı Matyaa.. Cidden müş- miş. Ben fiskeyi indirirken, o 

kül bir vaziyete girmişti. Sevdi- da arkamdan gizli gizli şarabı iç .. 
ği kadınların ve dostlarının ya- mekle meşgulmüş; kahkahayı ba .. 
nında rezil, kepaze olduğuna ını sınca ağzındaki şaraplar, olduğu 
yansın .• Yoksa bir türliı mana ve- gibi beyaz ve temiz keten elbise• 
remediği benim halime mi? sinin üstüne dökülüvermiş ••• 

[ Resim ve yazılann telif hakin mahfuzdur 1 
..... Zlnhaar Paşa Hz. 1 Bir dahi bu mevzua temas etmlyellm. 

Sesimi tanımıştı ... Bu muhak • 
J<ak. Fakat bir kaç ıaat evvel 
depdebeli mera.simle selamlanan 
ve pohpohlanan kumandanının ni 
çin bu kıyafete girdiğini bir türlü 
anlamıyordu. Hakkı da vardı ... 
Arasıra beynimin içinde bir şüp -
he canlandığını da hissediyor
dum. "Acaba hergelenin biri be· 
nimle alay mı ediyor?,, diye bir 
an gözlerini bana dikiyor, hiddet
li hiddetli bakıyor, sonra bir kaç 
kere yutkunuyor, dudaklarını 
ısırıyor, fakat iıtifini hiç bozmu· 

Garsonu çağırdım. Süklüm1 

püklüm, yaltaklanarak, ikide bir 
başile selambyarak yanıma geJ;n .. 
ce sordum: 

. - Pastırma ama paşam.. Bi
~ İf için bundan iyisi cn sağh
ı~l"dı:r. Düşünün bir kere. Bir falc1 
ıtı b• tu ı:r asır sonra torununu2u11 to-
Q nu hangi kadınla evlenecek.. 
b~n.~ bile biliyor .. Sonra öv~e bir 
~;>~ Yapıyor ki, faraza dılcrsc 
ıı\ı nı, b!lmem ama, beJki de taş 
\' .. er·· Hele yıldızlara bir bakışı 
lr •• 

- Ne dedin? 
i .. - Derviş paşa (yıldız) lafını 
~llrr i,itmez yerinden öyle bir fır· 
~ışla kalkmışb ki, aşanın az 
d ~aın ödü patlıyordu. Üzerine 

0aru eğilerek: 
d - Ne dedin? - diye tekrarta-

1 - Yıldızlardan anlıyor ha? 
~ 4a_A hn Ani al~k~'nnı aii!detin· 
.. ~n. bir şey anhy~ClJ!lışh: Şaşkın 
-:q!kın: 

~ k- E .. E .. Evet paşam! - diye 
t eledi-

- Demek ki bir münec ... · im .• 
- Tabii paşam ... 

~" - Ve bu müneccim,. Y ecli!ml~... ı hulunuyor da senuı haLı~rm 
•. ~Uyor .. Bu ne lakaydi? Bn ne 
~ ilnıemez1ik !. J 

h~ ~u s "zlcr, ağayı bir kat dalıa 
"l.:lt\. tn 1 

~" - Amnn pa~om.. Vallah pa
l· ~ · - diye bir fö:ür bulmı a c.ı-
··tı - ~ . 

llf':F akut s11b~1 onu dinliy.~C•.!ğ°İ • 

~ - Ağayn b'.ll: ! -- d:yc ho'1'u· 
~._ I =adi koı; ! Şimdi q;t ! O ha· 
l'ı{itıun karnım doyur .. Eiini ylizii· 
h:1 Yıka.t.. Hat~a m:im '.Unse h•r 
~l:ıı~ına ::c!:~ur.. Ama zin?rn.c.r .. 
)ll.ın.:H~n l·açn·mıyaaın .. Bn~ın bela 

~'tı:?r ba .• 

lr, ~ğa şaşkın ljaşkm orlndan çık· 
1 

ana da arkasmdn cıkmı"lı: : 
~ - Ya bana, ya em~·ime mun
~'-t 1k ol.. Belki yatsıdan sema biL.· 
te . endim gelirim .. - dedi -ve 
diC1ll aclımlarla sofayı geç!i. Mcr
)lt enleri çabuk çabuk indi. Kapı· 

Çıl:ar çıkmaz: 
, d:" Atım .. Atım nerde? Atı·m? 

11
1.Ye bağırdı -

~,)1 •r. iki dakika aunra da 
~"ikl~~~rJ_emiş A olmasına rağmen 
b~hti 18ını hala muhafaza <>rlen 
'lıtd ! Paşa dört nala, Paşa knpı-

ı:n uzaklaşıyordu. 
'ttd·~ha bir iki dakika sonra da 
~ilci 1"'de ağası, arkasında bi~·hi
~~ en acar iki sipahi olduğu ha:l
~·:-llara kıvılcım çılıaı tan bir 
l"°d lle Yola düzülmü§ hulunuyoı·· 

ı. 

~~~~- Dervit paşadaki bu ani 
~i"1.lün sebebi neydi? Bu fev

l) e ık nedendi? 
Ol(uzuNCU KISIM 
ıııa ızoıv AÇ T ALEB1 

t~i~_nhaar paşa hazretleı-i ! _Bir 
,._, "ll .nıevzua temas etmıye-

• 

- Reca ederim paşa hazretl2-
ri .• 

- Ter biye ve nezaketi .• 
- istemem .. 
- Erkekliği .. Cesareti, mertli-

ği .. 
- Dinliyemem .• 
- Siz bilirsniz .• 
- Ben aslı nesli yetmiş yedi 

batna kadar sayılabilen bir aile· 
nin reisiyim •. 

- Borcum ne JCa'dar? 
· - Aman efendim .• Yermese • 

niz de olur .• 
- Öyle iş olur mu canım .• Ça .. 

buli söyle ... Kaç para vereceğim"' 
Herif parmakJarile bir feylei 

hesapladı: 
- Yirmi sekiz mark. .. Dört fie 

nik ! - dedi.-yordu. 
- Asaletiniz gayri kabili reddü Prenses Naime Hallın AK• büfteği önüme sürdüğü 

inkardır şeyhülislam efendi haz- .................................. -...................... zaman ben, böreğin son lokma-
Oldu olacak bir efendilik ya .. 

payım dedim.. Hemen cebimde; 
yüz marklık bir banknot çıkar c. 
dım: 

retleri.. rizgahlar yaparnıyacağım.. Beni llDI çiğnemekle me§guldüm. Lok· 
- Halbuki o .. Ben bilmiyorum, affet! mayı yutar yutmaz nefes alma • 

bizzat sizden menkul ki betmaye· - Demek söyliyeceğiniz bazı dan ete saldırdım. On dakika 
nin biridir.. mühim şeyler var.. Bense basit sonra ta.bağı ıHmi,, süpürmüş -

-Al! 

_ y 000 •• Hasa! bir ziyarete banıletmi§tim vüru.. tüm. Kızara kııara yanmiş son 
- Qy,IG3,Se ~e-7, ~i,rL aey1?irnıc.. du~uzu .. Bu b1.~uird~ doğ.:udan bir patetes parçasına bir fiske in-

Ve sanki serseri kıyafetinde o. 
lan adamdan değilmiş"1ı: gibi • .. 
mirane bağırdım: 

- İtıraz etmiyorum .. Orast öy- dogruya esasa gırmenı~ benı mem dirdim; fırladı, gitti .. Taaa kar -
le. . nun eder. şı tarafta oturan kadınlardan bi-

- Üstü de senin ol~un ..• 
Sonra ,(Matyas) ı göğsünde~ 

dürttüm: - E mademki böyleydi paşa - Teşekkür ederim efendi haz rinin burnuna çarptı .. 
hazretleri. nasıl oldu da beni ren· retleri .. Deruhte ettiğim vazifei Eski bir niıancı olduğumu ge • 
cide etmek cihetini iltizam buyur· hayrı, tekabbül etmekle hata eyle- ne ispat etmittim. Kadının kaş -

- Çavuş! Arkamdan gel! 
(Bitmedi) 

dunuz.. mediiimianlıyo~.. ~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_ Kerem buyurunuz efendi- - Hımın. . Ne gibi bir iştir bu ı• • h • ) • • d 
miz .. Hi; bir zaman.. ki icr~ında mutasavver hayır, mü zmır 41i:e ır mec ısın e 

- Nasıl hiç bir zamana paşa.. temadıyen dudaklarınızda teker· aı 
Ve nanıl oldu da düşünmediniz ki rür ediyor? ' ' ül' ••ı •• '' k 
benim b=r tek lu:::ım vardır .. ki O· Yahya Ef~ndi,_ s~kalla~ı~ı hi~~l- Gftne gur tu u muna a-
nım üstüne titrerim, ki onun idn lıyarak ve gozlerını ve:zırın goz- ~ 

çıldmrın .. k; onu çok, c.ma biİe- bebekleriJ?-de tesbit ederek sormu§ şal ar vft ı· stilalar ' 
mez:;·niz ne haclar ç.ok sevcri n.. tu bu sualı. ..._, • 

- Bu delikanlıyı <la ben (iyle.. Aldığı cevap şu oldu: ~ı.· 1· · ""n dikkate almış ve mimard ...... -trı:ı lzmir, 'rl (Va.kıl't) - '>""".ır mec ısı- ~ ...... u .. ~ 
Nideh a efendi. . Serd~ askerlik - Kcrimei iffet vesimen1z Ha· !:ı.· bazı: sakatlıgıy n tamı"r.ı'nı· ;.,teınis. ve mim .... 

d nin son celsesinde r<>k .muuıım me- ~ ne. var .. Merll;ğe hayran olmamak iye Hanımefendinin desti izdi· ~ 
elden a~lmiyor. . vaçlarmı, Allahü Teala Hazretle- sail şiddetli münakaşalara sebebiyet Mazlum bey de banyolann etrafmtı 

- Nt? yapayım .• Almı~ bölük- rinin emirleri ve Peygamberi zi- vermiştir. kazrklar ~aktırarak '\•a.ziyetj kurtal'3ı!ı 
k 1 'fi ·ı Bu mun·· akaşalarm en hühimmi s:v cagmv r söylemış' tir. Bu husustaki farı başınızı ve bcımuz bağrımza.. şanın ·av ü ş~rı en e .. 

y ahya Efendinin ka§ları, pa§a· brk belediye reisi Sezai bey zamanın- aJiyete yakında başlanacaktır. " 
Sabah .. 
Akbıyıktan Abrkilpıy~ inen yo 

kuşun epey aşağdarmcla, btiyük 
bir konakta otururdu Şeyhülis • 
lam Yahya Efendi .. 

Ve, Yahya Efendi hazretleri bu 
Ramazan gününün sabalı keyfi
le heuiiz sclamhk dairelerine geç
mişlerdi ld, kubbe vezirlerinden 
M.urat Paşanın iki uşağ?yle bera
ber bahçede dolaşmakta olduğu· 
nu görmüştü. 

Hemen, pencereden :;c ;1 ~ıırniş
ti: 

- Hayırdır inşallah paşa lıaz
retleri .. 

- Ağzınız hayırla açıldı. 
Encamı hayırlı olur inşallah .müf 

tü dendi hazretleri!.. 
Bu cevabı verdikten sonra ve

zir, güller ve yaseminlerle havaya 
ıtırlı bir bahar yayan bahçeden 
konağın selamlık kısınma 5irmiş
lerdi. 

Murat Paşa üçüncü Muradm 
kube veziı·leri içinde özü sözii doğ 
ru mert ve cömert tanınan yegP..ne 
sima idi. 

Şeyhülislamla arası iyiydi. 
Yahya Efendi ile karşı kaı ~ıya 

geçip, teyemmünen bir defa daha 

nm ağzından çıkan her kelimede, da Reşadiyede kırk bin lira gibi ınü· Belediye reisinin verdiği bu i.za~ 
bir parça daha çatılrnak için yeni him bir paraya mşa. ettirHen asri de- aza. beyleri tatmin etmemi~ Ye Ali Ar. 
bir sebep buluyor gibiydi. Murat niz banyoları olmuştur. Belediıyeye gah bey tekrar söz alarak şunlaıt 
Paşa bunun farkına vaı·mış ve bir· hücum eden a.zalar banyolarm !akat söylemiştir: 
denbire duraklamıştı. Nasıl durak tesellüm edHdiğ"ini ve krş mevsimi çlk· "- Bizim, mimarlar '·asıtasile ö~ 
lamazdı ki, ağzından çıkan keli- madan banyoların deniz tarafında!\ rendiğimiz o sakatlık, Mıı.zJQm beyi~ 
meler bir mengenenin dönen bur- sürüklenip götürüleceğini söylemiş • çaktıracağı .kazıklarla ilnırtarılamaa. 
gusu gibi, hazretin' kaşlarım birbi- ler ve hususi mimarlar vasıta.sile ban- Bu iş için ciddi fodbir'ler ittihazı Jfvı 
rine yaklaştırıyor ve sıkıyordu: yolan muayene ettirdikten sonra bu zrmdn·. Yoksa belediyenin 40 bin Hı 

- Devam etsenize. . neticeye vardrk.Jarm·ı bildirmişlerdir. rası denize hediye edilecektir. Bu jg 
Murat Paşaya bu ernir, iimil ve· Banyolar hakkında en fazla söz ancak sarfedilcn 40 bin liraya daltJı 

ren bir teşvik gibi gelrnişti. . söyJiyen meclis birinci reis vekili dok· dört beş bin lira ilavesile olabilir.,, 
- Evet efendimiz .. All~lım em tor AH AgAh bey olmuştur. Ali Agah L 

ri.. bey: stifalar devaın ediyor! 
- Devam ediniz .. 
- Ve Peygamberni kavliyle .. 
- Kime istiyorsunuz .. 
Misvakla temizlemeğç alışmış 

dişlerin dizili bulundukları ağız
lardan, kimbilir neden, hiddetli 
zamanlarda sözler tükürüklere ka
rışarak sıçrarlaı·? 

İşte bu defa da öyle olmuştu. 
Hitapla beraber zavallı Murat 
Paşa, miithiş bir hornbarduma11a 
maruz kalmıştı. Sahur ari.ıkları bu 
tükürüklü softa ağzından, tıpkı, 
infilak etmiş bir bombanm mis
ketleri gibi fırlamı§tı. 

Zavallı paşa, yeniyle dıa>t sU-! 

" Müflis bir halde bulunan bele- Şehir mecliı;;inin hu seneki ir;;tiıntLJ 
yenin kırk bin lira sarf edip asri Jannda bir haylı istifalar ka) declil~ 
banyolar yaptırması bir hatadır. Fa· miştir. Şimdiye kadar istifa edrn n
kat yaprJan eserin bu kadar çürük ol- za1ar 20 ye baJiğ olmuştur. t._tifnk· 
ması yalntz hataya ha.mlolunamazt,, ra sebep olarak belediyenin mukad . 

elemiştir. dema yapmış olduğu yolsuz L;le1· !-"')-· 
Agah bey hundan sonra belediye terilmektedir. Son içtimada genr i ! 

fen heyetine de hücum ederek (50 - azanm istifaları kabul edilmi~ w • 
60) mühendis n mimardan mürekkep !erine mükemmil azadan iki k;~ '1 • 

bir fen heyetinin bu kadar sakat bir çiJmiştir. 

işi kabul etmelerini çok gaı-ip) bul. B_U_L_G_A_R-•O•P•E•R_E_T_H_E_Y--B-Ti 
muı:ı ve beledin reisini iMhat vermiye 
da;et etmişti;. Fransız Tiyatrosunda 

Bugün matine sa.at 16 da 
Belediye reisi kürsüye gelerek a- HAR EM ESRARI 

t'3tıdaki izahatı vermiştir: MG21.k: Y~noft. Pdıu Donnı Mbd ,,H, 
~11 •• 

'~ pqa hazretleri.. 

·~· 
j 

musafaha ettikten sonra; 
- Mevlana .• -demişti- Vak· 

tim müsait olmadığı için U'ıUD gİ· 

di, ve telaşla geriye çekih.dqtr• ~ 
- Söylesenize a canım .. Naın. ·ı 

zetiniz kim? ı 
(Bit11U:li)

1 

"-· flfft,.~r _,. ""- lııtrta Ja· Nbwira. Alı: ... _. • • 
"'2l.tıı'tlda ınşa ve teeel'ntm ec!l1nrlftlr. KONTES MARlÇA Primi Domıaı 
Banyoları inşa eden mimar Mazlum Mimi Balkaııska. -'l'cnor Yva C1G1f, 
beydir. Bu meseleyi belediye de na- Orkesuuıı il k1f!. 
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Büyük millet meclisi e hararetr münakaşalar 

( Üst tarafı l inci sayıfamızda 
Halil Bey in beyanatı 

Halil bey - Bütçe devletin a.}-na
sıdır. demokrasi devrindeyiz. Elhette 
bir gün fırkalar ofacaktlr. Meclis-le 
müzakereler uzryabilir. 

Dört ay meşrutiyette ik~ meclis 
varken konulmuştur. Şiınıli meclis 
birdir. Şubata yaklaşmak için iiç :t} 

daha müsaittir. E:;asen ııiiıayct iiı> 
ay cnel denilmişti. Meclis bunu im~ 
bul etti. 

Faslrn diğer maddelerine murn
zcnei umumiye tabiri geçtiğinden He
fik Şevket bt>y bunun kalmasmr bte· 
di. 

Teklifin kabulü 
Tarık bey, senelerdir bütce kanu

nu denildiğini, bu rniizakere iİe clii{er
lerinin ele büh:e anlaşrlacağmt, mt'c
lis isterse enciimenin lrnlıul edeceğini 
söyledi. Ye teklif kahul edildi. 

Yusuf Ziya hE>y (Esl,i~chir) r,.;palıı 

mucibe diye, çıkarrlnıı fıkranrn orarla 
ayn bir hiikm ü olduğu liirn nrnnda n 
bahsetti. Yakıa meclis mııYakl\at 
hiitçeler istemiyordu. 'feşldlıi.tı csa..;j. 
ye bütçe kaıwnlarma bir sene müd
det veriyordu. Fakat mecH~i kayıt 
altına almak, fevkaJıide ahvalde fo~
kilatı esasiye kanununu hükiimsii.z 
bırakmrya yol açardır. 

Hakkı Tarık, Sait Azmi (J\ay.ı;;eri), 

Mazhar( Aydm ), Halit (bmir) her
ler müdafaa ettiler. Teklif mad<le
ı!eki (nihayet) kelimesi yerine (en 
ız) kelimesi lrnnarak kabul edildi. 

Adliye vekili iki sülüs mewudiyeti
nin kaydrnr hatırlattı. 

Reis 230 mevcudun ittifakım bil
dirdi. 

l kbsatv ekili kUrsUde 
Badehu kürsüye İktisat vekili ~el-

di. İktisadi, mali vaziyet üzerinde 
· \eyanatta bulunacağından bahsederek 

bu hususta müzakere açl'lmasmı tel(
lif etti. Ve teklifi kabul olundtı. 

Iki vekil izahat verdiler. Bilaha
re Hasan Fehmi bey kürsüye geldi. 
Depolar ve antrepolarda kala11 eşya
nın muayyen müddetten sonra ~üm
rükçe müsadere edildiğini, ithal<"ttın 

tahdidi dolayısile malların daha zor 
çlkacağr için müddetlerin uzatılmasr
nı ve ücretlerin tenzilini maliye ,.e. 
kitı beyden rica etti. H ükilmet, mem 
leket iktisadiyatını korumalıdır. IIü
kılmet isterse kendisine daha \'asi sa
lahiyet vermekten çekinmeyiz eledi. 

Gümrük kanununun tetkikten ge
çirildikten sonra daha baska tedbir
ler almak ihtimali vardır. Gümrük ka
nununun bazı maddelerinin tadili za
ruridir. Ve bir gün evvel yapmal< Ja
zrmdır, diyerek sözlerini ikmal etti. 

Ahmet Ihsan bey ne diyor? 
Ahmet İhsan bey Fazıl Ahmet be

yin. vaziyet ini hula.sa için alaturka is
tihsal, alafranga istihlak dive bir ve
cize söylediğinden bahisle, ben başka 
türlü söyliyeceğim ; alafranga çalış
mak, alat urka yemeliyiz. Dedi. 

Yeni vergi kanununa imaen yalnız 
emek sarfedenler mi versinler? Akar 
sahi'plerinden esham faiıi alan larclan 
da all'lilalıyız. Onlar müsakkafat ,·er
gisi veriyorlar diyorlar. Bunlar dıı 
kazanç \'ergisi Yeriyorlar, dedi. 

Para bahsinde gençlerin zilınircti
ni beyenmedi. Para ne olur diye ~o
rarsamz; yeniılir cevabınıı alrrsınrz 

dedi.. 
Badehu yeni Httik<ir cereyanına 

geçti. Sebebi !jiud ur: Esna fımızm mu
harebedenbeı·i c;ol<ça lrnzaıınrn k hırsı 
arttır .. İhtikar yapanlarrn muhakeme
sini on beş günde bitirmeliyiz, c!edi. 
Ve siyasi, içtimai inkıhibın oturdu(cu 
temel iktisattır. Ilu son karar cu m
h uriyeti n en ıparla.k kararıdır, dre
rek sözleı·ine nihant verdi. 
Mazhar MUfit Beyin beyanat. 

Mazhar l\fiifit hey hnliısaten de
di ki: 

Tasarruf denilince ilk ya11tığımız 
memur maaşlarını kesmt•ldir. Te~l\İ· 

latı hazıra ile bu bütçe yüriimrz: A
çık devam edecektir. l\f;ıaş için başka 
hadler koymalıdır. 

:350 liradan fazla maaş o lcı maz der
sek hir milyon altı ~:üz hin l iracla11 
1,800,000 liraya 1\adar tasarruf olur. 
Bir de patronlaı· vermiyorlar. Hunun 
vatan borcu olduğunu kabul edelim. 
Herhalde bunu yalnız mesaı erbabına 
tahmil etnıemelidir. Bü tün vtaandaş
tara j.eşdfl olu.nmfilıdı:r. Sonra devlet 

.!.· ı r~ : 

satın almalarının bir elde birleştiril- şüklüğü bilhassa bizim tediye 
mesi lazrmdır. muvazenemiz üzerinde endişe 
trn almalannın lıir elde birle~tiri1nıe- k b verece ir tesir göstermiştir. 
si lftzm1drr. 

Kaçakçılıkta !:3iddet göstet'meliyiz. Bundan sonra vekil bey tedi-
Dört lıeı) ki~,;inin keS('!>İnc hizmet i~in ye plançolarmdaki açıklar ve 
bu helayı bırakmamalıyız. milli sermaye hakkında mufas-
lstanbul belediyesine hücum sal nazariyeler dermeyan etmiş 

Eınin he.r (Eski;:chir) Htthlsatenl bir memleket için muvazeneli 
eledi· ld: Dc.vletlede yaptığımız tica- bir iktısat, ahlak ve maneviya-
rct mukavelelednj hükiimsüT. sayına- h b h tın en mü im ir azine oldugv u 
lryız. l\lühacle!e esas;ına gerilmelidir. 

'

r • ı ı · · nu söylemiş ve sonra bahsi 932 e nıııl\ave e erın nol,~anlarr düzeltil-
melidir. .'.\iesel:1 tiitiinün tahclidin- p ançosuna nakJetmi~, 930 sene-
cl<!n bahsol unuyor. Bence ucuz ve cok sinin 9 ayhk ithalatm 105 milyon 
~igara çıkaran liitünler vetbtiril;.1e- tutarken 931 senesinin 9 ayında 
liclir. Huglin .Fors nıajor«ıeı;ilen ha- ithaialm 1 CO milyon gösterdiği-
kiki espahı müclıire it:i.ndeyiz. Bütlin d ni, 930 senesınin do~uz ayın a 
ticaret ınııahedelcri )ol,tur. Bir ele 
rnhidi kıya.si olarak h!tulmuşt'H. :fal 100 milyona yakın ihracata kar-
huki altın mübatfole vasıt.ı"'ı 1,lr:ıat... şa 931 senesinin ayni aylarında 
tan çılı:mı~tır. Altın yenmez. liüku- 82 milyon ihracat görüldüğünü 
met, hiıe altından baf'lm vahidi kr:ra· gerek nafia ve gerekse Milli 
si dü-::iinmelidir. K;Lı~~t parnmrz b~n- müdafaa işleri için Maliye veka
ce altrndan kıymetlidir. \'aktile on letinin harice karşılSmilyona ya
yedi kuruş yol paras1 için on okka 
buğday satılırdı. Şimdi SüO kuru~ ö- lrnı döv;z tediyesi taahhüdü altmda 
dernek i~in 2:)0, 300 ok!m lıu~hlay pa- buiunduğunu ihracatımızm çoğal
rası lazım. Halkta ne mal. ne topı :ık ması esbabma tevessül edildiğini 
vergisi lrnlmamıştrr. htanbul mezba- l:. unu terr,iı1en esaslı tetbirlerin 
ha!'ıncla. mal sahibine hir ~t'.v kalmı- derpiş edildiğini söyleyerek son 
yor. Bir koyundan kalan -ı·o kum~. kararnameye naldi kelam etmiş 
Reledi} eler lrnlka hizmet i~indir. :~o 

ve ezcümle demiştir ki: 
ku nışluk eti 60 kurn~a yedi l'i rse yı-
kalim 0 belediyeyi. lstanhul mezba- Bir:ncisi, ithalatı bir kontenjan 
hası Türkiyeclc ,:a,·ar yetiştirenlerin listesine raptedere~< her ay zar· 
meznrı oluyor. Milleti bu mezbah:ılar- fında her maddeden girebHecek 
dan kurtarmak Iazrrndrr. Benim ima- miktarı tesbit ederek onun ha-
mm gevriyor; lanet olsu't onurı belc
diyeli~ine ... 

Güm rük kaçakçıhğı 
Gümrük kaçakç.:lığına gelince, bu 

meclis. hatır ve göni.il bırakmamalı
dır. Her.im gördüğüm lrnymakamlar, 
falan bunu rntan vazifesi telakki et
miyorlar. :Memleketin beş yüz na
muslu evlfldı yok mu, şurada durup 
bunun önüne geçelim diyelim .. :Ne ya
pıp yapıp müdahale etmeliyiz. Bir 
\•ekfı letin iı,ini öhü rleri kendi işi bil
melidir. İşittim; meccaııeı1 hudutta 
sigara kflğıdı dağıtılıyormu.:;:. n~n şa
hidi oldum. Hükumetimiz. bunun jj. 

nünü alabilecektir. Bu feEtketten en 
mes'ut biz ~ıkacağız. Buna kaniim.,. 

Müzak ereye devam edilecek 
.Müzakereye yann (bu~iin) saat 

onda devam edilecektir. Tahminlere 
göre münakaşa yarın da drYam ede
cektir. 

Öğleden sonra Ziraat Bankası u
mumi içtim:u aktcdileceğinden medis 
müzakeresi pazartesiye talik edilecek
tir. 

O gün ismet paşa izahat Yererek 
itimat reyi istirecek ve vergi ı .. anunu 
o gün ıneclıisten çıkacaktır. 

Iktısat Vekilinin 
izahatı 

Ank~aa, 28 - iktisat vekili 
B. mecliste bugünkü bey:matın
d a dünyadaki iktisadi buhran
dan bahsetmiş, buhranın menşe

ının n::emleketimız olmadığını 
inikasları itibarile bir çok man
zaralar gösterdiğini söylemiş, 
bu meyanda fiat düşkünlüğü, 

mal boJJuğu, satış azlığı, iş nok
sanı ve işsizlerin fazlalığının 

buhranın belli başlı tezahürleri 
ni teşkil ettiğini, son aylarda 
ik tisadi buhranın mali sahaya 
da intikali ile para üzerinde de 
tesirini gösterdiğini, bugünkü 
iktisadi buhranın bundan evvel
ki ildısadi bu hranlara nazaran 
kendisine mahsus bir hususiyeti 
olduğunu ifade ederek demiş
tir ki: 

- Bu buhrancla zırai mahsu
lat fiatının da düş mi° ş olması 
ve miktar itibarile böyük bir 
bolluk göstermiş olmasa da mües
sirdir. işte iktısadi buhranın bizi 
muştarip ede!l birinci ehemmi
yetli' tezahürü buradadır. Zira 
mahsula t ve zirai iptidai meade
ler-rlüoyada fazla miktarda is
t ihsa l edilmiş ve bunların fiya
bnda büyük bir düşüklük 
vücuda gelmişhr. Bu fiyat· dü-

ricinde eşya girmesine müsaade 
etmemek ve giren eşyayı takip 
edecek aylardan mahsup ederek 
memleket dahilinde almaktır . 
Tabii bu tedbirin verebileceği 
netice memleket dahiline vaki 
o!acak ilhalat tehacümüne mani 
olmaktır. 

Bu suretle ithalat miktarını 

indirip, ihracatımızla tevazününü 
temine çalışmaktır. ikinci bir 
tedbir malum olduğu üzere oüt
çede devlete ait hususlarda mü
buyaat ıçın bir çok tahs·sat 
konmu~lur. Idarei hususiye büt
çelerinde yani vilayet ve bele
diyelere ait bir takım mübayaat 
yekunu da vardır. 

Diğer amme müesseseleri ve 
imtiyazı. birtakım müesse:selerin 
hariçten yaptığa mübayaat var· 
dır. Eunlarm hepsi herhalde 25-30 
milyonu geçecek bir miktardadır. 
Bunların alınmasında memleket 
dahilinden, memleket mahsula· 

tından muac:il kıymette bir mik
tarı o eşyayı satanlar tarafından 
mübayaasmı şart koymaktır. Bu 
da tamamen tatbik olduğu tak
tirde ihracatamızı takviye edecek 
bir tedbir olarak neticesini gös
terecektir. Üçüncü bir tedbir 
olmak üzere de şimdiye kadar 
ticaret mukavelesi yapmamış ol
duğumuz dev!ct!er!e ticaret blan
çosu açık o'.anlarda ticaret mu
ahedesi yaptığımızda bu muahe
delere bir kompansasyon listesi 
ilhakını istemektir. 

Hükilmet itimat reyi isti~·ecektir 
Müteakiben vekil t:S. alınacak 

tedbirlerle diinyaya çöken iktı
sadi buhrandan memleketimizin 
en az zararla çıkabileceğinin 
ilmit edildiğini ifade etmiş. 
ikinci celsede kendisinin iktısadi 
ve maliye vekili beyin de mali 
mesail etrafında izahat verdikle
rini ve binacda!eyh müzakere 
sonunda hükumetin itimat tale· 
binde bulunacağının söylemiştir. 

Maliye vekilinin 
beyanatı 

Ankara, 28 - Maliye vekili 
AbdiilbaJık bey bugün Millet 
Meclisinde vaki olan beyanatın· 

da bu seneki mali va~iyetimiz

den bahsetmiş, bütçe hakkında 
alinan neticele·ri izaİıen .. 931 se-· 

nesi hakiki varidatımn 184300000 
liradan ibaret tahmin edildiğini, 
bu tahminin en feaa bütçe se
nesine göre ahndığım, fena se
neden maksadın tahminine gö
re en az tahsilat vukubulan se
ne olduğunu, ilk dört aylık mık
tar tetkik edildiği ze.man tah 
min edilen mıktarın tahsi) edile· 
mediğini, bu ilk dört aydaki va
ridat miktarmın 58 milyon lira 
olduğunu söylemiş ve sonra seı.ir 
senelerle mukayese ederek 927 
nin ilk dört ayında 66 küsur 
milyon, 928 m ilk dört ayında 
73 milyon, 929 un ilk dört 
ayında 79 milyon, 930 un 
ilk dört ayında 64 milyon, bulun
duğur.ı uz senenin iJk dört aymda 
ise ancak 58 milyon tahsilat 
vulrnbulduğunu, bu vaziyet kar
şısmde bu seneki bütçemizde 
tahmin edilen varidatı aJamıya

cağımızm anlaşıldığını dört ay
da merkeze 48 milyon lira alm
masına mukabil merkezden 58 
milyon lire tediye edildiğini 

masraflarımızda en ziyade na
zarı dikkati celbeden meselenin 
vilayetlere yapılan muavenetler 
o~up mesela teşrinisani ayı içinde 
vilayetlerden 321000 lira alındığı 
halde vılayetlere sandık açığı 

olarak 1,562,000 lira gönderiJdi
ğini söylenilmiştir. 

cağı derpiş edildiği halde 11~::;. 
yatın fazlalığına rağme~ teoı~ıle!S 
tarife yüzünden tabının el Jllİf 
varidatın alınamadığını söY :ııli" 
geçen sene 7633 vagon 11 

011 
yata karşı bu sene 1137~ fl~ol 
nakliyat yapıldığını, yeoı ":.
edilen bazı vergilerde ııo dall 
tahsilat olduğunu beyıo 
sonra şunları söylemitlir: çare 

- ilk di\şündügüınô~ Dl" 
maaf ücret ve yevmiye ıle 111 aft 
tahtem olanların aldıklan ıııiur 
ücret ve yevmiyeleri herııe ?ktıl 
sa olsun almış oldukları aıı 1'• 
üzerinden birkısım vergi aloı• 
tır. kad•• 

Bundan sene nihayetine ·di" 
4 - S milyon kadar bir \farı 

1
• 

dat te min edilecektir. Açığ1:.ıı 
zm diğer kısımlannı da tile 
masreflanmızı kısmak sure 
kapayacağız. bıJ 

Gelecek sene biitçeıinde tit· 
fa rk kendis"ni çok gösterecek d 
O zaman masraflarımızın h•Y't· 
olmıyanl arından fedakarlık. de 
mek ve kısmak mecburiyetill .şi 
kalacağız. Başka suretle ınec:l~ıı~ 

aliye bu teşk iJah esasiye kanuıı0 , 

95 inci maddesi mucibince ft. 
batta t akdim edilecek olan ~·ısı 
çeyi mütevazin olarak tak 

1 

etmeğe imkan yoktur. ~i 
Binaenaleyh gelecek seıll\ 

b ütçemizi yaparken müttaf~~., 
bir bütçe takdim etmek ıÇ~ 
hayati olmıyan bütün masraflll 
kısarak bütçeyi şubbatta aıiit~ 
vazin olarak takdim d.miye ç• 

Bundan sonra Maliye vekili 
ticari muvazeneye naklikelam 
etmiş bütçede varidat tahmin 
olunurken şümendiiferlerden 3 
milyon küsur lira varidat alına- lışacağız. ~ 
============,========================~ 

Bir meslektaş 
M. Kari Muley şehrimizd.e 

vebal o Hi 

Şehrimizde bulunan Avustur
yalı gazeteci Dr. Karl Muleyin 
vefat ettiği teessürle haber alan· 
mıştır. Dr. Karl Muley gerek 
Alman ve Avusturya, gerekse 
A merika gazetelerinde T ürkiye 
hakkmda d ostane makaleler neş
retmiş, yeni Türkiyeyi ecnebilere 
tanıtmıya çahşmış ve hükumet 
ricalimizin takdir ini kazanmış bir 
meslektaştı. 

Mumaileyh bug ün saat o n altı-
da F eriköyündeki Latin mezar· 
lığında merasimle defnoJunacak· 
tır. . 

Türk ve ecnebi meslektaştan 
rasimede baıır bulunacaklardır. 

Operatör Mim Kemal Beyin 
evinde hırsızlık 

Dün, gaıip bir şayıa duyduk. 
Buna göre gece yarısı, Ankara 
caddesind e ve vilayet konağının 
kartısmda oturan operatör Mim 
Kemal Beyin evine hırsızlar gir
miş, tabancalanm çekerek Mim 
Kernal Beyi ve zevcesini tehdit 
etmişler, evden bir hay1i eşya 

çalarak gitmişlerdir. 
Polis raporunun bildirmediği 

b u havadis hakkında malumat 
almak üzere kendisin e muraca
at ettiğimiz Mim Kemal Bey bu 
meselenin izam edildiğini söyle
di ve dediki: 

- Böyle b ir fey yok. Xalmz 
bundan yirmi beş gün kadar 
evvel ben Samsunda iken, eve 
hırsız girmiş ve öte beri alarak 
gitmiştfr. Götürdüğü eşya 
kıymetsiz olduğu için ehem~ 
miyet vermedim. Fakat pek ta bii 
refikam fazla kori(muştu. &enim 
g a ribime giden taraf, evimizin 
vilayet konağının karşısında ol
masına rağmen böyle bir b~d_is.e
ye maruz ka!~sıdır ... 

Üsküdar Hale sinemasında 
_ ~Yedi gün:ıhkaılar gemisi) mümessili: 

(Brigte Helm) . 

Askeri sırlan faşet1 

·mişler "' 
B c:.diu J oeu g ek u Lall\;;ılc:ı~ ,~ 

re liberal fırkasına mensup 1) 

A lman gazetecisi casusluk1~, 
dolayı on sekizer ay hapse ııı• t 
kiim edilmişlerdir. Bu k•':·~ 
matbuat aleminde büyük 

1 

alaka ve gürültü uyandırautb'', 
Birinin İsmi Kari von Ostie~ 

ki ve diğerininki Valter Kr•Y' 
1 b 'k• . . k b•b'' o an u ı ı gazetecmın a .,, 

tı Alman tayyare fabrikalatJ , 

~ük~~~t tarahnda.n t•haiıat f~, 
rıldigını gazetelermde yaıtıl~, 
tan ibarettir. Bu havadisi -f' 
man harbiye nezareti esrarı. t' 
keriyeyi faş suretinde telekk• ~· 
ıniş, müddeiumumiliği dava aÇ b' 
ya seYkederek gazetecileri 111

4 

kiım ettirmiştir. ~ 

1 Kısa Haberler ~.~ 
Ocak kongreleri - Hal:" f atıi1' 

ocak kong-releri tamamen bitmiş tır.~tı-111' 
kongrelerine iki üç güne b dar · 
n:tcaknr. r1""""' 

ır 
l ı~ Ahçıbaşı diyor ki ı , 

Bugünkü yemek[eıı; 
nizi aşağzki listBYe 

göre hazırlayınız 
öile yemeAI oıfll 

Mercimek çorbası, uskU ıı•
tavası, uskumru doloıası, _ 

kumru ızgarası, böbrek ·~~e 
rası, kabak tatlısı (cevizli 
olabilir). 

Akşam yemeli ,ıı-

Düğün çorbası, soğan~ rb•P 
ni, kapuska (eti yağlı ın~ ;ııe 
etmeli ve pişirirken 1~ıt)• 
bolca kırmızı biber koyı:ııah lıll' 
tarıu, irmik helvası, elaıa, 
ru üzüm. 

Dikkat 1 bıth' 
Et yemeyiniz! · Hem p• 1'l'' 

hem de kötü etler sablııı\e-" 
dar. Buna mukabil balık t11S' 
bol hem ucuz, hem de · . 
mevsimidir. 



1 

l" 

, 

, 

Yaşamak için 
Sebep .. 

Bir İspanv ,:. kamnndan ayrıl
mak için maltkemeye miiracaat e• 
der. Hakim bir çok sualler sorar. 
Ezcümle boşam.1 davası açmıya 
kendisini sevkeden sebep ne oldu· 
ğunu izah etmesini ister. İspanyol 
der ki: 

- Hakim eft.ndi, benim karı· 
mın öyle iyfükleri va,. ki bunları 
bir türlü beıı takdiı· edemiyol'um. 
Öyle kusurları var ki bunları da 
hoş göremiyorı:rn !. 

0na 
takışan 
Parisin meşhur eğlence yerle

rinden birinin direktörü bir ak· 
şam karısını bir zenci çalgıcı ile 
beraber yakalar. Elbiseden baş· 
ka her şey meydandadır. Bunun 
üzerine müthiş bir kavga başlar .. 
Direktör karısı hakkında ağzına 
gelen her türlü hakareti yapar. 
Karısı titriyerek kendisini müda· 
faay4'- çalışır: . 

- Fakat niçin bana böyle da· 
rılıyorsun? Daima sana siyah ya· 
kışıyor diyen sen deği! misin?. 

- Matmazel, şun111 nazsrı dikkate ahnız ki ben pek az bir ••re kanaat eden bir adamım ı. - Ne istiyorsunuz, efendim? t- Evet, bunu gllzlU!IUnUzden anladım! - Onu size söylemeğe cesaret edemiyorum ı 

K ı s a Söz l e r 1 Karnz aç Asla 
~ kadmlara o kadar cazibe veren 

Y, onlann her birisinin yeni bir 
•tt-ve. muamma olmasıdır. 

• • • 
Bir Alman tabibinin yaptığı he· 

:."he. göre insanlar qk nazarı dik
~te ·abnmazıa (1100) muhtelif 
~talık. alabilir. 

• "' .y. .y. 

l'abiat erkeği (polygame) ya
~ıfbr. Onu (Monogame) yap· 
IQ-k Yazifeai kadmmdır. 

Mautegazza 
• .y. .y. 

l -'tkaız •inaanın hayatı daha ko
'-:t, fakat faydasızdır. 

iİile 
l<.avgası ! .. 

~Mahkeme huzurunda izahat 
en bir maznun dedi ki: 

Jt..~a.lmnz, reia eefndi çamaşırcı 
~el a. verilecek paranın mikta • 
~ a. anlqamadık. Karım bana 
~it.J>!' adamsın, dedi. Ve ütü de· 
~~~ ka!dırıp ba§ıma vurdu. Bu
t\il\" lb:erıne ben hırslandım, Yü
~,l\ Un ortasına a§kettirn. Uurnun· 
J\c1

1 
bt~luk gibi kan a~ıya baş-
\Pe ıtte o vakit .. 

......... Peki o vakit ne oldu? 
~~ ~ . vakit irademiz elimiz
~:~1 aıttı biııPirimizle dövüşmiye 
~-dık. 

Teşhis 
1ıııtı_ .\ti Be t••t·· · k' 'd' B' 1~ • ... Y u un tırya ası ır. ır 
~ d_1Rerlerini muayene ettirm-ck 
~ 0 ktora müracaat eder. Dok-
~~a~ene ederek tütün içip iç· 
~: •rıı ıorar. Hasta cevıı.p ve-

"ıt':,f "et doktor, der, günde va
"' i ... 'lra.k otuz cıgara ve be:; Si-

~•:torum . 

~ ~ 'u:izim: timdiden ciğerini
~t\t~•ı bit.mit bir haldedir. Eğer 
·~ı, h terketmezseniz altı aydan 

~)· )1.Jıyamazsınız. 
· "'~ doktora garip bir nazar 
"-' s· an aonra der ki: 
~ ~ •ıinıe beraber şimdiye ka· 
~ '· ı on doktora muayene ol • 
~t 

1
• epıi de böyle söyleclifor. 

~ •clıden evvelki rlokt.or]arm, 
l\ hep öldüler!. • • l 

Adam .. 
Bir İngiliz gazetesi şöyle bir 

fıkra yazıyor: 
Bir İngiliz, bir gezinti yerindeılfl/ll--------------.. 

dilenci kıy af etli bit' adama rasge
lir. Fakir para İster. Ve isteı· 
ken açlıktan ölecek dereceye gel 
diğini söyler. Bunun Ü7erine İn
giliz merhamet eder, Faki
ri kendisinin her vakit yemek ye· 
diği bir lokantaya götürür. Lo -
kantacıya: 

- Bu zavallı ne isterse yesin. 
Benim acele bir i~im vaı-. Hesa· 
bını sonra tesviye nderim.,, Der 
ve gider. 

Bir kaç gün soma lokantaya 
uğradığı vakit (2) İngiliz liralık 
bir hesap puslası veı·irler ! f ngiliz 
merak eder: 

- Bu fakir a<lam ne yedi ki 
hesabı bu kadaJ· tuttu?,, 

Diye sorat. h:ah ederler: 
- Beheri iki şilinlik iki hava· 

na sigarası, bir paket ince sigar 
ve bir çok kadeh de şarap ve viski 

Müjde 
M. Dikson yanında genç hh· ka

dın, resim müzesinde gezerke 
kadm bir lavha önünde durur: 
Kadın --· 8-;ı tablcda tasvir e • 

dilen şey n?.dfr? 
M. Dikso > - "Lukr<'s'in ölü • 

mü,, Bu öyl·~ bir kachndır ki ö1ü· 
mü hacalele tercih dli. 

Kadın -- Y an.:.bbi, o v•• ktin 
kadınları n~ ka<la.- Clhmak ~eyler
miş ! 

Eğlenceli fılcra 
JV/Üsabakası 

Birinciye 15 Lira 
lkinciye 10 ,, 
U çünciiye 5 ,, 

Diğer bir çok karie muh
telif kıyınette hediyeler .. 

(V AKIT) bu nüshadan itibaren 
bir eğlenceli fıkralar müsabakası 
açmıştır. Bu müsabakaya iştirak 

şartr (Eğlenceli frkralar) sallife
sinde gördüğünüz fıkralar gibi tu
haf, nükteli, eğlenceli frkralar ya· 
zıp gazetemizie bir mektupla gön-

dermektir. Her karj kendi iınzasile 
bir, ~ki, yahut üç fıkra ı;önderebi-

lir. Gazetemiz bun1arr tetkik ede
cek nıuvafı~\ göriildüğü takdirde 
biri, ikisi, yahut üçü birden neşro
lunacaktır. 

Frkralann neşri müddeti bittik
ten sonra hangi fı.~rala.rı be-
ğendikleri gene karilerimizden 

sorulacaktır. Gelecek cevap -
Jara göre reyler tasnif oluna -
caktır. En çok hangi fıkralar rey 
kazanmışsa bunlardan derP.cderi-

ne göre yirmisine yukarda. isaret 
ettiğimiz hedjyeler verilec;ktir. 

Bunlardan başka hangi fıkranın 

birinci çıkacağım evvelden tahmin 
edip bize biJdiren ve bu keşfinde 

isabet ettiği anlaşılan karilere de 
ayrıca hediyeler verilecektir. 

Müsabakaya iştirak edecek olan· 
lar gönderecekleri fıkranın zarfı 
üzerine (V AKIT eğleııteli fıkra 

müsabakası) ibaresini yazmalıdır. 
Zarfm adresi de şöyle olmalı: (VA-
KIT gazetesi, İstanbul, .Ankara 
caddesi.) 

Gelecek fıkralar (eğlenceli fık-. 

ralar) sahifesinde ayn bir sü-

Memnun değil!. 
S ... Hamm küçük ve zaı·if bir 

kadındır. Fakat biraz hafif meş
reptir. Kocası kendisini çok ya
kından takip ve tarassut ed~r. O
nun için en h:üçük bir sadakatsiz· 
liğe bile imkan yoktur. Kocasının 
son dereceye varan kıskan} ığı ar· 
tık tahammül edilmez hale c-elir, 
bir gün talak ile kadın serbest ka
lır. 

Bir müddet sonra S.-. . Ha-;:um 
dieğr bir erkekle evlenir ki bunun 
tabiati evvelkinin tamarnile zıddı 
dır. Bu adam karısının her türlü 
hafifliklerine ve hatta sadakatsiz
liklerine karşı gözünü yı1mar. 

Dostlarından biri der ki! 
- Bu defa yeni kocanla çok iyi 

anlaştınız. İstediğin zaman soka
ğ~ çıkıyorsun. Artık şikayet ~de
cek hiç bir şeyin yok.,, 

Bunun üzerine S ... Hanım ba
şını ademi memnuniyeti gnsterir 
bir tarzda silker: 

- Evet, ne iylik... Kocamda 
en küçük bir kıskançlık bile yok! .. 

Onun göziine hiç!. 
M ... bey, kaôn avcısı, hovarda 

bir adamdır. Evinı.:? gece yarı&m· 
dan sonra s!3.fl~ (5) t'! Jdir. Ka • 
rısını gözleri yaş içinde ağlar bir 
halde bulur. Karısı: 

- Oh... Y -1.rnbb; . Gecenin bu 
saatine kadar nerelerde kaldın? 
Gözüme hiç uyku girm<~<li ! 

M ... bey, k•..!Tt<lini müdafaa için 
· :evap verır: 

- Benim de! 

nerede ? tu.nda matbaaınrza geliş tarihleri mUI edllir gibi değil, ben bu· 
- .cEv kadınlarımn vazifesi,, sıra.sıına göre neşrolunacaktır. nun yerine kaldrımı tercih 

hakkmda konferanslar.. _ııaı~~-lilıiı..mııiıİılİilıİl--ıiııİııı----"' ediyorum. •r ''" 
mek için seyahate çıkh ili Erkek- itiyat meseleshl 

~ ....... 

Kadın· Hakkında ) 

İspanyollar der ki: 
- Hiç bir şey kadın, rüzgar ve 

saadet kadar mütehavvil değil· 
dir. 

~ ~ . 
İngilizler der ki: 
- Kadının fikri ve nisan hava .. 

sı daima değişir. 
:(. :(. :(. 

lskoçyalılar der ki: 
- Şeytanın ruhu kadına oek 

çabuk hulul eder, fakat bu ruhun 
oradan çıkması pek güçtür •. 

:(. :[. :(. 

Fransızlar der ki: 
- Kadının ilk sözünü rt:nleme• 

li, ikincsini değil! 
:{. ~ :(. 

Türkler derler ki: 
Kadın deniz gibidir, biç inan

ma"> olmaz ha ! 

Açlık 
Şampiyonu 
İskoçyanın bir şehrinde bir Sirk 

müdürüne bir gün bir fakir köylü 
müracaatla hizmet ister~ 

- Efendim, ben gayet nat.lir bir 
hassaya malikim. Son derece açlı
ğa mütehammilim. Yirmi be~ gün 
hiç yemek yemeden dayana bili· 
ri.m. Beni müessesenizde kullana• 
bilir misiniz? Kullanırsanız ne gi• 
bi şeraitle kabul edersiniz.? 

- Hay hay ... Hemen şimdi si .. 
zi Sirke kabul edebilirim. YemeK 
ve yatak bizden .•• 

Mukabelei 
Bilmisil 
İki Frans11.. köylüsü bir gü11 Pa• 

riste birbirlerine tesadüf ederler. 
Birincisi sm·ar: 

- Parise niçin geldini=, hah~ 
Matyo? 

- Bir mektuı> getirdim. 
- Fakat işim yalnız bir mek ' 

tup getirmekten ibaretse bunu 
postayla da gö.'"ldereb:lirdin ! 

- Evet, fakat bizim köyiin 
posta memuru artık benden yu f. 
murta almıyor. Ben de ona kın; 

dım, mekt1}f~J~~~.~~Uer.,posta. ~\ 
y_a vetm~ l/ii il' ·~1' · 1 

'""..,.....- . .._ ~· . - .. - ,,,, 
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-19- Morls Löblandan: /a. 
Ay ışığında, sandaldaki adamların 

kasketli olduklarını görmUştU •• 

Doglas 
Feyrbeaks 
Artisit zevcesine Pekin 
de randevu vermiş .• 

Doglas Ferybenkı Avrupaya 
tekrar geldi. Şimdi Pariste bu· 

Valne kendinden geçmi§ti: ve çıktılar. Madam Deslol Val • lunuyor. 
- Fakat taahhüdünüz bir ıey neyle geriden yürüdiiler: Son zamanlarda, Doglas, 

0
, 

ifade etmez. Bu herifin mektubu - Otomobiliniz burada mı? 
aepete atılmıya llyık bir feyden, Dedi. hepimizin atlayıp sıçrayışlanna 
bir kağıt parçaundan ba§ka bir - Evet. ve bilhassa bıyıklarına hayran 
ıey değildir. O belde heımen Angendekl köt olduğumuz Doglas artık ibtiyar-

Madam Deştol tasvip etti: künüze gidin, biz de oraya geli • ladığım hissetmişti. Bunu, esasen 
- Pek tabii. Tuhaf bir herif, riz. Nelli - Roz bu suretle em • son filmi olan ve Istanbulda da 

adt, bayağı bir herif.. Tanıdığın niyet altına girmiı olur. gösterileceğini tahmin ettiğimiz 
bir adam deg- il ki merak edesin, - İyi bir fikir. d 

H " Aya Atık ,, ta kendi si e Değil mi Nelli - Roz? - emen koftu, Nelli - Roz· 
1 ·· 0 l"h · · 1 ı · d anlamıştı. Bunun için Duglas - Evet ama, ıartlaı-ınt kabul a uç sı a fora yetııtı. ç crın en 

ettim. latemiyerek ama, kabul birisini otomobiline bindirerek: artık seyyahata başlamıtbr, ve 
tt. - Benimle geliniz, dedi, size gezdig· i yerlerin filmlerini al-e lıln. ld 

- Bence müıavi, her halde yo a anlatırım. makla mefguldür. Bu filmlerden 
bu adamı kabul etmiyecektin. Ge· Madam Deıtol da hizmetçilere Doglas, yol masrafını çıkarmak 
ce yarı11, yalnız batına, böyle fu emri vermiıti: için, Doglasın devriilemi ismin· 
•e• olamaz, ıni;._.ade edemem. - Biz yarın ıabah geleceğiz. 
:ır J -- S t b" k d beki · · de bir eser çıkaracaktır. Doglasın Oıt ta.rafını sen bana bırak. aa ıre a ar eyınız, ve e· 

Valne: ğer gece yarısı birisi gelirse müm· karısı Mari Pikfort da Çine git· 
kün olduğu knd!\r kaba bir tarzda miştir. Kocası ile ayrılırken, bir-- Hep kalacaiız. . k 

DiYe illve etti. Fakat Nelh- oğunuz. birlerine Pekinde randevu Ter-
Roz .karal'Jltda .gittikçe kuvvet pey Nelli - Roz !omobile binmiş. mitler· Duglas da timdi Çine gi-
da edi10rdu. Sakin bir tavurla: ötekilerle kanuşuyordn. Aunesi decektir. 

_.Bir tlefa, dedi, kabul et • geldi, binmeden evvel ~oföre u·ı===========-==== 
tim. Eğer ema kal>ul etmezsem, •ulca bir ıey söyledi. Sonra, içe· turulmaz bir halde. . 
para'snu delanclırmıı vaziyette ka ri girdi, kızile hararetli hararetli - Yapacak bir fey yok. Ben bu 

h kkak bb 1 d münaka,aya devam etti. Makn.· rada bekliyeceğim. Koridorda .• 
llXJl:ft· Qllu MU a • u ~ ~- dı, hiç bir §eyden habel'İ olmryA.n NelJi - Roz'u tanırım. Kaçar. Bu-eeğiuı, ısrar ederseıuz, gıdıp 
aokakta beklerim.. Anladrnız Nelli - Roz'un nazarı dikkatini raya gaz •obasını getiriniz, masa~ 
mı? celbetmekti. Bir aralık Nel1i ·- sandalye, bana da bir koltuk geti· 

bu k Roz: riniz, otururuz. 
- fakat yavrum, ş:ırtı •· - Anne, nereye gidiyoruz, di· _Ben de kiğıt da var, briç oy· 

imle baklan yok ki! ye ıordu, §Of ör Opera yolunu şa· 
- Belki yok, ama, anne, bir nanz. 

defa kn.nul etmit bulundum. 'ırmıf. Biraz ıonra, üç ıilahıorlarla 
- Hayır, Opcıaya gitmiyoruz. ı k ı Madam Deatol haykırdı: Valne, paltolannm yaka arını a 
- Nereye? uk1 h ld d 1 - vabul ettin, anladık, fakat 1 1 . k dırmıı old arı a e oyuna a • 

h - Angen' e, Va nenin l\OŞ Ü· l'd k ı 
neyi 1-tabul ettiğini biliyor musun? mıtlardı. Madam Deıto e, o tu• 

- Evet, belki de ne terbiye~iz, ne. Madam Deıtol kızının !İddetle ğa gömülmüf, hararetten ziyade 
d k b ı '- f d" · koku ne•reden gaz ıobuınm y_a• ne e aa o mıyan cu e en ıyı itiraz edecejini tahmin ediyordu. ~ 

gece yar111 evimde beklemeyi Fakat, Nelli _ Rn7. aakin bir aeı• mnda, uyumıya hatlamıştı. 
kabul ettim le: "u" 

- Ya ıarar edene? _ Anne, dedi, a(;züme mlni Odada yalnız kalınca, Nelli -
- Neye ıırar ederıe? n.Juyorsun. Roz bir müddet dütündü. Onu 
Madam Destol ayaklarını yere _ Ben mes'uliıcti kabul ede· cebren bu vaziyete ıokuıları ıini· 

vurdı:: rim. rine dokunuyordu. Baratof'un 
- Nelli - Roz, yavnım, ço· F k t b d tt" kendisini dolandırıcı, ıözünde dur 

el - a a en va e ım. b" . . l k IAkk' d -· • aık değilsin, bu dereceye ka ar D · d d""'' 'b' J nd" maz ır11ı o ara te a ı e ecegını - emın c ıgım gı ı :e ı· .. .. · ı d 
lcendini aptal yerine koyma. Bu • kt ld" x.· .ı dü•unuyor ve muıtarıp o uyor u. 

nı me up ge 1,.1 zo.man evae Y • akl t 
efendi •eııiııle havadan ve sudan yokmut farzedeTsin olur &iter. Kal.tdı, pencereye . Y &§ ı, a~-
L h .J k ..ı~·ı ' ' t K"' kü' resmden Angı· ua se'lece ~· ,..... Nelli - Roz sustu. Cevap ver· 1• 0~ .. n .. ~~~e du 

- Aııne, bu adam beş milyon medi. Seyahatin alt tarafı tam yen golu gorunuyor • .. .. .. 
..eııecek kadar eömert bir adam. bir ıükCit içinde geçti. Otomobil Pencereden ayrıldı, du§undu, 
Bu buel~eti y&.f'aB bir kimseye Valnenin kötüne geldiği zaman ıonra kat'i kararım verdı. Hulun· 
aradaki yanlr;lıtı anlalıraam bel· t J tu duğu kat, zeminden bir kaç met;e 
ki el .., , .L __ L ıaa on o mut . . d" . "b' 

• e lıftuar uir ıurette... Valne, yüzükoyun yeri'! yat • kad~r yük~e.ktı. K.en ... 111 şı .ı spo.~-
- Ne kibarlığı! Yavrum, bir mı1, bir tömineyi yakmakla uğra· cu bır. kız ıçın bu ırtı~a h~ç~ı. ~u
~ kıza ),öyle bir mektup yaza· fıyordu. Otomobil sesini duyun· çük hır me~e~ ço~~gu gıbı ~evıne 
bilmek ıçin inıanın bir hayvan ol· ca kalktı ve elinde bir mumla "n· rek, yatak ortulerını aldı, ı.ç uca 
muı Jizım. la~ kartıladı: bağ~adı ve. pencereden sarktlh. 

Nelli - Roz emuzlannı ~ilkti: _ Affedersiniz dedi sizi pek Bırdenbıre durdu. Parası var 
J - Peki ama, dedi, nihayet ne iyi kabul edemi.ye~t>ğim.' Buraya mıydı? Gitti, çanwına baktı. la· 
olacak? Fvzedelim ki bur,da ancak yazın bir kaı: gün geliri.m. marn. Parası vardı. 
~~§&kaldık, bunda ne lehlike Elektrik yok, kalÖrifeder de bo- Pencereye geldi, ö~tü~ere t.~~~-

labijir? zuk, bacalar çekmiyor, bir türlü narak usulcacık yere ındı, golun 
~_...tehlike mi? O halde sen ate~ yakamadım.. kenarına doğru yürüdü. Oradl'l, 
~da değilsin! ... Tabii se· Vaziyeti o kadar komikti ki pencereden gördüğü bir sand~l 

• de teh41it edecek değil.... Nelli - Roz kendini cülmekten vardı. Bu aandal olmasaydı. Nell~-
]n(jni.Js kendiıine ver· alamadı. Roz için kaçmak güç olacaktt. Zı-

• fan, beh:zmı 11karak a • Eski kö~kte bir rüt1.ıbet ve küf ra, kö~kün parmaklığı J..a~alıych 
d41il. Tal.it derhal kapı kokusu vardı .. Kac1ın1ar mnntola· ve §oför orada nöbet beklıyordu. 

~tur eckrtin. Her halde l'llahi· rma arkı sıl<ı ıarılclılar crkl"'kler Nelli - Roz sandala hindi, ve 
ıııane Juireket edecektir, sana cm· paltolarının yakalarını' kaldırdı • ilerde ayın ıtığmda görünen iskc· 
Di:ret telkin etmiye çalııacakrn.. lar. Valne: leye doeru çekmiye başladı. 
Ye tam kedini kurtulmut farzet- - Birinci kat:ı gdtı\İz, dedi, SON SAAT 
~iin da'kib ınahvolmu~ olac.ık • orada bir odada atef yakr.bildim. Nel1i _ Roz Kürekleri sessiz • 
'im. _L ) Çıktılar. Filhakika, ilk katta. ce çelciyordu. Macera, hoşuna git· 

- Merak etme anne, mnnvo • duvar kağıtları söl.u mii~ bit eda· . t' G ..... d 
iDADi· Emin ol iri bir !eyden kork· da, ıömincde ateş yr..myordu. Ma mıFş ı.k tub~ydor bu: t"t d" lr 'nde 

_1_ --' t.• • d D t 1 n n ır en ır,ç ı re ı. Tı JDUYOnım ve ko~11~t Dlr ıeyı~ am es o : .k. d b l b" 1 1 k 
)blL Bu efendiyi kabul etmeyı - Ala, dedi, Nelli - Roz bu- ~ 1 ad a ... m u u

1
.nand ır 1~:

1İ\ı ~n-
:Va.cle.tti1D Te kabul edeceğim. E • rada yatar. <lıne olr~ ede. ıyo\ ·'b· oş ~ eıİ aç 

Hanımlar Nasıl 
Güzelleşebilirsiniz? 
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Ağız kokusu nasıl giderilir ? BanyodaJJ 

sonra masaj yapınız ı 

Banyodan eonra kokulu kremle vUcudunu olduran bir k•"" 

Süreceğiniz lavantalanTı cins• Güzel taranmıı baımızın iÇiı" 
lerinden, bahsedecektim. den çıkarma.malısınız ! d,-

Evvela tunu ıöyliyeyim ki, cet· ... Lavant~lar~ kat'iy~~ doi::05t 
)erinden lavantacılığı tevarüs d. dogruya surmıyeceksınız. 1-1 • ~ 
mit olanları lavantacıhğa sonra· yalnız o İf için yapılmıt ipeJ:l~ t • 
dan hatlıya~lar geçtiler. Lavanta· ğıtlara sürdükt~n ıo~_r.a .o kt\8;lı' 
cılık mesleğine yeni girip mu~·af- ları ko~~smı ıstedıl!ınız jl!fıt' 
fak olanlar i~inde bir tanesi olsun rımızn~ ıçıne koyacagız. .,:J~ 
koku ile alakadar olsaydı canım lardakı lava~t~nın kokusu. ~ t· 
yanmazdı yavaş hava gıbı o eşyaya sııı~b' 

B .. k. k I .. 1 t' d"" Bugünkü kadın cok ~! _,, 
ugun o uarmınsoıreı un· (h tt b ' f 1 b t) , ,,,.,. 

yayı tutmut olan m""üessesclerin . . a a Kırazd alz a ıebr lesnJ11~ıl t'' 
b d k'I . k" I ki . ıçıyor. a ın arın u u . ,ti 
aşın a 1 erın es ı .meı e erı, ya Jonlarda da eskisi gibi çok c11 JJd 

kun~u~a~ı, ya terzı ve yahut oto· içilmemesine d ikkat edilmiyor: ı,ti 
mobılcı~ır. . . . nun için havada gezen koJ<ı.l~ tıs 

Houbıgant, Guerlaın gıbı asır· toplamak lıususunda kııclJ!ll ,JcS' 
dide müesseseler, mesleğe sonra· saçları elbiseleri ve açık l·ır ,. 
dan gelmit olan kunduracı ve ter· lan etl~ri f ev kala de müsait .r:re6 
zilerin tesis ~~ti.~leri ı:;~~nta .lah~- lardı~. Kadm!ar moda ~:ıt!feıi1' 
ratuvarları onunde, acız dıyebı- kendı düşmanlarını kendı el ot ' 
leceği,, bir vaziyete düşmiı~ler • ya§adı!darı lınva i;ine dağıtı1 
dir. lar. of' 
Kadın terzilerinin me~hurlarn~- Yeni kadına cigara iç~e ! ,.ti' 

d~n ~atouf, ~ebouç-. ~orth .sı· yemeyiz. Evvela büyük ırıı~,
bı zevkı ço~ ... ~ncelcnş ınsanmr. tor mocla hazre!lerini gücend ,J~' 
ka~mm ıev~ı~ı kokula~ın !':~rım me ·e dik :"t e-leceeiz. Şu.: lı'• 
eık1den çok ıyı ke~fetmışleı ctı t. 1' .-lmlarm fatihi, erkekler• ~r 

Yalnız bunlar içinde e11 ci men· tili biivük imparator m->~J\ ~ş:cıııl 
leği kunduracılık, terzil'k olmı - ler"le h~fhnlnrı'l k,,k,1 ıhUY Jtl,Jı' 
yan güzide bir adamın idare eUi- hirl,..~tirebilecck çareler sı·ıı 
ği d' Orsay markasını tayabilirim. yız. . lc"d,
Son zamanlarda çıkardızr Damly E"S'""n bu ca-c:,.; yen\~.,ıi~ 
d'orsey ve Duo d'orsel') lavnn • col:'-:ın btl:r•1rtu... Cigar.~ ~0,et11 

1 •• d ·· "" ·· - u 1 h-. .. ' ıy"'n f.. -'In•~ 1°
0 

• clu? ,...,f ta.arının gor U "'U r~' .... ~~Pn c c ... " c- " " • • l "1J• 
müessesenin ze;ki ıelimini enb - i•,.• ün~ b:ırm;ı <n->n zıfır ' 0 

mak kabildir. nu '"""" !k ntw-·- oluyo:·. e~~ 
Karilerimin batırma b:!l ' ti 1 "i • 1 :cmn1 r ! B· "t n ıc :'\ y ~~ 

l d. 1 ·ı · , ~r.re 1 d nlu b-n· o a rnaı~ur· .~ çük bir düşünce ge ir; ·1<-' · ..,... ı r .. ı 
1 /n,,e b ... , •• c~·1 'l1mıyD-n 3 • btV-

ki, umumun rağbeti 7ev1(1n ~ü • h" . . . ·a ıııa ~ 
d 1 l d 'ld" ~ ~·t - r-:: ' • n,.., ı} Jı.W zelliiline bir e i eğı ır. oı C!İD ol, hu 'hir izzeti l'lefia mese • Nelli - Roz bütiin neı'esini tığını? nr te ıp tn :ı lmk~ mkı çı cmf.ış 

l"dı·r. "kt' t · ·· ·· · d lardı. Hayır, sanda . on tara m ı ııap e mı9 gorunuyoı u. J • • 
- Ya iN 111ektup .geldiği za • Nelli - Roz: dan ge .mıyordu. Ben o lavantaların çok rn;--be~ 

man burada elmuaydın. - Pek ho~ dedi ııihay~t fi· Nclli - Roz ay ışığında, san- gördüğünü söylerken l·.mım1un raf;-

J-- 1- ,•, t .. .,.~~··-'t banY05 

ç-1 A•A:. t ı• ri c lC'::." 'ir. ~ot 

..._ O ~b. Cider, kendisi.ıi klyete haıoo'.m yol~. Esirini~im. daldaki adaml.ar!n ~~sket!i olduk· betini aklımn getirmedim. Pa • 
JÖl'ÜJ'~ anlatırdım. Bet tane de gardiyanın var. Şimdi )arını farketmı§b. Şuphesız hun· ris ve Londranın mü.111taz s, v' n"' 

Mada. Destol kızırn ta1'tyor. haydi gidiniz, yatacağım. lar, ya hmu~, ya~ut ta kaç~k bal.>k mensup ve cok şık di!'e l "'il'• w;1 
•· NeQi - Rez'un namusuna Valne inliyerek: tu~an seraerıler~ı. Gen~ kt-ıı sor· lc:adınlarım işaret etmcl: i:::iso • 
fthnacb ~dı. _ Yatama.nınız, dedi. muıler, onu takıbe ha~lamışlnrdı. rum. 

- Pelri, ~edi, bu gece veya - Neden? Nelli - Roz korktu. !l111;ır ye· Lavanlamızı intihıil cc c-:cwiz. 
,.na pe .eörüraün. Şimdi gel - Çarıafı yok. ti~me.de~ iskel~ye ~~tış~~~~ecelc: Daha doğrusu lavan~darır11z1 ... 
dJ'atroya gidelim. - Peki, zarar yok, §Öyle uzam· ~ıydı. Bı~ an, _ko§ke dondugu ~ilk· Evvelce söylediğimi zann r' r ' M 

- Har hay, fakat gece yarııı rım. Şu mumu yakınız biraz dıı O• dırde tııkıplerınden kurtulacagmı Simdiki kadınlar ı~,1anı 1 ele w.i! 
hllraya reieceğim. dun bırakın ki.fi. . düşündü. fakat, hayır, bunu yapa· l~vantalar kullanıyorlar. Buna da 

- O ~uaana kadaT' dü!ünür Madam Destol kızını öptü çık· mazdı. Sözünü tutacak, gece yarı· dikkat etmenizi rica ederim l 
eüa... Şimdi aıııel de! .• • tılar. Valne sordu: ' ıı evinde olacaktı. Sürüyorlar, demiyorum.. Kul-

Nelli - Roz mantOIWlu siydi - Ne yapacafız öt~ki odalar o- (Bltmc::JI) !anıyorlar, diyorum. 

I -· - ... · 1 ...... .., .. - t ,.1 .-::Yrud!!' Jet' 
. . .. .. . •c'"e" ıı J•fl rı•ra, l A: l .,. r ··-r, .. ,, " er ı,ııı.P' .,..... •; 

k..,'1 U""" ' ·u . lrl"'· \f okJa ~ 
·ı ,. . 1 , . , ·• ak <1C .Jd 

cı ·• rı ı ruı ı·- > 1 sıc ; J~. 
. 1 ' ' r. eınıc:t ,·:.4 cı (" ••oA•, ... • I"•o• l .... iil~G\. ": t• .,...." 

bu t ..... ı l .... ,...,~.- ·•rn c~rrnştır "S~ 
b • knnşcl' .~ an••<) n •. ı:nn ..... n yı ıf"" 

sı.ı .. ı' f; .. '-.tlu t...,=·~ J azırla.tn 
vaz ' rdır. eti fc" 

B., n·•o s "''' i "' ~~ten. '~·teıt ~ 
ku vü-;ı•r)u-ı bir yerme E:1ru ~,_, 
kul "b" f . t_..ı"ot• ar gı ı cna tesır e ~:~ ~ r1!' 
o cins kokular çabuk ~~z l 

\. Lütfen f::t} fayı çevınoı 
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[ııuLMACA J Liya dö Pu~~i neden ölmüş? 
Bu bulmaca da ikramiyelidir. Tavuğun kem1ğz grrtlağzna saplannuş 

~tas 
~-~ilk anın başına toplanmışlardı. ı:u 
litdıı masanın etrafında tanı sekiz ki 
h·r, b~t. • usuyorlardı. Sonra. birclen
ler ,, t facia oluyor, zaptedilmiş scs
>'ord haykırı.Jnrın patlayışı duyulu-

tı • 

ııı~ ?1ur şey değil be!.. Cc koz gel-
·11 ık'd • 
, lJ 1 e a o daha beklenir mi~ 

6ç k· f aYır, ben hesap ettim, kupadan 
de da ıt çıkını , i patiden il\i, yerde 
tld, aha sekiz kağ.t var. Kapatırsa iki 

t, 

,; lfadi be acemi? Önce kırk der-
.:_ 

6011ra da asolan beklersin. 
li ~Peki amma yirmi demişti, bey, iki 
~l~a.kta otuz iki sayı, eder elli iki .. 
dnıt rle kızı da nasıl olsa alacak, elli 
~tıı il?, Yedi sayı da zaten öııccden ,·ar. 

•ltrnış a 1 tı. 
" " 1 

.\lt " ' Saıllış altı O) nuyordular. 
~@rı ~ Erendi, maliye mümeyizlerfo
OJ'lı >aşır ba lı bir kalem c;cndisiydi. 
l~ 0~ 0:nadığı Kfımil ise, onun ~ocu
lıı, abılecek derecede bir gençti. Ote-
ı:: Kamilin arkadaşla1·1yd-lar. 

'atte 1ı .o"J nuyo~lardı Onun için c~·
fıtı 11 kımse se ıni çıkarmıyor. 1.:a-
1 •r b't• ~ ı ınce, yapılıp tekrat· cyun ha,. 
)a. a kadar da noktai nazarlar be. 

.. fd'ı· >ord ı ıyor, kısa münaka'jalar olu-
tı. 

CI u " 
"'t' .. 'ltı ıt E~endj son günlerde bu altmı~ 

4tıı derdıne tutulmu')hı. Bir gün, evin 
"aıı erkence t.rkmı tr. Daireye her za. 
~lb ,.1() '"apurile inerdi. Vapura 
"!) a Yarım saat vardı. G~zinoda otu-
&~ bir <"ay ı marladı. 
'tat ilerde Kamil oturu,·urctu. '1't . 

~, erhaba, Sait Bey, delli. ne o böy 
l'ken? 

'lf· ' ıç, aat c,·de biraz ilerirmi~. cr-
Çıkbm 

...... . 
~Yı Geı, sana, Ö) le kı a bir ders ,·e

l'tı. 
...... '\.• 

.,, dersi? 
\ltmı alh dersi. 

E(endi kızdı. Bacak kadar ÇO· 

•lldisinc clers mj ,-ercc·ckti? I~ah
l' scsıend1: 

~d"-hnıct ust:t, getir ~uraclaıı bir 66 
~ ... 1• CI~milc) Jt:ı.ç oJnı)acağız:' 

11~.ıı; o saahh pek neşeliydi. Sait E
' 

1

1 
ılc biraz alay etmek i-tiyorclu: 

1~ fa! •• dcıl!, "Cnll)aparsın hen 

' 
11 ~ e r:ıün:-se!.>ct? Baş mı \eriyor· 

tt~ 'tabii, ancak bu suretle bernll<'r 
~ t'lllQ.b· 'dı;ımız knb:ı olabiliı', r<>ksa, 

t. 
1 1 ~ötu" .. ·· '1ıt1'· .. rurum. 

aı •katte IHımil, Sait Efendiden 
c. ~~:ığı bir oyuncuydu. Sait Efendi 

....._ ş.u biliyordu. güldii. l~inclen: 
~o 1mdi sana gösteririm. dedi. 
lfa'ttta l ük ek se<1ıle ilıhe etti: 
b ~ hay, ben 11 }'llpayım. sen 16, 
fJ)ll :.hah biı lokumunu yerim. 

·~~ b~a bac;ladılnr, biraz :sonra kah
tt~ar1 •r kaç ki i daha geldi. Masanın 

1111\ l'la l<>plandı. 
~· ~ ~1:. kağıt. Ramile yardım ediyor
., il) t te iki defa üç gitmiş, ,-erdiği 
'{;~n a\an ı lıö) lece almıştı . 
~il.it 0td Ün ) n. Sa it Be), n:n 1 mış '! 
ltllıi trendi gene c!ıemmi} et \'ermek 

tordu. 
k' ~"h . . 
~ .. s· us bıral,tım ki beraber ola· 
~aı "'mdi nrtık görüc;iirüı. haydi 
11 ttı ke 

~" ~u ... 
,,lhet~' ait J;fendi Ü rn~te üç parti 
~·-... .• 'e RamilJc ötekilerin alayla-
\t l ~ .............................................. . 
) 'otı~~d~.Yapıldığı için bir iki sa 
~~- -~ 1hutün vücutta yalmz bC\n 
~lıtı,) ı an kokunun bir manası 

t\ ~0');· Etin sıcakhgrndan çı· 
tıı· \> 1ka \lyu 

'~ )'h lldı~tan sonra dökeceği -
~ \ \l 1ut ıçine gireceğimiz son 
1: ~re 1 

an tozlar içinde Millot 
11 ~ l>e d Ch' ' ' A . ' ~~ llc C e ıne ı ve ntoıne • 
~·~ler· l\tnbou'u fevkaladedil'. 
•,'t l)l, ı fazla lüks yapmıya mü-
~iJtıEe: t~dınlar, bonyadan son[ 
l~ '-r,r kır kremle vücutlarını 1 
~ he~ hern ciltlerinin güzelli-! 
~1':'fı,~e terledikleri zaman bi-1 ~"'"it •nda hafif, ama pek ha-1 ~~?d,~ku havası yapıyorlar. 
~iti ı ~ •onra vücuda sürülen 
~ '''-mat içtiği için leden-
~~ da aynı koku tedrici 

•nli,ar ediyor. 
• ( Bilmedl) 

Yazan : Fikret Adll 

rı arasında, kalktı, ancak 10.Hi ,·apu
runa zor yetişti. K:thveden çıkarken 

Rami!, ağzına oyundan kazandığı lo
kumları doldurmuş: 

- Hacı Ilekir degil bu, Hacı Sait lo-
kumu, 

Diyordu. 
iDairede, Sa it Efendi o gün hiç bir 

iş göremedi. İki memuru haşladı. 1\lü
düre çıkıştı. Memurlar ::;ükuti hir a· 
danı olan Sa it Efen dinin haline ha:r
ret ediyorlardr. 
Akşam iistü. Sait Efendi. elinde iki 

palamut vapurdan çıkınc"· fülmille 
karş:Jaştı: 

- Haydi Sait Bey, gel de ~ana l\ısa
ca bir ders \'ereyim. 
Saıt Elendi köpürdü. Belli etmedi. 

Yorgunluğunu bahane edere!c e'·e git
ti Falrnf kafası mütE'mrtdiyen 66 ile 
mt-ş~uldii. Yemekten sonra çıktı, kah
ve~·e ::telrli. J\:1ntil, :ırkarla~larr ile be
r:ıher oradaydı. Hu sef •r Sa it Efendi 
t«>klif t.tti: 

- I'h, geı h . .ualan, şimdi or:ııyabi

lirim. 
Kamil nazlanıyordu: 
- Sait Efendi, acemi öğretecek de

ğiliz. Birnz ders al da sonra .. 
- Haydi uzun etme canım, ~el. sa

bahleyin üç p'irfj kazanc1ım diye bö
bürlenme! 

- Oynarım amma hu seftr sen 9 )'a-
parsın ben 16. 

- Y ook .. Başa baş oynarız. 
- Oynamam. Sen 9 ben 16. 
Etraftan gülüşüyorlal'dı. Sait Eien

di, naçar. kabul etti ye garip bir tesa
düf yenildi. 

lk'inci partiye başlıyacaklaııı zaman 
Kamil a\•ansın daha arttırılmasını 

şart l\oşuyordu. Sait efendi 7. O 16. ya 
pacaktı, ak i takdirde oynamıyncaktL 
3ait Ef eıı<liniıı gözleri kanmyor. ho· 
ğazı sıkı:ştırıyordu. Alçak kflljıt!. ~e o 
lur biraz doğru gelse. Ru çapl\:nn had 
dini bildirecek mahvolan tlyuncu na
nıuc::unu da kurtaracaktı. Halbuki san 
ki hütiin kozlar sözle mi~ler gibi kar
şısındakine gidiyor. her oyunda biri. 
zorla kesiy<lrdu. 

Sait •~rendi bir aralrk yıınındakiler
den şüphe etti. Acaba elini işaret mi 
ediyorlardı? Yanındakileri kaldırmı

ya cesaret edemiyordu. Zira, buna da· 
ir yaptığı bir telmiha, birisi! 

- Yok, demişti, mızı~mcılığn başla 
ma, istersen lokum paralar.nı ben ve-

ilFf•I o R 

• 1 1 li!J o R 1 ---
li1 1 o 1 1 D 1-
c - H 

1 
1 Jx 

x -1 s 1 x r~-
Yukarki şeklin hanelerinde 

muhtelif işaretler görüyorsunuz. 

Bunlar meçhul harflerdir. Birbi
rine benziyenler aynı harfi gös
terirler. Buna göre soldan sağa 
her satır bir manalı kelime ola
caktır. 

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

Dün neşrettiğimiz bu bulma
cayı bugün tekrar veriyoruz. 
Şekli kesip halledilmiş şeklile 
beraber idarehanemize gönderi· 
niz müddeti on üç gündür . 

Dikkat: 

Bu bulma camız da l X-= fi) 
tir. 

Yeni bilernecemiz 

Dokuz. harfli l>ir çalgı 

kan, fa, gan, yaz, man, 
mil, mak, ret, gay, 
re, ır, ar, re, ni, 

ar, ka, ar, me, -Yukarki hece!eri aıadaki tari
fe üzere ikişer ikişer yan yana 
getirirseniz c!okuz tane kelime 

bulursunuz. Hu kelimelerin baş
harflerini toplayınız aradığınız 
isimdir. 

1 - Çahşma şevk• 
2 - KUçUk dere 
3- Fal 
4 - ön de§il 
5 - Oturulan ver 
6 - Çok a{laçlı 
7 - Kedinin aradıQı 
8- ip 

u " 9- Dua 
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aıt ,., en ı o a şam ve ~ırası e on Ol 

gün mütemadiyen yenilmişti. Art.ak ur şey 
Ramilin 16 oyununa mukabil, Sait E-
fendi beş sayı yapmak şartile oynu-

yorlar. fakat bir türlü bu he;; sayıyı o eg"' 
1
• l 

da dolduramıyordu. Kah,·edc. mahal-
lede herkes hunu biliyordu. ~ait Efen 

di, caddelerden geçemez oımu::ıu. ~an Talak kararı aln1ak tein 
ki o geçerken, tanıdıkklan kendisile a . . . • . 
lay ediyormuş zannediyor ve dehşdle Amerıkada Reno ısrnınde bır 
muztarip oluyordu. tehir vardır, ve bu şehir " ta-

Filhakika onunla eğleniyorlardı. Fn lak merkezi, olnrak tanınmıştır. 
kat bu alay oyundaki talihsizli~ine de Kolay ayrılmak isteyen evlılerin 
ğil. onun, oyunu, bir 66 parti~ni bu bu şehre gidip altı ay oturma
kadar ciddi alışına matuftu. ları, talik kararını almaları için 

Sait Efendi artrk daireyi asmıştı. l- kafidir. 
Şi gücü, Kamili ka~ına alıp sabah- işte bu Reno şehrine, gene 
tan gece yanlarrna kadar yenilmekti. Amerikada başka bir şehir re-

" 
O akşam, KA..;i

1

l, küstahlığını arttır- kabete başlamıştır. Bu yeni şeh-
mıştr. Kah,·eye gelir gelmez: rin ismi Hot-Spring dir ve Bele-

- Çocuklar, dedi, bu akşam ya Sait diyesi aylardanberi ilanlar yap· 
Efendiyi deli ederim, yahut... makta ve talak kararanı almak 

Dirisi itiraz etti: için Hot-Spring de üç ay ika-
- Canım fazla ilerisine gitmeyiniz met etmenin kafi olduğunu bil-

artık, adamcağız zaten avare oldu. dirmektedirı 
Kapı açıldı. Sait Efendi geldi. Rah-

veci Ahmet usta onu görür gJrmeı, Reno şehrinin rakibi, bu su-
kah,·e mi çay mı sornnadan: retle bir talak kararı dampingi 

- Kağııtlan getireyim mi? yapmış olmıyormu? 
Diye sordu, oyun yapamasın! Rfımil, ü ·t üste <lört 
- Getir. el üç yapmış, 12 olmuş. onra iki defa 
Kamil atıldı: da iki giderek partiyi hitiı mişti. 
- Sait Bey, dedi, bak, sana bir tek· Kahvede bir sükut oldu. HerkeR Sa-

lifim \'Rr. Seninle bir parti oynıyara- it Efendiye bakı)ordu. Zavallı adam 
ğım ,.e sana 16 oyunda 15 oyun baş ve- ağır ağır kalktı. Kafasına bir "<>Pa rn
receğim, eğer bu sefer de yenemez.sen rulmuş ve dü memek üzere ayakta tu
hir daha oynamam. tunmıya çalısan bir adam gibi sende

Bütün kah,·e halkı kahkahaları ko·•· liyerek, çıktı. gitti. 
,·erdiler. Sait Efendi, önce anlamadı, 
sonra düşündü, gene aklına sığdıra

madı, sordu: 
- 16 oyunda 15 oyun baş nuT 
O da gülüyordu. Artrk bu kadarı o

lamazdı. Kağıttan yaptı, verdi. 
Ne dersinis? Zavallı Sa.it Efendi bir 

" " " Ertesi gün, Sait Jo;fendinin öl~iınünü 
haber nldılar. Son sözü: 

- Mezar tasıma ''66 dan ijldü,. diye 
yazınız. 

Olmucı 

FllJlET ADIL 

zatürree değil ... 

Llya dö Puttl 

Dünkü telgraflar meıhur sine

ma artisti Liya dö Mis Putti nin 
zatürreeden öldüğünü haber ve-

riyordu. Halbuki son poıta ile 
gelen Londra gazetelerinin ver
diği malumat artistin daha baş
ka bir sebepten öldüğünü anlat

maktadır. Liya dö Putti bundan 
iki hafta evvel bir gece yP.mek 
yerken kazaen piliç kemiği yut
muş ve kemik boğaZJna sapla-

r---~.----------------------~ 
iş çatallaşb ! 

Şimdi de intihar ettigi 
söyleniyor 

Gece geç vakit şu telgrah 
aldık: 

Nevyork 28 ( A.A) - Bir 
Nevyork gazetesine göre umu· 
mi sıhhat nezareti Liya da 
Puttinin cesedinin defnine ruh
sat vermemiş ve teşrih yapıl

nıaıım emretmiştir. 

Bu gazete, artistin bir pa
ket iğne yutmak suretile inli· 
har etmit olduğunu söylendi· 
ğini ilave ediyor. iptida mu· 
maileyhanın bir tavuk kemiji 

yuttuğu için hastaneye yatı· 
• rıldığı ve bu kemiğin bançere

de bir yarlık husule getirdiği 
ve bunu kanan zehirlenmeıi 

takip etti~i söylenmiştir. 

narak kalmıştır. Bunun üzerine 
artiste muvaffakiyetle bir ame
liyat yapılmış, fakat ameliyab 
müteakip arızolan bazı ihtillt• 
ların önü alınamamış Ye sevimli 
artist vefat etmiştir. Liya da 
Putti için fevkalade debdebeli 
bir cenaze merasimi yapı]mııtır. 

Sinemacılar Ankaraya 
yeni bir heyet yollıyorlar -Tahdit kararının sinemacıları neden 

mllteessir ettiğini anlatacaklar 
Şehrimiz sinemacılarının son 

gücrrük ta'1didab üzerine bazı 

şikAyetlerde bulunduklarını yaz
mıştık. Sinemacıların namına 
bir heyet geçenlerde Ankaraya 

giderek teşebbüsatta bu!unmuı
tu. Bugün Hafir ipekçi beyin 
riyasetinde üç kişilik bir heyet 
tekrar Ankaraya giderek güm· 
rük Kontenjan listesi dolayısile 
yapılan tilcayetleri tetkik etmek 
üzere tt'şekkül eden komisyona 
sinemacıların dileklerini bildi· 
receklerdir. 

Sinemacı'ar ayrıca Ticaret o· 

daıiJe iktısat vekaletine de 
birer layıha vermişlerdir. 

Sinemacıların diledikleri şu 
suretle hülisa edilebilir. 

lstanbulda birinci viziyon film 
gösterım sekiz sinema vardır. 

Bu sinemalar her hafta pro& • 
ramlarmı deiiştirdiği için ayda 
32 filme ihtiyaç vardır. Otuz 
iki filimse 800 kilo ağırlığında 
dır. Halbu ki listesinde bu ay 
için ancak 284 kilo yani 17 fil
me müsaade edilmiştir. Mem'e
kete giren yeni filimler lstanbu-
Jun sekiz büyük sinemasında 
gösterildikten sonra memleketin 
muhtelıf yerlerindeki 128 sinema 
ya gönderilir. Binaenaleyh mü
saade verilmediği taktirde Tür
kiyedeki bütün s'nemalar filim-
siz kalmak mecburiyetinde ka
lacaklardır. 

lstanbuldaki sinemacılar istih
lak vergisi damga resmi, darül-
aceze vergisi olarak senede ya· 
rım milyon, Anadoludakiler de 

yarım milyon lira vermektedirler.' 
Ayrıca yüz bin lira da gümrük 
resmi verilmektedir. 

Sinemacılar bundan başka son 
karardan sonra tatbikat dolayı· 
sile çıkan bazı müşküllerden de 
şikayet etmektedirler. Sinemaclı
arın söylediklerine göre bazı filim
ler gümrükten çikarıldığı halde 
fotoğraflara ve Afiıleri çıkarıl· 
mamakta bu yiizden filimler ~öı· 

terilmemektedir. Sesleri pllk 
üzerine alınmış bazı filimler güm
rükten çıkarıldığı halde pllk it
hali memnu olduğu için plikJar 
rm çıkarılmasına müsaade edil
memekte, bu yüzden bu fHimler
den de istifa edilememektedir. 

Limanlar ara•mda , 

Seyrisefain 
Is tan bul - lzmlr eks

presini kaldırıyor 
Seyrisefain idare: i bir iki seneden

beri muntn1..amnn işliyen İzmir - fs
tnnbul ekspres postasını kaldırmıyı 

karar vermiştir. 
Bu karar salı gününden itibaren 

tatbik edilecek ye o tarihten itibaren 
ekspres i)emiyecektir. 

Deniz işlerile alakadarlann söyle
diğine göre, Seyrisefainin bu karan 
\'ermesinde en mühim fLmil diğer va
pur şirketlerinin yaptığı şiddetli re
kabet Ye bunun neticesi olarak ıdare 
yapurlarının yolcusuz kalmasıdır. 

Bunun için ~eyrisdainin lznıfre iş

lettiği ekspres postası her harta ida
reye zarara mal olmaktaydı. 

1\filJi \'apurcular Seyri:;efainin bu· 
hareketinden cok memnun kalntrşfar
dır. Bunl~mn Ö) ledikleıinc gö\·e, 
~e) ri efain lzmir turfandacılarile 
yakından alakadar olmadığı için bah
sı kaybetnıis, nıpul'lar hunun için 
) Ük:-iÜZ ye m ü;;teri iz kal mı~tır. 

Scyriscfain idare!-;inin bu hususta 
\'el'diği mallımntsa şudur: 

- Geçen sene başlı) an Pire - İ• 
kenderiye seferleri bir sene ic:irıde 

ha) lı inl.işaf e) lemi Ye zararsız bi:r 
halde işliyecek bir vaziyete girmiştir. 
Uu hatta i,.,liyen hmir H Ege vapur
larının lzmire de u•rrnması ayrıca 
bir lzmir - 1 tanbul ekı;;presine lü
zum bırakmamaktadır. 

nundan :--onıa Lkendcriyeyt: işli • 
.} ecek ,-apurlarımız gidi~te oldu~ıı gi
bi dönüşte de lzmire uğnyacak ve bu 
suretle İzmir hattı hoş kalmıyacak· 
tır. 

lzmire yapılacak yeni seferler 
hakkında mallımat almak üıere Sey
risefainin lzmir acentesi müdürl 
teJırimize ıelmiştir. 
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~ -çOk i&diall IJHr .ııair Maka. ilk '9tinralartlan -sonTil, T.J nisan l!l?fl ı Peıeta llspın}al 

falt'aı '91i:Mcliğİ1ti :Jı.iMeder •. Fakat ı\• (f 1 RanmuklAlmın}ı] mu•• du•• rıu•• gu"' ••nden: ı...nwıa.r .buna ıizah ettiler. K~maHst de Büyük Millet Meclisi Aırluıra 3 ı Zloti f.rhlstın 
Uıaip llrihakü -elağa lkMla1' ıhadr-. tttp'h\ndı n 29 teşrinie"H•lde 1Rei!li- ı Prngo l\1amıstan 'J"f'_ 
ten JUl&lit 5'•pmaı'k iSıl~tedir. ciirrrlmr olarak Maırtafa .Kemali inti· oı.rr [ l!om1ny1J 1- ETkH tiaeei ile Erkek muallim mektebi aruın41a -_.~ 
k!f-~ Cl"~.ı t 1 4JA.. hap etti. HaNR ,.e 11111tanlaria11 kur- o Dinar Yorosıovr•l Jacak 19785 •ira bede1i "etffli .. llburatuvar bln•.•ı için . Y8.~ an ı ... .y-.e "JDnCU l> ma "'' ı Çe\ oneç ~rq·et ...-- , 
için Allkuaya yakın ıtq ocM(larında talnntt olan IA:yik lfüT'lriyenin merke· münakasa haddi ı&yık g6rlllmemıı paarlık .. uNtile tlaal_.n~~ 
bol -.ı &auhmu .-Mt '-'lartnı kal'!a· zi J'fti Ankaraaon ha~·atı od" lıu ıtan1t- Aftın Borsı nrilmif oJdujuadan taliplerin proje ve ...,tnameleri•i ~~ 
nryorllw. t• itilluen başlar. • ~1'0~:?:r hıncı ,, üzere her.gln mektep HhırHi.e ve ihale tarihi olan 2·~ 

An1uu1111a bilhll88a nuan dik· N. 'MOSKOPVIAJ,(i '31 ........ mba -nan uat 14te tıGk6melte mnte,ekleıl kolDİIJ""'" 
kate prpan fleY binala.TJD üJ~ 1 ~-,.- 5 .. 

ra lllUdem 'ft8tt'budur. ~ cem se- 1 San' at A 1em1 n de mOr.acaatları. ibeJadİ' .ti 
faretinl• Asya! milur.itule A.1· ------------------------ 'i- Talipler behemehal diplemah .mimar veya mil ~ 
•• •ftretin.hl JGG&t tarzı ber- M • kA ' tk A ı yahut diploma h mimar Ytya m1Uaendiai ite aemar e4iecek- .~ 
illlntl, 1-t hılnen lhe.ıtle!!t '1atta USJ J san a ar 8f JMJZ teabhitler olabilir. Bu.takdlrae mfitesblait iatilulam edeceii--;a, 
lll1ıilc hllieb'itee& "8idleT 1hilrimc!ir. veya .miihendia için mekttp i.daresine ~lilcten llMllA.,_ 
~..,!';. ~!::~ ~~~~':';~; Halka parasız bir konser verecekler ı .. ı.ı.Gı-· --ı«ir. hk ıe~ 
'ti •;kı~. Y•i ifnşaatm ı»'tan- 3- Talipler mız.,.eae ft 1lilna1caaa kanunun a Amma ;,-
lannın eberiai, tn.WMa, ""'"'Tk· 'Dünkü sa.,yrmada memleket.i.111&1le "tlmumt konserler vereceklerdir Ken- i'llatıe g1ta18 diliyeti ~enniye "ft ıillld4Je kaw ,..a.lldan = 'f"' 
hdati Gtiftl u.n'ıitlar 11'kadem1si ta. i musiki .aan'atkarlanmızın, dişa.r· dnerlne muvaffak1yet temenni ede- it1ere ait veaikalarile teminat mektap Nya makhm 
rafmdan ya)JllmrJtn ki, buradun yeni daagelen çalgıcılardan daha ~~u; triz. l<omiıyuna tevdi eaecelderair. 41!1 / 

:.~::,y::~y;:m;;k:~ ::~:;· ~u::r11:;~i )~:z~: au1v•r ,,:::::.'" ctanku Ço, ... •m Viliyetİ Nafi' 
nla lüzumsuz, Mıdial1 hiç bir şey ltia..,,rlanmmn himayesi içm 1ed- ŞeltriıwX~ :blJJoınan Bulgar 'koo • ..& &a 

11fktur. lbiıier :a11'MW.1mt ifrtemiştik. )Pmltif •"retl a~ltti dün a'kfam üh• d• ı• w e d 
~~uı:!'N~::.:~~:;:~':~".: ~~H~..i:!!:li :::e~;:t41ı~.;. ual :M,15 ~n yinni 1"ftb1hr btan- Başm en ıs ıgın eı~ı: 
ı "" bul ır.M:ranıncla ,güllel 'bir kon~r ,w. 
dm jiklyet edehilir. Bunların yerine men yd .. du •e :rn.ehakkak ımrdte + 

000 
.,
6 
+""" 1_:1-

..... ı...· tl · .- miflenHr. • Çoıum - 'Yoz1rat yolumnı O - -1 U8'J ... ·~-1 • tarat• J,ii4ai ı-0ria, Tibek ıatek- !)"W"'zye enni n a.n'.atlamu ta .. ,. • b .tefi k ifti abt tif ,,... ... _.. 
..,,., hutıb ne ve muhte:IK dair• mak i9in çal'§maktadırlar. 'KONıerde Prima .._ Mm. Miri arasınaalci 35772 rıra 3 kurut eet W '111 e ~ 
m alifıemi çiqiU binaları .Yiiık· 'Bunun ~ln, bu cuna ,e!iirıi.ı ı8Ut BaHwtska Kalma'Jlm en ,.nt opel'etıi .luda ce.m '.an 11 + 000 .kilometre ta1de 'kalc1mm iqa11 • ;J 

,L._.a.:::.ı._ .. __ 11.5 te Mulen Rujda, kırk kişiden mil· olan (l\lcJnmartr Jllmılkfllli) -nietl liç .a• arfıada ikDHll -Hi•ek 'kere bi_r ay mOdd.etle lrapall _ _.., 
......... Aıikaar, ~· ..., ...s..L- J , _ _c.., fll""' ._i ..natmat ietiyen '~ din~ r.._...,., hlr n1"kestra ile umuma ve pa- l>ir praça teganni etmiş, ı..u :teller •retile mOnaka..,a .koaul..,tur, T•lipler udeli ACt- Si' 

rmns •181'81' bir kamer vereceklerdtr. • ... _.__ k fik (~-' )'aa ••dine ~ bir rol • · Kemere 1'eriles, f)eş pan sarf etme- M. Armiyanaf ile M. "--ka tara- ye4i. ttuçuğu uiHefi•~e m19mu11a anu~una tev ı. an ~~ 
-.aıa çalllfllD Törlı:iyenin tim· dea cidai:tir. Ba "ik tııonsere, biitıift f11tclan sene ay.nı openttıen ..u.ıan temınah muval&ate ırM edecek'ler ve tıcaıet oıb.=da , 
•lidtr. Türk.,_in yeni ih~met mer matbuat erkanı, tstanblriun ır5llll takip etmi§tir. :BBMan. •nTa tfınoı- bulunma~ia ~erReT ameliyatın del'~ ~ Nô• _.. 1" 
....._.. \et am:rdanheri !!Ultanln.n phaiyetleri davetlidir. M. lvan {;açef (Harem -.ran) ~-e since ehhyeh muıaddak fea memara "9tihdtnn eybyecetder 
•aurı .tan meritezieıl çok •Y" 'Ol· San'atkirlanmı., bawıdaa "'"nra da (Jll&rirııı) •-Pdlenmlen ıbiNr 'P•""• f 1 k 1-- • d · -...:..ı__ ıJ1-..:1" -" 
mılke~prtiıHiyer. -. ..... _. r- ·r- en memur arı mu aN1e11MaeJ'I e ~ ~e .. ""ıeru .. • ~~ 

her hafta, cuma rünleri. aynı yerde teganni et.miftlr. ihale auaaeleai Çeıım EacOmenı t)aıml rıyıMti mab-,,_ •41 ,, 

" 
.l.nkaıam sevkulceyş ndkt&i naza. 

nndm ehemıalye.ti, ilk defa olarak 
ım te 'MMrr seferine &iden o zaman
lar genç bir zabit oluı Moltke tara. 

fuıdu takdir edilmişti. Ondan sonr.ı. 
ummnt kr;pte Ttirkiye İÇİ.il öka Co1-
mar 'TOll der Goltz, 1896 ta.rihinde 
.11&toliHlıe Ausflüge, Reisehilder isim· 
li t11eiinin 22.'l - 22i ıneı .sahifelerinde 
fly1e sôy19yor: 

·~ o..,,.ı dewtadelıl--..= 

lst. Tapu Başmemurluğundan 
Boğaziçindc Kire~burnuoda Mubendiı ~ok-akında e!ki ve yeni IO . "o. lı i\111içı 

namı diler Mariden mcuOk hane ; Radtı~ mültecilerindrn Sıdıka Kanımı teTviz 
cdflmiş olduğundan mc.zkOr mahılıin tıyıu sicillinde kaydı olmaması lhasebile senetsiz 
ta urufıta im ascn muamele ifa edilerek momuileyha ıdıka 'Hanım namına kayıt 
ıesıs ve tl'ptl • s!:tlcdi i ta ı. ılmacağından iŞbu haneye tasamif iadiasında bulanan· 
llll'ln ilAn urimnden itib3rcn bira\ zarfında ~mil \'c'Sikalarile 'birlikte Sultanabmette 
Deft~nc 1binasmda lkyo&lu bqlnemurlu&Wlı aıürıcaaı C\lcmekri ilin 

oW.w. \tll7) 

'1· 12-931 baibine mlaadif Pna'tesi günü saat 15 te ia• it" 
~ektir. f aEle bnat .. mak ietiyenlıerin Çorum BaımOheJI 
mtiracaatı.rı ilin olunur. 13'08) 

Devlet DemlryoUarı llanli&r• 

Kaytlarpllfa ilama ..,. taillDil ft tıihli7uinin bp ... 141 
münakasası 12 birinci lrlaua 951 Camartesl p8 saat~ 
idare merkeziatle yapl4acalmr. Tafsillt Ankara Ye Hay.dal'PjA 
idare vemelerinde ftriaer liraya Atılmakta olm ~-Jl 
yazıhcbı. (3973) 



3. K. O. SA. AL. Ko. dan 
......... Dr. ihsan Sami _. __ .. , 

Gonokok aşısı 
Çorlu ve Tekirdağ krtaatınrn illti· satılacaktır. İhalesi 3 - 12 - 931 Belso~ukluğu ve ihtilatlarana 

hcı i~in nıiktar ve teslim edecekleri perşembe günü saat 15,5 ta kontlsyo · karşı pek tesirli ve taze aşı· 
~ahaJieri aşağıda yazılı mercimek numuzcln yapılacakt~ı-. Taljplel'.'in dır. Divanyolu Sultan Mahmut 
~~t münakasaya konmuştur. lha · şartnameyi almak üzere her gün ve türbesi No. 189 
tii l .~7 - 12 - 931 tarih perşembe paza.rlığa ,iştirak edeceklerin de vak- ilı•••••••••••••lli 
ltt:~ .saat 15 te: !alipler~_n ev:af ve ti muayyeninde ko~isyonumuza mii • VJ\K 1 Ti 
la ıt! anlamak ıçın her gun munaka- raatıeri. (:)75) (412;}) ~ n ~ 

Ya ıştirak etmek için ihafo tarih ve , • * ,:, * K • • • · 1 · ı A 1 
~tinden evvel Çorlu satın alma ko- K O 1 . c· fı k b" a trl- UÇU { İ an ar 
~ls:ron .. ti . c-... o) ('.)970) . . . ın 1 r anın ır y ~ 

una muracaa erı. ~ •c- o b 'h · 1 kl 1 k [ d f ·· Çorl 12 00 
k"l . k T k. yaş se ze ı tı:racı pazar ı · a a maca ·- ____ 10 e ası yuz kuruştur=~= 

d ~ u . o ·ı o mercıme - c ·ır- tır. lh:ılesi :w - 11 - 931 pazartesi ı·ş ocağı 
ag 18.000 ldlo mercimek. 

* * * 
ı.ı Maa teferruat bir adet iiniversal 
lıkavemeti ecsam focrü~ maki:tsi trıübayaası kapalt zarfla müna-

11 asaya konmuştur. İhalesi 10 ~. ka-
11:11 931 tarihine müsadif pazar gü-

saat on beşte yapılacaktır. 
it 1'aliplerin şartnamesini görmek Ü· 
t tt her gün Ankarada merkez sa . 
..,•rı alma komisyonuna miiracaatleri 
~ münakasaya iştirak edeceklerin o 
~ n ve saatinden evvel teminat ve 

11 lif ınektuplarmm makbuz mukabi
te'flde ınezkılr komisyon riyasetine 

l'dj eylemeleri. (526) (3732) 

* * "' 
flı _çorlu ve Tekirdağındakj J..ıtaatrn 
!'f hyacr için teslim edilecek mahall~
tıı Ve miktarları aşağıda yazıh bul
b l' aleni münakasaya konmuştur. 1 
~' tarihi 3 • 12. 931 çarşamba ı,;ünü 
.._. t 15 te yapılacaktır. Evsaf ve şe
la•ti anlamak için Istanbul ve Çorlu 
1tı·~ın alma komisyonlarına her giin 
L llllal<asaya iştirak etmek idn ise i-
~aı . 
ltı •e tıırhinden evvel Çorhı ~atın nl-

(a
a komisyonuna müracaatlan. (:>G!l ) 
916) 
'l'e~•· . h il · I""l r· · ı .n ma a erı ı.ı o \ . ıns1 

; '> '"'u 20 C{)O Bulgur 
e!:irdağ 29.000 > 

* * * 
kı/tlka ra merl:ez ih tityacı h;i.n 13.:-000 
"ı .0 ııiude ya~ı kaaplı zarf sure1ile 

9~Uilakasarn 1\onmu~tıır. İhalesi 7 -12 
ıı 1 tn. pazartesi günü saat 11 de ta
h l>ll!rln şartnamesini görmek üze re 
"tr gün münakasaya i!'ltirak icin sart-
ı•a • ~ ~ 

t ~ede yazılı teminat \·e teklif mek-
'• 1 ~"1>.ariylc hirlil,tc ihnle tlrihinı!e An-
16~a rnerekz satrn alma komis}'onuna 

racaatl:\'rı. (:i71) (~939) 
• • • 

Paıarlıkla alın:ıcağı ilan edilen K 
ve l. F. kıtaatı yaş sclıze!:-iD<' W· 

:n fiatlar haddi itidalde görülme
~ ;inden pazarlığl 30 - 11 - 9:Jl pa
ttrt~i günü saat 16 da icra dilece-k
\>:· Taliplerin ş:ır!ıtam~si ni almak 
ııı· l>azarlrğa iştirak etmek üzere yev-

1 rtıez!•urda lfom. a müracaatleri. 
(GOl) (4101) 

• • • 
llatAnkara m-e;·k.:-z :· tr atınm hayva
lta 1nın htyacı için 400 kilo kuru ot 
ltı:a]ı zarf suretile milnalrnsaya kon-
1ıa 1lur. İhalesi 14 - 12 - 931 tarih 
k tartesi günü saat 14 te talipleri!ı 
lla~tnameyi görmek için her gün r..tü
~dasaya iştirak etmek için ~artmı · 
tllJ>Je ~azılı teminat ve teklif mek· 
~lta arıJe ihale tarih ve saatinde An
lla ıtıerkez satın alma komisyonu-

1\tUracaatlerL ( :>80) (3990 l 

4 ~"" 

günü saat 16,:> da komisyonumuzda 

yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini 
almak iizere her gün ve pazarlığa iş

tirak edeceklerin de yevmi muayye • 
nindc l\omiı:::yonumuza müracaatleri. 

(607) (4ı:n) 

* * * 
1\. O. ,.e 1. inci fırkanın ramazan 

ihHracı olan zerdali ve erik reçelinin 
kapalr zarfla miinakasasr yapılacak
tır. İhalesi 19 - 12 - 931 tarihinde 
cumartesi günü saat 14 te komisyonu
muzda yapılacaktır. Şartnamesini al· 
mak üzere her gün ve münalmsaya 
iştirak edeceklerin de teminat ı.·e tek-
1 ifnamelerile komisyonumuza nıiira • 
cnatleri. (606) (.1130) 

* "' * 
Çatalca Mst. M~·. nin feshedilen o

dun mukavelesi yerine müteahhit 
nam ve hesabına 475,997 kilo odun 

mübayaa edilecektir. ihalesi 2-12-931 
tarih ye çarşamba günü saat 15,5 ta 
komisyonumuzda yapılacaktır. Ta • 
Iiplerin !fartuamesini almak üzere her 
gün , .e pazarlığa iştirak ecle<:eklerin 
ele ye,•mj muayyeninde komisyonumu-
za rnüracaatleri. (605) (4129) 

"' * * 
Askeri müzeye nakli icap ed<'n top

ların a1eni münakasa ile pazarlığı ya· 
pılacaktır. ihalesi 5 - 12- ~J;ll cu

martesi günü saat 16 da komisyonu
m uzda icr:ı kı lınacaktıı·. Ta1i11lerin 
şartname ve keşifnamesini gör::nek 
üzere her gün ve münakasa:rn iştirak 
edeceklerin de vakti muayyende ko. 
misyonumuza müracaatleri. (:JGO.l 

(3878) 

• , ... · ~ ... 
Ankara m~wı.-\:ıtaatı\\ın htiyacı 

için 400 bin kilo un kapalı zarf sure-. 
tile münakasaya konmuştur. thalesi 
16 - 12 - 9::ll tarih çarşa.uba günü 

saat 14 te taliplerin şartnanıeyi gör 

* Her sınıf işsizlere iş ve isteyen· 
lere işçi verilir. 

1f. iş ocagına ortak alınır. 

Istanbul Yeşil direk, 

Satın ahyoruz - Altından mı· 
mul kırık yahut ınoda~ı geçmiş bilezik, 
kordon. kemer, yüzük, çanta, çatalkaşık, 
bozuk saatler gibi şeyler alıyoruz. Saat 
9- 12 arasında müracaat. 

Istanbul Bahçekapı dördüncü 
Val<ıfhan asmakat 29 

Satdık Evıer ve Para 
Lira Oda Semti Nevi 

7000 5 Şişli K~gir 
2600 5 Moda Ah,ap 
1400 5 Taşkasap 
3000 5 Şehzadebaşı KAgir 
4000 6 Ortaköy K~gir 
6200 5 Cağalog;lu • 
2500 5 Y enikapı ,. 
5000 5 Kadıköy ,. 
6500 6 Gedikpaşa ,. 
8000 9 Beyoğlu ,. 
3500 5 Fatih ,, 
3000 7 Ortaköy Ab,ap 
5000 7 Kurtuluş Ahşap 
3000 8 Şehzadehaşı ,. 

Bunlard:ın başka her semtte satılık em· 
IAkirniz vardır. E.mlAk almak yahut ala· 
cağınız em!Ake paranız yetismiyorsa ipo
tekle pııra alm:ık için saat 9. 12 arasında 
mürıı.cıint. 1stanbui Rahçekapt dördüncü 

Vakıfhan asma.kat 29 

Satıhk kfiglr dUkkln - Istan· 
bulda l\larpuççularda şerefli bir mahalde· 
dlr; ayda 7 5 lira kiradadır. Pazarlıksız 
8200 lira. Sa.at 9 • ı 2 arasında lsranbul 
dördüncü Vakifhıın asmnkat 29 numaraya 
müracaat. 

Kirahk yah - Dört odalı, mut
fak ,.e terkos suyunu havi Çenkelköyün
de Kuleli caddesinde 77 N'o. lı yalı ki
ralıktır. Görmek için içindekilere müra
caat ediniz. 

mek üzere her gün münakasaya işiı· --'-----------....;_ ___ _ 
rak etmek için şartnamede yazılı te- Karh DaQdan Ses - Abdullah 

Cevdet beyin şiirleri int!şar etti. Fi. 1 
minat ,.e teklif mektuplarile ihale ta- lira. Lüks tab'ı Fi. 2 lira. 2068 
rih Ye saatind~n en-el Ankara mer • ---------------
kez satın alma komisyonuna müra . Sabhk ve klrahk - Mudanya 
caatlcri. (;}81) (3~91) Trilyede r\aciye hanıma ait iki odalı 

e\•le zeytinliıc tarla ve bag kiralık ve 
~ As. Mk. SA. Al. komlsynu! y:ıhut satılıktır. Şeraiti ~nkara caddesin· 
1 ilanlar1 l de muallim kütüph:ınesıne müracaatlııı. 

8a;i;;;nektebi levazım müdürlii· 1111~111111111 ~mll~~lill 111 
ğünden: Doktor 

Askeri liseler i~in ikinci devre ede- C 
biyat, fizik, Fransırzca, tarih - coğ- Hafız emal 
rafya, riyaziye mua.llimli!derile bi • Dahlli hastalıklar mutahassısı 
ııinci devre için Türkçe, tarih - çoğ- Sıra numarası beklememek isti· 
rafya ve Gedikli hazrrlamn. mekteple- yenler, kabineye müracaatla veya 
:ri içi:n ilk mektep muallimlerine ihti- telefonla randevu saati almalıdırlar. 
yaç vardır. Cumadan maada her gün öğleden 

Kanuni şartları haiz ohrnlann Top sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar tstan· 
hanede a~J<eri liseler müfctti~liğine bulda Divanyolunda 118 numaralı hu-
mürac:rntleri. (4116) susi kabinesinde dahili hastalıkları 

* * * muayene ve tedavi eder. Telefon~ ıs. 
Askeri mektep ve hastaneler ihtjya- tabul 2. 2398. 

. 1 40 oon 1 • ı ............................................ ...__._ ... 

Mahkeme ve icra ilanları 1 
Kütahya hukuk hô.kimlğinden: 
Müddei: Kütahyanm hac[ ahmet 

mahallesbıden Şevelli oğlu hacı na. 
san km Rukiye hanım ile müddei a
leyh Kal kan delen muhacirlerinden 
olup Kütahyanm ismet paşa nıaltal
lesinde mukim şeytan Ömer oğlu Al>
diil Hamit arasmda müt.ekevvin bo • 
şanma davasınm icra kıl•man. muhake
me neticesinde: Müddei aleyhin ma • 
halli ikameti meçhul bulunduğundan 
ilanen tebligat icrasma ka.ra.r veril • 
miş ve yevmü muhakeme 9 - 12 - 931 
çarşamba gününe mualIA.k bulunmuş 
olduğundan yevmıil mezkurde Kütah
ya asliye hukuk mahkemesinde is. 
batı vücut etmeleri n ya musaddak 
bir vekil göndermeleri aksi takdirde 
muhakemenin gıyaben bakrla~ağr teb· 
liğ ınakamma kaim olmak Uz:ere ilan 
olunur. (931 - 784) 

evrak derununda meycut senetle sabit 
bulunmasıına mebni vakaayı ıkrar ve 
kabul etmiş addile meblag nıUddea!>ilt 
45 liranın ma masa.rifi :rauhak~me 

müdeialeyhden alınarak davacıya ita
sma 9 - 3 - 931 tarihinde gıyaben 

karar verilmiş olduğundan tebliğ ma .. 
kamrna kaim olamk iizere iJiinr keyfi .. 
yet olunur. (931 - 30) 

lstanbul dördüncü icra memurlll• 
ğundan: 

Tamamına (3637) lira kıymet tak
dir edilen Beyoğlunda Ciltc'lngir cad· 
desinde eski 14 yeni 16 N<>. lu muhte
rik hane arsru:ıınrn tamamr ac:ık artır. 
miya vazedilmiş olup 3 - 12 - 931 
tarihinde şartname.~i divanhaneye ta
lik edilerek 22 - 12 - 931 tarihine 
müsadif salt günü saat U ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü icra dairesin
de a91'.k artırma. suretile sablac.'aktır. 

Adapazarı icra memarluğundarı: Arbrma ikincidir. Birinci arhr .. 
lstanhwlda ittihat değJrrn~ncilik masmda (2500) liraya talip ~ıkmış 

Türk anonim şirketine borçlu lstan • olup bu kerre en çok artıranın üstün
bulda tüccardan Yahya Keınal beyin de bira.kılacaktır. 
ihtiyaten nıaheuz ve paraya çevrilme- Artımtiya !İ~tirak için yüzde yedi 
sine karar verilen 300 baş koyun ile teminat akçesi alrnır. Müterakim 
410 baş davarlarmm birinci arttırma vergiler ile belediye resimleri vakıf 
suretile satrşı 9. 11. 931 tarJhine mü • icaresi müşteriye aittir. Haklan ta .. 
sadif pazar ertesi günü n bugün ına- ıpu sicillerile sabit olmiyan ipDtekll 
1i mahcuz suretile satışa çıkan1mrş alacaklılar ile diı1er alakada.ranm va 
isede koyunların her birisi ikişer lira irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan .. 
on beş ve davarlarm ikişer liı'a. ile ta· nt ve hususile faiz u masarife dair 
libi üstünde olup fazlaya alıcr ~ıkına- olan iddialannı ihln tarıihinden itiba· 
mış ve artırma bedelleri satılan m:ıl- ren yirmi gün içinde evrakı müsbit~ 
lara t.ahmin olunan kıymeti bulmamış }erile bildirmeleri ltizımdrr. .Aksi hal
o1duğundan iıkin.d artırmaya bırakıl- de hakları tapu s icillerile sabit olmi .. 
mış ve ikinci artırmanın icrası ise yanlar satış bedelinin p:ı.ylaşmasın-
23. 11. 931 tarihine müsadif pazart~i dan hariç kalırlar. Alakadarların ye 
günü tayin ve bugün imla. olunan ala- ni icra ve ifla~ kanununun 119 uncu 
cakk ve borçlu ve üçüncü şahıslara maddesi hükmi.ine göre tevfiki bare· 
yevmi 83.tıştan icra ifli-i kanunun ket etmeleri "e daha fazla mahlmat 
104 düncü maddesi mucibince malu. almak istiyenlerin 931 - 132 dosya 
mattar ola.nfar için berayi tebli Js • ınumarasile memuriyetimize müraca • 
tanbul ü.çüncil icrasın:ı mürsel ilıin atlan ilan olunur. (2081) 
vara.kalan tebli makbuslan iade e · --------------
dilmediği gibi aln.kadarlarda ınura • Jstanbul dördüncü ıcra darcsin • 
caat etmemiş ve esbabı m"·cudeyi den: 
mezk~reye binaen ikinci arttırmanın Madam Eleni Kalfapulonun Aris-
30. 11. 931 pazar ertesi güntine hıra • tidi ve zercesi Uraniyadaki alacağı. 
kılmasına karar vel'!lmiş ve bermucibi nın temini istifası için Bakırköyünde 
karar mali mahcuz o gUniln saat ~l Cevizlikte muhasebeci - Hamam so · 
undan jtibaren Adaımzarrntn maliye kağında kain rnaa dükkan iki l)ap 
dairesi karşısıında kadmlar pazarmda hanedeki beşte !iki ltissesi 30 gün mild
toptan veya parake.ı:ıde veya pa.2arlık detle ihale i evveUye müzayedesine ko
suretile yani işbu satışların hangisi nularak beş yüz lirada talibi öhdesinde 
menfaatli ise o surctll> satış yapıla· olup bu kerre yüzde beş zammile n 
c.:ığrndan taliplerin ) evmi \'e vak1 i on beş gün müddetle ihalei katiye mu· 
me7JkQrde satış menıuruna. lüzümü zayedesine konmuştur. Bunlardan 
müracaatlan ve faz.la rnalumat almak ıt1 cedit numarnlu hane bir basamak 
arzu edenlerin 931 - 167 dosya num· merdivenle cift kanatlı kapıdan giril· 
lusile Adapazarı irra memurluğuna dikte mer~er döşemeli bir sahanlık 
müracaatla yüzde 2;::> bu~uk dellali- üzerinde bir oda ,·e malta dö~meli 
ye ve teslim ve s=.re gibi masanfatm matbahdan bahçeye ~ıkılrr, bahçede 
mU:?terisine ait olduğu ve satış bede- diger hane ile müşterek biı· kuyu ,·ar
linin peşinen ita ve satılan mallar ha- drr, ikinci kata ahşap merdivenle Çl• 

dehu teslim olunacağ'ı IümümU ilan Jnlrr bir sofa ü7..erinde bir kilar bir 
olunur. (2080) hala caddeye naZıJr bir odada şahni· 

Çatalca sulh hukul: lı<ikimliğirt • 
den: 

Çatalcanın Kabakça i~tasyonunda 
yumurtacı Tevfik eefndinin Çatalea.· 
ının emneni köy muallimi Celal bey 
aleyhine açtığı alacak davasımn icra 

kılınan muhakemesi neticesinde müd
deialeyhin usulün 123 üncü maddesi 
muci:bince tebliğ edilen mu"-meleli gt· 
yap kararına. karşu müddetinde itiraz 
etmediği gibi mahkemeye gelmemesi
ne ve müdelnin gramofon bedelinden 
.(;} lira alacak iddiasının rnübrez ve 

illa~ O. ve L inci fırkanın ihtiyarı 
~aaıı_ kuru üzüm kapalı zarfla müna
S3ı Yl .konmuştur. !halesi 19 - 12-
"'" larıh cumartesi günü komi~yonu
lıe_~a YapıJacaktır. Taliplı:rin ş:ırt
~~ni almak üzere her gün ve mü
llııl\ Ya iştirak edeceklerin de te -
e.fy ~t \te teklifnamelerile ,·al<ti mu • 
ll!rLenınde komisyonumuza nıüracaat-

(60.ı) (4128) 

:~~~; :ea~:~~~a~~1;u:.:1:~: ~e .,a~n~ ·:··s·;d;k-... Z;d~ ..... iii;;: .. ı 
münakasa suretile 600 liko çay 3 şart- derler vapurları . ------------· 
namede olarak satın alınacaktır. lha- • S EY Hl SEFA i N 

şin bulunup zemini çingodrr. Hudu· 
du bermucibi kay;ıtdır, burada tema
mma on sekiz lira aylıkla lhrahim 
Sabri B. sakindir, bu hanede elek
trik vardır. 45 numaralu dükkan el
yevm haneye münkalipdir. Zemini 
taş döşeli ortadan camekan ile holün· 

müş arkası matbah yanında hir bala 
ve bir oda olup keza ikiye ayrılmış 
içinde ayda dökoz lira ile duvarcı Pa· 
nayot sakindir, 4:l ve 4:> mtmaralu 
hane maı dükkanın mesahesi 1:!2 ar. 
şın olup her ikisinin temamt .. 
nm kiymeti muhıımmenesi 2:!00 
liradır. 39 numaralu hane Uç 
ayak mermer merdiven n ~ift 
kanatlı kapıdan girildikte kısmen mer 
mer kısmen ahşap hir aralrk ve füi o
da, bunlardan birinde bir yük var, 
bir matbah bir kapu ve bir hala üç 
ayak merdivenle enilir. İki gözlü bir 
budrum var, ah~ap merdivenle yuk:t· 

it * • * 
\ııı.ıt' O, ve Birinci fırr:I·a l(ıfaatının 
~'ha~ru.~ ayn ayrı verilen füı.tlnr 
la\ 1 Rorüldüğünden tekrar pazarlı· 
lla~~rn~ştur. İhale.si 30 - 11 - 931 
"'ıııd ~ı günü saat 1;; tc komis~·onu
~~ Yapılacaktır. Taliplerin şart
~tlıf 1\! &'Örmek iizere her gün n~ pa
lııııa~ J. tirak edeceklerin ele yevmi 
~atıe eninde komisronunıuza müra-

ıi, (609) ( 4133) 

l{, * * * 
~-il O.. ve 1. inci fırka ihtiyacı için 
),._' l2 Jaaıarlıkla alınacaktır. ihalesi 
~"il~ - 931 perşembe giinü kom is· 
~'~ıda yaprlacal\tır. 'fa1ipkrin 
'"ı-ı"h~ almak Ü'Zere her gün ,.c 
.._ ,, l!tlra.k edeceJderin de yev-
'-ttı l"~eninde komisyonumuza mü· 

'ti. {60S) (4132) 

llt * * * '"'t it . O. muhabere ala;pımla 
elli araba giibre pazarlıkla 

leleri 19 - birinci kanun - n:~ı CU· Kara den •. z I!. ·------G-ı--·-ö-. -.-b--B-0-36-.... ı 

i 
Merke:ı acentısı: a au ,. prti a$l . • .. 

martcsi günii kapah zarflrt !:aat 14 1 Şube A. Sirkeci Mühürdar ude ban 2. 27'40 
buçukta aleni münakasa 16 ya kadar POST ASI : 
Harbiye mektebindeki mahalli mah · : s k li 
susunda icr~ .ed~~e~kti~ .. T~lip~~~in :i a arya 'ı"i 
ş:ırtnamelcrını gormek ıçın komı:s;>o- ~ .: 

n:ı müracaatleri. Ye kapalı zarfla iş- il Vapuru 1 SALI İİ 
51 K. evvel ı· tirak için de şartnameleri veçhile ha- il 1: 

. zırhyacakları teklif mektuplarını vak u .. k 17 de s· k . il 
ti miiayyeninde miiselsel numaralı g nu a şamı ır ecı i! 

yasetine vermeleri. (139) (~94:J) guldak, Inebolu, Ayancık, ii 
Samsun, Ordu, Giresun, il 

Diş Tabibi Trabzon, ve Rize ye) azimet ii 
Zefd 1lnci r ve .. avdeue arnı iskeıeıerıe a~ .. " :I Gorele ve Ünyeye uğrı· n 

Hn!"t:ılarını her gun saat S,30 · L :C yarak avdet edecektir. :: 
ve 13 . 20 kadar kabul ve her salı i= F 1 f ·ı A • • s· k 'd ıı 

TRABZON POSTASI 
( lNEBOLU ) vapuru 30 

Teşrinisani pazarttti 17 de Sir· 

keci rıbtımınd&n hareketle Zon

guldak, lnebolu, Ayancık,Sam· 

sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire· 

son, Trabıen, Rize, Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 

yoktur. Of, Sürmene, Tirebo

luya da uğnyacakbr. 4103 
PiRE· ISKENDERIYE Postası 

( EGE ) 1 Klnunuevvel Salı 

10 da Galata Rıhhmından. -saat on üçten itibaren mecc:-ınen diş d az a ta SJ at ıçın ır ecı e .! 
ç.eker ve tedavi eder. ~ Meymenet Hanı altında acen· H 30 Teıriniaani paıartesi Ban· 

Muayenehane: Katlıköy Mısırlı ~ leliğine müracaat. Tel. 22134 ii dırma postası yapılmıyacaktır. 
og .... lu Yavuz Türk sokak No. ~ J:; ... ...., ................................... _ ••••••••• i!ı••••••••••••••lllll 
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rı çdoldıkta sofa üzerinde iki oda cad 
deye nazır bir şehn"~in bir hata ve 
merdhen ba§rnda \Ji r dolap i~bu hanf. 
86 arşrn üzerinde mebni olup üç ar~ı· 
nı aralıktır. Burada de elektrrik var

dır. Temamının kıymeti muhamme .. 
nesj 1300 lir:ıdır, icinde tcmamına 
18 lira aylıklB; Ai~e hanım sakindir. 
Her üç par~ayı mü:;;temil olan bina 
nim kftrgirdir. Mezkur mahallerin 
toptan beşte ikisine talip olaıtların 
kiymeti ınuhamm<.'nelerinin yüzde o • 
nu nispetinde pey akçesile ve 92S -
11830 numara ile 7 - 12 - s:Jl tari· 
hinde saat on dört den on aJL·~ a ka • 
dar İstanbul dördüncü i cr,ı dairesi 
müzayede memurlığma. murae1at et
meleri ilan olunur. 
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Bay at· kumbarası 
Bilyilk kıymetli bir Hereke halısı Sandal bedesteninde 

teşhir olunuyor 

Gayrimübadiller tak
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Bundan evvel Ga)rrimiibadillere 
)'apılaı1 yüzde iki te\rziattaı1 hiç 
müstefit olınıyan nuınaraları aşa
ğıda yazılı karar sal1iplerinin yüz-

. de ikileriı1i almak iizere 29 teşri
nisani pazar günii saat 10 dan 16-
' 'a kadar komisvona :mliracaatları. 
• ol 

(4138) 

KararNo. KararNo. KararNo. KararNo 
1046 1115 1193 1247 
1048 1117 1220 1256 
1050 1121 1222 
1056 1122 1224 
1069 1139 1227 
1075 1163 1230 
1088 1169 1233 
1098 1179 1238 
1100 1184 1239 
1104 1188 1240 

iKRAMiYELi 

Emniyet Çayını 

• 

ZAYlLER 

Istanbul lthalat gümrüğünde 
15-7-931 tarih ve 3332 No. Be· 
yannameye ait 25 lira 22 ku
ruşluk 15568 numaralı makbuz 
senedi zayi edilmiştir. Yenisi 
çıkarılacaimdan hükmü olmadı
ğını ilan ederim (2083) 

Cnlatn: Aslan han No 9 
P. Mığırdiçyan 

·~YAilmT~ 
Adres: lstanl>ul Ankara caddesi 

\'nkıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 id:ıre 2 4370. 

Posta kutusu: 46. 
Telgraf: lstanbul Vukıt. 

Abone şartları: 

I 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
llariçte - 800 1450 2700 

ilan şartlarımız: 
-------~--
Satın 
San ti mı 

llesml 
ıo Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

KUçUk ilan şartlarımız: 

I 2 3 4 1-IOl)cfalık 

30 50 GS 75 ıoo Kuruş 

A - Abonelerimızln her ilç :t} lı· 

~· için bir defo rneccanenuir. 
B - 4 satırı geçen ilanluın fazla 
satırı için 5 kuruş znmmolunur 

YAKIT Matbaası 

Arayınız Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

• Bu adresi hatırınızda tutarsanız ..-ı• 
müstefit olursunuz 

.MOTOLA 
TiCARETHANESi 

Galata, Haraççı sokağı No. 20 - 22 - 24 

Filhakika, her yerde fiatlara zam edlld•ll hald6 bu 6' 
rethane eski fiatlarını muhafaza ediyor. 

lchalittaki tahdidata rağmen, muhterem müşteriler bu ticarethanede k~ 
palto, gece elbiselerine mahsus en iyi kumaşlar ile kadınlar için kostüm tı~ 
ve paltoluk kumaşların en mükemmel çeşitleri bulunur. Fiatlar her yerden -,._ 
ucuzdur. _Güzel kumaş. meraklılanna bir kerre J. MO_T~~A ticaretblft 'aı4' 
ziyaret etmelerini tavsıye ederiz. Orada kumaşların ıyı cınsten ve fiad 
büyük bir fark olduğu anlaşılacakur. 

isim ve adrese dikkat 

Mustafa Kemalpaşa belediyesindeıt. 
M. Kemalpaşa Belediyesine mübayaası ilAn edilen etO ~ 

kinesi ;çin b:r adet mektup posta ile vürut etmiş iıede teklif edil dl' 
bedel şartnameye muvafık görülmediğinden 20 gün daha ted ~ 
edilmiştir. Alınacak elü makinesi-Deutsche deıinfkionı-ca11t~ 
ve deutsche desinfektion bederf markalı ve iki tekerlekli ~ 
olmak ve sureti istimalini göstermek üzere gelecek mu~~ ıh 
üç gün kalması kabul edilerek şartnamenin iki ve beııncı ıo' 
deleri tadil edildiği encümen karilerile ilin olunur. (4114) 

ıstanbul Belediyesi llilnları ~ 
lstanbul Belediyesinden: Havagazı Şirketlerince ıoa 4:::, 

üç aylık devre zarfında abonelere furubt edilecek bavag -.//1' 
beher metre mik'abı Kabıköy Gazhanesince 7,55 kurut •~ 
dikule gazhanesince 6,85 kuruş olarak tcsbit edilmit 0 

ahalii muhtercmeye ilan olunur. (4143) ~ 

V.:ıaiti nakliye resminden olan boacundan dolayı haciz ~ 
alınıp 29- 11 • 931 pazar günü sandal bedesteninde .. ~~~ 
ilan edilen Buik markalı otomobilin 30 - 11 - 931 pazartesı r." .. 
saat 14 te satılacağı ilAn olunur. ( 4140) ilf 

Fatih belediyesi müdürlüğünden: Şehzadcbaıında Kaval~~ 
kağında ipek nazın merhum Azmi beyin muhterik konak~ 
rının maili inhidam ve tehlikeli olmasından dolayı izal~i ~ 
e\.tirilmeai hissedarından eski Alipaşa'da 15 No, da aakıae 
hanıma tebligat ifa edilmiş ise de diğer on bir hissscdaflll 
metgahları meçhul bulunmuş olduğundan ihbarname 111• 

kaim olmak üzere ilanı keyfiyet ohınur. (4142) 


