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Varidat Umam Mldlrltlğl MaU Sene Başında 
Glmrlk Ve lnlllsarlar VekAletlne Devredlleck 

Gümüş para 
basmak meselesi Gümrük ve Ziraat vekil- ·yarınki sayımız16sayf a 

leri çalışmıya başladılar 
Muhlis B.in yerine, Fırka umumi idare 

heyetine Ali Rıza B. seçilmiştir 

Tedbir ahn1rsa bu para· 
ralenn harice gHmeslne 

asla ihtimal yoktur 
Birkaç güodenberi yazdığı· 

._ makalelerde kredi darlığına 
karşı bir tedbir olmak üzere 
atlmilş para basmak esasısı 
nı müdafaa ediyoruz ve bu ya
ıdarımızın (Vakıt) karileri tara
fından dikkat ve alakayla takip 
edildiğini memnuniy~tle görüyo· 
tuz. 

Yalnız bu mevzu üzerinde 
geodilerile görliıtüğümllz bazı 
Zevat "Acaba bu tedbirden ki
iıt paramızın kıymeti mütees
•ir olur mu? 11 yahut "iyi para, 
fena parayı kovar kaidesine 
nazaran basılan gllmllş paralar 
lllemleket haricine gider mi?,, 
tarzında barı mahzurlar dilşii· 
Diıyorlar. 

Hakikati halde bu tarzda ih
tiyatklrane doınnen zevata hak 
•ermek lazımdır. Çünkil gOmllş 
Para basmak tedbirini ileriye 
•iirerkeo bizim maksadımız bu
R'(inkü kağıt paramızın kıymetini 
diifUrmek, hatta bu kıymetin dnı
rnesini bile bir ihtimal ıeklinde 
hatırlara getirmek değildir. Mem
leketimizde srerek imparatotluk 
demnden 7Kaliiia gllm1'ı para, 
rerek etya veya kfilçe halinde 
~içe miktar pmilt bulunduğu 
lllubakkak olduğuna göre yegine 
•rzumuz, ölü bir servetten baıka 
~ir şey olmıyan bu madenlerin 
tedavül sahasına çıkarak ikbsadi 
labada faydalı bir rol oynama· 
••na imkan vermektir. 

Memleketimizdeki gOmllt ma
denleri Cümhuriyet parası olarak 
basılır da tedavül sabasına çıka
rılırsa bundan timdiki kiğıt pa
taları mmn kıymeti milteessir o-

~ .A&uff 

Ankara, 3()f Ankara, 30 
(V akıt)- BugOu {Vakıt) - Zira-
yeni vekilleri· at vekili olan 
miz, RAiii ve Mubliı B. in iı-
Mulılia Beyler tifuı Ozerine Ali 
makamlanna ge- Rıza ( Mardin ) 
lerek çahtmıyı 1 B. Fırka umumi 
ve teıkilit itle- idare heyetine 
rini tetkik et· intihap edilmiı· 
miye, bqladılar. lir. 
Tebrikleri kabul Maliyeye mer-
ettiler. Gnmrtık ı but varidat u-
ve inhisarlar ve- mum mOdOrlilğil· 
kili Ali Rini ve Yeni Ziraat vek11i Yeni Gümrük vekili nb mali sene 
Ziraat vekili Mub Muhlls Bey Rlnl Bey bqında GümrOk 
liı Beylerle g6ı uştlim Ali Rini B.: vekiletine devredileceği söyleni-

- Vekllet yeni teıekkill edi- yor • lktısat velcAletile Ziraat 

Yor, tetkikatla meıgulOm. Müs-. vekileti muhasebeleri mali yılba
şında ayrılacaktı. Yeni vekiller 

teıarhk ve umum mOdilrlükler bu akşamki vekiller heyeti içti
için daha timdilik bir ıey söy- maına iştirak ettiler. Maliye ve-
-liyemem . kili Ali Rana Beyi ziyaret etti. 

Mublia B. de: GUmrUk veklletl mUstetarhlı 
Bugiln vekilet erkinile temas Ankara, 30 (Yakıt) - lstanbul 

ettim. Daha bunAnden bir ıey gümrükleri baımiidOrilSeyfi B. in 
ı5"' gümrük veklleti milstetarlığına 

aöylemek tmklasızdır, dediler. getirileceği baben kuvvetleniyor. 

Biraz de~· 

Kahır ytlzttnden 
Bir lutuf ! 
Darülf ünutt hadılaesi döndü, dolaş. 

tı, nihayet Ağa oğlu Ahmet beyle Ka
zrm Nami bey münak&§UI şeklini al. 
dr. lşlemiyen demir pas tutar, derler. 
Ağa oğ'lu Ahmet bey de epeyce za • 
mandanberi mücadele meydanından 
çekilmişti. Anlaşılan kaleminin pas 
tutmam881 için olacak, hukuk fakül. 
tecilerinin dav88lillı müdafaa etmeyi 
der'uhte etti. Kazım Nami beye karşı 
bir mukabil hücum hareketine geçti. 
Fakaıt çok geçmeden manzara birden-

Çalım Yok 
Pas Var! 
Muhtelit takım bu
gtlnAtlnaya gldlyoı· 

...._ 1 Altl!rafı 4 üncü sayfada l bire değişti. Meğer incili şerifte (Saf .. 
1111:11::::===============1 dil olanlar cennetliktir?) diye btr söz 

Galata Kulesi vanıuş. Ağa oğla Ahmet bey de bu 
sözü hatırlamış, sonra da Kazım Na• 

Asrileşiyor mı beyin yazılarına bakarak onun cen-
netlik olduğunu anlamış. Herkes üs-

Adalar ft~ metre ya• tadı Kazım Nami beye karşı dehşetli 
.Q. ~ cehennem ateşleri saçacak diye bek. 
kından seyredilecek! }erken birdenbire elinden tutarak cen

.. 
• 

Galata kulesine mlltqebbis bir 
blıp tarafından asansör, gazino 
~bi bazı tertibat yapılm111 için 
~ projeler bizırlanmıtbr. Buna ::a Yazımız da dördilncii uyfa-

dıdır. 

netlikler arasına ayırdı: (llfilıi, Ka • 
zrm Nami bey, sen hakikaten cennet• 
liblll !) dedL Sonra hem bir defa. 
cennetılik değil, bir kaç defa cennetlik 
yaptı? 

Görülüyor ki insana talih yardım 
edince cehennem ateşlerinden bile kur 
ıtuluyor. Ağa oğlu Ahmet bey gibi kor 
kunç bir mübarizi bile ellerinden tu
tarak 81ratı mtistakimclen geçiriyor, 
cehennem deresine düşmeden insanı 

cennet kapılanna kadar götürüyor: 

:::!;u::;;1';
1
yüzünden ne büyük bir Mftnf erit hakimlikler 

=========için tabs·sat istendi 
Gazimiz Ankara, 3o tVakıtJ - Kaçak-
Halk evinde çılık iılerile meıgul olmak Ozre 

Ankara, (Vakıt) - Gazi Hz. 
bugOn C. H. fırkası merkezini 
teşrif buyurarak umumi idare 
heyeti azasile görüşmilılerdir. 

Bilibare Halk evini de teşrif et
mişler orada Türk tarihine ait 
bir piyes temsiline çabşao genç
leri kabul ederek teşvik ve itti· 
fatta bulunmutlardır. 

ihdas edilecek münferit hakim
likler 16dır. Yirmi hakimlik ha
beri doğru değildir. Bu teıkilit 
için Mecliste (229525) lira fev
kalide tahsisat istenmiştir. Mub· 
telit encllmen kaçakçılık liyibası 
tetkikatını bitirmiftir. Yann (bu 
gün) Bütçe encümeni liyibayı 
tetkike başlıyacakbr. 

"Akbaba,, yı yarından itibaren ila
vemiz olarak takdim ediyoruz . 

Akbaba'nın yarınki yazıları 

Galeta kulesi : Akbaba - ZUppe : Çimdik - Ahllk 
nedir ı Kerge-Harbiumumt dllenclal-Noel gecesi
Çin, Japon hududunda-Tasarrufa riayet- Resimler 

fıkralar, vecizeler, karlkatUrler .. 

00 

Beşeri bir facia: . 
Davld Oolder 

Yannkl •ayımızdan itibaren bu mükemmel eaeıi de 
karilerimize takdim etmiye bqbyoruz 

Bir senelik fikir hayatımız-Karllerlmlz 
için hazırladığımız vapur , şimendHer 
tarlfelerlle takvim - Dahili ve harici 
bir senelik siyasi icmal - Çocuk sayfa

mız-ŞOun ve meraklı yazılar 

Varın Vakıt sütunlarında 

Gaz kaçakçılığı , viliye
te de ihbar edildi . 

Hadisenin ehemmiyetle tahkik ve 
takip edilmesine başlanıldı 

Dört yliz bin liralık gaz ka
çakçıhğı hakkındaki neıriyalımız 
allkadar makamlann da nazarı 

dikkatini celbetmit ve tahkikata 
ehemmiyet verilmiıtir. Viliyet de 
keyfiyeti maliye teftiş heyetinden 
sormuttur. DDn kendisile göril
ıen bir muharririmize vali mua
vini F azh bey bu hususta şun· 
lan llylemittir : 

" - Galatada Yaşua Bahar 
ve Şilrekisımn gaz kaçakçıhğı 
yaptığı hakkında vilayete de bir 
ihbar vaki olmuştur. Bu ihbar 
ve Vakıbn nqriyatı üzerine key-
fiyeti maliye teftif heyetinden 
sorduk, tahkikatm henüz ne-
ticelenmedigini ve devam etmek
te olduğu cevabını aldık. Villyet 
bu işi ehemmiyetle takip etmek
tedir. 

M.üe&s~ 6i' badi e 

Cevdet Molla 8. kaynı 
tarafından vuruldu 

~.t-Moll• .. 



TİCARET 
VE İKTİIAT HAYATI 

Yeni ispirto ve çeltik fabrikalan 
çalışmıya başladılar 

Sa.nayı ft maadln bankasmm Uş • 
şakta teste ettlfi ispirto fabrikası fa
aliyete başlamıştır. 

Fabrika günde 7500 litre :ispirto is
tihsal edebilecek kabiliyettedir. Fab-
rikanın, 80'll aiıatem olduğu n bir çok 
ımakfneleııl otomatik işlediği cihetle 
Ancak dokuz amelesi vardır. 

Fabrika lspi.rtoyu şeker imalinde 
kuUamlan pancarlarm artıklarmdan 
~rmaktadJr. Melas denilen bu p()ııı 

salar iki seneden.beri biriktiği için f ab
rikanın uzun bir aman maddei iptJ. 
dalyesi tembt edilmiştir. istihsal edi-
len ispirto 95 derecelik en birinci cin• 
sindendir. Fabrika ta.rafmdan içki 
inlrisanna verilen ispirto sınai ve tıb
bi müstahzeratta. kııUanılmaktadrr. 

Bankanın Tosyadaki çeltik f abri -
kası faaliyete geçmiştir. Fabrika bu 
eene bir buçuk ay i~inde geçen sene 
iıılediği miktara muadil miktarda çel
tik kırmıştır. 

Yalvaçtaki debağ fabrikası da ban· 
kaınm buldufu bir usul sayesinde iş
lemiye başlamıştrr. Bu fabrika ma • 
JOm oldujıa üzere 1926 da tesis edil. 
~ fakat bir müddet sonra masra. 
fmı pkaramad'lğı için faaliyetini ta-
ttı etmlşti. Sanayi ve maadin banka. 
81 fabrikanm işliyebilmesl için Yalva~ 
ta.ki deballan f abr.fkaya hissedar kay
detmiş ve kendilerinin fabrikada ame-
1 e glbj ça:b'1081annı temin etmiştir. 
Fabrika bu yeni vaziyet dahilinde fa
aliyet halindedir. 
Anka ... da bir de yerll mallar1 

aatl, maıazası yaptlnlıyor 
Sanayi ve Maadin bankası diğer 

taraf tan Ankarada büyük bir yerli 
mallan satış :m8ğazası Y8P.tıırmıya ka
rar ft.nniftfr. 

'Ost katlan bankanın Ankara şu • 
besine tahsis edilecek olan binanın 
plinlan yapılmıştır. inşaata ilkba. 
harda başlanacak, binanın açılma res
mi eylül içinde yapılacaktır. Bina 
Ankara belediyesi civannda fn~ edi· 
leeektir. 

Mağazanın cephesi gayet uzun o • 
aeak, Z1 metre uzunluğunda vitrinle-

Kaçakçılıkla 
Mftcadele 

Malatya, 30 (A.A) - Kaçak· 
1ahkla yapılan mücadele netice
linde Halepten getirilmekte olan 
mObim mikdarda kaçak eıya 
mOaadere edilmiştir. ---- --·--·---·---Hamdi Ef. kızının ablasına git· 
meaini doğru bulmıyarak ve Cev· 
det Molla beye "Kmmın ablası· 
na kaçmuına sebep ıensinl Kı
zımın ahlakını bozuyorsun!,, Şek· 
linde sözler aaylemiye bışlamıı
br. Bu vazıyetten bizar olan 
Cevdet Molla B. nihayet diln 
ıabah saat 8 de kayınbiraderi 
Hamdi Ef. nin evine gitmiı ve 
"Kwn eşyalannı toplatıyor, ha· 
di git kızını al.,, demııtir. Ham· 
di Ef. bu sözden asabileşmif ve 
hemen tabancasım çekmiştir • 
Vazıyetin vahim bir şekil aldığı
m gören Cevdet Molla B. der· 
hal Hamdinin elini tutmuş fakat 
çevirmiye vakit kalmadan silih 
patlamıı ve kar111n Cevdet Mol· 
la beyin kalbinin albna isabet 
etmiftir. 

Kan içinde yere yuvarlanan 
Ce~det B. yetitenler tarafından 
derhal Şiıli Etfal hastanesine 
kaldmlmıı ve kendisine ameliyat 
;rapılmıftır. 

Carih yakalanlDlf, ve hadiseye 
polis ve mOddei umumi muaYin
lerinden Sabri B. vazı'yet etmiş· 
tir. 

Cevdet Mollanın yaruı ajır 

ve bayab tehlikededir-

rl btrlunacaktır. 
Sanayi ,.e .Maa.din banka. mataza· 

da bankaya ait olmıyan yerli fabrika• 
Jann satışını da ka.bul edecektir. 

lnglllz lirasının vazlyeU 
Bir müddet evvel altı yüz kuruşa 

kadar dilşen İngiliz lil'881 son günler
de tekrar yükselmiye başlamış Ye 725 
kuruşa kadar çıkabilmiştir, 

St.erlinin bu fiat üzerinde istikrar 
edeceğine ihtimal verilmektedir. 

Sterlin dün de 720,75 kuruşta açıl· 
mış, 723 kuruşta kapanmıştır. Diğer 
ecnebi paralarmm f:iatlamıda ehem• 
miyetli bir teınen'iiç kaydedilmemiş -
tir. 

Dün kambiyo borsasındaki muame
le miktan 3,300,000 f raıtk, 1640 Sterlin, 
10,000 liret, 8500 Isviçre frangı ve 2,000 
marktır. 

Bir hattahk ihracat 
Son hafta zarfında muhtelif liman 

Janmızdan yapılan ihracatımız şu • 
dur: 

lstanbuldan: 1000 ton buğday, 3188 
ton arpa, 1039 çuval fındık, Hl<l bal
ye tiftik, 3 sandrk afyon ve 86 balye 
yapağı; tzmirden: 1,651,160 kilo arpa, 
7462 kilo afyon, 142,647 kilo incir, 
686,000 ldlo palamut, 396,212 kilo tü • 
tün, 517,188 kilo Ü7JÜm; Sa.msU1\dan: 
72,151 kilo tütün, 111 sandrk yumurta. 

Afyon piyasası canlanıyor 
Bir miiddet1enberi pek durgun gi • 

den afyon piy88881 son günlerde biraz 
canlanmıya başlamıştır. Dün borsa
da 750 den 850 kuruşa kadar on san· 
dık afyon satılDHŞtır. 

Çay az dellldlr 
Piyasada çay mevcudunun azaldı· 

ğı ve ancak bir haftalrk çay kaldığı 

hakkındaki yazılar üzerine dün tahki-

kat yaptık. Piyasada urıuıı müddet ih 
tiyaca kifayet edecek çay stoku oldu· 
ğu muhakkaktır. Yalnız bazı açık göz• 
lerin ihtikar maksadile ellerindeki 
malları piyasaya çıkarmayıp sakla -

d~klan ve İzmir n sair yerlerden bu
Jabildflderi çaylan toplryarak depo et-
tikleri aıılaşrlmaktadır. 

Bu husuısta yeni tedbirler alına -
caktır. 

T erkos şirketi ve 
ittihadı terakki 
Şirket hftkftmetten 
ftç milyon lira istiyor 

T erkos ıirketinin hnk\imetten 
bir alacak istediği ve bunun n
zerinde tetkikat yapmak Ozere 
bir komiıyon kurulduju yazıl

mqb. Haber aldığımıza göre 
1914 le 918 seneleri arasında 

lttihadıterakki hllkiimeti tarafm
dan Terkos şirketine vaz'ıyet 
edildiğini ve bu yiizden üç mil
yon TOrk lirası kadar bir zarara 
duçar olduğunu iddia etmekte· 
dir. Bu hususta tetkikat yapacak 
olanlar ikhsat vekileti namına 

Nizamettin Ali, Maliye vekili 
namına Moıtafa Halit Beylerdir. 
Komisyon diln tekrar toplana· 
rak çalıfmasına devam etmiıtir. 

Hlndlstanda vazıyet 

Delhi 30 (A.A.) Şimali gar· 
bi hududu civarındaki bavalide 
vaziyet dlzelmsktedir. Bu mm· 
takada itaatsizlik gösteren kay
lerden bir çoğunun etrafı polis 
ve asker tarafından kutatılmak-

tadır. Bu ihata hareketi esnaıln· 
da ehemmiyetli bir hadise ol
mamıttlr. 

Hnkamete sadık kalan kuman· 
danlar da bir çok yerlerde bu 
harekete ittirak etmiflerdir. 

.Son Telgrallar 
Kimse 
Kabul etmiyor ! 

Mançurlye tahkik komisyonu 
göndermenin boş bir 4ey 

olduAu anlaşllıyor 

Londra, 30, (A.A.) - Daily 
Telegrapb, Mançuriye gidecek 
tahkikat komisyonunun tayini 
husundaki bir takım müskülit 
zuhur etmiı olduğunu yazmakta· 
dır. Ne lngiJiz mümessili Lytton, 
ne de Amerika mümessilli Hines 
benOz kabul etmemiılerdir. Bu 
gazeteye nazaran mümessillerin 
kabulden imtioalan Mançurideki 
iklim şartlarına veyahut muta· 
savver işten bir faide iıtibsali 

mümkün olmıyacağı hissine at
fedilmektedir. 

Gene mu-deme 
Tokyo 30 (A.A.) Japon kuv

vetleri Hsin Min·Tonun garbinda 
ve Pın-Chan'ın şimaline doğru 
ileri hareketlerine devam etmiı· 
tir. Bunların hedefleri, Kou -
Pıng Tzedeki mühim makas is· 
tasyonuno ele geçirmektir. Hsin 
Min Toundan Rebge ajansına 
bildirildiğine göre bu mahalle 
doğru teveccüh etmiş olan Ja· 
pon tankları, sabahleyin Tehi • 
Dao yakınında Çin askcrlerile 
müsademe etmiştir. 

Diğer taraftan Anahi Smia· 
boun gazetesine nazaran birçok 
Japon kruvazör ve muhripleri, 
meçhul bir semte müteveccihen 
Porarturden hareket etmiştir. 

Şangbay, 30, (A.A) - Bir Ja· 
pon kruvazörile 3 Japon torpido 
muhribi Cbinuvangtao'ya gelmiş· 
lerdir. Cbinchow'dan gelip Ti· 
entsin'e gitmekte olan Çin as
kerlerini hamil bulunan iki ka· 
tar 500 Japon askerinin bulun· 
duğu Shang hai-Kwan şehrini 
hiç bir hadıse olmaksızın geç· 
mişlerdir. 

Çin kuvveUeri Cehlnchowdan 
geri çekiliyorlar 

Pekin, 30 ( A.A ) - Mareşal 
Chang • Hsuch • Liang, Jiponla· 
nn, harbi Çinin şimaline tevsi 
etmeleri mazeretini kaldırmak 
maksadile, Chinchovda bulunan 
kıtaatına büyllk duvann içerisine 
çekilmeleri hususunda emir ver· 
mittir. 
Şimalden bqlamıı olan tah· 

liye hareketi mDmknn olduğu 
kadar anratle devam edecektir. 

Mukdende vaziyet 
Mukden, 30 (A.A) - Japon 

kıtatı Kobangce civanndaki sev
kUlceyiş noktalan iıgal eylemiş· 
ler ve şiddetli bir müsademeden 
sonra Tahusanı zapteylemişler· 
dir. 

Irak Başvekillne 
ziyafet 

Ankara 30 (Vakıt) - Hari
ciye vekili Tevfik Rüştü B. bu ak· 
şam Halk evinde Irak Başvekili 
Nuri paşa şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette Meclis reııi 
Kizım Pş. ismet Pş. ve dahiliye 
vekili Şükrü Kaya bey bolun· 
muşlardır. 
Yitnl borsa komiseri geliyor 

Ankara 30 (Vakıt) - lstan· 
bul Bona komiıerliğine tayin 
edilen sabık giimrükler umum 
müdilril Ihsan Rifat Bey Istaobu
la hareket etti. 
Ankara tayyare cemiyeti reisi 

Ankara 30 (Vakıt) - Anka· 
ra tayyare cemiyeti reisi kayma
kam Hurşit B. füceten vefat 
etmiştir. 

Sofyada bir anarşistin 
yaptığı mezalim 

Hastaya bakmak için davet edJlen bit 
yahudi doktorun başına gelenler 

Sofya 30 - Hususi mu
habirimiz telefonla bildiri· 
yor - Burada bir yahudi dok· 
torunun başına gelen hadile 
memleket içinde fevkallde he· 
yecan uyandırmııbr. 

Hastaya bakmak üıere bir 
eve davet edilen Dr. M. Aralof 
kapıdan içeri girer girmez ölüm
le tehdit edilerek elinden "bu 
mektubu getirene derhal ikiyDz 
bin Leva veriniz,, mealinde karısı· 
na hitaben bir mektup alınmıı 

ve elleri ayaklan sımsıkı bağ· 
landıktan ıonra bir köıeye abl· 
mıfbr. 

Doktor, kırk sekiz saat bu va· 
zıyette kalllllf• nihayet ıilrOae 
sOrllne pencereye yanaıarak 
imdat talep etmiıtir. Sesi du· 
yanlar, eve koşmuş!... . fakat 
kapı kapalı olduğu için birıey 
yapamamlflardır. 

Çağnlan polis, kapıyı kırarak 
içeri girmiş doktorun baelannı 

Hindi standa 
Kongre ile hftkOmet 
milnasebatı keslldJml 

Gandl umumi vallden bunu 
soruyor 

Bombay. 30 (A.A.) - Gandi, 
Hint valii umumisi lirt 9illingtooa 
bir telgrafname göndererek son 
emirnamelerin mOttehit eyalet
kerde, hudut eyaletinde ve Ben
gale' de neıredilmesinin hOktlmet· 
le kongre araS1Ddaki m&naıebatın 
kat'i ıorette kelilmif olduğu ma· 
nasını tazammun edip etmediğini 
ve bu hususta ne gibi bir battı 
hareket ittihaz etmeıi lizımgel
diğini öğrenmek ve bu hususta 
mllıaverede bulanmak ilzre ken· 
disini ziyaret etmesi icap edip · 
etmediğini sormuftur. 

icra komitesinin aktetmif ol· 
duğu celsede birço aza, hnko
metin takip etmekte olduğu si· 
yasetin kongre ile kat'i mtınaıe-
beti istilzam etmekte olduğunu 
beyan etmiılerse de Mahutma, 
kendilerinin hOkümetin noktai 
nazannı tamamile anlamadan 
hiçbir karar ittihaz etmemiye 
ikna eylemittir. 

Gandinin valii umumiden bir 
mülikat talep etmesi hakkında 
yapılan bir teklif, reddedilmiş 
olduğundan Hintli lider, telgraf 
çekmiye karar vermiştir. 

Pefaverdekekl vazlret 
Pqaver 30 (A.A.)timali gar· 

bi hudut viliyetinde kırmızı 
gömleklilerden bir takım tevki· 
fat yapılmış olmasına rağmen 

vaziyet umumiyetle sakin gibi 
telikki edilebilir. Bütün viliyet 
dahilinde ıimdiye kadar tevkifa· 
tın yekilnQ 1228 kiıtye baliğ 
olmaktadır. Don de 92 kişi tev· 
kif edilmiştir. 

kesmiştir. Bu vazıyetten ınpbr 
lenen polis evi aramış ve alt 
katta Solamon isminde bir yı• 
hudinin de bbkı doktor gibi 
bağlı olarak yerinde kıvrandığı'" 
nı görmüştür. 

Ayrıca bodrum katında Uçilacl 
bir şahsı da soğuktan dollll1' 
ölmllş olarak bulmuştur. 

Zabıtanın tahkikatına gare. 
doktorla diierlerini hapsedell 
ve birinin ölüm11oe sebep olaO 
adam Kalpof isminde bir anar' 
şisttir. 

Geçen sene Sofya bangerle
rinden Alkalay' dan on beş bill 
Leva alanın da bu adam oldul'1 
anlaıılmııtır. Şimdi zabıta bd 
adamı aramaktadır. 

Bu hadise ilzerine Musevi er 
maati toplanarak Kalpofu del"' 
dest edene yüz bin leva müki'" 
fat vermiye karar vermİf ve bO 
parayı polis mndiriyetine tealidl 
etmişt'r. 

Mayısda terli edeJJ 
muallimler meselesi 

Ankara 30 (Vakıt) - Mayıt• 
ta terfi eden muallimlerin terfi• 
leri hakkında Maarif ve Mali-
ye vekaletleri arasında çıkaO 
ihtilifı tetkik etmekte olan etr 
cilmen tetkikatını bitir11.ıiı ve bd 
husustakı kararını vermiştir. 

Encümen Maliye vekiletinİO 
mayısta terfi eden muallimleriO 
bir sene terfiden milstesna bır•• 
kılmaları hakkındaki nazar nok~ 
S1n1 kabul etmemİf ve bu meselef 
muallimlerin lehine halletmişti'• 
Paramızın kıymetini koru"'' 
hakkında yeni bir kararına111• 

haz1rlanıyor 

Ankara, 30 (Vakıt) - MaliY' 
veklleti paramızın kıymetini kcr 
ruma hakkında beı numaralı ye
ni bir kararname hazırlamakt•" 
dır. Yeni kararnameye göre 06-
viz almak istiyenler muayyen bit 
milddet enel maliye vekaleti~ 
mOracaatle almak istedikleri d 
viz miktarile mahalli aarfıol 
bildirecekler ve müsaade ir 
tiyeceklerdir. 
S.raçoAlu ŞUkrU B. Ankar•cl' 

Ankara, 30 ( Vakıt) - Sar•" 
çoğlu Şükrü B. geldi. lıtasyond• 
Maliye vekili Mustafa AbdBliı"' 
lik, Devlet ıuraSI reisi Nusret ti 
diğer zevat tarafından kartılandı-

HukuKu ceza konferan•• 
mesaisini blUrdl 

Paris,30 (A.A)- Hukuku c~ 
nm tevhidi meselesini te~ 
etmekte olan beynelmilel k~ 
ferans iadei milcriminin ihti11" 

mahiyetini teyit etmiı, f~ 
siyasi cinayetlerle askeri, ~ 
ve dini clirilmleri bu hOkOd"' 
den istisna eylemiştir. ı!..JI 

Korsanlık meselesine g~__:" 
konferansa iıtirak eden bUV 
mOtehauıılan bir vapur ~ 
hava gemisile korsanlık edeDP"" . 
yahut açık denizdeki bir va~ 
veya hava gemisini haydut! of 

Btlytlk millet meclisi. ıanna hedef ittihaz eyliyen "..:t1111 

Ankara 30 (Vakıt) - BUyDk 1 sanları aynı derecede mOcP" 
·11 t ı· · (b ...n ) t addetmiılerdir. ~1 

mı e mec ısı yarın u5 .. n op· B 1 hakk d k' ıDUJ" . u mes e ın a ı f 
)anacak, yeni vekıller hakkında kere e a DarOlfnnun mOd 
baıvekiletin tezkeresi okunacak· risJe~nd~nş M Pella ile Lehi' 
tır. murahhası da' iıtirak etmiıtİİ 
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Talebemiz bugün Adliyede: Poabldaı 

Tütün denince aklıma fena şeyler 
geliyor: KoJculnrM Kaçakçılar, silfıh 
Besleri, birbirlerini öldüren adamlar .. 

Tasarruf için ten
sikat başladı 

Çocukluğumdanberi reji paketleri, 
reji idaresinin binaları, memurları 
hana mütemadiyen bu tesiri yopıyor. 
lleji gitti, yerine inhisar geldi. }'akat 
tiitun idaresi bir .karakol, bir maliye 
tahsil şubesi manzarası almaktan kur~ 
taıamadı .• 

Halbuki tütün, Türkiye için yalnız. 
ınUtehassıs olmıyan memurlara. amir
lere giyim ve sadece aç.ık kapata • 
tak bir Tunus gediği değildir. 

Tütün bizim için bir !iktısat mese· 
l~idir. Tütün. bir maliye meselesi
dir. 

Tütün bir hayat meselesidir. 
1'ürk tütünü, Türkiyenin bayrağını 

taşımıyan vapurlann, tayyarelerin, 
Ortf ulann erişemediği uzak iklimlerde 
bir bayrak gibi bizi hatulatıyor. 

Türkiye dünya piyasasına orijinal 
fficr gönderemiyor. Nevyork çarşısı-ı 
na Türk tayyaresi, Tiirk otomobili 
titmiyor. Jt'akat adını bilmediğimiz ı 
ltıemleketlerde, adımızı bilmiyen in ·1 
Banlar Türk tütününün, du • 
ltıanları arkasından orijinal an'·I 
atkarın yaptığı bir he.} keli seyreder 
tibi Türkiyeyi göriiyor. ı 

Tütün 'fürkiyenin dün.}a piyasa-ı· 
na gönderdiği mahdut güze11iklcrden 
biridir. 

Tü.kiye için tütünün sihirli hir 
n:ar.zarası da var. Tür.kiye ufkund:ı 
ttitün dumanı deYlet hazinesinde 
antınlnş:yor. Arzın hiç bir köşesinde 
hiç bir kimyager bu dumanı altımı 
tahvil etme.}i beceremiyor. 

Tütün bize bunları verdi. Fakat 
biz tütüne ne verdik? Hiç? Başka ce
vap \'erebilir miyiz? 

• • • 

Muhtelit mübadele komisyonu 
ı,adrolarında tasarruf maksadile 
bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

B. şmurahbasımız Şevki beyle 
Yunan başmurahhası M. Fokas 
ve komisyon reisi M. Andersen
den müteşekkil olan mali büro 
dün ve evvelki gün toplanarak 
bu meseleyle meşgul olmuş ve 
bazı kararlar vermiştir. 

Gümülcenedeki dokuzuncu ta· 
1i mübadele komisyonu memur 
kadroc;unda tensikat yapılmıf, 
memur adedi yarıya indirilmittir. 
Şehrimizdeki altıncı tali müba
dele komisyonundan da dört ve· 
ya beş memur açığa çıkarıla

caktır. 

Yakında komısyonun teknik 
bürosu da tasfiye edileceği için 
buradan da mühim miktarda ta• 
sarruf temin edilecektir. 

Dokuzuncu tali mübadele ko
misyonu işleri hakkında merkezi 
komisyona izahat vermek üzre 
şehrimize gelen bitaraf reis M. 
Gorter'Ie murahhasımız Fuat B. 
birkaç güne kadar Garbi Trak-
yaya gideceklerdir. Yunan mu
rahhası M. Florides dün Yuna· 
nistana gitmiştir. 

Garbi Trakyada etabli Türk· 
lere tazmınat olarak verilecek 
150 bin Sterlinin tevziatına baş· 
lanmış, ilk parti verilmiştir. Ya
kında ikinci parti tevziatına baş· 
lanaC" , ... 

Tülün idaresini hatrrlarken, Bre· 
i::'•;;ıı.ıım 1 "h"' c- cnotitü ü:ıil-dtL;ünü·y • Vilayette: 

Bir ihbar 
Karısını mı 

Zehirledi? 
Dün müddeiumumiliğe bir ih

bar vaki olmuş, Bakırköyüne ta
bi Avas köyünde Hüseyin isminde 
bir adamın karısını zehirlediği 
bildirilmiıtir. Bunun üzerine tah· 
kikata başlanmış, ceset morga 
nakledilmiştir. 

Bugün, müddeiumumi muavin
lerinden Salih Hayri Bey vak'a 
mahalline giderek tahkikata baş
lıyacaktır. 

Bir tercüme ehli vukuf 
tarafından tetki edilecek 

Apoyematini gazetesinde Mo-
. ris de Kobradan naklen tefrika 

edilen (Milyonerin tarihi) isimli 
romanından dolayı açılan müs· 
tehcen neşriyat davasına dün 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi
liğin tercümenin iyi Türkce ve 
Rumca bilen ehli vukuf tarafın· 
dan tetkiki yolundaki talebi ka
bul edilerek muhakeme ba~ka 
güne talik edilmiştir 

Moskovc. 
Seyahati 
Başvekil ismet Pş, nın Mosko

vaya gideceği yaıılmışh. Son 
postayla gelen Avrupa matbu
atından "Maten,, gazetesi Bu se
yahatten bahsederek ismet Pş.ya 
hariciye vekiJi Tevfik Rüştü ve 
iktısat vekili Mustafa Şeref bey· 
lerin de iştirak edec.eklerini yaz-

rum. Ş b h t } "" 
Tiirkiyen tütünü, Brez'lyanın ar OD aS a Jgına 

kahvesidir, l'ü11Jdyenin tütünü Bre· k •• d 1 

makta ve avdetin Atmanya yo· 
luyla olacağını, Romaya da uğra
tarak M. Mussolinile görüşüle-

~l)~~mn ha~atında kah\'enin oynadığı arşı muca e e 
olu oynar. Ş h .• 1 k k 

bünya içinde tütün meselesi artıl~ e re getırı en bazı aça et-
bir ilim ye Iaboratvar meselesi ol - ler yakalanmı~ ve mezbahada 
muştur. Bir iktısat, bir maliye me• yapılan muayene net' cesinde 
8elesi olduğu kadar. bunlarda şarbon hastalığı görül-

Biztm tütün idaremizde,. H'tbo.ı:t· müştür Vilayet, meseleyi baytar 
'ar far!liyeti ne merkczdedır? 1 ur· .. . . . b'ld' · 
ldye tütünleri uzerinde mütehassıslar mudırıyetıne 1 ırmış ve baytar 
cinslerin islahı. toprağın islnhı için müdiriyeti tarafından hastalıkla 
l'ı~ler düşünmüşlerdir. Rakiplerin hayvanların getirildiği mıntaka· 
l<arşr nda Türk tütününün tal1iattan Jara şiddetli takayyüdat konul-
başka yardımcısı kimdir? Havanın t ö- d' - · · ·· 
"e c-uyun laborah'anndan ba"ka bir mb uş ur. "d··g·~~ .. ıgımıze gore ' 
hbo t ? aylar mu urlugu esasen şarbon .. rn Yar var mı. 

ı iirkiye tütünleri seneden seneye hastalığına karşı daimi bir mU-
~tışını neden kaybediyor? Niçin 930 cadele içerisindedir. 
~esine karşı 931 de daha az tütün K k 1 
'alflk? Tütün istihsalatının plflnı ayma am arın 
ll~ir? Böy1e bir şey mevcut mudur? vazlf elerl .. . .. 

Hulasa Türk tütünü büronun, me .. 
llıurun, memuriyet için memur ola • 
llıın elinden kurtarılmalıdır. 

En namuslustmun, sade -varidat bul· 
'ıakıa meşgul olduğu bir tütün ida
l'esi isini yapmış sayılmaz. 

* * * 
lnhisarların birleştirilerek yeni bir 

"-ızara almak üzere olduğu bir de· 
l'' •rdeyJz. 
ı"~- . l . . h. 1 .... '16arlaı;m bır eı:;mesı, ın ısar arın 

b\lgUınkü hallerinden devlet siyaseti -
tıi idare eden Büyük Millet Meclisinin 
de :memnun olmadığını a~ıkça anlat • 
'-&ktadır. 

Tütün inhisarının en bü) ilk derdi 
~nun sade (bersabık memur) zihniye• 
lite idare edilmesi, onun sade mali· 
~ci gözile görülmesi, iktısat ve ilim 
ta 1:'fınrn ihmaliydi. Yeni Türkiyooin 
~ti.in siyasetinin inkişafı yeni teşek· 
q 1 edecek vekaletin ilk :işi olacaktır 

nnediyorum. 
SADRI ETEM 

Sadettin bey geliyor 
~ Ali iktisat meclioi ictimalarına 
!-~rak etmek üzere Ankaraya 
tiden sanayi maadin bankası 
'-t11ı11n müdürü Sadettin bey bu 
ttııı febrimize gelecektir. 

Dahiliye vekaleti tarafından, 

kaymakamların mürakabesi hak· 
kında vilayete bir tamim gönde
rilmiştir. Tamimde kazanın umu
mi idaresinden mes'ul olan ve 
hükumetin kazada en yüksek 
memuru bulunan kaymakamların 
muhtelif kanunlarla uhdelerine 
mevdu vazifeleri tam ve klmil 
bir surette ifa etmeleri ve idari 
faaliyetlerini vazıyet ve hadise· 
lere göre tanzim ve tatbik ve 
ona göre icabeden tedbirleri bu· 
!arak icra eylemeleri lazım ol· 
duğu, kaymakamların bu vazife-

lerini iyi bir şekilde SlÖrebilme
leri, valilerin daimi surette ken
dilerile alakadar olmalarile ve 
onları daimi mürakabe albnda 

bulundurmalarile kabil olduğu 
bildirilmekte ve tatbikinde faide 
umulan bazı şekiller tavsiye 
olunmaktadır. 

Muhtar seçimi ba,ıadı 
Dünden itibaren muhtar in

tibabatına başlanmıştır. Bir haf
ta devam edecektir. 

ceğini haber vermektedir. 

Poliste: 

Borç verilmezse 
Dün Yeni kapuda oturan ma

rangoz Nubar oğlu Maksut 
Ebussuut caddesinde marangoz 
Yaninin dükkanına gelerek nla
cagını istemiştir. Fakat Yani 
paraıı olmadığından bahisle 
burcunu vermeyince Maksut kı
zarak elile dükkanın camlarını 
kırmııtır. Kırılan camlardan eli
nin damarlan kesilen Maksut 
hadiıe mahalline gelen polisler 
tarafmdan tedavi edilmek üzere 
Cerrahpaşa bastahanes1ne yatı· 
rılmıştır. 

Bir hırsız tutuldu 
Dün sabıkalılardan Ihsan 

1 

Ayasof yada adliye binası yanın-
da bir nomaralı Saime hanımın 
evine hırıız girmiş ve alıp gö
türmek üzere üte beriyi top
larken cürmü meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

oııuna kan veren anne 
Şehrimiz hastanelerinden birin· 

de verem tedavisi görmekte o
lan Trabzon birlik spor kulübü 
azaımdan Selibattin beye dok· 
torlar kan zerk edilmesini lü· 
zumlu görmüşler. 

Hastanın annesi kendinden 
kan alınmasına razı olmuştur. 

Bunun üzerine hastanın annesin
den 450 gram kan alınmış ve 
oğluna zerk edilmiştir. 

Adananın kurtulut bayramı 
Toros Gençler birliği reisli· 

ğinden: 5-1-932 salı güoil •aat 
14,S da Halk evi [Eski Türko· 
cağı] konferans salonunda Ada
na ve bavalisinin kurtuluşu tesit 
edileceğinden bilumum hemşeri· 
leriıı teşrifi rica olunur. 

69 memurluk ta
sarruf ediliyor 
Tasarruf maksadile Posta ve 

Telgraf idaresinde 11 bat me· 
muruyla 85 müvezziin Tazifeleri 
kaldmlmışlır. Yalnız bu memur• 
lar derhal işten çıkarılmıyacak
lar ve açılacak münhallere sıra 
tayin edileceklerdir. 
lstanbul • Sellnlk telefonu 

yann açıhyor 

lstanbul- Sclinik ve Anka
ra • Selanik telefon hatları ya· 
rından itibaren umuma açılacak
tır. 

Istanbul-Selioik arasında ya
pılacak 3 dakikalık bir müki· 
lemenin ilcreti 185 kurUf, An· 
kara-Selinik arasındaki üç da
kikalık bir mükalemenin ücreti 
de 290 kuruş olarak tesbit edil· 
miştir. Ancak saat 21 den 8 e 
kadar olan mnddet zarfında ya
pılacak beher milkilemeden tes· 
bit edilen ücretin beıte ilçU ya
ni lstanbul - Selinik için 111 
kuruş, Ankara - Selanik için 
174 kuruş alınacaktır. 

lstanbul • BUkre' 
Bulgaristan yoluyla yapılmakta 

olan lstanbul - Bükreş telefon 
muhaveratı da muntazam gitmek· 
tedir. 

Bu hattın beher üç dakika-
lık mükalemesi de ?66,5 kuruş· 
t.ur. 

inhisarlar da 
Yeni Vazıyet 
inhisarlar vekaletinin teşkilin· 

den sonra inhisar idarelerinin 
yeni vazıyeti ve merkezlerin An
karaya nakli hakkında ·şehrimiz
deki inhisar merkezlerine hiç bir 
tebliğ gelmemiştir. 

Tütün inhisar idaresinde Beh
çet beyin istifasından sonra ga· 
rip bir vazıyet hadis olmuştur. 
iki gündenberi umumi müdiir 
olmadığı için bazı işler görüle· 
memekte, imzalanacak bazı ev· 
rak kalmaktadır. 

Behçet B. burada buluomadı
ğı sıralarda umumi müdürlük iş· 
lerine bakmak üzre ikinci şube 
müdürü Nazmi beyi kendisine 
vekil tayin etmişti. Naımi bey, 
Behçet beyin vekili olduğu ve 
Maliye vekaleti tarafından tayin 
edilmiş bulunmadığı cihetle an· 
cak Behçet B. zamanında umu
mi müdür selihiyetini haizdir. 
Bu itibarla Behçet beyin istifa
sile birlikte kendisinin umumi 
mildür vekilliği kalmamaktadır. 
Bu vazıyet karşısında tütOn in· 
hisarı umum müdilrlilğüne ve
kaleten bir zatın intihap edilmesi 
llzımgelmekte, alikadarlar bu 
emrin bugün geleceğini ümit 
etmektedirler. 

Barut inhisarı bugUn 
devredlllyor 

Barut ve av tOfenkleri ıirketi
nin muamelitını hilkümete dev· 
redeceğini yazmııbk. Ôğrendiii· 
mize göre, devir muamelesini 
yapmak için Ankaradan bir ko. 
miser gelmiştir. Şirket bugtın 

muamelesini hükumete derede
cektir. 

Gelenler, Gidenler 1 
Şehrimize geldiklerini yazdı· 

ğımız ltalyada Monefalkooe bah
ri inıaat fabrikası direktörlerin
den M. Markoni'le M. Roman 
dün akıam Ankaraya gitmişler· 
dir, 

M. Markooi dün bir mubarri· 

tezahürat yapacak 
Darülfünun ve yüksek tah· 

sil gençliği tarafından tertip e• 
dilen yerli mallar propaganda 
merasimi bugün yapılacaktır. 

Merasime saat 2,30 de Da· 
rUlfünun konferans salonunda 
başlanacak, bir müderristen 
sonra muhtelif talebeler hitabe· 
ler söyliyeceklerdir. 

Daha sonra büyük bir kafile 
halinde Beyazıttan Taksime ka· 
dar gidilecek, yolda yerli malı 
satan müesseselerin önünde nü· 
mayişler yapılacaktır. Taksimde 
abide önünde toplanılacak ve 
orada da söylenecek hitabeleri 
müteakip merasime nihayet ve· 
rilecektir. 

Merasime lise ve orta mek· 
tep talebesi iştirak edecektir. 
gençlik ve halk dün akıam rad· 
yo vasıtasile bugünkü merasime 
davet edilmiıtir. 

Istanbul 30 (A.A.) Tilrk 
talebesi yerli mallar komitesi 
yarınki perıembe günü saat 14 
te bütün halkı Darülfünun kon· 
feranı salonunda yapacağı teıa· 
hürata davet eder. 

Kemalömer bey 
defnolundu 

Dün, Ayvalıkta vefat eden 
KemalÖmer beyin cenazesi ıeb
rımıze getirilmiş ve Merkez 
efendideki makbcreye defnedil
miştir. Merhumun cenazesi .. saat 
11,30 da Babıalide Besim Omer 
paşanın hanesinden merasimle 
kaldırılmış, namazı Beyazıt 
camiinde kılındıktan sonra Mer
kez efendiye götürülmüştür. 
Merasimde Vali Muhittin 
bey şehir meclisi azası ve 
merhumun bir çoK dostları hazır 
bulunmuşlardır. 

Kabir başında Muhittin bey 
bir hitabe söylemiştir. Ve mer· 
humun hizmetlerinden bahset· 
miştir. Mezara bir çok çelenkler 
konulmuştur. 

Ticaret mektebi talebesi 

Ali ticaret mektebinin ilk 
mezunlarından olan merhu· 
mun cenaze merasimine Ali 
ticaret mektebi talebesinden 
bir grup iştirak etmiş ve talebe
den biri güzel bir hitabe söyle
miştir. 

Hukuk talebesi Ankaraya bir 
murahhas gönderiyor 

Hukuk talebe cemiyeti maarif 
ve adliye vekaletlerile temasta 
bulunmak üue yarın Ankaraya 
bir murahhas gönderecektir. 

Murahhas. cemiyeti alakadar 
eden mühim meseleleri Ankarada 

takip edE'cek,bilhassa hukuk me
zunlarının yaptıkları avukatlık 
staj mOddetinin altı aya indiril
mesini istiyecektir. 

Maarifte: 
Resmi mekteplerde bugtın 

denlere nihayet verilecek, lli 
ve yilksek mekteplerde 20 gün 
diğcrlerlerinde bir hafta olmak 
üzere sömester tatili başlıyacak· 
tır. Lise ve orta mekteplerde 
birinci tahriri yoklamaların bu 
haftaya kadar bitirilmiş olması 
ve notların mektep idarelerine 
verilmiı bulunması lazımdır. 

rimize, Ankaraya son zamanlar• 
da limanımıza gelen torpito ve 
tahtelbahirlerimizin kat'i teael
lüm muameleleri için gittiğini 
s~ylemiştir. 
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Çalım yok, pas var! 

Bu hüküm, futbolcülerimiz için unu
tulmiyacak bir düstur olmalıdır 

Galatasaray-Fener muhteliti bugün Ati
naya hareket ediyor 

Atin·a muhtelıtiyle iki maç yap
mak üzere Galatasaray - Fener 
muhteliti bu sabah Pireye hare
ket edecektir. 

Birinci maç 3 kanunusani Pa
zar gı.inü, ikinci maç 6 kanunu
sani Çarşamba günü yapılacaktır. 
Kafileye iştirak edecek futbol
cüf erin adedi on beştir. Kafileye 
Galatasaray kulübünden Vamık, 
Fen er bahçeden Hayri Celal bey
ler idareci olarak iştirak ede
celderdir. Futbol antrenörümüz 
Mister Pignam da beraber gide
cektir. Futbokülerin isimleri şun· 
Jardır: 

Ulvii Avni, Bürhan, Mitat, 
Reşat, Nihat, Cevat, Supbi. Re
bii, Fikret, Zeki, KemaJ Faruki 
Muzaffer, Niyazi, Mehmet Salim. 
Sporcularlarla birlikte on iki ki
şi de masraflarını vererek maçı 
seyretmek üzere Atinaya git
mektedirler. 

Atina maçlarında nasıl netice· 
ler alacağımızı tahmin etmek 
tabii güçtur. Fakat Slavya maç
larını takımımızın maddi olduğu 
lcadar n:anevi ihtiyaçlarını da 
temin ettiğinden Atinaya iyi bir 
vücut ve iyi bir ruhla gittiği 
muhakkaktır. 

Bunları itina ile muhafaza 
eder ve Yunan toprağına ayak 
basar basmaz, manasız bir asabi
yete ve lüzumsuz bir heyecana 
kapılmazsak iyi ve güzel neti· 
celer almamamıza tek bir mani 
yoktur. 
Duyduğumuza göre takımımız 

ilk maçına, ikinci Slavya maçı
nın birinci kısmındaki lertibile 
çıkr.caktır. Yani Kemal Faruki, 
sağ hafta, Ulvi, kalede, Mehmet, 
sağ açıkta oynıyacaktır. Bu ta
kım o gün çok muvaffak olduğu 
için bu tertibi 'yerinde buluruz. 

Takımımız, Slavya'yla ikinci 
maçta niçin muvaffak o!duğunu 
bir an bile hatırdan çıkarmamalı 
ve Yunanlıların bizim çalımlı o
yunu andıran oyunlarına asla 
kapılmamalıdır. Her oyuncumu
zun "Çalım yok, pas var,, düs
turunu ezberlediği ve tatbik 
ettiği gün Türk futbolü ön saf
dadır. 

G. F muhteliti Atinada yapa
cağı maçları Slavya maçlarının 
üçüncüsü ve dördüncüsü o!arak 
da talakki etmelidir. 

İyi bir seyahat ve muvaffaki
yetler temenni ediyoruz. 

Galata ku esine asri 
tertibat yapılacak 

--- --
Kırvve"t i dürbünlerle adaları üç metre 

yakından seyredeceğiz 
Gal:!la ktılesine belediye tara

fıtıdan bir asansör yaptırılması
nın düşünüldüğü yazılmıştu. Dün 
nldıiiımız malumata göre bu lm
lede bazı tertibat vücuda getir
mek için belediye değil, mühen
dis Alaeddin bey isminde bir 
zat ~ L-susi surette meşgul o!
maktadır. Bu zat, bu işi on sene 
evvel düşünmüş, planlarını çiz
miş, ait olduğu vekaJetlerden 
müsaade almış, fakat bazı mani
ler doiayısile uzun müddet bu 
işle meşgul olamamıştır. Bu 
sene te!:rar aynı teşebbüse gir
miş AJiicddin beyin planları, 
1'1lenin asarı atikadan olması 
dolayıs:le müzeye havale P.cfümiş 
ve müze idaresi bu planlarm 
bazı tadilatla tatbikine müsaade 
etmiştir. 

Dlin resimlerini gördüğümüz 
• rJ';jeye göre ku!enin merdiven

leri zikzaklı bir şekilde yakılacak, 
ahşap kısımlar kaldırılacak ve 
kulenin üst 1'ısmı betondan ve 
üç kat olarak yaptırılacaktır. Bu 
suretle kuleye bir kat daha ilave 
edilmiş buiunacaktır. Duvarlara 
çivi çakılmasına müsaade edil
mediğinden asansör duvarlara 
yakın olmıyacak tarzda yaptırı
lacaktır. 

Üst kısımda güzel bir teras 
vücuda getirilecek yukardan ilk 
katta nöbelcilerin dairesi bulu
nacak, ikinci katta bir rasat 
merkezi, bunun altındaki katta da 
seyircilerin istirahati için bir ga
zino bulul1acaktır. 

Rasat merkezine konacak çok 
kuvvetli dürbünlerle ziyaretçıler 

şehrin muhtelif yerlerini çok ya
kından seyredebileceklerdir. Me
sela Adalarda gezinenleri üç 
metre yakınlıkta görmek kabil 
olacaktır. 

inşaat bir grup tarafından 

yaptırılacak ve otuz bin liraya 
çıkacaktır. Ziyaretçilerden on 
kuruştan fazla almamak üzre 
küçük bir duhuliye alınacak, va
ridatın yüzde yirmisi hazineye 
terkedilecektir. 

inşaata başlanması için tek 
bir iht1Jaf vardır ki bu da kuleye 
belediyenin tasarruf iddia etme
sidir. Halbul<i bu işe teşebbüs 

edenler bu iddianın varit olamı
yacağını ve kulenin hazinenin 
malı olduğunu söylüyorlar. Bu 
mesele halledilirse derhal inşaa
ta başlanacnk ve iş dört beş 

ayda bitecektir. 

1932 senesinin ilk proğramı için J " .• • • . . 

GLORY A sinemasında 
2 Kanunusani Cumartesi, E. A. DUPONT1un şahesari 

ÖLÜM ÇENBERİ 
filmini takdim edecl ktir. 

G 1 NA M A N E S ve D A N 1 E L M E N D A i L LE 
tarafından temsil edilen bu eser sirk muhitinde cereyan eden 

bir zevk ve ask dramıdır. 

Giimüş para 
Basmak meselesi 

l l3aş makalemizdcn mabant J 
lurmu ? Basılan paralar harice 
götürülür mü ? 

Bu suale verilecek cevap, 
gümüşten basılacak paralar ve
rilecek kıymetin derecesine gö · 
re değişir. Eğer gümüşten bası

lacak paralar, gümüşün bugün· 
kü beynelmilel kıymetinden az 
o'ursa halk, kağıt paradan ziya
de gümüş paraya rağbet eder. 
Eline gümüş paryı geçirenler 
bir daha bunu tedavül sahasına 
çıkarmazlar. Bilakis ellerinden 
kağıt paraları atmıya başlarlar. 

Aynı zamanda hariçte gümüşün 
kıymetini daha fazla görenler 
gümüş paralarımızı toplıyarak 

ecnebi memleketlere kaçırmıya 

başlarlar. Böyle bir vazıyette 
çok fazla mikdarda gümüş para 
basmakla kağıt paramızın kıy
metinin müteessir olması tabi
idir. 

Şu halde gi.imüşten para 
basarken en ziyade dikkat edi
lecek no•:<ta, bu paraların ihtiva 
ettiği gümüş mıkdarıyla onlara 
verilecek kıymetin nisbetini ta· 
yin etmek meselesidir. Gümüş 
paraların tedavül kıymeti zaruri 
olarak ihtiva ettikleri güm'..işten 

biraz aşağı olur. Aradaki fark 
gümüş para basmak için sarfe · 
dilen emek ve masraf hakkıdır 
Fikrimizce gümüş para basarken 
bu farkı bir az daha fazla tut
mak mümkündür. 

Kağıt paramızın tedavülü 
şaye: birgün bir mikdar düşer
se aradaki fark bunu da karşı
lıyabilir. Binaenaleyh böyle bir 
tedbir alındıktan sonra gümüş 
paraların harice gitmesine asla 
ihtimal yoktur. 

E:Jasen bugün memleketimiz
de bulunan eski gümüş paralar
la gümüş külçelerin ve gümüş 
madeni eşyanın vazıyeti nedir? 
Gümüşün harice maden olarak 
ihracı memnu değildir. Istiyen 
külçe halinde a'ıp götürebilir. 
Netekim ellerinde külçe halinde 
gümüş olanlar sıkıntıya düştük

leri zaman bunlan satıyorlar. 

Hem de beynelmilel kıymetinden 
çok aşağıy... bu gümüşleri elle· 
rinden çıkarıyorlar. Satın alan
lar da tabii aldıklarını harice 
götürüyorlar. 
Eğer bugün bir tedbir almak 

lazımsa o da bu halin önüne 
geçmektir. Bu da dahilde normal 
ve beynelmilel kıymetinden daha 
aşagı bir fiatle satın alınarak 

harice çıkarılan gümüşlere · para 
basmak S!lretile - kendi memle
ketimizde bir tedavül kabiliyeti 
vererek bu madenleri muhafaza 
etmektır. 

Eğer kağıt parayla gümüş 
para arasında sabit bir kıymet 
nisbeti tesis edilmek istenilme(se 
bu da olabilir: Bilfarz gümüş pa
ralar üzerine kıymet kon&cak yerde 
sadece kaç dirhem gümüş olduğu 
yazılır. Sonra gümüş paraların 

bir dirhemi kağıt paranın kaç 
kuruşuna muadil olduğu hükü
metce karar verilip ilan edilir. 

Her halde memleketimizde 
bu:unan eski gumuş parayla 
gümüş l~ülçelerin iktısadi hayat 
sahasında bir tedavül vasıtası 

olarak kullanılmasına bir çare 
bulmak lazımdır· Bu çare bu!un· 
duğu gün memleketin bir tara-
fında gümüş para geçtiği halde 
diğer taraftan tedavül etmemesi 
bahusus hükumetçe vergi muka
bilinde kabul edilmemt:si gibi gay
rı tabii ve aynı zaman da zararlı 
bir vazıyet ber taraf olacaktır. 

Kağıt paranın kifayetsizliğinden 

MUellifl : Nlzamettln Na:zlf Ressamı : MUnH Fehint 

Birini ellerinden hancerle tahtaya 
' çakmışlar,ötekini çengele asmışlardı 

-54-
AptüJhalim yüzifğü parmağına gf j 

çirdi: 
-Peki ama kimsin sen ki? 

- Onu sorma şimdi .. Öğreneceğin 
zaman uzak değildir .. 

- Ya o be.nim efendim olan ars
lan kimdir? Kime göstereceğim bu 
yüzüğü? 

- Yahya efendiye ... 
Bölükbaşı güldü: 
- Ya .. Demek sen de beni ancak 

Yahya efendinin uşaklarına benzete• 
biliyorsun ... 

- Peki ama kimsin sen? 
- Sen de sorma bana •• Kimbilir ... 

Belki de kim olduğumu öğreneceğin 
zaman uzak değildir .. 

Ve başını göğsü üstünde sıktığı se,· 
gilisini yürüterek gitrniye savaştı. 

I..:1.kin Mehmet bu vaziyetten ,.e o· 
nun dL'< konuşuşundan pireJenh·ermi;· 
ti. 

- Hey .. dedi -Dur bakalım- Ne
reye gidiyorsun? 

Merak ve tecessüs bir an içinde c• 
na, bu adama hayatın: medyun oldu · 
ğunu unutturuıvermişti. Kendisini 
Manisada zannetmişti galiba .. Kimbi
lir, belki de, iki üç gün sonra tahta 
çıkması muhtemel bir adamın emirleri 
önünde herkesi boyun eğer zannetmi;• 
ti. 

Yanıltlığını hemen daha o saniye
ye anladı ama, bunun için kafasının 
ortasına bir yumruk yemesi tazım 
geldi ... 

Esasen emirleri fena halde ge • 
rilmiş olan bölükbaşı, şöyle bir ge • 
rinmiş Ye sonra yaradana sığınarak 
öyle dehhaş bir yumruk eklemişti ki, 
müstakbel padişah, müftü efendinin 
bah~esinde üst üste iki taklak attı, 

sinin başlan Aptülhalime çevrildi. 
- Bu ne hal bre? 

eıt· Duvarda bir çengel vardı; bu ç d 
gele bir adamı baş aşağı asmışlar r. 
Yesarlnin elinde ucundan kan daıntı· 
yan uzunca bir şiş vardı. 

Diğer bir adamıysa sırt üstii )~ 
re yatırmışlar, iki küçük hançere 
iki elinden tahtaya mıhlamışlatd 

· d oıı· Bu adamın pala bıyıklan var ı. 

lan da uçlarından sicimle bağlantı;· 
Jar birini Veysel öbürünü de Rilstetıı 
tutuyordu. 

- Bu ne hal bre? 
Dört adam bir an endişeyle ba1'1) 

tılar. Sonra Yeyro;el sicimi bir iki ~ 
re çekti. Yerdeki adam can acısı) 3 

başını salladı, fakat bu hareket oıı~ 
bir kat daha azap ,·ermişti. Bu sefe 
bütün vücudu, ihtihiçla kın·and1• 
Ellerini delen hançerler kimbilir JIC 

müthi~ bir acı ,·ermişlerdi.. :Kabur· 
gaları" kmlmıs- bir manda gibi, inle
di. 

Yaptığı işin, bir san'at eseri o1·
1 duğuna kaniydi galiba Veysel f\' 

Aptülhalime bakarak göz kırptı .. 
- Nasıl can? - dedi - Beğen• 

din mi? ,. 
Yesari de ondan yüz almış ,.e )l 

men şişini çengelde sarkan adaıt1111 

baldırına daldırmıştı.. r 
- Aaaah! Yetişir artık- Yete, 

artık dh·orum size ... Yeter, yeter ıırde.' 
• • lı 

Aptülhalim hiddetle odaya gır tı 
Y esarinin kulağına öyle bir ynpr~ 
ki az kalsın kısaboylu arslan, t 
kulaklı kalacaktı. 

- At o şişi elinden!. Siz de bıf11' 
kın o sicimler.i ! ts· 

Yesari derltal şişi elinden at 
Veysel de nrilen emre itaatsizlik e-

teker meker yuvarlandı. dememişti. 

Aptülhalim hemen kapıyı çekti - Çekin şu kamaları I . il, 
ve kimsenin görm~"ine fırsat vcrm~- Bu emir de anında yerine geti!1 

den kı:ıo:ı kn<;n.kladr. ıkosa kosa kendi ıU 
e,·inin sokağına saptı. Az sonra evin• - Kalk ulan! il' 
de.n içeriye girmiş, ikinci kata yük· Yerde vyatan adar_n, y~ı~larını~ .. l' 
selen merdiveni zıplıya zıplıya çıka- crsına ragmen, ~evik hır zıpla) 11\. 

rak oda ma girmişti. ayağa kalktı, ve hemen secde)'e ' ~· 
Mamafi odada çok kalmadı. fü- nr gibi yere kapanarak gencin a)'1l 

zı kucağından indirdi; larına yüz sürdü: 1• 
- Dur burada ..• - dedi - bekle -Allah razı olsun senden ... ~· 

beni.. . Iah sana uzun ömürler Yersin be) 
Ve gene, basamakları dörder hl'• 

şer athyarak aşağıya indi: 
- Çocuklar! - diye bağırdı -

Heeey... Y ~ ari ! 
:\lcrdiven Ye sofa zifiri bir karan

lık içindeydi. Yalnız bahçe tarafın· 
daki odanın anahtar deliğinde hafif 
bir ışık görülüyordu. 

- Herifler gene uyumuş olacak
lar.: nen lmpıdan dışarı onlar ya• 
taktan içeri ... 

Geniş adımlarla sofayı geçti. Ka
pıya bir tekme indirdi. Ardına ka • 
dar açıldı kapı ... 

Bağırmıya, küfretmiye hazırlan -
mı.ştı. Fakat hiddeti birdenbire hay• 
rete inkilap etti: 

- Vay canına! Bu ne be? 
Yesariyle Uecep ayakta duruyor • 

lardr. Veyselle Rüstemse serildiklc· 
ri yerlerden hiç kaldmlmıyan yatalı:
larının ldrli yorganları üstünde otu• 
ruyorlardı. J{apf hızla açılınca, hep-
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mütevelııt Kredı darlığı kısmen 
kalkacaktır. Hükumetçe gümiişe 
resmi bir kıymet ve mevki ve-
rilmemekten dolayı mütemadiyen 
çekiFp harice giden bu madenin 
biç o!ma2s1 son bakiyeleri mem
lekt:tte tesbit ve muhafaza edi
lecektir. 

dem... 1e 
Bölükbaşı yavaş yavaş Yerse 

yaklaştı: .. ıd':ı· 
- Bu ne hal yahu! Kasap du ·ı:. 

nı mı açtınız ... Yoksa subaşının ıbe
kence odası bizim eve tnşındı dn 11 . k? ç·· .. "ı.111" nim haberim mı yo . ozun ı. 

bağlarını.. • ıde 
Yeyselle Rüstem hemen çen~e r .. 

v .. duıe sallanan herif-in baglannı ço~ b'' 
- Şimdi ha.na bakın! - dıye fil:' 

ğırdı Aptülhalim - Demin sokn ·rı 
kan gövdeyi götürüyordu. BahçcJ1lğ:\ 
i~inde iki herifle boğuştum. soJ<~ıı'' 
çıktığım zaman. bir takım adaJl1 , 
birbirlerini öldürüyorlardı.. Bir "rı 
dam, bana hayatını kurtardığım011i1' 
bahsetti. Kimbilir, eğer biraz ııtıı<' 
davranmasaydım ... Belki ben de 1' • 
ruğu titretmiş bulunac'aktım... d 

a f• 
Dört arkadaştan ce\'ap çıknt'd•J 

(Bitme 1 

Mensucat fabr ikasınd~ 
851 

Defterdar mensucat fabrık ·ı;ı 
müdürü Şevket Tuı gut beY

1
, 

f · d · "f tt·-· . Y9 ' vazi esın en ıslı a e ıgını 

mışhk. • cJC 
Fabrikanın idari vaziyetıP 

bazı değişiklikler yapılmıştır. .,; 
Şimdiye kadar fabrika Y\ ... 

müdür tarafından idare edilrPe , 
te ticari kısmı Mitat Recai, ~~;,, 
lat kısmını da Şevket beyler 1 

18, 

etmekteydiler. Mıtat beyle tl ·ıe 
larında çıkan bir itilaf sebeb!~i 
Şevket bey istifa edince her ~9i 
vazife birleştirilerek Mitat Re .e 
beye verilmiştir. Şevket b:{j• 
Sanayi ve Maadin bankası bi' 
esseselerinden birinde başka ( 
vazıfe verilecektir. Şirket. rP~ 
kezi de lstanbulda fabrıktt·ıe' 
bulunduğu defterdara nekle~~
cek, satış mağazası şimdiki bı 
aında kalacaktır. 
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Olüm Çemberi_ 1 1 Anni, şo/iJr 

' "Artist,, in on altıncı sayısı bugün 
çıkıtı. Fel'kaJadelik namına bu sayı. 
da fazla sayla \'e renk yoktur. Her 
zaman f e\'kafftde oJan "Artist,, bu sa

)'T :ında da Eadri Etemin (Güzel ka·I 
<lın ve erkek) yazısı, Nizamettin Na. 

Annl Andre 

Marina, Cim'e acıdığı için evle.n • 
mişti. Şimdi artık, asıl sevdiğinin 
Robby olduğunu anlıyor ve nihayet 
bir akşam, locasında giyinkken elek
trikler sönüyor, bir an, iki aşık ka
ranlıkta, ve büyük bir m\U'n·etin 1esi
rinde kalarak kucaklaşıyorlar. Hu 

zifin, Merhum Mehmet Raufa ait bir esnada kapı açılıyor, içeri giren Cim· 
di yazısı, Tevfik Fikl-et ihtifali hakkın· r. 

Robby'Je Marina müthiş bir da bir yazı ve Nurullah Cemalin (Bey 
korku iç.inde susuyorlar. Bir çıtır- nelmilel bir resim sergisi) tetkiki var• 
tı, onJarı eJeyerebilir, Ye hayat• dır. Anni Andra, son 

"Artist,, 1932 senesini dört aylık senelerde yetişen ar• 
lan, makineyi kullanan Cim'in eJinde
dir. Onun bir saniye maniveleyi geç 
hareket ettirmesi, ikisini de yere dü
şürerek öldürebilir ... 

bir haaytıa bu sayısile bitirıi1yor. Fakat tistler arasında, hu• 

bakahm 1932 senesine girecek mi? 

Aşıklar Klubü 
susi bir me'1tl alır. 
Çünkü, sadece güul· 
Jiği ve gençliğiyle 
şöhret bulabilecek o. 
lan bu artist, kendi• 
sine, !ilimlerde bir 
hususiyet olarak, da. 
ima komik roJier yap 
maktadır. Erkekler. 
den genç komikler 
çoktur. Fakat kadın
lardan pek nadirdir. 
Birçok kadın artist• 
ler, ihtiyarlamıya 

yüz tuttuklan zamarr 
komik rollere geçer • 
ler. 

Glna Manes 

Anni Andra'nın bu 
secaretini her artist, 

• göstereme.z. 

Grimbi. bir cambazhaneyi ifJilsUln 
kurtarmak için f eYkalade tehlikeli ve 
Cölüm çemberi) isimli bir makine icat 
ediyor. Marina ölümle karşılaşmıya 
hazır olduğunu hildiriyor. Yalnı7. 
hu i i"in ik1• ldş:ı· olmak lazımdır. Bu 

Nancy Caroll'le Charle Roqgers ve arkadaşlan 
Anny'ye ailesinden eskı püslfü blr 

otomobil miras kalmıştır. Genç kız 
bununla büyük bir seyahat yapmıya, 
dünyayı dolaşmıya karar nriyor. 

~ Golf şampiyonu Lora, maçların 
da Cbn'dı'r, birinde rakibi Ruth'a mağlUp oluyor. 

Unbby, dostu Çim',i bu delilikten · Çünkü bir müddetten beri golf oyu • 
\·:lzgeçirm:ye boşuna çalışıyor. Ars • nunu ihmal etmiştir. Buna da sebep 
lan mürebbi i, genç kadınla numa • Jerry ismindeki genç golf hocasına 
tayı yapıyorlar ve muvaffakıyet ka • aşık olmasıdır. 
tanı)orlar. Halbuki Jerry Lora'nun kendisine 

Ne ) azık ki, herkesin korktuğu kn· karşı bu zafmı anladığı için onu bü:s-
'a oluyor. Marina onu hastanede s:k bütün kendine bendet:mek maksadile 
ık Zi) arete gitmektedir ,.e delikan- genç kızın kıskançlık damarlarını tah. 

1 nın ke:-di "ne karşı beslediği mu " rik etmek istiyor, oyun esnasında 
h;ı.hbetindcn müteessirdir. Ruth'a yardım ediyordu. 

E\'leniyorlar. Bu kulübün mile~ isi bir milyoner-
Cim iyileşi) or, hastaneden ~ıkıyo:- dir. Onun da saf ve kadınlara karşı 

fakat, ölüm çemberinin kahramanı mahcup \'e sıkılgan Jack isminde bir 
01arnı) ncnktır, ve eğer kendi yerine oğlu vardır. Kulüp aza ından di<{er 
bit ba ı,asını bulamaı.sa kapı dışarı bir genç kız bu genci seviyor, hatt:ı 
edilecektir. muhabbetini sarkınt lık derecesine \'ar 

Cim do tluklannı ileri sürerek ıc-- dırı:ror. 
tar edhor. Hohby de kabul etmek Bunun üzerine Jack'ın babasıku • 
~ecburİyetindedir. Cim maldne)'i lübü feshetmek istiyor. 
1<1are ederken. kar sıyla arkada~ı Fakat Ruth da Lora kadar Jerrr 
~ffakı)etler kazanm~tadırlar. le alllkadar olduğu ,.e kulübün fe~ 

ı .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., ..... ,,,,,,,, ... ,, .... ~ı 
ı !zmirde çıkan Mesih .. J, 
~llU111ııııııııı1tıınıı111111ııııı1lllllllııUl1lllll111111Ulll1111111ıı111ıı111111111111111ıtllllll111111ıllll111111ıllllll11111ııllll~111111lllll1111111lllll1111111lllll11f. 
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Sabatav şehit olmayı göze alm1ş 
~örünnıiyordu. Ondan şüphe eden 

-11-
Sabatav Kun·et kalesinde bir :tens gibi ;.~şıyordu. Kaleye her ye~-

en heyetler geliyor ve ona merbutı· 
)°etlerini il:ln ediyorlardı. Bu s:rada 
0tıa bir heyet gönderen bir yahudi ce
~<lati kalmamış gibiydi. Asya, Af• 
~ka, Almanya, Le!ıistan, İtalya, 
eJeınenk yahudileri ve hahamlarının 

aıı ... ~ • 
~ta :} ukarı hepsi, artık ona ınanı • ı 

~Otlardı. Sabatav, Abidosta mahpu:. 
f 1duğu müddette: en büyük muvaf • 
~~lYetleri kazanmaktaydı. Hiç bir 
1~ e onun mahpu olduğuna hülimet· 
~i>rdu. Çünkü Saba~-ı):• ad~.ta_ s.~ı·· 
)" t Ya ıyor, her istedığıle goruşu • 
Ot, ve her tarafa istediği emirleri 

~eti · · h ta ~ >·or, Ye beyannanıelerını er · 
f' claiıtıyord u. 

Sabatayı~~oğduğu gün, Kudüs ·l 
teki yahudi mabedinin tahrip olundu·ı 
ğu güne müsadifti. Sabatay, daha ev
,·eJ kansı Sarayı getirtmek içfo lzmi
re adamlar gönderdi ve getirtti. Ve 
bu yıl dönümünün hululünden ene] 
bütün yahudilik alemine bir beyanna
me neşret.ti: 

"Allahın ilk doğan oğlu mesih ve 
rnhudilerin halftskarı Sabatay Se' i 
bütün lsrail oğullanna selfımları • 
nı gönderir. 

''Oğullarım! Artık siz halfts günE· 
nü görmiye liyaakt kazand·ğınızdan 
kederleriniz ,.e göz yaşlarınız saadete 
,.e meserrete dönecek! Hepinfa teren· 
nüm ediniz ve sevin.iniz, çünkü Allah 
size teselli verdi ve sizin mihnet gü • 
nü saydığını~ biı· ~ünü bir bayrama çe! 

dolay;ısile onunla başka türlü bera • 
ber buJunamıyacağını anladığı ıçın 
goJf hocasını bir ay için evinde mi
safirliğe da,·et ediyor. 

Lora bu da\'eti Jerry'nin kabul c~ 
tiğini haber almca Jerry'nin kendi. 
sini sevmediğine hükmediyor. 

Bir baloda kızgın ,.e asabi Ruth'un 
yanına geliyor. Ona Jerri'nin iki ta
raftan birine aidiyetini tayin edecek 
bir golf ma91 teklif ediyor. 

Yani bu müsabakada kim mağlUp 
olursa o Jery'den vazgeçecektir. 

Ruth ela teklifi kabul ediyor. l\luu 
ayyen bir günde maça başlanıyor. 
Jerry bu müsabakanın gayesinden 
haberdar olunca bu sefer Lora'ya 
yardım ediyor. 

" ,, ,, 
Lora rolünü Nancy 'Karo], Jerri

yi de Charles Rogers oynamaktadır. 
Sade, güzel bir spor filmi. lngilizce 
konuşuluror. 

'irdi. Çünkü bugün hen size gönde•' 
rildim. Korkmayınız. Çünkü bütün 
dünyaya karşı, ve yalıuz yer yüzün
dekilere karşı değil, denizin dibinde. 
kilere karşı da galip geleceğiz!,, 

Bu beyannamelerin intiŞ.."ll"ile bü • 
tün yahu diler se' indiler. 

Her taraftan gönderilen heyetler 
Sabatayı ziyarete dernm ediyorlardı. 
Güniin birinde Lehi tandan bir heyet 
geldi ve ona Lehistan yahudilerinin 
uğradıkları zulümleri anlath. Sab:ıu 

tay hunlan susturarak sordu: 

- Sizler benim abamın neden kı P· 
kırm·zı olduğunu biliyor muo:unuz? 
Çünkü intikam "'Ünü benim kalb:mde
dir. Ve halaskfınmın yılı hulul etmiş
tir. 

lle)et bu sözlerden müteselli o~· 
muş ,.e Sah:ıtayın bir mektubuyla dön 
müştii. Mektup, oradaki en mütebah· 
hir haham olan Nehemia'ya yazılmti•ı 
tı. Nchemia bu mektubu ald .iktan 
sonra Abidosa geldi "e hörmetle kar• 
şılandı. C:nun mu,•asalatı 1G66 senesi- 1 

nin eylülüne tesadüf eder Bu adam, 
Abidosta mesihi "e mesihin yanındaki 
hfılfı. güzel olan \'e her şeye karışan 

Sarayı ~örmekten hoşlanmamıştı. Sa-

Bir misafirhaneye indiği Yakit o
rnda Jack Draun isminde bir <liş dok
toruyla tanışıyor. Anny Bra'un peı~ 1 
hoşuna gidiyor Ye onu Ilerlin'e da Yet 1 
ediyor. 

Anny Berlin'e Braun'un e\·ine rr.!s:..
fir oluyor. Bu misafirlik dişçinin 

karısının tam kocasından ayr.lr:t:J a 
teşebbüs etti!i bir zamana tesadJf C• 

diyor. j 
Kadın hususi bir poli3 hafiyec:i 

tutmuş ve kocasını onun tarafın .. 1 
dan nezaret altına aldırmıştır. 

Polis hafiyesj di,.çiyi bir kadınla 
şüpheli ''aziyette görür görmez he. 
men resmini alacak, karı ı da bunu 
mahlı:emeye gö tererek talfık talep <'· 

decektir. 

Du sırada Braun'un teyzesi de e'e 
misafir geliyor. Yeğenile kar.sı ar~- ! 

batayın etrafında gürültü, ihtişam ve 
depdebe vardı. Bunlar onun üzerin • 
de fena te ir etmişti. Çünkü yahudi 
kitaplarında mesihin kederli ve ısh • 
raplı bir adam olacağı yazılıydı. Jc
sih, it~f ve zillete maruz kalaca!, 
Ye bu suretle dünyanın günahlarını 
yüklenecek ve affettirecekti. Halbuki 
Sabatay böyle değildi. Sabatay sen·et 
içinde yüzüyor ve ziyafetten ziyafete 
koşuyordu. 

Saba tay, kendisinin Da\ ut oğlu 
mesih olduğunu iddia ediyordu. Bu 
iddia kabul olunabilirdi. Fal~at ) a • 
hl.!dilerin kitaplarına göre bu mesih 
1666 da değil 164 de zuhur edecekti. 
Bununla beraber bu g~jkme de belki 
Allahın emrile vuku bulmuştu. Fa • 
kat mesih hayat·m, biiyük hadiseler 
ve büyük ıstıraplar içinde gcçirece1.. 
fedakftrlrk \'e f eragatile insanlığı kuru 
taracaktı. Gerçi Sabatay 18 sen"dir 
dönüp doJaşmış, ve şurada burada 
reddolunma)'!, tanınmamayı ıstırap 
saymıştı. Fakat Nehemia bu fil.ri ta
şımıyordu. Sabatayın halinde her da
kika şehit olmayı göze alan adam vn· 
ziyeti yoktu. Bu adam heme.r. hemen 
bütün hayat.ında zaruretin ne olduğt.~ 

smdaki geçimsizliği haber almıştı:-. 

Bu ziyaretinden maksat dn onlan ha• 
nştırmaktır. Falmt cvlenelidenbeıi 
her ik"sbi de görmediği için evde kar
şı ına cıkan Ann:>':> i Draun'un kansı 
zannediyor. 

Genç kızla )Cğenini kar~ısına alıp 
nasi!ıat 'eri) or. E ;.er barı p kucak
laşmazlnrsa Draun'u mirastan mah • 
rum edeceğini " Öl 1 iiyor. 

Tabii Anny'le dişçi birbirlerine 
ynl;?n ' ! ol 't 1.~ :ı ·ından üstün körü 
lcu~al,Jasıyorlar. O zam:ın 1eyze: 

- Koca öyle öpülmez, büyle öpü .. 
Jür! 

Diye mi al gö:.termek için ) eğe• 
niı.e rıl •:> or. llu esnada da polis 
hufi) ; ı c mi ç ı.:ycr. 

l''n •en~ le) !1 r.efü:e herkes içLn tat .. 
lı)a lıa~l?nı)or. Ifan~ı. kendisinden 
ayrılma) ı lıu suretle t emin edine~ 

Crr.un scrlı t l~all) or 'e Anny'le e\·· 
k :fr·or. Di~i aynı zamanda tcyzc
ısi:ı::t d~ rn:ra ınd ' n rn :ıhrur.1 ı.alma • 
rnıı:; olu) or. 

iJ 
nu t·ıim"rr: , hep para) la oynamış, 

hep zi) afrtJ ' r servetler içinde yaşa • 
mı • onun gördüğü muhalefet hiç bir 
vakit tehditk;tr \'e buhranlı bir mahi
yet almamı tı. Nehemiaya göre bütün 
bunlardan claha miihim bir nokta var
dı. Da' ut o;;ıu me ih son ve kat' h,1. 
lflsı getirece~ti. J'a'~at oncian e\, el 
mesih bin Yu uf gelecek 'e bu mesih 
bin Yusuf, )ahudi dii manlariyJc 
)ani Ye'cüç Mc'cüı;'le döi.iişe .. 
cek, ma"lup olacak 'e Kudü apıla
rı öniincle ölecekti. Onun ölümü asıl 
hal.1 ! ftrı harekete getirecek, ve onun 
galibi)etini temin edecekti. 

Onun için Nehemia Salıataya sor
du: 

- Senden evvel (Mes"h bin Yusuf) 
un gelme i icap ettiğini biliyorsun? 

Sab:ıtay biliyordu. Onun için (E
vet) dedi. Nehemia ihinci sualini ~~ 
du: 

- O halde mademki sen Da' ut oğ
lu m c:ih ·n, Yu_uf olğu mesihin zu • 
hur etm"ş olması icap etmez mi? 

Saba ta) tekrar muvafakat etti ve: 
- EH~t ! Dedi. 1'.,akat Yusuf oğlu 

mesih zuhur etmi;>tirl 
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Kilisenin canı 
' 

onlara tek heceli 
söyliyecekti eski şarkısını 

-Enuvil bu köyün ismi değil mi? 
- Aym zamanda Jera.nn da .ismi-

dlr. Yavrucak bu son günlerde geldi. 
Daha dün kendisine (yüzün ne de yan
mış, Jerar) diyordu. İşte, §uradan 
şatosunun kuleleri gözüküyor. 

Nelliroz hayretle: 

- Ne o, bir de şatoları mı var? 
- Oh .. Eyct, ama, harap olmu bir 

şato. Jerarm babası ölünce öyle karı· 
şık bir miras biralctı ki, Madam Enu
"ril borçla:nı:nt ancak §af.onun bütün 
mobil~esini satmak suretile ödiyebildi. 
Şimdi !kendisi oğUle beraber küçük 
bir çiftlikte oturuyorlar.. Şu yolun 
nihayetin dedir. 

- Jerar ıne :rapıyor? 
- Jerar mütemadiyen seyahat e-

der. Şatonun tekrar tamirini istiyor 
,.e sık srk da para gönderiyor ama, an• 
nesi, paralan, oğlunu evlendireceği 

ıtçin bir tarafa saklıyor. 
- Demek oğlunu evlendirmek isti

yor? 
- İstiyor da ne demek? .. Küçük 

Ierarmnzı sevecek, güzel, iyi bir kızı 
hepiımiz isteriz. Mamafih Jerar şimdi .. 
Uk çalşyor. 

- Çallşıyor mu 1 
- Evet, kırlarda.. 'fipkı bir köyıü 

gibi .• Annesi de kümeslerle meşgul 

oluyor .. Kendisini tanır ınusmız? 
- Henüz değiJ .. Fakat Jcran ta· 

mrtm. 
- O halde kızmı, annesini tanır

sınıız, iyi, saf Te :temiz blr kadın ta • 
nrm1ş olacaksınız. lşte şu kestirmeden 
giderseniz, çiftliğe çrkar-

Nelliroz papası selamladı, sonra 
yeş1l ha.şaklar arasından geçen Y<>ln 
saptı. Çütliğbı etrafında bir çit var
clı. Fa.kat ikap1 kapalı değildi. Nelli· 
roz boş biT avluya girdi. Avluda elma 
ve armllt ağaçlan yardı. Yeşifükler 
arasında, beyaz boyalı alçak damlı bir 
bma lardr. Bir kÖ§ede güvercinlik du· 
ruyordu. Hemen binanın bütün kapı
lan ve pencereleri açıktı. Çakrl taşın• 
dan bir yol binanın kapısmda biti· 
1brdu. 

Nelliroz, binada hem yemek odası, 
11an de mutfak vazif csi gören geniş 
bir sofa gördü. Ocağın üzerinde ye • 
.mekler ısınıyordu. Sofraya. iiç kişi1ik 
taktın konulmuş, hazrrlanmışu. 

Yürüdü. Binanm bir ucunda,.,a~ık 

bir pencereden bir oda gördü. Odanın 
loşluğuna rağmen duvara bir gazete-
nin çhilenmiş oldut'1lnu gördU. Dik -
lkat etti, bu (Polonya) mecmuasıydı 

n kendi üç fotoğrafını t.anıdl. 
Bundan cesaret alarak, Nelliroz 

fçeti girdi, yaklaştı. Mecmuanın al• 
tında, küçük bir de fotoğrnfi vardı, 
aldı, baktı, küçlik bir l-w; resmiydi. 

Arkasını çeYiıı<li: Ye 01."'Udu: Nellirozun 
10 yaşındaki resmi .. 

Titrlyerek oturdu. Gözleri yaşarı
ydrtkı. Bunlann hakikat olduğuna 

inanamıyor, kendini bir peri mnsalın· 
da yaşıyormuş zannediyordu. Hoş, ha· 
'yatın hazan böyle haıikulade masal -

lardaki gibi tatlı cepheleri de yok 
muydu? 

Bahçe tarafından bir tekerlek sesi 
geliyordu. Nelliroz odadan hemen çık· 

tr. Bu gelen evet yüklü bir arabaydı. 
Jerar, baş açık beygiri geminden 
tutmuş, geliyordu. üstünde ceket, 

Yelek yoktu. Kaba örgülü, mavi bir 
pantalon giymişti 

Jerar, kapıda duran Nelliroz'u 
göıunedi, arabayı ahıra doğru çekti. 
Uzun tüylü küçük bir köpek, Jerann 
bacakları arasında dolaşıyordu. 

NeJiiroz biraz ilerledi. Fakat bey .. 
girin koşumunu söken Jerar gene onu 
görmedi. Yaln17., köpek, koşa koşa 
havlıyarak genç krza doğru koşunca, 

delikanlı döndü. 
Jerar, ne bir hareket yapabildi, ne 

de bir şey söyHyebildi. Sadece ko .. 
şumlar elinden düştü Ye beygir, kendi 
kendine alura girdi. Nelliroz ona bir 

iki adıım kala durmuştu. Kalbi 6lkı -
şıyordu. Fakat Jerar'm derhal soğuk 
kanlılığını ihraz ettiğini görünce şa
şırdı. Şimdi, delikanlı, hiç mütehayyir 
\'e müteessir değildi. Ona sonsuz, de
rin bir şefkatla bakarak gülüyordu. 

Bir saniye süktit oldu. KolJarını 
uzatarak, Jerar ilerledi, Nelliro:ıun 
ild ellerini sert ovuçlarma aldı ,.e mı· 
nldandı: 

- Sizi bekliyordum, .... Te1Iiroz. .. Ne 
kadar mes'udum. 

Onu bekliyor muydu? Ne demek 
istiyordu. Oraya ne yapacağın'D kat'i 
bir surette bilmeden fakat muhakiknk 
bir izalıat almıya gelmiş olan Nernroz, 
artrk aralarında her türlü mükaleme 
ve izahatın lüzumsuz olduğunu, her 
şeyin kendi iradelerinden hariç bir 
kuvvet tarafından tanzim edilmiş ol· 
duğunu anlıyordu. 

Jerar: 
- Hadi , dedi, gidip annemi gö

relim, işte, bahçeden çıktı, geliyor. 
Kolunda bir sepet, beyaz saçlı bir 

ika.dm onlara doğru geliyordu. Bir 
köylü gibi giyıinmi§U. Siyah elbisele
rinin üstünde mavi bir önlük vardı. 

Jerar genç kızı: 
- Nelliroz. 
Diye annesine takdim etti. 
ihtiyar lı.-admın buruşuk yüzünde 

bir tebessüm belirdi. Genç krzı ba~ 
fan aşağ.cya sözdükten Eonra, mırıl • 
dandı: 

- Yarabbim, ne güzel kız!· 
Sonra, onu göğsüne çelrnrek, uzun 

uzun, koklıya ka!dıya öpt'i, 
Bu esnada, kifüen:n öğle çam vu

ruyor, ve aksi seda, sakin J..Tilarm 
sük(ttu içinde, durgun suya ahlan 
bir taşın ha:lkaları gibi clağılıyordu. 
İhtiyar kadın: 

- Hadi, dedi, yemiye gidelim, Her 
yeş hazır, sizi her gün bekliy<1rduk. 

Genç kızrn gözlerinde bir nim• par
ladı. Demek Jerar.n kendisini bekle
diği doğruydu, demek yaptığı hatala· 
rm U'Ilutulduğundan, kendisinin de 
bunları affettiğinden emindi? Demek, 
ıtendisinin geleceğini ve ona ra:nıola .. 
cağını biliyorou? Genç kız, bütün 
gururile buna i!O)·an etti. Hayır, böy
lece ona ramolnuyacaktı. 

Fakat bu isyan pek az devam et -
mişti. Anlatılmaz bir rahatlık, bir 
rehaYet, ta1h, uyuşturan ve on::ı, 
benliğıini, gururunu unutturan bir re
havet bütün vücudunu sarmıştı. 1\1~· 
ut, fe,·kalfıde mes'uttu. 

Jerarın müsterih ve memnun çeh~ 
resindekj manalaıır tabii buluyordu. 
Artık bu, gururunu yaralamıyordu. 
İçinden: 

- Yarabbim, dedi, burada bulun· 
mak ne tatlı ve ne rahat! 

Çanın her darbesi, ona sükunet 
ve rahatlrk Yeriyordu. Anne, ayakta, 
ağır ve titrek bir sesle dua ediyordu. 
Nelliroz, Jerar'a baktı. Delikanlı, göz
lerini ondan ayırmıyor, ona, müte · 
bessim ye vakur bir bakışla bakıyordu. 

Nelliroz oturdu, ,.e içi alt üst ola·, 
rak, önüne sürd'ilkleri, turp salata• 
sı tabağının içine ağlamıya başladıM., 
Ve göz yaşlan ar::ısmda, havlusunun! 
üstünde bir kart l'izit gördü. Bunun 
üstünde: Nelliroz yazıyordu. 1 

Dernek bu böylendi. Jerar, kend·
sinj bekliyordu. Ve işte o da, gelmiş, 
kendi kendine, aranmadan, sorul · 
madan, çağınlmndan, sanki en basit 
bir hareket yapıyormuş gibi gelmiş1i. 
Artık bütün fena hatıralar, nUlııia

lar yıkılmıştı. Bütün istikbal, orada, 
bu çiftlikte, ta.mir ve ihya edilecek 
olan bu şatoda, kırlar arasında geçe
cek, ve kilisenin çanı, onlara, her gün, 
tek hecelj yeknasak ve eski şarkISinı 
söyliyecelcti. 

SON 

Nışan 

Levazım yı.izbaşısı lsmail IIakkı beyin 
~.ızı Nehahet hanımla on yedinci alay 
zabitanından birinci mülAzim Ihsan beyin 
nişanları lsmail Hakkı beyin Üsküdarda 
Atlama ta~ındnki evinde yapılmışur. Saa
detler temenni eyleri~ 

1 Memleket Haberleri 1 

Erkekler birliği 
Izmirde kadınlara 
ateş püskürüyor ! 
lzmirde tanınmış bazı erkeklerin 

(Kadınlara \'Rzif el erini öğretmek) ye 
erkeklerin haklannı kadınlara karşı 
müdafaa etmek maksadile (Erkekler 
birliği) namı altında bir cemiyet teş• 
!kiline teşebbüs ettikleri yazılmıştı. 

Müteşebbisler arasında bulunan lz
ımir tayyare cemiyeti müfettişi İsken 
der bey (Anadolu) refikimize şunlan 
söylemi:. tir: 

- Aile yuvalannın yı'kılmasınrn, 

kocaların e~Jerinde hiç de rahat bir 
an geçirememelerlnin hep kadrn1arın 
geÇmsizliklerinden ileri geldiğine ka
niim. Bunların sebebi kadmlann iyi 
yeti~memiş o1malandır. 

Öyle hanımlar tanıyorum l1, koca• 
lan kendilerine sinema parası vere -
meyince evlerindeki kışlık zahireleri 
satarak sinemaya gitmişlerdir. Ci -
varda bir kazada bir hanım, kocası 

tarafmdan manto alması için verilen 
parayı kürklü ve lüks bir manto nl • 
mıya kii.!i bulmayınca evindeki kazam 
satmış Ye istediği mantoyu almıştır. 

Bu kazada bu mantonun kumaşına 

köylUler (Kazan sattıran) adını tak
ımışlardn". 

Şehir hanımları artık ev işlerini de 
görmemekte, hizmetçi istemektedir • 
Jer. Erkek'ler dolap bebekleri gibi uğ
raşırlar. EYdeki hammı, kayın \'ali -
de hanımı, kerime ye baldız hanımla
rı kaz besler gibi doyurmıya çalrşır • 
Jar. 

Hanımefendi çocuğu olunca tera
veti bozulmasın diye süt vermez, süt
nine ister. Bu vaziyet dahilinde ha 
mahhlklarm hikmeti Yücutlan ınedir? 

Kadmlarm dimağı erkeklere na • 
zaran çok basit teşekkül arzeder. 
Doktor Mazhar Osman bey (Kadın -
Jar, üç hafta hasta, bir ltaf ta sağlam 
bir makinedir.) demişti. Ba söı çok 
doğrudur. 

Cemiyetimiz kadmlann aile haya -
tında ne suretle hareket edeceğini ken 
dilerine 'öğretırıiye, onları iı)•i yeti ti~ 
miyc çalışacaktır. 

Cemiyetimize yalmz erkekleri ala
cağız. Kadınların yiJayet meclisleri• 
ne aza olacaklarına dair bir §a)ia var. 
Bu tahaklnık ederse ben de namzetti 
ğirni koyacnğrm YC mecliste kadınla· 
rın kaç mangır ettiğini ispat edeceğim. 

Danışıklı 
Döğüş ! 

Bcrlinden ycuılıyor: 
Berlinde ağustos ayı içinde ya

pılan bir hırsızlık, son günlerde 
meydana çıkarılmış ve garip bir 
netice elde edilmiştir. 

Sarlotenburg'ta oturan tamn -
mış ~bir ALman tüccann işleri iyi 
gitmiyordu, ve iflas tehlikesi baş 
göstermişti. Karısı ·bu vaziyetten 
çok müteessir oluyordu ve nihayet 
düşüne düşüne bir çare buldu. Ve 
kocasına haber vermeden evinde· 
ki kıymetli eşyaları kendisinin tut 
tuğu bir kaç serseriye çaldırtarak, 
sigorta ücretini almayı düşündü. 
Yalmz, hu işi yapacak bir adam 
lazımdı. Ne yapsın? O günlerde, 
eski polis miif ettişlerinden olup 
sui istimalinden dolayı yedi sene· 
ye mahkum edilmiş ve müddetini 
bitirerek hapisten yeni çıkmış o • 
lan Ruvel' e müracaat etti, ve sa -
bık polis müfettişi, bir gün, koca
sı evde yokken, gelip madamı gör
dü, çalınması icap eden sigorta e
dilmiş eşyayı not etti. 

Artık madam için beklemek -
ten başka çare yoktu. Bu intizar 
devresi uzun sürüyordu. Zira, sa -
bık polis müfettişi de, hu işi, dost 
larından ve meşhur hırsızlardan 
Vaiz isminde birisine havale et • 
misti. Vaiz da dostu gibi hareket 
e~iş, eve gelip çalınacak eşyayı 
not etmişti. 

Tekrar bir intizar devresi baş
lamıştı. Zira, Vaiz da bu işi, bir 
başka arkadaşına havale etmişti. 
O arkadaşı da eve geldi ve o da 
aynı suretle ve bir üçüncü defa ça-
lınacak eşyayı not etti. . 

Nihayet geçen 25 ağustos için· 
de, iki ahpap hırsızlar bir gün e • 
vin kaP.uıma geldiler ve bir dö • 

Yazan: 
Thcodor 
Drcsır 

Nakle· 
den: fa 

Artık 

Zenci 
• o ınsan 

sa/yeler akan 
-7 

Şerif silahını düzeltti. Halk fısıl

daşarak bahçe parmaklığı arkasında 
duruyordu. 

ihtiyar çekildi, köylülerin arasına 
girerek bir kaç arkadaşıyla görü:.miyc 
başladı. Sonra, dönüp Şerifin tayin 
etmiş olduğu yere kadar geldi ve uy -
sal bir tavurla: 

Matthews, diye •söze haşladı, size 
bela olmak i temiyoruz, "fakat sen de 
düşün ki, nihayet.. 

Daviesle telgrafçı, Jakeye bakıyor
Jardl'. Delikanlı, kalabalığın arkasr· 
na karışarak gözden kaybolmak isti -
yordu. Bil'denbirc, babasının lftfa 
tuttuğu ,.e dikkatini üstüne çe,'ıirdiği 
Şerifin bir gafletinden istifade ede • 
rek par:~lrktan atladı. Halk bu ha· 
reketi gv"rmü ve titremi~ti. Mesele 
hayat memat meselesiydi. Şerif der• 
hal tüfeğini omuzlayıp ateş etmişti. 

Fakat, Jake, dalta e,·vel davranıp nam 
luyu kaldırmış, Şerifi kucaklamıştı. 
Köylüler, derhal hücum edip Şeıif:n 
etrafını sardılar Ye silahını elinden 
aldılar. Şerif, mukavemetin boş ol· 
duğunu görüp her türlü mücadeleden 
vazgi!çmişti. Etraf tan meş'aleler Ye 
bir ip getirildi. Kapının önünde duran 
araba bahçeye sokuldu. Bu esnada 
birkaç köylü, mahzenin kapısını aç -
mıştı. Ellerinde meş'aleleri tutarak 
iniyorlard. En başta babayla oğul, 
yanlannda elinde İpi tutan birisi var
dı. Dal'ies, müthiş bir surette cebri 
nefsederek onları takip etti. 

Mahzenin bir köşesinde, birdenbire 
zenq İngoJJs'u görmüştü. Zenci hale
ti nez'e gelmişti bile. Korkusile tır -
nakla'Nllı yere geçirmiş Ye sıçrayacak 
bir vaziyette çömelmişti. lşıklaşmı~ 

!körleşen gözler.ile bakarak: 
- Aman allahım, diye inliyordu, 

aman allahım... Beni öldürmeyiniz! 
Bir daha yapmam ... Yapmak isteme · 
dimM. Yapmak da istemiyorum! Sar
hoştum.. lşte bu kadar .. Aman alla -
hım ... 

Dişleri birbirine çarpıyordu, ağzı 
esnermiş de yanda kalmış gibi açık· 
tı.. Aklı fıikıi başında yoktu .. Sadece 
bir makine gibi: 

- Aman allahım, diye tekrar edi
yordu. 

Baba onu göstererek haykırdı: 
- lşte bulduk çocuklar, hadi dışa

ıır çıkan n. 

Zenci müthiş bir haykırdı, boylu 
boyuna yere düştü. Muaz.zam bir ham
leyle sıçramıştı. Artık, ağzından 
salyeler akan ve sürünen bir hayvan
dan farksızdı. 

Gazeteci bu manzarayı görmemek 
için yukarı fırlamıştı. Biraı sonra, 
zenciyj de çıkardılar, bağladılar. Da· 
vies, bütün benliğiyle sarSJlmakla be
raber, eski bir gazetecinin soğuk kan
lı, merhametsiz ve müdekJdk hassala-

VÜ§medir başladı. iki hırsız bir 
türlü anlatamıyorlardı. Paraları 
paylatmak için aralarında müna • 
ka§a çıkmıştı. Sabık polis mü • 
fettiti dalavere yapını§ ve tücca • 
rın karıııru aldatmı§tı. Nihayet, 
tüccarın karısı bunları uzlattırdı 
ve, iki hırsız, yanlarına birer ta -
ne de muavin alarak dört başı 
mamur bir sirkat yaptılar. 

Hiç bir §eyden haberi olmıyan 
ve bir akşam evine dönen tüccar, 
evin ıoyulmu§ olduğunu görünce, 
sigortaya müracaat etti ve sigorta 
ücretini aldı. 

Her §ey yolunda gidiyordu. fa 
kat Dauz'ın içkiye biraz fazla mey 
li vardır. Bu sebepten, bir akşam 
fazla kaçırmıt olacalrtı ki silahını 
çekince alet etmiye baıladı. Ta· 
bii derhal tevkif edildi ve evinde 
taharriyat yapılınca, çalınan mal • 
lar meydana çıktı. 

Polis, bu izi bulduktan t{)nra 
hakikati de bulmakta gecikmedi. 

Şimdi sabık polis müfettitiyle 
Dauz'ın öteki arkadatı aranmak · 
tadır. 

Tücarın karısı hakikati itiraf 
etmit ve o da tevkif edilmiıtir. · 

Cel 1 
Bir kaç si' 
de\•am ede
cek heye
canlı bir 

HikAye 

değil ağzınaatl 

bir hayvandı 

nna sahipti. Hatta şimdi. saı.-.-, 
teferruatını, meş'alelerin, 

kızıl başlarını, köylülerin d•nllmıııll"'I 

ğınık saçlı kafalarını, itip kack.11•!1 
rını, kaydediyordu. 

dı. 

Birdenbire eliyle ağzını tıkıu"dllllll 
- Aman yarabbim, diye mn!Nl'-1 

Onu alt üst eden manzara, 
nin manzarasıydı. Gözleri ikan 
de, ağzındnn köpükler ve salyeler 
çan, ayaklanndnn çekilip kaf .. 
de sürünen bu zenci yüzü, b..,t 
manzaradan o kadar başkalaşaufG 
gazeteci paıımaklarını ısırarak, 
ihtiyaıi tekrar etti: 

- Aman yarabbim. 

Vücut, boşluğa daldı, sonra, 
bire durdu \'e bir ip çatrrdısıyla 
yukan yükse1ir gibi oldu. Aym 
aydmhğı altında, çırpınır 

Fakat Davies bunu kat'ıyetle ifac11 
demezdi. Orada, ağzı açrk, hafi 
karda seyrediyordu. Bir müddet 
ra köyJtiler çekilip gittiler, Ollll 

di kendine fikirleriyle ha başa 
tılar. Yalnız, soluk aydınlığm 
de, pınldıyan suyun üstünde •11ft 
nan siyah canlı gibi bir cisim onıaa 
~iıne arkadaşı olarak kalmıştı. 

Davies ırmağm kenanna 
ve b::ık1l. Artrk haşyeti geç.mf,U. 
rap bitmişti. Korkmuyordu. Yaı 
zarası tatlı sükunetini tekrar ik 
etmişti. 

Atlılar kaybolmuşlardı. Ay ba 
tı. Davies'in atı, hir direğe hafi .. 
mış, sük\inetle bekliyordu. 

Şimdi hayat, Da,;es·e, garip, 
zin. esrarengiz \'e gayri katiiK 
görünüyordu. 

- Bitti -

Babasın1,anasını 
Kardeşini öldür• 
dükten sonra .• 

Belgraddan bildirildiğine tft9 
genç bir Y ogoslav. babasım, afi' 
nesin ve kardeşini öldiirdOkt ... 
sonra intihar etmiştir. _...a. 

Geçenlerde, Belgradın -~
tüccarlarından M. Bejidar Gif' 
koviçle Matmazel Katerin N ........ 
ciçin nişan merasim yapılıyorcill-

Gen kmn kardeşi 26 Y~ 
randa Milin, bu izdivaca ta~ 
değildi. Bunun için babasile ~ 
d 1. b" .. k · m:.. fi et ı ır muna aşaya gır ... 
gittikçe hiddetlenerek sillldl' 
çekip babasını vurmuş, .,,,,,. 
kaçmıya başlıyan annesini ~ 
den silah ata ata koğalaIDlfı 
nu da öldürmüştür. .J1i 

f u esnada elinden silibı 
mağa atılan kardeşini de aıd ~ 
dükten sonra, Mılan, odlll""'.":'" 
kaçıp ltapanmış, ve tabı~ 
ağıma sıkarak intihar etnıifll!• 

Bu dram, Belgratta büyllk 
heyecan uyandırmıştır. Her 
ailenin, şehirde yüksek bir 
kii vardı. 

Katil gencin, kendine 
olmadığı anlaşılmıştır. E 
aynı evde oturmakla beta 
altı aydır kimseye bir tek 
söylememeteydi. 
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A vrupanın bütün istikbali 1 
Amerikanın elinde ! 

._erik• harp borçlannın tadlllnl kabul etmezse tamirat me ... 
... 1 hmlledllemez, o halde beynelmllel refah da beklenemez 1 

Amerika ise borçların tadil veya tenkisi 
aleyhinde olduğunu açıkça söylemlştlr 
Birkac gündenberi telgraflar, 

10 kinunuevveldenberi Alman
hDID Yung planına tevfikan ta
lllirat bedelinini ödemiye kabi
liyeti olup olmadığını tetkikle 
IDetgul olan hususi komitenin 
raporunu vermektedir. Bu rapor, 
alikadar devletlere tebliğ olun· 
duldan sonra beynelmilel tamirat 
)[onferansınm müzakerelerine e
las teşkil edecektir. Hususi ko
IDitenin, tamirat meselesiyle meş
gul olduğu sırada, Almanya ile 
borçlu olduğu ecnebile emsil 
tden diğer bir komite an-
Yanın kısa vadeli borçları mese
lesini tetkik ediyor, çünkü bun
ların Almanyaya verdikleri müh
let gelecek şubatın sonunda ni
hayet bulacak. Bu münasebetle 
lngiltereyle Fransa hükumetleri 
dostane bir takım müzakereler
de bulunmuşlardır. 

Blitün bu müzakereler ve tet
kikler neticesinde beynelmilel 
tamirat konferansınm toplandığı 
laman daha ümit verici bir va
tıyet karşısında kalacağı tahmin 
olunuyor. Fransa'yla logiltere bu 
lconfeunsm, önümüzdeki Kanu· 
lluıani ortalarında (Lihi} de top-
1-nmasını teklif edeceklerdir. 

Gene bu sırada Amerika me
~ana ve ayanı, Reisicümhur 
liooverin gelecek yaz nihayet 
bulacak moratoryo:n teklifini 
tastik etnll.f ve bu suretle tek· 
Jifio tastik edilmemesi ihtimalin
den hasıl olan endişeler bertaraf 
olınuı bulunuyor. 

Moratoryom, tamiratla harp 
borcıarma şamildi. Amerika mil
lbessılleri bunların yalnız birine 
rey vermiş olsalardı, son dere
ce nıiişkül ve içinden çıkıhmaz 
bir \'a~tyet tahaddüs edecekti. 

Bu suretle bir kaç ay zar
fında vazıyeti düşünüp taşınarak 
bir karar vermek imkanı hasıl 
01rnuştur. Bu bir kaç ay zarfın· 
da devletler, bUtün alakadarları 
tehdit eden mali teblikcleri ber
taraf edecek bir çare bulmak 
lnecburiyerindedirler. 

Fa.kat bu yolda tesadüf o!una· 
ta\c müşküller o kadar çok o 
~ac'fn girift, ihtılaflı meseleler 
0 l.:adar mebzulki kat'i bir ça · 
tej bil bu1mak ümüdi son dere
te zayıftır. 

halbuki beynelmilel gayrı ti
tali borçlar meselesi hallolun
lb•dıkça atiden ümitvarhğa, ya
~t iti hakkmda itimat besle
"ııye, bu itimat sayesinde bey
'-elınilel ticaretin tekrar canla
"•cağını beklemiye , ticaretin 
~nlanmasile refahın dönmesine 
lbk&n tasavvur olunamaz. 

Bu imkinı elde edebilmek için 
~i'..:leyi halletmek lazım. Mese
ııtyi halse son derece milteassir 
"e adeta imkansız. 

İngiltere bükümeti F ransayla 
diier alakadar devletlere, mes· 
'lenin kat'i bir surette hal ve 
~viyee için tekliflerde bulunu
~ .. ve bu suretle işin tamamile 
"-•iye edilerek ortadan kalkma· 
~1 İtti yorsa da Fransa, muvak
L~t mUıkülleri bertaraf etmek 
~- ba muvakkat tarei halli 
t-~ib ediyor. Franıaya göre 
°"'t i bir teıviye, ancak Almaa-

yanın ödeme kabiliyetini anla

mıya bağlıdır. Çilnkü bDtllıı 

dünyada ticaretin düftüğü bu 
sırada Almanyanın ödeme kabi
liyeti tayin edilemez. Sonra ta
mirat meselesinin kat'i surette 
halli için harp borçları meselesi· 
nin de halli lazımdır. Halb~ki 
Amerika da harp borçlarını tek
kik ve tadil etmek lehinde biç 
bir temayül gBrillmOyor. 

Amerika moratoryom teklifini 
lastik etmekle beraber .. Ameri· 
kaya olan her hangi borcun ilga 
veya tastikine aleyhtar" olduğuna 
sarahaten ifade etmiıtir. 

Bu karar, gerek tamirat, ge
rek borçlar meselesjnin kat'i 
bir surette halline mani olacakbr. 

Onun için bir tesviyeye desti· 
res olmak için yeni bir takım 
şeraiti beklemek, ve bu yeni 
şerait dairesinde hareket etmek 
icap ediyor. Fakat bu yeni 
şerait ne vakit tabaddils edecek 
bunu bir bilen vok 1 

Almanya - Rusya 
Aralarında bir ihracat 
protokolu imzalandı 

• ·Kotidiyen,, gazetesine Ber· 
!inden bildirildiğine göre, bu 
ayın 22 sinde, Berlinde, Alman 
iktısat nazın profesör Warmbold 
ile Sovyet Rusya sefiri ve Rus 
iktisat heyeti murabbasası reisi 
Şinşuk yoldaı arasında bir pro
tokol imzalanmııtır. 

Bu protokol 14 tqrinisaniden 
beri yapılan müzakeratın netice
sidir. Son zamanlarda dünya 
buhranı dolayısile Rus Alman 
tüccari münasebeti müıkülita tee 
sadüf etmiıti. Bu milzakeratın 
yapılmasında, Almanyaya Rus 
hububatı ithalatı milhim bir rol 
oynamıştır. 

Uzun zamandanberi, Almanya· 
ya karşı yaptığı sınai itbaılt ta
ahhüdatından dolayı Ruaya, Al· 
manyaya ithalatını arttırmak iı
tiyordu. Rusyanın ithal etmek 
istediği emtia odunla hububattı. 

Almanlar odun ithalhtı husu
sunda fazla müsaadekir davran
mamakla beraber hububat itha
latında epice imtiyaz vermişler
dir. 

Bu haber henüz resmen teey
yüt etmemiş olmasına rağmen, 
saylendiğine nazaran Alman hll
kiımeti, şimdiden , Rusyadan 
400,000 ton hububat satın al· 
mıştır. 

Matbaamıza gelen eıerler: -----------------Muhit 
39 uncu numarası inti~ar eni. 
Klasiklerimize dair, ikinci makale 

(Ahmet Cevatı, Güzelliğe dair (Emerson). 
San"ııt seyahati • Muhitin birinci mükt· 
fatını 1 azanın hikaye ( Y. K. ) Darülbe· 
dıylde (Yaşar Nabiı, Sumercenin Türkçe 
ile mukaresesi, Annemle babam o gün 
ko;luştular · hikılye (Nahit Sırrı), Roger 
Bacon ( K4mran Şerif), Worts Worth 
( lbrahim il.), Kaybolan bahar l hikAye), 
Parlak Zümrüt Büyük millet meclisi 
Reisi !\azım Pş. Hz. nin nefis surette 
basılmış ayrı bir resimleri, tablolar, el
bise kalıbı vs Kllsik tefrika: Odise 
mündericatı arasındadır. 

Medeniyet 
ilim, fen, spor, eğlence ve sairedcn 

bahseden bu mecmuanın birinci sayısı 

zengin münderecıt ile bugün intişar et· 
mittir. Ktrilcrimize ıavilyı ederi&. 

Gtlntln Muhtırası 1 
Takvim-Perşembe 30 KAnunuevvel 

12 inci ay 1931. 17 Şaban 1350 Senenin 
geçen günleri: 300 kalan günler- 1 . 
GUne,-Doğuşu: 7,18 Batışı: 16,4l 
Namaz vakiti eri - Sabah: 5,48; 

Üğle: J 2,8: ikindi I 4,29: Akşam: 16,5 l. 
Y ıtsı: l 8,20: imsak: 5,30 

Hava - Kandilli rasathanesinden 
ılınan malOmata gi're dün azımr hararet 
12, asgart 9 derece kayedilınistir. Bugün 
rilzglr mütehavvil esecek, hava bulutlu 
ve yağmurlu olacaktır. 

Radyo 
lstanbul radrosu 

6 dan 'l ye kadar gramofon, 'l,30 
dan 8,30 a kadar Makbule hanımın işti· 

kile saz, 8,30 dan 9 a kadar Salih Murat 
bey tarafındın konferans 9 dan 10 ı 
kadar Feyziye hanımın iştirakile saz, I O 
dan J0,30 ı kadar orkestrL 

BORSA 
30 K.evvel 931 u--A.,.çJ_cl_• .,.._K • ..,panc1ı:---1ı 

Kambiyo 1 
Fransız Frangı 12'o5 
1 lngiliz lirası Kr. 
.. TL mukabili Dola 
.. • Liret 

.. 
• • . -... 
• • 

.. .. 

f!elıta 
Drahmi 

11. Frank 
Leva 
florin 
Kuron 
Slllng 
Peutı 

Mark 
Zlotı 

Pengö 
l..cv 

1 Tilrlc lirası Dinar 
(en·oneç l\uru' 

BORSA HARiCi 
Altın 
Mecidire 
Rankonot 
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E•hkeme ve icra lllnlan 1 [ 3. K. O. Sa. Al. Ko. den 1 
l L A N Çorlu ve Tekirdağındalq kıtaa-

Beyoğlu Tablm Sıra Servilerde tın ihtiyacı için cins ,.e miktarlarlle 
kain daf rei ma.hsusasmda ifayi vazi. teslim edilecekleri mahalleri aşağıda 
f e eden İstanbul ıildnci icra memurlu- yazılı sabun aleni münakasaya kon• 
fundan: muştur. lhale tarihi 10 - 1 - 932 

Tamaımma (4730) dört bitt yedi yüz pazar S'iintl saat l:> tir. Taliplerin 
otuz Ura iayımet taktir edilen Beyoğ. şartnameyi görmek üzere her gön mü
lunda Cihangirde tavuk çıkmuı soka- nakasaya iştirak edeceklerin de ihale 
im-da 1 - 24 numara ile mu - ve 31:> tarihinde Çorlu satın alma komisyo • 
ımetre 36 santim terbJ:inde bir lnt'a ar- nuna müracaatları (632) (4494) 
sanm birinci a~ık arttırması 1 - 2 - Cins Kilosu Teslim mahalli 
932 tarihine ımüsadif pazartesi gfintt Sabun 5700 Çorluya 
saat 14-16 da dairece icra kılmacak Sabun 7600 1'ekirc1ağına 
tır. 

Arrtır.maya iştirak için kıymeti mu· 
hammineniın yüzde ClllU n.isbetinde 
teminat akçesi verilmek lizımdır. Hak 
lan .tapu sidllifile sabit olmayan ipo· 
tekli alacaklılarla diğer alikadarlarm 
:irtifak hakkı sahiplerinin bu haklan
nı ,.e hususile faiz ve masrafa dair o
lan iddia.Iarmı ilin tarihinden itiba • 
ren yirmi gün zarfında evrakı müsbi-

telerile daireye bildirmeleri Jizımdır. 
Ak.si halde haklan tapu sf dlliğile sa 
bit olmayanlar satış bedelinin paylaş· 

masından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi ile belediye J'1UAlllllan ve vakıf 
karesi müş~riye aittir. Dana fazla 
mahtmat almak isteyenler 931 -
3988 numarada mukayyet dosyasına 

müracaatla ınezlnlr malta.Hin evsaf ve 
'mesahasnu ha'ri taktiri kıymet rapo.. 
rile beraber 2 - 1 - 932 tarihinden 
rnbaren daire divanhanesinde asılı 
bulunacak olan arttırma şartnamesini 
görebilecekleri ilin olunur. (2273) 

lstanbul Binci icra memurluğun .. 
dan: 

Bir borçtan dolay.ı mahcuz ve para• 
ya çevrilmesi mukarrer tel imaline 
mahsus fabrikaya ait atat ve edevat 
4 - 1 - 932 tarihine müsadif pazar
tesi günıü saat 10 elan 11 re kadar Şiş
hane karakolunda Kaptan paşa sokak 
17 -19 No. hı Miisyii Pitrilin tel fab
li.kasında açık artırma suretile satıla
cağından taliplerin yevm ve saati me.z 
kurde mahallincle hazır bulunacak 
memuruna müracaattan ilin olunur. 

(2275) 

* * • 
Corlu ve ve Tekirdağındalq kıtaa· 

tm ihtiyacı için cins ''e mlktarlarile 
teslim mahalleri aşağıda yazılı zeytin 
yağı alent münakasaya konmuştur. 
ihale tarihi 10 - 1 - 932 pazar giinti 
saat 16 dır. Taliplerin şart-

nameyi görmek üzere her gün müna
kasaya iştirak edeceklerin de ihale 
tarihinde Çorlu satın alma komisyo
nuna müracaatları. (653) (4495) 

Cinsi Kilosu Teslim mahalli 
Zeytin yağı 4000 Çorluya 
Zeytin yağı 5300 Tekirdağmı 

• • • 
Çorlu ,.e ve Tekirdafındaki kıtaa

tın ihtiyacı için cins ve ııBktarJar.iJ• 

teslim edileceklerj mahalleri aşağıda 
yazıJı şeker alent münakasaya konmuı 
tur.İhale tarihi 1()....1-932 pazar günil 
saat 16 dır. Taliplerin prt
nameyi görmek üzere her gün miina
kasaya iştirak edeceklerin de ihale 

tarihinde Çorlu satın alma komisyo
nuna müracaatları. (654 (4496) 

Cinsi Kilosu Teslim mahalli 
Şeker 5400 Çorluya 
Şeker 7500 'fekirdaiına 

• • * 
3.'l5 adet büyük bakır kazan kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. iha
lesi 4 -2. Kanun - 9:J2 Pazartesi g11-
nü saat 15 dir. Taliplerin şartname

sini ve nümuneeini görmek üzere her 
gün n münakasaya i~irak edecek)~ 
rin de teklif ve teminatlarile birlikte 

yevmi ihaleden evvel Ankara Merkez 
Satın Alma Komisyonuna müracaat
ları. (631) (4335) 

lstanbul befinci icra nwmurlujUn· • • • 

1 '· k dan: lzmir müstahkem mewf kıfatmın 
zmit a&lige lıut>u · mahkemesin Ojenyo velet Ferdmand Talaao ve 

den: İlya velet lstefan llyadi efendilerden ihtiyacı 500000 beş yüz bin kilo ekmek· 
tzm.tt rt a mu" "'"d"'l · d hh. lik un ka-ı.'L zarf usulile münakasaya ı e s m "'4 "' esm e sı ı· karzen aldiklari 7000 lira mukabilinde ...... 

ye memuru Çukur bağ mahallesinde A'lldon ve biraderleri Vangel ve Hur- konmQftur. İhalesi 20 - Kanunusani 
mukim Zühtü bey tarafından mahal· muz efendiler tarafindan alaca.klıla.. - 932 çarşamba günü saat 15 de. Ta• 
Jei mezktlrede Süleyman efendi hane· ra vefaen ferağ olunan galatada Top. liplerhı şartnamesin" görmek için İs• 
sinde mukim zevcesi Muazzez hanrm çilar caddesinde ve bülbül sokağında tanbul ve lzmir müstahkem mevki sa· 
aleyhine ibme eylediği boşanma da- kain atık 8 ve 10 n 159 cedit 150, 11'11 tın alma komisyonlanna ve her gün 
vasına ait arzuhal sureti mumailey. - .1 ve 18, 18 - 1 mukaddema Topçie münakasaya iştirak edeceklerin ise 
haya tebliğ edilemediği ,.e ikametga. lar caddesinde 159 ve bülbül sokağın- ihale tarihinde teminatı muvakkate ve 
hmt terle edüp bir semtj meçhule gitti- da 10 numaralı iki bap dükkini \'e s teki.il mektuplarile birlikte İzmir 
fi tebliğ varakasmdaki musaddak numara]f bir bap hane elyevm bir bap müstahkem mevki satın alma komi• 
meşrubattan anlaşılmış olmasına bi· dükkani mü~temil tamamina yirmi bin yonuna müracaatları. (686) (4666) 
naen mumaileyhanın (10) gün zarfın.. lira kıymet taktir edilen ve hal hazir. • • • 
da cevap vermek üzere ilanen tebligat da alt kısminda şarap fabrikasi ve il9t letanbulda le'\·azım müdüriyeti em• 
ic:rasma ve tahkikatın 12 - ı - 932 kismindada tütün deposu olarak isti- rin-deki kanlje :rukup motöıii aleni 
tarihinde müsadif salı günü saat 14 mal edilen bir bap hanenin yirmi hlse müzayede ile satılacaktır. lhalesi 20 
de talikına karar '-erilerek arntıal ittibarile tevsii intikalli dört h86esil.a - ı - 932 tarihinde ~arşamba günti 
sureti mahkeme divanhanesine talik bila tenzil biT hissesi meblağ mezbur saat 15 te komisyonumuzda )1lJNlacak• 
edilmiş olduğundan müddeti mezkô- la masarf ve faizinin teemini ıçın tır. Taliplerin şartnamesini almak 
re zarfmda arzuhale cenp ita eyle. açik artirmaya konularak birinci ar- üzere her gün komi yon umum ve mo
mesi ve ye~i mezkUrda mahkemede tirmada üç bin lira bedel ile alacaklı· törü görmek üzere )ollama müdüri
ha.zır hulun,ması :ilanen tebliğ olunur. Jar üurinde kalmişdır. Mezkür gayr yetine ve münakasasma iştink ede • 

No: 931 - 292 menkulun ikinci artirmasi 25 - 1 - ceklerin de vakti muayyende komi&• 

Kütahya hukuk hakimliğinden: 
Kütahyanın J..ala Hlise:>in paşama

hallesinden Ali kızı Hatice tarafmdan 
kocası olup elyevm ikametgalu meç-
hul Balıkesir Palamut hanında 2 No. 
Ju otomupil şöföril Kütahyalı İhsan 

932 tarihinde pazar erUsıi günü saat yonumuza müracaattan. (689) (4669) 

14 den 16 ye kadar beyoğlunda ifay -------------
vazife eden İstanbul beşinci icra dai- Fatih icra memurluğundan: 
resinde yapilacak ve açik artirma ile Zevcesi Refika hanıma nafakadan 
saatilacaktır. Artirmaya iftink ~n borçlu olup halen ikametkihı mechul 
yüzde 10 teminat parasi alinir. lhale kaldığı olbaptald maameleden anlaş!• 
tarihinden itibaren işleyecek vergi ve lan Mehmet efendinin müterakim na· 

aleyhine ikame olunan boşanma dava· tanzifat ve tenvirlye ve vakıf rusumu faka içlin Fatihte Katip muslahattin. 
smın icra kılınmakta olan muhakeme-
de ilanen yapılan tebligata rağmen 

gelmemiş ve bir Yekil de göndermemiş 

olmasma binaen hakkında verilen gı·ı 
yap kararrnm ilanen t.ebliğına karar 

''erilmiş olmağla 16 - 1 - 932 cumar• 
tesi gifnü saat oftda mahkemede ha. 

zır bulunDW1Sı aksi taktirde muamelei 
mütebakiyenfo gıyaben rüyet ,.e ka• 

rara raptedileceği tebliğ makammal 
ıkaim olmak üzere ilan olunur. 

T6hlr edllen mUsamere 

Feneryılmaz kulübü 31·12 931 Per
şembe günü akşamı {Yılbaşı geces.i) Şeh· 
zadebaşında vereceği müsamereyi tehir 
etmiıtir. AIAkadarlıırı telil olunur. 

müşteriye a.ittır. Haldari tapu sici· mahallesinde gör oğlu S. 19 No lu ha· 
Jile sabit olmayan ipotekli alacaklı-
larla diğer alikadarlarin ve ıirtüak 
hakkı sa.hipeıinin bu haldadni ve hu
susile faiz ve masarif a ait olan iddia· 
larini ilan tarihinden ittıöaren heman 
evrak müsbiteleıile bildirmeleri la· 
zimdir. Aksi taktirde haklari tapu 
sicilile sabit olmayanlar satış bedeli· 
nin paylaşmaskıdan haric kalırlar. 
.Alakadarlarin icra ve iflas kanunu • 
nun 119 uncu maddesi hükmüne göre 
tevfiki hareket eylemeleri ve dah:ı 
fazla malümat almak isteyenlerin 
930 - 2166 dOl!l)"a numaraaile memuri
yetimize müracaatları ilan olunur. 

(2270) 

nedeki hissesi hacız edilmiştir. niha• 
yet Uç gün zarfında tediyeyi de)in 
etmek üzere dairei icraya müracaat 
etmediği takdirde mahcuz mezkur ha
nesi satilacağı ilan olunur. (2271) 

Kadıköy icra daireainden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olan 

konsol, sandalya, ve saire 3 - 1 - 932 
tarihine müsadif pazar günü saat 13 
den 16 ya kadar Kadıköy pazar mah· 
linde satılacağından tellaliye ve iha .. 

le pul bedelleri mü~tcrisine ait olmak 
üzre talip olanların orada bulunacak 
memura müracaatları ilan olwnur. 

(2272) 



Elektrik Buyotu 
işte Faydalı ve ucuz Bir Hediye 

parasını 6 ayda ödersiniz 

SAT i I' DİD 
Beyo~ıu, Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar, ve Büyük ada 

Mağaza~arında sabbr. 

• e Faruki Itriyat Fabrikasının ilk defa üçün-

e 1 C ' 
cü, Yerli Mallar Sergisinde teşhir ettiği 
"CiCi,, isimli yeni esans, pudra, dudak 
boyası, yağsız krem ve losyonlar Avro-

• pa'dan gelenlerden daha ala olduğu için 
pek ziyade rağbet kazanmıştır. 

Faruki'nin meşhur ve emsalsiz Jimonçiçeği ko!onyasmı şimdiye 
kadar hiç kullanmamış iseniz bir tecrübe ediniz ... 

1882 senesinde kurulmuş olan Faruki Müessesesinin 50 inci senei 
devriyesi münasebetile muhterem müşterilerine birer güzel takvim 
hediye etmeğe başlamıştır. 

Deposu: Sultanhamam No. 11 

En faydalı Yılbaşı hediyesi: 

Türkçe -Almanca Liıgat 
Yazanlar: 

Frltz Heuser llhami Şevket 
Müsteşrik Prof. Dr. Ritter'in de beraber çalıştığı bu çok 

kıymetli eser kırk binden fazla mefhumu. binlerce tabiri ve en 

güzel Türk darbı mesellerin ihtiva etmektedir. 

· Fiah sekiz liradır. ••••••••••ll 
Büyükdere Kibrit 

Fa.brikası 
için kadın ve erkek işçi aranıyor 

Büyükderede tesis etmiş olduğumuz Kibrit Fabrikası yakında 
f~liyet6 geçeceğinden imalat için muhtelif makinalarda çalıştırıl
mak üzre Millet mektepleri vesikasını haiz Türk tabiiyetinde \te 
asgari 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika Jıizmetine alına
caktır. Yukardaki evsafı haiz olmak şartile makinalarda çalış
mak arzu eden işçilerin 4 Kanunusani 1932 tarihine müsadif Pa
zartesi gününden itibaren kayıt olmak üzre nüfus tezkerelerile 
l'vtıllet Mektebi vesikalarını hamilen Büyükdere Kibrit Fabrikası 
Müdiriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

r=t=::::: ===:.=.::::-:===::::r.:::::::r::::::::ın:r.-::::.::::::r::::::::::.::::::::::r::::ın::::=::::::=:: :::~···· c:==:::c ........ _. .•... - ........ - .......................... - ................ - ........ ·-·-·····:·: .... . ... 
em Zafiyeti umumiye, iştibasızhk ve kuvvetsizlik halatında büyük m~ 
•... f "d t • • - I •••• Em aı e ve esırı gorü en: m: 
ı::: iiii 

Kirahk hane - Beşiktaş ha3{ınn 

basmacı Karebet 4 oda elektrik terkos 
25 lira. (2249) 

MUteh~ssıs bağçevan - Mü· 
tehassıs bağçevanım lstanbul \'eya An· 
kara civarında bir baj.tçede müşterek ça
lışmn'k ..\stiyoruın. Alnkadarların adresime 
müracaatları. (2224) 

Bulgari tanda Sofynda "E.lcktrik,. 
kahvesinde Sıoen Cagnlof 

-~---:---

Lira Oda Semti Ne\·i 
6000 8 Gaıata$aray Kargir 
1500 3 Eyüp ... 
3500 5 Fatih .. 
2500 5 Moda Ahşap 
tier semtte saulık emlaklmiz vardır. 

9. 12 arasında müracaat. Istanbul dör 
düncü Vakıfhan asmakat 29 (222:') 

~~!\\illl\W~lill\I~\' ıınıı~~lli\~\lm\\lffi\: 
1

1~~\llli1ffilll\ııl!lIBOOm 

~ no~01ni--.. 
Bu akşam 

Yılbaşı Reveyonu , 
münasebetile fevkalade 

müsamere 
Muhtelif varyete numaraları 

- Eğlenceler -
Sürprizler - Kotiyon~ar 

Mükemmel Salon 
Orkestrası 

Masalann evvelden te:nini . . 
rıca o .unur. 

SEYRiSEPAiN 
l\lerkez acentası, Galata koprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci l\lühürdarzade han 2. 2740 

Trabzon Postası 

(ANKARA) 31 kinunuev -

vel Perşembe 17 de. 

Mersin Postası 

(KONYA) 1 Kanunusani Cu

ma 1 O da Galata Rıhtımından 

kalkarlar. 

• • • 
Fen tatbikat mektebi ihtiyacı içtn 

iki adet elli santimetrelik elektrojen 
grubu ve 60 lık bir ışıldağın tamiri iki 
şartname alenf münakasa suretilc s:ı-
1ın almacaktır. llıaleleri 23 - İkinci 
Kanun - 932 cumartesi günü saat 16 
ya kadar Harbiye mektebindeki m:ıhal 
li mahsusunda ,icra edilecektir. Talip. 
}erin şartnamelerini görmek için ko -
misyona müracaatları ve iştirak için 
de vakti mu::ıyyen1nde komisyonda ha· 
zır bulunmalan. (173) (4673) 

==== F O ·~ F A T L 1 ==== :::: " :::: 

m~ ŞARK MALT m~....-v~ Ilınır ı::: ··:: ft 
:::: fi:: Adres: lstanbul Ankara caddesi =::: :11:.: E::: ::... Vakıt vurdu. .... .... .; 

i~ii H u L A s A s 1 m~ Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
•• • •••• 2.3872 idare 2.4370. 
:::: Kullanınız.. Her Eczanede Satılır. :m 
:::: ........................................................... -................................................... l!~i ostaP kutusu: 46. 
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Doktor 1 
Hafız Cemal 

Dtlhili hastahklar mutahassısı 
Sıra numarac:ı beklememek ic:ti -

yenler, kabineye müracaatla veya 
telefonla randevu saati almalıdırlar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
onra saat 2,30 dan 5 e) kadar Istan

bulda dirnnyolunda 118 numaralı hu• 
susi kabinesinde dahili hastahkları 

ZAY1LER 

Galata ithalat gümrüğü mü

diriyetinc ibraz eylediğim 6729 
numaralı beyannameye ait 20237 
numaralı mahsup makbuzumu 
zayi eylediğimden hükmü olma
dığı ilan olunur. 

Jsmail 1 lıkkı 
muayene ve tedavi eder. Telefon: Js- ------------
tan bul 2. 2.398. Diş Tabibi 

ZefU 1lnci Uoğum ve adın hastalıkları 1 

mütehassısı 
Doktor Hastalarını he,!" gün saat S,30-1.2 

1 H N n 13-20 kadar kabul ve her salı 
ı üseyin aşit saat on üçten itibaren meccanen diş 
Türbe, eski Hilaliahmer binası çeker ve tedavi eder. 

l No. 10 Tel. 22622 Muayenehane: Kadıköy Mısırlı 
ı~=~~~~=~~~~~~·ı oğlu Yavuz Tiirk sokak No. S. , 

Abone şartlara: 

1 3 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 l\uruş 

I lariçte - 800 I 450 2700 

ilan sartlarımız: -
Satın 
Santim• 

Rcsmt 
10 Kş 
20 .. 

Hususi 
12,50 l\ş. 
25 

KUçUk ilan şa.rtlarımız : 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

1·10 Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 

ğı için bir defa mecı.:anendir 
B - 4 satırı geçen ilAnl:ınn fazln 
satın için 5 kuruş zammolunur. 

V AIUT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

1932 
Yeni Almanak 

Memleketimizde ilk defa çıkan 
modern ve nefis bir nevsaldır. 

Resimler, Tablolar, Karikatürler. Grafikler, 
Haritalar, - ihsai malumat- Takvim ve he
yet - Keşfiyat · Dünya vakayii - Faydalı 

bilgiler,. Ev hekimi ve saire ve saire. 
Herkese ve her evde bulunması lazımdır. Her feyden 

bahseder. Her müşkülünüzü halleder. Her derde çare gi:isterir. 
En mühim umumi malumatı verir. 

Hamlar, Beyler, Anneler, Babalar, YEN i ALMANAK 
sayesinde aileniz efradı arasında hasıl olan bir bastahğın 
tedbirlerini ve çarelerini bulursunuz. 

Genç. hanımlar, bir mecliste her hangi bir mesele hak
kında selahiyet ve vukuflar söz söyleyebilmeniz için YEN i 
ALMAN AGI okuyunuz. 

Fiah 60, Taıraya 70 kuruştu:-. 
lstanbu!da: Kakanaat Kütüphanesinde sahlır. 

ı932 Senesillaı 
Muhtıralı Takvimi Ragıp ~ 35 kuruştur. 
Yeni cep takvimi ,, 5 ,, 
Muhtıralı cep takvimi ,, 10 ,. 
Kanaat Ajandası ,, 40 " 

,, (Altın yaldızlisı) ,, 60 ,, 

Naşiri: lstanbul: Kanaat Kütüphanesi 

Jandarma Satın Alma 
misyon riyasetinden: 

Kapalı zarfla imaliyeıi münakasaya konulan ( ı 5,800) ila (16,200) 
takım yazlık elbise talip zuhur etmediğinden bir hafta temdideıı 
münakasc1sı 2-1-932 Cumartesi günü yapılacaktır. Taliplerin te
minatlarile beraber muayyen günde saat on dörtten on altıy• 
kadar Komisyonumuza müracaatlar1. (4671) 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

11. inci tertip 6 ıncı keşide 
11 Kanunusani 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 
10.00o liralık ikramiyele.- ve 100.000 

Liralık bir milkAfat vardır. 


