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ibret alınacak 
Bir mukayese 
. Başvekilimiz İsmet Pa§anın A
tına ve Peıte ıeyahati sıraların -
da İstanbulda Türk polisinin teı • 
~is ve takibinden kurtulmak için 
ıntihar etmİ§ olan (Herant Canik· 
Yan) meseleninin nasıl Mısır ve 
Suriyedeki Er.meni komitecileri 
t rdından tahrikat va!ıtaaı yapıl
ch 11 rmı!umdur. Meğer Ermeni ko
tlitet;ibri bu tahrikatta yalnız 
dcınıermis. Mütareke znmanındn 
c'"'.-::ıat Fc:iL hükumetinin dahiliye 
""'zrrlı'.lmı yapan yüz elliliklerden 
~~"ehm'!t Al'nin pariate çıkardığı 
Eı ... -~e d", hu meselede ermeni ko
nı ·~--~:ıerinin caniyan~ tahrikat -
1-.ı n::.., propr.ganca vasıtası olu -
r ,....,., ış. 

;,...ı '"ııi ~afit pa~avra~ı da iddia 
ediyor ki Türk polisi İsmet Pa§a· 
r-.::ı :;cycıha.ti münaselıetile ortalı • 
l:a bir t:ethiı yapmak lüzumunu 
h' .. :;_ı· ı::, o sırada Suriye.le Kös· 
tc lt.cye at.dece ticaret makcadilc 
Rickn iki matum Ermeni tücca -
t JN\ sı' lcat5tcıl,k isnat edilerek 
L'risi ö' dürülmüş. diğeri de tev -
ı-· f olur.mu~. Ölen Ermeninin ma· 
•uıniyetine delil de tevkif edilmi§ 
alan Ermeninin bilahare idam e -
clilıniyerek hudut haricine çıkarıl
~ış olmasıymış. 

Halbuki ikinci Ermeninin tev • 
İrif edildikten sonra id&m edilmi
~~, ek hudut haricin~ çıkarılmı~ 
olınnsı onun ir-tihar eden arkada· 
~~le her her r:"asumiyetini değ'lı 
~~ • 1=.~ Tü 1: idaresinin alicc.naplı
nını, ad~ c:t'ni, icre.att:ııhi me~cni 
h~hiliyet;ni gÖ"terir. Eğer Erm"· 
lli kom'te-ilcrinin ve yü~ eli 'k 
"atnn nmtrutlarırın ;ddialar1 gihi 
'I'ürk polhi ismet Paşanın seya -
ht'..t; münar.cbc+ile sadece b;r tet -
hi~ 1'nrclt:eti yapmak için masum 
h'r E'lll'"'niyi öldürc"ek sevive'1e t-" dı on:ı ark,.leşlık eden ikinri 

1 
• rmen· elo gcctikten sonra sağ 

1•~1·hr mıydı? Şimdiye kadar Tür· 
•l:)'C'VC fena maksatlar icin ~ele -
t-~l;: ·.ıiirk polisi tarafından ele ge
Çırildikten sonra hudut haricine 
Çıkarılmış olan ecnebilerin bir lis
~ti yapılsa yüzleri, binleri bulur. 
k a.kt-t hndi&eyi bu tarzda muha .. 

eme etmek için biraz insaf ve 
hiı·az mantık lazımdır. Hiyanetlc
Ji binbir türlü delilllerle sabit o • 
;~ ve artık Türkiye toprakların • da oturmak hakları kalmıyan a • 
t.ınlardan böyle · bir insaf ve 

llıantık aramak abes değil midir? 
I Bununla beraber memnuniyet .. 
~ görüyoruz ki bu tarzda bir iınat 

.JtefıHıer A&UH 
l Alt tarafı 4 üncü sadad:ı ı 

Buglln 

12 Sayfa 
SIAvya maçı 

l"e spor haberleri 
- 6 ıncı sayfada -

Kadın sayfası 
'i' inci sayfada -

~ısırda bir hilktl
met içinde 16 

hllkt\met 
-10 uncu sayfada-

1'teraklı ve eğlen
celi yazıalr 

Büyilk t yatro, ~iyat muvaffakıyetl : 

David Golder Yeni romanımızın tefrikasına 

1 Klnunusanlde başllyacaıız 

Pazar 27 Kanunuevvel (12 inci ay) 1931 Sayısı 5 Kurut 

a 
M. Muşanolun Ankarayı 

ikinci ziyareti 
Bulgar Başvekilinin yeni seyahatine 

büyük bir ehemmiyet veriliyor 
-..-~-~---., .... , ........,. 

1 
Geçenlerde Bulgar başvekili 

M. Muıanof Ankarayı ziyaret 
etmiş ve bu ziyaret muhtelif ec· 
nebi mabafüde büyük bir dikkat 
ve alika ile takip edilmişti. Hu
susi Sofya muhabirimizin dün 
gece geç. vakit bildirdiğine göre 
M.Muşanof ,yakında tekrar Anka
rayı ziyaret edecektir. Muhabiri
mizin telgrafı şudur: 

Sofya, 26 ( Hususi muhabiri-
miz telefonla bildiriyor) - Mev· 
suk bir menbadan &ğrendiğime 
göre başvekil M. Muşanof şubat 
iptidasanda tekrar Ankaraya gi
decektir. M. Muşanofun bu yeni 
seyahatine büyük bir ehemmiyet 

l:.ulg11r Ba,veklll M. Muşanof atfedilmektedir. 

Şamda Nuri Pş. --intihapta 50 ölü Irak başvekili An-
200 yaralı var karaya gitti 
Şam 26 (Yakıt) - lntihabatta 

Fransızlar sabık hükumet reisi 
St phi Bereket Bey; namzet göı;
lerm 'ş.~rcf r. Bu yüz:den burada 
ml'se Ah bir kı)ıam vu u bul
muştur. Müsademelerde 200 
mecıuh, 50 maktül vardır. 
Aynı zamanda Halepte Kato· 

tik mahallesinde gene intihap 
yüzünden h5sıl olan mücadeleyi 
yatı lırmn ıç'n Fr sız ar naha· 
liye nttıldarı s'IA>-lardan 12 lcişi 

mzı tül düşmüştür. 
Her iki şehirde de umumiyet

le dükkAnlıır kap3lıdır. Münev· 
verler, h lkı u h1treket için 
iğz:ap etmcktedırler. 

Bütün şehirde heyecan berde
vamdır. 

Adana 26 (Yakıt) - Şamda 
maktül dü~enıer içın muazzam 
cenaze alayı yapıldı. Alaya 60 
bin kişi iştirak etti. 

Tevkifat devam etmekte fili 
: Alt t:ır:ıfı 4 üncü sayfamızda ] 
. . , ' . . -~ .. ,..: ... ~.·-.. -.· 

Maliye nıtllettlşle
rlndenCUneyt Beye 

Bundan on gün evvel Galatada 
Ya1ua Balıar ve fÜrekdaı ticaret .. 
hanesi hakkında bir karakçılık me
selesinden dolayı üıbar vaki oldu. 
ğu (Yakıt) ta yazılm~tı. Bu üıf>Q. 
rı yapan zat 16-lZ-931 tarüıinde ma. 
karnımıza müracaat etmif, gazete .. 
nizde bulunduğu sırada diğer bir 
zata tarafımzdan takdim olunmuş. 
Aralannda mükcileme cereyan et
miş. Bu mükcilemeden sonra erte
si günü saat on dörtte yeni bir mü .. 
itikat yapılması kararlaştırılmış. 

Fühakika o gün de kaçakçılık 
ihbarında bulunan :at mülôkat sc .. 
atinden biraz evı1cl gclmif, biraz son 
ra da diğer zat gelmiş. Fakat bu 
defa aralannda bir münakaşa çık .. 
mış. Maliye müfettişlik dairesin .. 
deki müfettişler lıuzurunda vaki 
olmuştur? Ve bu mülakatta rnakc:-
mı alinizin müdahale vaziyeti ne 
den ibarettir? Bu nokta hakkında 
biraz izahat lutfedümesini rica 
ederiz. 

Irak bafveklll Nuri Pş. 

Bir hafta evvel şehrimize ge

len Irak Baıyckili Nuri Sait Pş. 
dün akşamki trenle Ankaraya 

hareket etmiştir. Irak başvekili
ne Bağdattan gelen ve Ankara

daki müzakerata iştirak edecek 
olan heyet refakat etmektedir. 

Nuri Sait Pş. kanunusaninin 
yirmisinde Cenevrede bulunaca• 
ğı cihetle Ankarada on gün ka· 

dar kalacak ve gelecek ayın 
on betinde lsviçre ye hareket 
edecektir. 

Nuri paıa dün bir ıcuhaı-ri· 
rimize demiştir ki : 

- Hariciye vekili Tevfik Rüı
tü Beyefendinin Tahran ziyare .. 

tinden sonra Bağdada gelecekle· 
ri hakkında resmi biç bir malü-

mabmız yoktur. Böyle bir ziya
retin vukuu hiç şüphesiz bizi 
çok memnun edecektir. 

Gazi Hz. ---ı 
Ay sonunda Ankaradan 

hareketleri muhtemel 

Ankara, 26 (Yakıt ) - Gazi 
Hz.nin ay sonu buradan hare
keti bekleniyor. 

r liyor 
Uşak şeker fabrikasznda faaliyet 

Bu sene bin vagon 
şeker çıkarılacak 

Yeni istihsalatla bir milyon lirayı 
geçen zarar kapatılmış olacakbr 
Vaktile bir anonim şirket halinde bulunc.n Uşak şeker fabri-

...__ ·-' ---
kasının son u· 
mumi toplantı• 

sında tasnif e
dildiği ve mev• 
cut fabrika Ye 
levazımının Sa
nayi ve Maadin 
ve Ziraat ban· 
kalarının iştira 

kile teşkil edi· 
len bir limite 
şirkete devrine 
karar verildiği 
malumdur. Ha
ber aldığımıza göre Uşak şeker 
fabrikası artık zarar devrini kat'i 
surette atlatmııhr. Bu sene 50.000 
milyon pancar işliyecektir. Bu 
miktar pancardan en aşağı 800 
900 vagon şeker istihsal oluna
caktır. Bu suretle bir milyon li· 
rayı geçen zararın yalnız bu se
ne hasılatından lnsmı azamı ka
panmış olaca ktır. Uşak şeker 

Ufak fabrikası -
fabrikasının geçen sene işlediği 
pancar miktarı 30.000, evvelki 
sene ise takriben 23,000 tondu. 
Görülüyor ki son iki sene içinde 
fabrikanın istihsalat miktan iki 
misli artmıştır. Binaenaleyh ni
hayet gelecek sene fabrikanın 
bütün borçları ödenmiş olacak. 
artık ondan sonra kir vaziyetine 
geçmiş bulunacakbr. 

Dün Büyük Millet Meclisınlie 
Menkul ve gayrı menkul emvalle dalmt 
vergilerin mektumlarını ihbar edenlere 

ikramiye verilmesi kabul edildi 
Ankara, 26 (A.A) - Büyük Millet 

Meclisi bugii:ı reis vekili Refet be)in 
riyaEctindc toplanmıştır. 

:Meclise tevdi edilmiş olan kaçakçı
lık J.anun lflyilias:nın en·cla dahiliye, 
adliye ve maliye, milli müdafaa encü .. 
menleri heyeti umumiyelerinden teşek 
kül edecek bir muhtelit encümen tara
fından tetkik edilmesi ve onda nson• 
ra bütçe encümenine verilmesi tekar
rür etmiştir. 

Sınat mUesseselerln 
muamele vergisi 

Meclis, bundan sonra smai müesse-
selerin 1930 senesi nihayetine kadar 

tahakkuk etmiş bulunan muamele ver• 
gisi borçlarının altıda beşi ile haziııe
nin 1930 senesi nihayetine kadar işbu 
müesseselere olan prim tahsisattan 
kayıtlarmm mütekabilen terki hakkın 
daki kanun layihasını müzakere eyle
miştir. Bu münasebetle söz alan ha• 
tipler, sana)i erbabının 927 - 928 se
nelerine ait olup tehsil edilmiryen 
borçlarının primlerle takas yapılması 
hakkında muamele ,-ergisi kanununun 
muvakkat ikinci rnaddesile kabul edi• 
len hükmün 929 - 930 senelerine teş.. 
mili haksızlığa meydan vereeeğ:ini, 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Kadın ve ilham .. 

En kuvvetli ilham ef Ia
tiini aşktadır ! 

Mazhar Osman Bey diyor ki: 

llazbar Osman B. 

Mazhar Osman Beye sordumı 
- Kadınlar sizce ilham men• 

baımıdırlar? 
Akşam çoktan olmuştu. Loş 

koridorda esmer odacının ablak 
yüzü pek seçilemiyordu artık ••• 

Doktor, son hastasını selamet• 
liyeli iki dakika olmuştu. Elle
rini yıkamıştı.. kuruluyordu. •• 
Evet, 

- Kadınlar sizce ilham men· 
baımıdırlar? 

Garibine gidiyordu... Ellerini 
Gğuşturuyordu. Bıyıklarını okşu· 
yordu... ve altından gülüyordu ... 

- Hımmm ... 
Dedi. Anladım ki meseleye 

ehemmiyet verdi. Açık duran 
- (Lütfen sayfayı çeviriniz), 



Ti CAR.ET 
VE İKTİSAT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
ı-ıarici Son 

--------=-~----!~---~~ Halk evinin açılması Sofya mahpuslannın açlık grevi 
Şubatın ilk hattasında rapllacak BUtUn mahpuslar umamt 8f kanunundan istifade etnlerı 1a1111011~ Cümhuriyet merkez bankası 

Dün Istanbul şubesi açıldı 

Ankara 26 ( Va~ut ) - Ankara ) Burr 
Sofya, 26 (Huıusi muhabirimiz telefonla bildiriyor - ..ı. 

Halk evinin açalma merasimi daki umumi hapishanede bulunan mabpuı ve mevkuflar .. 
ıubatın ilk haftas1nda olacakhr. kanununu büliln kabahatlileri afedecek tekilde tadil edilmed~ 

fstanbul, lzmir, Bursa, Edirne, ı· k ı k · •u et' 
kat'iyyen yemek J91DİyecelrJerini söy ıyere aç 1 grevı luan K'OQya, Aatalya, Samsun, Gire· 

Camh • M k b k mı'z Tı'caret odasına gelen bir T b Ad Me_ı_ mitlerdir. ı 
un1et er ez an a11nın sua, ra zun, ana, ram, Sofya, 26 (Huaasi muhabirimiz telefonla bildiriyoı) - Umu• lstanbul fubesl. dn- ar•lmıttır mektupta keriboynuzu hakkında Malatya, Siv- Çanakkale,Eski· ak d b tl' o k-··•.ıı 

uu r • r --. af kanuaanan meclisteki müz eresin e arare ı m na ...-
Eanka dtlnden itibaren yalna laa· malOmat istenmiştir. Ttırkiyeden şehir ve Afyonda açılma hazır- oldu. Çiftçi meb'uslarla bau demokra f11kası hatipleri kanun .. 
IİDe tediyatuıa .ait muameleye Macaristaoa keçiboynuzu ihracın- hkla.rma baslanrfı~ anlaşıhyor. umumi af IMtbtedecek tekilde tadi'i lehinde söz savlediler. 
başlam11br. ~yakanda diier ban- dan babaedilmiftir. Keyfiyet şeb· il b 
ka muamelihna da bqbyacaktir. rimiz Ticaret oclaamdan Antalya Tevftk Hüşl ey 

F•ltrlkatllrler ve h•m ipek ve Merain Ticaret odalarma bil· Bir h•ftaY6 kadar tahrana 
Fal>rikacılar Ticaret oda11na dirilmiftir. haraketl muhtemel 

mBracaat ederek kontenjan liste- Borsada Ankara, ~6 (Vakıt)-Hariciye 
sincle bulanmayan ham fpetin Dnn kambiyo bonuanda mu· vekili Tevfık Rüştn Beyin bir 
ithalinin serbest bırakılmaamı is· amele gören ecnebi paraların fi- haftaya kadar Tahrana hareketi 
temiflerdir. Fafbrikacılar ipek· atlan Ozerinde ehemmiyetli bir kuvvetle muhte.,..e' r ır. 
lerimizin ihtiyaca klfi olmadığını temevvllç kaydedilmiıtir. Birkaç Mübadil messkenl6rlne •it 
iddia etmektedirler. ,Ondeaberi devam eden fiatlar tapu harçl•rı 

..._,._ k9f1Mr•uau ıst•rorlar don de aynı vazıyeti muhafaza Ankara, (Vakıt) - Mali1e en· 
Pqte Ticaret odaamdan tehri· etmfttir. cDmeni hükOmet tarafından tek· 

'~·-~b•a·~~·h•n-~-t·.·.·~-.~.-.·e·~·--~--.~~-;-p•ysr=ı·~~=ualale=r·--~~e lifed~~~~~~nke-
Jerlüı •••Uefierln mtihlm bir km- 20; yirmi b1f bj nUraya kadar, bet bin reairıi ikmal etti. • tanl.._ tec1J7e edlldiif dhetle ab Mradan yakan iv.sim meDbller 25, Bu IAyibaya göre 1331 numa· 
tllsu ..... ı...._ anak bommu pyn menkuller 15, 50 bin Uraya ka- rah temlik kanunile taksite rapte
........... olu mlkelWlerin Wifacle dar, 2ö bioden yukan olan kısım me11oo dilmit olan milliadil mea kenle
.. ıeeklen.t ft fea bir •llal tepti kaller H, ••1n menkuller 10; 100 bin 1'ine ait tapu harçlarının bakiye 
.. Hllilal alJı.mlıtlenlk. Ba ... ı. liradan yakan olan kısım için men• taksitleri affedilmiştir. 
n atı ftrs1 blb:ruı miktan ı..ır1rın. inliler 7,5, ıarn menkulln 7,/>. 912 tarihinden evvel Yunaniı-
ü •raı.. bir •aale ceftben Miqe MGhlnt ihbarlarda ikramlı• tanı ter'ı::eden Türklerin TOrkiye-
eıtelm•i reisi Huan bey, 1' vilayete mlkt•rı arttırrlacak le ı 
pmiJ olarak 200 hin Hra raddeshtde Mühim üabarlarda lera Vekilleri de alacakları gayrimen ul ma • 
hlaachılunt1 98ylemiftfr. Kanunun heyeti kararile ba nisbet icaba gire lardan istihkak mazbatalanndaki 
nllda b•tdmulmki takrir Nye lloaaJa... teıyit edilebillr. İhbar, devlet me • miktan tapu harcından mOates· 
nll '-bal edllmJttir. marJan tarafmdan vaki olduiu tak· na c!ır. 

Muhltlrlere lkramlp dh'de ihbar edenlere birinci maddenin Muhtellt encUmen intihabı 
ıc.kal n PJ?I menkul emval ile teraiti dahilinde ve bu maddedeki ni&· Ankara 26(Vakit)Mubteliten• 

balana intifa haklannı ve daimi ver- betlerin 7an&1 mfktannda ikramiye cUmen reialiğ neCemilB.(Telcirdağ) 
sllerla ınektumlancu haber •erenlere verlllr. Ancak birinci maddedeki eın- mazbata ll'Uharrirliğine Salibat
ftrllet!elc •ramf;elere dair kanun11C1 valin ve intifa haklannın tahrir ve ta• tin (Kocaeli),bitipliğirıe Ahmet 
ndlmeadea p1a aıtımer maddtıBi ve halduaku lh vaslfedar olan memurlar Hamdi (Yozgat) beyler seçildiler. 
alteülp ııpddeleri müzakere oluna•1 la b• memurı.n ""k ve idaıe eden l- T•if• kanunu 
rak kanunun heyeti umumijeli .kabul mirlere ihbar mukabil( olarak ikramf.. Ankua ~ (Valut) _ T8rk 
~~ Baaa AUaraa umallll ve- ye verilmez. Ba'lcnaUft'Un neJrt tari· if b · • 
ya 1ıu..r kananlar n muahedeler aJı... h1n4en eveJ vaki o)'up da ~llUk eyt,c~ alt,oının ta1ta.e nis etmın esas 
khınıa gler devlete lift veya haz!ne dili menkul ve ga)'rr menkul emval tutufması hakkında hüktiaıetin 
emrine mevdu olması IAzım geldtti ne intifa haklannm hazineye aidiyeti· tarife kanununun 28 inci madde
bide httkametüı Htıleı hai'icinde kal- nın tahakkuk maamelellf henüz Mtam ıinin tadil teklifini Maliye encü· 
q olla ltll6mum menkııl '" gayn balmamıı ihbarl•nn mahbirı.ıine da.. meni bugün müzakere ederek 
meni."UI emT&I veya bu nevi emvalin hl ve kumun hü~Uıınlerme göre ikra· hükiimetin teklifini aynen kabul 
lntUa haldarfle senede merbut ~a mlye verilir. Verilecek ikramiyelerin etm'ttir. 
ipotıekU ve ij)Otebis alacakları ve bet hesabında meal:ullerin ve intifa h~~ Hasan F ebmi Beyin ieklifi, 
uYf mevduat ff emaııat ile eMtam ve Jannın o tarihteki miktar ve rayıç 
tü'ril&tı n -.Orta m&tlaplanm ili• kıymetleri. ıa~"UJlerin arazi ve bilk6metin teklifinin aynen ka· 
bai tdmleqa Habar edilen emvali veya bina veqfleri bnunlanna göre taykı bulil Ozerioe kalmıştır. 
iDUfa •aldmm huineye aidiyeti ta• olanacak laymetleri emuı tsrtalaeak • 
hatdrıü ettikten IOllra emvalin kıy.. tır. AsAn attka ve defineler hakkın.. kaldırdıjından bahsetti. 
metleri veya iki RHllk intifa balil· daki hükümler mer'iıdir. Bina. arazi Sadettin Bey latanbul maliye 
lerl tlzerlnda qaildakf nfsbetlere gü- ve arulardan talııir harid kalanlar• vekılinden 929· 930 seneleri pri· 
n.lkrutlye verilir: la kazuç, ltayvanlar, veıuet ve inti• me tibi mUesseselerin ahnmıt 

Makuller- Bet bin liraya kadar kal, muame~ dahili 9tihli.k ve dam· ve alınacak muamele verıileri 
ga gibi daimi vergilerden yaabt be .. miktaranı vekilden sordu. Vekil kapıJI itti ... Bat adı : yanıwme vermek veya çift defter tut.. B. tahsil edilmeyen miktar1 blit· 

- rnsancla ftlıımı menbı oJan feJ. mak veya sair auretlerle k.etmedilmtf 1 d. . . f 
flkrfni. mohıyyeleslnl ltgıl eden •tkbr. ol&nlan haber verenlere tahakkak e. çe encümeninde say e ığını; a-
Ba •f\adın .. da olabilir. "'Scn"ar .. da oh· decek ••rıı " misil cnalan mecmua kat kat'i rakamı şimdi a6yliye· 
bfhr. •ldeal,,de olabilir. Ve bu ideal ırka· lunn4a ••• .&..11aJd aiabetler dUWa- miyecetini beyan etti. 
anda kotmak da olıbıtr işsiz ve aşklı ..,..... 8. la bul) lb hi 

de ikramive verilir: S.dettin ( tan ra m Y.flml}I kendine telkin eden bir çok ~ _1. ifj li · im 
un':nkArlırda kadın ilham menbat ol•· Bet yb liraya kadar yüzde 15, yüz beyin tıa&I' ıerme ene ep 
bilir. Fakat. bu gibi işlerde ilham. hariç- liradaa bet bin liraya kadar yüzde 30, tefairdea aarfuaazula bir madde 
ten ayade insanın kafasırun kıNJiyedn· bet bJn liradan 15 bm liraya kadar°" hazırlımıt, 921·928 de neye takas 
dedir. Aynı hüsün, hına aynı aft. aynı lan lııma lçla 1'tıde 20, 15 Mn Hradan yapilmadı, vergi alındı. Mua-
hdın, birine hJç bir şey söylemez. hiç yukan olan imam için yüzde ıo. mele versriıinden tahsil edilme· 
bir fey öAntmez. Diğerini ilhamlara Bu ıriabetlere gö.re hesap olanacak l50000 l t k' · k 
r;ıı k eder. bülbül eder. IEramiyeaita Uç&e biri verginin kat1 mit İl'anın er ımne ar-

Sonra.. insanın hayatını ve zamanını surette tahakkukunda ve üçte ikisi ıı büttın primleri veremeyiz dedi 
ıörc hiss:yata drğittidiğf ~bi bugün bir verginin tahsili akabinde verilir. Muh ylyıbanın reddini istedi. 
rrke&e ilhamlar veren Jııdsa. zamanlı birleri ıneveut olup d- ,muameleei he- Hasan F ebmi B. Jiyibayı mO-
;ekilmcz müz"iç bir baş belası olur, nUz intaç edilmemiş olan bu kabil daf aa etti. 

Eflttunt qlr, yani uzaktan dflıUne dil· mektumlann mul1birlerine dahi işba Ahmet Ihsan B. Saddettin B.in 
tane lııyıtde bUytllülerelr sevilen feyler maddenm lıti•l•rhae slre ikramiye fikrioe iştirak etti. Metlıur bir 
daha kolay ilham menbaı oJuvor. Halbdld veriHr. Q116ıawm .-aı memariarile hiklye var dedi. yem borusu 
.. ayın ve bllhıua damalh Ant sarsan he· •-Lrtr ,_L-J- •-•ı-ıt •-apl"· 
• e• ... " -- • 1

- ·- .... derler Erbabı sanat ta muamele yecanlar fibım menbaı o'maktan ziyade nna ft tahükak mauaelmnde vazı- d O 
bir nevi felce. sebebiyet ,;eri· fedar olalara •ramlJe ftl'lbne&. Ba Terfisini zamanında yatır ı. 
yor. BtiyUlr korkular, tatkın sevinçler, kaaaada JUth mektvlDlan dhlre Çf. zaman pr:m verilec.ek dediler. 
barpler, lbtiltller benglmsnda ilhamın pa· karmakta -11 _.,,..... fnkala• Ea'an verilmiyor. 
l'lldamıdıtanı. ve hına söndüğünü görü· de hismett slrillen ftridat tahakkuk Bu kanun kabul ~dilirse bor· 
JOftJZ Btaaenalcby Hbımda. kadının ' 'e ve tetik ..-arlan balaaclaldan mao cuna sa~ık olup vergisini veren· 
sılrenfn tesirini aramaktan zJyade buna 
ntrfn kendi yaratnğına kendi tatması JaaMln a bftJ'tik mal memannun ta- ler yanar, vermiyenlerin yOzO 
demek daha manfık olur. Harp ve thlil!I lebl "' Maltye VeklletlnJD tak4ir ve gDler. 
ISnlsında bilytıt tiirler. romanlar. piyes· teaeiblle mlail f~lalan .. ıarm-dan Urıha reye kondu ve reddedildi. 
ı. aadlr ıuahyor . .EYet • Ocdiltm gibi, iki lllUf baUtin• kadar nakten tal• Maliye Vekili k8raiye l gelerek 
bduPn llhamklr olmuaaı degiJde,itbımı t:lf oluaabilirler. Jiyihaya ret ile esas madde 
bbiJlyedi adamı diişilnmet bence daha Ankara 26 (Vakat) - mec· al M le 

1 dotrudur. liate muamele yerpi mBzakere· meriyete k ıyor. a sat yer ne 
En iyi •serltr meydanı pctrenle, kadın ıtnde ROıtD B. Eana tecilin gelmiyor Arzu edilirse baZJarka

petinde kOf'lllyanlar. nb hayıanı gir· fabrikacda.n ,n.,ıın istenir di· da,lar tefsir istesinler dedi. 
miJenler. kadın hıyılinl ancak kitaP. yap· ye enditeye dUtürdOğünden mil· ROştO Bey - 86yle zannet· 
llklm Ulllllda pnlit':• Enla racaat Ozerine hllk&metin tecili miyoruz, diye seslendi 

llecll• reisimiz Anlwrada ı 
Ankara 26 (Vakıt) - Kazım 

Pt- Hz.geldi. Kitibi umumi Tev· 
fik, maarif vekili Eaat Beyler 
Sıt11ı paıa ve bir çok meb'uslar 
tarafından kartdandı. 

Ankara 26 (Vakıt) - San'at· 
kir Kenan B. Mecliı Reisimizin 
yaptığl bllstDnll takdim etmiıtir • 

Emnlretlumumlyenl• hazır 
laclılı llrlhe 

Ankara. 26 (V akıt) - Emni· 
yetiumumiye yeni bir IAyiba ha
zuladı. Llyiba, polisin yaziyetile 
ıelibiyeti bakkmda mllbim mad
deleri ihtiYa t.tmektedir. Bu ka· 
nunda muhtelif kanunlarda poli
se verilen ıelihiyet taarih edil· 
mektedir. Bu liyiba ile zabıta 
memurlan vazifelerini ifada tama· 
men serbest olacaklardır. Deva· 
irle olan her tDrlli ibtiliflar bu 
Jiyıbnın kabuliJe bertaraf edil· 
mit olacalrtlr. 

Ada1N1arı lamlt ahire 
borsalara kapablclı 

Ankara 26 (Vakıt) - Ada
pazarı n lanit zahire boraalan 
muamelelerinin ubiından dola· 
yı vekiller heyetince kapabldt. 

.v.inl liiira • ..._;p 
An~•1P~ Y M\t ) -:;-}f.ç.e,il 

Cabit pa .. nm 1cara mltaleıarh· 
ğina getiriUneli tahklctak etmiıtir. 

KaçakçH,k kaauauaun 
mU~akeresl 

Ankara 26 ( Vakit ) - Adliye 
encllmeni kaçakcıhk kanununun 
mOzak~reaine devam etti. Öğle
den ronra muhtelit encumen 
Cemil Bey ( i ekirdağ ) m riya• 
setinde taplanaralt ıeç "akte 
kadar mllzakereaine devlJJl .,. 
liyihanın mackrelennı kabul 
etti. 
Bulgarlstancla ithalatı tahdit 

Sofya, 26 (A.A) - Milli ban· 
ka bazı ticaret elJ-.mD ve bu 
meyanda otomobil, ipeJcn kumaı
lar, lavanta ve kolonya gibi ko· 
kulu maddeler, kıymetli f8flar 
ve mllcevberler, fototrat, telsiz 

makine v~ al•tloril9 f•••" t(.i. 
balAbna mani oimak ıçia banlar 
hakkında ecnebi dGvizi verme
meyi karar alt.na alauıbr. 

Sofya, 26 (A.A) - HDlc6met 
yeni sene girer girmez gayet 
tiddetli ve 11kı bir iktıaadt proı
ram tatbikine l>aıhyacakhr. 

Zinet etYe.J itbalibnm tama
mile menedileceji söylenmektedir. 

ls1N1nroll•r.. Fransızlar 
Rugblde ka ... ıla,tllar 

Babat, 26 (A.A.) - bpanyol ve Fas 
ekipleri arasında beynelmilel rugbi 
mUeabakasr bugtln kalabalık hir st• 
yirel kitlesi hazır balandutu halde 
yapdmlfbr. 

Oyunda Fas komieerlifi kAtM>i u • 
mumlsl M. Merillonla lspuyol rugbi 
kulübfi lldnet relSi M. Rlftori de La.
quadra ve bir çok rical haZJr bahuı • 
muşlardır. Havanın ıayet güzel ol• 
muı bu mtiubak1111n mfisalt prait 
altında yapalmumı te11lin ve teehil et. 
mı,tir. lspanyol ekiplnln kuvvetli mi 
daf aas:tıa rağmen Faslılar hltimiye
tt elelrliıde tutmuşlar " lltrya bJ!I 
on bir sa717la plip plmlflerdir. 

ltlllr•da bir han n.-ıı 
fabrika• rantlı 

Napoli, 26 (A.A) - Napoli .'* 
varında Pianura'dan bildirildi 
göre bava fitekleri yapan k~ 
bir fabrikada çıkan yangın "'
n .. ında bir baba ve anneyle ~ 
çocukları vDcutlann1n mabt 
yerlerinden yanmıılardır. 
Japonpcla umumi lnUha .... 

Jf•Pll•c:ak 
Tokio, 26 (A.A) - Parllm 

tonun yeni içtima devresi b 
baılamaz hilk6metin diyet flJ_,. 
lisini dağdm1ya ve umumi ~ 
habat yapmıya karar 'Yerdiii alr 
lenmektedir . 

Tayyare mermileri
nin te'slr edemedi 
kamyonlar yapılıf 

Muharebe eanasanda en b 
tehlikelerden biri nakliye Yall~ 
lanmn tayyarelerden abla 
bombalarla tahrip edilmeleri ., 
bu yDzden cephedeki askerleri' 
aç kalmalandır. 

Bu tehlikeye mukabil, 
Jerin Armıtrong kumpan 
yeni bir kamyon ya~. f: 
yare. bombalan bu kamyon 
rinde tesir yapmayor. Bu 

kamyon 6,5 ton tqıdıktan ~ 
3,5 ton da s8rükle~ekte Ye 
takhkla.rdı, kumluklarda yar 
bilmektedir. Tekerlekli ~asit 
nn yörüyemediği yerde bu k 
yondan istifade edilel>iltt: 

Bu kamyoıalfllD Tayyare b~ 
J,,.farından mDteessir olma 

mn 1ebebi Tayyare h0cu9" 
maruz kalchklan ıaman det 
ve her tarafa iıtikametl;,w 
çevirmeleri, hendek, ırmak, 

bucak, tarla, orman, çiH Vft 
her yere ıirebilmelidit. ~ 
•••talan, yol kayclile maka~ 
olmachktu ttdbra oalan 

ittllaas etmek çok mllfkll ~ 
Yeni kam1onua batakl~ 

yDzdUrecek tertibab da yarllf• 

Bahrimuhitte 
firtına 

Londra - NM)lorklall ~ 
co•e gelen on yedi bin 
Tuacanda tranaatla8tiii 
muhitin ortasında e.....U 
g6riilen bir fırbaaya tatulm 
Çartam ba gecesi gelQİ adeta 

lara gömlllil olarak yolua• 
Yam etmittif. Duiz aatb• 
itibaren 31 metre ,okteld 
geminin Ost kBpetteaini '°. 1..ollllll•·ıı 
dai gibi dalgalardan biri 

-~ .... , ... 
sınıf kamaralara inen m 
kapağını karmlf ve alttaki el 
zi takiben kamaralarclaa ":

11 ğunu istill etmiftir. Bar• 
santimetre su toplanautb. dlD 
bit aadmelerden iki ka 
mliş, otuz bet kiti yarald 
Atar yarahlar burada 
kalclırdmııtır. 



~ÖNÜN_ - --
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'~iŞARETLERi 1 llDID Ballerlerl 1 
Seksen aenede 
Bulunan yol 
llir küçük haber: 
.,ltrrıir dokumacıları kooperatlfle • 
:"~ büywk bir fabrika açmıya karar 
b l'Cfıler. Bu fabrikada beş bin işçi ça
lltaktır. 
.lıPon dampingi neticesinde kapan• 

~'' olan beş hin tezgahın işçileri ken
'1•rine iş hulacaklnrdır ... 

;ıj: ı;: .. 

l'ınzimst senelerini hatırlıyorum. 
~~de yüz milyon fr.tnklık kumaş çı
~ ran ~alep t~zg!hları bir ~ene de 
l'Qenbıre 7 mı iyon franklık ışle ka • 

••lırını ka padılar. 
* • * 

~Ürkiynin hi r çok kö~elerinde ipek 
~ ~~an teT,gahlar bir anda sustu. 
1 lJ>ek knıalan dut ağncları fü;tünd~ 
~ter kelehek kada r faydalı olamadı -

I', 

* • * 

Umanda: 

Seyrisefainde ya
pılan tasarruf 

Seyrisefain umum müdiri Sa· 
dullah Bey son gOnlerde idarede 
yapılan tensikat hakkında ıu 
izahatı vermittir: 

- Mevsim ve buhran dolayı· 
sile idaremizde de bazı tasarruf
lar yapılmııtır. Bu tasarruf mas· 
rafımızı kıımak suretile temin 
edilmittir. Bu arada masrafım 

korumıyan bazı vapur seferleri 
kaldmlmıı, itleri azalan fabrika· 
da tensikat yapılmııtır 

Yalovada yapılmakta olan 16 
yatakla ucuz pavyonun inıaah 

bitmiştir: idarenin liman ıirketile 
birlf'ştiri'eceği hakkında hiç bir 
malurn.,hm voktur. 

Orta Anadolunun yün ört.n, hez do · ı 
~h.n tezglldannı bir gün murııba -j Po.iate; 

r aldı, llteşe att:. H k. h l h 
"''tanmıyan tezgah, Ana~ol~nu.~ .~>~.~ ase 1 aS 8 ane• 
~~a ancak bir yeremlı oksnrugu ı • • h 
~sesini çıkardı ve nihayet çıkrıl~ sının çamaşır ane· 
_ .. \•ere~li eiferi g ibi hir daha i ~lc- ı si yandı 
•tıek uzere SU'!tu. 

* * • 
~için? 
Çül\kü makinenin önünde ~ıkrık. 

:tralyöze karfı oktu. Dritnot:ı kar~ı 
ka? .. 

it lfıtnJyöı oku yendi, makine çıkr:
ltaraca bağladı. 
~ıtkinP.leşmi•yen. makine lc~miye uy. 

~tan Türk san'atları birbiri ard ın -~ 
'" bir veba !ialgmma t ~tuldu. 1 
Aynı yıkıntı. aynı kıyamet Hindis -

1 "'-d11.. Silezyada aynı şekilde meyd:ı- ; 
~' ~ıktr. Fabrika önünde tezgah b;.
•rabe haline girdi. 

* • • 
ltrrıir dokumacılaP1nın makineleş · 

-.. için tu1tukları ) ol T iirk san'atınııı 
'" sene dağ, ta~. tepe, çöl dolac;• ' '!tta,, sonra vardığı mts'u t Ya ha, ha· 1 
~ti" son merhale.-;i budur. Gerçi 
~liftütte çok basit, çok iptidai bi:· 

1 ikat diye göze ~:ırpar, . fakat ~i 
~hından kendi sermayesıle makı -

>'e ~me, Türkiyeye sekseh aeneyf. 
"• b:.I • •• b' 1 ""ı milyonlarra Jıraya, yuz ın er· 
tt İtısanın sefaletine mal oldu. 

1 Seksen sene evnl gideceğimiz yo
~Iİntdi bulduk, gerçi geç kaldık. fa· 
~ her itirafı kusur hakikat yolunda 1 

•a.11nt1tıs biı· zaferdir. 
SADRI ETEJI 

........._~-------------~~-=--~arifte: 
litmya derslerinde 
yapılan tadllAt 

'-tıarif veklleti, liselere b!r ta
~ göndererek son smıfların 
) 'llbya dersi programında yapılan 
t1ıi tadilatı bildirmi,tir. 
Bu tadilata göre, ıimdiye ka· 
~ liıelerin fen şubelerinde oku
~lllakta olan (Tahlili Kimya) 
~ ıi bundan sonra edebiyat şu
~ 'erine de teımil edilecektir. Bu 
~·~•tla yeni programa göre ders
~t ıömestirnen itibaren baıla
~tektır. 
-.-"•lmllel terbiye kongresine 

ı~tlrek edeceıız 
"liaıiranda Niıte top~anacak 
\: beynelmi!el terbiye kongre
t~ bizim de ittirakimiz takar
~ ~tm ,tir. eu huıuıta lzmir ve 
ttllbuı muallimlerinin gCSnder· 
\ lt ri an.u karıısında timdiden 
~lıklara ba1lanm19tır. 
~ itle meşgul olmak Ozere 
~b" muallimlerinden Mustafa 
l..~ev şehr :mize gelmi,tir. · 

~lc•k m uamm mektebinde 
l. konferana 
~nbel erkek muallim mek
''4-~de konferan salonunda 
~ 2-931 gllnu akıamı (buılln) 
S:, •tkizde içtimaiyat muallimi 
~~ bey tarafından kooP.era· 
~de hakkında münakapb bir 
a.. ~~"•na verilecektir. Herkes 
.,..~iAir. 

Evvelki gece saat beş buçuğa 
doğru Haseki nisa hastahanes:
nin çamaşır kurutmaya mahsus 
binasından yangın çıkmış ve bi· 
na içinde asılı bu'unan çamaşır· 

tarla birlikte tamamen yanmıştır. 
Zabıtanın yaptığı tahkikata na
zaran, yangtn çamaşırları kurul· 
mık için yakılan iki sobadan b;. 
rinin çamaşırları tutuşlurmcsın· 

dan çıkmııtır. Çamaşırhanede 
nöbetçi bulunan Fatma 1-1. ismin
de b·r çamaşırcının ihmali görül
düğü anlaşıldığından bu hususta 
da ayrıca tahkikc:t tamik edil
me~\ ted!r. 

Heşiktaşta üç ka
~akçı yakalandı 
Evvelisı gece, sabaha kar'ı 

r eş iktaşta üç ki'çakçı yakalan
mıştır. Yapılan tahkikata göre 
vak'a şöyle o' muştur: 

Beşiktaşta Deniz hamamı so· 
kağında bir otomobılin fÜpheli 
vazıyette durclnğunu gören Be· 
şiktas rüsumat muhafaza memur· 
!arından Hasan Ef. otomobilin 
korne çalarak denize işaret ver
mesı tizerine sahile kotmUf ve 
bir sandal görmütlür. Bu vaziyet 
karşısında sandaldan bir el ıtlih 
ahlmıf, Hasan Ef. de mukabele 
etmiş, fakat l:u arada otomobil 
de, sandal da kaçmıttar. 

Hasan Ef. derhal polis dev
riyesile bir!ikte Ortaböya doğru 
kaçmakta o:an otomobili takibe 
başlamış ve nihayet yakalamağa 
muvaffak olmuşlardır. Otomobil· 
de bulunan iki kitinin üzerlerin· 
de iri biçaklar çıkmıı ve kendi
ı~rinin den;zden kaçak eıya çı
karacaldarı tesbit edilerek hak
larında kanuni takibata baılan
mııtır. 

Beyazıt'ta bir hadise 
EYvellisi gece E'ayzit'ta bir 

sarhoşluk vak'aaı olmuıtur: 
Lokantacı lbrahim Efendinin 

hemıire zadesi Ali fazla bir 
te'<iJde içerek dayııanin lokanta
sına gitmit ve Ostndeki odaya 
çakmıtbr. Orada bu!unan Adnan 
adla bir kadınla kavgaya başla
mıı, bıçağa çekerek kadım bo
ğazından yaralamıştır. 

Bu sırada aynı odada uyuyan 
Rept uyanmıf, A'i onu da yara
lamıı, daha sonra Hatice adh 
diğer bir kadına da hilcum et
miıtir. Hatice, Alinin hücumun
dan kurtulmak için kendini pen
cereden atmağa mecbur . olmuı 
ve neticede vilcudunun müblelif 

Kemal Omer 8. 
Ayvahkta vefat etti 

Sekiz senedenberi lstanbul be
lediyesi lkhsat işleri müdürü 
olan Kemal Ö-
mer B. geçen-~ 
lerde Mezarlık-

lar müdürlüğüne 
naldedil m i ş t i . 

Adliyede: 

iki maznun tevkif 
edildi 

Birgün Taksim meydanından 
geçerken Hacı Memaı efendinin 
üzerine hücum ederek parasını 
almakla maznun Yani ve Osma
nm muhakemelerine dün lstan
bul ağırceza mahkemesinde Kemal Ömer B. •-"--= 

bu yeni vazifesi
ne başladık ta n 
birgün s o n r a 
mezuniyet almış 
ve bazı ailevi iş
leri için Ayvab
ğa gitmiştj. 

, baılanmııtar. 

Kemal Omer 
B , orada indıği Kemal Ömer 8. 
otelde rahatsızlanmış, derhal has· 
taneye nakledilmif, fakat orada 
vefat etmiştir. 

Kemal Ömer beyin ölümünli 
intaç eden rahatsızhfı Hunnakı 
sadırdır. Merhumun cenazesi şeh· 
rimize nakledilecek ve burada 
Merkezef endi kabristanına def
nolunaca kbr. 

Kemal Ömer bey ili ticaret me' • 
tebinden mezun olduktan sonra 
uzun müddet ticaretJe meşgul 
olmuş, Balkan harbinde ve harbı 
umumide Hilaliahmer ve Himayei
etfal cemiyetlerinde ve verem mü
cadele cemiyetinde hayulı hiz
metlerde .. t: u 'unmuş kamil bir 
jnsandı. O~iimü elir.ı bir zıyadır. 
Kardcş'eri doktor Bes:m Ô· 

mer paşa, Azmi \'e Agih Ômer 
beylerle hemşiresi Mac!de hanı· 
ma ve bütün ailesi efradına 
t ;1ivet h 0 van t- rt ,,r·7 • 

Kaza kongreleri 
Halk F1rkuınrn Belediye hu

dudu dahilindeki kaza kongre 
!eri l.amilen bitirilmiştir. Yalnaz 
Eminönü kaza kongresinin gele
cek pazartesi ikinci celsesi top· 
!anacaktır. 

Vılayet dahilindeki kaza kon· 
grelerinin ce iki üç güne kadar 
toplanması kararlaşbrı!mış ve 
hazırlıklara b; ş 'anılmıştır. 

Muhtar seçimi 
Şehrimizde 932 senesi muhtar 

seçımıne baılanmak üzeredir. 
Seçim günü bu günlerde ilin 
edilecektir. 

yeterinden ağır surette yaralan
mıştır. Fab.at Ali bununlada 
sükôn~t bulmamış, oradaki man
ğalı devirmiştir. Bu yüzden öte
beri tutuşmuş, itfaiye yetişerk 
genişlemesine meydan vermeden 
söndürmütliir. 

Mecruhlar hastaneye kaldınl
mış, Ali dün aktam yakalan
mıştır. 

Kulubed• yangın 
N:şantaşmda meşrutiyet ma

hallesinde Beykozlu sakağında 
2 numara:ı tenekeden inşa edil
mit barakada oturan 70 yaşla· 
randa ama Hatice adlı bir ka· 
dm, ku!ubesınde mangal yakar
kıı:n minderler tutuşmuı, l::u ara
da kendisi de bau yerlerinden 
yanmıştır. Kadın hastaneye kal
ömlmış, ateş genişlemesine mer 
dan verilmeden söndürülmüştür. 

Bir amelenin kolu k1rddı 
Dün saat 11 de Bahçekapıda 

Hasan ecza deporu önünde te· 
lefon şirketi amelesinden Mu
harrem üç metre yüksek
liğinde pencereye çıkmış fakat 
muvazenl'sini kaybederek kaldı
rama yuvarlanmıştır. Bu sukut 
neticesinde ko!u kınlan amele 
Cerral:paşa hastanesine kaldı· 
rdmııtar. 

Dinlenilen ıahitlerden ikisi 
ilk ifadelerine uymıyacak tekil
de mütereddit söz söylemiıler. 
riyaset makammm muteaddit 
ihtarlarına rağmen, sarih tekil
de ifade verememiılerdir. 

Muddei umumiliğin mütaleası 
sorulmuf, Burhanettin B. ıahit· 
lerın serbest bulunan maznun
lardan çekindiğine işaret ede
rek maznunların tevkifini iste
mittir. 

Maznunlar, tevkif edilmiıler, 
muhakeme tahkikatın mütebaki 
şahitlerin celbi ıuretile derinleş· 
tirilmeıi için kalmııtır. 
Ayni gUnde iki yerde muhtelif 

cUrUm ı,Hyenlerln 
muhakemeal 

Aynı günde iki yerde birkaç 
cürüm iflemekle maznun Aliet
tin, Atik Ali ve Çamur Muhar
remin ~ubakemelerine dün lı
tanbul ağırceza mahkemesinde 
baş~anmıştır. Şahitler dinlenildik
ten sonra, tahkikat safhası bit
miş, müddeiumumi Burbanettin 
8. , Alleddinin, Naalbur ve müs
kürat depocuıu Vasil Ef. nin dük
kanına elinde biçakla gelerek 
para istediğini, para alamayınca 
z_orla rakı aldığım, kapıda duran 
A,ik Alinin de kendisine bu cü-
rümde yardım ettiğini kaydetmiş 
gene Alleddinin tiitüncü Irani 
Hüseyin Ef. den de Çamur Mu
harrem müıterek olmak üzre 
zorla cigara aldığına anlatarak, 
her üçilnün de ceza kanununun 
497 inci maddeai mucibince tec· 
ziyelerini, Alieddine madam Ka
tinayı dövmesinden dolayı ayraca 
ceza verilmesini, diğer bir mes-
eleden de maznunların beraetini 
istemiıtir. Muhakeme, karar için 
başka bir güne b1rakılmıştır. 

Zorla -at alanlar 
Aksarayda Artin efendiye hü

cum ederek, saatini aşırmakla 
maznun Ali ve Burhanın mah
kemelerine dün ağır ceza mah
kemesinde baılanmışhr. Muha
kema mOdafaaya kalmııtır. 

Maznunlann vekilleri avukat 
Ali Şevket ve sabık müstantik 
Hikmet beylerdir. 

Kara Yasat beyin tilUmU 
Kızıltoprak istasyonunda bir 

tren kazası neticesinde &len Ka· 
ra Vasıf beyin öliimü taakikatı-

na, adliyece devam olunmakta· 
dır. Tahkikat, makinist Hüseyin 
efendinin isticvabı safhasındadır. 

Kara Vasıf beyin ailesi, bu 
öltmden dolayı tazminat veril-
mesi için Demiryolları idaresi 
aleyhine bir hukuk davası aç· 
mışbr. 

~~--------------~~ Sakalar sıhhi muayeneye 
tabi tutulacaklar 

lstanbul Belediye mıntakası 

dahilindeki saka!arm sıhhi mua
yeneye tabi tutu!maları ve ken
dilerine birer hüviyet cüzdanı 
verilmesi kararlatbralmış ve na· 
biye mlldürlüklerine tebliiat ya· 
pılmıthr. 

Aero kulUp açıhyor 
Tüsk Aero kulübü binasının 

açılma merasimi yaran saat 17 de 
yapılacaktır. Kul6p reisliği ku
lüp azasım ve tayyarecileri me
rasime davet etmektedir. 

G ı' L i ş "i ~ --~-= 
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Mehmet Raufa dair ... 

Mehmet Kauıun ölümü ga
zete sütunlannda haklı 

bir teessürtln tezahürüne Yesie ol
du. Hele onun son senelerini 
darlık içinde geçirmiş ve gözle• 
rini hastahane köşesinde yum-
muş olması bu teess6rü arttıran 
sebeplerden biridir; fakat merhum 
için başka nasd bir ölüm beğe
nilebilirdi: mademki muharrirdir! 

• * • 

Mehmet Rauf için ölümlln
den sonra yazılanlar, alil· 

münden evvel yazılanlardan faz
ladır. Bu da bize has bir kadir 
şinaslık şekli: sağlığında öldür, 
öldükten sonra yaıat. 

• • * 

Mehmet Rauf için yazılanlar 
arasında aamimi teellüm

lere tercüman olan satırlar, ro
mancanm edebi kıymet ve mahi
yetini tesbit eden satırlar, b6yle 
acı bir akibeti bile malumatfu
ruşluğa fırsat sayan satırlar var
dı. HeJe ıonunculardan bir tane
si vardı ki şah eser bir cehalet 
nümunesiydi : bu yazı akf&ID ga
zetesinde çıktı, altında Hikmet 
Feridun imzası vardı, içinde de 
muharririn boyundan bl\yiik bir 
yanlaı. 

Mehmet Raufun eserlerinde 
samimi olduğunu, romanlarında
ki mevzularm daima kendi ha
yatından alındığını söyleyen Hik
met Ferid:.ın bey iddasını birde 
misal tevsik etmiş olmak için: 
••meseli-diyordu- bir yazın tarihi 
isimli eseri tamamen biiyledir.· 
Bu eserin vak' alan tamamen 
muharriri tarafından yaşanmııbr. 91 

Ayol, bir "yazın tarihi,, Meh
met Raufun değil, Halit Ziyanın 
eseridir. Bunu bOtün orta mek
tep talebesi bilir ! 

7.opbı j..pe 

Kadın birliği 
Hanımları polisliğe. 

hazırlıyacak 
Memleketimizde de kadınların 

polisliie kabul edileceği hakkın
daki haberler üzerine Kadın bir
liği polis olacak kadınlara bir 
yardım olmak üzre birlik bina
sında bir kurs ~çmıya karar 
vermiştir, bu kursta yaln1z polis
lik meslekme girecek kadınlara 
o meslek için elveriıli malumat 
verilecektir. Ancak birliğin b6y· 
le bir kurs açabilmesi için ni
zamnamesi müsait olmadığından 
kongreden müsaade istenecektir. 
Yalnız kongrenin mutat iç~maı 
Nisanda aktedileceğinden daha 
evvel fevkalade olarak kongre
nin toplanmas• muhtemeldir. 

Tütün inhisarı 
Bir ecnebi gruba mı 

devredilecek ? 
Tütün inhisarı müdürü Be9çet 

bey dün akıam Ankaraya git
miştir. 

Bu ıeyahatin tütün inbisanmn 
ecnebi bir gruba devredilmesi 
meselesile alakadar olduğu aöy
lenilmektedir. 

Behçet bey hareketinden ev
vel bir muharririmize demiştir ki: 

- Ankaraya maliye veklleti 
tarafından yapılan davet üzerine 
iidiyorum. Bu davetin mecliste 
müzakeresi menubahs kaçakçı
lık kanunu liyihasile alikadar 
olduğunu zannediyorum. idare
nin ecnebi bir gruba devredile
ceği ıayiası hakkında bir teY 
bilmiyorum.,, 



---acak: 
neye nisan a l>atlamyor 
Muiz Eskinazi Ef. servetinı kimlere 

ve ne ş&rtlarla bıraktı ? 



Ayın kızının oturdug" u 1 Beynelmilel bir 
yankesici 

Saray keşfedildi Yunanlı Fokas Paris-
lı'lravunun karısının btlsttl Mısırla Almanya 

arasında ihtUAfı mucip oldu 
- --------- --

Mısırın en eski kraliçelerin· 
den Ayın kızı Nefertitinin ha· 
'•tını tenvir ~den yeni keşfiyat 
'.•Pılrnışhr. Ve bu suretle vak
:' bir ilah sayılan ve tapılmıya 

Ylk görülen "Ayın kızı,, 
iıllckında yep yeni malumat el· 
de edilmiştir. 

Kraliçe Nefertitinin 3400 se· 
ile evvel içinde otorduğu saray 
toprakların altında kalmııtı. Bu 
aaray ancak son giinlerde mey· 
dana çıkarılmııtır. 

ve Mısırın eski dinine dönmüıtü. 
Kıraliçe Nefertiti kocuının 

Saray, Tellul Amamadaydı. 
~eferitinin kocası olan Firaun, ı 
\Irada bir şehir tesis etmiş ve 

Ona "Ufuk ıehri,, namını ver- , 
llıiıti. Firauna bu ıehri tesis 
tlaıeyi ilham eden kansıydı. 
ı:"iravun, burada, bir fÜrü saraylar 
~Pbrmıı, neticede yeni bir şe-

r vOcud bulmuf, fakat bu 
ftbir bir iki sene geçtikten son
~· unutulmuş ve ku~Jar altında 
qfllHftı. 
L kral•çe Nefertiti otuz asırdan 
''1Zla bir zaman evvel öldüğü 
~de bugünlerde iki asri dev· 
et arasında siyası muhaberelere 
~illin teıkil etmektedir. 

krellçe Nefertltl 

dinin,sadık kalarak ufuklar ıeb
rindeki bir sarayda yaşamiya 
devam etmiıti. 

Geçen hafta, keıfolunan saray 
budur. Bu sarayın içinden o devri 
aydınlatacak bir çok kıymetli 

şeylerin çı 1< arılmuı bekleniyor. 

Stutgart 
Yangınındaki 
Zarar 

Bu muhabereler Mısırla Al
ltlaııya arasında vuku buluyor. 
~imanlar, Bu eski kıraliçenin 
&tııırda bulunan büstünü bulmuş Meşhur ve tarihi Stutgart 
~e B ı· ·· · t"" .. ı d" şatosunun henüı bilinmiyen bir a. er ın muzesıne gö urmuş er ı. 

«Qııır hükumeti, bu büstün istir· sebepten dolayı ansızın tutuştu. 
~•dına karar vermiş ve iadesini ğunu ve mahvolduğunu yazmıı
~•teınişti. Geçen sene başlıyan tık. Yangın günlerce devam et-
..v11 aaüzakCJ'aler hali devam edi- mittir. Yangın esnasında binanın 
tor
1 

• Mısır hllkümeti büstün iade deniz kısmt bfiyUk bir tarrakay
o llnrnası talebinde musırdır. la yıkılmışhr. Enkaz altında 

kraliçe Nefertiti, Hazreti Mu· kalan onbir ıtfaiye efradından 
~rıın zuhurundan elli sene evel dördü ölmüş ve yed 'si ağır su· 
qal Amenofis'l~ evlenmiş ve rette yaralanmışhr. Dumandan 
lr0caaile birlikte eski Mırsır di- boğulmak dereces:ne gelen di· 
Jtiııi değiıtirmek istem•şti. Mısı- ğer 45 itfaiye neferi de hasta
tırı veni mabudu güneş olacaktı. haneye kaldmlmıştır. Zarar ve 
Fıraun Amenofis'1e karısı, bu ziyan 6,000,000 matk raddesin

~tebbüslerinde muvaffak olmuş- dedir. Yanan eşya arasında pek 
g r, fakat çok geçmeden 1-'raun kıymetdar Gobelin halıları, es-
IQJUt ve damadı Tutankamen l<i tablolar, tarihi GftmUş ve 
~ta oturarak ufuklar şehrini altın sofra takımları gibi nadi
''•kmı:J ve eski Tep şehrine de sanat eserleri de vardır. 
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- 11 Yazan ı Ömer Rıza 

lzmir şehri : Mesih ! Mesih ! nara
larile çalkanıyordu 

'il İtntir yahudileri, . mesihe Jmrşı 1 
Cterbutiyetinl anlatmak için, içlerin•' 
t· • bir heyet seçerek Sabatayın evine 
İiılderdller. 1 

1 Sabatay bunları kabul ve sabretme· ' 
'rinJ ta\ siye etmişti. 
il Cenınatin sabrı uzun sürmedi. Ka" 
d:rıue\"Velin on ikinci günü lzmire 
ı tt kişi mu,·asalat etti. Bunlar Ha· 
~~ı.ten geliyorlar ve Natanm gönder· 
tı ınektupları getiriyorlardı. 
~ llu dört kişi Sabatayın evine var -
~ l~rz znman etraflarında meraklı 
~ Yuk bir ka J aba tık toplanmıştı. Fa• 
Ilı 1 Saba tay bu dört kişiyi kabul et -
- edı. Mesih, müthiş bir oruca girmiş
~1\>e bir kimse tarafından rahatsız 
~"ıtıezdi. K'aprnm önünde toplanar. 
ht aat mütemadiyen bağırıp çağın. 
ti~ •e mesihin oruçtan çrkmasmı is -
~tdu. Sabatay ancak binbir rica• 

Sonra meydana çıktı. 

4t~elen mektupların biri Halep yahu· 
'lindendi ,.e tazimatla doluydu. 
~.t11pJarın ikincisi Tatandandı. Bu 
~ :h tnübeşşiri, Sabataya her zaman 
\ tfbf (Mesih sensin! Sana güveniyor 
•ıı~~J\i bekliyoruz, halbımız senin 
~tdlr t) diyordu. Halk mektuı>ln· 

rın muhteviyatından memnun olmuş, 
fakat bir heyetin uzaklardan gelerek 
Saba taya baş?<a cemaatlerin tazima. 
tını arzetmesi, onun mesihliğfne inan
ması, cemaatin üzerinde daha derin 
tesir yapmıştı. Herkes kapının önün• 
de: 

- Mesih! Mesih diye bağırıyor ve 
mesihi istiyordu. 

Nihayet (Mesih) kapıdan çıkıw.ş, 

yahudiler onu sırtlarmda taşımışlar· 
dr. O gün mesih orucwıu bozdu ve se
nenin sonuna kadar bir kimsenin oruç 
tutmamasını emretti. Herkes sevine· 
cek ve bayram edecekti • 

Sabatay, Halepten gel~ heyete ati· 
yeler ve ihsanlar vernti~ bütün dost• 
lannın onları izaz etmelerini istemiş 
ve heyet geri dönmU~ü. 

Artık lzmir yahudlleııi arasında o
nu mesih ta.n1mıyan kimse yoktu. Ken• 
disi sokağa çıkt:ı.1<ça, derhal yüzlerce 
kişi etrafında toplanıyor, yahudiler, 
evlerinden halılarını çıkararak ayak
larının altına seriyor, fakat Sabatay 
bunlara basmıyor ve basmamak için 
yolunu değiştiriyordu. Halılara bas · 
mryan Sabatay, gümüşten bir yelpa • 
ze ta~ıyarak Plunun bunun yüzüne do-

te yakalandı 
F okas isminde beynelmiJel bir 

yankesici, Pariste yakalanmışbr. 
Bu Fokas, okuyucularımız için 
yabancı bir şahsiyet değildir. 
Zira kendisi müteaddit defaalar 
Iıtanbula gelmi:ı ve her seferin
de türk polisi tarafından yakala
narak hudut haricine çıkarılmıştır. 

Fokas, Fransada hiç mahkum 
olmamıştı. Yunanistanda doğ

muş olan bu serseri, bir senedir 
Pariıteydi, ve yeni bir usul ile 
yankesicilik yapmaktaydı. 

F okas, iki ıerikle hareket 
ediyordu. Alelekser bu iş için 
de kOrkçü dükkanlarını seçerdi. 
Kurnaz bir tilki için de bundan 
tabii ne olabilir? Fokas, dükka
na gırıyor. Mal seçmiye başla
dığı zaman diğer şerikleri de ge
lerek dOkkincıyı lafa tutuyorlar 
Foku da geniı, paltoıunun cebi
ne en kıymetli kUrk parçalarını 
aktanyordu. Yakalandığı gün, 
15,000 frank kıymetinde yirmi 
parça kürk çalmıştı. 

Polis kendisini ingiliz olan 
metresinin evinde yakalamıştır. 

Propaganda için 
evlenmiş! 

Deyli Telgraf gazetesinin ver
diği malumata göre birkaç gün 
evvel Kudllste adının " Hatice,, 
olduğunu söyliyen, fakat yahudi 
oldutu anlaşılan bir kadın tevkif 
olunmuştur. Bu kadının gizli bir 
matbaa işlettiği haber alındığın
dan taharriyat yapılmış ve neti
ceae onun muhtelif' lisanlarla ya- 1 

zılı elli bin risale sakladığı te
beyyün etmiştir. Bu risalelerin 
hepsi de komünizm propaganda
sıd1r. Kadın isf cvap edilmiş 
kendisi, propaganda yapabilmek 
için bir müslümanla evlendiğini, 
evlendikten sonra müslüman ka
dınları gibi giyindiğini söylemiı· 
tir. 

Hatice, kocasından propagan· 
da işlerinde muvaffak olmadığı 
için ayrılmıştır. Fakat o da daha 
evvel yakalanmış ve mahkum 
edılmişti . 

kunuyor, ve bu iltifata mazhar olan. 
Jar kendilerini cennete havalanmış sa- I 
yıyorlardı. Sonra onun parmağımda 
kuyruğu ağzına girmiş bir altın yü-1 
zük \rardı. Bu yüzük ebediyeti remze
derdi. Geceleri Sabatay şerefine f e-. 
ner alayları tertip olunuyor ve bu su
retle hükumet talimatı harieine de çı
kılıyordu. Fakat yahudiler, hükume
tin talimatım sayrnıyacak derecede 
feveran etmişler ve mesihin kudretile 
hiç bir şey tanımıyaca!;: hale geldik • 
Jerini göstermek istemişlerdi. 

1665 senesinin 14- kflnunuevvelinde 
lzmire gelen Halep heyetinin muva • 
salatinden iki gün sonra Sabatay muh 
teşem bir alayla sinagoga gitti. Ken· 
disi 17 sene en·el ismi azamı burada 
telllfm etmiş ve onu telaffuz etmek
le (M~ih) tanınmayı istihdaf etmişti. 
Fakat ~imdi kendisi bir kimseyi davet 
etmiyor, onu o zaman tanımak istemi
yenler onu başlarında taşıyor ve me • 
sihliğini ilan etmek istiyorlardı. 

Sabatay, gene on yedi sene evvel 
yaptığı gibi mukaddes kitabın okun. 
duğu yere çrkmış 'e sesinin bütün 
yüksek liğil e : 

- l\f esih bneim ! 
Diye bağırmıştı. Heyecandan titri• 

yen halk derhal ona cevap nrdi: 
- Yaşasın hlikümdanmız ve mesi· 

himiz Saba tay Se,·i ! 
Sabatay, sinagoktan çıkarak evine 

gitti. Bütün cemaat ona bir hüküm • 
dar muamelesi yap.yor<!u. Herkes o
nun elini ,.e eteklerini öpüyordu. Gü .. I 
zel ve mtiteheyyiç Sara onun yam b:ı.· 
11nda halkın tazimatını kabul etmel\·1 

Güzellik krar ~ 
babası utanıyor 

• 
ın 

Kızımı iyi bir anne olarak yetiştirmek 
isterdim, halbuki .. 

Geçenlerde, Fransa güzellik 
kraliçesinin intihap edildiğini ve 
1932 Fransa kraliçesinin Nis 
şehrinde avukatlık yapan Mösyö 
Aleksandr Kessorun kızı olduğu
nu yazmıştık. 

Bu zat, Pariste çıkan "Matin,. 
gazetesinde bir mektup Defret
miştir. Mektup şudur: 
"B:ışmaharrlr bey, 

Kızı mın. arzuma rıığmen iştiraK ederek 
kahramanı olduğu güzellik kraliçesi in· 
tihabı rnünasebetlle yazdığınız yazıda, 
ismim etrafında, bazılarının hof görecek
leri fakat benim hiç de tasvip etmediğim 

tarzda gürültülü bir reklam yapmışsınız. 
Kızımdan bahsedilirken. ismimden de 

bahsedilmtsinin makul olduğunu kabul 

Kayserin 
iradı 
Kesilecek mi? 
Sabık kayser Almanyada 15 milyon 

sterim ktymetinde tahmin olunan a
razi ve akar bırakmıştı. Kendisi bun• 
Jardan her sene (200,000) sterlin irat 
alıyor. Son zamanlarda kayser, bu i· 
radr zayi etmekten ıkorkmıya başla .. 
dr. Çiinkil gerek Bitler grupu, gerek 
komünistler Almanya hükumetini ele 
alacak olurlar~a C?nlann kayseri pa-

edi\ orum, fakat ne dı\ e me•leğimi ve 
s:ın'atımı d:ı bu işe kantınıor~unuz? 

S:ın'ıırımı bildirrni~ o1 rnanız, beni, kıı.ri· 
lrrini e kızımın terbi\ c-ini, bir guzelhk 
kralıçelitine ıntıhap cdılecek t:ırzda yap· 
armadı~mı ~O}lcmhc mebur cdi~or. 

Ben l, ı zıml 1) i b r aile ıı.nnesi ol:ır:ık 

gormek istcrd m, r kat kader, onu bana 
geçici bir kraliçe olarak gösterdi. 
Kızımın olduğunu inl,ft.r etmemekle 

berııber, herkes şunu bilmelidir ki : Ahi Ak 
cihetinden ,upheli olnn bu tarz müs:ı

bakalar zav:ıllı \ e badbat ~ avrulan inki
sıır uçurumuna klemektedir ~c bu 
müsabakaları hiç de t \İp etmem. 

Hormetleriml kab 1 cd niz, başmuhır· 
rir bey_ Aleksandr Kessor 

Nis barosunda avukat 

Vergilerin 
Yüksekliğinden 
Dolayı ... 

Londra - Kralın kızı prense~ 
Marynin kocası Kont Karwodun 
bal ayını geçirdikleri Mayfair şa
tosu vergilerin yüksekliğinden 
dolayı satılığa çıkarılmıştır. Genç 
çift Y orkshire eyaletinde diğer 
bir şatoya nakletmişlerdir. 

Stokholmda bir hırsızlık 
Stokholm - Maliye tahsil fU• 

belerinden birinden 500.000 
kron çalınmııbr. Tanınmış bir ttic
car maznun olarak tevkif edil· 
miştir. Kendisinin bu sirkatten 
sonra Stokbolm ve Malmö ban
kalarından bazılarına 460.000 
kron tevdi ettiği anlaşılmıştır.Sir· 

I 

kati yapmış olduğu zannile tev· 
kif edilen bir maliye memuru 

1 

tahliye edilmiştir. 

rasız bırakmaları ~ok muhtemeldir. 
Londra gazetelerinin verdiği malii· 

mata göre sabık kayser bu günlerde 
birçok misafirleri kabul etmekte ve 

teydi. Sabata)'a ananmıyanlar bile o · I 

nun hükümdarlığını kabul ediyor ve 
başlarını eğiyorlardı. 

Kinunuevvelin on beşinden otuzu• 
na kadar pek mühim hadiseler vuku 
buldu. Halk yeni hükümdarın n ha
Jiiskann kapışı önünde toplanm ~tı. 
Sabatay, muradına erdiği halde düşü· 
nüyor, hasımlarının kendisine hangi 
noktalardan hücum edecekler.ine, onu 
düşürmek için neler yapacaklanna, 
hangi za'f noktalarmdan istifade ede· 
ceklerin~ dikkat ediyor ve her şeyden 
evvel aklına kraliçeliğe yükselttiği fa
hişe geliyordu. 

Hasımları herhalde bundan :istifa· 
ile edecekler, onun binbir adamın ku
cağında dolaşan, binbir adamın ihti
ras ve iştihasııw tatmin eden bir faci
reyi taçlı bir kraliçe yaptığını ileri sü
recekler n halk nazanndaki itibarını 
düşüreceklerdi. 

Sabatay, buna bir çare buldu. 
Ve hilkümdarlığrnın ıilan olunduğu 

gecenin sabahında kapısının önünde 
toplanan halka mühim haberler ver • 
di: 

- Bu gece beni (Ruhülkudüs) ziya" 
ret etti. Ve bana karımla yatmayr em_I 
retti. Ruhülkudüs bana bu emri ver · 
dikten sonra Sarayı da ziyaret etti 
n ona da aynı emri ,·erdi. Ruhülku • 
düsün emrine imtisal ettik ve ilk de
fa olarak kan koca gibi yattık. Sara· 
yı bakire buldum. Ve işte onun b!k • 
rinin delili! 

Sabatay cemaatin başına kanlı bir 
mendil attı . 

Bu da bir mucizeydi! Çünkü bir fa· 
hişe, yenJden bir bakire olmqs ye me-

anuımuuınm1U11uıumum 11 nımuumum ııunuum1111 ımn11 ıtnt1un•uu"'* 

bunlar ona Almanyadaki ahval haıt. 
kında uzun uzadıya malümat nrmek 
tedirler. 

Kayser, 1"elemenk1e bulunan em • 
lakinin iradından <'min bulunuyor. 
Faakt Alma) adan gelen irat bir teh• 
Hke geçiriyor. 

Kayser bu tehlikeyi bertaraf etmek 
ıiçin yeni bir kitap )azıyor ve bu ki· 
tapla aleyhinde yukubulan bütün it
hamlara cevap ,·ermek ye bu hare• 
ketlerini haklı göstermek ıi6tiyor. Kay 
ser, bilhassa Fon Bulorn cevap vere. 
cektir. Fakat fon Dulov öldUğünden 
kayser de eserini imzasile neşretmiye 
cektir. 

sih onun bikrini izale etmişti. 
Buna bir kimsenin inanmaması la• 

zımdı. Sahtekarlık ancak bu kadar 
olurdu. Fakat Sabatayın kapısında 
toplanan bütiin yahudiler inanmlar. 

Sabatay, bu suretle Saranın bütün 
geçmi ini ör tmek, onun bütün geçmişi 
hakkında bir şey söylenm~ne, bir 
dedikodu yapılmasına mani olmak \"e 
her şeyden fazla hasımlannı iskat et
mek istedi. 

Fakat onun muYaff al~ olmadığı: bir 
şey varsa buydu. (' 'i hasımları 

onun bu sahte'l\arlığ a ınamnamışlar 
, .e onun bu pek ba hareketini is
tihkarla karsılam J clr. 

Kanunue\·velin <in beşinci günü vu
ku bulan bu hadise)i müteakip Saba· 
tay muhteşem merasimle sinagoga 
gitti. Ve orada Saran n o gece hami
l e lkaldıı'.;rım, onun bir e kek Ç(>CUk do
ğuracabrını ilan etti. Sonra yahuidle
rin adat ' e an'annt nı değjştiren bir 
ıtakım hareketlerde bulundu. Ona gö
re artık bundan böyle her gün bay • 
ramdı. Onun için kendi i ancak cu • 
martesi günü terenniim edilen bil" 
mezmunı ba~ka hir günde teren• 
nüm ctmi , bundan ba ka bundan böy• 
le herkesin j mi azamı öyliyebilece • 
ğini Hftn eylemiş, 'e mesih geldikten. 
sonra buna ce'\ az olduğunu söylemişti. 
lzmir ) ahudile~ bu ana kadar, ayin
) erinde sultana dun ederlerdi. Saba• 
tay bu a deti de kal d ırdı. Artık bütün 
dualar ._ aba ta) a yap lı) or ,.e lzmirde 
olduğu gibi şarlnn bir çok merkezll'°'ıt 
1·inde gece günclüz ı dua tekrar edi· 
Jiyorclıı: 

(Bitmedi). 
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Bugün Slivya e ikinci maçı mızı yapıyoruz 

Atinaya gidilmek için kat'i karar verildi 
SlaVıyalılarla futbolcülerimizin evvelki günkü 

ma_ç hakkında düşündükleri 

Bir boks maçı 
------------~----------~ 

Tunuslu şampiyon Yung Pere 
Pariste yenildi 

. -

._._. _. . 
Sllvyahlar bir arada 

Slavya ta1ö.mı t;ugün tellrimiz·ı ıtemleri .merkezi Avrupa takımlan gt-

~
e il<inci ve son maçım tekrar Ga· bidir. Taktmımz hakkında fazla bir 

ata.saray: - Fener muhtelitiylc şey söylemiyeceğim. Çünkü topu 
:apac&ktır. iki taraf da yekdi • kontrol etmek güçtü. Şayet saha ku

'jerlerin~ kafi derecede denediği ru olsaydı şüphesiz takımımız ~ok gü
~in, eğer sahayı evvelki günkü zel bir oyun oyruyacaktı. Tabii biz 
gibi beJ'bat bir halde bulmazsak de hakiki oyunumuzu oynıyacak ve 
bugünkü maçın 'daha çok hararet· seyircilerin futbal zevkini tatmin eden 
]i ve daha çok sıkı bir maç olacağı bir oyun gösterebilecektik. Bunu Yt.• 
muhakkaktır. Muhtelit takımın pamadığımıza çok müteessiriz. 
ne suretle teşekkül edeceği henüz Sahada merkez muavininiz Nihat
malum değildir. Defansın hemen la çekiştik durduk iyi pas veriyor. Ka-
aynı tertibi muhafaza edeceği fa ,·uruşları güzeldir. 
kuvvetle tahmin olunabilir. Te- Oyun imtidadmca yalnız topla oy
beddülat belki muhacim hattında nasa fevkalıidc bir oyun oynuyor. Bu 
yapılacaktır. da sizin takımın kuvvetini gerek rnü• 

Revanj maçına bugün ıaat üç· dafaa, gerek hücumda yüzde elli faz
te başlanaoak ve maçı Sait Sala • lalaştırır. Zeki muhacimlerin en iyi" 
hattin bey idare edecektir. sidir. Kendisini çok güzel buldum. 

Bakalım, bugün nasıl bir netice SaA muavin Çambal : 
alacağız?. - 1'akım:nız iyi. Y nlnız kale ö -

Mlsaflrlerlmlzln sözleri nünde mütereddittiler. Oyunu her füi 
Slavyalılar dün Boğaziçinde taraf da sert oynadı. Saha kuru ol• 

b • · t• l d K d'I saydı oyunu dört farkla kazanırdık. 
ır gezın ı yapmış ar ır. en ı e· h . ·· 
· d b" k ·ı ·· ·· k tak Merkez mu avın sol haf, sol açık, gı:-

rın en ır ısmı e goruşere ı-

h kkı d f .ki I . :zel oynuyorlar. 
mımız ve maç a n a ı r erı 
sorulmuştur. ,(Olimpiyat) mecmu- Bizimkilerin fililrleri 
asının naklettiği sözler şunlardır: Antrenör Mister Pagnam : 

Kaflle reisi Valousek : - Bizim takım çok iyi oynadı. Yal-
Jstanbulda oynamak üzere her ge

lişimizde daima derin bir bahtryarlık 
hissederiz. Buraya her gelen takım 
memleketine döndüğü zaman Istan .. 
'lbulda gördüğü misaf.irpen·erliği dai· 
aruı yatleder. Biz Slavyalılar, sevgili 
lstanbulunuza her hangi bir ecnebi 
takımmdan daha çok geldik. Her Zİ• 
yaretimiz bizi memnunniyetin azami 
derecesine çrkamnştır. 

Oyun hakkında mütalea yürütme
yi cloğru bulmuyorum. Sahanın pek 
çamurlu olması bu imkanı selbetmiş· 
tir. nu sebepten oyunu çok büyük bir 
dikkatle takip eden halkınıza hakikt 
O) unumuzu gösteremediğimiz için mü
te:?s:;iriz. Siz de bilirsiniz ki Çek fut• 
bolü ufak paslara ve müselleslere isti
ınat eder. Halbuki saha.nın b ugünkü 
hali futbolün inceliklerini gösteren 
b~t tarz oyuna hiç müsait değildi. 
Takımrruzda Zeki, sağ açı.k MehIMt, 

sol açık Rebii ve merkez muavin Ni
hat güzel oynadılar. 

Oyun sisteminiz Pragda gördüğü • 
r.rn nn.zaran müterakkidir. Bunda 
r.ıcrkez muhaciminiz Zekinin büyük 
bir lıissesi vardır. 

Sahanın ikombinezonlu bir oyuna 
müsait olmamasının bizim takımı bü· 
yük bir gayretle oynamıya se,·kettiği
ni !kaydedebilirsiniz. 

Kalecimiz ı#lamişka bir pasaport 
yüzünden bu maça yetişememiştir. 

Antrenör Stapllk : 
- Ben takımınızı e kidenberi ta.-

nrnm. Görüşüme nazaran takrmınız 
son gelişimize nispeten kuvvetinden 
ço?c kaybetmiştir. 

Kaptan Svoboda : 
- Muhacimlcr teknik itibarile es.

ldsine nazaran b:i 01-lluyorla.r. Sis-

ını sol ve sağ haflarımız geride ve sa
hanın çamurlu olduğunu nazan dikka• 
.te almıyarak oynadılar. Çamurda 
derhal ileri gitmek lmbil olmıyacağını 
düşünerek vaziyeti ıidare etmeliydiler. 
Onlar daha Herde oynasalardı müda.. 
filer de daha fazla muvaffak olurlar
dr. l\lamafi müdafiler iyi oynadılar. 

Slavya oyuncuları daha cüsseli ve 
bittabi daha tecrübeli oldukları iİçin 
çamurdan istifade etmesini bildiler. 
Çamurlu saha hafif takımların aley
hinedir. Bundan başka Slavyalılara 
dikkat edilirse, tecrübeleri sayesinde 
vaziyete göre ,·ücut hareketlerini de
ğiştirdikleri görülür. Bizimkiler, bil· 
hassa muhacimler topu ayaklanndcı 

bekletiyorlar ve fazla dripling yapı -
yorlar. Kuru sahada bir dereceye ka
dar kabul edilebilecek bu tarz, çamur• 
lu sahada daima aleyhe netice verir. 

l\luhtelit takımda muhacirnler fır -
satlardan istifade edemedi. En iyi 
oynıyanlar Burhan, Mitat, Nihat ve 
Zekidir. Slavyadan iki müdafi; mer
kez nıuaYin ve merkez muhacim iyi 
Ye muvaffak olan oyunculardır. 

2-0 Neticesi bugünkü mnçm tarzı 
cereyan:na nazaran en doğru bir ne
ticedir. 3 - O neticesi de makul gc• 
rülebilirdi. 

Hakem çok iyi idare etti. Hele bir 
oyuncuyu çıkarmakta çok haklıydı. 

Hakem Hamdi Emin bey! 
- Dünkü Slavya - Muhtelit ma

çını idare etmiş olan futbol federa.""' 
yonu reisi Hamdi bey maçtan sonl'a 
gördüklerini şöyle anlattı: 

- Oyunun heyeti umumiyesinde bü· 
tün maraz şudur: 

Sahanın çamur olması dolayısile 

bittabi her zamanldnden dnhn fazla 
efor sarf etmek lazımdır. Buna bir de 

topu ayakta bekletip sürn ·. \'e on • 
dan sonra pas vermek için ı:. ... rfı Hızını 

gelen gayret düşünülürse bizim.kilerin 
boşuna kuvvet sarf ettikleri anlaşılır. 
Halbuki Slavya oyuncuları sahanın 

vaziyetini na1.an Uibara alarak topu 
ayaldannda hiç bekletmiyorlar, der • 
hal müsa.iıt yere pas veriyorlardı. Yani 
bizimkiler topu koşturacakları yerde, 
topla beraber ilerlemek için kendileri 
ko;imak mecburiyetinde J..-alıy-0rlar. 

Bunun haricinde, iki taraf da iyi 
oynadr. Onlardan iyi oynaımyan yok
tu, bizimkilerin de hepsi iyi oynadı. 
Bu mevsjmdc ve bu şerait tahtında 

iki taraf da bundan iyi oynıyamazdr. 

2 - O Neticesinin lehimize oldul;'ll
nu kabul edebiliriz. 

Slavyanm ikinci golünün ofsayt ol• 
doğunu başkn1an da söylüyorlar. Fa
kat öyle bir vaziyetteydim ki göre .. 
medim. Laysmen de bayrak sallama-, 
dı. 

Sinek siklet dünya boks şam
piyonu Amerikalı Franki Genero 
yu ikinci ravunt'ta nakavt 
ederek dünya şanpiyonu olan 
Tunuslu Yung Perez, geçen gün 
Pariste, Pladner'Je karşılaştı. 

Pladner geçen sene, Franki 
genaro'yla iki defa çarpışmıştı, 
birincisinde, Fransız, Amerikalıyı 
sayı hesabile döğerek dünya 
şonpiyonu olmuştu. Fakat bu 
maçın neticesi pek çok gürültü
lere sepep olduğu için, pek az 
zaman sonra iki boksör bir daha 
çarpışmışlar, bu sefer, Pladner 
Diskalifiye edilerek mağlup ad-
dedilmişti. O zamandanberi, 
Pladner bosörler arasında ikinci 
derecede bir rol oynuyordu ve 
sikleti de artarak metrosu siklete 
geçmişti. 

Bundan iki üç ay evvel, aym 
Genaro, Bu sefer kuvvetli Perez' 
le karşılaştı ve esasen bitmiş 
olan Amerikalıyı tesadüfi bir 

, 
, 

yumrukla aakavt edip Tunusa cede büyük bir farkla Pladnerı 
memleketine çekildi. Perezi döğdü. Bütün Fransıı 

Herkes, Amerikalıyla karşılaş- gazeteleri, sinek siklet dünya 
mış olan bu iki boksörün çar- şampiyonunun ancak kendini 
pışmasını bekliyorlardı. iki bok- müdafaa edebildigv ini PladneriO 
sör için de, bu, hayat memat 

k se daima hücum edip sekiz rs' 
meseles}ldi • Perez, bir si let 
aşağı olmakla beraber ağır- vndu lehine aldığını, iki ravıı-
laşmıştı, yani horoz siklet sıfa- dun da berabere geçliğini ittifak' 
tında döğüşüyordu. Esasen Plad- la yazıyorlar. 
ner de horoz sikletindeydi. Mü- Bu suretle Pladner, eski eheııı· 

sa baka on ra vnt oldu=v=e=n=e=t=i·=:==m=iy=e=t=tı=· =m=e=v=k=ii=n=i=a=l=m=ış~b=u=lu=n=u=y==~::::-r. 
düt etmemişlerdir. verilecek ''e bu işaretleri yelkenıerdt 

Gidecek tak-ım: üst yakaya ve motörbotlarda da 5'~ 
Pazar günü yapılacak maça gelin· Ulvi, Avni, l\litat, Burhan, Ni- cak ve iskele bordalarına daimi oJıO 

ce, futbolculamnızın bu günkü gibi hat, Reşat, Suphi, Cevat, Mehmet üzere yazdıracaklardır" 
topu ayaklarında tutmazlar ve saha Snlinı, Niyazi, l\Iufuffer, Zeki, Jfo. Edirned• spor 
aynı vazıyette olursa çamuru hesaba mal li'aruk:i, Rebii, J{emal Şefik Edirne. .2G (A.A.) Bugün Milli g'' 
katarak oynarlarsa daha fazla muvaf- beylerden terekküp edecektir. ı:ete idarclıanesindc senelik içtiınıı.ıı6 
fak olacaklan şüphesizdir. Ben ikinci Atinada yapılacak iki ma.~ı Ulr Bul- akteden Paşaeli !kulübü yeni id~ 
maçta takımımızın kazanmasını ıte - gar hakemi idare edecektir. Yunanlı• heyetini seçmiş ,.e spor faaliyetini~ 
:menni ederim. lar (500) dolar avans göndermişler - zim ye takviye tedbirleri a1mıştrr. 

Zeki Rıza beyin fikirleri dir.. Madrit'le Budapeşte • 
- Sahanın ~.amurlu olması, istedi- Davetiye sahtekfirh§ı adrit, 26 (A.A.) - Madrit ve Btı~:ı 

ğimiz ve beklediğimiz iyi oyuna mfıni En·elki günkü maç için dağıtılan da- peşte ekipleri arasında kesif bir flt)-ı~ 
oldu. Mama.fi Slavya takımının he• ,·e1iyeler mü~.abi!t sahte daveti- ei ikitlesi hazır bulunduğu halde b 
yeti umumiyesincleld ahenk ve maha- yeler tanzim olunduğu anlaşılmış ve futbol maçı yapılmıştır. .. 
ret bu şerait tahtında bile gözüküyor- hadiseye zabıta yaz'ıyet etmiştir. Bu l\Indrit belediye reisi de oyunu go; 
du. Oyuncularımızın cüsseli olmama• :itibarla bugünkü maç için davetiye rniye gelmiştir. Bu maç şiddetli ı~ 
sı ye bilhassa çamura göre top ıkontrc• dağılmam~tır. Da,·ctiyeyle girecek mua.nnidane bir surette cereyan ctl11' 
Ju az olması dolayısile muvaffakıye~ olanlar gişelere müracaat ederek da• tir. İspanyollar oyunun devamı ın~: 
Ji bir oyun oynıyamadrk. Yalnız ilk vetiyclerini bizzat alacaklardır. detince hakimiyeti açıktan açığa 
devrede onların biraz şaşırmcş vnzıye-. Denizcilik heyetinin bir tebli~ji lerinde bulundurmuşlardır. 
tinden istifade eclerek güzel hücumlar İstanbul, 26 (A.A.) - T. 1. C. t. Tayyareci Rodriguez !-
yaptık Ye bir kaç fırsat kaçırdık. İstanbul mmtakası denizcilik heyeti Madıit, 26 (A.A.) _ lspan:rol t~ 

Onlardan en beğendiğim sağ açık- reisliğinden tebliğ edilmiştir: sizi tayyareci Rodriguezle Ha)11İ1 • 

lar;dır. Bu futbolciinün seri inişleri 1 - Bütün su sporlarına şamil ol- saat 11,30 da Dahomey üzerinde ııÇıı' 
ve tehlikeler ihdas edişi mükemmel. mak üzere (denizcilik) ismi altında makta olduklannı ye her şe)in yolll 
dir. uhdemize verilen vnzifenin ehemmiyet da gittiğini bildirmiştir. 

Pazar günü yaı>acaJ':'lmız maçın 

daha hararetli ,.e claha güzel olacağı 
kanaatindeyim. Bir kere gerek kendi 
ikahiliyetimizi, gerek epey zamandır 

görmediğimiz Slavyanın oyun tan'lnı 
ilk maçta görmüş ve tartmış olduk. 
Paznr günü sahanın daha müsait ol -
ması ihtimalini de düşünürsek asıl ha .. 
kiki oyunumuzu ikinci maçtan bekli· 
yebiliriz. Ne de olsa, takımımız Slav• 
ya gibi, topu ayağında bekletmeden 
oynarsa daha fazla muvaffak olaca· 
ğımız şüphesizdir. 

Atinaya gidiliyor 
Evvelki günkü Slavya maçını mü

teakip toplanan Galatasaray - Fener 
erktmt Atinaya gitmek için kat'i lkn
rnrla:rmı vermişlerdir. Takım 31 ka • 
nunuevvel cumartrsi günü Pireye ha
reket edecektir. Slavya maçı, tnkı .. 
mrmızm nefes kabiliyetinin güvcnile-
bilir bir hale geldiğini gösterdiğinden 
idareciler kat'i !kamı'l Yermeh.'ie tered-

ve vüs'atini müdrik olan heyetimiz; 1 r yelkt•n ve motörbot ııçın birer ltalyanlar izmire gidiyor s ft-
fenni ve yardımcı heyet intiha" Şehrimizde yeni teşekkiil ed.eıt ısı' 
bına. karar verilmiş ve bu hey- derhal kuvvetli bir takım halinı ~rıt' 

İtalyanlar altmordu kulübü ta.fll etlerde de aşağıda is~mleri yazılı 
zatları intihap edilmiştir. Yelken he• dan lzmire davet edilmişlerdir. ·de' 

· D · ik d 1. .. b Abd İtalyanlar bu hafta lzmire gı ..tıe 
yetı: enız ·ı em ı yuz aşısı ur- cekler Altay ve Altınordu taluınl~w 
rahman, Behzat, deniz kıdemli yüz. 

karşrlaşacaklardır. 
baş:sı mütekait Cavit, mühendis Asaf, 
Harun ve Naci beyler. GUrbüzler yurdu kongre•• 

2 - Yelken ve motörbot sahipleri- Gürbüzler Yurdu Riyasetinden: 9~ 
nin meYcut ,.e teşkilata dahil kulüp~ Senelik Kongremizin 1 - 1 -:- re 
)erden birine aza olmaları ve yahut cuma günü saat 14 te icrası ınuka.!.t 
meselft (Boğaziçi), Moda, Yeşilköy, A- olduğundan arkadaşların mua)iıf 
dalar (Yelken kulübü) ismile araların saatteYurdumuz binasına geııne 
da başka memleketlerde olduğu gibi 
müstakil birer yelken ,·eya motörbot 
kulübü teşkil ederek idman teşkilatı· 
mrza girmeleri ve teknelerini kayt ve 
tescil ettirmeleri tamim olunur. 

3 - Tescil edilen yelkenliler yel
ken ,.e motörbot fenni heyetlerince sı·· 

nıflara ayrılarak \'e bunlara STnıfln
rına mahsus harf Ye sicil numarala 

rica olunur. 
BugUnkU maç hakkınd8 
Slavya maçl:ın tertip he) ctinden:Jı~ 
I - Bugün Galatasaray - Fenerb s'I' 

muhteliti Çekoslavnkyn şampiyonu 1(ır 
yn ile Rövanş maçını Taksim Stıı ' 
munda yapacaktır. d-

2- Maça saat I 5 de başlanact~ 
S- Hakem Sait Sal!haıtin beY 
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oda Paristen çıkıyor, fakat ... 
r yerden evvel Amerikada tatbik 

ediliyor ; Bunun sebebi ne ? 
Moda işlcrile meşgul olanlar 

dikkat dmişlerdir. Paris her yer
den evvel modeli ibda ediyor, 
londrada bir çok modalar çıkı
yor, fakat bu modalardan en 
çok istifade eden, hatta o mo
dayı her kesten evvel kullanan 
inuhit, Amerika muhitidir. Bunun 
Sebebi ne? Londrada ve Pariste 
en çok merak edilen işlerden 
biri budur. 

Londranın moda aleminde en
tneşhur simalarından biri olan 
Narman Hil bunu şu şekilde 
izah ediyor : 

"Amarika kadınları, yeni mo
dalara çok heveslidirler. lngiliz 
kadınlarıysa yeni modalardau 
adeta ürkerler, onun için Ame· 
tika kadınları modayı derhal alı
YorJar. Paristen yarım saatte A
tnerikaya giden moda, derhal 
arada kopya ediliyor. Modacı
lar da bu suretle yığın yığın para 
kazanmaktadırlar. Modalara A
tnerikada sür'atle taammüm etti
ği ıçın kadının giyinmesini 
ahenktar olmakta ve her moda 
revaç bulmaktadır. 

Ingilterede modaya bu şekilde 

ehemmiyet verilmemesi, modaya 
rağbet gösterilmemesi, çok şa· 
yanı telehbüftür. logiliz kadın

ları her yeni şeyden korkuyor 
ve ona karşı son derece ihtiyatlı 
davranıyorlar. Ancak moda köb
neleştikten sonra ona rağbet 
gösteriyorlar. 

Fakat lngiltere kadınları vazı
yetten şikayet etmemektedirler. 

Halbuki Amerikanın vaziyeti 
aksinedir. Her büyük Amerika
lı müessesenin Avrupada ajan
ları vardır. Bu çalışkan ajanlar 
her yeniliği satın almakta tered
düt etmezler. Hatta bu ajanlar 
arasında rekabet vardır. Bunlar 
her yeni şeyi daha evvel satın 

almak için birbirlerile müsabaka 
ederler, ve ilk ahcı olmak ister· 
ler. 

Amerikalı kadınların çok şık 
ve zarif giyinmelerinin sebebi 
budur. 

Fakat mesele banunla bitmi
yor, çünkü Amerikalılar moda
nın yalmz bir çeşidile değil, her 
çeşidile alakadar olrüakta ve el
bisderden başka şapka, manto, 
çorap, ayakkabı, mücevherat, 

Çocnk elbiseleri modelleri 

Esi.iden kız çocukJarının elbiseleri o kadar ağır ve kfilfetli 
rapılırdı ki, adeta taşınmaz bir haldeydi denilebilir. Son zaman
;u:ia bu tarz bırakılmıştır. Yeni çocuk elbiseleri büyüklerin gi-
r.1 tarzına da hafif bir benzerlik göstermektedir. Çocuklar da 
~fpğı yuka•ı bizim gibi giyinmeye başladığı bir mevsimdeyiz. 
1esela palto kumaşları ekseriyetle kaba ve bizimkilere çok ben· 
~İYen geniş desenlilerden intihap ediliyor. Şapkalarda da bu 
lesiri görmek ı:ıümkündür. Küçük, köşeli ve hafifçe sağ kaşın 
tstune ığilmiş şapkaların son modaya tab'an giyinmesi çocuklar
~~ kesretle görülmektedir. Bundan başka palto omuzlarına bazan 
llçük birer pelerin ilave ediliyor. Bunlar biraz büyükler içindir. 

1
., Beş altı yaşındaki çocukların elbiselerinde de küçük değişik
(1~ ler var. Mesela bir çocuk toplanmasına gidecek olan küçüğün 
llitanı -yaşı altıyı geçmedikçe- beyaz ipekten yapılır. Etekleri 
~~tıe aynı ipekten kıvrımlı beline gene aynı renkten almak şar· 
t,~ ensiz bir ipek kurdele geçiriliyor. Kısa kollar aı çok tercih 
~ ., 

1•.!nlerdir. Altıdan yukarı kız çocuklarının fistanları taftadan 
hpılıyor. Çocuklara alelade iünlerde muslin giydirılmektedir. 

saç taramak ve manikür moda
larına ehemmiyet vermektedir-
ler. 

Londra ve Paris modalarının 
her yerden evvel Nevyorkta gö-
rünmesinin başlıca sebepleri 
bunlardır. 

Her hangi moda Amerikaya 
varır varmaz, harikulade bir 
süratle kopye edilmekte ve çok 
geçmeden Amerika mağazaları, 
her kesin alabileceği bir şekilde 
piyasaya dökmektedir. Fransa, 
lngiltere ve sair memleketler 
kadınlarıysa, ancak Amerikanın 
eskittiği modalara tabi oluyorlar. 

Amerikahlaran yeniliklere 
ehemmiyet vererek paralannı 
esirgememeleri yüzünden Ame
rika kadınları modanın birincili
ğini kazandıkları için Amerika 
tuvaletleri faikiyetle tanınmıştır. 

Avrupa kadınları eski moda
ları sakladıkları ve onları sak
lamıya itina bile ettikleri halde 
Amerika kadınları eski modala
rı katıyen saklamaz. Onun gar
dirobunda köhne modalara yer 
yoktur. Amerika kadınlarının ek
serisi, apartmanlarda ve oteller
de ikamet ettikleri için koca ko
ca elbise dolapları bulundurmıya 
imkan bulmazlar ve yeni bir mo
da çıkınca eskileri saklamazlar. 

Amerikalı kadının giyinişinde-

ki faikıyetin bir sebebi de onun 
modayı hislerine takdim ve ter· 
cih etmesidir. 

Amerikalı kadının türlü türlü 
köhne modalarla dolu bir gar
drobu bulunmadığmdan kendisi 
yeni modalara hemen uyar ve her 
elbisesini yeni modaya uydurur. 

Fransız kadını bunu vapamaz. 
Çünkü Fransız kadını, yeni mo-
modaya uyup uymamak için u
zun uzadıya düşünmek mecbu-
riyetindedir. 

lngiliz kadınlarına gelince hal-
lerinden pek memnun göründükleri 
için yeniliğe heves etmezler ve 
onu rağbetle karşılamazlar. Son
ra Ingiliz kadınları yeni bir şey 
seçmek istedikleri zaman onu 
sür'atle seçerler ve sonra onu 
düzeltmekle ve son· moda stil-
lerine uydurmakla mP-şgul olur
lar. Bunun neticesi olarak umulan 
ve aranan şıklık ve zarafet bo· 
zuluyor. 

Onun için Amerika l<adınının 
lngiltere ve Fransa kadınından 
daha çok iyi giyindiğinde zerre 
kadar şüphe yoktur. Hatta bun-
lar aynı modadan olan elbiseleri 
giydikleri zaman bile. Amerika 
kadınının giyinişi ötekilerine fa-
iktir. Çünkü Amerikalı kadının 
hem elbisesi, hem şapkası, hem 
ayakkabısı , hem eldiveni aynı 
modaya uyar. lngiliz veya F ran
sız kadını, elbiseyi giyerse 
ayakkabjyı, veya şapkayı ihmal 
erler. 

Onun için Amerika kadınının 
mükemmel giyinmesine mukabil 
ötekiler eksik ve kusurlu geyi
niyorlar. 

Yalmz lngiliz kadınını Ameri
kalı kadına tercih eden onun 
vaktini daha dolğun geçirmesi, 
Spor, iş, oyun, ev hayatı gibi 
mütenevvi işlerle meşgul olma· 
sından dolayı elbise ve teferrüat
la fazla meşgul olmıya vakit 
bulamamasıdır. 

Hem şık, hemde sade tuvalet! 

Beyaz kadifeden yapılan 

pelerin yakut renkli kurdelelerle süs· 
lenmiştir. Siyah kadifeden elbisenin 
üstii, tentcnedendir. 

Resimde gördüğünüz elbiseler hem çok şık, hem çok sade
dir. Soldaki tuvalet beyaz kreptendir. Seli ihata eden yakut 
renkli kurdela aşağı yukarı eteğe kadar sarkmaktadır. Bütün 
hatları son derece sade olan bu tuvalet, en 1~ ve en itina ile 
giyinen hanımlar tarafından giyilebilir. 

Resimde oturmuş görünen hanımın tuvaleti de sadelik \·e gü· 
zelliği toplamıştır. Bu hanımın etekliği siyah kedifedendir. Onun 
üstündeki üstüveter kalın tentenedendir. 
Görünüş çok güzel olan bu elbise de kolaylıkla yapılabilir. Çün

kü hatları son derece sadedir. Londranın en kibar kadınları bu 
çeşit elbiselere rağbet etmekte ve en mükellef ziyafetlere bun· 

Jarla gitmektedirler. 

Mis 
Maryon 

1932 
sen esi 
olimpi 
yat O· 
yun lan 
Ame
rika da 
oyna· 
nacak 
ve bil

.. 
tün dünya milletleri akın akın Amerika 
ya giderek bu oyunlara iştirak edecektir. 

Amerikanın olimpiyat müs:ıbakalanna 

hazırladığı ve kendisinden bir çok mu· 
va[fakıyetler beklediği oyunculardan biıi 

Kaliforniya darülfünunu talt"beslnden Mis 
Maryan Zitting'dir. 1 lenüz on sekiz ya
şında genç bir Juz olan ;\lis Maryon at· 
lama müsabakalannın bir çoğunu kazım· 
mış bulunuyor. Onun olimpiyat müsaba
lıalnndada büyük muvaffakiyetler kazan
ması da bekleniyor. 

Yukardakl resim, ~1is Maryonu ve bir 
maniayı atlar~cn ~östcri) Ot. 

Yüksek 
ökçe 
Ne~orkta ya;ıılan sıhhi bir kongre

de, doktor Mason Beeın!LO modnyı,ka .. 
dın lara yüksek ayakkabı giydirerek 
sinir hastalıkları tevlit etmekle ltb.am 
etmiştir. Doktor demiştir ki: 

- Bence yüksek ökçe moda.si, d \in .. 
yanın en gülünç modasıdır. ·Yüksek 
ökçe giyip azap çeken genç kızlara. 

bakmak kafidir. Dizlerin vaziyeti 
gayn tabiidir, ve bütün Yücudün mer
kezi sıkleti bozuktur. Bundan baş ağ. 
nlan ve sinir hastalıktan doğar. 

Bütün vücut ağll'lığı baş parmağa 
yüklendiği için, kadınlar, daima ça• 
ikıl taşlan üstünde yürüyor.muş ve ta. 
hanlarında pamuktan bir topaç var• 
mış gibi hisler dııyarlar. Bu hakikat
te bir galatı his olduğuna nazaran A· 
sap bozukluğu demektir •• 

Fakat doktor Beemanm bu nazari• 
yesini, bir ingiliz mütehassısı temp 
etmektedir. Bu doktorun ismi Roth .. 
dur ve Londra, tıp cemiyeti kongresin 
de, kadınların yüksek ökçe giymele
rinin hiçbir tıbbi mahzuru olmadığı
nı söyJemiştir. 

lngilterenin sıhhi cemiyet relsi dok• 
tor Arbizont Lane, da bu mesele hak• 
kında şu sözleri söylemiştir: 

"Uzun topuklar kadınlar iç.in lfl • 
zımdır. Ayaklann iki çeşit vaziyeti 
vardır. Birisi sikletin parmaklara. dnJ 
yandrğı vazıyet, ikincisi apağı düın • 
düz bastığı zamanki rahat vazıyet. K.a 
dınlar ayakta çok dururlar. Uzun 
topuk olmasaydı kadmlann clcserlsf 

{Lütfen sayfayı ,cvirlnlz). 
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Bir tabanca çekerek ağzına dayadı, 
tetiği çekti, ölü olarak düştü .. 

Altında inliyordum o zaman nasıl 
oldu bilmem, vurdum. Fakat emin 
oluna• bı~ kullanmak istemiyor . 
dum, •dece onu soymak için aitmif• 
tim. Ne ,apayım, bir iştir oldu.. Son.I 
ra. onun lldUltlnti sörince, ellerin .. 
den Ye a,aldanndan bağlan çıkardım. 
Öyleya. herifi öldtlrmeden evvel bat
lanmıı hiMl kalmamalıydı.. Hem de 
arkadaşıyJj biraz enel münakaşa c• 
dip dlvU~mUttti, Herkes katil onu 
unnedeeeklerdi. 
N:ıntu sanoau dinledikten sonra: 
- Demek, dedi, içeri girerken pek 

#..lıl onu öldürmeyi kurmuştun .. Hadi, 
bofolltfta inkir etme. 

Sonra Jerara dönerek kulatına fı. 
sıldadı: 

- Görüyor muıu.n, bu itiraf ite 
:r.ırryaeak. Zira, katil odaya girdlfi 
zaman Baratofun eli ayalı çöztllmU~ .. 
milf. Binaenaleyh senin mes'uliyetfn 
artık kalmıyor. 

- Pek memnunum. 
iki ahpabın fısrld&flllalan iyi o'· 

madı. Onl:ır, görilfUrken Manneli 
bir saniye de olsa ihmal etmişlerdi. 
ManueJ bundan fstif ade etti, cebinden 
hir tRbanca çıkararak afzına dayadı 
n t~tt!tı çekti, ölü olarak dfi§tti. 

?'-la11t~la Jerar hayr2'tle btrbirle. 
rfr" b11kışblar. Sonra Nantas: 

- Bu intihar, dedi, senin için iyi 
oldu. M~le kapanacak, hatta ne st· 
r. tn lsmjn, ne de Matmazel D:?tıtolün 
ismi mf'VZUU bahaolocak. 

Je.ar mttsaade alarak Nantasın eli
fti ırkta: 

- Nereye gidiyorsun, diye 10rdu. 
- Bu akp.m annemin yanma git· 

mek !4zt?:e Normandiya trenir.e bine- I 
ceğim. 

- O halde valide hanıma da tara -
fımdan selim s6yJe.. Ve ilave et ki. 
dofruıu demir gibi bir avladı varmış. 
Kendisini tebrik ederim.. Arhk ta • 
mamen barıştık de~il mi? 

- Bu da söz mü? 
Birbirlerinin eller:.ıı sıktılar. Sor• 

ra. anu hisle kucaklaştılar. 
Bu iki adam üç dört gün içinde 

!>irbfrlerfni ulamışlar ve ebedfyen 
d~t ôlmuılardıı. 

• • • 
Artık bütü11 ~ilpheleri üzerinden at .. 

mıt olan Jerar, Yerdiği eöze sadık 
olarak, NelJiroz'u aramadı. Sadece 
Trokadero meydanından geçip, gl!<nt; 
kızın pencerelerine bakarak, ona uzak
tan, ebedi bir elveda çekmekle ikt'fn 
etti. 

bl 1J13.t sonra, trene binmiş, Nor· 
ma.ııdl7a'ya dojru hareket etmftti. 
Dört senedenberi görmediği annaşine 
kavu,mıya gkliyordu. Oyle bir an.ne 
kf, hatırası en güç ve müşkUI saat • 
terde bile kendisini bir an terketme .. 
mlştL Onun yanında, bir kere dah:ı. 
hndisf8' dlnlen-direcek, kocas:.nın Ci· 
HtmUndenberi servet~rfnden arta ka
lan bir çlftlftl idareyle meşgul olan 
l:u :ız!z kadının şefkatine s:ğınacakb. 

Ve Jerar dUşttnUyordu. Fakat bjJ .. 
hassa NeJUroz'u dllşUnUyordu. 

sızı BEKLiYORDUM 
Madam Desto1 : 
- Yarat/ rm, diye inliyordu, ne ya

ıvacatıı meraktan çıldıracatım .. Söy
le Yalne, niçin Nelliroz gitti?. Aca· --.. ···········-·'---------·· .. lüdaban olurlardı.,, 

Doktor Lottry'• ıa 8ÖZlerj eöyle
eittir: "Uıun t.epoklar ayak adeleleo 
rint bt.ııbat eder n bu yüzden kadm .. 
lar huılllanbk Ye bat ainm gibi ttir
IU ttirlti rahatsızlddara utrarlar. 

Fox ve Fob ayakkabı kumpanyası 
11m11ml mttdUri fU eözleri söylemif • 
tir: 

lkı b~M pae, kadınlar için en iyi 
top~r. U1un topuktan mütevellit 
lal~ bir f enallkla kaqılapaadık. 

Meslek hıuıebile nldinin biiytik bir 
lasmmı ayakta ~iren bir işçi kadın 
p flktrdeclir: 

-ropuklann fazla uzun olmuı yuı 
raeudur ve ıararhdır. Fakat krsa 
topuklar da ayakları incitiyor. Onun 
ip11 orta topuk b1dir .. 

ba tekrar gelecek mi? ... Siik6n ve isti .. 
rahate ihtiyacı olduğundan bahsedi. 
yor, bizden bir sakladığı mı var yok
sa? Ne dersin, Valne? 

Dadam Destol, bitap ve harap oJ. 
muştu. VaJneden bir imit, bir te&el· 
li bekliyordu. Nellfroz'un odasında, 
karp karpya otunnutlar, elleri çe. 
nelerinde, düşıünliyorlard. O gün. 
genç kmn, döneceğini söylediği gün
dü, ikisi birden btiytlk bir heyecanla 
onu bekliyorlardı. 

Valne, genç ban tarzı hareketi• 
nin uygunıuıluğuna ratmen, vaziyeti 
ni iyi görmiye mütemayfldi. 

- Aziz madam, dedi, bu kadar 
heyecanlı hadlaelerden sonra Ne1Jiroz .. 
un bir kaç gün bir kenara çekilmesi 
gayet tabiidir. Şf mdi neredeyse de 
&'elfr, elbet olu biteni anlatır. 

- inşallah böyledir Yalne, fakat 
istirahate ihtiyacı, hazan düşünüyo. 
rum da- Sakın b&fka bir şey olme• 
san? 

-Neg'bi başka bir şey! 
- Biz onu burada beklerken Nelli~ 

roz'un bu alcak Jerarla, tabii kendi· 
sini aradığımız sabah ~lbi, beraber oı .. 
madığrnı bize kim temin edebilir? 

Valne hörmeti falan unutarak: 
- Siz çıldırdmız mı? 
Diye haykrrd-ı. 
- Belki de, artık ne <!edfğimi bit~ 

mlyorum .. Fakat Vatne, eml::a olunu~ 
ki kadın hiıdrınde11 he .. ~Y frnlt ed1• 

lebflfr, meM''i, balrmız. hır dt~a 1; ....... 

l\fadım D"eo ol ıı 1 ıt ' <:ı n r-enc-li"(iı •• 

de b0~" dan ~E'C-"n' ''a1"rı a •Jqt:ıcal: 
tr, fakat bere!·rt vcr"in aklını l;a,ınu 
çabuk top!ıyara'< sustu. 

Ve d"vam etti: 
- Hr.j'tr • 'tfr "t ~-·· .... ,.,H~"!.. 

Evet.. Fa~;ıt " • ·µ kıı, ne esrar
en~'z f""e'•'r t '1,, .. '!"P :7"'1'rrin oJ .. c,.~ı ~ 
nnza d:ıfr ;·nrıt '~ b·1 telm"h n"? Anhı· 
m yorum ~itti. 

Yalre: 
- Ben anlıyor gibiyim. Kızınız 

her halde b"nfmle evlenmeyi kahut e'~ 
ti. Onun i-;!n zengin olacağınıza te:
m"h yapıyor. I\:cr.di.Einl alt üst eden 
bu rnaceralar içinde aşlnmın kuv\'etf .. 
ne inandı, kendis!ne ne kad!lr bağlı 
ve saadetbizl temfne haZTr olduğumu 
anladı. 

Valne bu ıözlerf tam bir in:ınışla 
EöyJUyordu. Bununla beraber, o e!• 
rar eJ?'t0

Z ıı:e::2yi '<'ı'b: p:ı.rça parı::ı. ol"• 
rak düşünüyordu. Ac:lba o ge:! ne!erı 
olmu~·c? rcırrzun tamir kal:ul e'
mez b"r iş y:ı!'l~· •ı .. : za'"netmirordu 
Fakat a!• 'nt'en ele emin değildi. 

Madam De•tol, Valnert1-n sözlerine 
inanmama' la hPab:!r bu Umfde sarıl
mak istiyor, ve bu fz'1inern her ş~yi 
kurtaraca ,ını b"Jdiğf ·ç-n d~m'nM ~üı 
lerinl tamire uıraŞTyordu: 

- Fllh•~dka Valne. c:ıu tenz"h 
etmekte haki nız. Nelliroz va'~'D bir 
işin llerialnl düşünmez ama, tablt böy• 
le ve eminim kf kızaracak hiç bf r şey 
yapmamıştır. Slz"11le evlen "n .. e us'a·· 
nır. Fakat nerede acaba? H:ııa g 21 • 
medi. .. Vakit geçiyor .. Azizim Val11e 
Emfn"m ki ıftz'n!e evlen-~e::ıkt"r- Bö~ • 
le olmuaydı.-

Madam Destol birdenbire durdu, 
ayaia kalktı. Reagi u~muştu. z ·ra 
kap:ya bir anahtar sokuluyordu ve k:· 
pı açıldı, Nelllrn &'irdi: 

Madam Deetol: 
.- Yavrum, yavrum- Sen misin, 
Diyerek divanın üstüne düşüp ha. 

yrldı. Valne derhal koşarak biraz 
Lokman ruhu getirdi ve koklattı. Ne! .. 
liroz, bu suretle kal'§ll:ınacağıru hiç 
ümit etmedfti fç;n odanm ortasında, 
elinde anahtar, şaşınp kalmıştı: 

- Ne oluyor, ne var? 
Diye söyleniyordu. Valne, madam 

Destol'ii ayıltmıya çalışırken: 
- Sizin mektubunuz n gaybubfye

tiıılz onu bu hale koyda. 
Dedi. 

- Mektubum mu? Gaybubiyetim 
mi? Fakat öyle zannediyorum ki ne 
yapacağımı açıkça yazmıştım. 

(Bitmedi) 

Biri garip 
Diğeri feci 

iki ayı 
Hikiyesi 

Ayalar 
Biri Artvin, diğeri Eskiıehir 

c nrında cereyan eden iki hadise 
oJmUflur ki ikisinin de kahramanı 
ayalardır. Artvinde hadise ne 
kadar garip ve hoş ise Eskiıehir 
tarafındaki o kadar korkunç ve 
·fecidir. Yazıldığına göre bikAye 
edelim: 

Hedlre getiren ayı 
Artvinde Ardanuç nabiyesin· 

de Tütünköy halkmdan Şaban 
nğa isminde b:r k~ylü yayladaki 
ev"nde yalnız başıoa yatarken 
gece yarası kapıaıoıo zorlandığını 
duymuş, korkmuş fakat tedbir
ler almaya vakit kalmadan kapı 
çatır çatır kmluak açdmı' ve 
İçerı ve koca bir ayı girmiştir. 

ZavJ1h köy'ü korkusundan do
kuı rlo}"ururken ayınm inlediğini 
ve l.e:ı· ~3 ne sürü:ıerek ayagını 

gösterdiğ ni görmüş, dikkat 
edince aymın bir ayajına taş 
l..ıtu IDJ ve büyü~ bir yara açb· 
ğrnı göı mü~hir. Köylü ayının 
ma sadını anlayınca taşı çılur

mış a~ mm yaras oı sarmıttır. 

Ayı l unun iirerine savuşup git· 
miştir. Fakat aradan birkaç saat 
geçihce kapı tekrar zor!anmıı 
ve ayı cenap arı tekrar gelmiştir. 
Bu sefer köylüyü ite kaka dişarı 
sürOkliyen hayvan orada kent. iıi 
tarafından getiri1en bir kütüğil 
köy!i!ye göslermi' ve tekrar sa
\'U~up gitm"ştir. Kütüğü açan 
köylü ne görsOo, kütüğün içi 
tıklım hkhm bal ve arı do'u de· 
ğıl mı? 

Kö lü, a)ının bu suretle tük· 
re1mrı eda etmiş olduğunu an· 
cak o zaman an'amı~, ve o~uz 

okka kadar tutan bu hediyeyi 
pazara g5türe-rek satmışhr. 

Avcıdan l:.Ukam 
lkincı ha~ s.: Fskişebirde At

a'aa ~öyünde cereyan etmittir. 
Fakat lurac.a'<i ayı, din iyenlere 
dehşet verecek kan'ı bir hadise
nin kahramanıdır. 1 u hadise de 
ıuc"ur: 

Köyün muhtarı Mehmet çavuş 
ayı avc lığile ,öhret almış bir 
adamdır. 

Arkadaflarile ine gitmitfir. 
Ayı'.ar çaradan korktukları ıçın 
Mehmet çavuf ta eline bir çıra 
almış, hep beraber içeriye gir• 
miı!erdir. 

Ayı, bidclctle 1 öşesinden fır
lamış ve ileri atılmıştır. 

Mehmet çavuı ve arkadaşları 
o sırı.da bir kö{eye çekilmış!er, 
aymın <iııarı çıkmasını beklemit
lerdir. Ayrnm kapısından çıkar 

çıkmaz Mehmet çavuf çırayı ye
re bırakmış ve mavzerile hayva
na ateş etmiye baılamışhr. 

Fakat o sırada çıra söodllğO 
için yaralı ayı kudurn·uş bir va· 
ziyette geri c"önmüş, avcılaran 

üzerine oı k unç şekilde saldar
mıılar. Ayı ve avclıar bir bayii 

T erkos satın alınırken 
Istanbul belediyesi nas 

hazırlanmalıdır ? 
Bu mesele bakkında Mühendis l lü· 

ıeyin Kenan Beyin yazdığı ilk makale 
Pazartesi günkü sayımızda Jnti~ar etmiştir. 

lstanbulun suyu puriıblemi llç 
safha an eder : 

l - ihtiyacın tesbiti 
2 - Bu ihtiyacın nasıl tatmin edileceği 
3 - Tatbikatın nazariyata ne derece 

uygun olduğunu gösterecek teertıheler 

Birinci safhanın ana ç;zgilerine 
geçen yazımda iıaret ettim. Bu 
bahsi biltDn bOtftn kapamadan 
evvel bir kere daha şunu tekit 
etmek isterimki ortada mutlak 
bir ihtisas işi vardır ve her m6-
rekkep yalamış kimseyi bu itin 
hakkından gelebilir zannetmek 
hatadır. Bundan ba,ka tlirkiye 
fen alemi lstanbulun suyu mese • 
lesinde, btltlhı fen dtinyasının bu 
günkO vesait ve görgü terakki .. 
yahndan kökftnce istifade etmek
te tamamife serbest bir halde, 
oldukça sıkı bir imtihan karşısın· 
da kabl or demektir. 
~ugün bizim öaOmüzdeki İf, 

dünyanın her yerinde kolay ko
lay rastlanmayan öyle bir fusat
hr ki TOrk mOtefenini, mühendisi 
fen memuru ve işcisi ilim namı
na büylik kazançlar elde ede. 
bilir. Yaln1z işin başından sonuna 
kadar iJim ve fennin emrettiği 
buton busus!ar, mantıki bir plin 
muntazam ve sistematik b:r it 
programı ve nihayet mutlak bir 
bir el birliğile hazırlanıp idame 
edilmek ıarttır. 

ihtiyacın tesbibnden sonra bu 
ihtiyacı nasıl tatmin edeceğimizi 
araşta"abm. Ewetemftd'~ ~u:t(J 
nereden tedarik edecegımizi dü· 
şDnilrüz. Bugün lstant>ula su ve
ren terkos gölll. evvelce mikta
nnt tesbıt ettiğimiz günlük au 
ihtiyacını temin edebilir mi? Bu 
suale cevap verebilmek için bu 
gtln artık nazari bır ilim halıne 
girmif olan ( Hydrolozya Hy
lodrogie ) uıDllerine müracaat 
etmek lazımdır. 

Evveli terkot glltl civarındaki 
(su havzası) tetkik edilir. Bura
larda terkoı ıu tirketiain teea
sUstlndenberi bir rasat iataıyonu 
teaiı ederek yağmur ve kar öl
çUleri almakta bulunmut olması 
lazımgelmekted·r. Hakikatte b6y
le bir istasyon varmıdır bilmiyo
rum. Eğer vana iyi; yokaa me
ıele çatallaımıt demektir. Bu 
takdirde civar İltuyonlardan bi· 
rinln kayatlanna m8racaat edil· 
mek ll&ımclır. Bil yatmor v~ kar 
kayıtlırile birlikte terkos su bav
zaıının jeo:ojik bBnyesi tetkik 
edilir, g6le akan dere we sellerin 
su miktarı 6lçOIOr ve jeoloj k 
tetkikatın neticesine göre yağ
mur ve kar kayıtlan ya kulluıl
mak üzre alıkonulur, yahut ta 
yilzüatli biralnhr. 

Terkosu takviye eden su men· -·-·-------···--·---··---··-········ 
boguşmuı!ar, neticede Mehmet 
çavu~ua arkadaşlan yaralı ola· 
rak inden kaçllllflaraada Me!ı • 
met çavuş bu hayvanın elinden 
kurtu'amamııtır. Hayvan, Meh
met çavuşu yormut, sonra yere
dev:rip bağdat kurduraıak başı· 
nı parçalamıt ve mavzerini de 
kucağına yerleıtirmittir. Yara'ı· 
lar bidiseyi jandarmaya haber 
verm"tler, gelen jandsrıra ve 
tahkik heyeti ayıyı inden çakar. 
mak için bir bayii ateş etmiş:er· 
se de ayıyı inden çıkaramam•(• 
tardır. Ayı, Mehmet çavuşun 
batından ayrılmamaktadır. 

balarıam aylik vasatileri aenelef' 
den beri T erkos şirketi tara 
dan ölçülüp kaydolunmuş olma 
Si Jiz.1mdır. Bu kayıtlar sene 
ay ıırasile milimetre kAğıdı 
üzerine geçirilerek Ripple di• 
yağramı çizilir. Diyağramın 
rinde şehrin günlllk su sarfiya 
nı göstere çizg.ler çekilir 
kurak mevsimlerde su menbala: 
rının sarfiyata nazaran olan 

siklikleri tayin edilir. Bu ek · 
likler, (ihtimali hesap) usulle • 
tahlil edilerek, ka}'ltların tutal 
duğu senelerin su veri 
nin meseli % S mıkdannd 
daha az bir birikme mikdJİ 
bulunur. Bu hususta % 95 k 
sene denilen usul şehir su ibtl 
yac:annın tesbitinde pek ~ 
kuflanıltr. 

B6tlln bu hesaplar neticesınd 
terl'°s su havzasının, lstanbul 
müstakbel ve evvelce kararl 
günlük su ihtiyacını temin edr 
bilip edemiyeceği meydana 
kar. Eğer havza kafi bOyBkl 
te fakat bugOnkü terkos gll 
ufak geliyorsa, bir bent in 
ederek gölün seviyesini ve do 
yısile su istiap hacmini bllyO 
mek lizım gelir. Eğer ha 
bu bendin çok bllylik ve m 
raflı olmasını icap edecek kad 
kfiçilkse, o zaman başka b 
havza aran1r ve aynı hesapl 
bu yeni havza için tekrar edilit• 

Kifi bOyülclükte havza ve 
meee!esi hal edildikten sonra 
ra teferruata gelir. G&I ve ha 
za, şehre suyu doğrudan doğ 
ya gravite'yle akıtmak için ki 
fi yilkaekliktemidir, deiilse ner 
lere tulumbalar konmabdır, bu 
lar dOtOnBIOp araıhrıbr. Bir 
yapılacaksa evveli yerinde jeolo· 
tetkikatta bulunulur, ondan IO 

bendin tefetruat pi Anları ve 
saplan meydana getirilir. Beo 
ten ıehre soyu getirecek kaa 
lar, borular yahut tilaeller b 
saplanır, yedek bentler, terfi 
havuzlan ve suyu tasfiye tesi .. 11 
filtreler taHrlamr. Nihayet 
ıebrin mevcut terkOI şebeke pl
llnı elde edilerek nerelere .. 
mikdar ve bOyllkltıkte yeni bo
rular lbımclır, bunlar tayin edilitıı 

Problemin iki safbaaım bati.., 
ce telbia etti!den sonra g&roy« 
ruzki, kazma ye kBreğe mUı*' 
caat etmeden kiğıt Ozer.-,. 

yıpılacak pek çok itler Yarcld' 
Dolayısile, eğer Terkoı a01' 
mes'elesinl buglln halledivere.1611 
dersek, yahutta bir sene sollf' 
şirketi başımızdan silktijiıoi' 
ıaman Belediyenin m:nt~rafill~ 
bu işi on günde is!ib edeceği 
zan edersek çok yanı1mış olu'°* 
T abil bu düşUnceyi, işimizi ffl": 
icabına ve moc?ern mühendiıliİt 
bttün ka delerine riayet eder• 

yürütüyorum. Yok eğer b~ 
savma, her ha!lgi bir ustaya ıiJ 
top 11k küna ver p çahımak itti' 
nirse tabii uzun tetkil lerle .,, 
ziyan etmek abes o 'ur. 

Gelecek yazımda, bir mi 
Tür?ciyece oturarak terkoı te 
sahnı tetkık edip yazdıp rı 

aı ua vin azasından balund 
( Amer kan airil mlhead' 
birbği) ne ~çende takdiar 
( M. Sm:tb ) in etlltleri 
bahıedeeeğim. 

Mühendis: HUaerln 



yapılır ? ihtikar nasıl 

Her tahvili nihayet 15 
saniyede satan adam! 

Alman ırkını 
Melezlerden 
Temizlemeli 
Hitlerin partisinden bir dok

tor Montag Morgen gszetes;nin 
yazdığına göre Alman ırkını 
melez unsurlardan temizlemeli
dir,. diye bir noktai nazar ileri 
sürmektedir. Bu nazariye, Milli 
Tıp cemiyetinde iJeri sürüJmüş ve 
anlatılmışhr. Alman doktorlarmın 
beşte bit nispetinin Hitlerin par
tisinden olduğu nazarı dikkate 
alınırsa, bu nazariyeninin ehem· 
miyeti anlaşılır. 

Anıerikanın iki müthiş zengini : Ces 
Livermor ve Artur Keten ! 

l>UnY3run en büyük zahire borsası 
"-. $İkagoda bundan bir müddet ev
"1 2:allire fia.tlarıının Ani olarak yük
illl"difi ve bu yükselişin bütün dünya• 
)'! ~Yeea.na verdiği malumdur. Bn 
'lişin sebeplerini Nevyork borsa
- llriidıiirü M. Hariman yazdığı bir 
~lede şu suretle izah etmektedir: 
l'Qbeıişin ani oluşu. bunun bir ih"'l' nıeeelesi olduğuna de1ildir. Ge

" ltazan dikkati celbeden d~ğer bir 
~le de mahsul sahipleri ellerinde
~ ıa.hireyj düşkün f iatlarla sattrktan 
~ fıia.tlarm yiiıkselme.si ve bu isti• 
'-«eNın yalnnı zahire tfü:arlarile bor .. 
~)'& inhisar etmesidir. Zahire fiat• 
taını ani olarak yükseldiği gün ge
~ sa:vaz siparişler zahireyi her ka· 
ta,_ a.J:ma.k istiyorlardı. 

O rin borsadaki kalabalık ve kar • 
"talık bir tımarhane manzarası ar-. 
~rdu. Borsacılar delj gibi bir· 
~leline bağırıp çağırıyorlar, aşağı 
'.QJ>an koşuşuyorlardı. Borsanın işle

~ak..ikadan dakikaya çoğalıyor. Bir 
~ . dakika zarfında fiat bir kaç çen
ta birden yüke.sldi. Gürültü o kadar 
~al.m~ştı. ki tatil zilini kimse işite • 
~b\iş. ye mesai zamanı epey bir mütl~ 
~t geçtikten sonra memurlar bin 
llliişkül!tla müracaat eden borsacıb· 
~ defedebilmişlerdir. 
L_~Yasada husule gelen bu büyük ta
q\>Viilün neticegi ve nasıl bir malt 
~'tvete istinaden yapıJ.dığı belli de
~ dir. Mamafi bazı salahiyet sahip.. 

!ittin kanaatine göre bu işin Artur 
~en ve Ces Livermor isminde iki 
~cı tarafından ~evrilidği tahmin 
'luıı111akta.dtr. Fakat diğer taraftan 
~erikanrn resmi maliyecileri de şiip-. 
~z bu işle a1akadardırlar. Çünkii 
tıat1arm bu yükselişi günden güne 
~ltıneıkte olan ziraat .hayatını yeni .. 
~tn canlandıracaktır. Ces LivermQr 
'tt Artur Keten borsasınm on kişilik 
~ulant Jistesinin biri, birincisi, di
l~ti de ücü.-ıciisüdür. Keten (1924) se
~indenberi zahire spekülasyonile i~· 
tİta1 ettiği ve daima kaı:andığr halde. 
tfıııı Livermor bir cok dt>falar bu spe-
ktiJl.Syon işlerinde ~zararlar da gördii
~ vakidir ,.e ke>ndisi (1907) denberi 
!JOtsada tanınmalrtadır. 

Ces LiYermor (1907) de husule ge
ltıı bir panfüte üç milyon dolar kazan
"1ğr uman ilk defa olarak tanınmı~· 
..... Fakat az :ıaman sonra bütün ka
talldığr parayı batırmıştır. 

l\endisinin zararlan ,.e akla hayreti 
'°eren kazan~ları ,.e taliinin böyle 
~ih,avebeyle deği:;;mesi ona (Yol Str:-

1 
ı.;., ıııon romantik adamı) ismini tak · 
l:tl-fnıştır. Böylece (191:>) te dört rn:l• 
rorı dolarlık bir r.ararla iflas etmi;; 
~ (1917) de bi.itün borclarmr ödiy;_ 
)' . 
~ tekrar meydana çıknu~ (1919) d:ı. 
~<ttbj müteakip husule gelen par.iğiu 
d., ilk işaretini vermişfü. j 
Onu;ı havatr daimi lı!r tehlikede· 

~ir. Küçü·k :ı;peki.ilnnt 'e tüccarlar 
l\1ıu11 "al)hfö dc•;as:ı te~irlcrle cok de-f • • ~ . 
a mutazarrır oldu:~ıarından kendisi-
~i tehdit etmektedirler. Bir çok defa• 
il.ı· e\'inc suj k:ı..c;tta bulunmuşlar Ye 

~tıcu 1,ıarını kacırmışlardır. En büvük: 
~lerin mer.ıh:ı.; olm1 ya:ı:hanesi s~p:'l 
h I' Yerde olduğu gibi kapısında lev. 

a.'111 bile vcktur. Bu!unduğu yeri hu
'tısf gÖ1.C

0

Üleri daima muhafaza et -
~ektedirler. Bütiin ha1.ırlıklan pek 

1 :dbitli y:ıpar ,.c başladığı i~in daim:ı 
;ı.ıııhiine 'akıftır. Esham tkare-tinde 
d a;>ıJ:ın bütün manenelerinden haber .. 
~ atdll', ,\li'ık::ıdar olduğu dairelerde 
~ llö.ule gelen gizli nk:ıyi ve kararlar 
t •kkında en C:oğru ınalumatı temia 
dder ve en küçük teferru:ı.t,ı bile göz .. 
~ıı kaçırmı) an bir 7.el:lıya maliktir. 
~:\rnerika borsasını tanıyanlar, ken ... 
r lginin bi:- aksiyonu on beş saniyeden 
rı'tla elinde tutmadığını iddia ederler. 
~~iki hu kadarı da mübalağadır; fa· 
~t on beş dakika içinde satılam.ıya -
~ k. bir aksiyOTıu kat'ıyye.:ı almadığtr 
~kıJ\attir. Kursun kendi tasvirine gö-

c-.f&D etmediğini görünce yapa• 

cağı zaran nazarı itibare almıyarak 

elindeki aksiyonlan derhal satar. 
Artur Keten kırk sene evet Ka -

nadadan gelen ve bir müddet katip o
larak çalıştıktan sonra biriktirdiği 
bin dolarla spekülasyona başlamış -

tır. Daima dikkatle ve korka korka 
iş gördüğü halde kısa bir müddet zar
fında (Buğday krdı) olmuştur. 

İlk defa olarak 1924 senesinde buğ• 
daydan bir buçuk milyon dolar kaza .. 
narak kendisini tanıtmıştır. Aynı ma· 
nevrelerj çevirdikt.en sonra düşman· 
lan karşılarmdakinin zahire pazar • 
larmı iyi bilen bir ·adam olduğunu 

takdir ve teslim etmek mecburiyetin• 
de kalmıştırlar. Nevyorkta da bu Şi ... 
kagolu hiç kimse zade - onların tes
miye ettikleri veçhile - Az zamanda 
büyük bir mevki kazanmış ve Nevyor· 
kun en büyük bankacı lan da kendi. 
sinden muavenet aramıya başlamış • 
lardı. 

Filhakika 1928 de elli milyon doları
lık bir ziyana uğradığı halde bugün 
de yüz milyon dolarlık bir adam oldu· 
ğu tahmin edUmektedir. 

1925 senesinde Keten ve Livermot7 
aynı işte karşılaşmışlardı. O zaman 
Keten buğdayı iki dolara alıyordu. Li
vermor'sa, bugün bile buğdayla arpa
yı yekdiğerinden tefrik edemediğini 

iddia ettiği halde, Ketene yardım e • 
den yegane spekülanttr. 

Keten bir gün otomobiline binip 
bir gezintiye gittiği sırada bu fırsat
tan istifade eden Livermor ani bir 
surette tertip edilen piyasanın yük -
selmesinde bir kaç milyon dolar ka -
zamyor. Keten avdet ettiğinde artık 
her şey bitmıiş gibiydi ve Livermor 

bütün kaymağı toplamı şve beş on da· 
kikada bir ka~ milyon dolar kazan • 
mrştı. Kendisini İyi tanıyanlardan 
bazıları bir sene evvel birinden elli 
bin dolar ödünç aldığını söylüyorlar. 
Fakat bu da kendisini son tereffu me~ 
.selesinde ilk sıraya koymıya mani 
olamaz. 

Zahire fiatlarrnın son tereffulerin• 
de başka iimiller de vardır; bunlar
dan biri bütün dünyada mahsullerin 
az oluşu Ye bilhassa Rusyada da ay-
nı halin vukuu haberi; diğeri ele AY• 
rupada <;ııvdar mahsultin,ün noksanlı .. 
ğı ve Çinde husule gelen feyezanlar
dan dolayı bu seneki buğday ihtiya -
cının daha fazla olmasıdır. Bütün bu 
amilleri nazarı itibare alan (Beyne! -
milel ziraat enstitüsii) bu seneki ih • 

Nazariye sahibi doktor profe· 
sör Staemmler bu iş için kanun
lar çıkarılmasını teklif ediyor. 
bu kanunlara nazaran bir Alman 
bluğa erir ermez, hangi ırka 

mensup olduğunu yemin etmek 
şartile bildirecektir. 

Yalan söyliyenler hidematı 
şakkaye mahkum edileceklerdir. 
Büyük babaları ve anneleri ara
sında beyaz ırktan başka ırka 
mensup, Şarklı veya Yahudi bi
risi olan, dini ne olursa olsun, 
"ecnebi ırktan Alman,. telakki 
edilecektir. 

Halis kan Almanların çoğal· 
masmı temin için de ayrı bir ka· 
nun yapılacaktır. Bu kanuna na
zaran Halis Almanlarla "Melez,, 
Almanlar evlenemiyeceklerdir. 
Aksi harekette bulunanlar hide
mah şakkaya veya hapse mah
küm olacaklardır. Hatta, bu iki 
cins Alman arasında " Hususi 
münasebet,, bile tecziye edi
lecektir. 

Sabit, Alman milleti A ve B 
olmak üzere iki kısma ayrılacak
tır. 

"Halis kan,, lardan mürekkep o· 
lan A sımfına imtiyazlar verilecek, 
meseli çocuk nisbetince tahsisat 
verilecektir. 

Aşağı tabakadan mürekkep 
olacak olan 8 sınıfını 

hasta, sari hastalıklarla maliil 
olanlar, ıabıkalılar ve fahişeler 
teşkil etmektedirler. Bunların 
cinsiyetleri ifna edilecektir. 

Melez Almanlarla Y abudiler 
ayrı bir sınıf teşkil edeceklerdir. 
Bu smıfta sari olmıyan hastalar, 
sağlam olmıyan ebeveyinden do
gan sağlam çocuklar da gire
ceklerdir. Bu sınıfa mensup o
lanlar muayyen bir ve, gi vere
ceklerdir. 

tiyacı :240 mil}on kental tahmin et .. =============== 
mektedir. Bu seneki umumi mahsul· Londra'ya muvasalatlarını müte-
se 18:> milron kental kaadrdır. Ge _ akip Amerika'ya hareket edecek 
~en seneyse ihtiyaç ve umumi malı • olan ilk lngiliz vapuruna bindi· 
sul 220 milyon kental kadardı. Fakat rip memleketten çıkarmak niye
en büyük endişeyi mucip olan mese • tindeydi. 
le bir çok yerlerde ihtiyat stok olarak Fakat Fransada tevakkuf et
bulunan zahirenin piyasaya çrkması.. mek arzusunda olan tiiccar, A· 
drr. Bu da tabii fiaıtlar tekarrür edin· merikaya telgraf çekerek hükii
ce çıkacaktı::.r. Yalntz bu stoklan~1 

metinin müdahalesini talep et· 
çrktığı vak~t de bu spekülasyon~ular 
bunları da yutarak fiatların yüksek miş ve bunun üzerine burada ln-
kalm:ı.smı temin edebilecekleri belli giliz ve Amerika konsolosları va. 
değil. pura giderek vazıyeti görmek 

Hindistandan 
Çıkarılan 
Karı-koca 

Marsilya, 26 t A.A.) - lngiliz 
l.ükumet nıakamatı komünist 
telakki ettik'eri Nev Jersey'li 
bir tüccarı Hindistan hudutların· 
dan dışarı tardetmişlerdir. 

Tiiccar, zevcesile birlikte bir 
lngiliz vapuruna bindirilmiş ve 
her ikisinin pasaportları ~ocak 
Londra'ya çıktıkları sırada elle
r:ne verilmek üzere bindikleri 
lngiliz vapurunun suvarisine tev
di edilmiştir. 

Hükümet bu zev~ ve zevçeyı 

istemişlerdir. 

Bombayda bulunan Fransız 
konsolosunun tür.carla zevcesi
nin pasaportlarını muntazam bir 
surette v:ze etmiş olduğunu mü
şahede eden lngiliz Konsolusu 
vapur süvarisine yo!cularmm pa
saportlarını kendilerine vererek 
serbest bırakmaktan başka ya
pacak bir şeyi olmadığını tavsi
ye etmiş ve yolcular Marsilyaya 
çıkmışlardır. 

Hali hazırda burada bulunan 
tüccar, ilk Fransız vapuriJe A· 
merikaya hareket edecektir. 
Esasen zevç ve zevce kendilerini 
müdafaa etmekte komünist ol
madıklaruıı aöylemektedirlar. 

Yazan: 
Theodor 
Dresır 

Nakle· 
den: fa 

Zenci Ce 1 • 
rnr kaç gün 
denım ede
cek heye
canlı bir 

f liki\'C 

Köylüler taarruza uğrıyan kızın ailesi
nin ne yapacaklarını görmek istiyorlar 

-4-
ilk ktsımların hUIAsas• 

Da\·ie~ gazetecid ir. Bir zenci. cı\'ar 
köylerden b irisinde, b ir kızn taarru r. et 
miştir \'C J. ö~ lı.iler onu linç etmek i~ti· 

yorlar. Fakat ~erif, zenci~ i tevki f ederek 
hima) esine al mıştıı . Koylülere tı:~lim ı.:t

rncJ. bre mi~ or. G:ızetcci Da\"ie;,İ. ~azete 
idarehanesi hu me;.;eJevi takibe memur 
etmiş tir. 

KöyJüler ne yapacaklarını bil. 
miyorlardı. Mütereddittiler. Matt· 
hevsi gözlerinin önünden kaçır
mak istemiyorlar, fakat çekini
yorlardı. Kanuna karşı gelmek· 
ten çekinmiyorlardı. Asılması lü
zumunu hissetmekle beraber, he· 
rifi kendileri yakalıyacak değil
di. Bununla beraber, her halde 
asılması çok heyecanlı bir şey 
olacaktı. Bunun için, uzaklaşma
mak, herifi gözden kaçırmamak 
kabil olursa başka tarafta zen
ciyi arayan baba Wbitakeri ya
hut oğlu Jakeyi getirtmek isti
yorlardı. Taarruza uğrayan kızın 
babasıyle kardeşinin ne yapa
caklarını görmek istiyorlardı. 

içlerinden birisi meseleyi hal
letti. Tekrar Pleasant Valley' e 
dönüp ırmaktan geçerek, Bald
vine gidebileceklerini, yolda 
Whitakerle oğlana rasgelmek 
ihtimalleri olduğunu, olmadığı 
takdirde yol üstünde olan evle
rine haber bırakabileceklerini 
söyledi. 

Bu yol, Şerifin takip ettiği 
yoldan daha kısayıdı. Vakıa Şe. 
rif onlardan daha evvel oraya 
varacaktı amma, CJaytona git
mek istediğ takdirde, köylü
ler onun yolunu gesebileceklerdi. 
Zira, Claytona gidebilmek için, 
Şerifin PJesant Valleye dönmesi 
lazımdı. Binaenaleyh, Şerifin pe· 
şinde üç beş kişi bıraktıktan 
sonra müfreze, Davies!e ber a
ber geri döndü. Şerifin peşinde 
gidenler, onun harekatını taras
sut edeceklerdi. 

Biraz sonra köyün meydanına 
geldiler. Gün batıyordu. Kadın
lar yemekleri ısıtıyorlardı. Her 
kesin de karnı acıkmıştı. Bunu 
görünce köylülerin takip arzuları 
gevşedi. Hiç olmazsa o gece için 
olsun şerif hak kazanmıştı. Ne 
Morg Whitaker i, ne de oğlu 
Jake yi bulamamışlardı. En iyisi 
gidip yemek yemekti ve bir kaç 
suvarı evlerinin yolunu tuttular. 

Geri kalanlar, hadiseyi civar
daki dükkancılara anlatırlarken, 
birdenbire genç kızın kardeşi 
Jake Whitaker, peşinde bir kaç 
suvari çıka geldi. Köyün, bütün 
şimal havalisini dolaşmışlardı. 
Yorgundular ve bir şeyden ha
berleri yoktu. 

Köylülerden birisi, küçük yer
lerde, büyük havadislere verilen 
ehemmiyeti takınarak : 

- Şerif zenciyi yakaladı, diye 
haykırdı, bir iki saat evvel de, 
bir arabanın içinde Baldvin'e 
götürdü. 

- Ne taraftan gittiler? 
Wbitakeri'n oğlu alının üstün

den soruyordu. lriyarı vücu
du, eskjmiş elbiseleri ve geniş 
kenarlı şapkasiyle tam bir yerli 
tipi idi. 

- Crosı Seller's Laneden git
tiler. Fakat Jake, sen de oradan 
gidersen yakahyamazsın. Bu sa
atte varmışlardır bile. iyisi mi, 
kestirmeden git. 

Bu sahneyi, münakaşa sesleri 
tamamlıyordu. Biris:, zenc:nin na• 
sıl yakalandığını, öteki Şerifin 

şiddetli muhalefetini, bir üçüncüsü 
Şerifın peşine adam bıraktıkları
nı anlatıyordu. 

Şimdi artık herkes yemek ye
meyi unutmuştu. Bir kere daha, 
al<şam yemeğınin vakti geçiril
miş oldu. 

Müfreze asabiyetini tekrar ik
tısap ederek tekrar yola çıktı. 

Davies bütün bunlardan ve dai
ma at üstünde bulunmaktan yo• 
ı ulmuştu ve bu ı şin, eğer bite
ceği vatsa, ne zaman biteceğini 

ve ne zaman yazısını yazatile
ceğini kendi kendine soruyordu. 
Neticenin feci olacağım tahmin 
etmekle beraber, bir ihtimal pe
şinde bu kadar koşulamazcı. 

Bununla beraber, vaziyet o ka
dar ehemmiyet kespetmişti ki 
bırakamadı. Haznlanan feci ha
diselerin aksi olarak, gece, o ka
dar güzeldi ki insanın kalbi bur· 
kuluyordu. Yıldızlar çıkmıya baş
lamışlardı. Uzaklarda, yamaçlar• 
da, top ağaçların arasından, ev• 
lerin ışıkları, sarı göz!er g ibi kır· 
pışıyorlardı. Hava serin ve te
mizdi. Şark, altın bir ay vade· 
diyordu. 

Müfreze, yirmi kadar' köylü• 
sükfıt içinde dört nala g idiyor-
lardı. • 

Genç Jake en başta, feci bir 
asabiyetle g :diyordu. Dostları onuı 
gerisinde geliyorlardı. Zira . ha
karete uğrıyan oydu. 

Bir saat sonra Baldvl'n gözük
tü. Işıkları pırı l dıyordu. Köyün 
halinden, namuslu ailelerinin , 
sofrada oldukları hissediliyordu. 
Davies bundan müthiş surette 
mütehassis oldu. Karnı açtı. Bu
nunla beraber takipten başka 
birşey düşünmiyordu. 

Müfreze köye girer girmez 
her taraftan hoş geldiniz sesleri 
yükseldi. Herkes, bu ziyaretin 
sebebini evvelden biliyor gibi 
görünüyordu. On, on iki kişi ka
dar köylü ve çocuk müfrezeye, 
Şerifin çoktan geldiğini ve zen• 
ciyi alıp evine götürdüğünü ha· 
ber verdiler. Müfreze, atlarını 
Şerifin evine doğru çevirdiler. 
Şimdi vakur bir yürüyüşle ilerli

yorlardı. Birisi : 
- Çocuklar, diye bağırdı, ne 

yapsanız zenciyi elde edemezsi

nız. 

Davies bu bağlranın, sonradan 
köyün posta ve telgrafçısı oldu
ğunu öğrenmişti. Yirmi beş, yir
mi altı yaşlarında Seavey isminde 
bir gençti. Müfrezeye, kapısının 
önünden geçerken seslenmiftİ. 
Sonra ilave etti : 

- Hem yanında iki de mua• 
vini var. Daha doğrusu demio 
vardı. Zenciyi Claytoo a götür• 
mek istiyor. 
Köşe başında, müfreze Şerifi 

takip etmiş olan köylülerle kar• 
şılaştı. Hemen havadis verdiler: 

- Biri yarı yolda ekmek is
tedi ama, zenciyi onun mahzeni· 
ne koyduğunu gördük. Pdua 
vinleri yanında değil. Gidip bir 
yerden, belki de Claytondan 
imdat getirecekler. 

- Nereden biliyorsunuz? 
- O tarafa doğru gittilerde 

öyle hükmettik, 



Almanlar borçlarını 
verebilecekler mi ? -11•1 ,ehrlnde toplanan mUteha .. ısler ehemml~etl. 

bir rapor haz1rladller 

Tamirat konferansı LAheyde toplanıp 
bu raporu tetkik edeeek 

Umumi muharebeden ı-0nra Alman-1 hiraz daha azaltmıya ~hep olmMından 
yanın mükellef olduğu tazminatın ı ileri gelmektedir. 
teaviyesi etrafında bir çok münakafı::- Harici lstikrazlann haddinden ıl· 
lar ol.duğu ve nihayet (Davcs) planı yade çoğald ğı devre geçtfkten sonı-a j 
ünvanı altında bir Amerikan proje!i bu istlkrazlann birdenbire nihayet 
mucibince Almanların bu tazminatı huldufu bir devir gelmi~tir. 1924 -
ıenevı pek gükıek bir ıurette tedicy 1929 den~ile 1930 - 1931 devrui ara· 

1 Gllnlln Muhtırası ı· 
Takvim - Pazar 27 l\Anunuen-el 

12 inci av 1931. 16 Saban 1350 Senenin 
geçen ıtürilrri 349 kalan ıtünler- l 2 

GUne, - 1 >o~uşu. 7, 18 Batışı J 6.41 
Namaz vekltlerl - Sabah . 5 48 

ÜAle : 12-8 : ikindi 14.29: Ak~am . lb51 
Yacsı J 8.20 ınısak: 5.30 

Hava - Hugun ha\ a açıktır, riiıgAr 
mutedil ~urt.tre )()dostan t<ccektı r 

Radyo ı_ 
latenbul radro•u 

6 dan 7 ye ı. adır ~ı ıımofon. 7 den 
8 e hadar birinci kısım •az 8 den 9 a 
kadar ~ramoton ) DStta(lle opera pıırçnl arı 
9 dan 10 a kadar Kemal l\iya7.İ he~· 
hereti 1 O dan ı 0.:30 n kadar cango or
kestra~ı 

etmelerinin inıkdnsı:lığı kararlaıtırrt. sındaki tezat heyr:elmilel kredflerin ---B--0--R--S--A----
dığı malumdur. son nz1yetin bariz n~rflarından biri- ... -
Fakat Almanların mali sialerinin bu ni te~il etmiştir. 'l'icaret etfHnun 1 

·---------------~~..,..~--~ miktarı vercmiycceğinin anlaıılması serbest bir Aurette hareketi yoluna 26 K.evvel 931 r--A .. ç-ııd_• ...,._K_•_p•_"_d• .. 
üzerine Daves planı suya düşmüş, bu bazı engeller çıkarılınca dün)'a halkı 
dda M. Young tarafından tanzim e- kredi ,.e mübadelenin inkişafmda hu
dUtn bir pldn üzerine bu mlktar, da- sule gelen mühim tebeddUllere kola~._ 
ha dun bir hadde ten::U edUmifti; f<1>- lıkla int ibak edemt:ı. Beynelmilel te
kat dünyayı saran umumi buhran mu. diyat nizamını lüzumundan çok fazla 
1'eçheainde Almanların buparagı da nltm münakalesile teszline çalışmak 
ııeremi.yecekleri anltJ§ılnuı, Bal feh- bir çok memk!ıketlerde paranın dayan-

1 ~5 

rinde bir mütahcuısıa heyet toplanarak dığı temelleri zayıflatmıştır. Bu mem 
umumt dünya vaziyetUe .Almanyanın Jeketlerdeki ihtiyat altın mevcudu baN 
bugünkü vaziyetini tetkik etmiş ve tef.. zr memleketlerin sermayelerini geri 
kik neticnlnde bir rapor tanzim et • çelmwleıirıd•n müteve111t tuy:ıka ka~ 
rnlştir. şı durmıya tamamile ıarrı kif i ırel • 

Aşağıda gazılı ajana haberı bu ra. mittir. Bunun Uıerine bu memleket" 
porun ana hatlannı bildirmektedir. ler dikiz muamelelerini altın mikya • 
ihtisar ettiğimiz raporda deniliyor ki: smdan ,·u.geçmek derecesiıne kadar 

Diğer memJeıketJer gibi Almanya varan sıkı bir kontrol tesisine mecbur 
da fiatlar ve kıymetler aruındaki kalmışlardır. Harpten sonra harp 
ıteViye farkından m1iteve1Ut f..Ullde zararlannı kapatmllk i~in sarfedMen 
neticelerin teksiri altında kamt1,tır. gayntler ve karşılıUız ki#ıt p&rn 
.Kıymetler aarsında hadig olan bu eea çrh.nlmuı Almanyada pek k1llliyetli 
Tiye farkı 1929 senesinin rıihayet bul.. eenmıye taleplerini intaç etmittir. 
duğu tarihten beri bey;neJmilel itctı- Alman patuı istikrar ettirildiği tarih· 
sadf hayatın en bariz vasıflarmdan tıen Mnra Almanyaya gelen ecnebi 
bhini teşkil etmektedir. I>Unyanın her sennayeliınm mitdan bangerler komi
tarafmda toptan ~atış fiatlarmda tesl tarafmdan 18 mllyor Rf'fıchMnark 
takriben yüzde otuz nispetinde Tuku tahmin edilmiftir. 
bulan teneuül bir asırdan berf yapı• Ahne11,a11ın be• aene ••rfında 
lan mümasil tecrübelerin hepsini e - sermayesi 
hemmiyet \"e ,·üs'ati itibarile geçip aş- Her ne hall!e Almanya 192;) ten 1930 
maktadır. Ilu sukut ' 'e tenezzülün seM&lne kadar gerek hosusl ve gerek 
bu~dan böyle daha bariz bir şekil alıp retm1f teşebb~lere şimdiye kadar gti
almıyacağını, az çok yakın bir istik - rUlmemiş derecede büyük semutyeler 
halde mahsus bir tueffüe meYkfini yatırmıft ticaret fil~unu yen.iden vU. 
terkedip etmiyeceğini §İmdiden tayin cuila ıetinnif, unayiilıi aarfleştir • 
etmek imkansızdır. mittir. Alman şehirleri menfaati u• 

Şu cJhet mµhakkaktır ki bütün mü muma att vui programlar tatbikine 
esseseler 'Ve bütün gahalan derin bir girişmişlerdir. 

surette miit~ir eden bu sukut ve te- Alman murahhas heyetinin komite
nezzülü bertaraf etmek için sarf edilen mize verdili nkllmlar 1924 - 1929 
gayretler bir semere vermemiştir. Fi- devreıı.inde Almanya)"& yatınlan 111r

atlann yijksek bir seviyedetutuhnuı- mayenin 2845 milyon Rekhamarkı bUI• 
nı tem.tn için yapılan gayretler yukar· duiunu ıöstermektedir. Bu paralar 
da mevzuu baluledilen seviye farkını kısmen bu son seneler :ıarf ında büyük 
bale edememiştir. Büyük Ye kesif bir yektin tutmuş olan taaarrufundan 
müstehlik kütlelerinin satın almak temin ediJmiştir. Fakat ecnebi mem
kuvvetlerinin birdenbire zara uğrayıp leketlerln Alman:raya yatırdıkları kül 
azalması iki senedenberi sanayi erba• Jiyetli eermayeler bu memleketi bil• 
bmrn. karlannın azalmasını yahut haua kısa YRd•ll aermayeler me,·zuu 
Yok almasını intaç etmiştir. lf&izll - bahsolcluiu vakit mali te~vviiflu 
tin ııehemmiyet)f surette artmuı ve karŞ191nda pek haseu bir vaziyett~ 
bona kıymetlerinin ardı aruı kesil,. bulun.durmaktadır. Kısa vadeli kre
meksizin sukut etmesi bir çok banka- dilerden müMm bir klsmının uzun va• 
Ja.rrn vaziyetini sarsmıştrr. deyle yatmlan sermayeler anumıda 

Banka buhranı da itimatsızlıtın hareketten sakit kalmı~ olm8S1nı da 
vmumfleşmesine ve ecnebi Mrmayele- bilJwı&a kaydetmek lhrm ıelir. 
rin ~imdiye kadar bunlardan isüfade Bu krediluin geri çekilmesini yala 
eden memleketlerden ve bilha.ua mer- rırz kambiyo üzerinde değil, fakat bun .. 
kesi ve karşi Avrupa memleketlerin.. Jann eenayi üzerinde de akisler hasıl 
den geri çekilmesine sebep olmuştur. etmesi tabiidir. 
Bu memleketlerden bazıJannın kam- Bu son seneler zarfında Almanya• 
biyos u dövizlerini kontrola tabi tut• da iktrsadi raa1iyetin sUratle fnkipfı 
mak f~in brr takım emirnameler neş - hükumetin muraflannm artmuilt 
rinden jbaret sıtu bir usul ihdas edil· müterafık olmuştur. Masarifin 1923 
llM!Sf \"e bu memleketlerin harice olan ten 1930 a .kada ' mütemadi surette çoa 
tedlyatlannı kl6Dlen tatil etmeleri su- ğalmMı A1manyada \'ergiye tabi tu • 
retile ancak itibari bir surette muha• tulabilecek membalan adeta bel' et • 
faıa ed;Jebilmiştir. miştir. 

Para saklamanın tehlikelerl Maaraf kadar nrl•t 
Pek tabiidir ki bu yaziyet bizzat 6- 1926 - 27 eenai zarfmda 1'719 

~ünç para '-eren memleketlerden ba- milyonken 1929 - 30 aenesi içinde 18 
zrlarında itimat buhranını altın mtk• bin :,o milyon Reichsmarka çıkan mu
yaSJndan vazgeçmek derecesinde va" kannen nridatm süratle artmasına 

him1eştirm iş, beynelmilel ticaret mü- ntmen masarifteki tezayüt de lia -
nasebetlerini teşeniişe uğratmış ve kal bu nh!lpette bir fazlalık ghtermiş
dünyanın her tarafında parayt hazi.. til'. Filhakika aynı denelere nazaran 
nede saklamak şeklinde te'.ahtir eden hükumetin muarlfi 17020 milyon 
umomt hir buhran tevlft etmiştir. Reidtsmaridan 20823 milyona çıkmı~
Paranın bu s uretle saklanması devam t'r. Bu ter.ayüt borcun ve daimi bir 
edecek olursa her türlü kredi sistemi· şekil alan bütçe açığıntn kaabrmasını 
nin ortadan kalmasına muadil bir va• mucip olmuştur. Bu masariften meE• 
ziyet had is olur. ken inşaatına, maarife ve içtimat V?.• 

Daha sonra para buhranına bir de zifelere ait olanlar mütemadiyen art 
gfun rük tarifesi hu!tranı inzimam et- mış, U'tnumf masar1f)n yiiıde kırk ü
miştir. Hu buh Ntn her memleketıin çünü bulmuttur. Muarifte görülen 
istthsaiitını korumak n f'cneıl>i it.ha. tezayikie muvazi olarak borç yekunu 
!atını tahdit etmac için gümrük re • da endişe edilecek bir ,ekilde yüksel~ 
s tmlerln i nrttrrmasından yahut buna miştir. 

henzer diğer tedbirler almasmdan Te Almanyanın düyunu umumlyesl 
ba nretle beynelmilel miiba<leleleri Alman parasınm isükranrı takiıı 
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ed•n ilk gU"lerde arşıilrksız olarak 
çrkanlan kağıt para düyunu umumi• 
yeyi pek u bir miıktarda indirmek ne
ticesini hasıl etmiştir. 1931 de Alman 
yanın düyunu umumiyesi 24 milyar 
Refch.smarkt geçıniştfr. 8145 milya -
n umumi teşebbüslere. ev mşaatınıt 
ve muhtelif hapisanelere yapılan &ar· 
fiyattan mütevellittir. Bilhassa 192\i 
den 1931 e kadargeçen üç sene zar• 
ftnda Alman hükümetlerini.n ,.c ko • 
mUnJerinitt borçlan yedi buçuk milyar 
dan l!,7 milyara çıkm~ır. Bustünkli 
buhran ortaya Çl'ktıktan Te hu8Usi 
iratlarla bütçe \1lrıdatında bu buhran 
yü:&iinden bir takrm tena.kuslar vuku 
bulduktan sonra bütçe açığı daha fa:ı
Ja kabarmıştır. Masarifi arttırmak 
hususunda takip edtten slyuet srk 
sık tenkit ve muahaze edilmittir. 

Böyle bir usul masraf yapmaktan 
mütevellit :mes'uliyet yükünü bu ma• 
sarifi yapanların üzerinden almak giN 
bi bir netice hasıl etmiştir. Bu usul 
Alman hükameünin bu yakınlarda 
neşrettiği emirnamelerle bir derece • 
ye kadar ıslah edilmişse de bu husu~· 
ta esash bir ıslahat yapılmasının biz.. 
zarure müeart tesirler yapacağı! zan
nında bulunuyoruz. 

Lahl'de lçUma 
Paris, 26 (A.A.)- Matin gazetesi 

tamirat konferansının kanunusani or· 
turna dofru La Haide toplanacağı 
na dair Londradan gelen telgraflar 
dolaylBile aldrit mahimatta }' ransa)• 
la lngWterenin taıNrat konferansının 
toplanacağı şehir n açılacaiı tarih 
hakkındaki noktai nazarlarını d~i~· 
tirmemiş olduklannı öğren-diğini hil
dintikten sonra diyor ki: Fransız ve 
lngilis mütahusr&lann Amerikan par 
lamentosunun son mü&akereleri esna
sında vuzuh kespetmemiş olan vazi• 
yeti aydınlatmak ' 'e açık bir ısurette 
tesbit etmek üzere aralarındaki mü
katemele:re pek yakında tekrar haşlı

yacaklardır. 

Parff;. ~ (A.A.) - (Temps ) gazc• 
tesi, tamirata müteallik konferansta 
husule gelecek imkanlar için Amerika 
cemahiri mütteh idesinin alacağı , .• ~ 
ziyeti.n kat'i olduğunu yazıyor • 

Meıkilr gazete; hükumetler bey· 
nindeki borçların tanzrmi için Ameri·

1 
lrarıın :rardrnunın istifade); mucip bir 
tarzda tetkik edilemiyeceğinj ve hu 
takdirde Young planile sıkı bir suret
te tahdit edilmiş bir saha da!ıilindc 

hareket etmek icap edeceğini ilave ee 
diyor. 

Mısırda hükümet içinde 
16 hükümet vardır! 

Bunun sebebi Mısırda kapltUIAsyonJarı11 

bulunmasıdır. Her kapitüJAsyon sahtbl 
hUktlmet ' ·orada ayrıca bir hüktimetttr 
Mısırın Londra sefiri doktor 

Hafız Afifi paşa her fırsattan 
is~ifade ederek Mısırda kapitü
lasyonların ilgası davasını müda
faa eder. Dr. Afifi paıa ıon de
fa olarak Ledes Darülfünunu 
beynelmilel cemiyeti karşısında 
bu davayı müdafaa etmittir. Se· 
fir cenaplarına g6re Mısır ka
pitUIAsyanlar yUr.linden ecnebiler 
hakkında tatbik olunacak her 
kanunu istar etmeden kapitü
lasyon sahibi devletlere müraca
at mecburiyetinde kaldıiı için 
l<apitülilyonların hukuku, ecne· 
biler tarafından irtiklp olunan 
ceraimin konsoloaane mahkeme• 
lerinde rüyet edilmeaine ve bu 
mahkemelerden her bir.inin men· 
ıup oldu~u memleket kanuniarını 
tatbik etmesine hatta kapitüliı· 
yonların adli mahiyeti haiz oldu
ğunu, Mııır poliıi ecnebilerin 
evlerinde taharriyat yapamadığı· 
nı, taharriyat yapmak için ecnebi 
kon11oloıun hanr bulunmaaı liıun 
geldiğini, nihayet Mısır hOkOme· 
tinin ecnebilerden vergi alama• 
dığını, çUnkO vergi alabilmek 
için kapitülasyon sahibi bül:ün 
devletlerin muvaffakiyetini istih
sal icap etttiğini izah ebnittir. 

Hafız Afifi pap a1rın bu gün· 
kU vaziyetini bu Jekilde anlattık· 
tan sonra hlikmll samilerine bı• 
rakmış ve asri bir devletin Na· 
polyon kodundan alınan kanunla
rı tatbik eden asri zabıta kuv• 
vetleri bulunan, ve asri bir bil· 
kumet şekli olan bir memleketin 
bu vaziyete tahammiil edip ede
miyeceğini sormakla iktifa etmit· 
tir. 

Mısır sefirinin izah ettiği bu 
vaziyetin hiç bir yanlışı yoktur. 
Mısırda kapitftlAsyon sahibi ec
nebiler, bütün bu imtiyazlardan 
istifade ederler onun için Mısırda 
bir müstakil hükumet değil, iç içe 
bir sürü hükumetler Yardır. 

Mısırın bu vaziyetine mü,abih 
bir vaziyete, medeni dünyanın 

her hangi bir tarafında rasgelmek 
kolay değildir. 

Mııınn mukadderatile yakın· 

dan allkadar olan lngiltere hü· 
kümeli, Mısırdaki kapitillisyon 
sistemini asrımmn ruhu ve Mısı
rın tarakkisile mfttenasip glSrme
mekle beraber onun blltün teklif 
ettiği çarei hal, kapitüliayon sis· 
teminin tadilinden ibuettir. 

Mısır hilkümeti ,imdiye kadar 
kapitülisyonları kökünden kal
dırup atmak için hiçbir kuvvetli 
ve esaslı teşebbüste bulunma
mıştır veya bulunamamıştır. Onun 
bu vadideki tetebbüalerinden 
her biri, ecnebilerin hayat ve 
malları namına kopardıkları yay
garalarla karşılandığından ve 
nihayet Mısırın teıebbüsü hep 
müzakere safhasını geçemediğin
den, hiç bir netice elde edile
memişf!r. 

Fakat Mısırın bu vadideki 
muvaffakiyetsiz:iğinin mühim bir 
bir sebebi de kendisindedir. Çlin· 
kil bu giin bile Mısırda dört 
Adliye kuvveti vardır. Milli mah
kemeler, muhtelit mahkemeler, 
ahvalişahsiye, yahut şeriye mah· 
kemeleri, konsulushane mahke
meleri biribirinden tamamile ayn 
ve mCstakil bir surette hllkme
der. Milli mahkemeler medeni, 
cezai davaların hepıile meşğul 

o.ur. Bu mahkemeler MısırlıW
ve kapitOIAsyonıuz ecnebflerlo 
merciidir. .li«ı 

Muhtelit mahkemeler• aıubt 
milletlere mensup ecnebiler, 1'
lilerle ecnebiler, ayni ta~ 
menıup ecnebiler arasında ta~ 
dusedilecek davaların mercii~ 
Şahsi emval mahkemeleri b 
kaç çef ittir. Müslümanlara nıll" 
teallik ıahıi emval, ıer'i mahkt"' 
meler tarafından görülür. ~ 
dan baıka diğer ediyana ~ 
sup olanların da birer milli rJjflfl' 
liıi vardır. Onların şahıt ah~ 
le ait İ§leri orada g&rnınr. f&blft. 
ahvalin visayet, haciz vekAI• 
gibi kısımları hasbi meditld 
tarafından görülür. 

Konıoloıhane nıahketD...,ı 
iae her devletin tebaaıa aralJlldl 
tahaddilı eden medent, tiearf. 
cinai davaları rilyet eder. 

Mısırın kendisi llç dört •~ 
sisteme tibi oldupnuna, kapr 
tüliayon sahibi her devletin ~ 
ayn ayn mahkemeleri bulandll"' 
ğuna g6re Mısır hllkOmetine t ... 

1 asri bir hükumet demek kul• 
değildir. 

Mısır hUkömeti tam aırt ft 
medeni bir hnkümet olduğu0° 
iabat için, yerli, yabanca herkdt 
her itinde, ona müracaat ed.
bilmelidir. Halbuki vaziyet h' 
merkezde değildir. Mwr k8k0"' 
metinin kendi MüslOman, Hıriıd
yan, Yahudi tebaası bile a'f" 
ayrı mahkemelere milracaatt 
mecbur kaldıktan sonra yaball"' 
cılann da kendi itleri için kendi 
mahkemelerine müracaat etlll ... 
lerini muhik görmek icap edel• 

Mısır hükOmeti kapitOlisyoll"' 
]arı ilga etmek istiyorsa ondll 
yapacağı ilk iş herkese a,ol 
kanunu tatbik etmektir. 

Çünkü ancak o uman ~ 
tam asri ve tam medeni bir bl"' 
kfımet olduğu halde zalim bit 
ku vetten başka bir şeye dayall" 
mıyanların zulmü yüzünden kit' 
ruouvustai bir takım kayıtlar1' 
zencirlendiğini iddia edebilir. 
Mısmn kapitülasyonlara ilga1' 

karar verdiğini ve bu karana dt 
samimi olduğunu ancak bu b,.. 
reket isbat eder. 

Nelekim Hafız Afifi Pş. JIJll 
nutkunu tenkit eden bir Londr• 
gazetesi de buna işaret etnıif 
ve şu şözleri söylemiştir: 

"Mııırhlar ile ecnebiler .,,.. 
sındaki farkları kaldırmak içİO 
ancak bir çare vardır. O da bet 
asri devlette olduğu gibi Mısat"' 
da da herkesin kanun karşısıod• 
müsavi olması ve aldi sistelll 
hakkında tam bir itimat beılr' 
mesidir.,. 
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6 ayda edelini ödersiniz 
' 

SA 1 iE 
.a·ı~ğl , eeyaııt, Yadıköy, Üsküdar, fOJOkada 

~~-t -- ıvıahkeme ve icra llAnları 
Ju~ Sulh hukuk mahkemesinden. 
Dc~cenin Ki.pru .>c:şı Ömer 
lldı •~ar~ esınoen 1 yas oğlu 

&I ıc Etendının D izcenin Efteni 
...... ıeyman Hey karyesinden Meh
.,..t o~lu lsrnail Ha'.ikı ve rufe· 
- a.eyh1er:ne D 1zce su\h hu· 
~ r.ı:ıb'-emes ne ikame eyledi· 

.... ~~~,a davasının cari mu.ıake· 
~nde ha.en ikametğabının 

iıul tu.unouğu anlaşı an 
~9eaaleyo lsmail Hakkı Efen 
Qakkındaki gıyap kararının 

1\•n tebliğ ne karar verilmiş 
~·~~dan milddea:ı!eyh muma

b yevmü muhakeme tayin 

4 
en 9-1-932 Cumartesi saat 
c.e mab:\.emeye gelmesi veya 

•tafınd•n mensup bir vekili 
•1111n, göndermeıı a~si takdirde 
: akemenin gıyabında rü'yet 

'C.•ği ilanen tebli1 o!ur.ur. 

' 1 Su h B rırıc Hu' uk l l:ıkimliğinden· 
• 1y11n ır.utasarrıf olc!uğu Di· 
• o'u c:dc!uinı:!e :2 r.umaralı 
• tap düt.l anrn g<tyrl kabiıi 

1 Ol o!ciul-uodan suyuun izalesı ' ~ . ~ınc11 Se a atlin lıey tara-
tn Esa<ıü lah efendi aleyhine 
-e ey'ecliği davanın cereyan 
" rruhal emesi oeticesinde 
\-fe'aleyh n ıkametgahının 

•l tıli,ıetine b naen gıya.ben 
\ 2·931 Tar hinde müşaı mez

" ll l hi m zayede turuhtuna 
1t ver im ş ve kararı ruezku· 
b r av m -~~e le i A en teb· 
ene p kı ı rr. ~ o u un an 

c! ti r ı c ı z ·rfında tem-
. v ec i d ~ı taktirde bük· 

" es.>i . <>t'j> tt edeceği ili· 
~-e 1 ğ o unur. 2254 

b - ~~~~ 

G ar slı\e 1 iu uk hakim lğinden: 

~ an h.:ınıır.ın l oc sı Üskn
' Y ah boyunca en ştesı btn
AbduHah Beyin 13 numara· 
esinde mu~im Ret t Bey 

e ikame eylediği boşanma 
la clan do'ayı müddeaaleyhin 
iabımn meçbuliyeti base

davetiye ve gıyap kararı 
badettebliğ cereyan eden 

keme neticesinde tarafeynin 
lllalanna 7- 12· 931 tari· 

karar verilmit olmakla 
et illa olunur. 

VillT Matbull 

1: llela•t hım. ..... 
t mUclilril: Refik Ah111et 

ikinci sulh hukuk mahkemesinden : 

Hasan Ef. ile lstanbul Defter· 
darhğınJD Ş11yian mütesarrüf ol
dukları Ungada Kltip Kasım 
mahal esinde Camiiferif soka
ğında 33 Numaralı Hanenin Kir· 
gir ve deruni asart ve üç kattan 
ibaret ve birinci katta Malta 
döşeli ve bir Oda ve bir Matpab 
ve ufak bir Bahçede Sarnıç ve 
yanandaki komşu ile mDıterek 
bir kuyu ve el tulumbaıı ve bir 
Abdeahane ve ikinci katta on 
ve ark ada birer Oda ve bu 
k11ma kadar boyalı ve üçQacil 
kaU.. ~· .Gae~nd~ cumbalı 
bir O~a ufak b 'r f o~a ve sofada 
bir abdesbane ve yllkl&k bulu
nup iıalei ıuyu zımnında furubtu 
tekarrur etmekle mevkii mGza
yede ye vaz edilmit ve 31· 1-932 
Safı günü Saat on beşte ihalenin 
icı ası n:uk arrer bulunırut oldu
ğundan tal p olaolann kıymeti 
mu11ammenesi o'an 1200 l'ranın 
yüzde onu n ıpatinde pey akçe• 
sini hamilen Su.tan Ahmet Sulh 
mahkemesi ikinci Hukuk daire
sine 931- 421 No. siyle mOra
caat eylemeleri illn olutıur. (~252) 

Fatih sulh ikinci hukuk mablceme
slnden· 

MOddei: Ahmet Masar bey 
t:lrafından mllddeaa?eyb G6Jfi. 
dan hanım aleyhine tkame o'u· 
nan Koskada ÇobançaVUf ma• 
halles"nde mektep so'tağında 

kAin eski 2 No: u mübrez çapa 
n zaran 13 ada ve 497 harita 
No: u arsama baleyi fUJUU hak• 
kındaki davada Gtllfidau baaım 
hakkında evvel ve ahır illnen 
tebligat icra edilmit ve bu ker· 

re mezktir gayri menkulua dos· 
yada mevcut harita mucibince 
1 No. ile gösterilen 45 metre 
murabbaında butunan mahallin 
müdde·ye iki No. ile g&sterilen 
90 metre murabbaında buluııaa 

kısmında mllddeaaleyhe ait ol· 
mak Ozere ifraı ve takıimine 
l 8-11-931 tarihinde karar veril
mıı olmakla tarihi Ulndan iti· 
haren 20 gBn nrfında mahke· 
meye bizzat veya vekili lranuai 
gllnderip hakkı temyizini istimal 
etmezse htıkm8n keabG kat'iyyet 
edeceii teblii makamına kaim 
olamak üzere ilb olunur, (2251) -OakUder Hile sinemasında 

(Kar4 Soytarı) mCımessili: (Harri Pıl) 

iltveten: ( Y qmac:a Jak ) 

1 3. K. O. Sa. Al. Ko~ dan ' 

Hava kıtaatı ihtiyacı i~in 2:1 - 12 
931 de milnakasası yapılacak olan 500 
ton benzin ihalesinin iş'an ahire ka • 
dar tehir edildiği illn olunur. (672) 

(4590) 

* * * 
Ordu ihtiyacı için 51 kalem göz ale

ti aleni münakasa ile ihale edilecek
tir. İhalesi 18 - 1 - 932 pazartesi 

11 r l Mı ı r it c 111 iye ti Melteo Detterlerini 
Her yerde aramak vatani bir vazifedir. 
Gtlmrlllderde ith•IAtı tahdit kararnamesi dolayısile 

Fiatlarda Zam Değil 
Bilakis Tenzilat Y apılmışhr 

Umumi deposu: Ltaobul Fincaocılar'da ŞARK 

gfinii saat 16 da komisyonumuzda y:ı- B _ B • 
~~aeaktır. Taliple?.n şa~amesinı ergama eledıyes 
stermek fizere her gun ve munakasaya 
iştirak etmek istiyelnerin de vakti mu- Bergama Belediye.ine ioıaat, elektrik makineleri idareıi, oto-
ayyen.lfıde komisyonumuza müracaat- b.l . ft• . · dil · 1 - k b lan. c674) ('5t2) ı muayenesı ve te ıt•, teaıs e mıt o an suyun mura a ası 

• • • gibi veaaifi ifa edecek mal6matta bir fen memurunun tayini 

Çatalea miletahkem mevki kıtaatı tekarrOr etmit bulunduğundan ıebri ( 100 ) lira maaşla mü· 
için un pazarlıkla alınacaktır. İhale- hendia veya m6hendiı salihiyetini haiz zevahn bir ay zarfında 
sf 30 -12 - 93l tarih ~rpmba stfnü nsaikile Bergama Belediyesine müracaatlan ilin oln r. (4568) 

saat 16 da komisyonwnuzda yapıla•-~~---------------------·caJdrr. Taliplerin şartnamesini al • 1 K R A M 1 Y I! L 1 

mak UHre her giln ve pazarltia işti • Emnı·yet Çayını 
rak edeceklerin de vakti muayyenift • 
•e komisyonumuza müraeaatıan. Arayınız 

(671) (4584) -

0oımabahçe.ha:V:n hastanesinde Türkiyede şişe fabrikası yapmak 
müteşekkil hayvan satın alma komis- d 1 
yona tarafından pazar - salt-per- arzu e en ere 
şembe günleri saat 9 dan itiharen 2 5 o o o o o o . 1 müsait fiatla yerli. binek ve nakliye ' ' şışe a ınıyor 
koşum hayvan.ı mübayaasına Laşlan 1 • 
mıştır. Satın almacak bineklerin 5 8plrtO Ve İspirtolu İçkiler inhiıarı umumi 
ile 8 ya~ında ve asgari 1,43 irtifaında müdürlü 5ünden 
ve naklıye koşumların keza 5 iJA 8 T k• • • • • 6 • • • • 
yaşmda ve aagarl 1,a7 trtifaında ol ilr ıye dabihde lDf8 edilecek yeni bır fabrikada ımil edilmek 
maları ve hayvanlann bilcümle has· prtile yirmi bet mllyon tife satın alınacaktır. Şişelerin şekli mn
talıkJardan ve kusurlardan art bulun· bayauife fabrikaDID tesisine dair olan şartname Galatada Kefeli 
malan lazımdır. Diğer fazla malQ · handa umumi m0d0rl6kten, Ankara ve lzmir' de bat müdiriyetler
~a.t komisyona müracaatla öğrenlle · den on lira mukabilinde tedarik olunabilir. (4589) 
bıhr. r:=:: -55 ====== 

Bu şeraitte satılıık hayvanı 0Jaı1 if:F:: ==-~=-==!l'ZSJti&i c 
ların mezkQr günlerde ha)'l"'anlarile 1 :: Zafiyeti umumiye, iftibasızlık ve kuvvetsizlik halitında bDylik 
.birlikte DoJmabahçe hatyaıı hastane- faide ve tesiri görülen: 
sine müracaatalır. (616) (4179; 

1 ZAYILER 1 
§ Nlifuı teakerenıi kaybettim. 

Yenisini çıkartacatımdan eskiai-
nin hUkmO yoktur. · 

KadaSttO fen memuru .Ferhat 

lzmir iki~ci .;~teri \eyefendiy~ 
Muhatap: lıtanbulda Emirgln 

iskelesinde Vahit bey yalısında 
miralay Enver bey oğlu Ltıtftl bey. 

Muhatap: latanbulda Beıiktq
ta Akaretlerde 35 numarada mi· 
safir sabık Bornova tllrk ocatı 
te·ai Z ya bey. 

Efendim. Ballda esaınisi mu• 
baner muhataplardan L6tfa beyi 
dairei aliyyelerince resen tanzim 
lnlınan 25 Tefl'İDİenel 931 ta
rih ve 10342 umumi ve 4-12 m. 
Haauıl numaralı veli iletname 
mucibince validem ve miiekldlem 
lzmirin bornova nahiyesinin Ke
ma! pıta caddesinde D&rt numa
rala hanede mukim miralay En
ver bey zevcesi Cemile hanım 
tarafından Yerilen vekilet ve se
llhiyeti kanuniyeye binaen ve 
Ziya beyi de kendi ıabıi ve
kiletini haiz olduğundan nafi 
bilvekl.le ve bil' an le azlettiğimin 
kendılerbıe tebliğini ve iıhu azil 
ihbarnamelerinden birer nuahası• 
nm kendilerine ve birer nusbası
Dltl da qhaaı ıalisenin iıbu azil 
keyfiyetine ittilaını teminen Is
tanbulda münletir Milliyet ve 
akıam ve lzmirde miinteıir hiz
met gazeteleriyle neırtı ilinı için 
1Deık6r gazete idarehanelerine 
tebligini ve bir oushat musad· 
dakaom tarafıma verilmesini rica 
eylerim efendim. 

22 K. Evvel 931 
lımfre tabi bornova nahiyesinin ke

malpaf4 caddesinde 4 numaralı hcnede 
mu im Ôıner Enver bey kerimesi FerideH. 

Daire dosya11nda mahfuz as'ı
na mutabık olan işbu ihtarname 
sureti bermucibi talep lstanbul
da mUntetir (V AKIT) gazetesi 
idarehanesine berayı neşri ilin 
tevdi kılındı. 

22-12-931 
bmir ıkıncı Noteri: Mebmt.C l::min 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Kull~mDJz.. H~r Eczanede Satılır. 

Devlet De~lryolları ilanlara 1 
DeYlet, lzmir ve Şark hatlarında bulunan 79 hurda makina 

ye 78 hurda vagondan lnrdmlmak suretile çıkarılacak demirlerle 
Derince ve Eakiıehirde bulunan takriben 1300 - 1600 ton hurda 
demirin kapah zarfla milzayedesi 16 ikinci Kinun 1932 Cumar
tesi pi aıat 15 te Ankara'da idare Merkezinde yapılacak· 
tır. Taflillt Ankara ve Haydarpap vemelertnde ikişer liraya 
ublan f&l'blamelerde yamhdır. (4418) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 KAnunusant 1982 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.000-llralık ikramiyeler ve 100.000 

Liralık bir mftkAlat vardır. 

Jandarma satın alma 
kom;s yon riyaset·nden: 

Mevcul 123 karyola pazarltlda tamir ettirilecektir. Taliplerin 
karyolaları g&rmek için Sultanahmetteki lstanbul Jandarma bö· 
lliğll kumandanlığına ve pazarlık için de teminatlarile birlikte 
20·12-931 çarşamba glinü saat o:ı dörtten on beşe kadar mez· 
kir bölOk dairesinde içtıma edecek olan komisyonumuza mfira• 
caatlan. (4601) 

Doktor 1 ı 1 Hahz Cemal Defterdarhk ilinları 
Dehin hastallklar mutaha~aı Tamirat mllnakasası lstanbul 

Sıra numaraın beklememek ı'ti • . . . . . 
yenler, kabineye müracaatla veya Acliye daıreaıoın 2206 lira 44 
telefonla randevu saatı almalıdırlar. kurut keşifli tamiratı şartnamesi 

Cumadan maada her gtln öğleden dairesinde mllnakasaya konuldu. 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar lstan- Taliplerin ehliyeti fenniyerile 
bulda divanyolunda 118 numarah hu· birhkte 11-1-932 taıihine müsa-
susl kabinesinde dahfli hastahklan dif pazartesi günü at 15 te 
muayene ve tedavi eder. Telefon: Is- Ddterdarlı taki · komiayo-
tanbul 2. 239& nuna müracaatları 8 



- Hem de ıe.ooo fon ııkletindel 
- 1111 
- akat dikkat eH nereye boııyorl 
- Eveti farcllm: 

ZiRAAT 

TORKİYE Zll\.b.AT 
orün·,Rs\ .. · 

]'."ıJ' ~?i-:ill 

mn 
- t'amam"' Bu adamın 

ZiRAAT BANKASI oda bir 

Tasarral Besa'llı vaıı;l 
- Gyle ise., dehe bunun fibi iki yük taıır ve 

Sırtl Yere Gelmezi 


